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ПЕРЕДМОВА 

На перші роки другої світово~ війни припадає 
сумна подія розколу Організації Українських Наuіона

аістів на дві частини: одну, що залишилася під керів

ництвом "Проводу Українських Націоналістів" (ПУН) 

на чолі з його Головою, полковником Андрієм Мельни

ком, і другу, що створила для себе "Революційний Про

від Організації Українських Націоналістів", очолений 
покійним уже сьогодні Степаном Бандерою. 

Обидві частини одної колись і могутньої Органі
зації з жагучим фанатизмом змагалися за виключність 

і перемогу. Одна і друга нав'язували до спадщини на
ціона.1Іістичного руху за перше десятиліття від засну
ІІапня ОУН, відмовляли собі взаємно права на існування 

і вважа:Іи себе єдиночистими представниками н,аціона

"lістичного світогляду, континуаторами діла політичного 
визволення і державного відродження української нації 

під бойовими прапорами українського націоналізму. 

Позиції ПУН розгорталися на плятформі внутріш
нього легалізму й організаційного правопорядку, якого 

підставою є пошана самими собою створеного автори

тету і вірність присязі власно·му Проводові. Хто цей 
основний правопорядок порушує - той копає гріб для 

націоналізму й ОУН, бо організаційний непослух, раз 

станувши на по'Хилій площі, щораз дальше котитиметься 
вниз і доведе до роздріблення націонал.істичfюго руху 

на зразок отаманії 1918-1920 років, з рівночаоним асмі
шенням націоналістичної ідеї. 

Революційний Провід ОУН виходив з заложень 

оборони Організації Українських Націоналісrів перед 

зрадниками й провокаторами, яким наче б то потурав 
ПУН. Для нього не вистачали внутрішні реформи, навіть 
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in capite et in membris, він проголосив хрестовий похід 
для рятунку націоналістиЧJн'Ого руху і викляв увесь ПУН 
разом з його прихильниками, відлучив його від чистоти 
націоналістичної віри. 

Для ПУН і його прихильників створеІНня РП ОУН 

це була диверсія і "бунт Бандери". 

РП ОУН і йоrо визнавці знаходили самооправдан

ня і мора.1ьне узако~rення себе в потребі "чистки .в 
ОУН" від нереволюційних і опортуністичних елементів, 

цебто n проголошенні себе единоправильними, правовір
ними внзнавня~rи націоналістичної релігії і поставлення 

всіх інших поза законом, перевівши "чистку в ОУН", 

то значить викточивши з неї цілий ПУН і всіх його 
однодумців та наклавши на них товариський і організа

Іtійний бойкот, як ІНа невірних і слуг сатани. 

З позицій "буmу Бандери" і "чистки в ОУН" пішоu 
взае~ший обстрі.1. Почався він барабанним вогнем nер

ших ~•ісяців піс.1я розколу, потім то притихав, то кріп
шав. Знову спалахнув по війні, в періоді "таборової 
політики" і фактично не припинився ще й досі, хоч 
багато uтрапш з першого свого жару, непримирности 
і фанатичного надХІнення. 

Те~ші ріки списаного в тій боротьбі чорнила забаг

ряніли про.1итою братньою кров'ю. На україІнській зем

.'Іі виросли ~юги.1и її синів, що лягли не від кулі ворога, 

-- знайшли смерть з руки рідних братів ... 

У тріскотняві цього змаган:ня між двома криламн 

націона:rістичного руху судилося брати участь і мені. 

llepo~r і словом "воював" я нарівні з іІНшими по, обидвох 

сторонах барикади. Вершком моєї участи у тому вза

ємному процесуванні, хто правий, а хто дукавйп.;::-::!}J',-'11!: 

брошура "Бунт Бандери", що побила всі рекорди Н3-

ціоналістичиої "літератури", витримавши три_ н~К.'Іадн 

і розійшовшися до останнього примірника так, що сьо

годІні вже ста.1а біб.1іографічною рідкістю. 
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Але в міру того, як минали роки і як нові вітри 
роввівали ту~tан закукурі•Іеної пропаганди, в багатьох 

з нас мусіло родитися питання: чи справді так мусіло 

бути? А коли вже й пішло життя такими стежками, то 

•ш JІІИ, поколовши собі !ноги об терня, далі мусимо прос

тувати ними в погоні за фантомами з-перед двадцяти 

літ? 

Витання -просте, але відповідь -- трудна. Одним 
цю відповідь тяжко дати, бо глибоко над ІНею не заста

новлялиси, а другим - вдармося в груди - не стає на 

те відваги. Ще декому здається це відреченням від 

ідеалів власної молодости і хоч може й поблідли вони 
під градами й тучами історії, то все ж краще, щоб хтось 

і·нший спустив на них заслону, ніж ми самі. Емоції не 
нигоріли ще в націона.'!істів, хоч посріблилися в декого 

••уби й похилилися спини. 

Шукаючи й самому відповіді на подібні питання, 
нереїздив я n думках уздовж і впоперек останніх двад

цять років. З того зародилася ідея списати власні пере

живання в спогадах і так прийшли на світ обидві час
тини "Перед походом на схід"•. Доведені вони до літа 
1940 року, цебто до моменту, коли розкол в ОУН став 
доконаним фактом. 

Ці спогади знайшли дуже жвавий і в величезній 

своїй перевазі прихильний відгомін не тільки серед моїх 

однодумців, але й серед противників давнішої моєї су

спільної й політичної діяльности. Вслід за тим діставав 
я безліч порад і побажань у передбачуванні того, що 

вже незабаром появиться "Розбрат", як продовження 
"Перед походом на схід". Поради ці й побажання чита

•Іів ~южна згрубша поклясифікувати на дві категорії. 
Одна з них іде по засаді "як бити -- то люшнею", і дру-

• Зиновій Книш: Перед 11оходом на схід - cnozaдu tJ матерівли 
до діяння Орzанізації У1<раїнсь1>-их Націоналістів 71 1939-1941 рО!Щ;~;". 

1 і 11 •tасттш, Видавнtщтво "Срібна Сурма", Т~онто 1959. 
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га - "чеши дідька зрідка, щоб гладкий був". Отож 
лякаюся, чи не прийдеться мені розчарувати одних і 

других. 

Бо я ані не збираюся кидати пановної анатеми на 

тих, що о І 940 році рішили піти окремим від ПУН і ОУН 
шляхом, ані, з другої сторони, не стану нагло писати 
про те бmим пером. Яку б не принесли нам науку ми

нулих двадцять років і скільки б ми вміли й хотіли з 
неї скористати, одне для мене лишається поза всякИм 

сумнівом: с ь о г о д ні вже не можна про ті справи го
ворити ані з позицій "бунту Бандери", ані зо станооиша 
"чистки о ОУН". Це було б те саме, що тоокти воду в 

ступі і залишім це непоправним маніякам, а їх ще довго 
в нас не забракне. 

Не можемо пропускати з уваги факту, що ОУН 

прожила під одним спі.1ьним проводом тільки десять літ, 

а роздвоєним шляхом іде вдвоє довше, бо вже літ двад

цять, та й не видно ще кінця того шляху на горизонті. 

За тих двадцять років окремого існування обидві Орга

нізації епюрили кожна собі свою власну традицію, об

тяжили себе хоч і подібним,та все таки не зовсім одна

ковим організаційним і політичним багажем. І, як це 

часто буває, частіше може, як ми хотіли б і сподіва
лися б, ні одна з них не nеремогла. Не добилася того, 

щоб зліквідувати конкуренпію, знищити її організацій

но, довести до її зникнення з політичної української 

арени. Обидві Організації існують і будуть існувати і пе
ред ними лишається: або діяти побіч себе, або йти проти 

себе. В такому стані справи згущування атмосфери ре
.1ігійної схізми в націоналістичному русі не доведе ні 
до чого і дедалі стає щораз більше смішне. Смішне не 
тільки для сторонніх глядачів, але і для самих нас, на
ціоналістів. 

За двадцять років окремого існування в обидвох 
Організаціях знайшлися, чи можуть ше знайтися, люди, 

що зовсім не пам'ятають подій 1940-1941 років. Ух або 
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зовсім ще тоді не було на світі, або були ще малими 
дітьми. І це цілком природно, що нове покоління націо
налістів більше зацікавлене сучасним станом своєї Ор

ганізації і виглядамн її на майбутнє, як вилорлуванням 
з-лід попелу старих снарів і чварів. Може воно таке са

ме ексклюзивне і нетерпиме до своїх противників, як 

і їхні батьки чи старші брати, але ця світоглядова не

толеранція випливає з ідеологічних залажень їхньої по

літичної віри і з різниць, якщо вони є, лідходу до проб
лематики с у ч а с н о с ти, а не з того, хто мав рацію в 

м и ну л ом у: ПУН чи РП ОУН. Подобається нам таке 

становище, чи ні - але воно є і з тим мусимо раху

ватися. 

По обидвох сторонах незримої бар'єри, що виросла 

n 1940 році, крім внутрішньої метушні, що стільки .11иха 
накоїла ці л о м у націоналістичному рухові, жипи, ді

яли й боролися і в боротьбі з окупантом гинули люди, 
що своє життя присвятили Україні. І майбутні покоління 

українського народу, без уваги на те, як суворо осудять 

вони організавійний розкол у 1940 році з усіма його 
пізнішими наслідками, все більше й більше будуть на
в'язувати до тих націоналІсТІв, що боролися проти 
спільного всім українцям ворога, як до тих, що боролися 
проти себе. І тут поволі, але вперто, просувається на 

авансцену нашого думання висновок: чи, замість туп

цювати на місці і не могти визволитися думкою з оков 

сорокових років, чи, повторяємо, не краще було б спі

вати пісню про славу як про ганьбу українського на
ціоналістичного руху? 

Бо те, що хвилювало нас, учасників і сучасників 

злопам'ятного розколу початків сорокових років, з бі

гом часу стає не тільки щораз дальше, але й щораз мен

ше цікаве для тих, що приходять і прийдуть після нас. 

На внутрішні подіі в націоналістичному таборі дивити

муться вони колись так, як уже тепер молодші з нас 

зачинають дивитися на соціялістів з 1917-1920 років в 
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Україні. Це далека історія, сумна і болюча, щоправда, 

все ж таки - вже історія. Нехай і буде, що історія -
вчителька життя, але чому ж ми маємо вчитися тільки 

на поганих її прикладах? 

Уявляю собі читача цієї передмови, коли дійшов він 
до цього місця. Навіщо ж тоді, - може він подумати і 

поставити таке питання до автора, - навіщо ж взагалі 
писати про ri справи, чи не краще дозволити їм спокій
но завмирати n людській пам'яті? Коли саме життя від
далюе нас від причин і початків розколу в ОУН і звертає 
нашу увагу на нові проблеми, що їх не бракує і не бра

куватиме в сучасності і в майбутності, то чи не гаразд 

було б натиснути на весла, щоб швидше плисти тій май

бутності назустріч? 

Може й так, а може й ні. Життя і політика не скла
даються з самих тільки ясних сторінок. Закривати очі 

на темні місця нашого минулого значило б добровільно 
звужувати собі політичну перспективу і, вигріваючись 

під погідним сонцем, забувати, що в природі погода чер

гується з негодою. 

Саме лихо не в тому, чи говоримо ми й пишемо про 
дражливі, погані й шкідливі події нашого минулого, в 

ньому випадку про розкол в ОУН 1940 року. Справа 

не в тому, чи писати, чи не писати. Питання слід поста

nити під іншим кутом, а саме, як про ті речі писати. 
Коли пишемо з метою перещепити поняття 1940 року 
до сучасности і переносити тодішню політичну арrумен

тацію до теперішньої дшсности і завдань теперішньої 
доби - це значило б силоміць і даремно завертати біг 
життя. 

Коли ж я рішився писати продовження своїх спо

гадіn ось цим "Розбратом", що його сьогодні передаю 

в руки читача, то - попри ~южливі менші, склалися на 

те дві головні причини: 

По-перше, не тільки правом, але й обов'язком кож
ного суспільного і політичного діяча, повинно бути 
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списати свої мемуари nередати їх до оцінки майбут-

нього історика. 

По-друге, я не nишу їх з метою nереконати сучас

ників про слушність чи неслушність основ великого ро
динного спору в ОУН 1940-1941 років, щоб з того одні 
вийшли сніжнобілими янголами, мовляв - nросто до 
неба, - а другі - як с.11уги диявола nішли в геєнну ки

nіти в смолі. Я nоставив собі за ціль сnисувати ті nодії 

так, як uони то д і представлялися мені й моїм сучас
никам, без наміру засуджувати людей теnер за те, 

що інші чинили к о л и с ь. Тому я й зберігаю тодішню 

фразеологію, густо цитую цитати з тодішньої літератури 
1, взагалі, намагаюся втримати атмосферу такою, якою 

вона була тоді, D тих злощасних роках. А вдумливий 

•штач, відкинувши набік усі гострі слова, як невідхильну 

данину тодішній добі, відкриє, можливо, uсю суєту, що 
стала в основі трагічного розколу братів між собою. 

Суєту, що стільки змарнувала молодої енерrії і що аж 
ніяк не заслугує, щоб за неї далі зводити бої двадцять 
JІіт nізніше. 

На жаль, надзвичайно трудно дістати джерельний 

матеріял з тих часів. Маю тут на думці матеріял nисьмо

вий, т. зв. в nідnіллі "літературу". З сили-силенної ви

даваних і розnовсюджуваних тоді летючок, відозв, бро
шур і неnеріодичних nублікацій майже нічого не збе

реглося до наших днів, а в кожному разі ніде нема того 

матеріялу зібраного разом для вигоди й nотреби дослід

ників. Що є, те розкидане по різних більших чи менших 

громадських і nриватних бібліотеках трьох континентів 

і щоб те зібрати і тим nокористуватися, не вистачило б 

років. 

Я мусів головним чином сnиратися на власній моїй 

nам'яті, nідnертій розnовідями й інформаціями інших су

часників. З літератури ПУН удалося мені віднайти най

важливішу nублікацію, що відноситься до розколу в 

ОУН, а саме "Білу Книгу", що її з доручення ПУН зре-
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даrував восени 1940 року інж. Микола Сціборський, то
дішній Референт Пропаrанди в ПУН і член Організацій
ного Бюра ПУН. Натомість, помимо всіх моїх зусиль і 

не дивлячись на те, що старались мені в тому помогти 

деякі дослідники і члени редакцій з кол теперішньої ор
ганізації ЗЧ ОУН, не міг я відшукати аналогічної пуб

лікації з боку РП ОУН п. н. "Чому nотрібна була чистка 
в ОУН" (І і П частини), nопулярно в тих часах званої 
для відрізнення "Чорною Книгою" (хоч і вийшла вона 

в зелених nалітурках). А не мавши до розпарядимости 
ніяІСого писаного пропаrандивного матеріялу РП ОУН, 
неможливо було мені зложити "Розбрату" так, як я хо
тів, цебто так, щоб до кожної nроблеми паралельно кон

фронтувати з собою тодішню арrументаuію ПУН і РП 

ОУН цитатами з літератури обидвох тодішніх "воюю
чих с.торін". 

Пізнішою JІітературою старався я nослуговуватися 
якнайменше. Тільки там, де без неї годі було б зрозуміти 

якусь nодію чи факт, або там, де якісь справи в п е р ше 

вийшли на денне світло, відкликавен я до статтей і кни

жок, наnисаних уже по війні, бо, на мою думку, це на
лежить більше до історика, як до мемуариста. 

З тої Причини мусів я довше спинитися на статті 
Стеnана. Бандери "В десяту річницю створення Револю
ційного Проводу ОУН", написаної в 1950 році і надру
кованій. у мюнхенській "Сурмі". Бо, не рахуючи nрина
гідних статтей різних інших авторів у nовоєнній пресі 
ЗЧ ОУН, це єдине й авторитетне джерело, що старається 
nодати мотиви і nружини РП ОУН, хоч і робить це 

екс nост. 

Для ·мене ясно, що "Розбратові" далеко до вичерn

ности і досконалости. З уваги на брак і недоступність 

для мене деяких друкованих у тих часах матеріялів я 

навіть і не можу мати на те nретенсій. Одначе старався 

я зробитИ, що в моїй силі, а надівсе: уникати злоби і 

злорадости, наклепиицтва і зненависництва, що так буй-
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но цвіли в нашій nолітичній літературі воєнної nово
єнної доби. 

Видання ціеї книжки nрипадає в двадцяту річницю 

великого розколу в ОУН. Збігається воно теж з 35-річ
чям моєї служби пером націоналістичному рухові. Обид
ві річниці - nолітична й особиста - зобов'язують мене 
до спокою і критицизму там, де мушу відбігати' від ми
нулого й заскакувати в теnерішність. Чи мені це вдало

ся? Скажуть про те своє слово читачі. 

Торонто, січень 1960. 

ЗиновіА К н и ш 
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l. РО З ДІЛ 

ЯК РОДИТЬСЯ СУМНІВ ... 

Розріст ОУН. - Червяк опозиції. - Як родиться 

бунт. - його психологічні основи. - Гордість І заз

дрість між собою. - Недовір'я і погорда до "закордо

ну". - Ненависть українського леrалізму до ОУН та 

його отруйна деморалізація. - Поліція сіе сумніви. -
"Крайовики" й "еміrранти". - Поміст між двома поко

ліннями: військового й революційного етапів визвольної 

боротьби. - Думка Гриба відмолодити ПУН. - Ярий 

з'єднує собі прихильників. - Висилка політруків за 

границю. - Спілка Ярий-rабрусевич. - Перші познаки 

- нез'ясоване незадоволення з ПУН. - Солодкі мрії про 

владу. -- Проти авторитету полк. Коновальця діло не 

піде. - Кого висунути на чоло? - Використати розго

лос "варшавського процесу". - Треба визволити Бан

деру з тюрми! 

Коли розсипалася Польща під ударамн німеаьких 

паннерних колон у вересні 1939 року, на західніх окра
їнах української землі- на Лемківщині, Посянні, Холм

щині і Підляшші -- опинилося багато втікачів перед 

большевиками. Не гаяли вони часу, взялися за щоденну 

національно-культурну й економічну працю і D скорому 

часі на тих занедбаних і здавлених польськи~І чоботом 

:Je~mяx жваво закипіло українське життя. 

Політичний відтинок того життя репрезентувала 
Організація Українських Націоналістів. Довоєнні та емі
rраційні українські політичні партії припинили свою 
діяльність, а принаймні не старалися вияш1яти її серед 
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української суспільности. Одні вижидали, яким шляхом 
піде дальший розвиток подій після першого воєнного 

струсу і які на ньому позначаться можливості організо

ваної політичної роботи. Другі розгубилися і не знали, 
на яку стати. Ще інших обезголовив наглий наскок боль

шевиків на Західню Україну, виарештувавши їхніх чіль

них громадських і політичних діячів. Але головною при
чиною занепаду зрізничкованого українського політич

ного життя було те, що український нарід у найшир· 

шій своїй масі відвернувся від старих політичних осе
редків і давніших методів політичної боротьби, щораз 

більше в'язав свої надії з новою силою, що буйно роз

горнулася на свіжому побоєвищі, покладався на україн

ський націоналістичний рух, якого найвидпішим пред

ставником була Організація Українських Націоналістів. 

Чи сповнилися ці надії і чи ОУН виправдала перед 

історією довір'я українського народу, цей величезний 

морально-політичний капітал, з яким рушила в похід у 

буремних сорокових роках нашого століття? Тяжко буде 

дати справедливу відповідь. А ще тяжче видавати свій 

осуд людям, що брали безпосередню участь у подіях 

того часу. Противники її розглядатимуть справу з точки 

погляду вислідів і того стану, в якім знайшовся україн

ський нарід після війни. Прихильники будуть підкрес

лювати, що в тих тяжких роках роках не знайшовся ні

хто інший, щоб повести за собою український нарід, 
хоч для всіх були рівні шанси, але одна тільки ОУН зва

жилася взяти на себе відповідальність і все таки внесла 

в нашу історію ціннощі великого історичного формату. 

Не ставимо собі завданням забігати наперед і 

випереджувати істориків. Будемо йти крок за кроком 

разом з подіями тих часів, як вони назрівали, поставали 
й минали. А стан тоді був такий, що Організація Укра

інських Націоналістів розвинула всі паруси серед шум

них воєнних вітрів і пливла на повний хід назустріч долі. 

14 



По шести місяцях гарячкової праці• на всіх прошар

ках організації ОУН могла вже почванитися досягнен

нями, що на них свої гляділи з гордістю, а чужі з остра

хом. Відбудовано організаційну мережу на всіх теренах 

колишньої Польщі, в Карпатській Україні і під румун
ською займанщиною. Поглиблено організацію далекими 

зв'язками на східню й середню Україну, використовуючи 

до того службу в Червоній Армії, залізничників, різних 

курсантів і студентів. Як далеко зайшла ОУН своїми 
rтливами помюю жахливого большевицького терору і 

прецизної дії енкаведівського апарату, мав нагоду піз

ніше я особисто переконатися, вже після повороту з пер

шої е~rіrрації. ОУН ішла стихійно, а стихії не спинять 
репресії. Вони нищать і ло~tлять окремих людей, але 

ідея, що їх полонила, відживає наново в інших людях, 

хоч може не все в однаковій формі. 
В Генерал-Губернаторстві створено випадову базу 

для повороту на схід при сприятливих умовах. Все жило 

там тимчасовим життям, готове кожної хвилини станути 

на наказ. ОУН ІІаложила руку на все леrальне україн

ське життя, хоч як воно по своїм формам у німецькій 

дійсності було стиснене і здеформоване. Вона мала ти
сячі відданих, ідейних, на все готових членів поміж мо

лодняком, не враховуючи сотень і тисяч членства ще 

не так старого, але зв'язаного родинами, жінками й діть
~ш, що проте ладне було кинути все для Украіни, хоч 

і ви~tагало трохи; більше часу для своєї мобілізації. За 

тими членськими кадрами в Генерал-Губернаторстві сто
яли лави прихильників, щирих і з глибокого переконан

ня, не враховуючи попутчиків, що опісля, вже за другої 
еміrрації, дістали згірдну назву "поплентачів", а від 
яких не вільний ніякий масовий політичний рух. 

1 1/очаТІІІЖ ро31Іовіді приnадає більш-менш на весняні АІіс./Щі· 

1940 potry. 1/ооії від хвилuюt вибуху другої світовоі війни до тои> 

часу onuca11i в моїх спогадах n. н. "Перед nоходо.11 на схід", >Шстпки 

І і І/, Top011mo 1959. 
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Серед •І.lенства ОУН були різні категорії віку: за
•Іаоши від середнєшкільної молоді і скінчивши на вете

ранах nи звольних змагань 1917-1921 років. Були люди 

різних фахіо і здібностей, при їхній помочі можна було 
опануоати й вести цілу українську суспільність. А це 

--- не абищиця. 

Вороги і противники ОУН сиділи тихше води, ниж
•Іе траnи. Не ті.1ьки тому, що їх було мало, це були не

добитки старих українських політичних партій, що їм 
бурх.1иве життя забрало грунт з-під ніг, але й тому, що 

:Ja ОУН стояли маси, стояв нарід. На неї спрямовані були 
очі всіх, тепер прийшла історична хвиля, коли ОУН 

випрямилася на ввесь зріст, розпростувала стиснені під
піллям кості, на всі груди зачерпнула повітря і силою 

своєї питомо'і ваги, свого рішучого проводу, своеі по

літичної програми і тактикою революційно-визвольної 
боротьби станула на чолі своєї нації в поході до волі й 

незалежности. Вона могла пірвати за собою ввесь нарід, 
розко.1ихати колосальні його маси в страшному розгоні 
боротьби і з .'!иця землі стерти на довгі десятиліття всю 

опозицію в українській суспільності, якби ... 
Якби не підточував її червяк опозиції. Десь гли

боко сидів оін у її нутрі, може й не здогадувався про 

нього ніхто, а він день за днем, година за годиною лід

точував цей могутній організм, смоктав у нього сили 

з-під серця, сумнів і зневіру лишав по собі, доки одногu 
дня не звалив цього колоса на коліна. Але ще й тоді 

настільки сильний він був, що майже десять літ визна
чував позиції украінського політичного життя, ввесь тя

гар гігантсь"ої боротьби 1939-1945 років переніс на 
своїх п:1ечах і нестертими літерами записав свое ім'я 
у визпольній боротьбі української нації. 

А щоб зрозуміти, як зародилася в ОУН диверсія, 
що пізніше стала відома під скороченою назвою "бак
дерівщини", від особи Степана Бандери, якого органі
затори її висунули на чоло в найбільш критичному мо

менті, ~•усимо nернутися думкою дещо назад. 
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. Бо "бандерівська"2 опозиція, а опісля "бандерів-
" сЬkа" диверсія і ще пізніше "бандерівська" організація 

народиJІася не в 1939 чи в 1940 роках, якби хто думав, 
її початки сягають перших років існування ОУН, коли 

ще про Бандеру ніхто не знав і не чув і коли він тільки 

кольпортуван "Сурму" та іншу нелегальну літературу в 

УВО, а потім в ОУН. 

Ії коріння глибоко ростуть з психології підпільни
ка, що його виднокруг вузький, бо не може він глянути 

на. речі з льоту птиці, бачить і знає тільки найближчих 
собі товаришів на революційному фронті. Як довго він 

скромно і чесно простує своїм шляхом - його життя, 

це життя безіменного героя, що ставить підвалини під 

волю свого народу. Але горе, коли в серце влється 

отрута амбіції і зависти до тих, кого доля поставила йо
му за провід! Не зазнає він спокою ні вдень ні вночі, не 
братиметься його сон., заздрість і сумнів на переміну 
шарпають його душею, аж доки не зійде він з чесного 

шляху революціонера-патріота й або пропаде в забутті 
й погорді, або забунтує проти авторитету свого револю

ційного проводу. Матиме силу - звалить його, буде за
слабий - потрясе ним більше або менше, але в одному 

чи другому випадку розслабить свою організацію і за
хитає нею в найглибших основах. 

,. Для тих,що не читали "Перед 11оходо.и на схід", необхідно по
вторити тут .11ої sавваження відносно тер.иінолоzіі на оsна'ШІНЯ 

обидвох відла.нів ОУН (zл. "Перед походо.н на Схід", 11 частина, nр11-
.нітка на стор. 73). 

Доволі трудно устійнитlt тер.иінолоzію, що s одної сторони від
бивала б у собі 11равдивий стан тодішніх відносltН внутрі ОУН, а ІJ 

друzоі нікоzо не ображала б. R рішився на та'" оsначення: 

а) Опозиція (часо.и точніше: опозиція Стеnана Бандери, або 

оnаіиція з-під знаку чи стяzу Степана Бандери) - до <cacv, lkжv 

s6ережена 6ула назовні повна і фор.иальна єдність ОУН, tteбmo до дня 
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Проживши довгі роки в підпільній боротьбі, я мав 

нагоду обсервувати, як родиться бунт у людській душі. 
Як росте він і спочатку сам себе несвідомий, тільки ду

хом протесту одержимий, а потім спалахне, згаряе і згас

не. Або ... запалить власну хату. Зароджується він у сер
цях одиниць, але й у цілих групах, може промине без

слідно, але нищить деморалізацією свое оточення. Ніхто 

не скаже, хто перший посіяв це зерно в людській душі, 
ми бачимо його аж тоді, коли вже запізно гоїти рану, 

коли вже потрібно ампутації. Нема людини, вільної від 

тіеї небезпеки, перейшов її теж і я самий на власному 

житті і самому чудно, як з того вилікувався. 
Зачинається з того, що ви вважаєте себе ліпшим 

від свого друга. Ви може маєте рацію, а може й ні, але 

гординя зайшла до серця, не легко її прогнати. Бо ж 

послухайте, nи - бойовик. На вас смерть простягає кож

ної хвилини свої кошляві пальці. Коли ви попадете в 

тюрму, вас або повісять, або закриють її брами на довгі 

роки, коли згасне молодість і постаріється душа. А от 
біля вас ваш друг. Він теж член ОУН, він ~юже такий са
мий ідейний і відважний, як і ви. Може, він був би ще 

кращим бойовиком за вас, якби доля обміняла вас міс
цями. Але він працює в рефераті пропаrанди. Ввесь день 

11 лютоzо 1940 pot>y, Ііолu '' Кра'Кові опозиція закінчила свій а'і3д і 

nо~>ликала до життя Pll ОУН. 

6) ДивеІJсія - від ІІОІ>Аю>ання РП ОУН до фор.нальноzо розриву 

а l/YJ/ ІІіеля ааІ>інчення всіх 11ереzоворів під кінець серпня 1940 
ро~>у. Правно і політІtчно, зо становища ОУН та її Проводу, дімь

ність РП ОУН була дпверсією в рядах ОУН. Цей тер.кін вnровад11в 

інж. Ми~>ола С!Ііборсь~>ий, він увесь час уживав йоzо в виданнях coo

zo ІІроІІаrандивноzо реферату в ПJ'Н і в залежній від нього пресі 

UY Н. Вого ирийняв теж ПУ Н у всі.1: своїх офіційних публіt>аціях 

того часу. 

в) Почавши від осенu 1940 fJO'КY не .11ожна вже zoвopztmu ані 

про ОІІОЗІtцію ані про дztверсію. Нароuилася й офор.АСu..сася. нова орzа

ніаація, що Іtо~>ищо ще трп.налася старої назви ОУН, але 11 СІ>орояу 
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він тільки те й робить, що турбується, де б то роздобути 
nапір до машини, а щоб на час лосnіти з найближчим 
номером nідnільної газети, розвезти 11 по nунктам. 

Він такий же член ОУН, як і ви, але куди його діло до 
вашого! Правдоnодібно, він не nоnадеться в тюрму так 

швидко, а nоладеться, його nоб'ють на лоліuії менше 

за вас, а може й зовсім не nоб'ють, коли ж його засу· 
дять- дістане він два роки. Ви ще може й судової роз

лраuи дожидатимете, а він уже на волю виходить. Та й 

життям він не рискуе ... Куди йому до вас, nравда? Зви
чайно, в вас небагато часу, щоб роздумувати про те, 

але от часом такі думки самі до голови nриходять. І ви 

зачинаєте легковажити його, вашого друга, якого в 

особистому житті може й любите, легковажити його і 

його роботу, онажати себе кращим від нього, важливі· 

шим. А коли ви і ваша робота важливіші, ви вважаєте 
самозрозумілим, що й nошана вам більша належиться 

і до голосу вашого треба більше nрислухатися ... 
А теnер - навnаки. Ви лраuюете в nроnаrандивно

му рефераті. Дрібні турботи заморюють вас від ранку 
до ночі і ніколи нема тому кінuя. Ви nочуваєте, що ви 

якесь там колісuе в великій машині, що її ви всіеї не 
знаете і може й ніколи не nобачите. Але без вас, без 

часі 6уде її .11іняти кілька разів. Цей період рахується від остІJ· 

точно?о розриву а OJ'H оосен" 1940 року аж до часу, коли дотепе

рішні диверсанти ІІерtuий paJ з.нінили соою назву. Най~>раще тоді 

підходитІ· до них назаа "оандерівців". Власне, невідо.11о, хто а "оли 

перший раз її ожио, але оона подиоується в поле.ІСічній літературі 

дуже швидко, на 11ерело.ні літа й осені 1940 року. Вона дооре віддає 

суть справи: ноа а організація націоналістів, що постала а-по.~еіж 

давніх членів ОУН, ще не діє під о~>ре.ІСою наавою, ще не вирооила 

власної політичної проzраАІи, ще нав'язує до устроєвиж і npozpa.ІCo· 

вttx традzщій давньої ОУН і ще не с"ристаліаувалася ідеолоzі'Чно. 

Головною її пршr.нетою, що осіАІ вnадає в о'Чі і на nідставі мої 

опреділюють ту орzанізаtjію в систе.~еі тодішм ьоі у"f}аі:нськоі полі

тичної дійсности, це 4Іруnовання її членів нав"оло ocoou тодішнього 
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одного 11 коліщати, машина стане. Значить - ви по

трібна людина. Це вас підтримує на дусі і nіддає охоти 
до праці. І ви працюєте, без передиху працюєте, обо
в'язки свої чесно виконуєте ~ з того користь для орга
нізації. От біля вас ваш друг. Він з бойового відLІ.ілу, 
раnтом кудись зникає, нема його тиждень, нема й дов

ше, мабуть за границю кудись ходив, хто там знає, які 

в нього діла. І тепер він шляється кілька тижнів, нічого 
не робить, на нову "роботу" жде. І що воно за цяця 

така! Ви працюєте день за днем, а вас, якби не було, 

а от його шанують друзі, бо в нього діло, кажуть, не

безnечне, рискавне діло. Ну, і що з того, що небезпеч

не, а ваше ж хіба безпечне? Діло так само організаційне, 
, а дістанетеся в лабети поліції, так само ребра полічать, 
або й нирки відоб'ють. І власне, у вашому ділі треба 
думати, плянувати, над собою працювати, тут, пане то

варишу, голоІЗи треба, от що! А що там? Витягнув піс
толя й або Dистрілив, або й ні, а потім - ноги за пояс 
і якнайшвидше драла! Ого-го! Знаємо ми таких панів, 

і чого б то їм носа драти! 

І ось у вас зароджується неохота до вашого друга, 

що його ви з ранньої молодости знаєте. Ви й живете з 

ним гарно, здається, ~юже залицяєтеся до його сестри, 

або він до вашої ... 

соо~о ІІрооідниr.а, Степана Бандери, звідти й назва - "бандерівці". 

Не sдаm~ься .нені, щоо уживання тієї назви в відношенні до mozo 
11еріоду було історuчно або .Іtериторично невірне. Та1> са.11о, думю, 

не.wа в ньо.11у еле.ttенту ІІонuження, а sрештою не відпекуються тої 

наJви іі са.ІІі бандерівці, zлядп брошура Петра Полтави: "Хто mt~!ii 

6андеріпці та sa що аонn борються", що її бандерівці означують, 

Я'~> nередру~; ІІідпільнпх .натерія.1ів Організації УІ>ра-їнсищх Націо .. 
налістіо з 1950 р01>у. 

Дальші овначення наsвп тієї Орzаніsаціі нас хвилево не ?Іі'І>ав

.tять, бо .ІІІt доооди.wо наші cnozaдІt тільки до половинм 1941 pO'fy, 
до ІІочаm~>ів ні.41Щько-6ольшевиць~>ої війни. 
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А тепер ваші думки побігли в інший бік. Ви саме 
вернулися з "ексу"з. Гаряче було, це правда, але діло 
пішло добре, д:tя організації копійка перепала. От і гар
но! Та й потрібно ж тих грошей, до біса потрібно, ні
коли не вистачає! Ах, ті гроші! Хтось то, чи не Напо

.1еон, сказав, що до війни треба грошей і ще раз гро

шей і втретє грошей. От хитро сказав Наполеон, дума

ється вам, і ви затягаєтеся розкішно димом з доброї ци
гарки, належиться nам відпочинок ... 

Витягаєте свіже число "Сурми", недавно прийшла, 
зn'язковаr вам принесла. Що там пишуть пани за грани
цею? Ага! "Як вести себе в поліційному слідстві?" Ану, 
цікаво, послухаємо... "Ні до чого не признаватися" ... 
та й хто б дурний признаватися ... "не дайте вивести се
бе з ріnноваги несподіваними питаннями, ворог слідкує 
за вашими очима, чи не прозрадилися ви наглим блис

ком або несподіваним рухом"... Гм... добре то писати 
пану редакторові n безпечному місці, а от, попробував 

би самий своєї рецепти ... Ет, киньмо це до чорта, що 

там може навчити мене чоловік, що поліційного комі

саря тJльки в кіні бачив ... 

Давайте, почитаємо "Діло", або краще "Новий 
Час", що там "Діло", самі опортуністи засіли, чекають 
на панську ласку з Варшави, або, може пан консул Лап

•tинський на кав'яр до большевицького консуляту за

просить... "Чи будуть восени вибори"... Хі-хі-хі! От 
що тих панів цікавить, кожеНІ аж пищить, "паном пос
,,ом" хоче бути... "Нові заворушення в Мехіку"... от 

раз країна! Щомісяця нова революція ... А що це? Ого! 
Про нас мова, уважно! ... "Поліція перевела нову хвилю 
арештувань в Н ... ському повіті. Як кажуть, арешти сто
ять у зв'язку з останнім нападом УВО на поштовий ам
булянс у Х ... До поліційних арештів у Х відведено Н.Н., 

з Е~~:сІІjJІ»Іріяція, вивласнення державних грошей на ~~:ористь ре

волюційної організації. 
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студента з села ... , O.Q., справника місцевої кооперативи, 
ПЛ., селянина з ... і т. д. ІІісня вам відома. А "Діло" 
статтю до того нав'язує: "ми не можемо довше безчинно 
приглядатися, як нищать нашу молодь" ... (добре пише, 

їй Богу, добре, може редактор "Діла" до УВО приста
не? ... ) "як руйнують її життєву кар'єру, керуючись не 
політичним розумом, не вимогами доцільности нашої на

ціональної справи. Легко накликати до революції з без

печного місця за кордоном, але найвищпй час подумати, 
який у тому всьому глузд, кому ця "революція" вихо
дить на користь" ... Не вашого розуму це діло, шанов
ний пане редакторе, думаєте ви собі, що думає і робить 

УВО, всім заськи від моєї запаски, ви б краще прига
дали, як то в чотири погибелі гнулися на прийнятті в 

пана воєводи, разом з достойними "панами послами" ... 
Хоча ... це правда, вас тут гонять, як звіра, ви не 

знаете, чи не останній це ваш сьогодні день на волі, а 

а зза границі nам тільки "накази" й "доручення" виси

лають, та ще й ви самі по них мусите зголоситися і на 

зелену границю йти ... Так, не правда ... Але яке діло "Ді
лові" до того? Мабуть, прийдеться там "візиту" склас
ти, як позаторік, показати пану редакторові, де його 

міще ... А-а-а! - позіхаєте - хіба поспати? ... Не спить
ся щось ... Завтра, а може позавтра "Діло" вже за гра
нинею бу дуть читати... Що ж, нехай послухають трохи 

правди, не завади1ь, хоч вона й колюча ... "Мужинька 
правда єсть ко.1юча, а панська на всі боки гнуча", -
хтось писав не, мабуть, це в "Енеїді" ... Ото цікаво бу
до б пос.'Іухати, що там будуть говорити, коли перечита

ють ... і варто б трохи тих панів сюди, до нас спровадити, 
нехай теж нашого хліба закуштують ... 

... Тьмава мигає брудна жарівка під стелею... Ви 
лежите побитий і покривавлений, нервовий струс слова 
з себе добути не дає ... а в вуха вам цідяться слова, тихо 
і повільно ... 

•• .1 навіщо вам того, пане Книш? Ось ви здоров'я 
свое напевно стратите, вже ніколи не будете таким, яким 
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прийшли сюди ... Ви думаєте, Україна того потребує, Ук
ра їна вас до того кличе? .. Ось, почитайте, тут ваша, ук
раїнська газета пише, що українська молодь марно гине 

й по тюрмах карається, а "панове провідники" свою 
"революцію" по канарнях у Берліні й Парижі роблять ... 
З вас тут дух виходить, а в цій хвилині ваш "Провід" 
прогуJІює в спелюнках ціною вашого ЖИ1їЯ здобуті гро 
ші ... Я знаю, nи не вірите, ви думаєте, ось єхидний nо
ліцист піддурити вас хоче ... Так, я польський nоліцист 

і мій обов'язок боропtся з вами так, як вашим обов'яз
ком було б боротися зо мною в відверненій ситуації ... 
І хоч я борюся з вами, але я поважаю ідейних людей і 

мені жалко, коли nони життя не за химери дають - мо

.. юдь усіх часів і цілого світу гину.ТJа за химери і мрії 
-- але за брехню і гу.ТJянки своїх лже-пророків і лже

провідників... Бачите цю фотографію? Правда, світло 
тут недобре, але пригляньтеся ліпше... Ось вам один 

ваш провідник, Н.Н., у нічному барі в Берліні, може ви 

були там коли, пізнаєте ... А тут ціла група їх, запивають 
останній подвиг вас і ваших товаришів, затирають руки, 

буде про що писати "революційні" ста1їі в "Сурмі", 
щедро поплиnуть доляри з А~1ерики, буде радість кур

тизанІ<ам у Парижі. Так, так, добре пригляньтеся, ви ж 
їх мусите знати, а це не фальсифікати, ми свою службу 

в цілому світі маємо і для нас дрібниця зробити таку 

оригінальну фотографію... Ви - nропаща людина, що

найменше десять років тюрми перед вами... Але ви мо
жете облегшити свою долю, коли покаєтесь на суді, від

речетеся від тих людей, що ведуть до загибелі власний 

нарід. Не вимагаємо від вас, щоб ви товаришів своїх нам 
видавали. Ви тільки осудіть це злочинне для вашого на
роду діло, а врятуєте інших від вашої долі і, rаранч
ємо n<tм, більше як два роки не дістанете ... Подумайте! ... 

Тьфу, щезни, маро! ... "Щось було в тих словах, 
наче чистії води; віяв свіжістю, добрістю з них якийсь 
дух охолоди". Тільки триматися, тільки не дати зневірі 
до серця закрастися... Поліцист відходить, залишає вас 
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самого з ду~tка~ш ... Голова обертом ходить ... Проклятий 
noniuиcт, бреше сукин син, обов'язково· бреше, хоче лі
дорвати в nac довір'я до Проводу, бо що ж варта орга
нізація, коли Проnодові не вірити? ... Але ... нема диму 
без вогню! На душі осідає щось трохи з тої їді ... 

Коли nи залишитеся в тюрмі, сумнів гризе вас, як 
миша вигризає діру n хлібі. А коли вийдете на волю, 

копи обскочать вас друзі, з радістю вітаючи вас nід не
бом волі, розnитують про nаші nереживання - ви ба

'ІИте й чуєте, що ось тут жива організація, за яку бо
ретеся, а не ті далекі люди десь ~а кордоном, тут е ваш 

nровід і тут він nоnинен бути, а не за горами і за моря

ми, чужі й незнані nам .rноди, ніколи не бачили nони вас, 

ніко.•ІИ не бачили ви їх. 

Старе це, як світ. Понад дІІі тисячі літ тому легіони 

Марія, Суллі, Помпея, Цезаря і римських імператорів 
мало зважали на те, якої ду~•ки буде "senatus popu
lu3que Romanus"4 у далекому Римі, їм важливіше й 
миліше, що говорить їхній ·генерал, якого знають зо 
спільних боїв. 

Роками сочиться отрута, капає на роз'ятрені рани, 
nідсичує невдоволення, будить амбіції. Аж врешті, спо

LJатку неясно і наnівсвідомо, а потім щораз виразніше 

оформлюється і кристалізується осередок опозиції су

nроти проводу Українських Націоналістів.. Він не мае 
спершу ніяких претенсій, він тільки критично ставиться 

до різних окремих розпорядків Проводу, до його інтер

претації політичної ситуації, до вимог тактики, до за
гальної постановки визвольної боротьби. Бо зважте са

мі, там - "еміграція", люди роками відірвані від краю, 
не розуміють його і його потреб, не вчуваються n ритм 
революційного життя, чужі їм поняття риску й небез
пеки. Щось інше ми тут, на місці, ми - "крайовики", 
кожного дня і кожної години в огні й у центрі револю-

4 Ри.11ський сенат ри.ксьІшй народ. 
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ційних зусиль, тут, де кується революційна зброя, де 

гартується бойовий дух, де родяться живі ідеї і в кон

фронтації з живою дійсністю себе утверджують і ви

правдують. 

До тих "крайовиків" залічував себе в душі і я. Я 
не дивився на заграничний Провід з презирством чи з 

погордою, але ставив під знаком запитання його мож

ливість керувати революційним рухом здалеку. Одначе 

це було конечне зло і наразі ані часу ані можливости 
нема подумати, що з ним зробити. 

Як та сама справа представлялася з іншого аспек
ту, "за кордоном", про те дає нам уявління інж. Микола 
Сціборський у "Білій Книзі ОУН". 

Вертаючись до характеристики середовища, 3 .ВІ'ІОГО 

вийшла диверсік, вкажемо, що диверсанти оперують дво

ма основними арrументами. Перший 3 них - що за ни

ми стоіть націоналістична молодь. А другий, що вони, 

мовл.вв, "представл.вють революцію і край"', тоді, .ви 

ПУН складаєтьск з "еміrрантщини". Звідси поділ на таи 

званих '"крайових революціонерів" і "еміrрантів". 

Стверджуємо, що ні перше ні друге не відповідає 

дійсності та іі фактам. Як уже згадували, середовищем, 

в киому виплекалиск диверсійні елементи, був "аІ'Іаде

мічний дім"s. Беремо цю назву в лапІ'Іи не длк того, 

щоб зневажати відому установу, .вкій націоналістичний 

рух справді чимало завд.вчує. Звідси виросля і вийшли 

на стрічу життю й боротьбі кадри молодого націона

лістичного аитиву, що дотепер у вірі, вірності й посвиті 

чинить службу украінсьІ'Іій нації та ОУН. 

Зовсім інше значенн.в має "аиадемічний дім" у лап

ках, а власне кілька його кімнат, де колись згрупува

лоси кілька осіб, що 3 бігом часу перемінилиси в иліиу, 

" "АІ>аде.кічний Дім" у Львові tІри вул. СупінсьІ>оzо ч. 21, центр 
довоЄ'Нноzо уІ>раінсьІ>оzо cmyдeнmchІ>ozo життя в Галичині (nри.ІІ. 

:З. К.) 
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з усіма nрикметами ВЛаСТИВОСТЯМИ нездорОВОЇ екс· 

клюзивности, замкнености й деструктивізму, що харак· 

теризують кожну кліку взагалі. Цих кільиа людей - це 

й є сучасна диверсія. Нищо б стіни цих кімнат "аивде

мічиого дому" вміли говорити, то вони розnовіли б 

докладно про те, яким то nарадоисвnьним сnособом ки

нене в тих кімнатах здорове насінни дало згодом трій· 

лнвнй nлід. 

Пихо nочалося з того, що мешканці згаданих иім

нвт занадто вчасно й безкритично вчвли nлекати в собі 

nримвиливу думку, що тільки вони сіль землі - альфа 

й омеrв націоналістичного руху 1 що досить ім тільки 

"захотіти", як усе ставатиме по іхній волі. Ум не nри

ходила до голови думка, що все те, що робилоск і ду

малося в "академічному домі" - це тільки nо ч вто к, 

зв яким прийдуть ввжчі часи, в з ними й неспівмірно 

більші вимоги до пр о в і д н и к і в націон!!лістичного 

руху. Вони випусиали з-під уваги, що в тих персnектив

них часах націоналістичного прові11нииа відрізнитиме 

від оточення не тільки діялектичка фраза й неокреслене 

поняття "характеру" - до чого привело це понитти, ба

чимо тепер - а насамперед більші життєві горизонти, 

більша відnовідальні~ть зв себе й других, більше знав· 
ни, і - додвмо це з натнеком - більш неnохитна вір· 

ність· організаційним звевдам і Вождеві руху. 

Але було в тих nочаткових часах щось, що закри

вало браки горизонтів, знании, досвіду, звгвnьиоі й по

літичної культури. Тнм, що ці недостачі приІ'риввnо, 

був насамперед свіжий юнацький темперамент і жаr<І 

жертвенного чину. Було ще щось, що nриІ'Іриввло ці бра

ин: сл. п. Вождь і Провід Укрвінських Нвціоиаnістів, 

икі не тільки репрезентували ивціоивnістичиий рух, але 

своєю будівничою роботою загnаджували чимаnо ве

nриємиих - дли мешивиців "аиадемічноrо до-"rу" -

речей і не давали здоровому здвигові нвціоналістичноі 

молоді обернутиси в безвідnовідальну nайдоиратію. 
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Та часи минали ... А з ними й украінське житти не 

стоиnо на місці. Перед націоиаnісти'ІИИМ рухом етаnи, 

по розбурханні широких шарів громадськости нашою 

ідеєю, такі труднощі, що далеко перевищували сиnи 

мешканців академі'Іних кімнат, що вже звикnи вважати 

себе не інакше, вк "маршалами ревоnюціі". Сп. п. Вож

деві й Проводові стало всним, що завдании руху пе

реросли студентські маштаби і що згадані "маршали" 

тільки тоді могтимуть його о'Іоnювати в краю, вкщо в 

тверезому почутті своіх більше ніж скромних сиn 

спроможностей будуть вкнвйбіnьше В'Іитисв. В'Іитиси 

з житти і з книжок, щоб бути здібними до тих справді 

ТВОр'ІИХ зусИЛЬ, RІ'ІЇ Ч8К8ЮТЬ будіВНИ'ІИХ НОВОГО ЖИТТВ 

тепер і в майбутньому. 

Цього життєвого закону "маршали" зрозуміти не 

могли й не хотіли. Навпаки, з бігом '!асу вони ставали 

все більше зарозумілі, претенсійні й непримирні в сво· 

ій обмеженості, що іі звели до догми. Так у цьому ее· 

редовищі виплекавек спецівnьний тип "провіднииа", .вкий 

усе знає, хо'І маnо розуміє, і все зробить, хо'І иі'Іого 

поважного не потрапить. Відомо, що того роду "провід

ники" більше всього бовтьсв, що хтось може поставити 

іх у тінь. Це стало тлом, на .вкому зросла "культура" 

иnікарськоі замкнености внутрі та інтриrанства й амо

ральних методів супроти ото'Іен,нв. 

З цього тла міг уже nегио сформуватисв тип квн· 

дидатів на '"вождів", що хотвть правити Украіною, не 

маючи про неі увви - поза двома-трьома повітами, 

та ''ідеологів", що пере'Іитавши кілька випадкових кни· 

жок і написавши кілька капівграмотних еnвборатів, ГО· 

тові були стати "духовими провідниками" націі. 

З правила, кnікарство є првмим висnідом по'Іуттв 

меншевартости тих, хто складає кліку, щоб спільними 

сиnами боронити себе перед ото'Іеннвм. При всьому 

апломбі диверсантів вони підсвідомо від'Іувають свою 

меншевартість і обмеженість вnасних спромоІІІностей. 



Саме тому іх гурт від літ намагавса акнайтісніше зам

кнути себе в лоні ОУН. Основними критеріамн nрина

лежности до цього гурту є сnільна гімназійна лавка, 

сnільна кімната згаданого "академічного дому", сnільна 

тюремна келіа і сnільна екзекутива. Хто відповідає цим 

критеріам - той "свій хлоn" і "друзь" ... В диверсійній 
спілці існує своєрідна мораль і особлива здатність до 

nорозумінна, nодібно, як уміють непомітними знаками 

nорозуміватися між собою масони. Все інше в ОУН, що 

nоза цією сnілкою, що було nеред нею, чи nіспа неі -
це вже тільки "оточення", аке треба "опанувати". 

Є ще одна nознака, що іі диверсанти вважають рі

шалькою в своіх иритеріях і nідході до членів ОУН. Си

лою обставин, вони nерейшли nольські слідства, тюрми 

й табори. Ці nольські nереслідувания вважають вони 

своєрідним актом висвяченни іх на непомильних не

доторкальних "жреців революції". Ще краще, коли да

ний кандидат до гурту сидів зо "жрецими" в одній тю

ремній келії, nопав до неі з того самого nроцесу, або 

nрацював в одній з ними екзекутиві. 

Хто відnовідає цим критеріам - той може рахувати 

в диверсантів на патент "крайового революціонера", і 

то навіть тоді, коли він давним-давно nеребуває за кор

доном. Все інше - "еміrрантщнна" ... 
Внгладає це гумористично, але в тому твердІ'ІІенні 

нема й тіні наруги над nравдою. Це найкраще виявля

ється, коли взати nід увагу оцінку диверсантів, аку во

ни дають окремим членам Проводу і самому Вождеві. 

Не заnеречуємо, що диверсантам довелося чимало nере

жити на службі рухові. Але Rоли nорівпити це nережите 

з тим, що nерейшли за останніх двадц11ть ро11ів у своїм 

житті члени ПУН, то таке nорівнанна вийде справді не

співмірне І В цій історіі знайдемо і риск І'ІІИттам у дов

гих ро11ах бойової слави, і nролиту Rров, і табори, 

жертви, і nоневірянии. Найкращим символом цих nере

живань - самий Вождь, воїн, nолітичний в'азень і му

ченик. Чи було це тільки Rолись'і' ... Ні, це триває дот.о-
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nep І Мело хто знає - бо це не рекламуєтьса і тнм не 

сnекулюєтьси, не зразок диверсантів, - сиількн то разів 

уже в останніх роках арештовано, nерекидуввно через 

иелеrвльні границі, в'изнено в тюрмах і nереслідуввно 

nід демаршеми ворогів не одного з членів ПУН, що ні

коли, иі иа один момент no сьогодні ие nереривели сво
сі жертвеиноі nраці і винвйтіснішого духового й чинно

го зв'взку з рідними землвми". 

Від критичного наставлrння до одвертого бунту -
далека дорога і не перейти її одним скоком. Діється це 

поволі, ступнево, етапами. Двоє людей з ПУН здавали 

собі справу з того психологічного процесу. Хоч, може 
й бі,тьше їх було, але два з них робили з того висновки 
і, кожен на свій лад, старалися затісиити зв'язки з "кра
йовими революціонерами". 

Сеник-Грибівський перший піддав думку nідевіжен

ня Проводу. Щоправда, ПровІд цей не такий то вже ста

рий був, люди n сорокових роках життя в інших народів 
часто замолоди~ІИ ще вважаються, щоб зайняти найвищі 
місця в державі. Не так ішлося тут про вік, як про міст 
між двома поколіннями. Покоління учасників визволь

них змагань 1917-1921 років створило УВО, потім ОУН 
і стануло на їх чолі. Минали роки, хоч недовгі, але ви

стачальні на те, щоб до голосу почало приходити по

коління нове, що n визвольній збройній боротьбі участи 
ще не брало, що виросло вже в післявоєнній дійсності 

і включилося в визвольну боротьбу вже в час, коли ми
нув її військовий і почався революційний етап і коли 
ідеологічна підбудоnа nизнольної боротьби взяла ясні 
форми українського націоналізму. Не тільки логіка, але 
й конечність вимагали, щоб представників того нового 

покоління притягнути ближче до ПУН і взагалі до про
відних кол націоналістичного реnолюційного руху 6 • Ще 

" 1'. Лісовиа у сооій книжці n. n. "Розла.ІІ 11 ОУН ("ритичні на

рис!І з наzоди двадцятиліття S'~NІУІ1аnня f)YH)", Видавництво "У"-
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в 1930 році Сеник-Грибівський визвав за кордон Яро
слапа Барановського, члена УВО і колишнього nолітич

ного в'язня, що недавно вийшов з тюрми і, бувши роз
консnірованим, не багато міг дати з себе в краю. Одно
часно з nризначенням сотника Юліяна Головінського 

Провідником націоналістичного руху на ЗУЗ, nриділено 
йому до nомочі, як бойового референта, Ренса. І Рене 
і Ьарановський були однолітки, налічували всього ло 
двадцять чотири роки життя. Обидва виходили з бойо

вого середовища Української Військової Організаціі, 

своїми товариськими зв'язками, своїм сnособом думання 

і своїм вихованням виростали вже з nіслявоенного поко
ління. 

Більш-менш у тому самому часі заворушився і Рі
хард Ярий. Під кінець 1931 року заарештовано у Львові 
Михайла Колодзінського, мого шкільного товариша з 

гімназії в Коломиї, члена УВО, що був чинний у вій

ськово-кадровім відділі. Я тоді був засуджений на вісім 

роКІв тюрми і сидів у Еригідках у Львові. Робили ми за

ходи в тюремній адміністрації, щоб дістати його до на

шої камери, і на nочатку 1932 року він уже був між 
нами. Розказував мені тоді, що влітку 1931 року відбув
ся з'їзд у Данціrу, де брали участь сnеІrіялісти-військо

вики з ОУН, було там кільканадцять людей, з Галичини. 

Крім Гузаря-Колодзінськоrо Перебийноса-Грицая, npi-

раїна", Ні.ІІеч•шна 1959, Ішше, що голооною ІІРJІ'ЧІtною недороавинен

ня українсс.~·оzо націона.тіз.ну була відсутність у ньо.ІІу "тжоління 

дев'ятидссятюІ~·іо", ІfеtІто народжемго .tсіж 1890 і 1900 рО!>а.ІІu. Це 

ІІоh·оління ІІеренесло на собі оизвольну боротьбу 1917-1920 рІЖ'ів і 

створило ії традпцію та да.то оластuоі ІІочатІ>И орzанізованоJІу У"

раїІ<сМО.ІІІJ націоналістuчно.ІІу рухові. Але не дійимо до "інця. Зру

ишло осноо11 старого способу ду.кання, та не озяло на себе 11роооду 

НО<lІt.ІІ ру:rо.к. 'І ере з те до голосу дійиІАа .ІІалокритична, ааро:111.ІІіла 

і політично непідzотооана .ttолодь і це .11усіло довести до виродження 

націоналістичної ідеології і иізніше до розАа.ІІу. 
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колись Гете у "Фавсті", що "Du glaubst zu schieben 
und wirst geschoben". 7 

Оnозиція виявилася в глухих формах незадоволен

ня. Якихсь ·виразних ідейних концеnцій, якихсь лрогра

~ювих nролозицій вона не висунула. Відмовля·ла вона 
ПУН здібнасти бути nроводом, що стоїть на висоті СІЮ

го завдання, але з другого боку не давала конкретної 

рецеnти. Невдоволення йшло не в сторону окремих осіб, 

тільки цілого ПУН, як організаційної інституції, не ви
ключаючи й самого Голови ПУН, nолк. Євге·на Коноваль

ця. Коли на nочатку тридцятих рокі'в Микола Лебідь 

вернувся з одної зо своїх nоїздок за 'Кордон і коли його 

заnитано, я-ке враження зробив на нього nолковник Ко

новалець, він, заколиливши губи, відnовів, що це людина 
на рів~і сільського вчителя і куди йому на вождя ре
волюції. 

З неясних відрухі·в невдоволення і з хаотичних об

винувачень нездарности ПУН щораз виразніше виринала 

центральна ідея оnозиції: відсунути ПУН від керми Ор

ганізацією, лоставити іншу людину на чолі ПУН. Коли 
про те доведено до відома nолк. Коновальця, вrн тільки 

воtіхнувся. Але тоді вже вnерше nрийшлося йому вжити 

більш енергійних засобів і він "ло розставдян ло кутах" 
загра·ничних nрихильникіІІ оnозиційних настроїв, а са
~юго Г абрусевича усунуІІ ДО ОДНОГО З віддалених МіСТ 
Німеччини. Про ті часи розказує інж. Микола Сцібор

ський таки'МИ словами. 
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"З прибуттим Джоиа-Іртеиа-fабрусевича, у внут

рішню атмосферу в ПУН, що характеризуваласа діло

вістю, точним розподілом праці поміж поодинокими йо

го членами і взаємним довір'ам - ввірвалася нова струн. 

fабрусевич-Джои своім основним завданнам поставив 

критику. Проти факту самоі критики ні сл. п. Вождь, 

ні члени ПУН нічого не мали, але вимагали, щоб вона 

, Тооі зда~ться, що сукеш m11, а це сунуть теое. 



була ділова й ІІОНІІретна. Міжтнм скоро внивнлоси, що 

ІІОНІІретність і діловість органічно несумісні з самою 

істотою fабрусевнча-Джона. Всі спроби анІ'ажувати йо

го до праці, бодай у ділкиці реалізації тих міркувань, 

що іх він висловлював у зв'изку з діильністю Організа

ЦІІ, не давали ніи11их наслідІІів. Одиноке, що вмів fаб

русевич-Джон, - це без11онечно й хаотично говорити. 

Та11 говорив він тнжними, місицими, а далі роками ... Сл. 

п. Вождь робив різні спроби, щоб в11лючити його в по

зитивну роботу, даючи йому різні призначенни. Та11 

за чергою fабрусевнч-Джон дістає дорученни працювати 

у внш11ільній а11ціі членства ОУН, далі провадити ідео

логічну ділин11у, нарешті дістав призначении на пост 

Уповноваженого дли підготови Збору УІІраінсьІІнх На

ціоналістів. На всіх тих постах і фун11ціих він не спро

мігси зробити бу11вально нічого, і за вісім ро11ів свого 

перебуванни за 11ордоном сплодив одну статтю, а в ос

танніх ро11ах баламутну й безграмотну брошуру під 

назвою "Місце Украіни в світі" - річ, що може бути 

справді кnисичним зразком примітивного дилетантизму. 

Самозрозуміло, ЩО неробство й маніицтво r абрусе
вича-Джона не могло створити йому доброї опінії ик 

у сл. п. Вожди, так і в членів ПУН. Але на зміст дальших 

взаємовідносин вплинуло не тільки те. Вже в перших 

місицих прибуття fабрусевича-Джона виивнлоси, що він 

внетупає е11спонентом згаданого гурта "академічного 

дому", икнй рішив у тому часі вирвати владу з рук 

дотогочасних керівнн11ів ОУН, що походили зо старого 

кадру Українськоі Військової Організаціі. Цю свою ос

новну ціль згаданий гурт, устами fабрусевича-Джона, 

намагавек обІ'рунтувати різними "ідеологізмами" 

"принципами", на ділі ж ішлоси йому про перебрании 

керми ОУН на ЗУЗ. 

Це своє завдании гурт реалізував подвійним шли

хом: його представники в краю вели кампанію nроти 

тогочасного крайового nроводу ОУН, а ті, що були за 

кордоном - на чолі з fабрусевичем-Джоном - нама-
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галнея закріпити свої позиції в ПУН і в його важливі

ших експозитурах. Сл. п. Вождь засадиичо не мав за

стережень проти введення до провідного а11тиву людей 

зо згаданого оточенни. Але він здавав собі справу, що 

внутрішньо-організаційні переміни не можуть реалізу· 

ватнея відразу і що заміна досвідчених провідниІІів не

зрілими людьми, що не мали ні жит,тєвого ні організа

ційного досвіду - представники згаданого гурта були 

переважно студентами й мали по 20-23 роки житти -
не принесе добрих наслідків. Тв інакше вони оцінювали 

себе й свої спроможності І 

Внутрішньо-організаційна ситувціи все усІІnвдииласи. 

Гурт "іртенівців" - від псевда fабрусевича-Джоиа "Ір

теи" рішив піти в своіх домаганних иапролім і ство

рив на власну руку І'ірайову Екзекутиву, що стала в 

опозицію проти І'ірайовоі Екзекутиви, призиачеиGі сл. 

п. Вождем. Отже - сталося щось подібне на теперішню 

диверсію, що виявиnаси в створенні 

проводу". 

"революційного 

Переконавшнся, що далі толерувати вчинків "ірте

нівців" неможливо, сл. п. Вождь скnи11ав т. зв. Віденську 

І'іоифереицію, на икій призначив нову І'ірайову Екзеку

тиву. З рішенним Віденсьиоі І'іонфереиціі внутрішньо· 

оранізацІяНІ відносини унормуваnиси. Та не надовго ... 

При казверхнім унормуванні відносин, f абрусевич 
зо своїми спільниками фактично не припинили розкла

довоі роботи. rx відношенНІ/ до Проводу й сл. п. БождІІ 

заnишилося нещирим і опозиційним. На тлі сучасної 

тенденціі диверсантів використовувати дnи своіх де

структивних цілей авторитет сл. п. Вожди, не з~йвим 
буде пригадати, що в згаданому періоді - 1933 рік -
один з теперішніх ватажків диверсії Лебедь звивив на 

засіданні І'ірайовоі Екзекутнви, що полк. І'іоноваnець нв

даєтьси хіба на народнього вчнтеnи, в не на Вожди. Та

ку то опінію видав сл. п. Вождеві жовтодзюб, що виско

чив .з гімназії, навіть не опанувавши "премудростей" 

матурнІ 



Але знову вийти незверх зо своїми аспірацівми "ір

тенівці" вже не наважувалисв, внчікуючи кращих для 

себе обставин. В періоді 1934-1935 років набули вони 

враження, що обставини вже спрнвють організаціі но

вого путчу. В тому часі група "іртенівців" осіла в Бер

ліні, де ввійшла в тісний контакт з Ярим. Як' і тепер, 

цей останній відограв рішаnьну ролю в підготовці зга

даного путчу .. , Між ними і Ярим скоро нав'взавсв "кон

такт", в якому одна сторона "розуміла" іншу, при чому 

кожна з них стараласи "заманеврувати" другу. ''Ірте

нівці" намірили використати Ярого, щоб дійти через 

нього до впливів. Натомість Ярий хоті-. jі!робити з них 

своє знаряддя дпи обтиженнк позицій сл. п. Вожди. Зна

ючи, що nри нормалізації стосунків неминуче. nрийде 

на чергу розв'язка його nроблеми, він свідомо nідтри

мував внутрі організаціі розкладові ферменти, маючи 

намір оnерувати "іртенівцими" в двох ивnр.вмах -
залежно від обставин - в саме: вбо вистуnати між ни

ми й сп n. Вождем nосередником і цим закріплювати 

своє становище, або, в випадку nотреби, мати , в своіх 

руках інструмент для npecii на сп. n. Вождеві. 

Так створився в Берліні так званий "ініцівтнвиий 

центр", що став в опозиції до Проводу Українських На

ціоналістів. Спочатку ця оnозиців не маnа вкнхсь окрес

лених форм. "Іртенівці" обмежуввnнск на виЛадах су

проти окремих членів ПУН, витворюючи ат·мосферу nо

дразнення й безплідної критикомвніі, На цей раз у своїй 

кампанії обрали вони зв ціль насамnеред іиж. Сцібор

ського, в зв ним інж. Андрієвського, закидуючи ім то 

помилковність тих чи інших організаційних nотвгиень, 

то "ухили' від ідеологічно-nрограмових засад, вбо вза

гапі речі, до вких ні той ні другий не мапи ківкого від

ношення. .І'іоли мова про Яросnава Барановського, вони 

тоді не тільки не вистуnали nроти нього, але вввжали 

"своїм" та намагалиси інсnірувати його nроти сл. n. 
Вожди. Також і суnроти Сеникв-Грибівського не видви

гали вони нівкнх звмітів ... 
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Та всі ці вииви були тільки прелюдією до головної 

цілі, ику ставили Ярий і "іртеиівці". Ціль та полигала в 

тому, щоб взити спільними силами сл. п. Вожди "під 

ногу", і, залишивши йому формальні прероrативи, фаІ'І

тичио перебрати всю владу в ОУН до своіх рук, або, 

в випадку відмови сл. п. Вожди піти назустріч іх до

магаиивм, цілком ізолювати його від руху. Впродовж 

двох піт "іртеиівці" зондували rруит, котра з тих двох 

можливостей буде найвідповіднішою длв їхніх інтере

сів. І в міру того, кк у них не залишалоси сумнівів, що 

волі сл. п. Вожди вони не зломлить - дозрівав у них 

плин зведении з Ним остаточного порахуику. 

Як це перевести - в "іртеиівців" ісиували різні по

глкди. Досить вказати, що одни з них на конференції 

"ініціативного центру" офіційно звивив - на те мають

ск відповідні протоІ'Іоли - що ОУН "не має Вожди". 

Ісиували також проєІ'Іти "заслати" Вожди на два роІ'Іи 

до Америки, під виглидом організаційної поїздки. Без

оглвдиість "іртеиівців" в останній стадіі путчу дійшла 

таких меж, що це домаганик вони безпосередньо по

ставили перед сл. п. Вождем. Водночас веласи кирнина 

робота й на. окупованих земл их. На переломі 1935-1936 
ро11ів "іртеиівці" прийшли до перекоиаиии, що настала 

пора одвертого путчу. Дли того, при безпосередній учас

ти Ярого, зроблено низку підготовних заходів. Зокрема 

Ярий, тайно від сл. п. Вожди, захопив частину органі

заційних фондів і переслав іх при посередництві од

ного члена за кордон, де гроші були здвлоновані в бви

І'Іу, кк диспозиційна резерва дли путчистів. 

З боку сл. п. Вожди і ПУН ввесь час веласи обсервв

ціи цієї розклвдовоі акції. Піддавши ситуацію генераль

ній оцінці, сл. п. Вождь вирішив зломити путч. Допоміг 

цьому зокрема Ярослав БараиовсьІ'Іий, чим і стигнув на 

себе ненависть теперішніх диверсантів. Подібно, ик і~ 

тепер, реакцік ПУН була коротка і рішуча. rабрусевича

Іртеив наказом сл. п. Вожди усунено від усіх справ і 

вислано на провінцію. Зв чергою розігнано інших учас-



ників групи й застосовано до них різні організаційні 

репресії. Побачивши, що справа заноситьса на катастро

фу, самий Ярий зрадив ·путчистів, негайно "переоріе:и

тувавса", склав повинну перед сл. п. Вождем і самий 

узивеа ліквідувати "іртенівщину". Відповідні заходи бу

ли застосовані й до того гурту "іртенівців", що перебу

вали на окупованих землах. Так поиінчнласа чергова 

спроба fабрусевнча-Джоиа і спільників зірвати внут

рішній порадок в організаціі.е 

ПлЯ'ни оnозиції зробити nереворот у ПУН і відсуну

ти nолк. Коновальця не мали ніяких надій на здійснення, 
як довго жив цей оста'нній. Користувався він колосаль

ни~І авторитетом у своїх і чужих, за ним стояла rвардія 

старшин і стрільців українських армій, що включалася 

в націоналістичний рух, за ним ореол командира Корпу

су Січових Стрільців і тоорця Української Військової 
Організації, що ·вже nерейшли в леrенду і стали неnо

рушними святощами цілого українського народу. При 

тому був він людина nолітично дуже зручна і здібна, 

умів єднати собі nошану не тільки в своїх земляків-гали
чан, але і в наддніnрянських українців, що на еміrрації 

nереважали і що з них складалися основні кадри ОУН 

у хвилині її створення. Ще жива в них була nам'ять про 
клич nолк. Коновальця, що дорога на Львів веде через 
Ниїв. Підняти руку на nолк. Коновальця й очорнити йо

го клеветою вважалося б святотатством, що на нього 

негайно й різко зареаrувала б уся широка маса членства 

ОУН. Та й не було nевности, чи в Галичині чле,нські кад·· 
ри nіднімуться nроти nолк. Ноновальця за кличі оnози

ції. Скоріше ні. Треба ще довгої nідготовки, треба самих 
себе закріnити міцно в Організації не тільки на верху, 

але, головно в низах, щоб не остатися генералами без 

війська, коли nрийде до зудару. А до зудару мусить дій
ти, оnозиція оn'янювала себе думкою про владу в Ор--

" Біла Кн11zа ОУН, ст. 86-90. 
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ганізаuії і було ясне, що uлада без боротьби нікому не 

прийде. 

Якби знайти людину, щоб nротиставити її nолк. 

І<оновальцеuі! Але в ОУН тяжко знайти таку другу, та 

ще й таку, що хотіла б сісти на хиткий корабель оnози

ції. Пр~тягати когось з-поза ОУН - незручно, нема 
організадійного стажу. З-nоміж себе nідшукати? Чому 

б ні?. Коли не можна знайти величини рівної nолк. І<о
ноuальцеві, хай буде менша, хай буде навіть багато мен

ша, але щоб визначалася чимсь і щоб можна доnкола 
неї ііз:орІіти міт, а вже час і наполеглива nponaraндa 
зроб.rіsіть своє. 

Прийu.юu 1934 рік. В червні місяці ОУН виконала 

атента'т' на nольського міністра внутрішніх сnрав, Бро
нислава Пєрацького у Варшаuі. Посиnалися арештування·, 

як зв~чkйно. Проuідником І<райоuої Екзекутиви ОУН у 
Львові· був тоді Стеnан Бандера. його застуnник та ор~ 
ганізаЦійний референт, Іван Матоца, не витримав nолі
ційно{ '~!!руби й вогню nерехресних питань на "конве' 
єрі", заЛо'миnся nсихічно і всиnав майже ввесь тодішній 
проnідний актив ОУН у Галичині, разом з ним поnала 
за rр~ти більшість членів опозиції. Судили їх у Варшаві 
рік пі~ніше і їхній процес багато дечим відбивав в.ід 
усіх П9nередніх і пізніших процесів ОУН у Польщі. Ue 
буо одИн зо слабших процесів - нікого з них не били 
в сJІідстві, то'~шли тільки безnеребійними допитами на 
конвеєрі; і всі вони, разом з Бандерою, не витримали Й 
призналися. ІІризнався теж Микола Лебедь і Роман Шу~ 

І о ' ' 

хепич. 
' J 

О.;щаче ціла низка моментів склалася на те, що вар: 
шаосЬІ(ий · процес став найголоснішим в історії ОУН~ 
Передусім - ішлося тут про суд над вбивникамн й ор
ганізаторами атентату на шефа · польської адміністраці\ 
й пщіі~ї; ·подія небуденна в світових столицях. По-дру
ге, процес nідбувався в Варшаві, nольській столиці, на 
очах цілого дипломатичного корпусу, в приявності ко

респондентіо усієї оеликої світової преси. По-третє, де· 
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~юнстративні виступи деяких підсудних, поява їх на су

довій залі в кайданах, кари темницею за зухва~ість до 

суду і т. п. надавали процесові посмаку сенсації, що на 
неї така жадібна публіка в цілому світі. І далі.- ро
~шнтичний момент одруження Лебедя арештова~ого в 

Ні,.Іеччині і епроnадженого до Польщі літаком і Дарки 

Гнатківської, обоїх засуджених на довічну тюрму, теж 
немало nпливав на людську уяву. Коли до того додати, 

що ввесь могутній і вироблений апарат пропаганди ОУН 
:іа кордоном ударив у всі дзвони і надав шаленQго роз

голосу цій справі серед українців і серед їхніх пр~tхиль

ників поміж чужинцями, дістанемо в наслідку надзви

чайну славу, що її здобув варшавський процес, а його 

учасники огорнулися nлащем мучеництва за ідею, стали 

•1ільними ноетаттями ОУН на довгі роки. 

Туди звернулися очі оnозиції. Це була їхня "сnра
ва" коли брати до уваги, що більшість учасників варшав
с.ького процесу зараховувалася до nізнішого табору оnо
зиції, її можна і треба скаnіталізувати nолітично для 

nпливів серед націоналістичних низів. А nотім, хто знає? 
Може когось з-nоміж них nробувати просувати на цен
тральну фіrуру в ОУН? І тут надії їх росли, а очі спи

нялися на Стеnанові Бандері, бо в даний мент займав він 
у Галичині найважливіший пост Голови Крайової Екзе
кутиви ОУН. 

До того часу Бандеру мало хто анав. Але теnер 

кольпортувалися його світлини, ореол мучеництва за 

ідею ширився, пробували навіть nісні складати. Хоч сам 
він ані своїми здібностями, ані якостями провідника не 
nибивався понад інших, навnаки, в багато дечому їм 

устуnав. Hanp., Лебедь nеревищав його жорстокістю і 

рішучістю, Шухевич організаційним хистом, Ленканський 
nолітичним виробленням і ясністю nолітичної думки, але 
тому, що був він Крайовим Провідником і головною осо

бою на варшавському nроцесі, приnадок висунув його 
на чоло і теnер саме він надавався на те, щоб висунути 
його кандидатом до Проводу. На лихо, він сидів у тюр-

41 



мі. І що вартий провідник відрізаний тюремни~ІИ мура

~ІИ від життя? Він може стати тільки моральним автори

тетом, він може бути символом якоїсь ідеї, це правда, але 

того замало, тут потрібно людини вільної, що в своїх ру
ках зв'язала б нитки опозиції і повела б її в бій за вла
ду. А що, якби викрасти якимсь чином Бандеру з тюр~ІИ? 
Тоді пр11йде ще один листок до лаврового вінця - по

двиг утечі з ворожої тюрми - це діє на фантазію, це 

тягне за собою людей. 

Ті члени опозиції, що їх або залишала незаторкне
нюtи велика хвиля поліційних репресій перед варшав

СІ>КИ'М процесом, або що вийшли на волю в часі слідства 

чи відбувши свої короткі присуди, почали призадумува

тися над способом, як би· то звільнити Бандеру з тюр~tи. 

Хоч ця історія виходить поза часово хронологічні 
рами нашої праці, але nона настільки цікава і зовсі~t не

відо~tа для широкої уt<раЇ'нської громади, а при то~tу 

настільки тісно в'яжеться з організаційною підготовкою 
диверсії в ОУН, що я дозволю собі тут її переповісти, 
нбравши в форму снідчення члена ОУН, що організував 

технічну сторінку втечі Бандери з тюрми, підготовив її 
і не виконав тільки тому, що організатори цієї акції, 

члени бандерівської опозиції, сьогодні вже покійні Іван 
Ра·влик і Ро~tа'н Шухевич, в останній хвилині справу від
кликали. Uей член ОУН, відомий уже нам "Терен", за

лишився вірним Проводові Українських Націоналістів, 
хоч його доля тісно сплелася з особою Бандери, за під

готову його втечі дістав він вісім літ тюрми. 

Послухаймо, як підготовлялася втеча Бандери з тюр-
~ІИ. 
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2. РО З ДІ Л 

У ПОГОНІ ЗА ВОЖДЕМ 

(Розповідь "Терна") 

До тюрми у Врониах. - Перші уираїнсьиі політичні 

в'язні у Врониах. - Наше число більшає. - Мрії про 

волю і пл яни втечі. - Перший пл ян: ирізь дах ироли

иарні, другий: підиупством илючнииів. - Нема згоди 

Проводу. - Вихід на волю і праця в фірмі "Реиорд". -
Роман Шухевич пропонує зорганізувати втечу Бан

дері. - Подорож до Вронои і побачення з Кришта

лем. - Нема вже моїх ионтактів. - Шуиаю в Варшаві 

илючнииа Заборовсьиого. - Знаходжу його в f'родзісиу 

Мазовєциім. - Квартири від о. Кладочного, иапеляна по

літичних в'язнів. - Заборовсьиі ионтаитує з илючнииом 

Шерлеєм. - Нічліг на перегоновій площі. - Аицептую 

плян Шерлея. - Кошти: 50.000 злотих. - Майструю 

перехід через німецьиу границю. - Все готове на день 

4 серпня 1938 роиу. - Равлии відилииує втечу. - За

боровсьиі виговорився по-п'яному. - його арешт і ''ге

неральна всипа". - І я слідом за іншими. - Помста 

илючнииів у Бриrідиах. - Через Катовиці до Познаня. 

- В тюрмі при вул. Млинсьиій ч. 1. - Самогубство Ма

рії Бєлєциої. - Польсьиий иомуніст Юзеф Новаи. -
Моя заява в суді.- Дарунои св. отця Мииолая. - Ман

дрівиа по в'язницях. - Нерозгадана тайна відилииання 

втечі. 

"Десь на лочатну місsщи жовтня 1933 рону перевезли 

мене з nьвівсьннх БрнrідоІІ ДО тюрми у Вроннах. rхав 

и з більшим транслортом в'язнів, але з наших хлопців 
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був ще ,.ілЬRи Ілько Шевчук, з Соквльщини, мабу,.ь з 

села Поздимнрв. Засуджений на довічну в'взницю'. 

В ,.ому часі у Вроиках сиділи такі украінські nолі

тичні в'язні націоналісти: 

1. Сотнии Гриць С., докінчував десятилітній nрисуд 

з якогось давнього nолітичного nроцесу. Це був один 

з nерших nроцесів у Польщі, коли на сnільну лаву об

винувачених са·джалн без розбору людей різних nолі

тичних nереконань за те тільки, що вони украінці. Сот

ника С., наnриклад, судили разом з комуністами. Ба

гато про нього сказ.ати не можу, сміливости розnитувас 

тиса, в нього в не мав, а сам він був з натури :мовчазли

ви,й. Мав тоді понад 50 років життя, доволі низького рос.-. 
ту, майже, лисий, з довгими козацькими вусами і неве

ликою бородою. Був артилерійським старшиною в УГА~ 

про нього читав в пізніше в "Літописі Червоно і :Калини". 

2. Груnка .львівських націоналістів, засуджених у ве
ликих політичних nроцесах 1930-1931 років: Юрко :Криш~ 
таль на 20 літ, Микола Максим'юк - 15, Іван Мигул 

10, Любомир Пампіка - 7 тв Іван Джиджора - 12. 

3. Шість хлоnців з Волині: Євген Потапів, Василь 

Ботаи, Никон :Коробчук, Микола Шафрансьиий, Степан 

Масловський і Петро Мельник. Суджені в великому луць

кому nроцесі учителя Семенюка шістдесатьох товари-

шів. 

4. Два хлопці, мабуть з села Турова біла Луцька; 

Федько :Корінь і Ананій Закоштуй. :Корінь · геть чисто 
nоеивів, хоч йому було не більше двадцати років, маn 

·сидіти ЧQтнрн або n'ать, ЗаJІоштуй - сім років. Вони 

мали дуже дивну справу і в тюрму nопали виnадковоі 

В тюрмі у Вроиках було ще кількадесвть таких самих;, 

' l'азо.ІІ з Федь"О-'І Здрі.Іе.ІІ стріля.ш до війта, що ouc.тyгyaa<Jc:ir 

ІІО.ІЯІіа 11, ооидоа діста.ІІІ ''Ііоло" (довічна тюр.ІІа). Здріля виоез.ш до 

Соятохресної тюр.ІІп, а о 1939 poz1i в •taci транспортіа з одноі 

тюр.ІІІІ до друzfІї -- аастрі.шлu. 
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1111 вони. По воnннсьІІнх селах швендивси тоді ІІІІнйсь 

жид, що був ІІомуністичним нур'єром. Подаввв себе зв 

аrентв продажу дешевих і відомих зо своєї иности авс

трійсьІІнх 11іс. :Коnи його зловила поnіціи, знайшла в 

ЙОГО ЗВПИСННRУ ІІіЛЬІ\ВСОТ 

адрес. Це були всуміш 

адреси номуністів і но

муністичних nрихиnьни

нів, звиритих у великій 

масі звичайних і Богу ду

ха винних сеnин, ane по
nіціи арештувала всіх без 

розбору таним чином 

чимало невинних людей 

подіставаnн присуди за 

номуну, хоч про неі маnо 

що й знали. Дістав своіх 

n'итнадцить літ і той жи

дом, ane його nотім вимі
нили до СССР за имогось 

nоnьсьмого шnима, а на-

Мнхвііnо Терен 

ші сеnяни так і зосталися в тюрмі. Більшість з них справді 

поnала nід момуніетичний вnлив у в'изницях, там з ними 

nереробnиnи nолітграмоту і no ямомусь часі вивчаnи вси
ких Ленінів і Ствлінів незгірше nрофесійних аrітаторів. 

У тих в'изницих, де вже були nолітичні в'изні-націонаnіс-

ти, ци момунізвціи не була тама сильна, або й зовсім не 

вдвваласи. Були й такі, що зовсім ій не піддаваnиси, і 

до твних належаnн :Корінь і Закоштуй. Цей останній був 

nізніше одним з визначних націоналістів на Волині і 

nровідною особою в nовстансьмих ридахz. 

z //ого шурина, прапос.ІаtJного саящеюtнt, яІіого ІІрізвище вже 

зайу,:, .l!tсудІІ.ІІt uо.ІRh'ІІ за те ті.Іьh·и, що· відправив 11анахиду по 

с.І. n. /іі.Іасі й .1анrІ.ІІІutині. Сан а ін uізніше иерейшоа до "t5андеріо

І(і•/", --- існус пере1.-онання. ІІ{n це а ін у6ии О.ІеІісандра Ку11а (про 

Hl•IJo'O ІІ Qa.l/.1//ll.Г ]ІОJді.Іа,r І. 
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Сиділи ми розміщені в різних крилах тюрми зв'и

зок між нами був трудний. Все ж таки no девкому часі 

вдалоси нам довести до того, що ивс nоділили ив дві 

груnи: l'іриштвли, Мвксим'юка, Джиджору, Мигуnа 

Лемnіку nосадили в одиому крилі центрального будин

ку, а С. і мене з волиицими - в т. зв. твєрдзи.з 

Швидко nриїхала до нас більша груnа в'язнів зо 

Львова, а між ними багато освічених людей: Зеиои Кос

сак, іиж. Іван Микитюк, мій товариш з львівської nолі

техніки, ма. істер Мирон Богун, Дмитро Мирон та інші. 

Tenep уже нас було більш n'итидесити душ і ми зараз 

же взалиси за ідеологічний вишкіл. Поділені ми були 

иа гуртки no 5-6 людей з інструктором иа чолі, що був 

відnовідальний зв вишкіл своєї ланки. 

От тільки те й зле було, що бракувало нам вишкіль

иих матеріялів. Мали ми декілька чисел львівського 

"Студентського Шляху", де були статті иа ідеологічні 

теми, кілька статтей і брошур Донцова, а решту мусіли 

nисати самі. Микитюк nисав лекції з консnірації, Богун 

- з nолітичної розвідки, Мирон і l'іоссвк - ідеологічні 

речі. Щось там nриnало й иа мене. 

Мниали тюремні дні. Переважали серед ивс nри

суди невеликі - від n'ять до десять літ - але ие браку

вало "вічииків" тв nрисудів вище десити років. А воли, 

що так близько була, ось тільки за муром, мріиласи кож

ному. Не було й дива, що частенько nродумували ми 

над тим, якими сnособами вдалося б вискочити иа ту 

"волю". 

Зараз nісля мого nриїзду до Вронок нав'язав 11 добрі 

взаємини з двома ключниками, иа ім'и Шерлей4 і Петро 

Заборовскі. В розмовах з ними 11 nерекоиавси, що вони 

ие від того були б, щоб нам, за гроші очеsидички, nо

могти. Доки 11 був самий, ие оnлачувалоси договорюв~t--

з Твердшня, фортеця. Гл. плян тюр.ки у Вронках. 

• Мабуть, походІ{в з французь,;ого роду. 



тиси з ними ловвжиіше - и мав усього л'ать років при

суду і з того частину вже відсидів - але коnи лриіхвnв 

група Коссвкв, а йому, ак нашому тодішньому провід

никові в тюрмі, розказав про свої контакти й можли

вості. А можливостей таких було дві: одна з поміччю, 

друга без ломочі ключників. 

У той час ми вже сиділи разом, згуртовані на криnі 

"С", иких л'итдесит-шістдесат чоловік. Ми маnи дві го

дини проходу денно і на прохід внлусквnи нас усіх ра

зом. Під охоронним муром того лодвір'и лобудований 

був лодовгуввтий будинок, рівно з муром заввишки. 

В будинку стоили клітки з внrорськими кроликами, в 

наш товариш Мвксим'юк був икимсь інслектором від 

кроnнкврні, догnадав кроликів, давав ім икісь влорски 

і, взагалі, ввесь час щось там довбввсв. Він же завва

жив, що дах у будинку в одному місці наскрізь лрогнив, 

легко можна просунути руку крізь слорохиавіnі дошки 

в стелі. Мвксим'юк довгенько лорввсв, щоб "звкоисліру

ввти" це місце, лідмвзуввв його акоюсь бідою, щоб не 

завважили ключники зверху, в знизу лонастввnав туди 

порожніх кnіток лід саму стелю. Нічого легшого, ак ехо

ватиса в кроnикарні кільком nюдам лід час проходу, бо 

ані перед ані пісnа проходу нас не лереnічуввnи, в ло

тім через діру на дах, муром униз над річку, що тут 

же зараз і лротіквnв, і ломинвй, ак звали. Втечу мож

на б завважити не скоріше, ик при вечірньому алелі і 

часу було доволі, щоб звховвтиса від погоні. В околиці, 

ак це не дивно, але жили акісь українці, в до німецької 

границі всього дев'ать кілометрів. 

Другий плин був - використати ключника, щоб уно

чі випустив людей з камери і тим чи іншим способом 

допоміг ім видіствтиса лоза мур. 

У цій справі писав Коссак кодованим способом лис

ти, що іх переносив Звборовскі, і а йому зв те платив. 

Він заробив тоді від нас незлі гроші, зв всілані прислу

ги дnи нас дістав від мене до кіица мойого перебуввини 

у Вроиках около л'атсот золотих. 
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:Крайовий Провід не дав своєї згоди, щоб ми риску

вали втечею, і так ми цю думку тоді закинули. 

Тим часом 11 відбув свій nрисуд, вийшов з тюрми 

nрацюввв у Львові різьбарем у фірмі "Рекорд". І от од

ного диІІ в червні 1938 року nрийшов до мене мій то
дішній зв'11зковий до ОУН, Іван Равлик, лишив мені 

кличку і заnовів, що в дуже важливій сnраві зголосить

СJІ до мене хтось на неі. Чоловік, що nрийшов на ту 

кличку, був ніхто інший тільки добре мені знаний Ро

ман Шухевич. Ми nішли над став "Світезь", де ранньою 

nорою майже нікого не було, можна говорити сnокійно, 

і там мали довшу розмову, що тривала біли двох годин. 

Він сквзІІв мені, що до тюрми у ВрОН\ІВХ nеревезено Сте

nана Бандеру, колншкього :Крайового Провідника ОУН 

на ЗУЗ, засудженого у варшавському nроцесі на довіч

ну тюрму. Груnа членів ОУН хотіла б викрасти його з 

тюрми на волю. Це робитьсJІ зовсім nриватно, заходами 

тих же членів ОУН, :Крайовий Провід на ЗУЗ до тієї 

сnрави не мішвєтьси, щобільше, 11 відніс вражении з його 
слів, що :Крайова Екзекутива у Львові є nроти тоі акції. 

Потрібні на те гроші зложить чи вже зложила україн· 

ськв заокеанська еміrраціи, має іх nривезти до Двнціrу 

nолк. Макогін. Хто такий nолк. Макогін, и не розnиту

вввсв, хоч дуw.е цікаво мені було, чи це той самий Ма

когін, що npo нього час від -часу були згадки в укра

інській npeci. Tenep діло йдетьс~ про те, -чи и хотів би 

бути доnоміжний у Цій сnраві •!и міг би и відновити 

свої зв'изки зо знайомими мені кл~<;чьиквми у Вроиквх. 

Не нвдумувввси и ні хвилини. :Колн треба визвола-.~и 

з тюрми друга з дові-чним nрисудом, дли мене ие~в 

різниці, -чи дієтьси це з наказу Організаціі, -чи з ініІ,ів· 

тиви його nривтелів, в nостараюси це виІІонзrк твк с:.мо 

сумлінно і no змозі своіх сил, в11би і з орrвиізfІ:І·і\J::Іrо 

дору-ченив. Але тиж11о мені в даному менті датІ, " .rщо
відь, -чи и це nотраnлю зробити, не знаю, -чи ~~.:.шпи 

11кісь зміни в охоронній системі у ВроиІІвх і -чи є ще там 

на службі мої два знайомі. 



Стало на тому, що а ще буду точніше nригадувати 

собі nодробиці й nередумувати сnраву, а :коитактувати

са буду далі 3 Равликом. Це було дуже 3ру'Іио, бо Рав
лик був уnравителем столарсь:коі кооnеративи, туди 3а

ходиnо чимало людей, а теж носив туди до nродажу 

всакі різьбарські вироби, як хрести, рами до образів, 

СКрИИЬО'ІКИ ТОЩО. 

Нейnростіше nоіхати до Вронок nеревірити 

сnраву на місці. Якщо сnрава виглидатиме на вда'Іну, 

я за неі візьмуси. А коли б і не nовеласа, не терnить на 

тому ні Організаціи, ні Бандера, рискую 11 самий. 

Фірма "Рекорд" розnродувала своі вироби по різних 

околицих, іі аrенти вешталиси від села до села і :кожен 

мав виказку, що він є nредставником тієі фірми. Не 

знаю, з икоі nричини Ковалюк уважав за відnовідне за

зиачувати на виказках своіх nредставників, що його ви

давництво виnускає теж антикомуністичну літературу 

- він сnравді видав якусь nовість чи сnомини одиого 

з у'Іасииків боів 3 большевиками - і nросив адміністра

ційиу владу в разі nотреби не відмовити nомо'Іі його 

nра,цівиикам. Я взав собі таку виказку nредставника 

"Рекорду" на nознанське воєвідство, набрав усикоі літе

ратури, що іі лишив удома, бо вона на украінсь:кій мо

ві, н,аnовиив валізку зразками різьбарських виробів і 

nоіхав до Вроиок. Гроші на дорогу дав мені Равnкк. 

У Вроиках nішов до тюрми на nобаченна 3 Криш

талем. Там мене nізнали, дивувалиса, що 11 такий дале

кий світ іздив на nобачвини - а дорога к,оштує немало 

- але nоба'Іенна дали. Я відбрехавси. що nрацюю теnер 

торговельним аrентом на nознанське воєвідство і nри 

нагоді відвідую товариша. 

Тяжко було дістати докладніші відомості від Юрка, 

бо хоч і nобачення дали нам довге, майже цілу годину, 

та ввесь 'Іас nильнували нас два ключники. З того на

брав а вражеина, що мені недовіриють. Це вражении n•

рейшло в nевність, коли .11 вернувса: 3 nобачеии.11 'ДО r;,
телю і стрінув на коридорі уніформованого nоліцист" 
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та ще одного поліційного аrента. Послугачка ккраз за

микала двері моєї кімнати, зна"Іить, робили обшук і не 

сподівалиск, що к так хутко повернуск. 

Пробував и на другий день дістатиск на поба"Іенни 

ще з одним другом, але мені не дали і и мусів від'їхати. 

Стільки всього довідавек від Юрка, що Забаровекого 

вже у Вроиках нема. 

Сиджу в поїзді і думки не дають мені спокою. Не

вже ж нічого з того не вийде? А к майже певний, що 

діло пішло б, коби 11 тільки міг икимсь "!ином еконтак

туватиси з Заборовскнм. Навіть икби він не був уже 

клю"Іником, але у Вроиках жив він довгий "Іас, звідти 

походила його жінка, напевно мав він добрих знайомих 

між ключниками і знайшов би длк мене такого, з иким 

можна б договорнтиск. 

Висідаю з поїзду в икомусь більшому місті між Поз

нанем і Варшавою, іду до поштового уриду і замовлию 

телефонічну розмову з мельдунковим бюром у Врон

ках. Зразу ж і дістаю полученни та давай "сунути Юра"s 

урядовцеві, що мои бабуни, а Заборовеного тітка, на 

смертній постелі, що конче хотіла б побачитиси ще з 

ним, але від кількох років не переписуємоск з ним, ад

реси не маємо, дуже прохаємо іі знайти. Уридовець, икась 

жінка, дуже співчутливо поставиласи, зараз же ту ад

ресу знайшла, але додала, що, на жаль, він там уже не 

живе, перейшов мешкати до Варшави на вулицю Кручу. 

Число дому затерлоси, не можна його відчитати. 

Подикував в і вернувся до Львова. Тут вирішили ми 

з Равликом, що доконче треба поїхати до Варшави і за 

всику ціну старатиси того Заборовського таки віднайти. 

За кілька днів в вже в Варшаві, заходжу на вулицю 

Кручу. Та й довжелезна ж це вулици, майже на кіло

метрІ А тут треба йти дім за домом, перешукати всі 

3 Фантавувати, ров~>авуоати небttлuці ( льаіосьІ>а тюре.Іtна zo
uiph·a). 
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кам'яниці, кожне з них нв шість-сім поверхів. Не дуже 

то й трудив була справа, бо поліційні приписи Ввршеви 

нвквзуввли, щоб у кожній квм'иннці в сіних висів спи

сок мешканців. Списки справді й були, але хто міг за

ручити, що управителі точно іх тримали, впнеувели но

вих і виписувели старих льокаторів ~ Все ж теки про

бую, іду від брами до брами. Мушу робити це обережно, 

щоб не звернути нв себе уваги, в все здвє:тьси мені, що 

цей чи інший прохожий підозрілий. 

Два дні пішло на контролю вулиці Кручоі - Забо

ровського ані сліду. 

Пішов и до подорожнього бюра "Орбіс". Там був 

спеціальний відділ, що розшукував туристам адреси 

знайомих за оплатою одного золотого від голови. По

даю дані про Заборовского, наскільки іх знаю: Петро 

Звборовскі, тридцить літ, жонатий, одне або двоє: дітей. 

Rажуть мені по хвилині, що в Варшаві Заборавских біль

ше тисички, а Петрів Заборавских - кількадесит. Пла

чу десятку зв перших ліпших десит адрес. Rуди не 

прийду - не той Заборовскі. 

Іду до мельдункового бюра самий. Там икась молода 

дівчина, досить гарненька. Відгрівою стару історію про 

бабуню, що помирає:, і вона дає: мені цілу копицю ад

рес Петрів Заборовских. Цим разом коштує: мене це ба

гато дешевше, по тридцять грошів від особи. Між ними 

икий деситок тих, що виіхвли з Варшеви до інших міст. 

Не бувши певним, чи не прийдеться мені ще раз ввр

татиси до бюра зв новими адресами, умовлиюси з дів

чиною на вечір до кіна. 

І знову біганина ввесь день знову невдача. Іду 

ввечері з дівчиною до кіна, заходимо потім ще до ико

ісь цукорні Лирделлі, а завтра по нові адреси. На від

міну пробую підміських адрес. Якийсь Петро Заборов

скі живе в rродзіску Мвзовє:цкім, туди йде електрична 

залізниця. Знайшов адресу, але не знайшов Заборов

ского, він перейшов жити на другу вулицю. Rожуть 

мені, є: мои птиця, живе нагорі, на самому піддашші. 
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Відкриває мені двері вкась рудоволоса красуна, а за 

столом, бачу, уплітає зупку мій ЗаборовскіІ Ов, та тут 

бідоевІ Заборовскі обдертий, троє дітей брудних і тро

хи не голих. Значить, грошей тут потрібно, можу :мати 

надію на його згоду. 

Заборовскі дивуєтьси, але втішивси він був не 

злого серци людина - просить сідати. Даю дітим золо· 

того на цукерки, йому тицию двадцитку, щоб приніс 

щось добре з'істи, внпити й закурити. Настрій йому від· 

разу поправивси, аж тепер прийшло йому на думку спи· 

татиси, икнм чудом віднайшов я його в fродзіску. Зайво 

говорити, що в йому того не сказав. Дістав відповідь, 

що "ми" - в розмові з ним ніколи не вживав 11 назви 

Організаціі, завжди говорив, що це "ми" - знаємо все, 

що нам потрібно. 

Не знаючи ще, ак поставнтьси Заборовскі до моєі 

пропознціі, мусів 11 бути обережний. На початок сказав 

11 йому, що маю різні справи в Варшаві, потребую nев· 

ноі і спокійноі квартири, за неі заплачу, не хочу товкти· 

си по готелих. Завів мене до недалекоі місцевости Ур· 

сус і там дістав я вигідну кімнату в його брата, ІІкому 

він мене представив, ик свого приители з Вильни, що 

приіхав на кілька днів до Варшави. 

Мені треба було виждати кілька днів R ХОДИВ ТИМ 

часом по Варшаві. Несподівано в одному з музвів на· 

ткнувеа я на капелана укрвінських політичних в'11знів, 

о. д·ра Йосипа І'іладочного. Він теж зднвувавси, поба

чивши мене в Варшаві І висловив здогад, чи знову не 

на черзі якийсь міністер6 ••• Я ані не заперечував, ані не 

підтверджував, але використав цю припадкову зустріч, 

щоб дістати від нього безплатні квартири на нічліг. І 

так раз ночував и в оо. Василіин при Медовій вулиці, а 

раз у д-ра Павлишяна при вулиці Твердій, мабуть ч. 66. 

n 'lomupu рО/іІІ ucpcдmu,Іt OJ'/1 убила о Варшаиі иольсьхо?о .Іrі

ІІістJт nнympiutнix сІІрщ;, Броніс.тоІt Псрацкоzо. 
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За :кілька днів вирішив и, що вже nopa вдруге nіти 
до Заборовского. Поволі й обережно внnожив и, .ние в 

мене діло до нього. Один з моїх nривтелів сидить у в'.из· 

киці у ВронJІах, нам залежить на тому, щоб видістати 

його на волю. Тамошиї відносини .и знаю і думаю, що 

це можливе, nри nомочі одного :клю"ІНИІ~ів. За ту nоміч 

готов и добре заnлатити, грошей у мене вдосталь. Прав

ду :кажучи, ми зовсім добре могли б обійтися без нього, 

але и, знаючи його добре віднашении до наших в'.изнів 

і nам'ятаючи ного давніші nрислуги, а та:кож тому, що 

він теnер у скрутному nоложенні, настоював нв те, щоб 

і його nритягти до тієї сnрави тв дати йому трохи заро· 

бити. Його роли дуже nроста: nоїхати зо мною до Вро

нок, еконтактувати мене з Шерлеєм, заnитавшнек його 

nередтим, чи nішов би він на те, і с:кіnь:ки за те хотів би7. 

Заборовскі згодивек на все. На його думку, нв Шер

леи можна ціл:ком nевно рахувати, він не такий то вже 

"службіст", до того бідує, в нього коnицІІ дітей. 

Так ми обидва зараз таки того самого дн11 nоїхали 

до Вроио:к. Мене nримістив він у недалекій місцевості 

Лавіца, у свойого знайомого Бєлєциого. Цей Бєлєц:кі за

відував nлощею дли кінсьинх nерегонів і жив там св

мий з жінкою Марією і двома маленькими дітьми. Були 

теж ІІКіСЬ ЛЮДИ, ЩО ДОГЛJІДаЛИ КОНеЙ, але СТайні СТОJІЛИ 

оnодалі:к від житлових будин:ків і ніхто ие ба"Іив мене, 

ІІК 11 туди входив. Бєлєц:ким nредставив меие, ІІ:К свого 

nриител11, це були люди гостинні, між нами зразу ж ви· 

твориnас11 nрихильна атмосфера. Зокрема жіи:ка Бєлєц

:кого, nані Марі11, хоч старша трохи зв мене - мала тоді 

иких тридц11ть nіт - але виивлилв деике заці:кавлеини 

7 Мені са.но.Іtу незру•tно бу.tо тепер иідходити до ПІер.rея, не 

ші.rьІш mo.<ty, що я його .ченше знав, ЯІ> 3а6оровского, але й тому, що 

/Jpoнh·tt --- діра, h·pi.u тюр.ІtІ! ma.11 усього І> ілька ву.rиць і мій nри їд 

уіJругс tl 11/Шо"О.ІІу liOJ!O!IIIo"O.tCy оіі/сmуІІЇ •Іасу .<ciz 6!! Ollh"ЛIIKilln!l nідо

JJІіНІНІ. 
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моєю особою, від чого и не втікав, бо це могло мені 

пізніше прнгоднтнси. 

Тнмчасом Заборовскі поїхав до Вронок самий, ви

бравши собі поїзд так, що прийшов він під ніч. Нікого 

це не здивувало, Бєлєцкі знали, що там десь живе його 

тесть. Вернувек вже на другий день вранці і дуже вдо

волений стрінувся з Шерлеєм, дістав від нього згоду 

і влаштував мені зустріч з ним у далекому селі, куди 

поїхали ми поїздом того самого дни ввечері. 

Плин Шерлеи був дуже простий. Бандера сидів у 

т. зв. твєрдзи, що була окремим адміністративним 

бльоком у тюрмі, оточеним муром иких вісім метрів 

заввишки. Вночі там робили службу два ключники: один 

назовні, що обходив цілий будинок безнастанно і на

кручував порозставлювані в різних відступах контроль

ні годинники, а другий всередині і його завданним було 

ходити від камери до камери, підглядати крізь "вов

чок"в і за кожним разом світити світло. На те, щоб обійти 

всі чотири поверхи, потрібно було около пів години і 

реrулирно що пів години блимало світло в віконці кож

ної камери, на тій підставі можна було кожночасно озна

чити, в котрому саме місці ключник. Обидва ключники 

змінилиси що дві години. В тому бльоку робив службу 

теж і Шерлей у двотижневих відступах, 1111раз завтра 

мав зачинати. 

Отож Шерлей запропонував таке. В часі своєї внут

рішньої зміни випустить він Бандеру з камери і під

ложить на його місце заздалегідь приготовану куклу. 

Сховає його тимчасово в комірчині, де трималиси міт

ли, ведра і т. п. речі дли чищеннІ! коридорів. Комірчина 

ци лежала на кінці бльоку і віддалена від нього була 

rратою, а з другого боку до неі був доступ від вартів

ничої вежі, в икій ніччю нікого не було, вартовий сидів 

там тільки вдень і наглидав за в'изнями на подвіріі. 

и Дірка о "дверях, "візитирка". 
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В часі зовнішньої зміни Шерnей nідробленими иnючвмн 

мвв відчинити двері бnьоиу, ІІамери й вартівинчої вежі, 

випустити Бандеру й позамниати зв собою знову всі две

рі, щоб усе було впоркдиу, а з вежі вті11ач міг уже або 

просто зісиочити на Зовнішию сторону муру, вбо зсу

нутиск по мотузиу. 

Усе те, хоч може внгnидвє аиомпnіков.вне дnи сто

ронньої людини, вnе дnк мене, обзнвйомnеного з внут

рішніми порядиеми тюрми у Вроиивх, маnо всі внгnиди 

на вдачу і к цей пnкн зввкцептуввв. Щоправда, нвсувв

nиси мені деикі питвннк, в найперше з них, ИІІ буде Ше

рnей, ии одни з ключників, що виконуввв нічну служ

бу, покснювати при рвиньому впеnі зникнении · в'язня 

з замкненої ивмери, тв ще й підстввnенни кукnи. Бо иож

ному мусіnо бути ксне, що ие обійшnоси тут без допо· 

моги ключника, а тільки вони два були при нічній змі

ні. Тв ике мені діло, кк буде він пізніше внбріхуввт-нсиІ 

Важне, щоб видістати товариша ив волю. Те иnючннк 

мав зробити і зв те звжвдвв п'ктдесит тискч золотих, 

тією сумою маnи вони поділитиси в икійсь пропорції з 

Звборовскім. Ціиаве, що ні Шерnей иі Заборовскі не жв

двnи нічого наперед, гроші мвв и випnатити з момен

том, иоnи Бандера був уже за муром. Маnи довір'и до 

мене і через мене до ившоі Організаціі. 

А ще ціиввіше, що Шерnей хотів випускати Банде

ру негайно, вже завтра, вбо пісnизввтрв, твив його огор

иуnа нетерпnкчкв. І був би це зробив напевно, тв и не 

був нв те приготований. Найперше, не мав я біли себе 

грошей. А двnі, мої клопоти зачинвnиси щойно там, де 

його кінчвnиси. Його діло - випустити в'изни і взити 

гроші, в я мушу думати, ИІІ його двnі завести в без

печне місце, мавши перед собою кілька нічних годин 

до моменту, иоnи відкриють утечу при рвиній перевірці 

nустктьси в nогоню. 

Я не був nриготований на таку швидиу можливість 

утечі. Моїм завданним було підготовити втечу, в хто 

і ки буде иоитвитуввтиси в цій сnраві з самим Бвнде-
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рою - це до мене не належало. Тепер же ж треба було 

кувати залізо, поки гариче, і и мусів зв'изатиси самий 

з Бандерою. Передав я до нього коротеньку записку че

рез Шерлаи, де натиказ на справу втечі. Але що з того 

- Бандера відмовивек прийняти записку з надмірної 

обережности, бо и не знав ані клички ані умовленого 

знаку до нього. Боивси икоісь провокації. 

Тому и заслонився тим, що мушу цей плин предста

вити своїй "владі", дав обидвом ключникам "на раху

нок" по сто золотих і заповів, що за тиждень приіду 

знову. 

Всі розійшлися вдоволені. 

У Львові здав я звіт з усього Равликові і просив 

сказати, що маю робити з Бандерою, коли матиму вже 

його за муром. Тут були дві можливості. Перша - за

ховати його в Польщі так довго, доки не мине перший 

гончий шал і доки полики не заспокоитьси, повіривши, 

що ми вже перетранспортували Бандеру за границю. Дру

га - відразу тікати за границю, бо до Німеччини з Вро

нок усього дев'ить кілометрів. Равлик ходив кудись там 

радитиси з "горою" і рішеио відразу тікати за грани

цю. Я мав іти до Німеччини разом з Бандерою. 

Тепер поїхав и майструвати перехід за границю. 

Заборовському поручив и підшукати икогось певного пач

каря, щоб перевів через кордон. Швидко він привів 

мені якогось типа, rломб називався, і цей згодивек пе

ревести мене з товаришем, думаючи, що має діло з 

колеrамн "по професії". Навіть не дуже дорого мало це 

коштувати. Іти мали ми з місцевости Цішкова по поль

скій, до містечка Пуцціх по німецькій стороні. 

Незалежно від того мусів и розглидатиси, щоб на 

випадок, коли не поведеться мені з пачкарем, або иоли б 

зайшли якісь непередбачені випадки в останній хвили

ні - а воно завжди чомусь так буває - не сів и на 

льоду. Тому при кожній моїй поїздці туди не забував я 

вступати до Бєлєциіх. Яи и вже згадав, у мене склалнся 



дуже гарні відносини з панею Марією і іх я ще далі 

підсичував. Вона згодилася перетримати мене "ще з од

ним товаришем" - авже ж, не мала вона понвттІІ, хто 

цей "товариш" - в себе на хуторі, навіть обіцаnа це так 

зробити, щоб не знав про те іі чоловік. 

Я мусів їздити досить часто за тими справами. Най

краще було б дл11 мене замешкати на 11кийсь час у Вар

шаві або в Познані, але з другого боку - незручно. Як 

довго 11 офіційно був приголошений у Львові, так довго 

за мене відповідала львівська поліці11. Вона мала сотні 

людей під нагл11дом і через те легше було від неі згу

битисІІ. Не будили підозрінни мої часті виїзди, було ві

домо, що 11 працюю, як торговельний аrент і мушу по

стійно перебувати в роз'їздах. Коли ж би 11 перебравс11 

жити в корінну Польщу, мене передали б тамошній по

ліції і вона, принаймні на початку, не випустила б мене 

з-під ока та дуже утруднювала б вільність рухів. Тим

то й рішено, що 11 _таки буду сидіти у Львові, а Забо

ровскі мене повідомить листовно, коли треба приїж

джати. Дл11 тоі цілі подав 11 йому прізвище гуцула Гер

цюка, що теж працював різьбарем у "Реr;орді", а тому 

знову сr;азав, що до нього час від часу приходитимуть 

листи від моєї дівчини з Польщі. Цей Герцюк був ма

буть комуніст, до нього частенько заходили вкісь львів

ські жидки, ввесь час мав він з ними різні коншахти. 

Тих листів прийшло всього два, писані вони були умов

леним кодом, неначе від дівчини, ніхто з них нічого не 

дізнавсв б. 

Нарешті все умовлено й підготовано, втечу назна

чено на день 4 серлнв 1938 року. Я не знвв, чи і вк по

відомлено про те Бандеру, не моє це було діло, до того 

Організація розпор11джала іншими зв'взками й можли

востими. В часі одної з моїх поїздок передав 11 до нього 

через Шерла11 коротеньку записку з привітом і стільки 

всього, вистерігавсІІ в від того контакту, щоб через ІІІ'іусь 

дрібницю не "всипати" цілої справи. 
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І тут саме ПОЧИИВЄТЬСІІ найдурніша історіа. А ДЛІІ 

мене скіичилас11 вона фатально. 

Коли вже все було готове, иолк .11 поїхав останній 

раз перевірити, чи все "грає" з собою і лишив при тій 

нагоді дла Шерлеа ще п'ятсот золотих- ні сіло ні впало, 

довідуюс11 від Равлика, що все відилииаие, вте'Іі не буде. 

Що ж, и зробив усе, '!ого від мене вимагали і що 

було в моїй можливості. А '!ому діло не дійшло до иіи

ца - не моа справа. Умовленим способом повідомив я 

Заборовского, що діло відилииаке, вернувеа до свого 

різьбарства і швидко про все забув. 

Але не забули про те обидва клю'Іииии. Див них це 

був несподіваний удар, п'втдесат тисач золотих утекло 

ім з-під носа, а ім здавалоов, що вже тримають іх у 

жмені. 

Заборовскі мав nриатела, на nрізвище Ян Мілек. Це 

був nройдисвіт і безпросвітній п'аница, nокинув жінку 

семеро дрібних дітей та пішов жити на віру з виоюсь 

жидівкою. Раз за чаркою ложалівеа йому Заборовскі на 

свою долю, от траплаласа йому нагода заробити грубші 

гроші і через щось не вдапоса. Зацікавлений Мілек під

ливвв до чарки і потроху витагнув від підхмелевого 

Забаровекого nризнаниа, що він стовв у ионтакті з ОУН 

і що вони мали викрасти з в'азииці Бандеру. Негайно 

пішов з тим Мілек до поліції, щоб nоправити свою над

шарпану опінію, вдаю'ІИ обуреного польського патріо

та, ну, і щоб при цій нагоді акусь копійку заробити. 

Поліціа обставила Заборовского і почала за ним 

слідкувати, чи не натрепить на його контакти. Показа

лоса, що він нікуди не їздить, ніхто до нього не прихо

дить, підозрілої кореспонденції не веде - нема чого 

довше ждати, вз11ли його під ключ. Під допитами Забо

ровскі почав співати і висиnав усе, що знав. Арешти 

сипнулиса 1111 з рукава, - Заборовскі обтажив понад 

шістдесат людей, кожного, хто хо'І би й найменше від

ношеннІ! мав до тієї справи, між ними й у нічому не-



лавинного Зенона Коссака. його знав він, ІІК нашого про

відника в тюрмі, і на тій основі викомбінував собі, що 

на волі мусить він бути 11кась "грубша риба" в нашій 

Організаціі, а що сидів він колись у Бранках, то не 6~з 

того, щоб не прикладав руки до вте'Іі Бандери. 

Мене арештували 2 вересн11 1938 року. Слідчий по

ліційний ур11д перенесено вже тоді з Казимирівеької ву

лиці на вулицю Лонцкого. Там побачив 11 своіх старих 

знайомих аrентів, ІІК Гірного, Будного, Радон11, Фіца 

комісари Фурмана, всі вони просто неймовірно вві'Ілнво 

відносиписІІ до мене, надскакуючи, ІІК біли збитого ІІЙ· 

ци. А Фурман просто радив мені не складати иі11ких 

зізнань: це не їхна справа, познанська поліціа nросила 

іх доставити деяких пюдей, вони це мусІІть зробити і 

хотіли б позбутиси того 11кнайшвидше. 

Там 11 побачив Герцюка і ще кількох жидків, що іх 

приловили в нього иа квартирі. 

Відставили мене ночувати до Бриrідок, звідти мав 

іІ nоїхати до Познани. А в Бриrідиах повіипо іншим віт

ром. До моєї камери ввійшло кілька :клю'Іииків і звеліли 

мені роздигатиси до гола. Коли ж 11 ставив опір - зро

били це силою. Один з них скомандував :мені стати 

"струнка". Дуже смішно ставати голому иа "струиІІо", 

11 не хотів, казав, що тут не військо. Тоді кинулиси вони 
на мене і збили на кисле 11бnуко, не зважаю'Іи, чи це 

голова чи живіт, і не турбую'ІИСІІ, 'ІН залишить це ло 

собі сліди, щоб 11 міг жаnітнс11 на побнтт11. Що ж 11 міг 

вді11ти? Крик мені нічого не поможе, 11 тільки уважав, 

щоб заслонити икось голову. Так мене й залишиnи там 

на долівці, над ранам 11 очунив і настільки прийшов до 

себе, щоб Підвестнси. Це вони так мстилиси за арешто

ваних ключників у Бранках, ім здавалося, що вони по· 

л~;~nиси в тюрму з моєї вини, не· знали, що власний їхній 

довгий язик туди ім простелив шn11х. 

Ще потримали мене тиждень у Бриrід11ах без ніикнх 

допитів, мабуть тому, щоб зійшли трохи сліди побоїв, 
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тоді вивезли до Ріатовиць. Не маю поиитти, чого там 

хотіли від мене, робили вкісь конфронтації, може ду

мали пришпилити вкусь сnраву, а через тиждень від

везли до Пазиани й nосадили в тюрму при вулиці Млин

ській ч. І. 

Сидів и спершу на одиночці, nотім давели до мене 

веаких тиnів, вкось nоnаделиев культурніші люди, не 

було такої гебри, вк у львівських арештах. Один з молод

ших КЛJ9Чників зразу ж таки nочав до мене nідходити 

з різними проnозицівми. Від нього довідавен в, що тут 

же сидить Коссак і Герцюи, обидвоє Бєлєцкі, Шерлей, 

Заборовскі та інші. Хотів мені вможливити контакт з 

ними, та в від того відмовивсв. З Ріоссеком не мав в nо

треби коитактуватисв, він зовсім був непричасний до 

тієї сnрави, а з іншими не хотів, нічого це мені не по

могло б, вони тільки вилиnали б усе, вк виговорили 

досі. Ще й не знав в, чи не криєтьси за тим вкась nро

вокаціи. Цей ключник без обнявків заnитувавси, скільки 

дали б за мене, щоб nідмайструвати мені втечу. 

Від усвких зізнань в відмовивсв, подав тільки свої 

особисті дані. Зате nолвки не тільки розказали все, а 

ще й зо своєї фантазії додали, nравда перемішаnаси тут 

з вигадками, справді нелегко було в тому розібратиси. 

Справа несnодівано розросnаси в велику аферу. Так 

Шерлей, ик і Заборовскі мали всвиі свої особисті nора

хунки з девкими іншими, старшими ранrою, урндов

цими тюремної адміністрації у Вроиках і всиnали іх 

усіх "наліво" 9, а nоліціи, не роздумуючи довго, замкну

ла всіх. Кажуть, сидів навіть один в'взничний комісар, 

а начальника в'взниці nеренесено аж до Вильни. Щиро 

сміивси и, коли про все те довідавси, хоч, правду ска

завши, не до сміху мені було. 

Майже щодии приходили до мене поліцисти намов

лити до зізнань. Стералиев промовлити до сумлінни, 

" "Наліоо" - у в'ятпчно.иу жарrоні: фальшиво, без підстави. 
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щоб .11 заговорив і щоб вони нв тій підставі могли ви

пустити невинних людей, бо справа замотвласа так, що 

не ро:tбереш, хто винуватий, в хто ні. 

- Ну, І'іоссвк може собі посидіти, йому це не зв

шкодить, це знаний "бойовєц" 10 , але от Герцюк, напри

клад. Збили йому зад, що сісти не може, в він усе одні

єї співає, що листи наче б то від ввшоі дівчини прихо

дили. Виглядає, що він справді в те вірив, тв не можемо 

його випустити, не мавши підтвердженни :J вашого боку. 

Дивувало мене, чому причепилиси вони до Герцюка 

зв мої листи, в не поцікввилиси, що саме робили в ньо

го ті жидки - іх ще з Бриrідок повипусквли - в мож

на було, притиснути іх гаразд, не одного про львівську 

комуну довідатися. 

Одначе я мовчав, це мені виі помогти виі :tвшкоди

ти не могло, тв мав и до того свої причини. А полики 

обтяжували себе й сипали дедалі то більше. Не призив

валвся одна тільки Марія Бєлєцкв. Попросила судді, щоб 

дати ій трохи часу до нвдуми, іі відвели до камери і 

ТЕІМ ВОНЕІ ПОВіСИЛЕІС.ІІ. 

У позивиській тюрмі не було політичних в'язнів. Я 

сидів увесь час на одиночці, тільки нв прохід і до ку

пелі випускали мене разом з сусідом по камері, вж до

ки не скіичилос.ІІ слідство, тоді дозволили нв товариство. 

Мій сусід - ЛЮДИНЕІ ЯКИХ п'атдеСИТИ років - ИЕІЗИВЕІВС.ІІ 

Юзеф Новак і був засуджений ив смерть зв те, що зв

стрілив польського ксьондза." Фанатичний комуніст, хоч 

не належав до комуністичної партії. Нвчнтввек всиRоі 

комуністичної "бібули" 1 2 і до того ступня перейнявся 

витирелігійними комуністичними кличами, що вбив свя

щеника під час Служби Божоі в одному селі під Познв

нем. Йому здвввлоси, що виконав дуже геройський вчи-

fl 0-1/ОЛЬСЬ"/l; 6ойоои". 

fl 0-1/ОЛЬСЬ"U; СІlЯЩЄН'U"· 

в тюре.ttній говірці: нелеrальна література. 
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но11 що тнм він nіднав на дусі робітни'Іі маси тв утвор· 

див іх у революційних nереІІонвннвх. Не знав сердега, 

в11у ведмежу nрислугу зробив ІІамуніетам - багато їх

ніх nрихильників через те відвернулиса від комуни. 

Вечорами він nерестукувавсв зо мною крізь стіну і ста

рввек мене вrітуввти. Було майже nевне, що його nові

сить, і и не хотів затроювати йому останніх хвилин 

життя, не дуже сnорив з ним. Одного разу за'Іув він 

скрии дверей до моєї камери в незвичну пору й nосту

кав з цікввости, що це було. Сказав 11 йому, що вкраз 

був у мене адвокат, що розnнтуввв в його теж і про Но

ввкону сnраву тв що адвокат говорив мені, що больше· 

вики рабnить стврвини, щоб його обмінати зв вІІогось 

польського ксьондза з Совєтів. 

Одного дни над рвиом збудив мене Новак сту11отом 

до стіни. Був nевний, що це останній день його життя: 

йому синnаси горіюча ламnа, що нагло згасла. В тюрмі 

люди забобонні й дуже nідчинвютьсв вірі в сни. Сnрав

ді того самого див забрали його до смертної камери і 

вранці nовісили. 

Прийшла зима. Випустили Косевкв і Герцюка. Тіль

ки бідна nані Марів не nобачила вже світу Божого, хоч 

іі напевно були б звільнили, вона ні про що не знала. 

Сердечно жалів и за нею, вона була моnода й гарна, 

осиротила двоє дітей. 

У nоловині грудив відбуласи судова розnрава, що 

тривала три дні. Юридична конструкців ВІІТУ обвину

ваченна складена була доволі дивно: ніде ні одним сло

вом не говорилоси про ОУН, наче б вона не існувала, 

хоч зізнанни найголовніших сnівобвинувачених, Забо

равского і Шерnеи, ввесь час нав'язували до Організа

ціі. Чомусь судові залежало на тому, щоб відz;олітизу

ввти сnраву і дnи тоі ціnі сформульовано обвинувачення 

там, що и з Заборавскім і Шерnеєм, nри сnівучасті реш

ти обвинувачених, заклали спеціальну організацію дnа 

викрвденни в'изни з тюрми. Це nідтвгнули під вкийсь 



тем перограф з польського керного кодексу тек зроб-

nено справу. 

Моїм оборонцем був адвокат д-р Степан Шухевич 

зо Львове. Я вже в міжчасі дістав інструкції, що можу 

в суді говорити, само-собою нікого не обтижувати і тек 

скnадати зізнаннІІ, щоб вигnидаnн на правду. Організа

ціі до того не мішати. Я на вигадки скорий, це мені не 

первина, і в скорому часі склав 11 зовсім імовірну істо

рію, тільки особи Івана Ревnика тв Романа Шухевича 

підмінив фіктивною фіrурою Ввсили Бандери. Ніби цей 

Василь Бендера, 11кого 11 знав під таким прізвищем дав

ніше, хоч не можу ручнти, чи було воно правдиве, зна

ючи про мене, що 11 свого часу сидів у тюрмі у Врон

квх, запропонуввв мені зорганізувати втечу його сво

ІІка, цебто Степана Бандери, з тюрми. Спо<~атку я наче б 

то не дуже похочував, але потім, під намовамн пого

дився. Дальше все йшло більш-менш згідно з актом об

винувачення. .Коnи вже все було готове і назначений 

реченець утечі, несподівано прийшов до мене Василь 

Бандера з вісткою, що він відступає :від тоі справи і про

сив повідомити про те Звборовского, що я зараз теки 

зробив і на тому вся справа скінчилася. 

Допнтувели мене на суді дуже довго, щоб надоnу

жити браки і прогалини в зізнаннях інших обвинувв

чених і свідків через мою чотиримісячну мовчанку. 

Судді цікаві були знати, чому я ввесь час мовчав, чи ТВІ" 

неказувела мені тактикв ОУН? Тут мені прийшлося зро

бити довшу заяву в справі моєї мовчанки в слідстві. Я 

зараз у перших днях сnідства довідавсІІ, що до моєї 

справи притягнено багато людей. Ця, не мою думку зо

всім дрібна справа, розрослеси і в ній заарештовано ба

гато поляків, що зрештою не маnи до неі ніякого від

ношення. .Коnи б я почав був говорити зараз, я може 

вкоротив би собі трохи чес слідства, але серед тих не

винно арештованих людей і серед їхніх родин і в усіх, 

що цікавилися нашою справою, могло б скластися вра-

ження, що я іх "засипав" що через мене вони попали 
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до тюрми. TaR нехай же ж усі вони теnер тут на суді 
довідаютьси і від мене і від nольсьRого суду і nізніше 

з газет, що и чотири місиці мовчав, ІІR заRnитий, і сло

вом не обізвавси. А свою долю завдачують не мені, що 

іх навіть і не знав, тільRн своїм довгоизиRим nриителим

nолиІ'\ам. Я чув, що арештовано nаню Марію БєлєцІ'Іу і 

що вона з розпуІ'Іи в тюрмі nовісиласи. Я аnравді був з 

нею знайомий, але зовсім nрнпадRово, за нею не було 

ні дрібІ'Іи вини і нехай іі смерть сnадає на сумлінна 

тих, що своїми неnравдивими і легІ'Іоважними словами 

загнали іі nередчасно в могилу. 

Заива зробила nомітне вражении на всю судову за

лю. ЧоловіІ'І Марії БєлєцRоі - його внпустили в слід

стві - зашльохав з гори і намагааси застрілити в суді 

ЗаборовсІ'Іого, nоліцін в останній хвилині відобрала від 

нього nістоли. 

До своіх товаришів з лави nідсудних .11 зовсім не 

відзивавси, не було чого. 

Д-р Шухевич боронив мене зручно і добре. ЦіІ'Іаве, 

що й nольсьRі адвокати - nозабував уже їхні nрізвища 

- теж брали мене в оборону, та було .всно, що це мені 

nоможе, .вк мертвому кадило. Розnрава закінчиnаси на 

самого нашого св. Мнколав, 19 грудни 1938 роІ'Іу. Так то 

святий отець МиRолай nриніс мені того року дарунок 

- вісім років тюрми. Полики ЗаборовсRі Шерлей ді-

стали nрисуди менші. А жінRу Шерле.в, що не мала nо

нитти npo справу, засудили тільки за те, що взила від 

чоловіка тих n'итьсот золотих, що и йому дав, ІІІ'\ завда

ТОR. Всіх ключників, що іх у часі слідства "засиnали" 

Заборовскі і Шерлей, звільнили ще в слідстві, але nро

гнали зо служби. А вони сnравді нічого не знали. 

Присуд дійсно був дуже суворий, ревкціи nольсьІ'Іоі 

влади була без nорівивнии гостріша, .&1'1 в інших nодіб

них випадках. Мабуть nиІ'Іаласи вона деморалізації сво

го слабо nлатного в'изничного аnарату і хотіла дати від

страшливий nриклад. 



Ще икийсь час довепоси мені сидіти в Позивні, доки 

не nотвврдили nрисуду в вnепиціі. А nотім nо'Івnвси 

мандрівка no в'изннцих ... 

НвйІtерше вивезли мене до Рвві'Ів. Не nвм'итвю, Ronн 

це було, але десь у травні, бо на одній ствнціі, де nоізд 

чомусь сnинивеа довший 'Іас, рисно цвів білий бузок і 

його n'аБкнй заnах на хвилину збудив у мені шалену 

тугу зв нопею. В Рвві'Іі сидів я в тій самій камері, де 

в q:aci вєnикоі голодівки nовісивеа мій товариш Воло

димир Нидзв•з. Цк свідомість несамовито гиітю'Іе врв· 

жеиии ив мені робила і я радий був, копи no Rіnькох 

тижнях мене з Рввічв забрали. 

Тим разом nоіхвв я до Острова ВєльRоnопьского. Але 

й там не загрів довго місця, бо знову no кількох тиж
нях вивезли мене до іншоі тюрми. Так no '!ерзі в кіль

катижневих відстуnах nеремандрував я з Рвві'Ів до 

Острова Вєпькоnопьського, nотім до Лодзі, Варшави, Бі

лого Стоку і накінець до Випьни, в тюрму "ЛуRішкн". 

Правдоnодібно пикалиси тримати мене довго на одно

му місці, щоб я знову не звербуввв якого клю'ІНИКВ і не 

зорганізував собі вте'Іі. Це мусіпо кінець-кінців десь 

nрнnннитнси, бо не внств'Іило б стільки в'язниць у Поль

щі, щоб я вичерnав своіх вісім піт ив кількатижневу ре

зиденцію в кожній з них. 

З Випьни не рушивси я вже нікуди, там мене зв

стукала війна і nрихід большевиків 17 вервсни 1939 року. 
В '!Всі тих мандрівок я не міг nозбутиси нвстирпивоі 

думкІ!, що мене колись застріпять нв'Іе б то за нама· 

гану втечу, щоб так на мені nомститися. Одного разу 

я трохи не nіддався забобонові, копи мені, як колись 

Юзефові Новакові, nриснилася горію'Іа пямnа. Але скрізь 

nоводилися зо мною добре, огпидапи, як акогось звіра 

з менажеріі - сnрава була гаnосна в усіх nсІа.сь~= 

'Івсоnисвх - тв не били, ані надмірно не дошкуnюввnн. 

'" '!лен ОУН, засуджений у Лt.вові на довzолітню mюр.11у. 
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Минуло багато літ. Зв той час перейшов и дивні 

пригоди, що іх, ик то кажуть, і на воловій шкурі не спи

сав би. Але до сьогодні не знаю, чому тоді в останній 

хвилині відкликано втечу Бандери з тюрми, коли були 

шанси сто проти одного, що вона мусить удатися. Ду

мав в спершу, чи грошей не забракло. Тв не те було при

чиною, бо гроші роздобути завжди можна, хоч, ак на 

ті часи, це сума величезна. Щонайвище можна було вте

чу відкласти, доки не призбираються гроші. Доходили 

до мене ненсні чутки, що в Крайовій Екзекутиві ОУН у 

Львові не було однозгідности щодо плану. Одна група 

людей, прихильники і товариші Бандери, хотіли його 

вирвати за всику ціну. Але більшість противиласи, не 

тому, щоб не хотіли бачити Бандери вільним, тільки з 

лику зв інших друзів. На той час - це було на рік пе

ред війною - в тюрмах сиділи вже тнсичі націоналіс· 

тів, в серед них сотні звсудженців з довготерміновими 

присудами. Були побоювання, що після втечі одного Бан

дери непомірно загострить режим у тюрмах під пре

текстом потреби строгішого нагляду, важливіших лю· 

дей завезуть до Свитохресної тюрми, де ніхто довго не 

видержав. Остаточно, добре мати на волі одиого з про

відників Крайової Екзекутиви, але на все мусить бути 

свои ціна. 

Так чи інакше, ци справа принесла мені вісім літ 

тюрми після того, коли в ще добре не прийшов до себе 

з попередньої п'втки, і тільки війна вернула мені волю" 



3. РОЗД І Л. 

ОПОЗИЦІЯ СКИДАЄ МАСКУ. 

Опозиція в часі війни. - Квартира Ярого на Лянд

штрассе Гавптштрассе у Відні. - Де оформився заговір 

організаційно?- Тактика подвійної гри.- Голова ПУН 

взиває до себе Бандеру. - Бандера відмовляється від 

посту в ПУН. - Особа Ріхарда Ярого. - його роля в 
диверсії. - ПУН пертрактує, диверсія конспірує. -
Створення "Революційного Проводу ОУН". - "Акт з 

IU лютого 1'940 року". - його аналіза в світлі органі

заційної правовости. - Сфальшоване моральне алібі. -
Відношення РП ОУН до полк. А. Мельника. - Помилка 

диверсантів у розрахунках на свою переважну силу. 

Війна, що розnалила польське "моцарство" і разо~І 

з ни~• тюремні мури, влила нопі надії JJ. серця опозиції. 

Віджили старі пляни і це тижкоріше, що голопні пру

жини диверсії -- Ріхард Ярий та ~ван Г абрусевич - без

печно ввесь час сиділи за границею. Великий зла~• в 

укладі політичних відносин на Сході Европи, а вкупі з 

тю1 нові перспективи перед ОУН в Україні ні на хвилину 

не відвернули упаги опозиції від давної її мрії - захо
пити в свої руки пладу в ОУН. Як тільки розкрилися 

перед ними тюре~ші ворота і як тільки почали вони зби

ратися докупи по стільки роках розлуки, не гаючи доро

гого ••асу відразу взялися продовжувати свою конспіра

цію. Ревно їм у тmІу допомагали Ярий і r абрусенич
Джон, перший був провідником ОУН на терен Великої 
Німеччини, функції другого не означені точ·но, але був 

він неначе ад'ютантом-помічником Ярого, діставав від 
нього грошеві фонди і користувався всіми засобами ор-
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ганізаційного діяння в Німеччині, створеними довгими 

роками nраці і зв'язків. 

Пара Ярий-rабрусевич своєї підривної роботи не 
припиняла, при чому перший був мізком та головним ін
стиrатором, а другий виконавцем, бо, як українець, мав 
легший доступ до членів ОУН. В тому часі опозиція за 

кордоном скріпилася чисельно діставши в свої ряди чле

нів ОУН, що виїхали з краю чи то втікаючи перед полі
ційними репресія·ми, чи то з наміром продовжувати або 
доповнювати свої студії в заграничних високих школах. 

ГоЛовна квартира опозиції на той час була в Відні, де 
Ярий утримував простору організаційну домівку при ву
лиці Ляндштрассе Гавптштрассе і куди, крім Джона rаб
русевича, часто заходили ще Роман Шухевич, інж. Євген 
Врецьона, д-р Богдан Кордюк і йосип Тюшка. Цей ос
танній був одним з делеrатів Галичини на 11 ВЗУН, що в 
наслідок воєнних дій уже не міг вернутися до краю, а 

перші три опинилися в Відні після упадку Карпатської 
України. Зчаста туди навідувався Ріко Ярий, що їздив 

за справами по цілій Німеччині, але сталий свій доміциль 
мав у власному хуторі недалеко Вінер-Нойштадт. 

· Через квартиру на Ляндштрассе Гавптштрассе пере
валювалася маса людей, це ж був гарячий рік, коли лю

ди наперед ішли в Карпатську Україну, потім верталися 

з неї, а ще пізніше підготовлялися до походу на Поль

щу. Був час і була нагода з людьми стрічатися, персо

нальні зв'язки нав'язувати, пересівати їх у думці, на ко- , 
го можна буде колись рахувати. Ярослав Гайвас розка

зує, що після втечі з львівської тюрми передістався на 
Словаччину, де його перебрав тодішній зв'язковий ОУН 
Мирович•, і відставив до Відня. У Відні для таких цілей 
уживався готелик "Термінус" і там його тимчасово при
містили, з суворою забороною ходити кудинебудь до 

міста. Це було ще до війни. Але вряди-годи потрібно бу-

• Зzину<І у 1945 році. 
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ло поїхати до організаційної домівки на Ляндштрассе 

J'авптштрассе, запрошувала його туди опозиція: Габру
севич, Кордюк, Врецьона. В тому часі не ставили ще 

якихсь конкретних плянів, найбільше нарікали на Яро
слава Барановського і критикували загально ПУН, оче
видно за вийнятком Ярого, що був їхнім покровителем 

і від якого більшість з них залежала фінансово - кож
ної хвилини міг він затис•нути гаманець і тоді братія му
сіла б розходитися в свояси. Ішли намагання перетягну

ти Гайваса на свій бік, покищо в симпатіях і переконан
нях, ще не було організованих проектів, не появилися 

ще на горизонті оператори, Бандера і Лебедь. 

Трудно сказати, коли саме опозиція рішилася на 
організоланий виступ. Треба прийняти, що сталося це в 

Іfіщанах, коли мали нагоду з'їхатися разом і перегово
рити справу з одного боку Ярий, Габрусевич і Шухевич 

з Відня і з другого - Бандера, Лебедь та інші, що при
їхали туди з Генерал-Губернаторства. Так само годі 
збагнути, яку тактику рішили вони тоді застосувати, про 

те міг би сказати хіба хось з самих заговірників, але, як 
досі, ніхто з них ще в тій справі не забрав слова і ледве 

чи забере, а багато їх уже відійшли на той світ. За тим, 
що заговір оформився організаційно в Піщанах, промов

ляє не тільки факт, що там мали нагоду зійтися всі го
ловні заговірники, але теж і те, що аж після роз'їзду з 
ІІіщан почалося обсаджування "своїми! людьми" страте
гіч·но важ.rшвих пунктів і ключевих позицій в організації 
там, де мали вони до того нагоду. 

Вибрано тактику подвіtіної гри. З одного боку. іrно
рува•ння наказів і розпорядків ПУН на місцях, фактичне 

непризнания Сича Крайовим Провідником у Генерал-Гу
бернаторстві і створення власної Крайової ЕкзекутивИ 
на тих преважливих теренах, що мали служити випадовою 

базою в пізнішому поході на схід, в'язання окремих осе
редків спеціяльними, тільки собі відомими кличками, об
саджування гранич·них пунктів, висилання власних зв'яз

кових паралельно з представниками ПУН на всі терени, 
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де вони мали nижидати сигналу до виступу у відповід
ний момент, організуnання власної і тільки від себе за
ле)І<НОЇ розвідочної системи, опанування таких зборищ 

.1юдей, як табори для nтікачів, веркшуци, українська по

ліція, "Українська Служба Батьківщині" і бавдінст. Тре
ба признати, що загоnірники взялися за діло з подиву

гідною енергією і до своєї цілі йшли просто й рішуче. 

А з другого боку зберігалися познаки сповидної ло

яльности до ПУН і до Голови ПУН, полковника Андрія 

Мельню<а. В зв'язках з низовиками старанно уникали 

самої назви "ПУН", ні одним словом не згадували про 
полковника Мельника, тут ішла тактика промовчування. 

Нехай підчинені їм низи зnикнуть спершу до нових осіб, 
нехай приникнуть їх уважати своїми провідниками, а 

тоді наступить фактичне відрізання ПУН від організацій
них ~tac і субституuія ПУН новим керівним тілом стане 
питанням короткого часу, догідний момент до неї вибе

руть самі заговірники. 

В той же час Бандера їде до полковника Мельника. 

Взиnає його до себе Голона ПУН, як останнього з жи

вих Крайоних Провідникіu, що вийшли з тюрми, щоб 

на його руки передати привіт для всіх членів ОУН -
по,lітичІ-Jих в'язнів і щоб покликати його до Проводу Ук
раїнських Націоналістів та віддати в його руки зв'язок 
:і рідними землями. Голова ПУН носився з наміром ре
організаuії ПУН і підсилення його новюш людьми зпо

~Ііж тих, що в наслідок війни знайшлися по цей бік боль

шевицьtюго кордону. 

Одначе амбіції Бандери сягали тепер куди вище, а 

до того, по uсякій праnдоподібності, мусів він уже бути 

зв'язаний до~ювленням з рештою заговірників. іІlропо

нованого йому посту uін не прийняв і поставив Голові 

JIYH в імені неозначеного ближче "провідного активу" 

ОУН домагання усунути зо складу ПУН Ярослава Бара

новського та Омеляна Сеника-Грибівського, до яких, 

моu.ттяn, "організаційний актив" не має довір'я. Це має 
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бути передумовою дальших розмов про ставлення рево

люційної боротьби ОУН. 

Ясно, що ніякий Голова ПУН, а ще до того людина 

військова, полковниr< Січових Стрільців і шеф штабу Ді
євої Армії, не міг погодитися з такою поставою. Це пре
сія, що межує з шантажем в імені невідомої групи осіб. 
Авже ж, можна відсунути від ПУН тих чи інших людей, 

можна на їх місце покликати інших. Голова ПУН мав 
право зробити це кожної хвилини. Але треба мати до 

того підстави, треба або доказати вину тих людей, або 

подати інші причини, що їх можна б узяти до уваги при 

реорганізацн. Викидаючи ні з цього ні з того членів 
ПУН з Проводу на до~tагання одної групки людей, Голо

ва ПУН стає іграшкою в їхніх руках і творить фаталь
ний прецеденс, що може захитати самими основами Ор

ганізації. 

Голова ПУН зажадав доказів і фактів, що ма.1и б 
створити підставу до недовір'я "крайових" членів ОУН 
до обидвох тих членів ПУН. Очевидячки, доказів тих не 
дістав, їх не бу.rю й не могло бути, це була rіль1<и зачіп

ка. Бандера від'їхав з нічим, але не тріснув дверима за 
собою, залишив ситуацію неясною, різно можна було 
сподіватися дальшого її розвитку. 

Вслід за тим запрошує Голова ПУН до себе тодіш
нього Крайового Провідника ОУН на ЗУЗ, Василя Тим

чія-Лопатинського. З якими думками й намірами вийшов 
Лопатинський з тієї зустрічі, не будемо знати ніколи, 
він загинув і вже не промовить. Правдоподібно в той час 
загоnірники ще не потраnили nеретягнути його на свої 

позиції. Ми знаємо, що в поворотній дорозі стрінувся 
він з Ярославом Гайнасом у Пере:о.шшлі, що мав з ним 
розмови на тему, як широко розгорнути революційну 

nрацю ОУН. В тих розмовах згадував про свої контакти 
з ПУН і з Головою ІІlроводу і висказав переконання, що 
основним недомаганням в ОУН є брак справді кваліфі

кованого, рішучого й відданого революційній справі Про

воду, що теперішній ПУН не вповні nідповідає сnоїм за-
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вданням і що такий провід треба щойно організувати. В 
дискусії виявилося, що на думку Лопатмнського не інак

ше розуміє справу теж і Голова ПУН і що в rій справі 
нема з ним різниці думок. Самий Голова ПУН признає по

требу .доповнення ПУН і дальша реорганізація піде в та

кий спосіб, що дехто прийде новий, а дехто залишиться 

старий, хто виявиться успіхами. З тим Лопатинський то
ді й від'їхав. 

Якби для опозиції справді найважливішим було до

вести до реорганізації Проводу і зробити його здатним 

на її думку ставити чоло грядучим подіям, вона могла б 

дійти до того дуже легко. Вистачало ввійти Бандері в 
склад ПУН і прийняти пропонований йому пост зв'язку 
з краєм, найважливішої ділянки, що означала властиву 

керму ціJІОю ОУН на рідних землях. Цей референт кон

центрує в своїх руках усі зв'язки, він за постановку 
слра~ц відловідає безпосередньо перед Головю Проводу 

і тільки йому одному звітує. Отже ця, найважливіша, ді

лянка вийнята була б з-під компетенції Ярослава Бара

новського, як Секретаря ПУН, і перейшла б до Бандери, 

а тим самим інші члени ПУН, на думку опозиції нездар
ні і такі, що не заслуговують на довір'я, були б від неї 
відрізані. 

І це був би перший тільки крок. Вслід за тим піш

ли б дальші зміни, бо вони відбуваються часто, Голова 

ПУН мав щирий намір їх перевести і приявність Бандери 
в ПУН цей процес тільки приспішила б. 

Хто знає, може б до того й дійшло, якби за плечима 
заговіринків не діяли тайні сили, що перемінили їх з 

опозиціонерів у заговіринків і безупинно штовхали на 
шлях боротьби за владу, замість змагати до реформи 

ПУН .. Найбільше пер до того Ріко Ярий. Я особисто був 
свідком, як він танцював навколо Бандери в Завберсдор

фі, запрошуючи його до себе на хутір у гостину. Просто 
несмачно було глядіти, як старша будь-що-будь люди

на, колишній старшина, а тепер член ПУН і Провідник 

Велико-німецького Терену скаче довкола того молоди-
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ка. На цьому місці не від речі буде ближче сощштися 
на особі Ріка Ярого, що стільки лиха накоїв в ОУН. 

Ріхард Ярий nоходив з австрійської урядничоі ро
дини. Народився 1898 року в місті Ряшеві. Справжне 
його nрізвище nисалося з-німецька "Ягри", Ярий ~ ук
раїнізована його форма. Були чутки, що мав він у собі 
сліди жидівської крови, - батько Ярого ма11 бути ви
хрещеним мадярським жидом, а мати, з роду ПоJІляк, теж 
жидівка-вихрестка - але того з цілою nевністю ствер
дити не можна. Одначе щось мусіло бути на речі, бо пар
тійні націонал-соціялістичні установи в Німеччині недо
люблювали його й увесь час nідозрівали, що його арій
ське nоходження не зовсім чисте, тримався він тільки за
вдяки своїм зв'язиам з військовими колами, що, як відо

мо, nереважно стоялИІ здалеку від nартії. 

Розвал Австрії застав Ярого в ступні р01'М'Їстра ка
валерії. Встуnає він на службу до Української Галиць
кої Армії, як багато інших його земляків - полк .. Ша
манек, полк. Бізанц, генерал Ціріц та інші - що чесно 

воювали за українсьиий уряд, якому склали ІІрисягу на 

вІрність, не один і голову свою в бою зложив. На всіх 

побоевищах Евроnи німецькі наемники клали свої сили, 

вступлення їх на службу українського уряду нікого не 

дивувало. 

Скінчилася війна, Ріко Ярий вернувся до Австрії. В 
тих часах nознайомився він з деякими українськими стар

шинами, що стали nізніше основоnоложниками Україн
ської Військової Організації. Тоді теж він оженився, 
взюшш собі за жінку жидівку з містечка Перемишляни в 
Галичині, де її батько - Шпіrельфоrель - був якимсь 
малим рабином. Познайомився з нею Ярий у 1919 році в 
часі українсько-польської війни, а вінчався 1924 року 
в Ужгороді, де вона вихрестилася й прийняла христИян
ське ім'я Ольга. Зв'язки Ярого з українськими військо
виками не пориваються, він стає членом УВО. n початках 
віддав він немалі nослуги для Тl€1 організаціі.: З· часів 
своїх студій у військовй академї в Вінер~Нойw"І"адт мав 
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він чимало знайомих, що зайняли пізніше високі стано
вюца n Німеччині, як у війську, так і в цивільному жипі, 
а через них діставав доступ і до інших та в той спосіб 
уможливив Українській Військовій Організації перші 
зв'язки з німецькими й австрійськими військовими кола

~ІИ. Людина зручна й хитра, чудово знав німецьку психі
ку, її добрі й злі сторони і спритно на юи заграnаn. 

Швидко стаnен майже необхідний. Ввесь час тримався 

близько уt<раїнського суспільного життя на еміграції, 

його щ.>ужина теж перебувала в українському середови

щІ. Обидnоє пробують свого пера на сторінках "Розбу
дови Нації", а Ярий пише брошурки на військові теми. 

Організанія Українських Націоналістів розростаєть

ся. Її центр не в Ні~tеччині, тільки в Празі, а після 1934 
року - n Женеві n Швайцарії і n Парижі. А Ярий уnесь 
час залишається в Німеччині, нема вже над ним сильної 

руки полк. Коновальця, Ярий діє більш самостійно. його 
~tенше цікавлять політичні амбіції, він знає, що зайти 

вище теперішнього свого станооища він не зможе, та й 
не потрібно йому того. його увага зосереджується на 
фінансових засобах Організації, а nони немалі. Десь у 

то~tу часі nін перемінив свої зв'язки з німецькюш вій
ськовими ко;tами на розвідку, були підозріння, що по

просту вступив на німецьку розвідочну службу. В пол

ковника Коновальця родяться перші сумніви і він зачинає 
відсувати Ярого nід деяких справ. Ярий шукає опори в 

~юлодших членів ОУН, сіє n них недовір'я до ПУН і ни

ступає n ролі протектора молодого нарибку та кандида
тів на провідні становища. 

На терені Німеччини ОУН мусїла розпоряджати по

важнішими грошовими засобами. Звідти утримувалися 
граничнІ зn'язки, до Польщі через Шлеськ і Вільне Міс
то Данціr, до Чехослоnаччини й до Литви, дуже важлива 

експазитура ОУН у Данціrу фактично керувалася з Ні

~tеччини, там купуnалася зброя. Всі ті гроші переказува
.'ІИСЯ на руки Ярого, як провідника німецького терену, 
і він з них розраховуnався що якийсь час перед Головою 
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ПУН. Щораз більше сnізняється Ярий з розрахунками. 
Всілякі пикрути, то це, то те, люди деякі не вернулися 

ще з nоїздок, рахунки деякі ще треба nеревірити, один 
трансnорт зброї проnав, ще не устійнено втрати і т. д. 

Голова ПУН терnеливий, але терnець уривається.В nе
реїзді до Роттердаму на фатальну зустріч з Валюхом
Нценко~І сnиняється Голова ПУН у Берліні і жадає nри
готонити неі розрахунки на час спого nовороту з Гол
.1яндїі. Ярий nосірів, він знає, що нема жартів. Можна 

собі уявити, з якою nолегшою nрийняв він вістку про 

трагічний розрив бомби в Роттердамі, це його на якийсь 

час урятувало. А може й на все? Даремні надії! Новий 

Голова ПУН, nолковник Андрій Мельник, людина мето

;щчна і не забуває нічого. Від усіх жадає звітів і точних 
розрахунків, нема як Ярому відсунутися від прикраго 

~юменту. На поміч nриходять йому nодії: Карnатська 
Україна, noтi)J польсько-німецька війна. Він сяк-так лі
nить частинні звіти й рахунки, відкладаючи остаточний 

розрахуноІ<і на пізніше, хоч знає, що цей момент невід

хильно мусить прийти, а разом з ним і його кінець в Ор

ганізації. 

Неначе з неба сnадає йому оnозиція Бандери й то
варишів. Не тільки можна врятувати себе від сорому і збе

регти свій немалий уже маєточок, але й вистуnити у ро

лі сторожа чистоти революційної дії і спасителя ОУН, 
запевнивши собі вдячність молодих людей, що їм поміг 
дійти до влади. Та й досвіду їм бракує, буде їх водити 
на ~ютузочІ(у, нехай там роблять свою революцію, а він 

буде реnрезентувати їх у Німеччині і далі збирати гро
шики. 

Несподівано nриходить nоміч з іншого боку. Німець
кі кола шnидко зорієнтувалися, що ОУН це єдина nолі
тична сила серед українців, і що з нею немало буде кло

потів, коли nрийдеться реалізувати свої загарбницькі 
пляни n Україні. Десь у таємних закамарках, де збіга 
ються темні сили розвідок, nостановлено зломити ОУН. 

І<олн треба буде - фізично, але на те завжди час, може 
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найдеться інший спосіб. Звітує Ярий - є така інша мож

ливість, нацькувати опозицію на Провід, нехай б'ються 
між собою. Найперше це ослабить організацію внутрі, 
потім скомпромітуе її в очах власного народу, а що з 

того лишиться, те можна перебити, коли прийде свій час, 
не буде ані спротиву, ані жалю.:~. 

z І'. Полікарпенко, автор ороІU,ури "Організація Українських На

цzоналістіа nід 'Час друzої світової війни" ось такими словами ха

ра~>териsує осооу Ярого та його участь у змові Бандери: "Один з 

арІументів, що про.мовляє за наявністю німецько-совєтської руки в 

розколі, є .між іншим осооа Ріхарда Ярого. Ного постійна тяга до 

ні.мецьки:е кіл, його .11іцні зв'язки з ні.чецькими 'Чинниками в спрооах 

тероризуватп Провід ОУН є ре'Ча.АІІ~ заzальнознанu.ми для всіх, хто 

жив минулого десятиліття в НіАrеччині у сфері українсь"их полі

тичних інтересів. Ярий оув на чолі диверсії доти, доки впевнився, 

що роз~>ол став хроні'Чним явищем. Забезnечивши сталість диверсії, 

Ярий олідне й відходить у тінь. "Мурин sрооив своє, мурин .може 

віііійти". Rozo sлооіща фіІура знову появляється на денне світло 

1943 року тоді, "оли Ні.меччина рооить сnроои вnрягти в свою вже 

розхитану ко.tісницю деякі українські сили s лісу. 

Тоді, ЯК для кожного 'ЧЛена ПУН революційна діяльнісь оула зв'я

зана а матеріяльною с"рутою, а іноді і ао злиднями, Ярий доробився 

двох .нає1пків, у Фалькензее "оло Берліна і в ПріІніц коло Відкя. 

Що він вztконував в у"раїнському середовищі ке лише завдання 

l'ітлера, свідчить те, що вік довгий час по остакній війкі nеребував 

леІально в Австрії, в сво.му .маєт"у під ВідкеАt. 

Jipuй, оез суАrківу, оув найяскравішою фіІурою роаколу в сенсі 

оlідарованости, політичкого роsу.му і свідомої підлоти. 

(Г. Полікарnенко: Організація У"раїнсь"их Націокалістів пііJ 

час другої світової війни, IV доповнене видакня, аа редакцією Б. 

Михайлю/fа. На •tужикі 1951, ст. 4.1-44). 

І/ ро ні.ffецьку руку в розколі ОУН читаємо та.~~ же ка сторінці 

50: "П ору•tник Волинець пере"азав, що в часі його доииту в ( естапо, 
шеф Гестаnо в Рівному, Міллер, ааявив: "Ми видали мільйоки гро

шей і вклали неса.мовиті зусилля, щоо поруч Мельника посmавІИІ&и 
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Не було теж на руку порозуміння Бандери і його 
товаришів з Проводом Українських Націоналістів для 
Івана Г абрусевича, бо для нього там не передбачувалося б 

ніякого місця, та й ні до чого не був він здатний. Але 
го:ювним чинником, що за всяку ціну не хотів порозу
міння, був 5Ірий3 • Пускав він блахмана про свою всемо-

Бандеру. Ми не ?tо:жалієNо нічоzо, щоб створити ще десять Бандер, 

а са.ностійної У"раі:юt та"u не буде. (Поручни" Волинець був роа

сріляний ніщfя.ни а Жито.нирі). 

Стіль"u По.Іі"арпенІ>о. НатоNість Шуля", nравдоnодібно краще 

зорієнmований, бо брав особисту а"тивну участь у nодіях тоzо часу 

на Волині, иодас, що ні.иці не роsстрілялu Волинця, до речі, сотни

"а, а не иоручни"а. Вони вели йоzо на розстріл, але вдалося йо.му 

втекти. Пізніше був кмандиро.ІІ nовстанської сотні на Волині. 

Коли бандерівці nідступнu.к cnocoбo.tt роззброювали відділи УПА, сот

ни"а Волинця sадушилп путо.м. 

Маючи перед собою ціль розбити революційний табір ОУН, во

роz·и бачи.щ серед ОУН два типи: тип державника, що понад безпо

середній революційний чин бачить далеку політичну Nету, і тии 

техніка революції, який - живучи в обставинах безпосередньої дії 

а І>онспіратианих у.новах - вважає, що ця техніка вичерnує з.міст 

ревоЛЮІІії. Провід ОУН достатньо оцінював і ролю техніки і безпо

середньої акції, але тра"тував їх лише як один сектор революційної 

ооротьби. Диверсанти, не АІаючи розzляду, вважали все, що 6уло не 

оеапосередньою акцією, нереволюційниАІ. Це використали вороzи 

підтрu.ІІуЮ'ІІt фа.Іьшиві а.нбіції, спричuнили розла.м. 

J'важно придививитсь до причин і наслідків роsла.ну ОУН .мож

наствердитп, що це не обійшлось 6es ворожоzо sacяzy. Єдність і си

ла ОУН лякалп і москалів і ні.нців. Вбивство пол". Є. Коновальця не 

дало наслідІ>іо. Тоді вopozn nішли на організацію posлa.tty". 

а Для повноти характеристики особи Rpozo nода.мо ще тут, що 
nише про ньоzо інж. М. Сці6орський у "Білій Книзі ОУН". Хоч .може 

Іfе оо деяІіої .міри і nовторення вже сказаноzо, все ж таки цікаво, 

як тоді, в 1939-1940 роках, ди11илися на Rpozo йоzо сучасники. 
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гутність у Німеччині,якщо йдеться про українців, гро
зив, що кожної хвилини всіх може позамикати в кон

центраку на вимогу військових чинників, малював міра

жі про те, які користі дає спінпраця з ним, не щадив слів 
критики під адресою своїх товаришів з ПУН, облегшував 

змовникам комунікацію, стараючись для них про паш

порти й перепустки та покриваючи кошти поїздок, він 

дав Ї~І до диспозиції частину належних для flYH грошо
вих засобів у тому часі, коли змовники найбільше їх по

требували, бо не встигли ще розбудуnати власних фі

нансів. 

Як ~южна думати, що u такій ситуації можливо до
говоритися з опозицією і притягнути її до конструктив

ної співпраці? Заглибляючись думками в той час і пе

редумуючи не раз і не два ті сумні події, я дійшов до 

найгл.ибшого переконання, що ніякі уступки й концесії 

змовників не задовольнили б. Якби Голова ПУН приніс 

у жертву Барановського і Сеника-Грибівського, Бандера 

з товаришами негайно висунули б нові домагання, пока

зали б свіжі апетити, бо, підбехтувані n той час Ярим і 
його помічником Габрусевичем, ішли на здобуття повної 
влади в ОУН. 

·'Чужинець - аострійсь,;ий старишна - Ярий, 110 розоалі Авс

тро-Угорщини вступио до у~>раїнсьІіоЇ ар.wії. По заІіінченні наших 

оuзоолІ,нn:с з.на2ань, він на иідставі своїх зо'яз'Ііів з у~>раїнськu.шr 

старишна.ни, що зачали революційну ооротьоу з новою uо.zьською 

окуІІацією, ІІстути до УВО. Меткий, 1ІраІ>-тuчн11!1 і зручний о 11о

.zаzоджуоанні різних технічних справ і доручень, він с~>оро аоійшои 

іІо закордонної експозитурп УВО і золизпвся до сл. п. Вождя. ЗвідсІІ, 

після І. Конrресу Українсьюtх Націоналістів, .механічно стануо ч.zе

но.ІІ ОУН, хоч uo істоті своїй нічого с11ільноzо з українськІІ.ІІ нпціо

на.ІіЗ.ІІо.н не .1щв, його не знав і не виявляв до нього жодного е.щіі

шоzо інтересу. 

У.11овини й сферn розгортання акції УВО, а пізніше ОУН, спри

ЯЛІІ то.ну, що Врий .wіг закріпити за со6010 впливове .місце о opumi-
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Чи знав ПУН про дволикість конспіраторів? Треба 
nрийняти, що знав про їхню роботу. Бо ж бачив її Ба
рановський, бувши в Генерал-Губернаторстві, звітував 
про те Сич, що був Провідником без Е:кзекутиви, і му

сіли іншими шляха~ш відомості про те доходити. Інша 

справа, чи ПУН правильно оцінював небезпеку і чи зда
nав собі справу, що справді стоїть за опозицією, чи до

бачувао за нею машкару змови. Думаю, що ні. Вся по
ведінка ПУН з того часу вказує на примирливість, на 

охоту полагодити якось nнутрішній конфлікт, на віру, 
що не поладнання можливе, що з опозицією можна до

говоритися, що якийсь розумний оихід з ситуації мусить 

:знайтися. ПУН пішов на шлях пертрактацій, а змовники 

ступали шляхом боротьби. В такій зустрічі не може бути 
сумніву, по чиїй стороні буде перемога. 

До останньої хвилини - про те ще буде мова вни

зу -- Голова ПУН не тратив надії, що дійде до порозу

:~-tіння· з опозицією. Ні в одному моменті, навіть помимо 
позірно гострих паперових засобів, ПУН не рішився при

йняти визоо і станути до боротьби. Внетане згадати, що 

коли вже цілі місяці йшла підготова заговіринків до яв

ного оисупу, коли .знали про те і Секретар ПУН Баранов

ський і "канцлер" Сеник-Грибівський, ні один з них, хоч 
~tій добрий знайо~шй, і, можна сказати, навіть приятель, 

Jацій'но.ну апараті. І ІfЮ обстаоину оік дуже даоко зачав аи~>орис

тоауоатп д.Ія а.1асних ці.tеІі та ·інтересів. ЗаодяюІ Іjьо.~у, відкосин1t 

Ярого 30 с.І. и. Вожде.н і •t.Іена.нп ІІУН завждtІ 3азкаоалп рітих труд

нощіо і непоро3у.нінь. /(ІІ.ІІ оідносика.ІІ бракувало Іtoauozo довір'я й 

ое3иосерсдньостц, Я1іі са.ІІІІй Ярщ~ уке.ІІожлuалюоао у стосун~>ах 3 

r.обою. Ко.ш .ноаа upo стаолення Ярого до сл. 11. Вождя, то вже в по

•tатках .ніж КІІ.ІІІІ 3арисуоалuся ро3ходженкя, капр., зJtіклztва nози

ція Jfpozo а часі аферn !(у.ІІіка. З кожнu.ІІ роко.ІІ оідносинІІ .ніж НІІ.ІІІІ 

Jагострювалися, хоч 11е й не оuяолялося назовні. Сл. n. Вождь прu

ходив Оо иереконанкя, що з иеоністю ІІокластися на Ярого не .иоже . 

. 4ле усуненню його ІІереmА·оджалп різні обставини, над яки.tш сл. 11. 

Вождt, не .uiz иерейтп flo иоряд~>у дня. Відчуваючп хиткість своїх 
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ні елоnом не прозрадився про те передо мною. Наскіль
ки інакше вийшла б ціла справа, якби в самих початках 

ПУН рішився поборювати анархістичні прояви в ОУН, 
замість переговорювати з ними, і бодай пробував з'єд
нати со~і симпатиків з-поміж членства ОУН поза опози
цією Бандери! Скільки могли б вдіяти і скільки rрунту 
з-під ніг змовнИІКам забрати три-чотири рухливі й енер
гійні члени ОУН, що мали б доступ до членських кад

рів ОУН, чого позбавлений був ПУН! Скіль·ки людей я 
самий міг би відтягнути від диверсії, якби був поінфор
мований про неї зараз у початках, у Коросні, або навіть 
за часу мого першого побуту в Кракові! Не говорю вже 

про ще молодших від мене, напр., про Гайваса, що був 

Організаційним Референтом Крайової Екзекутиви ОУН 
у Львові і мав сотні знайомих серед низовиків. А таких, 

як я чи Гайвас, на поча'Гках багато можна було знайти, 

ще не проточив їх червяк диверсії. Але ПУН був загіп

нотизований силою опозиції і її самовпевненою бутою, 

і не вірив, чи поза нею знайде для себе опору в масі 

членства ОУН. 

Минуло кілька місяців гарячкової підготови при-
йшов нарешті час, коли заговіринки рішили скинути 
маску. В днях 9 і 10 лютого 1940 року відбули вони 
свій з'їзд у Кракові, обрали Степана Бандеру своїм Го

ловою і створили новий провід, що його назвали "Рево-

nозицій у Русі, Jlрий з тtt.ІІ більшою настирливістю й систеАІатич

ністю на.wагаося їх с~>ріпити - воесь час витворюючи ситуації, 

розв'язка ЯІі:!ІХ обов'язІ>ово оияа?ала б його безпосередньої співучас

тп, а одно-часно враження, ніби він незаступний на своєяу пості. 

Д 111 того він віддавна застосував яетоду відсеnарування від 

аІ>ZІіЇ, а то й ціл~>овитої ліквідації тих членів ОУН, приІ>АІеmи й 

дані я~>их давали йо.wу ІІідставу до побоювання, що вони яожуть 

бутzt видвигнені організацією на його місце. Водночас з тим старався 

nідбирати собі людеіt, .матеріяльнt> узалежнюючи їх від себе і nt>

слуzевуючися ни.ми в свt>їх цілях не та~> у хара~>тері ЧАгнів ОУН, 

Я~> своїх oct>ourmиx аJентів. КлясичнІІ·АІ типоя aJeнmypu Rpozo є 
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люційним Проводом Організації Українських Націоналіс

тів", у скороченні: РП ОУН. Свої схвалення вбрали в 
форму не то резолюції не то постанови і назвали її "Ак
том з дня 1 О лютого 1940 року". Подаємо цей "акт" у 
повному його тексті. 

"Акт 3 ДИВ 10 ПІОТОГО 1940 року". 

1. Фантичка 11ерма Організаціі Унраїнських Націо

налістів за нордоком оnиннласа в руках людей, що зле 

виконують завданна Проводу Унраінськоі Національної 

Революції, не здійснюють іі основних наnрамних, нехту

ють націоналістичними методами nраці та обов'азуючи

ми революціонерів засадами внутрішньо-організаційного 

взаємовідношеиии й сnівnраці. 

2. Провідний антив Організаціі Унраіисьних Націона
лістів, nередусім на рідних землах, вистуnав nеред Го

ловою Проводу Унраінсьних Націоналістів з ініціативою 

зміни цього стану, щоб уможливити здійсненна націона· 

лістичиих, революційних засад і методів, згідних з ак

туальними вимогами історичного моменту в цілій діаль

ності Організаціі. 

З. Одначе всі зусилла nеревести це звичайним ор

ганізаційним nорадком були безусnішні 3 nричин иеnе

ребірчнвих заходів тих людей, що, nрикриваючиса во

лею теnерішнього Голови Проводу Українських Націона

лістів, иамагаютьса за ВсІІну ціну вдер111ати владу, за-

Uта:tі·з, що недавно зривав зо стіни пQртрети Вождя і пропонував 

свої.ІІ по.кічнttІ>а.к стріляти в портрет за "пре.~tію" 10 феників. 

Наразі ще передчасно СІ>а.,ати про Врого все. Зазначи.~tо тіль

І>и, що його справа ще аадовго до смерти сл. п. Вождя перетвори

лася в пе~>учу внутрішньо-органіааційну npooлe.~ty, відшукання роа

в'яаки якої І>оштувало сл. п. Вождеві багато часу й уваги. Врий 

те анав і відчував, і тому в ооороні своїх позицій нераз' аастооо!ІІJ

оао супроти сл. п. Вождя пресії, що іноді носили характер оираз

ного шанmа»·у'. 
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хоплену по смерті сл. п. Вожди, Полмовнима Євгена І'іо

новальци. 

4. Добро Умраіисьмоі Національної Революції вимагає 
негайного й основного впоридмуванни тих справ і вн

двигнення тамого Проводу, що в цей переломовий час 

відповість свойому завданню. 

5. Тому на провідний амтив Організаціі спадає від

повідальність і обов'изом перебрати ініцінтиву та рішення 

через те, що теперішній Провід Умраінсьмих Націоналіс

тів, опанований деимнмн членами, не внв'язується з пе

ребраних на себе обов'язмів і завдань. 

6. Свідомі свого обов'язму й історичної відповідаль

ности за чистоту Націоналістичної Ідеі - ми, Провідни

ми та Члени Крайових Емземутив Організаціі Умраін

ських Націоналістів на Західніх Землих Украіни та Ум

раінськнх Землях під Німеччиною і провідний актив ОУН 

- згідно з волею тих націоналістичних мадрів, икими 

мермуємо, віддаємо керму Організаціі Украіисьмих На

ціоналістів у руки Степана Бандери і тих, имих він по

кличе. 

7. Цей видвигнений нами Революційний Провід Ор

ганізаціі Укрвінських Націоналістів наділаємо правом і 

намnадаємо на нього обов'язок кермувати Умраінською 

Національною Революцією. 

8. Ждемо рішенни Полковника Андрік Мельнима, що 
Вік і надалі очолює нашу боротьбу. 

Про кашу правду свідчитиме наша боротьба. 

Постій, 10 лютого 1940 року. 

(слідують підписи) 

Близько й уважно nригляньмося тому "актові", бо 
не документ, яким 

1. деякі дотеnерішні члени ОУН, що були в оnозиції 
до ПУН, nокинули методи оnозиційного змагання, все ж 

таки легального, такого, що може вміщатися в nравних 
рамах Устрою Організа·ції, і створили доконаний факт, 
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s1к nерший акт внутрішньої боротьби в Організації і тим 

самим з етаnу оnозиції nерейшли в етаn диверсії. 

2. Стеnан Бандера і його товариші леrітимувалися 
nізніше u своїй акції, nокликаючися на мандат "активу 
ОУН", на волю nровідних членів Організації. 

В nерших устуnах бачимо критику деяких членів 
ПУН і ствердження, що "звичайний організаційний поря
док" зміни існуючого стану в ПУН не дав усnіхів, бо ді

ючі члени ПУН міцно трю1аються влади, nрикриnаючися 
волею Голови ПУН. 

Самого Голови ПУН тут nокищо не заторкують, йо
го становище до тих сnрав не виходить ясно з тексту, 

виг.'Іядає, неначе б уся вина лежала по стороні "деяких 
членів, що оnанували теnерішній Провід Українських На
ціонаJІістіn" і вони "nрикриваються волею теnерішнього 
Голови Проводу Українських Націоналістів", а з того 
~южна заключати, що воля Голови ПУН не конечно му

сить nокриватися з nоглядами тих членів ПУН. 

Висновок з кеnського стану н ПУН і неможливість 
ЮІінити його іншим сnособом такий, що треба nокликати 

інший nровід. 

Найnерше, хто має nраво це зробити? Згідно з обо
в'язним тоді Устроєм ОУІН, схваленим усього перед кіль

кома ~Іісяцями, бо дня ЗО серnня 1939 року, Частина 1., 
Розділ В., точка З: "Членів ПУН nризначує і звільняє 
Голова ПУН, nовідомляючи про те своєчасно ВЗУН (Ве
ликий Збір Українських Націоналістів)". Отже, тільки 
Голова ПУН, навіть не Великий Збір, може призначувати 

і звільняти членів ПУН. І Голова ПУН виявив волю заnо
чаткувати зміни в особовому складі ПУН, nокликуючн 

туди Стеnана Бандеру на одне з найважливіших і най
більш відповідальних місць, але Стеnан Бандера від того 

відмовився. 

А хто ж теnер, на тому з'їзді, узурnував собі право 
призначати новий nровід? 

Про те говорить точка б "Акту з дня 10 .'1ютого 
1940 року", вираховуючи такі катеrорії осіб: 
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1. Провідники і члени Крайових Екзекутив Органі
зації Українських Націоналістів 

а) на Західних Землях України, 

б) на українських землях під Німеччиною; 

2. Актив ОУН. 
Досі ніде не проголошено протоколу з того з'їзду 

і через те годі понад усякий сумнів ствердити, які особи 
брали в ньому участь і які становища вони в даний час 

займали в ОУН. З запиоки, поданої на другий день пол

ковнИІшві Сушкові - про те мова нижче - можемо за

ключати, що був там тодішній Голова Крайової Екзеку
тиви у Львові, Василь Тимчій-Лопатинський. Хто ще з 

членів Екзекутиви? По всякій правдоподібності ніхто, 

нікого з краю на той час у Кра,кові не було, точніше, ні
кого з тих, що на постійно залишилися жити і працювати 

під большевиками, не рахуючи кур'єрів, що ввесь час 
кружляли то по цей то по той бік границі. 

А Крайова Екзекутива на українських землях під 
Німеччиною? Вона ще не існувала. Ue стверджують самі 
загоnірники в своїй записці до полковника Сича такими 
словами: 

"Рішення Голови ПУН, яким назначив Вас Провід
ником Організації на цьому терені, уважаємо за неваж

не ... Керму Організації на цьому терені перебере назна
чений Провідник з Крайовою Екзекутивою". 

Записка датована дня 11 лютого 1940 року і 1J ній 
сказано, що керму Організації щойно п е р е б е р е, от

же ще не перебрав, Провідник з Крайовою Екзекутивою, 
а з'їзд відбувся на один день скоріше, дня 10 лютого, 
отже не міг у ньому брати участи ані Провідник ані Кра
йова Екзекутива ОУН на українських землях під Німеч

чиною, навіть коли б прийняти, що вони могли бути на

значені поза відомом і волею Голови ПУН, а то з тої 

простої причини, що їх тоді ще не було. 

Перш усього, леrальним Провідником тих земель 

був полковник Сич, призначений на те становище Голо-
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Степаи Бандера 

(світnииа з 1941 року) 



вою ПУН. Тільки він міг створити Крайову Екзекутиву, 

а він того зробити не мав можливости. Всякий інший 
Провідник Крайової Екзекутиви, не назначений Органі
заційним Референтом ПУН і не nотверджений Головою 
ПУН - з точки погляду Устрою ОУН нелегальний і са

_,юзванчий. 

Навіть з точки погляду загопірників і витвореного 
ними стану, назначений ними Провідник і члени Крайо
вої Екзекутиви на українських землях nід Німеччиною 
не могли ще в то~rу часі існувати. Найперше мусів існу
вати новий Провідник ОУН чи новий Голова Проводу. 

Приймімо, що за такого могли заговіринки уважати Сте
пана Бандеру. Отже Степан Бандера міг виступати в ролі 

І'ОJrови Реnолюційного Проводу ОУН аж nісля того з'їз
ду і nісля зложення керми ОУН в його руки, і щойно аж 

після з'їзду міг він nокликати до життя особовий склад 
Революційног_р Проводу і щойно тоді чи він сам безпо
середньо чи на nроnозицію нового Організаційного Ре

ферента РП ОУН ~rіг назначити Провідника Крайової Ек
зекутиои ОУН на українських землях nід Німеччиною і 
щойно тоді, в да.тьшшrу nорядку, цей новий Провідник 

Крайової Екзекутиви ОУН на українських. землях ni11. 
Німеччиною міг собі nідобрати особовий склад своєї Ек
зекутиви. А тюr самим у з'їзді дня 10 лютого не .могли 
брати участи ані Провідник Крайової Екзекутиви на 

українських землях під Німеччиною, ані члени тієї Вкзе

кутиви, бо вони тоді ще не існували. 

Залишається хіба цей неозначений ближче "актив 

ОУН". Що таке "актив ОУН"? Кожних кілька членів 

ОУН, що дійсно належать до Організації і виконують 

якусь роботу, можуть назвати себе "активом ОУН". Це 

не є ніякий орган, це nоняття незнане ні в одному У ст

рою ОУН. Та~ий "актив" може бути на верхах, але теж 
і на самих низах Організації, критерієм того, кого можна 
зарахувати до "активу", як це зрештою логічно з самої 
назви випливає, є "активність", цебто натуга діяння чле
на ОУН, а не функції, що їх він виконує. "Провідні чле-
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ни" або "провідний актив" вносить більше ясности, бо 
під тим можна розуміти людей, що або тепер виконують 

якісь провідні функції в ОУН, або давніше займали в ній 
провідні становища, але й це поняття не має значення в 

Устрою ОУН .і не має воно ніяких прав ані компетенцій, 
а зокре~Іа не має і не може мати права покликувати до 

життя Проводу Організації, коли такий Провід, легаль

но створений, існує і коли є можливість легальними з 

точки погляду Устрою ОУН способами його зміняти. 

На то~ІУ не кінець. Ui "Провідники і члени Крайових 

Екзекутив та провідний актив ОУН", передаючи керму 

Організації в руки Бандери, покликаються на те, що ді

ється це "згідно з uолею тих націоналістичних кадрів. 

нкими 1юни кермують". Якими способами ця "uоля на

ціоналістичних кадріп" була виявлена? Де й коли від

бувалися якісь збори, з'їзди чи інші конференції, де про 

те говорено та уповноважено "провідникіп і членів Кра
йових Екзекутиu та провідний актив ОУН" відбувати са

~юзванчий з'їзд і без відома і згоди Голови ПУН обирати 
новий Провід? Нічого подібного не було, nce діялося в 
строгій конспірації, бо коли б у тому часі, в тому nочат
ковому nеріоді, націоналістичні кадри обзнайомлені були 
зо справжніми намірами заговірників, дали б їм такого 
прочухана, що аж земля за ними закурилася б! Це сві

до~Іа неправда, впроваджена до "Акту з дня І О лютого 
1940 року" для морального оправдання себе колись, у 
~шйбутньому, коли не буде вже з~юги провіряти її праn

дивости, а ~юже й не буде потреби, якщо заговіринкам 

удасться повністю загорнути владу u сuої руки. 

На кінець приходить постанова з'їзду: керма Ор

ганізації Українських Націоналістів віддається "в руки 

Степана Бандери і тих, яких він покличе". Нема сказано, 

який титул і яке становище призначається за особою 

Бандери, загально тільки, що в його руках є керма ОУН 

і не в його самих тільки, але й у тих, кого він ще пок,rш

'Іе. А всі вони разом творять "Революційний Пропід Ор-



ганізації Українських Націоналістів". Що має робити цей 
"Революційний Провід"? Він має "право й обов'язок 
кермувати Українською Національною Революцією". 

Що ж у такому разі має статися з Проводом Укра

їнських Націоналістів? Яке його відношення до Револю
ційного Проводу? Чи може він існувати далі, чи узиа

ється він неіснуючим, розв'язується? 
Про те - ні слова. 
А яке ж uідношення РП ОУН до Голови Проводу, 

полковника Андрія МельнИіКа? 

Про те говорить точка 8 "акту": 
"Ждемо рішення Полковника Андрія Мельника, що 

Він і надалі очолює нашу боротьбу". 

Від нелогічного безглуздя і юридичного поплутання 
й суперечностей аж кишить у тому "Акті". Так і видно, 
що складано його наоспіх і що більше уваги прив'язува
но до фактичJІого силового стану, як до. морального і 

юридичного його узаконення. 

Бо подумати: 

1. Степан Бандера дістає керму Організації Укра
їнських Націоналістів. 

2. Полковник Мельник має "очолювати н;~шу бо
ротьбу". 

В якому характері і на якому становищі? Яка його 
юрисдикція над ОУН, над "Революційним Проводом" і 
над Бандерою? Що має статися з ПУН? 

Даре~ІНО силкувався б хто розв'язати ті нелогічнос
ті. Та й не про логіку і не про право тут ішлося. Ішлося 
про uладу, от що, а здобуття впади дуже часто нічого 

не має спільного ані з логікою ані з правом, коли за нею 

стоїть сила. Змовники надіялися на свою силу і на без
силля відірваного від націоналістичних мас Проводу Ук

раїнських Націоналістів і його Голови. Вони пішли на 
здобуття влади в Організації революційним порядком, 

створюючи доконані факти, спираючися на силу і нехту

ючи моральним правопорядком в Організації. Не вони 
перші, не вони й оста-нні. П'ять тисяч літ людської істо-
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рії дають нам незліченну кількість аналогічних прикла
дів. Сила ломить право, але на те, щоб на його місце не
гайно встановити право нове, без якого неможливе жит

тя народу, суспільности, організації. Хто прийде до вла-
. ди і має силу її втримати, за тим згодом і стане право. 

Але треба ту силу мати, силу більшу n.ід свого поперед

ника, так, як мав ту силу Ленін і большевики, коли про

ганяли Керенського, як мав її Муссоліні, коли ломив де

мократичний устрій в Італії, як мав її Пілсудський у 

травневому перевороті в Польщі. 

ЗаговірнИІКи в ОУН під проводом Степана Бандери 

перелічилися. Вони не доцінювали українського народу, 

в якого, після століть боротьби, державного впадку, тер

піння і нарешті національного відродження таки потра

пили закорінитися в душі первні правопорядку і пошани 
до власного, самим собою створеного авторитету. Ди

версія Степана Бандери знайшла в собі .і за собою стіль

ки сили, що могла розколоти ОУН, створити з її частини 

власну організацію, зібрати під її проводом велику кіль
кість прихильників і втриматися довший час, фактично 

по сьогодні, але не могла здобути настільки сили, щоб 
п о в ні ст ю з а в о л од іти Організацією Українських 

Націоналістів, зліквідувати всі осередки спротиву до се
бе і неподільно залишитися виразником ідеї націоналізму. 

А через те не мала успіху, того успіху, що єдино оправ
дує в Історії революцfі та внутрішні перевороти. 

Тільки успіх, повна і беззастережна перемога дає перед 
майбутніми поколіннями моральне розгрішення за на

сильство й революцію. Хто переміг - той має рацію, 
горе тому, кого перемогли! Диверсія Степана Бандери 

націоналістичним рухом не заволоділа. Вона його тільки 
розколола й оформилася в його частину, нехай .j велику. 

Але бувши обтяжена первородним гріхом потоптання 

власного авторитету в Організації, зламання власної при

сяги вірности, вона не встоялася і сама підпала дальшо

му процесові атомізації. А через те суворий буде над 
нею колись суд історії. 
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4. РО З ДІ Л. 

РП ОУН ПРОТИ ПУН. 

Ліста членів РП ОУН. - його записка до Сича. -
Нова поїздка Бандери до Голови ПУН. - Протокол роз

мови. - На арені з'являється Стецько. - Голова ПУН 

ставить Бандеру і Стецька під Революційний Трибунал. 

- Комунікат диверсантів. - Прояснення ситуації. -
Що повинен був зробити ПУН? А що він зробив? -
Паперова війна. 

Негайно Баttдера nідобрав собі людей до "Револю
ційного Проводу", ввійшли туди всі ініцінтори диверсії. 

Можна nрийняти, що за nийняткщt двох-трьох це були 

всі, що брали участь у з'їзді дня 10 лютоrq 1940 року. 
Перша ліста "Революційного Проводу" складалася 

з таких осіб: 

92 

1. Бандера Степан 
2. Гасин Олекса 
З. Горбовий Ярослав 

4. Грицай Дмитро 
5. rабрусевич Іван 
б. І<ач~tар Володимир 

7. І<люшшин Микола 
8. Лебедь Микола 
9. Ленкаnський Стеnан 

1 О. Равлик Іван 
11. Старух Ярослав 
12. Стахів Володимир 
13. Стецько-І<арбович Ярослав 
14. Туркавський Василь 
15. Шухевич Ро~tан. 



Шnидко прийшли в ній різні зміни й поповнення, 

але це були перші люди, що підняли прапори одвертого 

виступу проти свого Проводу. В хвилині, коли пишуться 

ці рядки, дев'ять з них уже не живе, а з решти три від
кололися від первісної "бандерівської" партії так, що 
тільки три залишилися на своїх позиціях. Пригляньмося 

добре, що це за люди, бо розбурхали вони море при

страстей у людських душах і страшні нещастя спрова

дили на свою Організацію та на свій нарід. 

Перше,що вдаряє "' вічі - це самі галичани. Нема 

~•іж ними ні одного наддніпрянця, ні одного волинця чи 
холмщака, ні одного буковинця чи закарпатця. Диверсія 

зродилася на чисто галицькому грунті і виляглася тіль

ки в галицьких галоnах. Це пересуджує її долю, укра

їнський націоналізм в її інтерпретації і під її прапорами 

ніколи в Україні не заволодіє. його похід спиниться на 

Збручі. 

А далі, на п'ятнадцять людей є сім колишніх учас

ників варшавського процесу Степана Бандери і його 

львівського продовження та чотири з гвардії преторія

мів Ярого за границею. Це кидає світло, з якого середо

вища 1шйшла диверсія і які кола дали їй на початок під
тримку. 

Останнє, хоч дуже характерне, - всі вони перебу

вали по цей бік бо.'!Ьшевицької границі, і, хоч під ні
.\Іецьким володінням лишилися скравки української ет

нографічної території, всіх їх можна вважати емігран
та~ш, таки:\ІИ ж, ЯКі і членів llYH, з тією хіба різницею, 

що ці останні перебуnали за границею по кілька чи кіль
канадцять років, а більшість членіu "Реuолюційного 
Проводу" щойно зачали сuій перший рік еміграційного 
життя. Не треба спускати з очей того факту, бо одню1 

з галоnних аргу~tентів uиступу проти ПУН був закид 

духоuого земігрантщення, u той час як самі вони вважа
•1И себе "крайовиками", чи, в термінології з п'ятнадцять 
літ пізніше, представниками "воюючої України". 
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Не тільки самий лютневий з'їзд тримався в конспі
рації перед широкими членськими кадрами ОУН, але й 

не опубліковано "Акту з дня 1 О лютого 1940 року" і 
затримано в тайні nокликання та існування "Революцій

ного Проводу". Замість нотифікувати цей "Акт" Голові 
ПУН і цілому ПУН, до чого диверсанти ще не nочува

ються на силах, стуnають вони дальше шляхом безnосе

реднього закріnлення себе в терені і фактичного відсе

nаровування ПУНІ від членських кадрів. 

У своїй тактиці зробили один вийняток, мусіли за

йняти якесь становище до Сича, що все ще номінально 
вважався Крайовим Провідником у Генерал-Губернатор
стві, хоч і nризначення його не вийшло nоза межі паnе

рового акту. Все таки загальна громадська оnінія вва

жала його Провідником ОУН на тих теренах і представ
ником ПУН, і в тому nереконанні жила основна маса ни

зового членства ОУН. 

Серед диверсантів nостала думка, чи не nритягнути 

Сича ближче до себе. Зокрема якийсь час заявлявся за 
тим Лебедь, знаний зо свого цинічного вислову про пол

ковника Коновальця. "Дайте Сичеві генеральські лям
nаси і nриділіть йому авто - а буде слухатись вас не
менше, як слухався досі ПУН". Та тут Лебедь nомилив
ся. Ніхто краще від Сича, фронтового вояка і старшини 
від 1914 року аж до трагічної nодії nід Базарем, не ро
зумів, що генеральські лямnаси здобуваються в боях, 
а не на таємних конвентиклях заговірників. Шо б не гово
ворити про nолковника Сушка, одне nевне для всіх, хто 

його знав, що ніколи не згодився б він бути іграшкою 
чи nосміховищем для диверсантів. За те і життям своїм 

заnлатив. 

Саме в тому часі появився в Кракові Ярослав Бара
новський. Що він там робив, тяжко сказати, пригадую, 

що в часі моєї мандрівки з Відня nочерез Краків на Сло

ваччину, я його в Кракові вже застав і від'їжджаючи 
там же його й залишив. Наnевно мусів вести різні роз

мови з якимись людьми і про те негайно донесла дивер-
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сантам їхня розвідка, поставлена - треба це признати 

- добре і спра·вно. Диверсанти занепокоїлися, Баранов

ський був одиноким членом ПУН, що його не rільки сер
дечно ненавиділи, але і лякалися. Тільки від нього могла 

вийти якась ініціятива спротиву в тому загальному па

ралічі, а мав він досить особистих знайомих і давніх ще 
зв'язків, щоб навіть стати для них небезпечним 1 • 

Мабуть занепокоєні приявністю Ярослава Баранов

ського в Кракові диверсанти рішилися поспішитися з 

устійненням свого відношення до Сича і взагалі на терені 
Генерал-Губернаторства, як своєї головної бази. Вже 
на другий день після схвалення "Акту з дня 10 лютого 
1940 року" прийшов Бандера до Сича і вручив йому за
писку ось такого змісту: 

До 

Пана Полиовнниа Романа Сушив. 

1. Повідомлвємо Вас, що згідно з рішеннвм Провід

икиів і членів Крайових Еизеиутнв і провідного аитиву 

ОУН на ЗУЗ та УЗ під Німеччиною, иерму ОУН по цей 

і по той біи Свну перебирає Степан Бандера. 

2. До того часу, аж поли. А. Мельиии подасть своє 
рішеннв в цій справі, Ви можете удержувати з Ним ор

ганізаційний зв'взои тільии безпосередньо. 

3. Рішенни Голови ПУН, виим назначив Вас Провід
нином Організаціі на цьому терені, уважаємо за неваж

не тому, що недоцільно лучити в одних руиах иерму 

• Я не .кіz поnасти пітіше на слід того, чи справді Баранов

ський шукав якихсь точок оnори для ПУ Н у своїх -роз.ІСовах. Зо .11ною 

ані 3 .11ої.ки тайо.ки.ІСи він про те не zоворив. Одинока людина, що 

nокликалася на роз.кову з Барановськи.ІС, був покійний адвокат д-р 

Степан Шухевич. Вже після того, як ОУН відобрала від диверсантів 

організаційну до.11івку, друкарню і .11агазини, прийшов він до . .11ене 
і предложив пись.кову у.кову 3 Ярославо.к Барановськи.ІС, що ка її 

основі він .ІСав списувати 3 па.~е'яті все, що знав про політичні про

цеси ОУН, в яких вистуnав, як оборонець, а zоловно всякі ЗаІ'улісові 
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Орrвнізвціі і ті функції, акі Ви виконуєте з оrлвду нв 

хврвктер Ввшоі праці. Керму Оргвнізвціі нв цьому те

рені перебере нвзнвченнй Провідник з Крайовою Екзе

кутнвою. 

4. Мвючн до Ввс довір'я й узнаючи доцільність Вв

шоі дівльностн в військовій співпраці, просимо Ввс про

довжвтк ЦЮ Пр&ЦЮ Й ОСТВТНСІІ НВ СВОЙОМУ ПОСТі. 

5. Всвкі спроби когонебудь непокликаного встрвввтн 
в справи Орrвнізвціі нв тих теренах будемо вввжати зв 

ділвини позв оргвнізвційннм порядком. Зокрема Ярослев 

Барвновський не зветупає Оргвнізвціі. 

6. Це подаємо Ввм до відоме, вк організаційну тайну. 

Краків, див 11 лютого 1940. 

(-) В. Лопетинський (-) Степан Бвндерв 

Заnиска ця така сама недоладна, як і "Акт з 10 .'Ію
того 1940 року". Говорить вона про те, що "керму ОУН 
no цей і no той бік Сяну nеребирає Стеnан Бандера", .а 

це можна розуміти в сенсі інтерnретації розширеної і 
звуженої. В nершому виnадку значило б це, що Стеnан 

Бандера стає неначе Головою ПУН. Але він обережно 

уникає ще такого окреслення. Ще мине кілька місяців, 

заки nослуговуватися він буде титулом "Провідника 

історії, що ані на судових JІОJІІрааах, ані о пресі не оиходи.ш на 

Я!іу. :Ja те ОУН 1/.lllln/UU ііо.ІІу .ІІЇСЯ'ІНО JOO 30.1. аоансо.\1 аж до 3аІ>ін
'ІСННЯ ираці, що .11(~10 mpll(щmn не доииrс одного pOh'Y· Була це соо~о 

рбду сІІНеh·ура д.Ія І>о.mшнt.ого оборонця а иоліmІІ'ІНІІХ ироцесах ОУ/І, 

щоб 3 одного боІ>у доІІо.Іrащтп а moii спосіб людя.tt, а 3 дpyzozo mpu

.ttamn їх у стані щmxu.u.нocmn д.tя ОУН. По~>ійний Шyxeon•t, хоч 

і!ядьІ>о l'o.ttaнa /Пyxe//ll'ta, одного з zo.1ooнu.c пружин диверсії, І>ОЮІ

летно J~e орі&нmуааася <J ноаооиm<Jореній СІІmуації і nриніс .ІІеJІі 

триста сторіJІоІ> дитира.Іtбіо на '!есть Бандери. Я о1mлатио onpaoiJi 

uo."y тоді осі zpouri, що no той ·•tac належалися, але 11росиа даоаmІl 

.tteнi .иатерія.ш 11ро ОУН, а не иеан11 для Бандери. Ще один раа ІІіеля 

того буо д-11 11/ухеаІІ'І у .treнe і ирпніс иерероб.tений уже JІamepisp, 
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ОУН", тепер він покищо закривається за фразою загаль
ної "керми ОУН". В другому розумінні, зокрема коли 
брати до уваги слова "по цей і по той бік Сяну", вихо
дило б, що сам Бандера зо своїм "Революційним Прово

до~t" обмежує наразі поле своего діяння до Галичини 

і Генерал-Губернаторства. 
Друга точка записки - дуже неясна. "Дозволя

ється" Сичеві на втримування організаційних зв'язків з 
полк. А. Мельником "тільки безпосередньо". Якже ж 
інакше можна? Хіба мали тут диверсанти на думці ви

ключення особи Ярослава Барановського, як Секретаря 
ПУН. Але, що важливіше, виходить з записки, що чека

ють вони на якесь рішення Голови ПУН у тій справі. 

Тут хіба треба розуміти, що чекають вони на рішення 
"очолити їхню боротьбу", вживаючи вислову з "Акту з 
дня 1 О лютого", цебто рішення розв'язати легальний 
ПУН, поставлення на його місце РП ОУН і стати маріо

неткою в руках диверсантів. 

Полковникові Сушкові відмовляють його становища 

Провідника в Генерал-Губернаторстві. Рішення Голови 
ПУН уважають неважним не тому, щоб воно було не
згідне з У строем, щоб переступало компетенції Голови 
ПУН, отже не з точки погляду леrальности, тільки до
цІльности. Таким чином можна ставити під знаком запи
ту кожну постанову ПУН і Голови ПУН, коли розуміння 

її доцільности буде інакше, як у тих керівних органів 

npoІІycmttoшu rльорифікацію Бандери. Після того вже не приходив, 

зн'язаася з диверсанта.нu. 

Про ту справу, цебто иідношення д-ра Степана Шухевича пише 

С. С. о лuсті до .нене 3 дня 4 лютого 1955 року: 
""Бл. 11. д-р Ст. ПІухевич nросив .11ене розвідатися та nодати 

йо.ну віст~>у upo долю його сuна, студента .недtщuни, якttй був 11 
цьо.ну ле:іоні ( бандерівсько.ну - nри.н. автора), а бандерівці не 

sнaлtt нічого і не .ноzли йо.му дати, що, колtt і як сталося 3 ти.11 

леrіоно.к. А са.ний Шухевич був беззастережни.н uрuклоннико.к Бан

дери. Пptt .ноїй роs.нові s нu.н у Кракові на Зеленій вулuці на цю те.ку 
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ОУН. Для пояснення згадаємо, що полк. Сушко був тоді 

не тільки Провідником ОУН у Генерал-Губернаторстві, 
але теж представником ПУН перед німецькою військо

вою владою, з якою утримував зв'язки ще з-перед вій
ни, особисто був знаний у колах німецького генераль
ного штабу і з тої причини не було б добре відтягати 

його з того місuя та призначувати іншу особу. Дивер

санти ще здають собі справу з сильних позищи полк. 

Сушка в німецьких військових колах і просять його за

лишився на своєму пості. 

Uіле те повідомлення подають йому під заслоною 

організаційної тайни. Поняття організаційної тайни -
елястичне, залежить не тільки від змісту таємниці, але 

й від кого вона отримана. І ні в якому разі не може бути 
люви про те, щоб зберігати тайну перед Головою ПУН, 

більш як певне, що полк. Сушко уважав своїм обов'яз
ком поінформувати про те Голову ПУН. 

Мабуть з іншого боку дійшла про те до Голови 

ПУН якась вістка, бо на початок місяця квітня викликає 
він Бандеру до місця своєго осідку на продовження 
розмов з осени 1939 року і з січня 1940 року та для вне
сення остаточної ясности в ситуацію. Передчуваючи це, 

Бандера зо своїм РП ОУН рішили використати що наго

ду для того, щоб предложити Голові ПУН свій "Акт з 
дня 1 О лютого 1940 року". В місці осідку Голови ПУН 
перебував тоді Ярослав Стецько, він опреділив себе по 

та про .11стщт, що опреділювали його uo тт стороні, сказав .нені: 

Л .Іtушу душею на.Іежатtt туди, 6о та.к onttнuocя .Іtій 6ратанич Ро

.Іtан ІІІухеоич, а я його лЮ6лю. Я й так незді6нttй уже до революції, 

нехай хоч .Іtолоеь ро6uть її. l(e за.ttалuй і неважнuй ар!у.ttент, a.re 

.НІІ.ІІО то<о я душею uptt них.... Він з тu.tt не крився, а це не uере

шr;оджуаало йо.Іtу 6ратn що.ttісячно гроші від нашої Орzанізm{ії, що 

їх .ІІU виплачуаа.111, дотрІІ.Іtуючttся його у.Іtовn з Лрославо.w Баранов

сьюt.ІІ. Та~>ож у нього опuнnлося дуже 6агато доку.нентів та ар:rівни:r 

.натеріялів, призначених для СІІІ/суаання історії nочатt>ів націона

.Іістtt'tного руху а Галttчnні. 
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стороні диnерсії і його Бандера теж покликав до РЛІ ОУН. 

Вони порозумілися обидна, кожен з них пише листа до 

Голови І ІУН і з обо~Іа листами n кишені, до яких, як 
залучник, поданий текст "Акту з дня І О лютого І 940 
року", іде Бандера на побачення з Головою ПУН. 

Побачення відбулося 1~ приявності Провідника ОУН 
на італійський терен і члена ПУН, Домета2 • Він списав 
з того побачення протокол. Подаємо досліnний текст 

того преnажливого документу, бо краще від усіх опо
відань подає nін, з яким наміром прийшов туди Степан 

Бандера і як через те мусіло скінчитися його побачення 

з Головою ПУН. 

Перебіr розмови між Голово10 ПУН 

Степаном Ваидеро10. 

членом ОУН 

Дни 5 квітни 1940 року, в 16 годині, між Головою 

ПУН і членом ОУН Стеnаном Бандерою, в nрнввності 

nредставинка ОУН иа Деметениівку3 відбуласи умовлена 

зустріч, nідчас вкоі Ст. Бандера nередав n. Голові два 

лнсти, зазначивши, що одни з них від нього, а другий 

від І'іарбовича, і висловлюючи бажаннв, щоб n. Голова, 

nерше ніж nристуnати до розмови, nеречитав цього лис-

та. 

Прочитавши листа з доданим до нього залучником, 

n. Голова заnитавси: 

- Чи цей залучник до листа треба вважати за акт, 

чи анонімний лист? 

Бандера не зрозумів nитанни і n. Голова nоисиив: 

- Тут наnисано, що коnію ориrіналу і nідnиси за

вірна Стеnан Бандера, але ие наведено, хто саме nід

nисав це nисьмо. Отже, щоб це nисьмо могло вважатиси 

за акт, на ньому nовинні бути nідnиси людей, що його 

2 ЦІt.ІІ псеодо.н за!ірІlоалося тоді 11різвище проф. 611zена ОнаІ{Ь

h·оzо. І'озкриааю псеІІдоні.tІ за йоzо ласІіавою згодою. 

з В систе.ІІі коді а ОУН терени діставали часто свою назву від 

псевда їхніх Іlровідників, напр., До.ІІетівка, До.нетенківка - Італія. 
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підписали. Якщо не навели Ви тих людей у письмі, по

дайте мені іх устио. 

Вандера - Я осіб подавати не можу. 

Гоnова - Ane ж а мушу знати, акі саме "провідники 

краю", що тут про них згвдуєтьси, підписали. Чи під

писав Лопатинський? 

Вандера - Так, підписав. 

Голова - А Сич? 

Вандера - Сич не є провідником. 

Гоnова - Сич був призначений розпориджекикм Гоnови 

Проводу УН Крайовим Провідником укрвінських земель 

під німецькою зверхністю. Чи він підписав? 

Вандера - Я відмовnкюск говорити на цю тему. Про 

те сказано в листі. 

Голова - В листі про те нічого не сказано. Тут гово

ритьск про членів Крайових Екзекутив. Які саме члени? 

Чи всі члени? 

Вандера - Так, усі. Цебто, перше, коnи цей лист був 

написаний, були не всі, в тепер усі. Ane а ще раз зазна
чую, що відмовnкюск вести розмову в цій площині. Я 

прошу відповіді, чи Ви згідні зо мною говорити на плит

формі цього листа, чи ні. Дnа того а й просив, щоб Ви 

раніше зазнайомиnиск зо змістом листа, в вже потім ви

значили мені побвченни. 

Голова - Ane ж мені здаєтьси, що звичайна чемність 

вимагає, щоб Ви не відмовnилнск - коли Ви вже тут і 

передаєте мені nнств безпосередньо в справах, що че

кають на моє рішенни - від викснень і щоб а міг дові

датиси від Ввс про все, безпосередньо. Дnа того а й зв

візвав Ввс до цього міста. 

Вандера - Я дnи цього не приїжджав. 

Гоnова - Цебто, ак не дnи цього? Вам передав Б. Кр.4 

моє зввізввннк? 

Вандера - Так. 

• Боzдан Кравців. 



Голова - Отже чи Ви nриїхали в наслідок мого за

візваиня, чи задn11 чогось іншого'і' 

Бандера - Я приїхав дn11 заnагодження цеї справи, (і 

nри цьому вказує на листа). 

Голова - Перше, ніж вирішити цю справу, 11 мушу при

гадати нашу nоnередню розмову в січні 1940 року. От
же, коли Ви від'їздили звідси минулого року, чи Ви 

отримали від мене якісь особливі уповиоважениІІ'і' 

Бандера - (мовчить, nотім каже): Пане Полковнику! Я 

ще раз nовторюю, що я відмовл11юся вести розмову в цій 

площині. Я прошу дати відnовідь, чи Ви прнймаєте за 
nідставу розмови цей лист 'і' 

Голова - Отже я констатую і стверджую, що ніяких 

уповноважень 11 Вам не давав. Тим часом довідуюс11, що 

Ви nосміли заявити, що призначеннІ! мною Сича Крайо

вим Провідником недоцільне й неважне. Чи це правда'і' 

Бандера - Пане Полковнику! Про цю справу в потім 

з'ясую на nисьмі, але теnер nрошу відnовісти перше на 

МОЄ ПИТВННJІ. 

Голова - Отже, в 11кій 11кості Ви хочете говорити зо 

миою'і' Я завізввв до себе члена ОУН Степвив Бандеру, 

але Вн хочете говорити (дивличись на листа) ... вк "Ке

рівник діильности Організаціі Укрвінських Націоналіс

тів". 

Бандера - Так, 11к керівник ді11льности Організаціі Ук

раїнських Націоналістів. 

Голова - Устрій ОУН такого не знає. Він знає, як кер

манича украінського націоналістичного руху й ОУН 

тільки Голову Проводу Укрвінських Націоналістів, до 

компетенцій 11кого належить призначення Провідників 

Країв і Теренів, членів Екзекутив і т. д. Чи Ви призна

єте і за собою такі прероrвтиви 'і' 

Бандера - Так, признвю. 

Голова - Хто Вам іх надав 'і' 

Вандера - Вол11 ОргаІІізвціі. 

Голова - Отже, 11к Голова Проводу Уираіиських Націо

калістів, я не можу з Вами вести розмови в таиій ппо-
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щииі. Вільно мені, як Голові ПУН, вестн розмову зо Сте

паном Бандерою тільки як з членом ОУН. Про моє рі

шення, що про нього говориться в письмі, дам Вам зна

ти через представника Дометенківкн. 

Вандера - Прошу подати його на письмі. 

Голова - Про те в пізніше сам вирішу, чи одержите 

моє рішеннв на письмі, чи устно. 

Цв розмова відбуласи в моїй прияві й автентичність 

іі змісту стверджую своїм підписом. 

Місце постою, 

5 квітни 1940 року, в 19 годині. 

Домет, в. р. 

Голова ІПУН витягнув з того одинокий можливий 

для себе висновок - поставив Бандеру і .Стецька під 
Головний Революційний Трибунал. Кожен інший Голова 

ПУН на його місці мусів би так зробити, не буJіо інак

шого виходу. Потурати далі амбіціям диверсії значило б 
потверджувати свою слабість не тільки в фактично-орга

нізаційному стані, але й у морально-правовій площині. 

Тому після короткого обговорення справи з тими члена

ми ПУ:Н, що в тому часі перебували біля Голови Про
воду, до обидвох підсудних відійшли ось такі листи: 
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До Члена ОУН 

Степана Бандери-Сірого. 

Підтверджую одержанни Вашого листа з див 5 квіт
ни 1940 року і завірені Вашим підписом копії письма з 

дни 10 лютого того ж року. Познвйомнвшнсв з іх зміс

том, зокрема з точкою 2) Вашого листа, де Ви повідом

лаєте мене, що перебрали керму Організаціі Укрвінських 

Націоналістів, заявляю, що таким чином невідомі особи, 

імена яких Ви відмовилиси мені подати, присвоїли собі 

компетенції Великого Збору Укрвінських Націоналістів 

в Ви узурпували владу, що прислуговує Голові Проводу 

Укрвінських Націоналістів. 

Стверджуючи, що Ви, з яким и зв'язував свої нвдіі, 

допустилиси вчинків, спрвмоввннх на виразну шкоду 



Організаціі Укрвінських Націоналістів, и, як Голова Про

воду Укрвінських Націоналістів і керівник украінського 

націоналістичного руху, ставлю Ввс nеред Головний Ре

волюційний Трибунал Організаціі Укрвінських Націо

налістів. 

Голова Головного РеволюційноІ·о Трибуналу nовідо

мить Ввс npo місце і час сесії Трибуналу. 

Постій, дня 7 квітня 1940 року. 

Андрій Мельник, 

Голова Проводу Укрвінських Націоналістів: 

До Члена ОУН 

Лрослввв Стецькв-.К:врбовичв. 

1. Розглянувши Вашого листа з дни 10 лютого 1940 

року, nереданого мені членом Організаціі Укрвінських 

Націоналістів Стеnаном Бандерою-Сірим дни .5 квітня 

того ж року, звільнию Ввс від обов'язків Іде9логічного 

Референта Проводу Укрвінських Націоналістів. Все ді

ловодство Референтурн Ви маєте nередати Провідникові 

Вашого терену, n. Дометові. 

2. Ваш лист, вручений мені дни 5 квітни 1940 року, 
і низка nоnередніх Ваших листів з днів 16, ·18, 20 і 23 

березня того ж року, своїм змістом і нвстввлеJІн.им ідуть 

у розріз з добром Організаціі Укрвінських НвціоІJвлістів, 

суnеречать звевдам Устрою ОУН і сnрямовані ка іі шко

ду. На цій nідставі ставлю Ввс nеред Головний Револю

ційний Трибунал ОУН. 

Голова 'Головного Революційного Трибуналу nовідо

мить Ввс npo місце і час сесії Трибуналу. 

Постій, дни 6 квітни 1940 року. 

Андрій Мельник, 

Голова Проводу Укрвінських Націоналістів. 

Диверсанти зареаrували на те ще сильнішим під

твердженням свого становища. Без сумніву, перед виїз
дом Бандери до Голови ПУН мусїла бути мова про те, що 

робити, коли Голова Проводу не прийме до відо:иа ново-
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створеного фактичного стану і не дасть своєї санкції на 
почини диверсантів. Знаючи прямолінійну вдачу полков

ника Мельника, іншої постави диверсанти не могли хіба 
надіятися і тоді рішено поставити крапку над "і". 

Ще того самого дня РП ОУН випускає комунікат за 
підписом Степана Бандери і Ярослава Стецька - бо 
тільки вони два були в Римі - і треба прийняти, що не 
виступили вони тут з власною ініціятивою, як найбільше 

загрожені, бо поставлені під Головний Революційний Три
бунал, тільки що діяли в дусі заздалегідь обговорених 

напрямних і дістали на те від своїх товаришів "зелене 
світло". З тим документом необхідно добре познайоми
тися, бо завершує він логічно цей стан, до якого першим 

кроком був "Акт з дня 1 О лютого 1940 року". 
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До відома 'Іnеиів ОУН. 

І. З днем 7 квітни 1940 роиу nоnновннк Андрій Меnь
ннк nерестав бути остаточно Гоnовою Проводу Унрвін

ських Націонаnістів. 

11. :Керму Організаціі Украінсьних Націоналістів nере

йкив з волі Організаціі Укрвінських Націоналістів у рід

них землих та революційного провідного аитиву ОУН 

поза рідними землими, на основі Акту з дни 10 лютого 

1940 р. Степан Бандера й покликаний ним Революцій

ний Провід ОУН. 

Зміст Акту з дни 10 лютого 1940 року наступний: 

(слідує ТеІІСТ) . 

Ті, що не мали змоги співрішати в дні 10 лютого в 

згаданих справах, солідаризуютьсв вповні екс пост. 

ІІІ. Провідник Організаціі Укрвінських Націоналістів, 

Степан Бандера, предпожив у nоловині січнв та 5 квітни 
ц. р. Голові ПУН, nолк. Андрієві Мельникові, nропозицію 

Організаціі Украінсьних Націоналістів Рідних Земель і 

революційного провідного антяву ОУН поза унраінсьни

ми землимя очолити правильну, революційну постанов

ку визвольної справи. Полн. Андрій Мельник віднинуR 

ці пропозиції, поставивши Провіднина Організаціі Ук-



раінсьиих Націоналістів, Степана Бандеру, та члена Ре

волюційного Проводу ОУН, Ярослава Стецьиа-Карбовича 

під Революційний Трибунал актом з дна 7 ивітнв і 6 

квітни ц. р. 

З тим моментом полк. Андрій Мельник перестав бу

ти остаточно Головою ПУН. 

lV. Крім поданих в Акті з 10 лютого ц. р. :моментів, 

ще й наступні обставнии вивснюють справу усуиеинв 

полк. Андрів Мельника з Головетва ПУН. По смерті сл. 

п. Вожди Євгена Коновальца Вужчий Провід ОУН про

голосив Головою ПУН і Вождем Націоналістичного Руху 

полковника Андріа Мельника, "виконуючи завіщенив сл. 

л. Вожди полк. Євгене Коновальцв". Згідно з обов'азую

чими в ОУН до 11 ВЗУН устроєвими засадами, не ісиу

вела правно-формально інстнтуціа Вужчого Проводу Ук

раінських Неціонелістів, ак теж інституціа десиrнувеннв 

наслідника Голови ПУН, щобільше, не ісиувело теж пи

семне завіщенив сл. л. Вожди, в устно передавав його 

один з членів Вужчого ПУН, Омелан Грибівсьиий. Вза

гелі, кандидетура полк. А. Мельника не Голову ПУН ви

ринула щойно ло довших роздумуваннах Вужчого ПУН 

над можливими кандидатурами. В дні 22 травна 1939 

року полк. А. Мельник резнгнує зо свого посту rолови 

ПУН саме через діаина на шкоду Організаціі девких чле

нів ПУН, пп. Омелане Грибівського і Ярослева Баранов

ського, м. і. того члена, акнй мав мати устне завіщенив 

сл. л. Вожда, (0. Грибівського), мотивуючи це наступно: 

" ... такий стан справ - це не Провід, а лародів Проводу, 

це не Організація, а дезорганізаціа, - ионсеІ\веицією 

текого стану - розвел і анархів. Я до розвалу ОУН моєі 

руки прикладати не буду і не дам. На боротьбу внутрі 

Організаціі не піду. Заявляю, що устулаю з пола, усту

паю з мого посту ... Щоб тією моєю невідкличною деци
зією не внести наглого стрясення в ОУН, але рівночасно 

не нести відповідальности за хід лодій по 1 червив 1939 

року, а намічую ось аку розв'взку справи: 1) До силниан
нв І'іонrресу в реченці не пі3нішім, ак ло кінець серпня 
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1939· року, и відходжу з ПУН з днем 1 червни 1939 року 

на відпустку. 2) За І'іонrресом признаю право визначити 

мого наслідника. 3) Якщо б ПУН до дни 1 вервсни ц. р. 

не скликав І'іонrресу, застерігаю собі свободу проголо

сити від себе відповідну звиву. 4) Мои відпустка буде 

відповідно проголошена в першій половині червня. Ухи

ляюся і відмовлиюси від дискусії в справах заторкнених 

сьог.однішнім листом, ик безцільної чи недоцільної. Це 

мои.· останни спроба ціною власної особи ритувати від 

загину українську справу. Так і лише так треба розу

міти нинішню подію. Постій, дни 22 травин 1939 року". 

Автентичність листа потверджена полк. А. Мельником 

у розмові з ЯросЛавом Стецьком. Уповажнений по під

готові до 11 ВЗУН Ярослав Стецько-Уіарбович в одному 

з листів до тодішнього Голови ПУН, полк. А. Мельника, 

звертає увагу, (перед ВЗУН) на неформальну енунціяцію 

Вужчого ПУН. Пропонує представників на ВЗУН, полк. 

Мельник іх відхиляє, як теж не взиває тих, що були пе

редбаЧені по Устрою і згідно з волею сл. п. Вожди. Упов

новажений по підготові ВЗУН, що виступав спільно з 

відпоручинками земель, поінформований полк. Мельни

ком про зберігання попереднього стану в Проводі без

посередньо перед ВЗУН, заявлиє від Земель і від себе 

несолідаризацію з залишуванним старого стану, те саме 

заявляють полк. А. Мельникові представники ЗУЗ від 

:Краю член ПУН, Ярослав Стецько. На основі того, 

рішення 11 ВЗУН неважні, як з уваги на його склад, так 

і спосіб переведення, тимбільше, що полк. А. Мельник, 

як Голова ПУН, до часу ВЗУН обіцював представникам 

Земель перевести зміни, а після ВЗУН, одержавши ком

петенції, заслонювавси своєю виключною компетенцією 

рішати, ак бажає, всі справи. 

Вичислені моменти не давали нікиого формального 

права полк. А. Мельникові переймати Головетво ПУН. 

Свідомий цього всього провідний революційний актив 

все .ж був рішений перейти до деннього поридку над 

фора~~альною сторінкою справи, щоб у теперішньому іс-



торичному моменті не ускладнювати внутрішньо·- рево

люційної українськоі ситуації. .І'іоли ж усі заходи при

хилити полк. А. Мельника до революційних концепцій 

вичерпалися, коли зусилля теперішнього Провідн.икв ОУН 

Степана Бандери, Крайового Провідника ЗУЗ, чле

на ПУН, Ярослава Стецька, включно з першою непрн

йнятою своєчасно резигнвцією цього останнього з член

ства ПУН, були скввліфіковвні Головою ПУН, як мате

ріял для розгляду Революційного Трибуналу, коли полк. 

А. Мельник, ставши неформально Головою ПУН, не по

трапив фактично, не зважаючи на всі можливі заходи 

з боку ОУН, постввити себе на належному місці в русі, 

тв коли ПУН не керував, вні взагалі не інтересувався 

діяльністю ОУН на рідних землях - наступив Ак.т з див 

10 лютого 1940 року й перебрании кермн Революцією те

перішнім Провідником ОУН, Степаном Бандерою, по

кликаним ним Революційним Проводом ОУН. 

V. Полк. А. Мельник зраджуввв генеральну прин

ципову лінію революції у внутрішній і зовнішній полі

тиці ОУН: в) пвктуючн з ворожими ОУН українськими 

політичними групами - удержуючи зв'взки з Дмитром 

Пвлієвим, що за денунцівторські публікаціі про справи 

УВО, відомі йому, як членові УВО, був засуджений Ор

ганізацією - входячи в пертрвктвціі з відомими вислуж

никвми ворогів Украіни, т. зв. групою УНР, особливо з 

іі внеланником Соловієм, б) у внутрішній Організаціі по

турав системі кліки, що по смерті сл. п. Вожди опанувала 

центральну частину закордонного Проводу, в зовнішньо

політичній првці не брвв до уввги вимог історичного 

моменту. 

VI. Полк. А. Мельник зле керував цілою дівльністю 

Оргвнізвціі, як на зовнішній твк і нв внутрішній царині, 

не видавши, нвпр., досі вні одної директиви для Земель, 

в коли видвввв, то на шкоду Організаціі (в зв'язку з 

польсько - німецькою війною видав нвквз перевести таІІі 
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завданни, що тільки самочинив зміна іх з боку Крайової 

Ек:sе11утнвн не долустнла до більшої катастрофи). 

Подіим і діиnьиості ОУН на Рідних Земnих не при

санчував належноі уваги, що зокрема недопустиме в те

перішній переnомовий час, а зводив ОУН з лози

цій революційної організаціі до ролі еміrраитськоі полі

тичної групи, що лід нівким огnвдом не відловідає тим 

вимогам, що іх ставить Революцін на Земnвх. 

VII. Полк. А. Мельник пішов у розріз з тією політич

ною лінією ОУН, ику, вк свідчать лредnожені йому чле

ном Проводу ОУН, Ярославом СтецьRом, документи, 

апробував сл. л. Вождь. Полк. А. Мельник надужив волю 

його, використовуючи не на його міру будований Устрій 

ОУН дnи формально-правних актів, що йдуть у розріз і 

на виразну шкоду ОУН, зміииючи, зрештою, вже лісnи 

ІІ ВЗУН, лрийивтий ВЗУН Устрій. 

VIII. На останню спробу з днк 5 квітни ц. р. полк. А. 

Мельник, вк дотеперішній Голова ПУН, відловів лостав

nенним лід Революційний Трибунал теперішнього Про

відника ОУН, Степана Бандери, і члена Революційного 

Проводу ОУН, Яросnава Стецька. :Керуючисв тим, щоб 

не вводити лотрасень і уникнути небажаних зовнішньо

політичних насnідків та ломинвючи всі вище лодані мо

менти і недавню політичну дікльність полк. А. Мельни

ка, а лоRnадаючиси вже на сам його характер - хотіли 

ми приєднати його дnи украінського націоналізму, знайти 

в ньому такого Голову, що бодай має зрозуміння дnи Ре

волюції, на це ж полк. А. Мельник зареаrував актамн 

з днів 6. lV. і 7. lV. ц. р. 

ІХ. На тому полк. А. Мельник закінчив свою роnю, 

вк Голова ПУН. Він уже ним не є, ані формально, ані 

фактично. 

Х. ПУН, іменований полк. А. Мельником, перестає іс

нувати з тих самих правно-формальних причин. А даль

ше через те, що він не словниє свого завданнв, вк вер-



ховна установа в ОУН та більшість його членів узагалі 

не має ніикого вnливу нв сnрави Організаціі. 

ХІ. Революційною боротьбою керує тв іі очолює Про

відник ОУН, Стеnан Бандера, та nокликаний ним Рево

люційний Провід ОУН. 

ХІІ. Всі рішенни nолк. А. Мельнииа й б. ПУН, незгідні 

з лінією ОУН - неважні. Відnовідним чинникам ОУН 

буде звкомуиіковано ближчі інструкції. 

ХІІІ. Всі інстанції ОУН та окремі члени ОУН викону

ють дальше свої завдании й обов'изки, коли не одержать 

інших, окремих звnориджень. 

XIV. Всикі сnроби діІІти всуnереч цьому організацій

ному nорадкові будуть трактовані, ик диверсіи. 

XV. Організаційна й nолітична діильність в імені ОУН 
когонебудь nоза тнм установленим nор11дком, ик теж ви

конуванни Rнихнебудь доручень б. Голови ПУН, nолков

ника А. Мельника, і б. ПУН, буде нарана згідно з рево

люційними законами. 

XVI. Докладне насвітленин одержать усі ці сnрави в 

окремому документі. 

Постій, дн11 8 нвітн11 1940. 

Зв Революційний Провід ОУН: 

Бандера Стеnан, в. р. 

Провідник ОУН 

Ярослав Стецько, в. р. 

Член РП ОУН. 

З аналітичного й полемічного боку блискуче обго

вориu цей документ покійний інж. Микола Сціборський 

на сторінках "Білої Книги ОУН" і туди відсилаємо чи

тачіо, що тим зацікавилися б. На цьому місці потрібно 

ствердити такі факти і справи: 

І. Степан Бандера, хоч і виступає ще в імені "Ре

оолюційного Проводу ОУН", але називає вже себе "Про

відником ОУН". 

2. Точну дату "перебрання керми ОУН" встановляє 
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він на день 7 квітня 1940 року, бо, за словами комуніка
ту, з тю1 днем полковник Андрій Мельник перестав бути 

остаточно Головою Проводу Українських Націоналістіu, 
а керму її перейняв на основі "Акту з дня 10 лютого. 
1940 року" Степан Бандера і покликаний ним "Револю

ційний Провід ОУН". 

Значить, час поміж І О лютого і 7 квітня уважався 

провізарією і цей стан проuізорії, якщо йдеться про ди

uерсантів, закінчився для них з моментом поставлення 

Бандери і Стецька перед Головний Революційний Трибу

нал. 

3. Перший раз виступають диверсанти з атакою на 

важність Другого Великого Збору Українських Націо

налістів. Але всі ті з них, що брали участь у Зборі, не 

тільки самою участю стверджували його важність, не 

тільки не протестували проти його важности ні на само~ІУ 

Зборі ані після нього, а навпаки, одного л осн о ра

зом з усі)Іа іншими учасниками схвалювали його рішення 

та од н о г о л о с н о, разом з іншими, потuердили пол

ковника Мельника на пості Голови Проводу Українських 

Націоналістів. 

4. Перший раз пускаються на образу Голови ПУН, 

заявляючи, що використовуваu він "не на його міру бу

дований Устрій ОУН". 

5. ІІроголошують нелегальність існування ПУН. 

б. Уневажнюють ті з дотеперішніх рішень Голови 
ПУН, що, на їхню думку, "незгідні з лінією ОУН". 

З тією хвилиною висувається на арену новий сорат

ник Степана Бандери, Ярослав Стецько, чи пак Зиновій 

Карбович. У "великій чвірці" диверсії поділено між со

бою ролі так, що Бандері припало "очолення", цебто за

гальне ведення і репрезентація. Ріхард Ярий перебран 

зовнішні справи, що в конкретному випадку і в даному 

часі зводилися до ні~tецьких зв'язків. Роман Шухевич 
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Євген Онацькнй 

став властивим інженеро~І - організатора~! кадрів ди

Ін:~рсії5, а на до:11о СтсІLька припало ідео:югічне під~Іуру-

' }о<ірnіІ JНІІІІеЦІ· mn.r часіа, Ярос.rаІІ Гайиас-!Jастрай, заступас 

иоияrІ, ІІ(О ІІІ у.rеаІІ •t не оу а "інженеро.н о унту", навпака, о6стоює 

•<ін дy.tth[J, що ІІІу.геt<ІІ't у ua.'amo дeчo.tt!f, а зotipC.Ifa tІ тактаці су

JІ}ЮІІІІІ 11.1'11, не иосоджу•<а•Іся з І>андерою. '!ерез те Бандера не опаоні 

ifo.Іty до•tіряи і нaaimt. Яh'ІІйСІ> час нah·aJaa с.~іжh·у за !ІІухеииче.ІІ, 

.ІtaJymІ, пііJозріІІаю•tІІ, йо.'о 11 Яh'ІІ.І'І'f, таІ .. Іf'ІІІІJ: Ііонтакта.r з IIJ'II. Ко

.111 о6урею1й lllyJ·eanч ІІJЮ те доиідаася - сліжку знято. 
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вання всієї акції. Згодом висунувся він на одне з nер

ших місць у диверсії і, як ходили слухи, нишком таїв у 
собі жаль, що не його, тільки Бандеру обрано на керів
ника організації. його роля і становище в диверсії, а 
зокрема непримирна постава до якихнебудь спроб поро

зуміння внутрі націоналістичного руху, скоро винесли 
його на самий верх диверсійної течії, де він затримався 

й досі. Мало або зовсім до того часу невідомий, стає від
разу однією з центральних фігур у диверсії, тому nо

трібно трохи ближче зупинитися біля його особи. 

Особисто я Стецька не знав, один-одинокий раз 

бачив його в житrі. Було це зараз після того, коли ви
йшов він на волю, відбувши свій коротенький присуд у 

тюрмі. Відвідав він мене одного разу в "Центросоюзі" й 
інформувався про можливість зачепитися якось за працю 
в системі у.країнської кооперації. На підставі тієї корот

кої розмови годі мені, з власного досвіду, створити собі 
уявління про його особу. Характеристику Стецька в пе
ріоді від 1937 до 1941 року подає інж. Микола Сцібор
ський, що знав Стецька добре з часу своєї з ним спів

праці за кордоном. Після виїзду Стецька з Галичини при
ділено його до реферату інж. Сціборського і під його 
рукою виконував він усякі доручення, аж доки не від

дано йому в руки підготови до 11 ВЗУН, з якої він не 

міг як слід вив'язатися. 

112 

"Примітивізм завжди йде вnарі з самоnевиеиістю й 

аnломбом. Це бачимо і на nри11ладі другого ''вожди'·, 

Стець11а-І'іарбовича. Перед вибухом війни СтецьJІо·І'іар· 

бович свої умозаІІлючеина в міжнародніх сnравах ви-

ІІлючно будував на nланах nоходу Німеччини в СССР. 

НасІІільІІи він nриймав цю можливість безІ'Іритично, 

свідчить те, що навіть пісnа заJІлюченни німецьІІо-совєт

сьІІого nа11ту nроnонував видати від ІІ ВЗУН деІІлнрацію 

в міжнародній політиці, що в заіснувави1их обставинах 

була вже ивним абсурдом. Вслід за тим СтецьІ'Іо-І'іарбо

вич раnтом змінив свою "11онцеnцію" і зачав домагатиси 

від ПУН а11тивности на форумі держав Антанти, зо:крема 



в Англії, пропонуючи себе на... представкиІІа ОУН у 

Лондоні І 

На здивовані запити, 1111 може рафле11тувати на та

ІІИЙ пост пост він, що не має найменшої у11ви про ан

глійсьІІі відносини, не знає мови, не має потрібного до

свіду і даних дл11 веденнІ! того роду дипломатичної і 

репрезентативної а11ціі, Стець11о-Карбович без найменшо

го ваганни звивив, що можна до Лондону ВИІІЛИІІатн Го

лову ОДВУ, професора америІІвнсьІІого університету, 

д-ра Грановсь11ого, ІІІІий, мовл11в, буде "фірмуватн" цю 

а11цію, а він - Стець11о - і і "направлити" ... Цей безвідпо

відальний графоман ціл11ом поважно чув9и в силі бути 

партнером Чорчіла... КільІІа міс11ців пізніше, СтецьІІо

Карбовнч мав нагоду проввити свої дипломатичні "та

ланти"' в Римі. Що з цього вийшло, про те буде мова на 

іншому місці. 

Отже, не посідаючи уиви про методи зовнішньо

політичної і пропаrвндивноі роботи, не орієнтуючнсІІ в 

реальних обставинах і знаючи Европу хіба тіль11и з ІІі

нової хроні11и тв звідомлень львівсь11ого "Діла" - дивер

санти все ж "11рити11ують" пл11новану в11цію Вожди на 

міжнародньому форумі, ІІІІУ він провадить при допомозі 

найбільш фахово підготованих і досвідчених сил, що 

ними розпораджає націоналістичний рух і уІІраїнетво 

взагалі. Дальші 11оментарі в цьому питанні стають уза

галі зайві" ... 

" ... Треба в11взатн, що в своіх виступах проти ВождІ! 

і ПУН диверсанти часто намагаю"rьси в11центувати особ

ливу ролю Стець11а-Кврбовича в ІІІІОсті того чинника, що 

мав "місію" пильнувати "генеральну лінію" та що "без

успішно" намагавек схилити ВождІ! до направи хиб і 

"нездорових .ивищ" у ПУН. Ц11 роли Стецька-Кврбовича 

підкреслюєтьсІІ насамперед тому, бо саме він є автором 

того паш11вільного, спертого на неправді і злій волі ма

теріІІлу, що служить тут предметом наших ви.иснень. 
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Він же є, nобіч Ярого й Бендери, одним з головних 

сnричинників диверсії, в зокрема - іі недоnустимих 

аморальних метод. 

Нездорові асnірації Стецькв-І'іврбовиче тв його на

хил до злісного інтриrенстве були вже давніше зеобсер· 

воввні в ПУН, що nотягнуло зв собою нестороженість до 

його особи. Використовуючи Бандеру, який nісля тюрми 

не міг nравильно визневетися в ситуації і в дійснім nо

ложенні нашого руху, тв зесуrrерувевши його безкри· 

тичними амбіціями - це саме з другого боку робив і 

Ярий - Стецько-Уіарбович nеревів у житти свої тайні 

наміри, що іх скував, як це теnер стверджено, вже від 

довшого часу. Сnравжня ціль, що стимулювела Стець

кв-І'іврбовичв в цих намірах, nолягала в його, несnівмір

них до власних можливостей, асnіраціях. Цей незрілий 

осібняк, без належного досвіду й nідготови, все знання 

11кого зводилося до кількадесятьох безсистемно nрочи

таних книжок, в nрактике - до виданни кількох бю

летенів і статтей гімназійного рівеня, по виході з тюр

ми реnтом забажав стати "духовим вождем" нвціона

ліетичного руху тв його ідеологом, дерма, що не nосі

дев до того нейменших даних. Свмозрозуміло, що всі 

nисання, nроєкти і nроnозиції Стецька не могли бути 

тректовані nоважно. 

Свою нездібність до ролі, не яку він nретендуввв 

у націоналістичному русі, Стецько-Уіарбович остаточно 

виввив не nості Уnовноваженого дли nідготови 11 ВЗУН, 
в обов'язку икого лежало зложенив Прогреми й Устрою 

ОУН та інших теоретичних, організаційних і nолітичних 

метеріилів. Брак організаційно-nолітичного досвіду і те

оретичної nідготови в Стецькв-І'іарбовича nривів до то

го, що за довгі місяці цієї своє діильности він не сnро

мігси нічого nутнього зробити на згаданому nості Уnов

новеженого дли nідготови ІІ ВЗУН. Коли nокликане дла 

розглвду мвтеріилів ІІ ВЗУН Ідеологі'Іно-nрограмова І'іо

місіи nознайомилася з "nродукцією" Стецька-І'іврбовичв 

то nрийшла в жах, настільки nриготовані ним матері-



яли вражали своїм дилетвиством, невмінням вчутиск в 

політичну проблематику Руху тв безкритичним і без

грамотним плиrіюввииям чужих зразків і теорій. Вине

сення тих мвтеріялів на !І ВЗУН грозило явною компро

мітвцією і тому, незадовго до скликання !І ВЗУН, його 

підготову фактично перебрав інж. Сціборський, що опра

цював проєкт Програми, Устрою і т. д. Комісія ці про

єкти апробувала і вони згодом були потверджені на 

ІІВЗУН. Коли ж, не зважаючи на свою нездарність, 

Стецько-Кврбович до кінця формально виступав на !І 

ВЗУН в ролі Уповноваженого і був навіть призначений 

до ПУН, то це треба пояснити тим, що особи, які замість 

нього перевели підготовчу працю - виходячи з ло

яльности до Стецькв-І'іврбовичв - не бажали дезввуввти 

його перед Великим Збором, в зокрема перед Вождем. 

В енуиціяціях "Революційного Проводу" Стецько

І'іврбович критикує процес переведення !І ВЗУН, вказу

ючи, що він розминувся з поставленими завданнями тв 

був зведений до "помпвстично аранжованої імпрези" ... 

Ці заяви Стецькв-І'іврбовичв набувають особливого -

характеризуючого його особливості - колориту, коли 

пригадати, що ніхто інший як саме Стецько-І'іврбович 

мав доручення, як Уповноважений до підготови !І ВЗУН, 

опрацювати програму його технічного переведення. Це 

доручення Стецько-І'іврбович зреалізував так скандально, 

що - як про те свідчать документи - його проєкти на

віть на були поставлені під розгляд І'іомісіі дли підго

тови !І ВЗУН. 

це з тоі причини, що замість уложенни ділового 

nоридну ведення Великого Збору він піриув у театраль

щину дуже дешевого смаку і примітивного стилю. Ста 

лося так тому, бо Стецьно-І'іврбович хотів перевести ор

ганізацію !І ВЗУН тими методами, вкими він узагалі по

слуговувввся в усій своїй "творчості", в саме - иаослjп 

спляrіюввв чужі зразки. В своіх ориrіивльних версіях, 

ці зразки бувають справді імпозантними. Але не маю-чи 

жадного організаційного досвіду, цілком іrноруючи об-

1 1 ~ 
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стввини тв умовнии часу й місц.11, він звів іх до .11коісь 

фарси, що викnикаnа .ІІК серед чnенів ПУН так і чnенів 

Комісіі просто анекдотичне враженнІІ. Річ зрозуміла, що 

його проєкт був відкинений. Орнrінаnьннй текст цього 

проєкту перебуває в архівах ПУН і може бути лроіnюс

трований на доказ "організаційних здібностей" його ав

тора. Тут тіnькн ствердимо, що коnи, без уваги на вн

йнІІткові обставини, серед акнх відбувавеа ІІ ВЗУН, він 

усе ж таки був переведений у діnовій атмосфері, то тіnь

кн завдаки тому, що ведено його не на лідставі лnииів 

Стецька-Карбовича. 

Іrноруючи всі ці факти, Стецько-f'іарбовнч у ловній 

безкритичності до вnасних спроможностей, вперто нама

гається внетавnати себе за того чинника ОУН, що мав 

локnиканна лнnьнувати "чистоту" іі nініі, і ніби, зокре

ма, знаходив у цій своій "місіі" підтримку cn. л. Вожди. 

На лідставі незбитих доказів стверджуємо, що в дійснос

ті ~тецько-f'іарбович не мав кіаких індивідувnьних да

них, що улідставнюваnи б ці його nретенсіі. Саме так 

оцінював його cn. л. Вождь. Це може бути стварджене 

багатьома свідками, а зокрема і тим, що nризначаючи 

його Уnовноваженим дnк підготови Веnикого Збору, cn. n. 
Вождь не вважав можnивим заnишати його самостійним 

у цій діnинці та nідnоркдкуввв його Секретаріктові й 

ПУН. 

Вище згадуваnоси, що Стецько-f'іарбович є автором 

nашквіnьного матеріиnу, аким nосnуговуютьск диверсан

ти в своіх виступах проти Вожди і ПУН. Підкреслюємо 

цей момент тому, що саме Стецько-f'іарбович у часі сво

го nеребуввина в ПУН і nеред тим, nосnуговувавси в 

своіх стосунках з Вождем такими методами, ІІІ'ІИХ ще не 

знаnи ні традиціі Проводу Укрвінських Націонаnістів, ні 

стиnь взаємовідносин між чnенами ПУН і Вождем -
що, з одного боку базуввnнск на беззастережному nід

nоркдІ'Іуванні авторитетові Вожди, а з другого - на nо

чутті самоnошани. Стецько-Карбовнч був nерший, що 

ввів у стнnь цих взаємин різкий діссонанс. Не збагнув-



ши хf!рвRтеру Вожди, його -nрвмоти, nицврсьRости зви'І· 

ки об'єктивно оцінювати своіх сnівробітниRів на nід

ствві іх nраці тв внут)::Іішніх вартостей, він бажав здо

бути nрихильність Вожди nри nомо'Іі методів, що окрес

nюютьсв nониттвм "nідлвбузництвв". В архіві ПУН є лис

ти СтецьRв-І'іврбовичв до Вожди, no nере'Інтвнні ВІ'ІИХ 

уже не може лишетиси сумніву відносно nрикмет, хв

рвRтеру й усnосібленнв цього осібнвкв. Ці листи від

девив вражали Вожди, вRий саме ив іх nідставі міг зго

дом виробити собі оnінію npo Стецька-І'іарбовн'Іа. Ці 

nисти будуть оnубліковані і тоді самі диверсанти, що 

називають СтецьІ'Іа-І'іарбовн'Іа людиною "хруствльного 

характеру", зможуть nереконатисв, що істотними nри

кметами цього осібивка є: нещирість, nлазуввнни, інтри

rвиство, меrвломаиів і нездоровий гін до кар'єри 6 • 

Дли ще nовнішого змелюванни особистих nрикмет 

Стецька-І'іарбовича, в зокрема ставленик до нього ке

рівних 'Іниників ОУН на ЗУЗ, nодаємо нижче витвги зо 

звідомленин І'ірвйового Провідника ОУН на ЗУЗ у 1937 
році, в икому знаходимо дуже цікаву характеристику 

Стецька-І'іарбовича, що негайно no виході з тюрми в 

1937 році nо"Іав інтригами й розкладом nідривати робо
ту І'ірвйовоі Екзекутиви ОУН на ЗУЗ. Ориrінаn згаданого 

в Читачі нтtеоно заооажили, що "Біла Книга", чи nак її автор, 

інж .. fІи~>ола СціоорсьІ>щZ у оідношенні до Ярослава Стець~>а вживає 

6аzато гостріших висловіо, ЯІ> до са.ного Бандери. Причини цього слід 

шукатu о то.ІІу, що - слушно чи неслушно - Бандера, хоч очо

.Іюоав дuверсію, не ІІоажаІU:я голооною її nричиною. ПУ Н оачив у ньо

.ну ставлениІ>а інших людей, що скривалися за його сІmною. М. ін., це 

теж до деякої .ні ри оу ло nричиною, чо.11у nізніше Голова ПУ Н зла

гіднив пJтсуд Головного Революційного Трибуналу (про те .11ова в од

но.ІІу з дальших розділів). Бандеру вважали nротивниІ>о.ІІ уперти.11, 

але одверти.41, нато.ність Стецько рахувався до людей, що залюбки 

одаються до інтрит. Це тия оільше, що йоzо nритягнено до сnів

nраці з ПУН, якийсь час він та.н курив кадило Голові Проводу, а те

пер з.нінив віхи і перекинувся до табору Степана Бандери. 
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звідомленнк .Крайового Провідника ОУН на ЗУЗ збері

гвєтьси в архіві ПУН: 

"Здержуємоси з вні:Jдом до Ввс, бо, здвєтьси, Вожди 

близько нема. Уважаю, що Стецько не доложить усіх 

зусиль до того, щоб могли вже з конкретними матеріп

ламн йти. Саме в останній хвилі подані внеліди розмов 

його, спонукали мене до здержанни нашої іздн до Ввс. 

Або квтеr'орнчио беріть його до себе, вбо дайте Ви йому 

икнйсь відповідальний мандат у нас. Супроти мене по

ступав до кіици нелоильно, хитрував, не був джентель

меном. На тлі теперішніх арештуввнь і в очікуванні 

нових та на тлі ще триваючої мериторичної иеактнв

ностн, атмосфера в зв'изку з повнщнм є прнгнітаюча і 

полросту хочетьси станутн осторонь від іитрнr' і злоби 

тоді, коли праці й думки не оцінюють, коли вона да

ремна і зайва. З другої сторони почутти обов'язку каже 

видержати і стоити побіч людей, ІІRі своєю иешлихет

ністю аж надто далнеп взнаки. 

Стецько хоче з одної сторони приневолити Вас до 

квтеrорнчиого нвквзу-прохвнни - мовлив, Вам на тому 

залежить - щоб він іхвв до Вас, а тоді не стрінетьси з 

закидом, що він рвввси до Вас. З другої сторони так 

маневрує, щоб він був безспірно чоловою постаттю краю. 

Маєте до вибору: або остаточно катеr'орнчно берете 

Стецька на стало до себе, або залишаєте його тут, пере

даючи все в його руки, бо він особливо хоче постави

тиси, кк чоловік, що єдино може завести лад, в тоді евен

туально їхати, маючи зв собою сильні зв'изRН з Rрвєм . 

... Залежить від Вас, чи його берете до себе . .Коли так, 

то він постврвєтьси переконати своіх людей до мене. 

Стецько напирає, що він необхідний, в виходить, що 

він веде свідомо чи несвідомо персональну гру ... "? 

, Цей лист .11iz писати а6о сл. n. Мирослав Тураш., а6о теж по

h·ійний уже д-р Jlea Ре6ет. Caozo 'Часу .нав я його в руІ>ах, але не .иожу 

тепер пригадатп со6і, яка 6ула на ньо.ІІу дата і я~>и.к tІсевііоні.ко.к 

аін 6ув підписаний. 
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Коли лри розгляді звиидів диверевитів відносно "не

здорових відносин" у ПУН тви широио елиниємоси нв 

хврвитеристнці тв моральній ввртості Стецьив-Кврбовн

чв, 1'0 це не вилвдиово. Бо ніхто інший, ии саме він, сві

домо ширив ці брехливі версії ще двлеио nеред дивер

сією, вів інтриrи і лодвійну гру, чим остаточно довів 

себе до ловноі морвльноі ізоляції в ПУН"8 • 

Нічого більше не потрібне в такій ситуації від яс

ности. Тоді відпадають усі вагання, всякі спроби бала

мутити членство ОУН, шо з уваги на конспіративні ме

тоди діяння Організації не може бути поінформоване про 
всі подробиці її житrя. 

І така ясність тепер пробила довгомісячну темноту. 

З одного боку Голова ПУН і ПУН, сперті на 11 Великому 
Зборі, з другого РП ОУН і його провідник, Степан Бан

дера станули на шлях явного спротиву Голові ПУН та 

ного і з другого боку сказано все, непотрібно до того 

нічого додавати. "Революційний Провід" і Степан Бан

дера станули на шлях явного спротиву Голові llYH га 

основним заложенням організаційного, правопорядку: 

а) пошани і повинування власному, Організацією 
створеному правно-устроєвому порядкові. 

б) пошани до найвищого авторитету в Організації, 
персоніфікованого Головою ПУН, 

в) вірности організаційній присязі, 

г) почутrя дисципліни і ранrової відстані в ієрар
хічно побудованій Організації. 

За те їх поставлено перед Головний Революційний 
Трибунал. Здається - відвороту нема. 

Що попинен зробити ПУН, який почувається, як не 
в силі, то напевно в праві? Не тільки Бандеру і Стецька, 

але всіх членів "Революційного Проводу" поставити під 
Головний Революційний Трибунал. Того напевно заговір-

" "Біла Книzа ОУН", ст. 54 59-64. 
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ники сподівалися й очікували. І далі, не тільки поставити 
їх перед Революційний Трибунал, але якнайскоріше йо
го скликати й перевести суд, не зважаючи, чи прийдуть 
на нього підсудні, чи ні. Винести присуд ясний і суворий: 
РП ОУН визнати нелегальним та оголосити його поза 
організаційним законом, а його членів виключити з рядів 
Організації і наплямувати вічним клеймом ганьби. 

Всяке вагання і хитання в тих справах є доказом 

слабости і тільки заохочує противника та підсичує його 
опір. Всяку опозицію слід ліквідувати сильними засоба
ми, а не паліятивами. 

А разом з тим негайно перевести реорганізацію ПУН, 
не ждучи ні на які домовлення з заговірниками; вибити 

їм rрунт з-під ніг, перебравши частину їхніх кличів і до
повнивши ПУН молодшими людьми з того самого поко

ління, з якого виросли диверсанти. З новим розгоном ки

нутися до праці, приголомшити явну і nритаєну опози

цію своєю активністю, одним словом - виявити мораль

ну си111у й організаційну рішучість та справедливість ПУН. 
Відколи світ світом, сила й рішучість завше імпонували 
людям, своїм і чужим, тягнули за собою нерішучих, пе

реважували в свій бік терезки перемоги. Вагання й не

певність тільки збільшують сумніви і ллють воду на ло
токи опозиції. 

А замість того ми бачимо дивне видовище. З одного 

боку паперова війна, обидві сторони засипають себе ко

мунікатами й відозвами, а з другого - висуваються щу

пальці до дальших переговорів, так наче б то двері ще 
були відкриті, наче б не тріснуто ними так, що аж ляскіт 

по всій Організації пішов. Одначе, різниця в тих кому
нікатах така, що відозви ПУН не доходять до членських 

мас, бо нема кому ту ди їх допровадити і нема навіть волі 

того зробити. Вони видаються на те, щоб замаркувати 

своє становище в документі, з якого може колись буде 

якийсь ужиток або доказ постави ПУН у тій критичній 
ситуації, а дійсною їх ціллю - привести диверсантів до 
отямлення. Намір, що й казати, похвальний, але в самому 
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заложенні фальшивий, бо диверсанти не хотіли ніякої 

співпраці, вони хотіли повної влади в ОУН, про неї мрі
яли роками і тепер, коли настала для них догідна хвили
на, per fas et nefas до неї прямували. На кожен кому
нікат ПУН відповідали вони негайно черговим своїм про

пагандивним актом і вели це з патосом, шаленою енер

гією, широко і глибоко сягаючи вже до організаційних 
мас. 

9 квітня 1940 року, на другий день після комунікату 
РП ОУН за підписами Бандери і Стецька, Голова ПУН 
випускає інформаційного листа до членів останнього Ве

лwкого Збору і до членів ПУН з коротким переглядом 
диверсії Степана Бандери і повідомленням про постав

лення його та Стецька під Головний Революційний Три

бунал. 

До 'ІІленів Веливого Збору Увраінс•внх Націоналістів 

і Членів Прово~у Увраінс•внх Націоналістів. 

З уваги ив технічну неможливість у сучасний мо

мент увійти мені в особистий контакт з усіма членами 

ПУН, цією дорогою подаю до відома наступне. 

В листопаді 1939 роиу візввв и на терен теперішньо

го мого перебуввини члена ОУН Степана Бандеру, що 

перебував тоді в Німеччині, щоб включити його в орrа

нізаційну працю ОУН. В січні 1940 року приїхав Степан 

Бандера разом з Провідником КЕ на ЗУЗ і 11 йому за

пропонував пост референта організаційних справ бази9 

при Голові ПУН та введении його в силад ПУН. Степан 

Бандера відмовивек від тих фуницій. Видвкгнені при 

цій нагоді ним і Провідником КЕ на ЗУЗ передо мною 

справи узмістовлювалиси в домаrанні персональних змін 

у складі ПУН, змін у розмежуванні дотеперішніх ком

петенцій та в домаганні нових персональних призначень 

в організаційному апараті. Керуючиси доцільністю, 11 дав 

низку вже давніше основно продуманих запориджень 

о Бааа - Край. 
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щодо розмежування компетенцій і персональних призна

чень, включно з .Крайовим Провідником ЗУЗ, не взявши 

до уваги домага·нни змін у складі ПУН, ике то домагання 

уважав я принципово кедопускальним мериторичмо 

безосновннм. Степан Бандера, вернувшиси на терен ні

мецького Генерал-fубернаторства, звивив перед полк. 

Сушком, що мої розпоридженни неважні, бо недоцільні, 

проголосив себе провідинком крайових теренів і активу 

в Німеччині та призначив уповноваженим на терені мо

єго перебуванни ідеологічного референта ПУН, Яросла

ва Стецька-І'іарбовича. 

Щоб остаточно вииснитн становище Степана Бандери, 

в почутті відповідальности за справу, візввв .11 його 25 
березня ц. р. квнтиси до 20 днів у мене. Дни S квітни 

ививси в мене Степан Бандера і в листі врученім мені, 

в характері керівника діиmністю ОУН, икнй покликав 

до життя новий "Революційний Провід" ОУН, у зовсім 

ультимативній формі домагався - казначуючи реченець 

трьох днів - визнати стан, створений ним віи факті. 

При цьому передав мені копію анонімного листа з дати 

10 лютого, завіреного лише його власним підписом, аким, 
мовлив, ".Крайові Провідники, члени .Крайових Екзекутнв 

і актив на німецькому терені визнають його керівником 

діипьности ОУН". Водночас передав мені листа ідеоло

гічного референта ПУН, Ярослава Стецька-І'іарбовича з 

дни 10 лютого 1940 року, в якому І'іарбович повідомлає 

мене про свою димІсІю з уваги на те, що він, І'іарбовнч, 

"переймає пост у новоствореному проводі ОУН". 

Стверджую на підставі матеріилів, що зараз у моє

му розпоридженні, що ціла акція була здавна уллинована 

й підступно ведена з _тією ціллю, щоб зискати наразі на 

часі. В пору, ик ішли намагання приєднати собі якнай

більше спільників, стосували ці елементи супроти мене 

методу підпорядкованости і повної відданости, при од

ночасному намаганні днекваліфікувати в моїх очах і в 

очах незорієнтованого членства немилнх ім осіб з ПУН 

і з активу. В переконанні, що в своїй підривній акції 



вони осягнули максімум, ці елементи вистуnили теnер 

з диктатом суnроти мене, ставлячи мені, Голові ПУН, 

умови, nід якими готові дальше nризнавати мене як то

го, що мав би назовні реnрезентувати ту діяльність, яку 

на ділі унаnрямлюввли б і ревлізували б вони. 

Історія укрвінського націоналістичного руху знає 

nриклади nодібних тенденцій ще зв життя сл. n. Вождя, 

які він у nочутті історичної відnовідальности nврвлізу

ввв твердою рукою. Вже - ло-nерше - свм докладно 

мені відомий факт, що nоза названими вгорі двома чле

нами ОУН, які вистуnили з одвертою диверсією, кри

ються деякі одиниці, що були nричесні до давиіших тего 

роду розклвдових акцій і яких визнав шкідниками nо

кійний Вождь, наквзує мені з цілію рішучістю nротиств

витися ім. По-друге, сам факт довершеного сnравжнього 

замаху стану, nозбввлеиого всякого ідейного nідложжя 

і сnричиненого анврхістичиим еrоцентризмом декількох 

одиниць, змушує мене викорінити до основ це ядро роз

кладу в нашому рухові. Врешті - nо-третє - ця дивер

сів стає nередо мною в особливому світлі, коли взяти 

nід увагу теnерішню міжнвродню ситуацію, в якій ук

рвінське nитання, хоч і не розгортається актуально nо

літично нівкими зовнішніми силами, є одначе і буде 

об'єктом ивмегань різних чинників резервувати уІІраіи

ський фактор для власних nолітичних nляиів мвйбут~:~ьо

го. Це тоді, коли в, як відnовідальний зв визвольиу сnра

ву, не смію доnустити, щоб укрвінський націоналістич

ний рух мав утратити свій незалежний характер. 

Твк в оцінюю витвореиу ситуацію і nершим рішеи· 

ним, яке я nрийнвв nісля дуже глибокоі і всесторонньої 

застанови, є nоставленин Стt~nвив Бандери і Ярослава 

Стецькв-f'іврбовича nеред Головний Революційний Три

бунал, який має винести свій незалежний і об'єктивний 

nрисуд. Я хочу на цьому місці видвигнути, що з nр!!R

дивою nрикрістю стосую цю санкцію саме суnроти Сте

nана Бандери, який тратить через своі останні вчиюш 



той моральний :каnітал, ИІ'ІИЙ міr був ВИІ'Іориствти дли 

Руху й У:крвіии. 

Подаю"Іи nовище "!ленам ПУН до відома і nоnере

джаю"Іи, що буду держати іх у nоінформованості npo 
дальший хід моїх заnориджеиь, що іх уважатиму nотріб

ними дли nовиоrо оздоровлении відносин в ОУН, 11 до

ру"ІКВ зірвати негайно всиІ'Інй :контаІ'ІТ з відданими nід 

суд обома вrорі названими "!ленами ОУН тв аnелюю, 

щоб члени ПУН з найбільшою рішу"Іістю nротнставюінси 

всім нинішнім і можливим даnьшнм nроивам и:кнхнебудь 

диверсійних ивмвrвнь, nрнймаю"Іи всі в іх розnориджек

ні стоячі належні міри і nосиленою nрацею в nоодиио

:ких ділин:ках с:кріnлюввти загрожені зиутрв й назовні 

ввртості й авторитети нашого Руху. В близькі другі ро

ковини героїчної смерти нашого Вожди-Основоnоложни

І'Іа взиваю Ввс видержати на nознціих, що іх Він нам на

значив, і не доnустити, щоб діло, икому Він віддав за 

житти всі свої сили і своє велике серце та зв ике згинув, 

мало бути зраджене і зніве"Іене І 

Постій, дни 9 :квітни 1940 року. 

Андрій Мельник, 

Голова Проводу У:краінських Націоналістів. 

У тому самому часі, з датою на один день скорішою, 

цебто дня 8 квітня, Голова ПУН видає відозву до членів 
Організації Українських Націоналістів, на жаль та ві

дозва дуже мало була поширена, правдоподібно і вида

валася вона більше для задокументування свого стано

вища, як для практичних цілей розповсюдження її ло

між широкими масами членських кадрів, бо йнакше не 
можна собі пояснити, чому тільки одиниці мали нагоду 

її читати і чому не була вона розмножена в такій кіль

кості, щоб залляти кожен осередок, де групувалися чле
ни ОУН. Якщо йдеться про мене самого, я перечитав 
її аж у "Білій Книзі ОУН", що вийшла з друку у верес
ні 1940 року, цебто тоді, коли зірвано вже всі мости між 
ПУН і диверсією. Ії зміст такий: 
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До Членів ОрrанЬаціі Украінс:•кнх Націоналіс:тівІ 

Націоналісти І 

Переймаючи осінню 1938 рону сnадщину в Унраіи· 

сьнім Націоналістичнім Русі по сл. n. Вождеві Євгенові 
Коновальцеві, в здавав собі сnраву з внутрішніх труд· 

иощів нашого Руху, зосібна Організаціі Унраіисьних На

ціоналістів. Одним з nерших моїх завдань було nосилити 

і відновити особовий снлад провідних аnаратів Органі

заціі, що його застав и з nерейииттвм nосту Голови Про· 

воду Унраіисьних Націоналістів. Віднова ци й nосилеиии 

знайшли вивв nередусім на 11 ВЗУН, ноли до Проводу 

Унраіисьних Націоналістів nризначив в Ярослава Стець

на-Карбовича та Стеnиина•о і ноли призиачеиив на Го

ловного Контрольного Організаціі Унраіисьних Націона

лістів отримав Діброва. 

Щоб дати змогу виявити себе молодим силам на

шого Руху, звільненим з розnадом Польщі, та снріпити 

внутрішньо наші риди, неруючиси доцільністю і добром 

иашоі Організаціі, лотвврдив в Крайового Провідника 

на ЗУЗ і nостановив доnовнити склад Проводу У:краіи

ських Націоналістів, nризначуючи членом ПУН нолиш

иього Крайового Провідника ЗУЗ, Стеnана Бандеру, з 

приділенним йому окремої ділвини nраці, зв'взаиоі тісно 

з матірними нашими землвми. Про мої наміри в цім на

nрямі зорієнтував в Стеnана Бандеру nри нагоді його 

відвідин у мене в січні 1940 року. 

Повтораних nредложень, щоб в усунув з ПУН двох 

членів Президії ПУН, иких до Проводу Украінсьних На

ціоналістів nоклинав ще сл. n. Вождь, в не прийивв, за

стерігаючи децизію в nерсональних призначенних на 

nровідні місцв в нашому Русі свобідній волі й оцінці 

Голови ПУН та завважуючи nри цьому, що вищо інтерес 

Організаціі вимагатиме змін на провідних іі місцвх, в 

не виключаю дальших змін у ПУН навіть nеред ІІІ 

'" Д-ра Сидора Чуч.11ана. 

125 



126 

ВЗУН, що має відбутися, згідно з Устроєм ОУН, у на

стуnному році. 

Згодом відомі мені стали nредложения Ярослава 

Стецька усунути ввесь склад Проводу Українських На

ціоналістів та інші неnоважні nроnозиції, що давали 

свідоцтво вбогости nолітичного думання, а вже рішуче 

колідували з добром ОУН і nостановами іі Ус'і'і>ОЮ. І'іоли 

зачали nідтверджуватися глухі сnершу вісті npo дивер

сію в рядах Організаціі, кермовану Стеnаном Бандерою, 

я візвав його до мене. Дня 5 квітня 1940 року вручив 

мені Стеnан Бандера листа, в икому nовідомляє мене, 

що він "nерейняв керму діяльністю ОУН та nокликав 

Революційний Провід ОУН", сnираючися на nостанови 

ще з дни 10 лютого 1940 року, винесені особами, иких 

імена відмовився мені nодати. Цього ж таки дня 5 
квітня 1940 року одержав и листа від Ярослава Стецька 

з датою 10 лютого 1940 з nовідомлениим, що він "nере

йняв nост у новоствореному nроводі ОУН" Стеnаном 

Бандерою. 

З уваги на те, що вчинки Ярослава Стецька і Стеnа

на Бандери nідтверджені іх листами з дни 10 лютого і 

5 квітни 1940 року ідуть у розріз з добром Організаціі 

Укрвінських Націоналістів, суnеречать засадам іі Уст

рою і сnримовані на іі шкоду, nоставив и Стеnана Бан

деру і Ярослава Стецька nеред Головний Революційний 

Трибунал Організаціі Українських Націоналістів, щоб 

відnовідали за свої вчинки, виконані серед вийниткової 

нашої ситуації, яка від нас, націоналістів, вимагає гост

рого революційного nоготів'и, неnохитної внутрішньої 

єдности і залізної дисциnліни. 

Подаю цей nрикрий nроив нашого життя до Вашого 

відома, Націоналісти, цією дорогою, бо задли воєнних 

nодій не маю змоги бути серед Вас і неможливо мені 

nокищо з'ясувати Вам усе особисто. 

Знаю, що чекаєте Ви мого слова. Заивлию Вам -
ик це зробив я в nерших моїх закликах до Вас, взявши 



важкі завдании на себе післи героїчної смерти сл. п. 

Вожди, - що надій, покладених Вами в мені, не заведу, 

що рішеннй и з навгнутою твердістю та найбільшою рі

шучістю в корені ліквідувати всі спроби розложити Ор

ганізацію Укрвінських Націоналістів, звідки вони не 

йшли б. Так чинити наказує мені моє сумління, моє ро-

зумінни добра нашої справи, відповідальність за з бе-

режении Організаціі Укрвінських Націоналістів в об-

личчі історичної хвилі, обов'изок перед нацією. 

Як неодни з Вас знає, в час існуваиии Украінського 

Націоналістичного Руху різні чинники вживали багато 

зусиль на знищення Великого Діла сл. п. Вожди. Є чин

ники, икі в даній ситуації мають власні причини бажа

ти, щоб Організація Укрвінських Націоналістів була те

пер внутрішньо послаблана та нездібна до акцій, які 

диктувати ій будуть інтереси Українськоі Нації. Про ці 

численні спроби своєчасно колисЬ основно довідаєтеся, 

довідається теж ціле українське суспільство. В цім місці 

тільки вкажу, що всі ці зусилли незмінно розбивалиси 

при зударі з Вашою твердою волею, Вашим ідейним 

запалом і свідомістю мети. З численних потрисень, при

готовувоних іі ворогами противниками, Організація 

Укрвінських Націоналістів завжди дотепер виходила ще 

більше внутрішньо скріплена, 1111 скріплена вона вийшла 

по Роттердамській подіі. Так було і так буде. 

Вірю, що Укрвінський Націоналістичний Рух сноро 

стрнее з себе те все, що загрожує затроювати його ор

ганізм авантюриицтвом, амбітиицтвом, безвідповідаль

ністю і ЩО Ви, 111\ИХ ЗаІІЛИІІаВ 11 недаВНО СТОІІТИ на варті 

Украінсьноі Революції, в незахитаному довір'і та орга

нізаційній карності дасьте належну відправу на місцих 

анархічним одиницим. 

Украіну спасе здорова і сильна Організація Украін

ських Націоналістів, сперта на принципах довір'я і по-
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слуху, кариости, иепримириоі боротьби :s ворогами, а 

коли зайде необхідність, і проти иеткмущих дітей іі. 

Слава УкрвіиіІ 

Постій, дик 8 ивітюr 1940 роиу. 

Андрій Мелькни, 

Голова Проводу Уираіисьиих Націоналістів. 

Це й була вся реакція ПУН на шалену активність 

диверсантів, коли не брати до уваги ще nовідомлення 

Референтури Проnаrанди ПУН з дня 22 квітня 1940 року: 
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До відома 'Іnеиів ОУН. 

Голова ПУН у своім зверненні з дни 8 ивітик 1940 
року, вже подав до відома провідиого активу Органі

зацІІ про анархічний і шиідиицьиий вчииои Степана 

Бандери-Сірого і Ярослава Стецька-f'іарбовича, .вкий ви

зиачивс.в в тому, що названі особи в самочинний спосіб 

проголосили себе "Проводом". 

В додатои до згаданого звериеии.в Голови ПУН, Ре

фереитура Пролаrаиди подає до Вашого відома, що Сте

пан Бандера-Сірий і Яросnав Стецьио-f'іарбович у динх 

16-18 квітни видали та розіслали до лоодииоиих орга

нізаційних центрів наступні елкборати: 

1. "Зарнджеиик в зв'кзку зо змінами в верховних ви
иоиавчих органах ОУН", 

2. "f'іомуиікат" 

3. "Виксиеиик до Комунікату про зміни в верховних 
виконавчих органах ОУН". 

В зв'кзку з тим Референтура Прола~аиди уловнова

жена заввити наступне: 

1. Всі обвинуваченна і закиди Степана Бандери-Сі

го і Яросnава Стецька-f'іарбовича, спркмоваиі проти Го

лови ПУН і Проводу Укрвінських Націоналістів - по

збавлені векких підстав, сперті на неправді і злій волі. 

2. Провід Украіисьиих Націоналістів виготовnкє 

розішле до відома націоналістичного провідного аитиву 

інформативний матеріал, ккий на підставі доиумеитів і 



фактичних доказів доведе провокативні 

міри диверсаитіав. 

шкідливі за-

3. Звертаєтьси увагу провідиого активу, що в своіх 

"Заридженних у зв'изку зо змінами в верховних орга

нах ОУН" самозваичий "провід" - переіменовуючи де-

иких членів ПУН по організаційних псевдонімах, .ик інж. 

Сціборського, ген. І'іапустииського, ген. І'іурмановича, 

ред. Бойкова, д-ра Ольжича, інж. Бойдуника і т. д., "по

тверджує іх на постах, .икі вони займали досі", видає ім 

фантастичні директиви і т. д. Зроблено це з ивио про

вокативною метою викликати баламутство серед орга

нізаЦІнних надрів та створити в них фальшиве вражен

ня, ніби частина членів ПУН справді підпорлдн.уваласл 

фіктивному "проводові", що ие відповідає правді. 

4. Об'єднаний навноло свого Голови - Провід Ун

раінських Націоналістів і всі нлітиин провідного апа

рату Організаціі, яні вже вспіли довідатися про анер

хіетичну вихватну Степана Бандери-Сірого і Ярослава 

Стецька-І'іарбовича, поставилися до неі з суворим осу

дом, домагаючисл санкцій через Головний Революційний 

Трибунал. 

Інформуючи про те провідний актив, Референтура 

Пропаrандн підкреслює, що до затіяної Степаном Бан

дерою-Сірим і Ярославом Стецьном-І'іарбовичем аван

тюри слід застосовуватися зрівноважено, бо вона в ці

лій своїй rенезі і можливостях має неповажний харан

тер, та, ан руіиннцьна, буде злінвідована без більших 

внутрішньо-організаційних потрлсень. 

Подрібиі вилсненнл в цій справі будуть подані в 

вищезгаданих матеріялах ПУН, яні по змозі в найближ

чому часі розішлютьсв на терени. 

22 нвітнл 1940 рону. 

Постій. 

Референтура Пропаrаиди ПУН. 
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5. РОЗД ІЛ. 

ПЕРЕГОВОРИ. 

Безконечні пересправи. - Новий тактичний маневр 

диверсантів. - Замість Революційного Трибуналу -
Внутрішньо--Організаційна Комісія. - Склад і характе
ристика членів ПУН. - його сила і слабість. - Розки
дання по Европі, замість концентрації в одному осідку. 
- Ідеологи і теоретики революції віч-на-віч підпільни

ків. - Відрізаність від контактів з членством. - ПУН 
на позиціях репрезентації революційного руху. - За
жерливість і вепримирність диверсантів. 

Замість скликати Головний Революційний Трибунал, 

зачинаються безконечні nереговори з диверсантами. Не

гайно зголосився Ярий на nосередника. Досі сидів він 
десь у сутінках і тягнув за невидні нитки, nідбехтуючи 

та nідбурюючи диверсантів і натискаючи їх до посnіху. 

Тепер, коли вже кинено жереб і, здавалося, нема відно
роту, в11ступає він з ініціятивою nереговорів. За тим 

крилися єхидні думки, щоб, з одного боку дати дивер

сантам час закріnитися і не допустити, щоб ПУН їх за

швидко зліквідував, а з другого боку - не дати мож
ливости диверсантам зовсім зліквідувати ПУН і зберег

ти таким сnособо~І од н у організацію, бо це йшло в 

розріз з інструкціями сил, яких знаряддям був Ярий. 

Не самий тільки Ярий nіддає думку nереговорів. З 

різних боків давалися чути голоси, що треба докласти 
всіх старань "для збереження єдности ОУН і мирного 
полагодження внутрішнього конфлікту". Одні з тих го
лосів лунали щиро, ішли від людей сnравді затривожених 

долею націоналістичного руху, другі були інспіровані 
диверсантами, щоб розслабити ПУН, сnинити його від 
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акції в надії полагодження справи переговорами ви-

грати на часі. 

Чи хто коли таке видав, щоб пактувати з вовками? 

На жаль, ПУН наскрізь фальшиво оцінював тоді ситуа

цію і перебував у якомусь гіпнотичному стані - йому 

здавалося, що з диверсантами можна договоритися. Че

рез те відразу поставиn їх у сильніше моральне поло

ження, визнавши їх за контраrента, з яким шукається 

компромісова розв'язка і з яким можна торгуватися. 

Пішла в забуття думка про Революційний Трибунал, 

замість нього появилася на горизонті "Внутрішньо-Ор
ганізаційна Комісія .ttля полагодження конфлікту в ОУН". 
Діяльність і ролю тієї Комісії висвітлює нам "Біла Книга 
ОУН": 

"Вождь покликав окрему Комісію в складі Ярого й 

Грибівського. В письмовому дорученні Комісії, Вождь 

поставив перед нею такі завдання: 

1. розглянути справжні причини диверсії, 

2. спинити диверсію, 

3. виробити плин остаточної ліквідації диверсії со

бі його предложити. 

Даючи Комісії згадані доручення, Вождь водночас 

виразно застерігси, що свої завдании вона має виконати 

тільки при збереженні наступних передумовин: 

1. мусить бути збережені законні постанови ІІ Бе" 

ликого Збору Українських Націоналістів і престіж Го

лови ПУН та респактовані :його рішення, що знахтовані 

диверсантами. 

2. Для облегчения завдань Комісії мусІІть бути СПІІ· 

нені всикі акції, що могли б утруднювати іі завданни. 

3. члени ПУН допомагатимуть Комісії в іі праці дл:r 

ліквідації диверсії. 

Як бачимо, Вождь ставив Комісії умови, икі в даній 

ситуації були єдино можливі. Вимагаючи 3бepe;чo;c"f!'mr 

схвалень 11 ВЗУН і власного авторитету, він викону~>ІІВ 
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свій обов'язок, стоячи на сторожі засад ієрархії, ладу 

законности, що розбудували наш Рух, без яких він nе

рестав би бути рухом націоналістичним. Домагаючиси 

водночас сnинення всяких акцій, що утруднювали б 

nрацю .І'іомісіі і доручаючи ПУН доnомагати іі завдан

ням, Вождь засвідчував своє бажання обnег'Інти дивер

сантам умови визнання їхніх nомнло~ і nовернення в 

карні ряди Організаціі. 

Після обговорення всіх сnрав з Вождем та іншими 

членамн ПУН --'- Лрий і Грнбівський виїхали реалізува

ти видані ім доручення. Перед вніздом умовлено, що 

Лрий має в найближчому часі вернутиси до осідку Вож

ди здати звіт про внеліди nраці згаданої .І'іомісіі. 

Після nрибуття Ярого і Грибівського на терен, укон

ституовано .І'іомісію в складі іх обох, вк відnору'Іннків 

Вожди, та fабрусевича-Джона (Іртена), .І'іовалиІ й Щуки2 , 

як nредставників диверсантів. Та вже nри nершому ж 

контакті '!ленів .І'іомісіі внививси бр_ак тих моральних і 

ділових nередумов, nри иких іі nраци могла б бути 

nлідна. Перше, що зробили диверсанти, було домаганни 

усунути Грнбівського з .І'іомісіі nід тим nретекстом, що 

вони йому "не довіряють". Цим своїм nостуnованним 

вони з місця зіrнорувалн другу точку nередумов, що 

іх внзна'ІНВ Вождь дли .І'іомісіі, а саме про сnинення вс.:

ких шкідливих і нелояльних акцій, які могли б усклад

нювати ситуацію. Всуnереч цьому бажанню Вожди ди

версанти свідомо заколочували відносини. Більше того, 

своїм ставленним до члена .І'іомісіі Грнбівського, вони 

завдали черговий удар авторитетові Вожди, бо, дезаву

ючи Грнбівського, вони тим самим nосередньо виказу

вали недовір'я й Вождеві. Отже в nротилежність до ло-

• Степан Лею;аdськuй. 
z Ро.нан Шухевич. Нк 6ачи.ко, пра~>тuчно виявилося, що Ко.нісія 

складалася 3 чотирьох диверсантів і одного лояльного члена JI У Н. 
В тако.ну складі її праця та її оисліди 6ул1t 3а3далегідь перерішені. 

Це 6у.1а ко.недія, а не ко.нісія. 
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яльного нвстввлення Вождя й Проводу, вони свідомо 

ще більше звогнюввли ситуацію. 

Звсвдиичо, вже цього вкту диверевитів було досить, 

щоб уввжвти завдання Комісії свботоввиими. Але Грибів

ський пішов ім ще дальше незустріч і зробив нову 

уступку, якої формально навіть не мав прввв робити. 

Цей момент підкреслюємо тому, бо свме Грибівському 

диверевити закидели злу волю і приписували йому 

вплив нв Вожда в тому непрямі, щоб унеможливити по

розуміння. Отже стоячи перед черговим доказом иебв

жвння диверевитів піти незустріч добрій волі Вождя й 

ПУН полегодити конфлікт у згоді з оргвнізвційними зв

свдвми, вле не бвжвючи відрізети всі шляхи до поро

зуміння, Грибівський, нв вимогу диверсантів, добровіль

но вийшов зо складу Комісії з тим, щоб уможливити 

Ярому, в якості відпоручинка Вождя, докінчити завдвн

ня Комісії. 

Тв Ярий не опревдав виквзвного до нього довір'я. 

Замість вквзети диверевитем нв недопустимість подіб

ного звстосуввння до Грибівського, він дуже рвдо при

йняв зваву остеннього про вихід з Комісії, звпевнкючи, 

що свмий постврвєтьса довести справу до бвжвних ви

слідів. Після того, вже не довго довелоса ждвти нв ті 

"бвжвні висліди"з. 

Комісія вовтузилася два місяці - за той час ди
персанти неnомірно скріnили свої організаційні nозиції 
- і нарешті в Кракові дня 16 червня 1940 року закін
чила свою діяльність схваленням заnиски, що була nро

nозицією nовної каnітуляції ПУН, коли зважити, що nід

nисав її теж і Сеник-Грибівський, що реnрезентував 

ПУН у Комісії, доки з неї не вистуnив: 

СХВАЛЕННЯ ВНУТРІШНЬО-ОРГ АНІЗАЦІЙНОІ КОМІСІІ 

І. Звсв~нн'Іі сrrрввн 

Всі спірні справи правно-формельного порядку ви

рішить остаточно компетентний Збір Укрвінських Нв-

з "Біла Книzа ОУН", ст. 14-16. 
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ціоналістів, а саме справи, видвигнані в иомуиіиаті 

РП ОУН з дни 8 :квітни 1940 роиу і в виисненнІІх до то

го ж Комуиіиату з дн11 1 ивітн11 1940 роиу, обіжиииу "До 

членів ОУН" з дни 8 ивітн11 1940 ро:ку и:к і всі запори

дженни з одного і з другого бо:ку. 

11. Сnрави nерехо~ов~го стану 

ПУН, що буде сформований післи ліивідаціі внут

рішньо-організаційного ионфліиту, по:кличе до житти 

оирему Юридичну Комісію, ииа видасть опінію щодо 

всіх спірних справ Організаціі, і ци опіиіи, проголошена 

авторитетно, буде обов'изуватн тимчасово до часу ос

таточного іі потвврдженни Збором Уирвїнсьинх Націо

налістів. 

ІІІ. Віжучі сnрави 

1. З ПУН виходить наступні його члени: Маивр

Бврвиовсьинй, Грнбівсьинй-Сении і Степнии-Чучмаи. 

2. В сил ад ПУН входить. РП ОУН. 

3. Новий переформований ПУН продовжує дікль

ність тв організаційні почини, днитовані вимогамн ре

волюційної роботи. 

4. РП ОУН визнає тви полвднанн11 :конфлікту і при

знає, що таи переформований ПУН сповнитима дальшь 

завданн11 найвищого вииоиного органу ОУН. 

Передумовою поладивнии ионфліиту вввжає Внут

рішньо-Організаційна КомісіІІ виионании постанов, з'и

соввних у Розділі ІІІ. 

Дни 16 червии 1940. 
Підписи членів Комісії. 

Як бачимо, Комісія прийняла для рекомендації Го
лові ПУН такі схвалення: 

І. Ішк.r~ючення з ПУН немилих диверсантам членів, 

2. включення до ПУН повного складу РІП ОУН, в 
кількості кільканадцяти осіб і майоризація ПУН у від
ношенні два до одного, 
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З. nосереднє заnеречення легальности 11 ВЗУН 
всіх організаційних актів і nризначень, що з нього ви

пливали і на його постановах спиралися -, бо всі закиди 
диnерсантів з тої ділянки мали бути розглянені на чер

говому ВЗУН, 

4. визнання теперішнього стану перехідним, з тим, 

що Юридична Комісія видасть регулюючі постанови з 

важністю до найближчого Великого Збору. 

Якби Голова ПУН прийняв ці пропозиції і подався 

перед натиском "Внутрішньо - Організаційної Комісії" 

так, як зрезигновано положив під ними свій підnис Се
ник-Грибівський, тріюмф диверсантів був би повний і на 

цілій лінії. Але Голова Проводу твердий. Терnеливий, а 

водночас тnердий. Записки "Внутрішньо-Організаційної 

І{омісії" не прийняв до відома і тим самим юридично 

справи завернулися до стану, коли були видані відомі 

комунікати про віддачу Бандери і Стецька під Головний 

Революційний Трибунал. 

На записку "Внутрішньо-Організаційної Комісії" 
відповів Голова ПУН такою заявою: 

"Вручена мені записка з див 16 червив 1940 року 

не дає субстрату дл.в розrортанн.в сапаційної акції на

ших внутрішніх відносин мирним шл.вхом, що йоrо обрав 

.в дл.в привернении нормальноrо житт.в в ОУН. 

З уваrи на сьоrоднішиі умовкни, що вимаrають ак

найбільшої rотовости наших сил, уважаю ліквідацію 

иенормальноrо .ввища, що ним є диверсі.в Степана Бан

дери, спішним завданним хвилі. 

Щоб мирним шл.вхом дати розв'.взку внутрішньої 

нашої крізи, ставлю вимоrу до Степана Бандери неrай

ио сповнити ось такі передумови: 

1. Визнати, .вк обов'.взуючі, постанови 11 ВЗУН. 

2. Беззастережно підпор.вдкуватис.в Голові ПУН. 

Вслід за тими rоловними внмоrами домаrаюс.в від 

Степана Бандери й товаришів: 
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1. Відкликати негайно всі вктн й письма зв його під

писом і т. зв. РП ОУН, уввж&ю'ІИ іх недійсними, зокрема 

"І'іомуніквт", "Виисиеини" до нього і запоридженни з 

квітни 1940 року. 

2. Відиликати негайно нвзнв'Іенни Ст. Бандерою 'ІН 

т. зв. РП ОУН експонентів нв рідних землях і теренах 

чужих. 

З. Розв'извти негайно т. зt. РП ОУН і підпорядкувв

тиси лояльно й добросовісно Уповноваженому Голови 

ПУН на Генервл-rубернвторство, Сичеві. 

Назначении Щуки референтом зв'язку з І'ірвйовою 

Екзакутивою ив ЗУЗ і ивзив'Іеини Провідником укрвін

ських земель під німецькою зверхністю, Сича, остве:тьси 

в силі. 

Щойно сповнении тих передумов дасть мені змогу 

мирним шлихом прийняти рид мір дли свнвціі внутріш

ніх наших відносин. Ревлізую'ІИ цю акцію, радо поко

рястуюси при розв'язці цілоі низки питань кожною здо

ровою думкою, порадою чи увегою Степвив Бандери, 

що будуть примувати до відпружении ситуації, доціль

ного примінании нашого активу і внутрішньої консо

лідації ОУН. Ставлю собі це велике завдвини тв бажаю 

осигнути його мирним шлихом, щоб не відкликвтиси і 

не вживати немирних звсобів, до иких и приневолений 

був би на випадок, икщо б вибраний мною мирний 

шлих не довів мене до цілі. 

Андрій Мельник 

Голова Проводу Укрвінських Націоналістів 

І ось настав дивний nеріод ні війни ні миру, що 
тягнувся майже два місяці. Що якийсь час диверсанти 

то заповідали приїзд своєї делегації до Голони ПУН, то 

й сnравді до нього nриїжджали, а тим часом трактували 

ПУН per non est і наполегливо працювали в терені над 
nоширенням і закріnленням своєї влади. 

ПУН станув на мертвій точці - ні сюди, ні туди. iJ 
ім'я nравди треба сказати, що не багато міг вдіяти ПУН 
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у своєму тодішньому складі, розміщенні й умовинах іс

нування. Були це люди, що довгі роки провели на служ

бі своїй Організації і мали великий політичний досвід, 

але постійно проживали за кордоном, приникли до закор

донної атмосфери діяння і цілком відтяті були від орга

нізаційного пня не тільки системою конспірації і посе

редности організаційних контактів, але й характером сво
єї дотеперішньої праці. 

Хто ж був тоді в ПУН з тих людей, що стояли ближ
че до театру подій і повинні були б приступити до про

тиакції диверсантам? 

Це в першу чергу генерал Микола Капустннський. 

Поважана й усіма люблена людина, старша вже віком. 
його ділянка праці - військові справи, цебто військово
штабові й військово-організаційні, при тому й військове 
видавництво. Якийсь час був він головою великої сус

пільної організації в Франції "Український Народній 
Союз", опісля мусів звідти виїхати, війна застала його 
у Відні. Знайомих у нього багато - та все старша rене
рація, колишні військовики з різних українських армій. 

Від 1920 року постійно переживав за кордоном. 
Інженер-економіст Микола Сціборський, підполков

ник кавалерії в українській армії, основник "Легії Ук
раїнських Націоналістів", співосновник ОУН, від 1928 
року безперебійно член ПУН, спершу організаційний, 
пізніше пропаrандивний референт ПУН. Людина коло

сальної енерrії, здібна й неймовірно працьовита, але 

теж увесь час на еміrрації, найперше. в Чехословаччині, 

потім у Франції, нарешті в Італії. Тільки один раз, ще 
в 1930 році, приїздив нелеrально до краю на Першу Кра
йову І<онференцію ОУН. 

Омелян Сеник-Грибівський, сотник УГА, старий 
бойовик УВО, двома наноротами в переходових момен

тах Крайовий Комендант УВО в Галичині, "канцлер" у 
Начальній Команді УВО, співосновник ОУН, член ПУН 
від самого початку, член Вужчого Проводу ОУН, Голова 

11 ВЗУН, права рука покійного полковника Євгена ltoнo-
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вальця, організатор націоналістичного активу n заокеан
ській еміrрації. Людина великого дипломатичного хисту, 

зручний політик і небезпечний грач. Останніми роками 

зайнятий майже виключно заокеанськими справами. На 
еміrрації нід 1925 року, але до 1930 року частенько на
відуnався до краю. Мав велике к"Ьло знайомства поміж 

членами УВО старшої і середньої rенерації, але міг зна

йти теж доступ і до молодших членів ОУН завдяки сво

єму особистому чарові і надзвичайно розвиненому орга

нізаційному інстинктові. Дуже добрий нав'язувати пер
ші контакти, незрівняний майстер у підшукуванні спів
працівників - але виконувати справи за нього мусіли 

вже інші, для того йому бракувало відчуття систематич
ности. 

Інженер - економіст Володимир Мартинець, редак

тор "Сурми" - органу УВО, "Національної Думки" -
органу "Групи Української Національної Молоді" в Пра
зі, пізніше "Розбудови Нації" - органу Проnоду Укра
їнських Націоналістів і накінець "Українського Слова" 
n Парижі. Один з організаторів Першого Конrресу Укра
їнських Націоналістів, співосновник ОУН, перший Сек

ретар ПУН і безперебійний його член. Людина гострого 

пера, кипучої енерrії активіст. На еміrрації від 1925 ро
ку, один раз, у 1927 році, на коротко вертався до краю, 
-- ніяких контактів з молодняком ОУН, до того, най

важливіше, перебував у Франції, що була n стані війни 
з Німеччиною, і через те без ніякої можливости вплива
ти на події. 

Інженер-економіст йосип Бойдуник, Головний Кон

трольний ОУН від часу 11 ВЗУН, давній член УВО, опісли 
ОУН, від самого початку, діяч на студентському, опісля 

на суспільному відтинку в Празі. Відбув чотири роки 
польської тюрми в засуді за участь в Першому Кою"ресі 

Українських Націоналістів. Добре зорієнтований у кра
йових справах, бо вернувся туди після закінчення ••y.:ri~ 

у 1931 році і перебував аж до осени 1938 року, ко:ш 
перейшов до Карпатської України. Не мав собі рівного 
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в ОУН до ведення всіляких nереговорів і nертрактацій 
у суnільно-громадському секторі. Публіцист. Знав осо
бисто багато диверсантів з тюрми і з nідnольної nраці 
в краю, міг би мати надію на доступ до членського ак

тиву ОУН, бо від nольсько-німецІМої війни nостійно nе
ребував у Генерал-Губернаторстві, від nервопочатків Ук
раїнського Центрального Комітету nрацював там як ор

ганізаційний референт і мав безліч знайомих серед ук

раїнців по цей бік Сяну. 

Полковник Роман Сушко, Військовий Референт ПУН' 
знаний з особистої відваги в боях, nодковник Січових 
Стрільців, герой Другого Зимового Походу, кількаразо

вий nолітичний в'язень польських тюрем, три роки Кра
йовий Комендант УВО в Галичині. Тішився великою nо

нагою в колах колишніх старшин усіх українських армій. 

Мав великий авторитет у низового членства ОУН, не
зорієнтованого ще про акцію диверсії. Формально очо

лював ОУН у Генерал-Губернаторстві і кожної хвилини 
).ІіГ відкликатися до членства в тому своєму характері. 

Користувався авторитетом у цілій українській громад

ськості Генерал-Губернаторства що бачила в ньому nред
ставника ГІУН і виразника його волі. 

Д-р Олег Кандиба-Ольжич, наймолодший з усіх, бо 
народжений у 1907 році, в хвилині вибуху війни наЛі
чував усього тридцять два роки. Учений-археолог і nоет, 

член ПУН і Культурний Референт ПУН, мовчалива, але 

глибокої думки людина. Помимо молодого його віку ша

нували його в літературних і наукових українських кодах 

усі, навіть на багато старші за нього віком. Систематик 
у nраці, відзначався добрим організаційним хистом і 

вмінням добирати співnрацівників. Але на еміграції nе
ребував від свого дванадцятого року життя, зовсім не

обізнаний з крайовими сnравами. Знайомі й контакти в 

нього тільки через тих членів ОУН, що студіювали в Пра
зі чи в 1\од'єбрадах. Дав себе nізнати в Карnатській Ук
раїні, як добрий сусnільно-державний діяч. Давав зав
датки на великого державного мужа в майбутньому. 
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Д-р Юліян Вассиян, Ідеологічний Референт ПУН, 

глибоко філософічна-заложена людина, ttільний ідеолог 

націоналістичного руху. Відбув чотири роки польської 
тюрми за участь у Першому Конrресі Українських На

ціоналістіІJ. Одинокий з

поміж членіІJ ПУН, що 

його справді шанували 

диверсанти, надскакува

ли біля нього й опікуІJа

лися ним майже до ос

танньої хвилини, доки 

не пішли на ножі з ПУН. 
Великий праІJедник і кри 

штально-чесна людина, 

але наскрізь позбавлена 

практичногозмислу,зов 

сім непарадний у житті. 

Натура контемплятивна, 

не актиІJна. В краю пе

ребував від 1930 року, 
якийсь час був редакто

ра~! "Українського Го
Д-р Юлі.вн Васснан 

лосу" в Перемишлі, потім зарився на пронінцІІ, ЖИІJ у 
своєї сестри-вдови в Бродах і поза кількома місцевими 

членами ОУН - нікого не знав. 
Д-р Ярослав Барановський, Секретар ПУН, один 

з най~юлодших членіu ПУН, член УВО від шістнадцятого 
року свого життя, член "Летючої Бриrади" УВО за ча
сів Юліяна Головінського, після uідбуття триріч~юго за

суду перейшов до пропаrандиuного реферату УВО. Від 
1930 року за кордоном. Кількалітній президент ЦЕСУС-а. 
Добрий організатор, але ніяк не вмів з'єднуІJаати собі 
людей, майже не мав приятеліІJ, взаємовідносини з людь
ми складалися u нього на чисто формальній площині. 
Стаuленик Сеника-Грибівського, як член УВО-ОУН уже 

післяІJоєннога покоління. Довгі роки зв'язковий ПУН з 
І<рає~І, особисто знаІJ майже всіх диверсан~іІJ - але поза 
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ними нікого. Бувши добре зорієнтований у крайових 
справах і чудесно знаючи наміри й пляни диверсантів 
ще з того часу, коли старалися вони перетягнути його 
на сnій бік, етаn предмета~• їхньої шаленої ненависти і 

неперебірливої в засобах демагогічної кампанії. Одинока 

людина з цілого ПУН, що правильно оцінювала дивер

сантів та їхні наміри і не піддавалася щодо того ніяким 

ілюзіщt. 

Інженер-електрик Олtжса Бойків, колись секретар 

полк. Коновальця, пізніше головний організатор і душа 

українського націоналістичного життя в Франції, редак

тор "УІ<раїнського Слова" в Парижі і властивий його за

сновник. Дуже добрий суспільний організатор, головно, 

якщо йдеться про робітничі і взагалі широкі маси прос

толюддя. Але - на е)tіrрації теж від закінчення визволь

них з~Іагань, спершу в Празі, потім у Женеві, тепер у 

Парижі. Відтятий війною від зв'язку з рідними землями, 

зайнятий обороною українського робітничого елементу 
в Франції від польських переслідувань і насильної бран

ки ДО ПОЛЬСЬК9ГО війська. 

Генерал Віктор Курманович, один з найстарших ві

ком членів ПУН, людина мало обізнана з політичними 
спрвющ фаховий військовик. Цілий час перебував за 

кордоном і поза кантаюамн з членами ПУН ні з ким не 

стрічався. Але і~t'я його мало силу й повагу в ОУН і в 
цілій українській громадськості. Він глибоко шанував 

першого й другого Голову ПУН, вірно стояв при ПУН 

і коли прийшли до нього делеrати від диверсії - вики

нув їх за двері. 

Професор Євген Онацький, член ПУН, учений і 
публіцист, дуже заслужена в розбудові українсько-іта

лійських зв'язків людина. Співпрацівник "Розбудови На
ції" та всієї націоналістичної преси, автор багатьох 
статтей і брошур на ідеологічно-політичні теми. Шано

nаний у колах наддніпрянської еміrрації. Від І 919 року 
безперебійно живе в Італії, тільки з преси знає про кра 
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йові справи, ніяких контактів і знайомств з членами 

ОУН, поза принагідними зустрічами, в нього немає. 
Інженер-архітект Д~1итро Андрієвський, співоснов

ник ОУН, блискучий публіцист і спеціяліст від справ за

кордонної політики, людина глибокої освіти й культури. 

Інж. Дмитро АнJ:Ірієвсьинй 

Довголітній співпрацівник "Розбудови НацЕ", автор ба

гатьох статтей на ідеологічні та міжнародньо-політичні 
теми. Одначе він теж вийшов на еміграцію в 1920 році 
і безперервно від того часу проживав за границею, від
гук крайового життя доходив до нього тільки з преси та 

з оповідань самовидців, з революційним підпіллям майже 

не було в нього стичности. До того, він перебував по

стійно в Бельгії, шо тепер рахувалася щоправда ще неn
тральною країною, але зв'язок з ним був трудний та й 

висіла загроза в повітрі, що кожної хвилини спалахнуть 
воєнні дІІ на заході, а тоді й Бельгія опиниться в огні. 

Не довго треба було й ждати на те. 
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Д-р Сидір Чу'Іман, брат того Чу'Імана, що разом з 

полк. Вітовським згинув у літаковій катастрофі й похо

ваний у Берліні. Нещодавно поклика·ний на пост Фінан

еоnого Референта ПУН. Ue було найслабше місце в ту
гому ланцюгові ПУН. 

Особисто симпати'Іний 

і 'Іесний та скрупулят

ний у грошевих спра

вах, коли Голова ПУН 

довірив йому такий ва

жливий пост. Ані фі

нансово, ані тим біль

ше політичного хисту 

в нього не було ніяко

го, щонайвище міг він 
бути хіба касиром, що 
випла'Іує гроші й прий

має розписки. Щоправ

да, диверсантів напере

хід не міг стерпіти, не

навидів їх з усієї ду

ші, вони й відпла'Іува

лися йому тим самим. 

Можна було його бити 

за непридатність до 

Д-р Сидір Чу'Імви 

(Степиак) 

свого діла, бо він справді на пост 'Ілена і рефе

рента П У Н мало надавався. Коли я якось пізніше 

залитався в Грибівського, яким 'Іином Чу'Іман дістав

ся до ПУН, Гриб 'Іастинно відхилив мені куліси тієї 

справи. Треба було мати в Німе'І'ІИНі людину, що могла б 
бути незалежна від Ярого і поза межами його досягаль

ности 'Іерез розвідо'Іні кола. Чу'Іман жив у Німе'І'Іині 
довгі роки, працював у якійсь державній установі і сидів 
там міцно та фінансово незалежно, а за той 'Іас встиг 
розб у дувати собі різні персональні зв'язки з впливови
ми німецькими колами і міг тепер тицьнути дулю під ніс 
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Ярому. До того nриявність Фінансового Референта на 
терені Німеччини автоматично відрізувала Ярого від до

nливу дальших фондів ОУН. Всі гроші, з якого б то дже

рела не наnливали вони до каси Організації, мусіли від 
теnер оминати Ярого й nереходити через Чучмана. Ярий 

міг користуnатися тільки нагромадженими давніше ре

зероами. 

Такий був склад ПУН в Европі, що nроти нього за

горілася заграва сnротиву частини галицьких кадрів 

ОУН. Це були імена, що говорили самі за себе: люди, 
що nеребули визвольну війну, nерейшли всі стадії фор

мування націоналістичного руху, його творці й учителі. 

Вони замикали в собі досвід двадцяти літ революційного 
націоналістичного руху, здобули для нього місце в ук
раїнському nолітичному світі і вивели його на широку 

міжмародню арену. Склад ПІУН був соборницький, напо

ловину з галича·н і наnоловину з наддніnрянців. Віком 

ці люди були ні старі ні молоді - середня rенерація n 
межах від 33 до 50 літ. На революційну мірку це був як
раз добрий вік для nроводу, а на мірку старих держав
них організмів, як напр., Англія, ці люди могли вважа

тися молодиками. 

Як же ж могло статися, що оnозиція суnроти ПУН 

розрослася до того стуnня, що nерейшла в диверсію, а 

згодом оформилася в окрему націоналістичну організа

цію, що кількістю своїх членів і динамізмом діяльности 
nереросла nервісну ОУН? 

На те склалася ціла низка nричин, що глибоко си

діли не тільки в соціологічнім характері сусnільного nід

ложжя, на якому розгортався конфлікт nоміж ПУН і 
РП ОУН, але й у характері самих людей, що nходшш n 
склад обох nроводів. Сnробуймо nроанаJlізувати ту ІІІри

наймні деякі з них, найважлиоіші: 

1. Члени ПУН були розкидані по цілій Европі. В 
кожній столиці сидів один або два, зв'язок nоміж ними 
був тяжкий і довгий, особисті зустрічі вимагали nоїздОІ<, 

а в парі з тим витрати часу і грошей, знов же ж пистов-
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ний зв'язок ніколи не міг зрівноважити користей осо

бистого контакту. Через те кожне рішення мусіло від

тягатися, коли мало бути попереджене нарадою, а коли 

треба його видати нагло - інші члени ПУН не могли 

бути в курсі справ і тому не були як слід поінформовані. 

А РП ОУН - за вийнятком Ярого - увесь скон

центрований був в одному місті, !{ракові. Він міг кож
ного дня сходитися, його рішення були швидкі і сперті 

на кожночасному порозумінні своїх членів. 

2. Члени ПУН - це були теоретики революції. Ко

лись, перед двадцяти чи п'ятнадцяти роками, і вони сто
яли в огні революційних подій, віддихали атмосферою 
риску й небезпеки, але тепер, перебувши стільки років 

у розмірно безпечному середовищі, де єдині клопоти це 

хіба пашпортові труднощі або загроза видалення поза 

~rежі даної країни перебування, вони фактично про ре

волюцію знали тільки з принагідних контактів з крайо
вими кур'єрами, на конференціях ОУН у стичності з кра
йовими делегатами, або зо звітів на засіданні []УН. Вони 
розроблшrи теоретичні й політичні проблеми націоналіс
тичного руху, давали йому тверді ідеологічні основи, 

вбирали в філософічні, ідейні й теоретично-програмові 
рами сирі факти життя, що бушувало на рідних зе~шях. 

Члени ж РП ОУН - це були активісти не тільки 

по своїй натурі, але силою обставин свого життя. Пере

бувши кілька літ у підпіллі, просндївши більше чи мен
ше літ по тюрмах і концентраках, вони пройняті бу.ІJи 

духом легковаження небезпеки й готовости на особистий 

риск. Для них це був хліб насущний, принаймні в ·цій 
першій героїчній добі, ще доки самі не підпали під ни 
-щівний вплив вигоди й безпеки. 

З. Члени ПУН зовсім відрізані були від членських 

кадрів ОУН. Система підпільної революційної організа
ції взагалі утруднює контакти між ч.1енами, це життєва 

необхідність конспірації. Часто два друзі підозрівали про 
свою приналежність до Організації, але обидва про те 

мовчали. "Про справу говори не з ким можна, але з ким 
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треба" - uя засада обов'язувала, хоч може не всі й не 
завжди її nритримувалися. Член ПУН, навіть nриїхавши 
нелегально до краю, щонайвище міг знати тільки свого 
зu'язкового і через нього контактунатися з іншиІМи, з 
ким того вимагала б nотреба. Шо з того, що Оргаwіза
ційний Референт ПУН мав за собою Устроєм закріnлене 
nраво nролонувати Голові ПУН настановляти чи звільня

ти Крайового Провідника, коли фактично він був зданий 

тіпьки на те, що йому скаже або той же самий Провід
ник, або його кур'єр. Він кадрів ОУН не знав і не міг 

знати, вони закриті nеред ним були густою заслоною 

консnіраuії і достуn до них відтятий був nодвійно: раз 

через nостійне nеребування члена ПУН за граниuею, а 
вдруге - консnіративними формами організаuії, де кон

такти йшли тільки ло кличках. 

Навnаки, uілий РП ОУН як своїми довголітніми без

nосередніми контактами з членством ОУН, так і nізні
шими знайm1ствами з тюр~ш оnановував сотні й тисячі 

членів ОУН. Вони знали його не тільки з імени в "Сур
мі" чи з наголовку н "Розбудові Нації", вони бачили йо
го між собою в nідлільному житті, в акuії, в тюрмі. Д.'!я 

них у багатьох виnадках кличка була тільки формаль

ністю, бо всі вони знайомі були nоміж собою з револю
uійної дії. Кожен член РП ОУН налічував десятки осо

бисто собі знайомих і відданих активістін ОУН, що орієн

тувалися на нього, на його слово і на його nоставу. Пер

сональні зв'язки нерідко nеренажали організаuійні. Kom1 
nрийшла критична хвилина, що "або віз, або nеревіз", 
ПУН міг рахувати тільки на знайомі собі особисто оди
ниuі, nереважно закордонного активу 1 на людей, що в 
них однакове відношення як до ПУН, так і до РП ОУН. 

Натомість РП ОУН в одному ж моменті дисnонував сот
нями особисто знайомих і тисячами кличками nов'язаних 

членів. 

4. Цілком інакший був сnосіб діяння ПУН і РП ОУ! І. 

Колись, ще за часів УВО, закордонний nровід бу!$ дій

сним nроводом, не тільки з назви, але й тому, що ф:ш-
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тично керував організацією. Начальний Комендант УВО, 

полк. Євген Коновалець, спершу перебував у краю і там 

організував цілу Начальму Команду. Там же постійно 

перебував Заступник Начального Коменданта, полк. Анд

рій Мельник. На переломі 1922!23 років Начальний Ко
мендант виїхав за кордон, але остався в краю його За

ступник, а крім того зв'язки краю з Начальною Коман
дою були дуже жваві, відпоручник її кожного року від

відував край і проживав там нелеrально кілька тижнів 
або й кілька місяців. Кожна на ширшу скалю закроєна 

акція була передумана й потверджена Начальною Ко

~•андою, хоч би ініціятива до акції виходила з Крайової 
Команди. Так було, доки УВО була глибоко законспіро

вана і доки число її членів не перевишало кількох де

сяткін активістів-бойовиків, вдруге стільки з кадрового, 
і ще стільки з пропаrандивного реферату. Не так пішло, 

коли роздулися резерви УВО й організація умасовилася. 

Тримати в руках масову організацію неви·мовно важко, 
навіть в умовинах леrального діяння, що й казати про 

підпілля. Неначе стоголова бестія висковзується вона 

з рук, то тут то там спалахує спонтанними вибухами, 

бо людей багато, розсіяні вони на просторі широкому, 

контакти повільні, а запа,1 і охота до реnолюційної дії 
великі. Почавши nід 1930 року, цебто від смерти сл. п. 

J{райового Коменданта УВО і Крайового Провідника ОУН 

сотника Юліяна Головінського, ПУН з кожним місяцем 

утрачає контролю над діянням ОУН у краю. Не тому, 

щоб ПУН був нездарний, а Крайоnа Екзекутива ОУН 

більше кваліфікована до фактичного керівництва рево
люційними діями. Папросту тому, що ПУН був далеко, 

жив серед інших умовин, контакт до нього йшов довго, 

а щоденне життя видвигало проблеми, що вимагали не

гайної розв'язки на місцях. Навіть не знати, як і коли 
це сталося, що ПУН етаn лише неначе дипломатичним 

представництвом ОУН за кордоном. Він капіталізував 

політично та використовував пропаrандивно за кордоном 

і серед української еміrрації, головно заморської, рево-
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лющину дію ОУН у краю. Правда, Крайового Провідни
ка далі визначував Голова ПУН на пропозицію Органі
заційного Референта llliYH чи пізніше Референта Зв'язку 
з Краєм, та це був акт чисто формальний і не було ви

падку, щоб Голова ПУН висунув, хотів висунути або 
міг назначити іншого Крайового Провідника, як того, що 

його винесла на своєму хребті революційна стихія в 

краю. Тихо, легко і спроквола ПУН фактично здав свої 

провідницькі позиції і перейшов на репрезентаційні. По

кищо ще ніхто собі того не освідомлював. Але коли на
стала криза, коли гармонія між ПУН і Крайовою Екзеку

тивою ОУН на ЗУЗ і в Генерал-rубернаторстві перейшла 
до ~ншулого, ПУН опинився просто в трагічному поло

женні. Він репрезентував політичний рух, що збунту

вався проти нього і відмовив йому права репрезентації. 
А зійти назад з площини представницької до правіднинь

кої дії - не сила була, як через характер членіи ЛУН, 

так і через організацію діяльности цілого ПУН, так теж 
і наслідком фактично витворених обставин. 

5. Але найважливіше в тому - засаднича інакший 

підхід до справи в ЛУН і в РП ОУН. Провід Українських 

Націоналістів схильний був іти на згоду, на кшшроміс, 
щоб зберегти тільки престиж Організації та Голови ПУН, 

бо раз цей авторитет пропаде - ціла Організація поко

титься по пахилій площі. Коротко -- він шукав иежок 
порозуміння на те, щоб ціною з одної сторони уступок 

і з другої задоволення деяких домагань ,опозиції все ж 

таки знайти спільну ~юву до дальшої дії. 

Не те диверсанти. Їм зовсім не потрібно бу;Іо норlJ

зу~Ііння, вони не хотіли злагоди, вони націJІеtІі бул11 на 

повноту влади в ОУН і йшли до неї, не гербуючи ніяки

ми засобами, щоб лише иели вони до цілі. Всякі нерс1 о

nори були тільки тактичнюш маневра~ш і Л.ЮІОІЮ!О ;~а

слоною, щоб з одного боку заколисати ПУН і приешан 

його чуйність, а з другого·- щораз си~1ьнішс :.~акріrию
вати свої стратегічні позиції. Від років мрію:ш вони про 

те, щоб опанувати ПУН і захопити верховну ~ла.1.у " 
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ОУН і коли тепер, як здавалося, прийшов на те пригожий 

час, кинули вони на терезки долі всі свої атути: або пан, 

або пропав! В них була жагуча воля до перемоги, що 

ні перед чим не думала спинятися і ясно, що концілія
цінно настроєний ПУН, спертий на законно-формальних 

позиціях У строю, не був для них противником, з яким 

могли б і хотіли б рахуватися. 

Переговори диверсантів з ПУН - si parva magnis 
comparare licet4 - багато в дечому нагадують сьогод
нішні взаємини Західнього Світу з большевиками. Світ 
перебуває під впливом ілюзії, шо з большевиками можна 

договоритися, задовольнивши їхні слушні вимоги, голов

но щодо забезпеки їхніх границь перед майбутнім мож

ливим нападом. А большевики використовують це для 

своїх цілей і для внутрішнього закріплення опанованих 
просторів. Фактична ж їх мета - це знищення "буржу
азного" й "капіталістичного" світу. 

Достоту ж таке відношення було між ПУН і дивер

сантами. Ui останні не спочили б, доки не знищили б і 

ПУН, як інституції, і всіх його окремих членів. До тої 
цілі йшли з подивугідною енерrією і зажерливістю, а 

якщо не вдалося їм її осягнути, то тільки тому, що по

чуття праrюпорядку занадто глибоко вже закорінилося 

в українську натуру, щоб його дощенту знищити могла 

навіть найбіJІьш демагогічна пропаrанда. 

• Лати~tський висліа - я~.:що .кале .ІІожна иорів~tюватп з ое,ш~rи.н. 
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б. РОЗД ІЛ 

НАРОДЖУЄТЬСЯ ВІДПІР ДИВЕРСІї 

Невдоволення "старої rвардії". - її розміщення 
на впливових місцях. - Тільки в Яцури й Рудакевича 
контакти з диверсантами. - Середня rенерація за ПУН. 
- Подвійний фронт диверсантів: проти суспільности І 
проти ПУН. - Система комісарів і політруків. - Під
копання авторитету ОУН. - Диверсія деморалізує сіль
ський молодняк. - Періодичні сходини "старої rвардії". 
- Дискусії з Ленкавським. - Відзискана ласка в дивер

сантів. - Провірна Комісія, чи Суд? - Притягають до 
співпраці в суспільному секторі. - Засідання з дивер
сантами в кабінеті Сича. - Запрошення д-ра Горбового. 

- Пропонують участь у "Державній Комісії ОУН". -
Творять уряд для України. - Ярослав Старух - "міністер 
пошт і телеграфів". - Дивереантська розвідка на наших 
слідах. - Поліцейські методи диверсії доливають оливи 

до вогню. - Від критичних розмов переходимо до ор

ганізованого осередку. - Треба знайти контакт до Го

лови ПУН. - Твориться каса. - Висилка Максимюка в 

терен. - Меморіял до Голови ПУН. - Переходимо до 

акції. 

Заслона тайни над тими сnравами тільки поволі від

кривалася для ~1ене. Ясно, що диверсанти не виявляли 

передо мною своїх плянів, але й представники внутріш

нього леrалізму мовчали й уникали розмов на ті теми, 

доводилося прямо видушупати з них інформації потроху, 

день за днем. 

Приїхавши до Кракова в половині трапня 1940 року 
і бувши сnочатку зайнятий, як улаштувати себе в но

вих умовинах, не дуже ~Іав я й час слідкувати за тим, 
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що висить у повітрі. То тут то там у розмоваах з данні
ми знайомими, з товаришами тюремних днів, міг я здо

гадуватися, що не все в порядку. Хоч і вони багато де
чого не знали і не розуміли, так як і я, все ж таки кожен 

міг бачити, що в ОУН верховодять нові люди, що три

мають вони себе згорда, з легковаження~' дивляться на 

"стару гвардію", відмовляють їй "революційности", на
зивають зледащілою, зопортунізованою. Не притягають 

її до праці, відсувають від керівних ~іісць. З цього росло 

невдоволення, що в початках ще не ясно себе представ

ляло, ще не усвідомляло собі, в чому саме зло й чого 
хотіли б незадоволені теперішнім станом. Ходили вони 

час від часу до Сича з жалями і скаргами, той мовчки 

вислухував їх, нервово скубаючи вусики, не давав ради 

ні відповіді. Говорили між собою про ті речі принагідно 
і на тому кінчалося. Не знайшовся ніхто, що зорганізу
вав би тих людей в оперативну силу і постаnив би їх до 
диспозиції ПУН. 

Коли з'явився я в Кракові, почав і я з ними стріча
тися. З ТИМИ ЛЮДЬМИ лучили мене СПОМИНИ З МОЛОДШИХ 

літ, спільна діяльність у рамках УВО, спільне перебуван
ня в тюрмі, товариське життя останніх років. Від них до
відунався я про різні факти й події організованого укра
їнського життя в Генерал-Губернаторстві, вони вже nід 
кількох місяців проживали в Кракові, мали зв'язки теж 
з провінційними осередками, де скупчувалися українці, 

багато дечого знали, що було для мене новістю. Швидко 

знайшовся нас цілий гурток, ми сходилися час від часу 

з собою в товариській площині та обмінювалися думка
ми про те, що є, чого нема і що то буде. 

Центральна наша квартира містилася при вулиці Зві

ринецькій. Там жили Федько Яцура, Дзюник Попадюк і 

Павло Г енrало, там кілька перших днів після повороту 
з Югославії і я примістився, від них почув перші вістки 
про нове життя в Кракові. Федько Яцура, найстарший 
віком з-поміж нас, спеціяліст-хемік УВО й один з най
давніших її членів, колишній УСС, був одинокий, що 
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мав постійний контакт з диверсантами. його тяжко було 
заступити, як фахівця, він знаменито визнавався на.всяких 

технічних справах, його спеціяльність була не тільки хе
мія, але й фотографія, автомеханіка та всякі інші подібні 
технічні ділянки, дуже потрібні в підпільній організашї. 

Диверсанти покищо не могли без нього обійтися і хоч 

йому не доніряли, бо підозрівали його в надто ве;Іикій 

лояльності до Сича, але тримали його на своєму етаті. 

В партері будинку при вулИrці Зеленій ч. 26 мав він не
величку свою кімнатку з усяким технічним знадіб'ям, 
примітивною хемічною лябораторією та фотографічною 
камерою. Там він робив усяку всячину, що від нього по

требували. Щойно недавно туди пішов, якраз вернувся 

до Кракова з кількамісячної праці перекладчиком при 

мішаній ні~Іецько-большевицькій переселенчій комісії. 

Не ~Іав він доступу до інших диверсантських примі

щень, нічого не знав про їхні таємні пляни, але мав ту 

перевагу над усіма нами, що кожного дня з ними стрі

чався, бачив, хто куди заходить і хто виходить, була на

года перекинутися часом кількома словами· з приїжджи

ми, заслухати уривки з розмов, тут і там зарвати якісь 

інформації. 

Дзюник Попадюк працював магазинером в· "Укра
їнській Господарській Акційній Спілці" (УГАС). Вона 
містилася теж при Зеленій вулиці, трохи вище від орга

нізаційної централі. Це було щось у роді торговел1>ної 
центральної закупочної аrеюtії для кооператив і приват

них українських купців, що швидким темпом почали 

множитися, щораз краще розвивалися та економічно міц
ніше ставали на ноги. Кожного дня туди приїждж<mи 

люди з усіх сторін Генерал-rубернаторства, від Білої 
ПідлясьІ<ої аж до Сянока, привозили вістки про житлІ 

в своїх околицях, через них можна було мати пеннr1іі і 

швидкий зн'язок з провінційними осередками. Д:::~юник 

знав усіх торговельних референтів у кооперативних со

юзах, усіх шоферів, що возили автамн товарі на провін
цію, більшість провінційних купців. З того боку його 
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позиція була для нас дуже важлива. Хто приїхав до Кра

кова за ділом, не спішив вертатися, хотів стрінутися зо 
знайомими, поговорити й випити інколи чарку в доброму 

Теодор Семаківський 

колишній член УВО, одни з укрвінських 

вірників у l'іракові в воєнних роках 

товаристві. Якраз Дзюник був майстер до того діла і че

рез те в нього швидко намножилося знайомих більше, 

як у нас усіх. 

Павло Генгало завідував тоді фа бричкою штучного 

льоду й содової води. Після приходу німців позбавлено 

жидів усякої власности, просто сконфісковано їм кам'я
ниці і торговельні та промислові підприємства. Ue пе-

153 



ребрала держава і для завідування П\М майном створено 

окремий господарський відділ, що відпускав підприєм
ства в управу окремим людям. Називалося, що були вони 

неначе урядовцями, діяли під державною контролею і 
мали здавати точні звіти зо своєї господарки, але в дій
сності вони газдували там, як самі хотіли і нерідко ро· 
били на тому величезні маєтки. Урядова німецька назва 

д.r1я них була "тройгендери", по-нашому щось наче до· 

вірена людина, вірник. Великі фабрики та підприємства, 
звідки можна було сподіватися добрих зисків, або де на
громаджено було багато краму, забирали німці для себе. 

Інші відпускали найперше "фольксдойчам", а потім по
лякам та українцям. Звичайно діялося так, що жидівсь
кий власник, якщо не втік, залишався на місці під рукою 
вірника і він фактично провадив підприємство далі, бо 
нірники нераз не мали зеленого поняття про те діло, ішли 

туди для наживи або для прожитку•. 

• fpe6a с~>азати, що дея~>і вірники були nоважни.пи і шанова

ни.ІІи українськи.ии гро.ІІадяна.ни. Своє матеріяльно незалежне ста

новище використовували вони до того, щоб усіляко помагати свої.м 

зе.11ляка.11. Серед таких аірни~>ів на nершо.пу .кісці тре6а згадатtt 

Теодора Се.накіаського, колишнього члена УВО. Народжений 22 лю

того 1890 року в Кутах коло Косова, nочав середню школу в Чер

нzвцях і за~>інчuв її в Кракові, куди служ6ово nеренесено його 6ать

'Ііа, поштового урядоІJця. Світову війну перебув як фронтовий стар

ИІІІна, переважно на італійсьІ>ому фронті. Там його застала вістка 

про розпад Австрії і створення Західньо-Української Народної Рес

пу6ліки. На.11аzасться 11ередістатися до Галичини, до українсь~>ого 

иійська. Але Ііо.Іи добився до Кракова - вже 6уло по всьому, УГА 

від.наршувала за Збруч. По яко.нусь часі встуиає до nольсь,.оzо вій

ська, разо.к з інши.fІІt ста.ршина.ни-українцями з колишньої австрій

ської ар.нії та з ар.11ії УНР. Дуже скоро нав'язує контакт з Україн

сІ.кою Війсь'/іооою Органіsаціf:ІО через її експозитуру в Кракові, на 

чолі Я~>ої стояв сотник Рев'юк. Співпрацює з ни.11 аж до свого арешту 

в червні 1926 року, після чого польський суд 11 Кракові за діяльність 
у ра.нах УВО засуджує його на три роки тюр.1rи. Вийшовши на волю 
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в 1929 р()Ці, Теодор Се.11аківський а трудо.к перебивасться через 

життя, .ІІаr.Іши ввесь час на n'ятах nольську nоліцію. Працює довший 

час nре&ставнико.н українського обеаnеченевого товариства "Кар

патія". Коли вибухла війна, його раао.к а інши.н!t nолітично nідоарі

ли.ки українця.11и nоляки арештують і саджають до тюр.ки в Кра

кові. Тілм>и скорttй прихід ні.мців урятував їх від шалу nольської 

по.исти. 

Володіючи зна.ненито ні.11ецькою .11овою ще а австрійських вій

ськових часів, Теодор Се.11аківський швидко анайшов зв'язок а німець

ІШ.N!t господарськи.нzt кола.ни в Кракові і став вірнико.и вели,.ої фір.ии 

гуртового продажу вин. На то.ну становищі віддав вели"і nослуги 

українця.н, xo't .11оже .нало людей про те sнає, бо чинилося це по 

християнській засаді: нехай не знає ліва ру,.а, що чинить nрава. 

Не тількп не жаліо грошей ти.н, що та,.ої no.иo'ti nотребували в 

nерших тижнях своєї е.ІІі!раційної .11андрівки, не тіль"и щедро жерт

вував zотівІ>ою і тооара.11и на різні "орисні У"Раїнсь"і цілі, але і! 

ІІо.нагав інтервенція.ки у вnливових ні.иець,.их чинників. Ні.иці вино 

полюбляли, я" і всякпй алькоzоль, отож Т. Се.иа,.івсь,.ий, ви,.ористо

вую'tи те, анайшов контакти до відnовідальних ні.иецьких урядовців 

і нав'язав а ни.ни осQбисті анайо.нства. В чисто nриватних, ніби 

nринагідних зустрічах, ЧаСО.ІІ і nри чарці, старавсЯ він nросувати 

У"Раїнців на різні відповідальні і "лю'tеві поаиції в Генерально.ну 

Губернаторстві, не застережені для ні.кців, у zосподарсь,;их уста

новах, у суді і т. д. Хоч у тих 'tacax ні.мці ще сnеціяльно ухраїнців 
не переслідували, все ж таки траnлялися виnадки, коли треба було 

рятуватn а ні.нець,.их кіхтів окре.иnх українців. Офіційні інтервенції 

'tерез J'країнський ЦентральюІй Ко.нітет не завжди давал11 успіх. 

Але в добру пору і на відповідно.ну .иісці кинувши слово, Теодор Се

.ІІаківський кеодній українській родині врятував сина чи віддав бать

ка. І JІоже вонu про те й не знають. Ще й пізніше, коли ні.иецька 

ад.кіністрація nошnрuлася на Західню Україну, nрuлучену до Гене

рального Губернаторства, Теодор Се.наківський не один раз а успі

хо.н інтервеніював через своіх особистих анайо.них 11 npu,.pux для 

своїх ае.нляків сnравах. 

Хоч я в то.ну часі не був особисто анайо.ний а Теодоро.ІІ Се.ІІа

ківськи.к і не .иав а нu.11 ніяких контактів, одна'tе ці сnрави були 

мені відо.ні і вважаю теnер свої.и обов'яако.м згадати про те, щоб 
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Таким вірником фабрички льоду й содавої води був 
Павло Генгало разом з Остапом Рудакевичем2 • Фабричка 

була невелика, та обидва вони з родинами могли з неї 

прожити. Положена трохи віддалік від міста, вигідна тим, 

що в її приміщеннях і магазинах можна було в разі по
треби перетримувати uсякі речі, відбувати різні сходи

ни, прий~Іати туди своїх робітників і користуватися кін

ним транспортом, що вживався мя розвізки льоду. 

Остап теж мав контакти з диверсантами. Єаме тоді 
відбуuаuся 1.1 Кракопі військовий курс, щось у роді стар

шинської шко,lи, і він був там одним 3 інструкторів. Про 

нього диверсанти знали мало, він був для них найменше 

підозрілий. До того він з природи людина спокійна й 
маломовна, не було D нього зв'язків ні до кого 3 немилих 
диверсантам людей, тому й до нього мали трохи довір'я, 
хоч і не подобалася їм його пошана до полковника Суш

ка. Та вони поясІ'!ювали це собі звичайним вояцьким сен

тиментом молодшого старшини до українського полков

ника і не надавали тому більшого значення. 

Через Остапа можна було знайти шлях до декого 3 

військових курсантів, хоча були це люди здебільшого 
зовсім молоді й нікому не знайомі. Курс тривав уже тре

тій місяць і на днях мали з нього вийти перші випуск
ники. 

У постійному контакті 3 нами був Роман Мицик. В 
Кракові постав український банк для фінансової обслуги 
української кооперації і приватницького торговельного 

сектора. Директором банку був Степан Кузик, колишній 

у той cnoci6 на його прикладі пошанувати всіх тих вірнщ•іо, у~>ра
їнсь~>их иатріотів, що хоч са.ні а то.11у часі 6еапосередньої участи 

в політпчній ро6оті не 6рали, але не дали се6е оп'янити .ІІатеріяль

но.ІІу до6ро6утоаі і почували саої.11 .11оральни.11 і иаціональни.ч о6о

а'яа:~>о.н послужити ctJo.нy народові, де і як .ІІогли. 

2 Давній член J'BO, аійсь~~:овик, вступив до "Диаіаії" і Jzинув 

у J9.J..1 році під Брода.ни. В. 11. Л. 
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директор "Uснтробанку" у Львові, а другим директором 

- Роман Мицик, один з директорів львівського "Пром
банку". Він знав багато націоналістів молодшої rенера
цн" що тим чи іншим способом пересунулися через 

"І Іром-банк" у Львові: або відбували там практику, або 
зичи;ш гроші на свої купецькі станиці, або ходили на 

всякі фахові курси, організовані "Союзом Українських 
Купнів і Промисловців" у Львові при співучасті "Пром

банку". Чимало з них знайшлося тепер у Кракові та в 
інших містах Генерал-Губернаторства, різні інтереси в'я
зали їх з українським банком і Ми цик мав нагоду з нюш 

говорити. Kpi~t того стояв він у контакті з іншими укра
їнськими господарниками в цілому терені, а що з приро

ди він людина симпатична, завжди усміхнена і з привіт

ним словом для кожного - його не тільки поважали, але 

й любили, одверто з ним про всякі справи говорили. Че

рез нього можна було впливати на опінію старших віком 
людей, прихильників націоналістичного руху. 

Він приносив відомості, що про них з іншого боку 

ніяк дізнатися, про них покищо мовчали зо страху перед 

націоналістами, що їх тоді ідентифікували з д_иверсанта

~tи. Ui останні бралися опановувати все українське жит
тя. Найпростіше це зробити так, щоб усі ключеві пози
ції обсадити своїми керівними людьми і заставити інших 

працювати під своїм проводом. До деякої міри це було 

можливе: націоналістів було багато, а хоч і бракувало 
серед них фахівців до всякого діла, зате було мовчазне 

визнання керівної ролі націоналістичного руху зо сто

рони всієї української громадськости, що готова була 
станути до праці під нашим керівництвом. Але скла.1ося 

саме так, що серед диверсантів фахівців до громадського, 

І<ультурного й економічного секторів майже не було. І 

не диво. Серед них переважали люди зовсім молоді ві
ко~t, поміж 20 і 25 роками життя, без знання, без закін
чених студій, без практичного й життєвого досвіду. Вони 

могли бути повні запалу й ідейного наснаження, добрими 

воїнами революції, відважними бойовиками і зручними 
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кур'єрами, - мізку там обмаль. Мізок і досвід знайшлися 
в старшій і середній націоналістичній rенерації, в колиш
ніх членів УВО і в перших членів ОУН на переломі 20-их 
і 30-их років. Ue була rенерація тепер у віці поміж 25-
40 років, а тільки дуже мале її число підсилило лави ди
версантів. Більшість опреділила себе по стороні ПУН, 
котрі з них були активні, а хто менше активний, обтя
жений родинами, чи може поволі й відстав від бистрої 
течії націоналістичного руху - відстав не ідеологічно, 

тільки тому, що не міг знайти для себе місця в техніці 
революційного підпілля, до якої останніми рокаІйи фак

тично звела себе вся діяльність ОУН у Галичині, - той 
все ж таки свої симпатії деклярував на сторону ПУН. 

Лихо в тому, що диверсанти хотіли виграти бій від
разу на двох фронт~х: серед української громадськости 

- винести ОУН на керівне становище в усіх ділянках 

громадського життя, а в самій ОУН - захопити повноту 

влади і здушити немилих собі людей. Ue переростало їх
ні сили. Якби не було внутрішньої опозиції в ОУН і як
би через те можна було користуватися повним резерву

аром ОУН та її прихильників, можливо було вхопити в 

тугий зашморг усе життя в Генерал-Губернаторстві і з 
тим піти колись далі в Україну. Але в таких своїх намі

рах диверсанти і не могли і не хотіли користуватися всі
ми ЧJІенами ОУН, вони пішли на систему комісарів і по

літруків, що виявилася з одного боку ненависна для гро

мадськости і з другого неможлива до здійснення. 

Найвиразніше виявило себе це в господарському 

секторі і про те Мицик був добре поінформований від 
тих українських громадян, що мали бути експерименталь

ними кроликами в руках диверсантських економічних хі

рурrів. У чому ж річ? Uілком попросту, один чи другий 
український громадянин, фахівець, скажім, від цукрової 

промисловости або від банківництва, годився б може пра

цювати на підрядному становищі під проводом визначе
ної з ОУН особи, під умовою, щоб ця людина була фа

хівцем у своєму ділі, або щоб принаймні мала якусь фа-
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хову освіту й товариську культуру. Він знав і відчував, 

що тепер прийшла доба націоналістів, що вони собі про· 
від здобули і на нього заслужили. Подобалося йому те, 

чи ні - інша справа. Але він приймав дійсність такою, 

якою вона справді була, і готов був працювати. 

І ось, скажім, до такого Люблина, де зібралося чи
~Іало колишніх верховодів з галицького господарського 

загумінку, ОУН присилає свого чоловіка, назвім його для 

вигоди Ковінькою. Uей Ковінька представляється, як 

відпоручник фінансового реферату Українського Цент

рального Комітету для наладнання й організаційого охоп
лення економічних можливостей JІюблинщини. Від пер

шої хвилини виступає він не в ролі фахівця й nровідни

ка-організатора, тільки в характері партійного політрука. 
Будь у нього економічне знання або бодай теоретична 

освіта, - можна б принаймні говорити з людиною. Але 

знання в нього, що кіт наплакав. Мабуть, однорічний 

торговельний курс відбув, та й то невідомо, і тримісячну 

практику в "І Іромбанку" - стільки всього. Поваги до 

своєї особи, як фахівця, чи як людини, що з неї може 

бути фахівець і попровадити складне діло господарської 

машини - нема і бути не може. Він намзгає з іншого бо

І<у. Він сидів у тюрмі за ідею, перебув там більше чи 
~1енше років, він почуває себе в nраві до nроводу", бо в 

часі, коли він боровся, інші сиділи в безпеці. Може, він 

має рацію з того боку, та що з того,- це нікому не ім
понує, а за собою сили він не має, щоб nримусити себе 

слухати, кінець-кінців у тих справах рішальне слово не 

за українцями, тільки за німцями, вони тут господарі. 

Місія його невдатна, він відходить з нічим, понизивши 
тільки авторитет і повагу своєї організації. А було б 

інакше, якби в доборі людей керуватися не мафійною 

сполягливістю, тільки їхньою вартістю й фаховістю. 

Подібних прикладів розказував мені Мицик більше. 

їхнім наслідком було, що авторитет ОУН, колосальний 
безnосередньо nісля розвалу Польщі, з кожним днем па

дав усе нижче й нижче. Тому, що ніхто не бачив укри-
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тих пружин за сценою, а всі бачили полковника Сушка, 

-- вина спадала на нього. Вважали його з одного боку 

невмілим організатором, що підбирає невластивих лю

дей, а з другого боку нездарним керівником, що не може 

запобігти сваволі своїх субальтернів. А полковник Суш
ка мовчав, бо й що ж міг робити, хіба не пускався б у 

критику внутрішніх відносин ОУН з постаранніми людь

ми. 

Про таких кандидатів на політруків розказував мені 

одного разу проф. Кубійович. Холмщина пустіла в на

слідок пересе.1енчого закону, багато німецьких колоніс

тів і тих, що деклярували себе фольксдойчами, перено

сили в колишні польські воєводства познанське і помор

ське, що тепер знову стали інтеrра.'Іьною частиною Рай

ху, щоб скріпити національно-етнічний німецький еле

мент на пограниччі. Тікали звідти теж і деякі поляки. За
лишалося багато сільських госnодарств, що їх не було 

КИ:\1 обсадити. Місцеві українці точно інформували про 

те Український Центральний Комітет і він робив заходи, 

щоб поселити там українських утікачів. Умавини посе
лення дуже добрі, це переважно господарства багаті, 

добре впорядковані, переселенці заставали порядні гос

подарські будинки, більшість потрібного сільсько-госпо

дарського реманенту, ПОдекуди Навіть худобу. 3е~ІЛЯ НЗ 
Холмщині родюча. Але звідки взяти посемнців? Мусіли 
це бути селяни, що вміли господарити й люби.1и зем.1ю. 

Селянських родин мало серед утікачів, жонаті люди зде
більшого залишалися на місцях, тікав ~ю:юдняк. Ко.1и й 
декому з одружених доводилося данати тягу від боль

шевиків, він ішов самий, у тій надії, що вернеться ко

лись до дружини й дітей. Якось YUK стягав зnідусіль 
кандидатів на поселення - то все ще їх бракувало. А 

тут під боком, у таборах для втікачів сиділи сотні ~ю.1о
дих і здорових селянських хлопців, що іншого фаху не 
знали, крім свого хліборобського, що вдома нера~ гірко 

бідували на карлунатих галицьких господарствах. Перед 

ними, принаймні перед деякими з них, відкрива.1ася ~юж-
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ливїсть дістати власне господарство, в легкий і догідний 
спосіб еллачуючи набутий маєток. Та показалася, що 

вони глухі на намови й арrументацію УUК. Боліли сидіти 

на таборовій зупі й займатися еліджемням різних типів 
по вулицях Кракова, що їм казали робити диверсанти, 

бо іншого зайняття на той час для них не мали і не могли 

мати. Зголосилося кілька, та в скорому часі залишили 

все на волю Божу й вернулися до міста. Групу таких 

"поворотців" стрінув у поїзді, не пригадую вже хто, чи 
сам проф. Кубійович, чи хтось інший, що йому пізніше 

про те розказував. Коли запитався хлопців, чому поки
нули свої господарства - бо на тому не лише самі втра

тили, але і для всіх українців шкоду зробили - один з 
них витягнув вічне перо з кишені і, показуючи його сво

єму співрозмовцеві, сказав: 

- Бачите цей струмент? Я до нього, а не до плуга. 

Заходив до нашого гурту теж Только Валюх з Трус

кавця. Він 1:олись був членом УВО, добрий хлопець і 

вірний друг, йому пощастило залишитися нерозконспі
рованим, про нього мало хто знав і так якось зацілів 

він при різних "всипах". Він теж якимсь торговельним 

ділом займався тоді, навіть на більшу скалю. Обіцяв фі
нансувати наші заходи, якщо б ми рішилися на щось, 

а крім того він мав доволі багато знайомих серед свя

щеничих кіл - його батько священик і в гімназії з ним 
товаришували "ксьондзові паничі", як їх жартівливо на
зивали в Галичині. Серед них доволі було симпатиків на

ціоналістичного руху. 

Час від часу доскакували й інші. Якраз десь на той 
час покинув службу в веркшуці Микола Максимюк, мій 

співобвинувачений з процесу і засуджений на п'ятнад
цять літ тюр~ш. З того відсидів дев'ять, звільнила його 

війна, як багато інших. його притягнули ми ближче і 
примістили тимчасово в фабриці льоду Г енrала й Ру да
кевича. 

Звідкись з'явився і Юрко Кришталь, другий м1и 
"спільник" з процесу. На жаль, не жив він постійно в 

161 



Кракові, працював у цукроварні в Переворську, був там 

керівником фабрики мармеляди, пиїздив до Кракова зви
чайно на суботу й неділю, інколи і в звичайні дні, коли 

діло було. 

Знайшлися ще й інші, сходилися ми звичайно два 

рази на тиждень, який десяток .ТІюдей. Обмінювалися 
вістками і спостереженнями, обурювалися на те, що на 

нас уваги не звертають, неначе на смітник викинули, і жа

лілися самі перед собою на те, які то собачі часи наста
ли, навіщо здалося нам молодість свою в підпіллі пере
бути, і в тюрмі сидіти, і побої поліційні переносити -
щоб тепер приглядатися, як усякі зарозумільці і смар
качі, що їм "булька під носом грає", не те що нами, ста~ 
рими членами УВО й ОУН, помітують, але й руку свою 

на полковника Сича, ба навіть на полковника Мельника 
підносять. Ід о чого воно йде? Ні, так далі не може бути! 

Але так воно далі й було, бо поза ті свої критичні завва

ження у власному гурті ми не виходили. 

Несподівано зачався зворот у відносинах поміж 

диверсантами і мною. Коли я трохи Зорієнтувавася n но
вовитворених обставинах, зайшов я в розмову про ці 

сnрави зо Степаном Ленкавськи~t. Зна·в я його з універ

ситетсь·ких часів, у своїй ранній молодості, казали, схи

лявся він трохи наліво в своїх політичних переконаннях, 

навіть товаришував тоді з Ростиславом Єндиком, мо

лодшюt він мене однією клясою в гімназії товарише~t 

з Ко.10миї, що теж тоді пускав червону фарбу. Одначе 

дуже скоро твердо станув на грунті націоналістичної 

ідеології, належав спершу до УВО, а потім до ОУН від 

самих початків. Уздив у делегації від нас на Перший 
Конгрес Українських Націоналістів у Відні, дістав за 

те чотири роки тюрми, сиділи ми з ним наперед у Льво

ві, а noтi~t у Дрогобичі. На волі ми жартобливо нази

вали його "професором", бо носив він короте-ньку під

стрижену борідку, що надавала йому неспіюtірно по

важного до свого віку вигляду. Я знав його, як .1юдину 

абсолютно чесну і глибоко ідейну, за те його поважав. 
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Як тоді, так і сьогодні переконаний я, що куди б він не 

йшов і що б він не робив - все те завжди спіралося в 

ньому на ідейному підкладі, ніколи ані ~rатеріяльного 
ані політичного особистого інтересу в тому він не мав. 

На жаль не ~южна того сказати про багатьох його това

ришів. Тепер ми по різних сторонах барикади, мало 
знаю про нього від того часу, але здавалося і здається 

мені, що він противника~! ідейним. Може й небезпечним, 

але не матеріялісто~r ані інтриrантом, може фанатиком, 

але безкорисним. 

Хотів я почути його думку, як товариша, з яки~І ми 

багато разо~r пережили і переговорили в минулому. Го

ворили ми одверто, щиро і безпристрасно. З його слів 

виходило, що заграничний провід ні ку ди не годиться, 

ані особистих кваліфікацій на те не має, ані не здає со

бі справи з історичного моменту і зо своїх завдань. Це 

папросту непотріби, з малими вийнятками. До тих вий

нятків належ;-rть, на його думку, са~rий полковник Мель

ник, що ~rає за собою традицію безперервної боротьби в 

лавах УСС, поті~r СС і УВО, має пости Заступника На
чального Ко~rенданта УВО і Крайового Ко~rенданта 

УВО, має тюр~rу і своє в ній достойне поведения. Він 

міг би свій авторитет стократно збільшити, якби хотів 

вирватися з кола звигіднілих еміrрантів і зловмисників, 
але він засліплений своїм оточенням, головно Сеником 

-Грибівським, яким для своїх цілей користується Ярос

лав Барановський і за якого широкою спиною цей остан

ній шукає для себе захисту. Були спроби, вони йдуть 

ще далі, порозумітися з полковником Ме.'Іьникшr, як 

до тепер - висліду вони не дали. Правдоподібно і не 

дадуть, а тому може ще буде одна розмова з полков

ником, а JІЮЖе й ні. Це ре-волюційної боротьби припи

нити не може, вона піде далі, поза ПУН, понад його го

ловами,· а коли треба, то й проти нього. Для нього шіlях 
один - по стороні тої боротьби. 

Дискусія наша тривала довго. Я старався переко
нати його, що які 6 не були наглі потреби внутрішньої 
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рефор~ш в ОУН, вони не сміють відбуватися револю

ційнюІ шляхом, бо це розхитає організацію, підважує 

найглибші морально-організаційні основи її існування, 

а завалення власнюш рука~Іи принципів правопорядку 

й авторитету в організації нашого типу принесе не~юж

ливі до передбачення наслідки - ми будемо існувати 

на сипкому піску, в яКО)ІУ якщо не загрузне~ю, то ні

коли на ньо~•У нічого тривкого не збудуємо. Коли не 

~южна добитися рео·рганізації у да ро~• з чола, можна 

до неї дійти поступнево, повільнішими, але організацій

но-леrальнюІи шляхами. Бо праваливши Голову ПУН, 

що має колосальний авторитет не тільни в Галичині, 

але і в Наддніпрянщині, де багато па~•'ятає в ньому 
спершу одного з командирів Січових Стрільців, а по
тім шефа штабу Дієвої Ар~1їі, що ж ~ІИ спроможемося 

дати на те ~•ісце, ким заповнимо наглу не ті.1ьки орга

нізаційну, але й жахливу моральну пустку? Бандерою? 

Про те можна говорити людя~І, що його не бачили і не 

знають, але ось тут, інтер авrурес, треба собі сказа

ти правду. 

За вийнятко~І останнього пункту нічого не пере

конувало ~юго співрозмовця. Він мляво почав брати в 

оборону Бандеру, що неначе б то він за останні роки 

виріс, попрацював над собою, що не можна тепер під

ходити до нього з міркою ~шнулих років і т. д., але я 

бачив, що робить це без великого переконання, тільки 

з почуття .1ояльности до РП ОУН, якого сам був членом. 

Так і розійшлися ~•и з нічим. Але склалося так, що 
диверса·нти почали по~Іічати мою особу. Насамперед 

завважив я, що Джон-Г абрусевич привітно вс міхаєть
ся до ~•ене на вулиці, ба що більше, починає перший 

)Іене вітати. Чо~Іусь я тепер і виду його не міг стерпі

ти. Може ТО)Іу, що лишився в мені його виідеа:1ізуваний 

образ з давніх літ сnільної підпільної роботи, що та

кого потрясення зазнав розчаруванням у Пішанах і ще 

більше в Завберсдорфі. А до кількох днів трапИJІЗСЯ 

інша пригода, зовсі~І для мене несподівана. 
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При тій же самій Зеленій вулиці, де ОУН ~1ала свої 

головні приміщення під 26 числом, диверсанти зайняли 

цілу кам'яницю на мешкання своїх людей. ~Ііж іншими 

жив та~І Ярослав Старух, що був тоді секретаре:\І Ук

раїнського Допомогового Комітету в Кракові, і знайо

~ІИЙ нам уже з попередніх розділів Іаан Равлик, шеф 

розвідки в РП ОУН. На другому поверсі відпущено од

ну кімнату для д-ра Юліяна Вассияна і туди я частень

ко забігав на балачки, Д-р Вассиян, якого я знав дав

ніше, а ближче пізнав щойно в тюрмі в Дрогобичі, був 

дуже симпатичний у розмовах, можна було година~ш 

говорити з ним і не почувати, як минав час. Бувши сам 

членом ПУН, ідеологічним референтом -- націоналіс
том, що там скажу, 'старої дати" і людиною глибокої 
організаційної моралі, Вассиян сердечно не злюбив ди

версантів і терпів через те, що мусів жити з ними під 

одним спільним дахом, стрічалися кожного дня з ни~ш. 

По~ш~ю всього вони його шанували, залишили йота 

покищо в спокою, хоч і знали, що він їх не долюблює. 

Живучи ·в тій самій кам'яниці і на одному з ними повер
сі, Вассиян бачив і помічав багато, мені було важно й 
цікаво про те довідуватися, от я й заходив туди під 

різними претекстами. Він жив з того, що був переклад

чико~І в УЦК, перекладав на німецьку мову всякі ~Іе
моріяли, збірки фактичного ~Іатеріялу, протоколи то

що, було того до сто чортів, Вассиян не встигав усьо

го виконати, ледве зробив одне, а вже стирту другого 

принесли. А що я працював тоді в канцелярії УЦК -
для мене був дуже вигідний претекст до побачень з 

Вассияном, приносити й відносити матеріяли до пере

кладу, обговорювати всякі з тим зв'язані справи. 

Сиджу так одного дня в Вассияна, покурюємо со

бі й балакаємо любенько, аж тут відхиляються двері і 

зазирає господар хати, Равлик: 

Чи можна? 

- Прошу, прошу, заходьте! - каже Вассиян. 
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- Я до вас, друже, -- звертається до мене . 
.... ? 
... - Ви дуже зайняті? 

- Та ні, ось доктор закінчить кілька останніх ре

чень перекладу, заберу це й піду. 

- Бо тут з вами хотіли б деякі люди поговорити, 

якби мали ви час. 

- Час я міг би знайти, але добре б знати, на як 

довго, бо я, все таки, рахуюся працінником в YUK .. 
- Довго це не бу де. Якщо ваша ласка, коли скін

чите тут, зайдіть до останньої кімнати в коридорі, та~І 

будуть вас чекати. 

Дивуємося з Вассияном, що це може бути. Власне, 

я міг би вже туди йти, але для декорум посидів я ще 

яких десять мінут, узяв котрийсь з його перекладів 

під паху й пішов. 

Передо мною відкрився такий вид. Посередині кім

нати стіл, за столом сидить Роман Шухевич, ліворуч 

- Степан Ленкавський, по правій стороні - Іван Вер
бицький.3 З другої сторони - вільне крісло. Вихо

ром пронеслося по голові - суд? Але входжу певний 

себе, вітаюся і питаю ся, в чому діло. І як довго? бо кn

ли на довше, то може зробимо це пізніше, на мене 

ждуть в YUK 
- Та ні, не на довго, от за якої пів години буде

мо готові, - Шухевич усміхається люб'язно - сі
дайте, друже! 

Сідаю. 

- Ми, бачите, діємо, як провірна членська комі

сія в ОУН. Нашим завданням перевірити членство, функ

ції, зв'язки й організаційні приділи праці ... 

з Учаснu~ nроцесу Василя Ата.ІІанчука й Іоан-а Верr5•ЩЬ1І'М•) &"

вбивство nо4ьськоzо шкільного ~уратора Собінсь"ого у Львові, 8а

суджений у березні 1928 року на ~ару смерти, а ttepe.Іtinщ(J r<i::-niii.!e 
на 15 літ тюрми. Вийшоа на волю ~<орот~о перед війною. 
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- То ви мене хочете перевіряти? Та ж мене вже 

польський суд перевірив і вісім років мені за ОУН влі

пив. І дуже дивне, що саме ви, друже, будете це "пе
ревір'яти", ви, якого я десять літ тому, як утяв, до 

ближчої праці в ОУН притягав і ви відмовили·ся тоді. 4 

І другові Ленкавському також мабуть неясна моя при

належність, так наче б не сидів він разом зо мною в 

тюрмі і наче перший раз ось тут зо мною стрінувся ... 

-- Та ви не хвилюйтеся, друже, - каже Шухевич, 

- саме тому бачите тут нас, а не якихсь вам незнаних 

людей. Вірте нам, або ні, але кожен з нас через таку чи 

іншу комісію переходив. Для одних це чиста формаль

ність, а щодо інших, їм справді комісія потрібна, бо лю

дей багато, всіх знати годі. Тому й поставили до комі

сії членів, що їх ви добре знаєте і вони вас знають. 

Друг Вербицький - давній член УВО, Ленканського 

знаєте не від сьогодні, та й ми, як кажете, стріча

лися вже. 

Нехай. Чого ж ви хочете ·від мене? Ви ж знає

те, яке моє відношення до Організації. 

В тім то й діло, не можемо певно сказати, 

що знаємо. 

-А то чому? 

- Ми знаємо, що ви були членом УВО і за те бу-

ли засуджені. Але потім УВО припинила своє діяння, 

ви вийшли з тюрми і були неактивні. Аж тут, на емі

грації вас бачимо ближче. 

- Не я один був неактивний, і про вас те саме 

можна сказати, самі ж хіба пам'ятаєте, яку відповідь 
дістав я від вас у 1930 році на мої пропозиції? 

4 Весною 1930 року, бувши Бойови.к Референтом у Крайовій 

Ко.канді J'BO у Львові, nропонував я Шухевичеві nост Заступни"а. 

Він від.ковиася, виїхав зо Львова і .кайже два роки стояв осторонь 

організаційної діяльности. Гл. "Дрижить nідае.кний гу""• ст. 57. 
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-- Так, ~•и розуміємо, що можна в одному періо

ді бути більше, в другому менше активним. Ідеться 

про те: почуваєте ви себе членом ОУН, чи ні? 

Звісне діло, що почуваю, завжди ним себе по

чував і ніколи себе ним не перестав уважати. 

Гаразд. Але в 1936 році ви схилялися в сторо

ну групи Палієва, що пізніше оформилася в "Фронт На

ціональної Єдности"? 

- Еге ж. І не багато бракувало, щоб я та~• навіть 

пірнув. Наслідком безглуздої, на мою думку, політики 

тодішньої Крайової Екзекутиви ОУН у Львові, якій і 

ви критики не щадили. Кінець-кінців справу переду

мав і залишився при старому, та це була причина моєї 

неактинности. А зрештою вам про те повинно бути ві

домо, бо я про те повідомив Крайову Екзекутиву, пе

редавши листа на руки Богдана Кравцева. 

- Нам це відомо, але ми мусимо впевнитися і :\ІЗ

ти вашу заяву. Яка ваша тепер праця в ОУН, що 

ни робите? 

- Тепер нічого. Мій зв'язок відновив я в вересні 
минулого року і мав доручення виїхати за границю в 

одній місії. Про неї тут зайво розказувати. Вона не по

велася, я вернувся, зголосився в полк. Сича і чекаю 

на дальший зв'язок до мене. 

Ваш зв'язок іде до кого? 

В мене організаційний зв'язок до Грибівського. 

Але ж його тут нема і буває він рідко ... 

Не моя справа. Він може передати кличку вам, 

або написати до мене і передати мені зв'язок листов
но до кого іншого. В тих справах мусить буп1 поря

док, самі знаєте. 

- Згода, не будемо перечитися. Хоч на нашу 

ду~1ку ви, перебуваючи на терені діяння тутеншьої 

Крайової Екзекутиви, не можете мати ніякої еІ<стери

торіяльности і повинні самі пошукати до неї зв'язку. 
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Роман Шухевн'І 

(ик гімназійний учень) 

-- Я пробував. Був у Сича. А тут ось приявний 

друг Ленкаnський, з яки~І я мао довшу роз~юву. 

- Але ви не шукали зn'язку через мене - каже 

Ленканський ви хотіли знати ~юю думку про внутріш

ній конфлікт n Організації і я вам її сказаn. 

- Залишім це, покищо, - продовжує Шухеnич ... 

- Пробачте, друже, але це справа засаднича. Я 

хочу і буду працювати в ОУН і це для мене cnpana не 
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суттєва, чи мій зв'язок іде до Гриба, чи до Сича чи до 

іншої якої особи тут у Кракові. Важне для мене свідо
мість, що це зв'язок організаційний, а не персональний ... 

- В нашій організації не існують персональні 

зв'язки, тільки організаційні. 

- Невже? Було б дуже добре. На жаль маю під
стави сумніватися про те. Але, щоб скоротити цю дис

кусію, я nам ось тут заявляю: я був, є і вважаю себе 
членом ОУН, хочу й бу ду для ОУН далі працювати, 

наскільки потраплю і зможу. Для мене існує ОУН од
на, її верховним проводом - ПУН, а його Головою -
Голова ПУН, полковник Андрій Мельник. Якщо ви тієї 
самої думки - давайте руку, перенесемо зв'язок від 
Грибівського сюди і я до диспозиції, хоч і зараз. Коли 

ж ви маєте на думці якунебудь опозицію проти Прово

ду і його Голови, що переходила б межі і засоби на

шого У строю - нам не по дорозі. 

- Нашим завданням є провірювати стан членства, 

узгіднювати зв'язки й організаційні приділи праці -
виминає скелю Шухевич, - про інші справи можемо 

дискутуnати, але вже не як І{омісія, тільки як друзі. 

Та ви ж кажете, що сьогодні часу в вас малувато. От

же, ви згідні працювати в ОУН? 

Так. 

-- Добре. До часу перенесення зв'язку від Грибів
ського, дістанете приділ у суспільно-громадському сек
торі, в УЦК. 

-- Хай буде. Мушу тільки піднести одне застере

ження. Чоловік я не сьогоднішній і дисципліну знаю. 

Але коли супроти мене застосовуватимуть таку ca~ry 

систему упокорювання і понижування, як у Пішанах і 

в Завберсдорфі -· далеко на тому возі не заїдемо. 
- Забудьмо про те. Ваша праця буде відповідна 

до вашої здібнасти й організаційного стажу. І про те 

ще будуть з вами говорити. 

Пращаємося і розходимося в дивному стані ні то 
приязні ні то ворожости. 
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Роман Шухеви"І 

(портрет в одностроі УПА) 

Думка зайцем скаче но голові - що це все має 

значити? Адже відоме їм моє становище, я не таїв йо

го ані перед Ленкавським, ані перед комісією, помимо 

того, хочуть мене притягнути до співпраці. 

А може? ... Може справді заноситься на відворот? 

Може настане якесь порозуміння? Вступає в серце на-
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дія. От було б чудово! Яка велика і страшна сила бу

ла б тоді ОУН! 

Другого дня вранці - телефон. На дроті Іртен. 

- Будьте ласкаві, зайдіть u обідній перерві, о пер
шій годині, наниз до нас, маємо невеличке засідання. 

- Добре, прийду. 

Починається на добре і на швидко. Вчора - комі

сія, сьогодні - засідання, а що завтра? 

Обідній перерив у УЦК - за німецькою системою 

u Кракові - тривав дві години, від дванадцятої до дру

гої. Приходжу точно. Десь нема полковника Сушка, ма

буть на обід пішов, у його фотелі сидить Іртен - він 

тут мабуть головна фігура? Незабаром сходяться інші, 
бачу там д-ра Володимира Горбового і Ярослава Ста

руха, Ярослава Рака, що є Референтом Молоді в УЦК, 

його помічника Петра Поліщука, ще кількох з УЦК, з 

"Українського Видавництва", разом дюжина осіб. Як 
видно, це суспільно-громадський сектор. 

Засіданням провадить Іртен і не можу сказати, 

щоб умів він це робити. Говорили про якісь біжучі спра

ви, без більшого значення, вже й забув по стільки ро

ках. З того першого засідання пам'ятаю, як розкричав
ся Старух, що ми мусимо вважати себе е~ІіГрацією по

літичною і не сміємо дати себе зіштовхнути до ролі до

по~югових комітетів. По суті, це слушне, але не дуже 

розумів я, чо~ІУ саме горлає так Старух, навіщо нас 

про те переконувати? Якось бракувало в тому зв'я:і
ку й сенсу. 

Розійшлися ми з тим, що такі сходини будуть від
буватися регулярно два рази в тиждень, а коли б зайш

ла потреба, скличуть нас додатково. Іртен заповів нам, 

щоб кожний добре ознайомився з працею цілої своєї 

установи і був готовий та вмів працювати не тільки на 

своєму дотеперішньому місці, але й на всякому іншому. 

Я не міг зрозуміти, в якому характері він uи<:тупає: чи 
є він Крайовим Провідником, чи Референтом суспі.'Іь
но-гро~Іадських справ у РП ОУН? 
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Засідання справді відбувалися правильно і я ко

жен раз туди приходив, але користи з них було ~tало. 

Хапалися за дрібниці, говорили про те, що приніс день, 

не бачив я в то~tу якоїсь системи, намагання зорганізу

вати саму працю в УЦК чи впливати на неї, або бодай 

тягнути з нашої участи користі для ОУН організацій

ним способом. 

Тільки один раз говорив зо мною Іртен, дуже об

лесними слова~ш. Натякав про те, що діловий керманич, 

інж. Андрій Мудрик і са~tий професор Кубійович нед

возначно виявляють тенденції е~tанципувати УЦК від 

нпливу ОУН, мусимо поду~tати над способами оборо

ни і що'б я пильно слідкував за всім, що довкола ме

не діється. 

Засвербів мене язик запитатися, чо~tу нема ~tіж 

на~tи Бойдуника і Сича. При їхній помочі куди більше 

можна вдіяти в УЦК, як ~ІИ це неі разом докупи потра

пили б. Бо перший з них - Організаційний Референт, 

цебто людина, від якої фактично залежить добір пер

сонального складу цілої підбудови УЦК в терені, а в 

великій мірі теж і склад працівників та референтів у 

са~юму УЦК. А щодо другого - кожному відо~ю, що 

з думкою Сича рахуються і до неї прислухаються, він 

усе ще для багатьох уважається авторитетом і вираз

нико~І волі ОУН. Та й са~шй Кубійович, хоч тепер мен

ше, але все ще поважає Сича. А тим часом на наших 

засіданнях ніколи не нидно ні одного ні другого. 

Найбільше забалакував до мене Старух. На пер

ше враження був це симпатичний хлопець, але страшен

ний галайко. З будь якої причини хвилювався, розма

хував руками і губився в потопі власних слів. На сек

ретаря УДК своїм інтелектуальним рівнем і вмінням 

працювати на тому становищі не дуже надавався, а.1е 

мав незаперечний провідницький хист, до справ брав

ся гостро й енерrійно. Це був типовий партійний політ

рук, без яких, на жаль, не може обійтися ніяка органі
зація, якщо хоче в цілості заволодіти життям. Він за-
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прошуван мене до себе до Комітету, там записав мене в 

якесь товариство політичних в'язнів, казавши випов
нити анкету - дуже неохоче виповнюю всякі анкетні 

листки - і видно було, що старався зо мною заприя

знитися. 

Знову минуло кілька днів. Одного разу підступає 

до мене д-р Гарбовий, що зайшов за якимсь ділом до 

проф. Кубійовича, і просить зайти до нього ввечері піс
ля праці. До того часу з ним я ~Іало стрічався, прина

гідно і тіл~ки в ділових комітетоних справах, тому й 

здогадувався, що запрошує він мене не на приватну 

візиту, - нема до того підстав ні в минулому ні в те

перішньому, - напевно будемо говорити про якусь 

"політику". 

З Горбовим я познайомився в 1928 році, він саме 

тоді вернувся до краю з Праги і настрифікував свої прав
ничі студії. До Львова приїхав він у листопаді-грудні, 

якраз після величезної хвилі арештів серед Української 

Військової Організації, як вислід її виступу під собо

ром св. Юра в десятиліття Листопадового Чину. Хви
ля арештів загорнула і Сича, що був тоді Крайовим Ко

менданто~І УВО. З поведінки Горбового можна було 

догадуватися, що він та~І виконує якусь офіційну ра

лю в промежутНО)ІУ часі до назначения нового Крайо

вого Ко~1енданта. Потім я забув про нього, аж до 1935 
року, коли вичитав у газетах його назвище, як оборон

ця Степана Бандери в Варшаві. 

Він жив з моєю товаришкою з університетських 

часів, Танею Танчаківською, колишньою дружиною д-ра 

Павенцкого, адвоката-москвофіла у Львові, що часом 

виступав оборонцем у процесах УВО. 

На короткий мент здавалося мені, що я помилився 

- на столі поставлено пляшку й чарку, накрито для за

куски. Випили ми раз і другий, закусили по-українськи, 

з часнико~t, згадали "старі добрі часи". Де не взявся й 

Ленкавський, невідомо, чи припадково зайшов, чи заз

далегідь це було умовлено. Випили ми ще й з ним. 
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Слово по слові - та й до діла. Оказалося, що я 

таки не nомилився, що заnрошено мене з точною ціл

лю. Горбовий розкрив мені, ЩО він є головою "Держав
ної Комісії ОУН" становище це займає з доручення 

Проводу. Забув додати, ПУН, чи РП ОУН, а я й не до

nитувався, нетрудно було здогадатися. Завдання тієї 

Комісії ідуть у двох наnрямках: теоретично - вона має 

обдумати й nідготовити ад~Ііністрацію України nісля 

nрогнання большевиків. Ue вимагає студій, що їх слід 

вести nрисnішеним темnом, бо невідомо, коли nочнуть
ся nодії на сході, а nочнуться вони наnевно і то мо

же скоріше, як ми сnодіваємося. Треба nізнати теnеріш

ній державно-адміністративний устрій України, всі га

лузі nолітичної й госnодарської адміністрації, вглиби

тися в стан, що витворився там nісля 1920 року, оnа

нувати його і зрозуміти. Для того nотрібно багато лю

дей з різних ді;Іянок і вони nідбираються, більшість з 

них уже nочала nрацювати. 

На то~ІУ не кінець. Самі теоретичні студії не вис
тачають, вони дають сире знання, з я-кого треба зроби

ти nрактичні висновки. 

- Що ви розумієте nід тими nрактични~ІИ вис
новками? 

- Ми мусимо паnросту намітити вже теnер лю

дей, а вони мусіли б з нашого доручення і nід нашим 

nроводо~І nеребирати уnравління негайно nісля воєн

ної хуртовини, може навіть ще nід час неї. 

До того треба тисячів людей у кожній ділянці! 

- Еге ж! І нашим завданням - їх знайти. 

- Як же ж ви їх шукатимете тут, у Кракові, ко-

ли вони там, в Україні? 

- Є вони в Україні, але немало їх і тут. Їх треба 
взяти на облік - і з nершого ж менту залучити до 
роботи. 

Гм ... Ви маєте на думці щось, наче уряд ... 
- І сnравді так. Ми лише називаємосн Державна 
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}{омісія ОУН, насправді ми ніщо інше, тільки майбут

ній уряд України, що вже тепер мусить підготовлятися 

до своїх завдань у недалеко~ІУ :>.ІЗйбутньому. 

- Гов, друже! Ми занадто розігналися. Невже 

ви ду~1аєте, що та~І, в Україні, тільки й те робитю1уть, 

що ждатю1уть уряду з Кракова? 

- А що ж інше можуть вони зробити IJ часі вій

ни? Валиться старий режі~І, іде нова си.1а, ніхто !ї ближ

че не знає, але знаєлю ми. Місцеві люди або спаралі

зовані 1юєнними діями, або здезорієнтовані но1юю дійс

ністю. І тут ось з'являємося ми, ОУН, що діє з щюх бо

ків, з-нутра, цебто на місцях підготовляє для нас прий

няття, і з-зовні - ми, з готовими плянами, готовими 

рамами, готовил1 урядом. Ми даємо ініціятиву, ми випус

каємо заклики, до нас горнуться, нас заливають тисячі ... 
-- Дозвольте, дозвольте, не так швидко, вас по

носить патос! Не можу опертися враженню, що це над

то спрощений підхід до справи. 

- Чо:-.1у? Який же ж може й повинен бути ін

ший підхід? 

-- Не знаю, не думав над тю1, тяжко сказати в 

цій хвилині. Виглядає лtені, що недоцільно і~шортува

ти уряд з-за границі. Мусимо творити його та~І, з на

ших людей і з наших прихильників. А коли і~шортува

ти, то напередодні війни, щоб нас та~І уже застала оку

паційна чужа ар~Іія. 

- Не все ж це одне? 

- Ні, не одне. Ми тоді виступаємо, як самостій-

на сила. Може ще слаба мілітарна і політично, але си

ла моральна, як вияв волі українського народу на своїй 

вемлі. Невідомо, як він поставиться до людей, що при

йшли на німецьких штиках, а хто знає, чи ці штики НJе 

обернуться проти нас і чи ми тоді ще більше не буде

мо потребувати опори в українському народі. 

- Ну, про те можна дискутувати. Са~Іі ж хіба му

сите признати, що годі нам сидіти зrорнувши руки, 

бо ж ніхто нас не покличе, як модерних варягів. 
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-Ні, робити треба, конче треба. Тільки я не зов

сім добре розумію, чого ви хочете від мене? 

- Конкретно, я хочу вам запропонувати, щоб 

uи взяли участь у працях Державної Комісії ОУН. 

- Ви це з власної ініціятиви? 

- Так. До мене належить добір людей, але заки 

я uиступаю з такою пропозицією, раджуся з іншими. 

Туди стежка в горох! Значить, це вже перейшло 

через млинок РП ОУН. 

-- Знаєте, якось ніяково себе почуваю. Ціла та 

і~шреза з "урядом", не гнівайтеся, але оперетою за

носить. 

Вам це тільки так на початку здається, а от 

пождіть, uвійдете між нас, за діло візьметеся, побачите 

інакше будете думати. 

- Що ж мав би в вас робити? 

-- Трохи запізно я довідався, що можу на вас роз-

раховувати. Було б краще мені говорити з вами на по

чатку, як тільки організувалася наша Комісія. Тепер 

уже багато місць обсаджено, ніяково і незручно зні~tа

ти звідти людей. Звичайно, до студій можна братися n 
кожній ділянці, хоч би й зараз, та ми хотіли б вас ба

чити на одному з керівних місць. 

- Не страште мене, бо втечу з сорому. 

- Жарт на бік! Ми маємо вільний ще одинокий 

пост керівника ресорту пошт телеграфів - офе-

руємо його вам. 

- Змилуйтеся, друже, я з поштою хіба тільки й 

мав до діла, що значки купуnав та й експропріяції 

для УВО робив! 

- Не святі горшки ліплять. І не таке то вже дуже 

складне діло. Подумайте -- фахову роботу виконує 
персонал, вам його тільки треба частинно піднайти, а 

по-часті він самий зголоситься. Покищо nи в спокою і 

без поспіху можете вивчати своє діло, ми вам достави

мо всю можливу літературу німецьку і те, що зможе

мо, з совєтської. 
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- Знаєте - почуваюся трохи збентежений. Не 

хотілося б вам відмовляти, але якось мені і смішно і 

страшно за ту роботу братися ... 
- Ви ·не рішайтеся за гаряча, коли в вас сумніви. 

Подумайте, розважте і дасьте мені знати за кілька днів. 

Ленкавський увесь час мовчки прислухається, до 

розмови не втручається, наприкінці тільки докинув 

від себе, що мавши правничу освіту і практичний орга

нізаційний змисл не буде мені трудно з тим упоратися. 

Ось у большевиків визначають комісарами, цебто мі

ністрами, людей, що ніякогісінького поняття про діло 

не мають, а вони беруться за нього й ведуть. Так і ми 

мусимо зачинати, не витрясе~ю ж з рукава відразу го

тових спеців. 

Ви.п:но - обидва трактують діло серйозно, хоч во

но й виглядає мені на фарсу. 

Стануло на тому, що я подумаю і дам відповідь 

за кілька днів. Відповів я зараз на другий день, подзво

нив до Гарбового, щоб шукав собі іншого "міністра". 
Не довго й шукав, покликали на моє ~rісце Ярослава 

Старуха. Мені здавалося, що я сам до себе повагу втра

тив би, якби приступив до тієї забави в уряд. Комісія 

ст у дій, підготовна комісія -- нехай, але уряд? Ні, це 

комічно в ушах бринить. 

Тимчасо~І ми ввесь час далі сходилися на свої гу

тірки при Звіринецькій вулиці. Багато з д~-юверсантів 
уже не крилися зо своїм відношенням до Голови Про

воду і це нас найбільше обурювало: ми не могли собі 

подумати, як можна підняти бунт проти Голови ОУН, 

в наших очах це рівнялося кінцеві Організації. Та ще 

й згадавши, хто мав би в ній тепер стати найвищюr 

авторитетом! 

Про свої зустрічі ми не говорили, але й не оточу

вали їх якоюсь заслоною конспірації. От сходилися 

старі знайомі, щоб поговорити, та й усе. Одначе тра

пився факт, що заста·вив нас вести себе обережніше і 

мимохіть штовхнув нас до активности. 
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Якось одного дня, я саме збірався на обід, як увtи

шов до :\ІОЄЇ кімнати в YUK JІенкавський і з дуже фор

,.а,lьно-діловою міною захотів говорити зо мною. На

віть вийти разом не згодився, тут зараз таки на місці 

ло.1агодити діло. І тоді накинувся на .мене мокрим ряд

ном, що я консnірую nроти ОУН, що ми відбуваємо 

тайні зустрічі, критикуємо свій nровід, створюємо ат-. 

~юсферу недовір'я, неnорозуміння та обвинувачень, а 

це не дається nогодитися з обов'язками членів ОУН. 

Поставив вююгу, щоб негайно ці зустрічі прилинити 

і щоб не баламутити далі членів своїми лідозріннями. 

Якщо б nроте ми далі nродоnжували це, суnроти нас бу

дуть застосовані карні організаційні санкції. 

Заскочило мене не так те, що Ленкавський, а тим

самим і РП ОУН знає про наші зустрічі, як та нагаль

ність, що з нею він на мене наnав. Поминаючи те, що 

його реакція рішуче не стояла в nроnорції і до наших 

намірів і до слро:~южностей, - за нею крилася якась 

нервознkть, нечисте су~Іління, щось неначе острах ле

ред джерелом сnротиву, що зароджується на тих на

ших сходинах. 

Я був готовий з ним дискутувати, та в нього не 

виявлялася до того охота, залишив ~tені осторогу 

вийшов. 

Оказалося, що в той сам день і в ту саму годину 

~•айже в усіх учасників наших зібра,нь був хтось з тою 

са~юю метою: розвідати,ся про ціль наших сходин і ли

шити загрозу. Зроблено це поліційною методою зас

кочення всіх рівночасно, щоб не було змоги лорозумі

тися і щоб з різних оnравдань чи nояснень кожного з 

нас виловити nравдивий стан і nотім бити нас лротиво

річ·ностями в наших заявах. 

Ue долляло олії до вогню. Само собою, зібралися 

ми зараз таки того самого вечора: хто доніс про те ди

версантам? Чи є між нами зрадник, дволика особа? Точ
но nереходили ми один за одним, з ким зустрічалися і 
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про що говорили за час від наших останніх сходин, од

нодушно прийшли до переконання, що донести про те 

диверсантам мусів ніхто інший, тільки Василь Нагай

ський. Був це земляк Павла rенrала, з того самого се
ла під Пере~ІИшлем, приїхав на кілька днів до Кракова, 

відвідав Павла і був при тій нагоді на наших сходинах. 

Хоч Павло головою своєю за нього ручався, що це лю

дина певна, знає його від малих літ і можна йому дові

р'яти, та опісля показалася, що наші здогади правиль

ні. Не тільки, що просто з нашого засідання пішов він 

до Равлика і розкрив нашу неконспіративну конспіра

цію, але ще й від себе не одне прибавив, чого не розу

мів, або чого здогадувався. 

Можливо, якби залишили нас у спокою, ми ще зій

шлися б кілька разів, та й на тому станула б, бо ж не 

було в нас ніякої програми діяння. Але ці поліцейські 

методи, а ще більше погрози Равлика нас до живого 

обурили і з другого боку дали нам зрозуміти, що нас 

лякаються і це піддало на~І поваги в наших очах до се

бе самих. Зараз таки ми взяли деякі постанови, що нам 

робити надалі. Сходитися будемо тільки один раз на 

тиждень, кожного разу в іншому місці. Берегтися, чи 

не слідить нас хтось, уважати бистро, як колись у під

піллі. Покищо замикаємо наше число до першого де

сятка ініціяторів і нікого нового на сходини впускати 

не буде~ю. Про своє існування, як зорганізованого гур

та - мовчимо. Навіть перед найближчими приятелями. 

Оподатковуємо себе добровільно одноразово, скільки 
хто може дати, щоб створити організаційний фонд на 

найконечніші потреби, може прийдемо до висновку, що 

потрібно вийти з нашого замкнення і рішитися на якусь 

акцію. Крім того заводюю сталі місячні внески до на

шої каси. 

Прецизуємо нашу ціль. Найперше негайно пот

рібно ввійти в зв'зок з Головою ПУН і довести йому 
до відома, що тут проти нього кнується. Ми тільки 

неясні поняття мали про зустрічі й переговори банде-
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рівської опозиції з Головою ПУН; на~І здавалось, що 

все те діється без його відо~tа, що перед ним прики

даються лояльними членами, а за ллечи:о.Іа кують зра

ду. Водночас запевнити його про нашу відданість, ми 

ставюю себе до його диспозиції і на нас він може ра
хувати. Постановлено, що я напишу меморіял, лід ним 

лоложимо свої лідлиси і тоді треба шукати способу 
передати йото до Голови ПУН. 

Як друге - висилає~ю людину JJ терен, JJідJJідати 

різні осередки в Генерал-rубернаторстві, JJишукати, 
хто в тих ~Іісцевостях з наших знайомих, обережно роз

відувати, чи в терені такий са:-.1ий JJiтep віє, як у Кра

кові. Мало говорити, багато слухати. Зводити розмову 

на цю тему, але самому фарби не лускати локищо, 

йдеться тільки про найбільш загальну орієнтацію, оліеля 

лобачюю, з ким ~южна буде говорити більш одверто. 

На об'їздку вислали ми Мико.r1у Максюtюка. До 
того він не надавався, дилломато~І не був і язик у ньо

го не дуже ловороткий, але всі ми були зв'язані працею 

і не могли вирJJатися з Кракова на довший час, а поїздка 

ця вюtагала най~tенше двох або й трьох тижнів. Раху

вали ~Іи, що Максимюк вернеться ще в ~tісяці червні. 

До того часу муси~ю поширити собі в Кракові ба

зу наших прихильників. Підходити індивідуально до 
знайомих членів ОУН, зводити розмову на відношення 

до ПУН і до Голови ПУН, тягнути за язик, як кожен 

особисто до тієї справи ста'Виться, а коли він за ПУН 

- тоді лідсичувати його не'Вдоволення акцією дивер
сантів, щоб ще більше його проти них наставити, коли 

ж він незорієнтований - роз'яснювати йому справу, 
але· так, щоб настроїти проти диверсантів, а коли він 
проти ПУН -- виявляти на"!е б то свою незаінтересо

ваність, одначе старатися захитати його в левності пе

реконань. 

Ми мусіли діяти в свідомості, що за нашими руха

ми слідкують, а тому справа вимагає найвищої обе

режности. Конелірація не була нам новиною і це тепер 
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додавало трохи перцю скучному еміrраційному існуван

ню. Ніякого поспіху, краще на одну людину цілий тиж
день зужити, як зайвим поспіхом передчасно себе зде

конспірувати. Наше завдання покищо не вербувати 

собі прихильників, тільки пізнавати терен і зорієнту

ватися в юодських настроях та в ступні їхньої поінфор
мованости .Коли так зберемо матеріял для нашої влас

ної інформації, побачюю, що можна і треба далі діяти. 

Наразі в відношенні до диверсантів виказувати прюІИр

ливість, щоб не загострювати їхньої чуйности. 

За тиждень зійшлися ми в фабриці содавої води. 

Я вже мав готовий :11еморіял до Голови ПУН і ми його 

nідnисали. Не дуже й знали, що там писати, подали тіль

ки, що теперішній стан, так як він представляється n Кра
кові, нас не задовольняє, що ми, члени ОУН а ще перед 

тим УВО від давніх років, не можемо собі в ньому знайти 
~Іісця, а до деякої міри і для нас там місця не знаходять. 

Що :'>ІИ занепокоєні пропаrандою nроти ПУН і Голови 

ПУН, деКJІяруємо свою лояльність. Що покищо нас тут 

nідnисаних ~Іало, але ми nевні, що в nотребі їх знайдеть

ся більше. Що ми nросюю на нас звернути увагу і 

дати нам якийсь знак, чи ПУН задумує nротиставити

ся акції диверсантів. 

Зібрані за цей тиждень інформації не давали нам 

ще дійсного образу. Ми шукали контактів, самозрозу

l~Ііло, до людей собі найближчих і віком і спільним ми

нулим і товариськими зв'язками. Ці контакти майже вик

.1ючно йшли в сторону давніх членів УВО, те.пер обтя

жених родинами, мало поворотких nолітично й органі

заційно, врослих у сусnільне життя. Мало можна було 

рахувати на їхню активність в організаційній роботі, 

вони могли вnливати на nублічну оnінію, не одне зро

бити в ділянці сусnільно-громадській чи фінансовій, 

навіть у nроnаrандивній, але організаційних оnератив

ників з них nоробити годі. Все ж таки вже ці Перші 

контакти відкрили нам такі речі. 
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Перше - диверсанти покищо опановують ті.ТJЬки 

найближчих залежних від себе людей і через те не встиг

ли ще розгорнути широко масової деструктивної про

паrанди. Тому багато низових членів про нічого не знає, 

керується тільки своїми організаційнюш зв'язками й 

кличками. Але часу вони не гають і закріплюються з 

КОЖНИ:\1 днем. 

Друге - що в теперішній своїй стадІІ акція про

ти ПУН, а зокрема проти Голови ПУН, не дуже попу

лярна, авторитет обидвох цих інституцій ще високо 

стоїть в організаційних масах, принаймні ceJ:teд колиш

ніх членів УВО та серед колишніх воякіn українсь

ких армій. 

На тих сходинах порішено зробити крок далі: вже 

не тільки орієнтуватися про настрої, але підсилюnати 

серед них обурення, що знайшлися люди, що хочуть 

валити зоторитет Проводу Українських Націоналістів, 

усунути полковника Мельника зо становища Голови 

ПУН, а полковника Сушка відсунути зовсім з україн

ського організоnаного життя в Генерал-r убернаторст
ві. А далі, будемо ждати на поворот Максимюка, поба

ЧИ;\ІО, що привезе він з об'їздки. 

Хоч як слабий був наш гурт і нашим особовим 

складом і нашою кількістю і нашими об'єктионим мож

.1ивостями, але на той час він був одинокюt свідо~ІЮІ 

гніздом спротиву підривній роботі диверсантів. З фази 

розду;\tувань і критики, поволі почали ми вступати на 

шлях активного резистансу і протидіяння на;-;tаганнюІ 

РП ОУН узяти під свою владу цілу Організацію Україн
ських Націоналістів. Ще не знали ми, що робити і як 

робити, ще неясними зарисами, неначе крізь мрm<у стс

лилися перед нами дальші шляхи, та одне вже було для 

нас поза межами всякого сумніву -не можна бездіял""' 

но тому приглядатися, не можна задовольнятися ті.lь
ки бідканням і констатуванням зла. З тим треба бо
ротися. До того в першу чергу покликаний ПУН, бо й 
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він найбі,1ьше загрожений. Необхідно, щоб ПУН зачав 

якусь рішучу акцію, а ми його лідолремо. 

Добре сказати, що ПУН ловинен щось робити, але 

де він, цей ПУН і як до нього дістатися? Тут на місці 

був nолковник Сушко, до якого ми всі ломкнаючи ті 

чи інші критичні завваги, все таки :\tали якийсь санти

;\Іент з давніх часів. Як не як - все таки був він І<ра

йовюt І<оменданто)І УВО, діяв у краю, не на е~Ііrра

ції, разом з нами в тюрмі сидів. Та що з того, коли з 

ним годі говорити лро ті речі, він тільки слухає і мов

чить. Треба шукати іншого контакту. 

Якраз тоді конфлікт між РП ОУН і ПУН увійшов 

у фазу, що з одного боку уможливила нам цей контакт, 

а з другого боку nриелішила нашу дію. 

184 



7. РО З ДІ Л 

ЛУН ВИПРОСТОВУЄ ПЛЕЧІ 

Гриб у Кранові. - Таємна моя з ним зустріч. - його 

зрезигнована постава. - Переконую його про потре

бу спротиву диверсії. - Гриб обіцяє мені зустріч з Го

ловою ЛУН. - Конспіративна подорож до Берліна. -
Холодна стріча з Головою ЛУН. - Гриб мене потішає. 

- Що привіз з об'їздки Максимюк? - Наради в Від

ні. - Перегляд сил. - Розподіл роль. - Сич перед

бачує бешкети. - Макар мусить сидіти в мишачій ді

рі. - Мій лист до Ярого. - Гетьте думи навісні! 

Бертаюся раз з обіду до прщі і кого бачу на Зе

леній nу лиці? Гриба! Ішов він у більшо~ІУ гурті, серед 

якого завважив я ще Ярого, r абрусевича та інших, іш
ли собі в дружній гутірці, серед о1іхів і жартів, як най

кращі приятелі. Я з дива аж очі витріщив і трохи рота 
не роззявив. Але якось опанував себе і спокійно минув 

цілу кумпанію, привітавшися ввічливо. Щось дивне :ІІУ

сі.1о діятися, коли в самщ1у розгарі диверсантеької бо

ротьби за владу, коли на Гриба цебром лляJІИ помиї, 

закидаючи йому, що толерував і прикривав ШІ<ідниць

ку роботу Барановського-Макара, - Гриб поруч з Ярим 

і r абрусевичем у найкращій комітиві проходжується 
по вулицях Кракова. 

Негайно подзвонив я до Сича, щоб мені у~юЖJІИ

вили розмову з Грибом. Оказалося, що якраз кінчає 

свої наради "Внутрішньо-Організаційна Ко~tісія" д.'ІЯ 

полагодження конфлікту між ПУН та опазипією до ньо

го, що мала вона· вже кіnька засідань у різних міпшх, 

а сьогодні вже довела своє діло до кінця і редагують 
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кінцевий комунікат. Це було 16 червня 1940 року, доб
ре пам'ятаю ту дату, бо 16 червня -день моїх народин. 
Сич обіцяв мені дати знати, як тільки Гриб зможе вир

ватися з засідання, щоб не викликати підозріння і стрі

нутися зо мною так, щоб ніхто не бачив. 

Зробити це доволі трудно. Засідання "Внутріш
нІЬо-Оргапізаційної Комісії" відбувалося частинно в 

канцелярії Сича при вулиці Зеленій ч. 26 на першому 
поверсі - я працював у тому самому будинкові на дру

гому поверсі - а частинно в мешканнях Равлика і Ста
руха-Сабрусевича при тій самій вулиці. В обидвох бу
динках і на вулиці вертілися дивереантські розвідчики. 

Зайти до канцелярії Сича так, щоб ніхто того не бачив, 

- майже неможливо. Двері до цілого мешкання відчи

няв дижурний, довірений Равлика. І він мене знав, не

раз впускаючи і випускаючи мене звідти. 

Та Сич завжди був добрим конспіратором і хитро 

виходив 3 кожної делікатної ситуації. Так і цим разом 

він улаштував мені побачення з Грибом під самим но

сом диверса·нтів, у їхньому приміщенні, і ніхто 3 них не 

мав про те поняття. В умовленій годині викликав він до 

сусідньої кі~Інати дижурного за якоюсь дрібницею, а 

двері відчинив мені інший хлопець, спроваджею1й на 

той час довірений Сича, при чому я не дзвонив, тідьки 

легко тричі застукав. Миттю промчали ми крізь досить 

те~ший коридорчик і за хвилю я скринся в туалеті. За цей 

час Гриб nийшов з кі~Інати, де сиділа Комісія і деякі чіль 

ні диверсанти, і ми обидва зайшли до останньої кім

нати, що служила Сичеві за спальню, коли він довше 

засиді·вся в своєму бюрі. Там ми замкну,,ися на ключ 

і декілька хвилин могли спокійно поговорити. Не луже 

й часу було, умовилися ми тільки про стрічу на другий 

день. Гриб жа·лівся, що йому на п'яти наступає дивер

еантська розвідка, з ока його не спускають. Але яін rнн:

тарається отрястися 3 них по дорозі і стрінемося аавт-
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ра ввечері в дев'ятій годині в мешканні Франца Свобо

ди' при вулиці Авссенрінr, но~1ер дому вже забув. 

Увесь час у туалеті світилося світло і сидів там наш 

Омелан Сеник-Грнбівський 

хлопець, щоб видавалося, наче Гриб туди зайшов. Те

пер Гриб висмикнувся назад до кімнати нарад, а я шу

бовснув до кімнати біля кухні, де жив сотник С.С. і пе

ресидів у нього майже годину, вдаючи, що вже давніше 

зайшов до нього на розмову, опісля ми разом вийшли 

з квартири. 

Всі ці за·соби обережности були доконечні в даній 
ситуації, бо Гриба обставили, щоб унеможливити йо

му якінебудь стрічі, а я вже був у підозрінні в дивер-

• Остап Чуч~>еаич. 
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сантів; це діялося вже після того, як Ленкапський осте

рігав мене перед якоюнебудь акцією проти РП ОУН. 

Не знав ще я, чи за мною розвідка ходить завЖ.!J:И, 

чи тільки вряди-годи, одначе йдучи на наші стрічі, і тим

більше тепер, їдучи на побачення з Грибом, поводив·ся 

я як тільки ~tіг найобережніше, як колись за давніх ча

сін у Львові, оберігаючися перед польською слідчою 

полщtєю. Об'їхавши трамваями половину Кракова в 

різних напря~tках і ховаючися по брамах кам'яниць, зай
шов я точно на означену годину під заподану адресу. 

Дуже незручне це було місце - широка алея, по оби

двох боках стіною стояли побіч себе новенькі модерно 

зб у довані кам'яниці, тепер призначені на житло для 
німецьких урядовців. Тільки де-не-де стрічалася ще я

кась польська родина і в тій одній такій кам'яниці жив 
Франц, про його мешкання ніхто не знав, я теж упе

рве туди зайшов. 

Завжди мав я сантимент до Гриба. Я шанував йо

го за те, що він одинокий з ПУН приїжджав до Гали

чини з безпечного закордону, наражався разом з бойо

виками на поліційні переслідування і кілька разів вис

микнувся поліції з рук майже на п'ять хвилин перед 
дванадцятою. Крім того між нами особисто зав'яза.'Іася 
дружба, по~шмо значної різниці віку - Гриб був стар

ший від мене на п'ятнадцять років -- і помимо того, що 
~Іи ніко.'Іи не перейш.'Іи на інтимний спосіб говорен
ня до себе. 

Побачивши тепер Гриба кілька місяців піс.1я того, 
як розсталися ~tи в Відні, коли то виряджав він мене в 

дорогу до Америки, я справді щиро зрадів. Найnерше 

розказав я йому про свою подорож і nоворот з Юго
с.'Іавії і зараз перейшов на дивереантську ·бОJІЯЧt<у. За
сиnав його докорами, що так довго три~fа.'Іи сnраву :а 

тайні nередо ~Іною. А коли б я знав, що в траві пищитьJ 

ще перед пів роком, як багато сильніша могда б тепер 
бути nозиція Проводу! Бо тоді зна·в би про те не я сам 

один, це рознеслося б поміж іншими членами УВО й ОУН 
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і непомірно утруднило б диверсантам роботу. Хто знає, чи 

взагалі вони зважилися б одверто творити свій РП ОУН, 
якби в са~шх початках розкрита була їх конспірація 

проти Проводу. Від того часу не одна людина попа,ла 

в їхні сіті, а ~юже вона тепер стояла б по нашій стороні 

барикади. Не тільки ~Іене одного треба було притягну

ти до протиакції, але й інших, пронюхавши письмо но

сом, - хто тільки не дуже сердечно ставиться до дивер

сантів, давай його сюди! В тому часі, безпосередньо 

після впадку Польщі, авторитет Проводу і його пред

ставника в Генерал-Губернаторстві, полковника Ро:\Іа
на Сушка, стояв так високо, що коли б ПУН рішився 

був на контакти з членством понад голови дивереан

тін - їх були б шапка~ш закидали. А так дана їм доро

гоцінний час зібратися, порозу~tітися з собою, обду

~tати способи своєї акції, пов'язати з собою людей. 
І цей час використали вони чудово, ні одного дня не 

прогавили, на те діло вони мастаки. 

Гриб сидів похнюплений і сумно кивав головою. 

Оправдувався, що його не було на місці, він мусів увесь 

час перебувати біля Голови Проводу, на якого ішов 

страшенний натиск з німецького боку. Справу доруче

но Макареві й Сичеві, на жаль вони були засліплені си
лою диверсантів і реферували в ПУН, що поза і попри 

групу Степана Бандери годі щонебудь зробити, Сич 
дораджував за всяку ціну шукати з ними порозуміння. 

Думав, може вони втихомиряться, зацитькаються. Ма

кар ішов навіть на те, щоб зрезигнувати зо свого пос

ту і не дражнити опозиції своєю особою та дати Го.10-

ві ПУН вІльніші руки в розмовах з групою Бандери. 

To~ty він і передо мною ~ювчав, аж коли Гриб з Італії 

вернувся, негайно вирвав мене з диверсантеького кубла 

Про всю справу хотіли розказати мені аж перед самюt 

від'їздо~t до А~1ерики, щоб і я сам був поінформований 
і другим в разі потреби міг розкрити очі. 

Шкода жалувати за тим, що минуло, "що зле було 
чи гоже - що сталось уже раз, - відстатися не може". 
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Давайте, перейдемо до того, що нам тепер робити. Є 
нас тут група людей, що з них вправді слабі оператив

ники, але вона може бути зав'язком для якоїсь більш 
енергійної протиакції ПУН. Я приніс з собою меморіял 
до полковника Мельника, хотів би передати до рук осо

бисто. Треба якось отрястися з апатії, треба бути Про

водо~І і показати диверсантам, що за скоро втішаються 

перемогою, за скоро насміхаються з ПУН, бо той добре 

оrіється, хто останній сміється. Ще не все втрачене, 
ще пропаганда проти ПУН не пішла широко в :маси, є 

ще доволі людей, що напевно не погоджуються з ди

версантами, а коли навіть і признають їм у дечому ра

цію - не підуть на одвертий бунт проти Проводу. За 

Проводом стоїть "стара гвардія" і вона докаже, що 
"ста ра гвардія гине, а не здається!" Тільки ми ~1усюю 

бачити той Провід, всі мусять відчути його руку, бо як 

же ж ~южна шанувати Провід, що капітулює перед опо

зицією? До чорта з цілою "Внутрішньою Комісією" ! 
Наплювати на неї і почати говорити іншою мовою, це 

противникові імпонує, а масу застаnляє шанувати Про

від! А коли лякаєтеся, щоб не штовхнути диверсантів 

до якоїсь десператської акції завчасу - дуріть їх пе

реговорами, як вони дурили вас, а тим часом самим збі

райте сили і приготовляйтеся до того, щоб скрутити . 
карк бестії! 

- Запізно, -- каже Гриб - це треба було зачати 

ще перед кіль·кома місяцями. 

-- Чому запізно? Ніколи 

воля до боротьби. 

Сьогодні ми підписали 

Ось він! 

не запізно, як довго є 

фінальний комунікат. 

І Гриб подав мені його копію. 

- Та це ж капітуляція, повна капітуляція! І ви 

погодилися на неї, підписали? 

- Що ж було робити? Нізвідкіль нема підпори, 

все муром проти мене стояло, я рішився зійти зо шля-
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ху для добра Організації та щоб не в'язати Голови ПУН 
в його рішеннях.2. 

- Ви не бачите, що це лише початок? Що тепер 
піде шантаж за шантажем? Найперше була "Внутрішньо
Організаційна Комісія" і добилася уступлення трьох 
членів ПУН та включення в склад ПУН цілого РП ОУН. 
Завтра прийде до слова "Юридична Комісія" і винесе 
рішення, що 11 ВЗУН неважний, а вслід за тим і вибір 

Голови ПУН і всі його дальші акти не мають під собою 

леrальної підстави. Це ж очевидний большевизм! 

- Хоч я й погоджуюся з вами, але що ж ми мо

же~ю вдіяти? Як спинити диверсію, якою силою, що 

її не маємо, яки~Іи засобами, що їх не знаемо? Бу демо 

кивати пальцем у чоботі, на сміх себе піднімати? 

-- Не можна до того допустити. Це ж кінець ОУН. 

Бо сьогодні Ба'Ндера висуне з сідла Голову ПУН при по

~ючі внутрішньої ребелії, а завтра, заохочена його при

кладом, знайдеться нова rвардія преторіямів і він самий 

полетить коміть головою. Нема за ким жалувати, хай 

летить до біса, та тільки разом з ним лягає в болото 

ввесь авторитет націоналістичного проводу, щоб уже 

ніколи з нього не піднятися! 

Я розпалився, аж кричав, Гриба це зденервувало 

і він чувся нколений докором. 

2 СціборсьІ>ий ось так оиясюоє в "Білій Книзі" справу підпису 

ГрибівсьІ>оzо під "ЗаписІ>ою Внутрішньо-Організаційної Ко.місії". 

"Роблячи це, ГрибіосьІ'ий виходив з подвійного заложення. По-перше, 

від.ІІовою підписатп схвалення Ко.місії він не хотів аривати всіх 

.ножл1tвостей иорозу.міння, я~>і йо.wу доручав анайти Вождь, по-друге, 

даючи свій підпис, він бажав залишити Вождеві свободу рішень на 

той випадоІ', колu б цей останній справді знайшов, що для добра 

сnрави необхідна ди.кісія ГрltбівсьІ'оzо. Отже в 11остааі Грибівськоzо 

до схвалень Ко.кісії бачи.11о не тільки .wакси.кально виявлену добру 

волю допо.моzтп .11ирній ліІ'відації диверсії, але й аІ'т са.ІІожерmвІ~, 

що виявпвся в зzоді добровільно вийти зо сІ'ладу ПУ Н, "оли цієЮ ці
ною вдасться оздоровити анутрішньо-орzаніааційні оідносttНІt. Своі.JІ 
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- Криком тут нічого не вдієте. Давайте, погово 

римо спокійніше. 6уло б добре, якби ви з Головою ПУН 
стрінулися, особисто вручили йому меморіял і поінфор

мували про ситуацію, як її звідсі бачите. 
- Зробіть це для мене, мені конче треба до Голо

ви ПУН достатися, ми шукали зв'язку до нього, не зна
ли, як це зробити. Тільки як доїхати тепер до Італії? 

- Полковник цими днями вернеться назад до Ні

меччини. Тепер, коли Італія теж у ·війні й перестала бу

ти нентральною країною, нема потреби там сидіти, тре

ба б їхати ще далі, десь до Еспанії або до Портуrалії, 

а це за далеко від рідних земель. Краще десь тут поб

лизу, на випадок подій на сході. 

Погодилися ми, що Гриб напише мені картку з при

віrом, як тільки Голова ПУН буде міr стрінутися зо 

мною. Від тоді я ~Іушу бути кожної хвилі бути готовий 
до виїзду, так улаштувати свої відносини в хаті і в пра

ці, щоб перед сторонніми людьми затримати в тайні свій 

виїзд. До мене зателефонує Франц Свобода і вистара

ється мені про документи подорожі, в ·нього є на те спо

соби. В телефоні роз~юва буде невинна, бо може ди

nерсанти підслухують телефони n YUK, хоч ледве чи 

nони це потраплять. Але обережність не завадить. Франц 

жесто.ІІ хотіа Грибіасьh<tй за всяh·у ці11у відпружити ат.цосферу та 

дати диверсаІІта.Іt приклад орzакізаційІІого І>онстру~>тивіз.му й tІоR

ної підпорядкооаІІости остато'Чнnм ріше11ня.и Голови. На жаль це оу

ло - як зzаду~ться в Свято.wу llucь.tti - "розкидуванІІя tІерлів tІе

ред свuІІь.Іm" .. ІІоральний і культурний рівень дпоерсійної х;.ті~оїІ по

Іfазався 11астілмш низький, що оо11а не ті.Іьt>и 11е піима за ТІр!rкла

до.Іt Грибіоськоzо, але навіть не зрозу.11іла zлузду йоzо поступовання''. 

З yвazu на те, що СціборсьІfий і ГрибівсьІfий дуже дружили з собою, 

треба ІІрийняти, що пише він це на підставі власних слів l'p146a. 

ОдІІа'Че шляхетні Jroтuou Грибіаського для полагодження конфлікту 

були ІІе на .tticцi і не .woz.ш доаести до цілі. Це була, zoaopЯ+ttt по

теперішньо.wу, "політut>а заспокоєння", що тіл1.ки ааzострює апє

титtt і прuспішує капітуляцію 
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буде говорити nо-ні~Іецьки, він чудово володіє німець

кою ~ювою, ніхто в ньому не nізнає українця. Умови

мося тоді про стрічу з ни~І і він зробить для мене все, 

що nотрібно. 

Гриб nожвавів, виnростувався, якась надія всту

пила в нього. Просив ~Іене, щоб я так довго не nоки

дав nраці в YUK - я носився з таким намірО)!, бо тяж

ко було nрожити в воєнний час на урядничій nлатні -
доки не виріши~ю щось у цій сnраві. Не nовинно це дов

го тривати. 

Розстали'ся ми далеко по nівночі. 

Про зустріч з Грибом і nлян nоїздки до Голови ПУН 

не гоrюрив я ніко:\Іу. 

Картка від Гриба nрийшла дуже швидко і майже 

ріпночасно задзвонив до мене Франц, щоб nрийти до 

його мешкання. Казав мені виробити собі виказку Ук

раїнського Доnо~югового Кол1ітету на місто Краків з 

евітлиною та nодати йому число. Пасіршайн3 на nереїзд 

границі для мене він уже має, треба тільки вставити чис

ло особистої виказки - ні~щі видавали nереnустки в той 

сnосіб, що вони були важні в сnолученні з якимсь до

ку~Іентом ідентичности - їхати можу хочби й сьогодн,і 

зголоситися в Берліні в Костика Горського nід число~І 

49 Авrсбурrерштрассе, там мене еконтактують з 

Грибом. 

На лихо я десь загубив свою виказку і мусів ви

робляти нову. Звичайно це тривало пару днів, але Ста

рух вида'В її мені того са~юго дня і я не гаявши часу 

вибрався в дорогу. Зголосив я в YUK, що необережно 
стуnаючи no сходах звихнув ногу в кістці, буду мусіти 

кілька днів nролежати в ліжку - це, щоб моя відсутність 

у бюрі в нікого не будила nідозри. Поїзд до Берліна від

ходив увечері біля восьмої години, надворі ще зовсім 
ясно і я лякався, щоб не стрінути кого знайомого, бо 

з Перепустка. 
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Краків ~Іісто мале. Якось щасливо, ніким не по~rічений 

зайшов на двірець і на другий день уранці заїхав до 

Берліна. 

Сконтактувався з Сенико~r-Грибівським перед 

зустріччю з полковником ~rали ми ще коротку розмоау 

в трійку: Гриб, Макар і я. Ще раз повторив я свою ду~І

ку, що не ~южна капітулювати перед диверсанта~ІИ, ко

нечно треба шукати способів їм протиставитися. Поки

що са~І ще не здаю собі справи, як це робити, але над 

тюr треба дрrати. В Гриба не було великого ентузіяз~rу, 

але Макар мене підтримав: диверезонти йдуть не тільки 

на відсунення одної чи другої людини з ПУН, їхня ~rе

та - повне знищення ПУН, разо~І з його Головою, а 

то~rу не ~юже з нюrи бути порозуміння. 

Трохи пізно прийшов Макар до такого переконан

ня, але, як то кажуть, ліпше пізно, як ніколи. 

Стріча з Головою ПУН назначена була на четверту 

годину після обіда в кімнаті якогось великого готелю. 

Дожидаючи того часу сиділи ми в каварні напроти, я роз

відувасвя, як стоять наші справи за кордоно~r, що нас 
чекає від німців, яка позиція Ярого в ніщ~ів - відпо

віді діставалися мені дуже неясні, часо~r здавадося, що 

або все ще криють передо ~ІНою щось, або ~юже ca~ti не 

багато знають. 

Наближалася четверта година я пішов. 

З полковника~! Мельника~! я мало був знайомий. В 

часі, ·коли він був Крайовим Ко~rенданто~І УВО u Га:ш
чині, я тільки перші свої кроки ставив у бойовій ді:rшші. 

Потім він пішов до тюрми на п'ять років і вИйшов звідти 

під кінець 1928 року, якийсь час приходив до здоров'я 
і відпочивав поза Львово~r, а опісля знову я в.;rетїв ло 

тюр~rи й вийшов аж влітку 1936 року. Принагідно стrі

чався я з ним у клюбі "Молода Громада" у JІьноні та 10 

"Uентросоюзі" кілька разів, ку ди він часом заходИІ-І до 
Юліяна Шепаровича і вже восени 1938 року він виїхав 
за границю перебрати становище Гшюви ПУН після 

оrерти полк. Коновальця. 
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Ідучи на стрічу з Головою ПУН хотів я вилляти ввесь 

жаль, що накиnів у душі не тільки в ~Іене са~юго, але й 

у моїх товаришів. Розкрити наші серця перед ним, якого 

~Іи шанували, як нашого Крайового Коменданта з Війсь

кової Організації і як нашого Голову ПУН. Не тільки 

дати uисказ наШО)ІУ обуренню з того nриводу, що най

шлися люди, щоб nіднести руку на найвищий авторитет 

н Організації, але й заnевнити, що ~Іи там у Кракові, хоч 

невеликий наш гурт і мале значення в Організації nід 

теnерішню пору має~ю, але твердо стоїмо nри ньому і 

ви стоїмо до останку. Що ми очікує~ю якоїсь акції від 

Проводу суnроти людей, що са~Іі nроти нього збунтува

лися і других на той шлях тягнуть. До тої акції ~ш при

Jюжи~ю uci наші сили, віддамо не тільки нас самих, але 
й усі наші засоби. Що наше число наnевно буде зростати, 

як тільки люди nочують, що Провід діє, не тільки мов

чки сnрий~Іає доконані дивереантські факти. І я са~Іий і 

всі інші, що в їхньо~ІУ і)Іенні говорю, сnодіваємося силь

ної руки ~.:ід Проводу та очікуємо його наказів. 

З такими думками входив я до кі~шати ч. 410 готе
лю. Назустріч мені nіднялася висока nостать nолковника 

Мепьника, ми nривіталися і по перших кількох фразах я 

відразу nристуnив до своєї сnрави. Не знав, від чого зача

ти, як говорити про ті речі з Головою ПУН, Гриб не ска

зав ~Іені, що і скільки з нашої розмови він nереnовів 

nолковникові. Голова ПУН слухав ~ювчки і видно було, 

що ціла та сnрава дJІЯ нього страшение неnриємна. В часі 

розмови завважив я, що він зчаста сnоглядає на годин

ник на своїй руці і це зробило на ~Іені ·враження, що йо

му ~ює говорення нецікаве. А коли він сказав, що неза

баром мусимо кінчати розмову, бо замовлена нже черго

па зустріч з кимсь іншю1, неначе хто кригою серня ~Іе

ні торкнувся. Не мінут, годин потрібно було, щоб ниека

зате все, що назбіралося. Я швидко закін•нш, nереда~ 

nідnисаний нами меморіял, nопрощався і нийшов. 

Гриб з Макаре~! усе ще ждали на мене в каварні вни

зу. Не міг я стримати жалю, що стільки я ждав на ро:;-
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мову з Головою ПУН, стільки собі від неї обіцював, і 

теnер не маю з чюt вертатися до тих, що мене сюди ви

силаJІИ. Що ї~І скажу? Передам тих кілька чемностевих 

фраз, що ними об~tіняuся з Головою ПУН? Потішав ме

не Гриб, що я не знаю ближче Голо'ви ПУН, що він 

розкладає свій час не на години, але на мінути, що сотні 

людей добиваються побачення з ню1 і що не можна його 

відношення до людей судити по nершій розмові. А форма

лістична nостава - це залишки з військових часів, вона 

зникає nри ближчо~tу nізнанні. 

Все таки nісля тої nоїздки лишився десь гіркий осад 

жалю на дні душі, що в такій важній сnраві, від якої за

лежала доля цілого ПУН і цілої Організації, я мусів 

вести роз:о.юву з годинникщt у руці. 

Відїхав я ще тої самuї ночі, умовився з Грибом, 

що на другий тиждень nід недіJІЮ nриїду до Відня, во

ни визпуть туди Сича і тоді відбуде~ю в чuірку воєнну 

нараду. До того часу nовинен я придумати якийсь плян, 

що на мою ду;\tку треба чинити. 

На наших сходинах у Кракові розказав я про nоїзд

ку до Берліна і стрічу з Головою ПУН. Коли ми зробили 

перший крок, на ньому не можемо сnинитися. Чи всі го

тоні nодати руку Проводоuі, якщо uін енерrійно візь

меться nоборювати диверсію? Всі до одного заявилися, 

що зроблять усе, чого від них будуть вимагати, віддадуть 

усі гроші, скільки хто має, будуть виконувати таку орга

нізаційну роботу, до якої хто здатний, а в nотребі, як

що б nрийшлося йти на ножі з диверсією, не занагаються 

і nеред найскрайнішими засоба~Іи, якщо буде такий наказ. 

Вернувся вже з об'їздки Максюнок. Не багато nри
віз, бо за короткий час, але відвідав усі більші місцевості 

від Білої Підляської аж по Сянік, скрізь знайшон точки 

зачеnу в знайомих. На низах ;tало nокищо відомо про 
конфлікт Бандери з ПУН, а зрештою і нема великого заці

кавлення тим. Всі більше думають про те, щоб якнай

швидше ві·йна nочалася з большевиками і щоб до краю 

вернутися. Якісь вісті про неnорозуміння доходя1'Ь усю-
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ди. Годі сказати, яка була б реакція на одвертий розрив 

з ПУН, тут небезпечно ставити проrнози на підставі при

нагідних і поверховних розмов. Одверто говорив тільки 
з кількома своїми давніми знайомими з тюрми, вони без

застережно заявилися по стороні Проводу. Привіз з со

бою різні адреси та інформації про місцеве життя. 

Ми наближалися вже до границі вичерпання наших 

можливостей, з власної ініціятиви не багато більше могли 

ми зробити, як те, щоб переговорити з кількома десятками 

людей, тут і там когось заrітувати чи настроїти проти 

диверсії, зібрати трохи грошей. Шо інше, якби цілою 

акцією керував кийсь леrальний авторитетний центр, 

скажі~І ПУН, або хтось з його уповноваження. Тоді ~юж

на б сподіватися на відгук декого, хто пов'язаний кличка
ми з диверсією і куди нам нема доступу. І ясно мусять бу

ти поставлені кличі, во ім'я яких ця акція ведеться, ви
сунена мета, до якої прямуємо. Люди щось мусять ба

чити перед собою, розуміти, куди й чому їм іти. Ue ле
жало поза межами спроможностей гурта звичайних і ма

ло знаних членів ОУН, тут мусів своє слово сказати Про

від Організації. 

Сказавши праrщу, над тим ми і не застанов.'Іялися, 

не нашого це розуму діло. Колись наnевно Провід почне 

діяти, йо"у потрібно буде людей, потрібно й грошей. ось 

тоді ~•и ниетупаємо на сцену. 

Прийшов уже час, коли треба подумати, як братися 

за те діло. Не тільки, від чого зачинати, але що й далі 

після того, як переступити Рубікон. Вийти з якимись кон

кретни~rи проєкта~ІИ? Тяжко. Ані не знав я дійсної сипи 

диверсантів, ані невідомо, на що ~юже рахунати ПУН. 

Все спіралося тільки на здогадах. Нічого легшого, як пе
рерахуватися і через те програти. Безперебійно ду)Іан 

• я про те, і робота в YUK не бралася мене і сон у хаті вті-

кав. І нічого путнього не ~Ііг видумати -- а тут уже й 

до Відня їхати пора. Так і поїхав з нічи~І. 

У Відні ми відбули свою нараду. Приїхав і Сич, впе

рве тоді заговорив одверто про диверсантів. Витерпів 
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від них чимало упокорень, в'їлися вони йому в печінку, 
жовч гіркістю розлялася. Їх багато, ніхто краще за нього 
того не знає, бо він там у са~ю~tу їхньому центрі, як у гні

зді шершенів. Через квартиру проходять кожного дня 

десятки а то й сотні людей. А то далеко не всі, скільки 

таких, що йдуть на зв'язк11 по приватних хатах. Чи є та
кі, що на них міг би він спертися? Хто його знає, може 

і є, та не знати, котрі, ніко~tу на чолі не написано, що 

нін ду~tає. Досі він не пробував з ніки~І говорити про ці 

речі, але спробує. Обережно, може когось потягне за 

язик. Одне певне, що це люди запеклі і добровільно сво

їх позицій не здадуть, бій буде напевно і то не легкий, 

щодо того треба відкинути всякі ілюзії. Він ca~t не має 
доступу до організаційних низів, хоч усякі типи вітають 

його шанобливо, але організаційно вони в такій систе

~tі, що без клички і не підступай. 

Що ж тоді робити, пасивно ждати, що принесе час? 

Ні, щось треба робити, конечно треба, бо зухвалість 

диверсії починає вже переступати ~tежі пристойности. 

Але що саме? Ось тут і сук! 

Мене щораз більше переслідує думка, що треба вда

рити по цілому РП ОУН, як по установі, так і по людях, 

проголосити його поза організаційни~І законо~t, вийняти 

з-під пра·ва, уневажнити всі його клички й доручення, 

безпосередньо відкликатися до організаційних мас,' ки
нувши на терези ввесь авторитет Проводу Українських 

Націоналістів і його Голови. Не бачу покищо іншого спо

собу, щоб відлучити диверсантський центр від кер~ІИ 

оранізаційними справами. Звідсіль треба зачинати і це 

брати за вихідну точку, обдумуючи дальші пляни. 

Інші з тим годяться, але Сич перестерігає, що ди

версанти перед нічим не завагаються, що вони підуть на 

бійку, стрілянину і на скритовбивства, вони наставлені 

на "або пан - або пропав!" І гасло в них - "теп~. 

або ніколи!" 

Макар гарячкується, закидає Сичеві дефетизм, тре
ба їх обидвох заспокоювати. 
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А що на те Голова ПУН? Гриб інформує, що Голо

ва ПУН настроєний бойово, але він хоче ·використати всі 

до останьої можливості мирної полагоди конфлікту. Він 

почуває на собі величезну історичну відповідальність і 

не відкине ні одної мирової пропозиції диверсантів, як

що вона не буде нарушувати устраєвих норм ОУН і по

збавлена буде форми шантажу. Одначе, думає Гриб, Го

лова ПУН піде на "політику сильної руки", коли пере
конається, що нема іншого виходу. Він уже дуже близько 

до такого переконання, пропозиції "Внутрішньо-Орга

нізаційної Комісії" до живого його обурили і він їх 
відкинув. 

Робимо побіжний перегляд сил. Шлий ПУН лавою 

стоїть за Головою ПУН, за вийнятком одного Ярого,, що 

фактично тепер керує акцією диверсантів, якщо йдеть

ся про їхнє відношення до полковника Мельника. На днях 

приїжджає сюди Сціборський, тоді можна зібрати в одно

му осередку біля Голови ПУН таких членів Проводу: 

генерал Капустянський, генерал Курманович, полковник 

Сушка, Макар-Барановський, Сціборський, д-р Ольжич

Кандиба, д-р Сидір Чучман, д-р Юліян Вассиян і голов
ний контрольний ОУН інж. йосип Байдуник - десять 
осіб. Ue поважний синедріон, його імена під прокляма
цією до українського народу напевно зробили б своє 

враження. 

Пропоную, щоб на час, коли почнеться акція, всі 

вони були зібрані в одній місцевості разом з Головою 

ПУН. Необхідно їм бути з собою в безнастанному кон

такті. Після тоrо, як акція вже розгорнеться ширше, мо

жуть роз'їхатися по своїх місцях замешкання, але що

найменше п'ять найактивніших членів ПУН мусить пере

їхати до Генерал-( убернаторства, бо там є організа

ційна маса і вона хоче бачити провідників. Крім того, 

туди будуть приїжджати делегати з краю, може декого 

треба буде спеція:льно визвати - ·вони мусять бачити 

члені·в Проводу й особисто з ними говорити. 
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Макар nереходить еміграційні терени, він знає най

більше людей. Чесько-моравський Протекторат з нашим 

центром у Празі стане за нами, можна рахувати на нього 

майже на сто процент, всі там орієнтуються на Ольжича. 
Ue дуже важне тому, що IJ Празі є видавництво "Про

боє~t", ІJnравді воно власністю д-ра Степана Росохи, але 

ми ним користуємося, дістаємо відразу до своєї диспо
зиції тижневик "Наступ" і ~Іісячник "Пробоєм". Ольжич 
потягне за собою інтелектуа.ТJьну еліту, що до ОУН вправ
ді не належить, але з нею симпатизує. 

Трудно сказати щось про Відень і взагалі про 

Австрію. Головою УНО4 там д-р Остап Грицай, безсум

нівно наша людина і відданий Проводові, але він тільки 

фірмує організацію, фактично нею кермують різні мо

лодші люди. За великі ·впливи в Австрії ма•в Ярий, можли

во, що дібрався він і до студентської організацІІ. Тут 

буде nробувати діяти Барановський, він до недавна був 

президентом Uecyca. 
Правдоподібно легше nіде в Берліні. Ярий і туди своїх 

людей останніми часами підкинув, приїхали теж різні но

ві люди на студії і невідомо, що в них сидить, але центра

лю УНО напевно втримаємо в своїх руках, а це немало

важна сnрава в теперішніх воєнних часах, коли діють 

різні обмеження і коли ніякого нового товариства зак.lа

сти неможливо. 

Гриб інформує, що організаційна каса зберег.'Іася 

перед Ярим і хоч вона не надто повна тепер, але напевно 

внетане на початок. Додаю, що на перші потреби в ні

мецькій і nольській валюті можемо рахувати з нашого 

краківського осередку. 

Оказується, що ПУН не так то ·вже дуже зле стоїть 

і що лихо не в тому, що опустили його прихильники, 

більше в тому, що він їх не мобілізує і не кличе до 

оборони. 

• УІ>раїнсь~>е Національне Об'єднання. 
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Ha~t з Сичем пора їхати назад, щоб на понеділок бу

ти в Кракові. Постановляємо їхати кожен іншим поїздом, 

я безпосередньо до Кракова, а він закрутом на Прагу. 

Перед від'їздом установляємо найближчі завдання 
для всіх нас разом і для кожного зокрема. 

1. Гриб- переговорити докладніше з Головою ПУН 

та постаратися його остаточно переконати про потребу 

акТИ13НОЇ боротьби з· диверсією. 

Крім того він ще поладнає справу в центра:лі ОУН, 
Після того приїде до Кракова і сидітиме в квартирі Фран

ца. Звідти не вільно йо~tу носа показувати, хіба в наглих 

справах до приватного мешкання Сича і ті:1ьки вночі. 

Там він ждатиме, як дальше будуть розгортатися події. 

2. Макар-Барановський прозондує справу в Відні 

і підготовить усіх, кого в·важатюtе нашим прихильнико~І, 

щоб у відповідний час одверто станули за Проводо~t. 

Найважніше, що має він зробити, це подбати про за

безпечення Протекторату з Прагою. Якнайшвидше туди 

поїде, поінфор~tує Ольжича і вкупі з ним перечистить ці

лий чеський терен. Зокрема йдеться про забезпечення пре
сових органів і справу націоналістичного видавництва. 5 

' Про cupo6n Яроzо тероризуаатп д-ра Степана Госо:rу, ІІІі влас-

1/11/іа і •mдааця 1 аціоІіаІіrтичноzо аида•ІющтtJа з opzaнaJtu "Hacmytt" 

і "Про.іо:;.ІІ", zoaopumt. іІ'Ж. М. Сці6орсt.1>ий у "Білій Книзі". 

"Ярий иої.та до Пращ з .Іtетою усуІіути довzолітНІ .• оzо вuдавця 

"Про6о::.11" і "ІІа•·туиу". ДuaepraІtт•t від доІJшоzо часу n.rяnyna.nt зrІ

J:опити до своїх ру~> реіJа•ції згаданих оидаІіь. Бачучu, що Іtереш;,;о

дою до цt.ozo с аидавецt., ao11u поае.щ проти нього 6еаог.Ан;Jну мрща

Ііію, 11(0 .ІІа.rа 1:а .иеті 11ozo сироІІОJ:уаатп, здезорі61Ітуват!~ u аало
.ІІuтu. Колu ж усі ці аа ходи не аало.tшлп аидааця, то "ио;,;іичщ;ш J 

1111.11" пої.<ао до Праги са.ІІІІй Ярий. При стрічі з оидаdЦе.Іt uовівсfІ tii-:t. 

я;,; oapt~ap, 1rричучu 1:а 'Нt.о?о й ІІоzрож:ую•щ pimu.tш ,.,.ши,.,.я .• ш. Rtt

дaaeцt. відІІавідав СІІОІrій1:о, Іrоре~>тно, але тнердо - заявляю'!>!, щп 

'Не уступить з uосту, no~>u Іtе иересвідц>tться, що au.ttoza иv;;и {ііі

.ІІісії є сиравді волею Вождя. 
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В Празі він буде сидіти ввесь час і до Кракова йому 

приїжджати не вільно. Для диверсантів він червоною 

плахтою, са~•а його приявність їх електризує і по бу дж у є 

до активности. Якби він появився в Кракові, диверсанти 

дуже загострили б свою чуйність, виникли б у них пі

дозріння. Взагалі Макарева доля на довгий час - зали

шатися за кулісами, хто знає, коли він звідти вийде. 

З. Сич у Кракові найперше затіснить і відсвіжить 

свої німецькі зв'язки, що в багатьох справах перейшли 
від нього до проф. Кубійовича. lle потрібно, бо правдо
подібно йо~tу, як представнико•ві ПУН у Генерал-Губер
наторстві прийдеться фірмувати як не цілу акцію, то при

наймні її початки. Тому теж він мусить більше уваги 

звернути на низовиків ОУН, подбати про скріплення 

своєї популярности. Менше витрачати часу на роз~юви 

з різни~ІИ громадянами, що ввесь час заповняли його 

ждальню, а більше входити в балачки з тими хлопцями, 

що звідусіль стягаються до Кракава і за всякюt діло~t 

заходять до організаційної домівки. Одне-два привітні 

слова можуть у багатьох перерішити їхню поставу до 

диверсантів, що до сірої ~•аси членів ОУН ставилися з 

погордою і тримали її на відстані в ~Ііuних кліщах 

дисципліни. 

Незалежно від того він теж мусить намічувати людей, 

що на них можна буде в дальшому рахувати, а найпевні

ших з них притягнути до іlершої ударної акції. 

4. Накінець - я. Я мушу ввесь час вести себе над

звичайно обережно, втримувати якнайбільш приязні то

вариські взаємини з диверсанта~ІИ, якщо це мені буде 

вдаватися, всі їхні доручення, які б ванн не були, пиJІьно 

і точно виконувати. До Гриба вже зверталися, щоб uін 

передав їм офіційний зв'язок до мене і він ue зробить. 
Наборзі умовлено першу-ліпшу кличку й передано че
рез Сича, на неї має хтось зголоситися до мене. Кличку 
Сич дасть Г абрусевичові. 

Підозріння на мене були все, а тепер вони ще й скрі
пилися. Хтось сказав Ярому, що я розпускаю про ньоr·о 
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недобрі чутки, наче б то він тільки з користолюбства став 

українцем і зовсім не почувається чле·ном нашого наро

ду. Ярий людина дуже небезпечна, більш як це я мо

же собі уявляю, його негайно треба зацитькати. Після 

свого приїзду до Кракова маю написати до нього ли

ста в тому змислі, що до моєго відома дійшли ті сллет

ні, що я з обуренням їх відкидаю, що вважаю його ук

раїнським латріотом і т. д. Ярий на ці справи надзви
чайно чутливий, він з тим листом буде носитися, як кіт 
з оселедцем, усім буде його показуватИ' і це бодай ча
стинно відверне від мене підозріння. Не дуже я розумів, 

ЯІ<а з того бу де користь, але листа написати обіцяв, бо 

і Гриб і Макар дуже на то~ІУ настоювали. 6 

Вернувшися до Кракова мушу зорганізувати першу 

пробойову групу, на якої плечі ляже вся організалійна 

праця до часу, доки ПУН не нав'яже контакту з шир

шими організаційними кадрами. Тут уже з людьми треба 

говорити одверто, одначе уникати це робити самому, 

лослуговуватися другими. Якщо можна десь безпосеред

ньо загачитися за провінцію - треба це зробити. 

Як тільки Гриб полагодить свої справи в Берліні 

- а це мусить бути готове до тижня -- приїде до Кра

кова і попередить про те Сича телефонічна. Тоді зій
де~юся, щоб уже остаточно устійнити ллян виступу ПУН 

проти диверсії. 

Було б добре, якби я, не розкриваючи всіх карт, 

якось наставив прихильно до нашої справи проф. Ку

бійовича та інших впЛивових людей з Українського Цен
трального Комітету. Важно, щоб не дати диверсантам 

закріпитися в ніяких суспільних установах. 

о lle 6yora по.ни.zка. Як дуже o6c.tziшuв я се6е ти.н листо.н, nooa
чua я аж тоді, ІіОдІІ перечитав його 11ередруковани.к у 6андеріосько.ну 

виданні "Чо.ну була потрійна 'Чистка в ОУН". Це 6уло зовсі.к недо

ІІільне, оо звертало на .нене увагу о 'Час, коли .мені 6уло nompi6нo 

вестп себе , якнайтuхіше. 
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... Поїзд заїхав на станцію в Кракові. Стояв чу
довий літній ранок і я пішов пройтися трохи по плянтах, 7 

ще був час до праці. Сонце вкривала прозолоттю квіт

ники, горобці підетрибували й цвірінькали на стежках. 
На душі було гарно і тихо. Та був це тривожний спо

кій, тиша перед бурею. Бо ось ще тиждень, ще два -
і круговорот подій пірве за собою нас усіх. Що жде 

нас, який <:інець буДе нашій спра•ві? Гетьте думи на
вісні! Не сьогодні ламати голову над ню1и! 

7 Парк, що подвійним колом опоясував Кра"ів. 
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8. РО З ДІ Jl 

ПЛЯН У ДАРУ ПО ДИВЕРСІї 

Згода Голови ПУН на а1щію. - Добрі вістки з те

рену Макара. - Заякорення за організаційну мережу 

о Перемишлі. - Вслід за тим іде Ярослав. - Щоденні 

засідання в Сича. - Тріо штабу: Гриб, Сич, і Рене. -
Накреслюю плин з дванадцяти пунктів. - Сумніви Сича 
й завваги Гриба. - Обидва проти арештів членів РП 
ОУН. - Згода в одному: якнайбільше членів ПУН до 
Кракова. - Сиrнал до акції - захоплення домівки при 

Зеленій ч. 26. - Технічна сторінка акції. - Пляну ані 
не відкинено ані не прийнято. - Гриб їде реферувати 

Голові ПУН. - Голова ПУН: гаразд, тільки без· крово
пролиття! - Втаємничуємо С. С. - Зондую проф. Ку
бійовича. - Зміна Ділового Керманича в УЦК. - Обид

ва обіцюють допомогу в рамах УЦК. - Намічено ре

організацію краківського УДК. - Все готове до акції! 
- Незрозуміла проволока. - Пропаrандивна бомба ди

версантів. - Яцура видобув від них фальшиві докумен

ти зради Макара. - Страшне їх враження. - Обмірко
вуємо їх наслідки. - Чи приспішити аюtію? - Істо

рична розмова в Сича. - Щука повіз документи до Го

лови ПУН. - Як реаrувала на те "стара rвардія"? -
Моє катеrоричне домагання: акція за три дні, на всій 

ширині фронту! 

Гриб приїхав скоріше, нк ми ду~Іа:Іи. Від першого 

таки дня перейшов жити до Сича, бо та~І був те.1ефон, 

а він умовився з Головою ПУ!-1, шо точно кожного дня 

в 11 годині ввечері буде вик:ІИкати його до телефону 

та інфор~1увати про хід лодій. 

Голова ПУН погодився на рішучу акцію супроти 

диверсії і казав собі предложити плин. Досить уже йо~ІУ 
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було диверсантеького крутійства і баламутства, було 

очевидне, що все те нещире, обраховане тільки на про

волоку в тому переконанні, що час працює для диверсії. 
Застеріг собі тільки, щоб не зачинати акції без його 

відома, він має дати знак, коли на його думку настане 

слушний момент. 

Прийшла вістка від Макара - на його відтинку все 
впорядку, Прага нас підтри~Іує. Ue привіз Франц, що 

через нього ми тримали контакт з Віднем, Прагою і Бер
ліном. 

Наш гурт у Кракові готовий був данно. Він тепер 

розрісся і доходив уже до двадцяти чоловік, на жаль 

усе людей елабої оперативної вартости, коли йти на 

міру з диверсантами. 

Несподінано вдалося закинути якір у Пере~шшлі і 
в Ярославі. Члено~І місцепого проrюду в Пере~Іишлі був 
"Білий",' ко.т:ись редактор О)І.Ного провінційного націо

налістичного тижневика в Галичині. його дружина "Мо
тря" - ~юя близька своячка. Обоє приїхали за чю1сь 

до Кракова і еконтактувалися зо мною. Слово по слові 

і виявилося, що Білий не n ласці в диверсантів і зо свого 
боку теж ними не захоплений. Обережно, щоб не про

зрадитися, розвідувався я про причини. Поминувши різ

ні особисті й льокальні справи, ниявилося, що до них 

дійшли чутки про опозицію гурта Бандери до Голови 

ПУН і ІЮНи вибралися до Кракова, щоб стрінутися зо 

знайm1и~ш та впевнитися, що саме на речі. Вони чули, 
що я тут живу, чи не поінфор~Іував би я їх ближче, 

скільки пранди в тих поголосках. 

Для мене вони наче з неба впали. Перший раз уда

лося дістатися до ~юлодшого еле~Іенту, вийти поза тіс

не коло давніших членів УВО. Та покищо не розкриваю 

карт, от так інфор~штивно говорю про причини дивер-

• Зzинуо з .11адярських рук у .ністечку .7анчині 6і.1я Ко.Іо.ІІІІЇ о 

19U ро:{і. В. D. П! 
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сії, неначе nереnовідаючи чужі с:юва й думки, не мав

ши са~\О)ІУ до них ближчого відношення. Обидвоє Білі 
були глибоко обурені і дивувалися, чому ПУН не ви
ступить проти диверсантів, не притягне їх до відпові
дальности. 

Шойно тоді зарискував я, щоб залучити їх до нашої 

"конспірації в конспірації". Чи вони за ПУН? Ясно! Чи 
вони можуть перетягнути на свій бік місцеву організацій
ну сітку в Перемишлі й околиці? Правдоподібно ні. Він 
є пропаrандивним референтом у місцевій Екзекутиві ОУН, 
а Мотря референткою жіночих справ, але вони в мен

шості. Десяток людей з самото міста Пе•ремишля піде за 

ними, а постава решти - невідома, го:ді передбачити. 

Місцевий nровідник піде напевно за диверсантами, поза
тим багато буде залежати від того, чи приїде хто з цен

тру роз'яснити справу і наскільки переконливо буде він 
говорити. Бо його, Білого, вони не послухають. Він має 

на ду~щі місцевий акти·в, -· якщо йдеться про ширші 
кадри, буде він пробувати входити з ними в ближчі сто

сунки. 

Добре, як прийде на те час, когось пришлемо, а те

пер нехай займає він якнайбільш примирлине становище 
до місцевих диверсантів, щоб не загострювати ситуації 

і не стягати на себе непотрібного підозріння. 

Таким робо~І Перемишль, поза Краковом, було перше 

~Іісце, де ми могли певно поставити ногу і зачепитися за 
діючу організаційну мережу поза систе~юю диверсант

ських кличок. Бо крім Білого і Мотрі був там ще брат 

Павла r енrала, Мирон, ЩО служив при українській по,1і
ції, та їхня сестра Анна і через них, уродженців і ~Іеш

канців Пере~Іищини, мали ми надію пізніше закріпитися 
в донколишніх селах. 

На тому не скінчилося. Провідником ОУН на місто 
Ярослав з околицею був "Зелений", добрий друг Бі,lого 

та його організаційний співпрацівник з краю. Ярослав 

був дуже важним осередком. Не тільки, що багато там 

жило українців, діяв сильний Український Комітет, зор-
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ганізована українську гі~tназію, цілий центр міста об

саджений українськими торговельними дрібнопромисло

вими станицями, в самому місті жило кілька десятків до

бре зорганізованих і сильно здисциллінованих членів ак

тиву ОУН, але тудою ішла одна з важніших зв'язкових 
.'!іній до краю. Білий був nевний, що ярославський nровід

ник та ціла його Повітопа Екзекутива ОУН задекляруЕ 

себе ло стороні ПУН nроти диверсії, nросив дозволу го

ворити про те ,з Зеленим. Завтра він вертаЕТься до Пере

~Іишля, обо€ з Матрею встуnлять до Ярослава відвідати 

Зелених, -- ло·говорять з ним і дадуть мені знати. Я ло
годиnся, тільки, щоб дуже обережно і наразі інфор~Іатив

но, цебто локищо не згадуючи про якісь nрактичні кро

ки, nисвітлити засадни·че становище ярославської Пові

тової Екзекутиви ОУН. Ми умовилися, що з Перемишля 

Білий nришле мені телеграму з одним словом: "так" або 
"ні". 

За два дні заста•в я вдома телеграму - так! Отже 

справа розnиваЕться надзвичайно добре. Я був більш як 
nевний, що коли б тільки час, у кожному осередку знай

демо людей, а тоді можна пристулати до удару. Вся слра

nа n тому, щоб діяти швидко, заки дивереантська ро::rвід

ка впаде на слід нашої роботи, а втримати це nеред нею 

n тайні на довшу ·мету - тяжко, розвідка сnравді була 

добра. А раз диверсанти nочали б щось підозріnати, ми 

втратили б найважніший атут для успіху нашої акції -
nсихологічний ~юмент заскочення. З другого боку, за 

шnидкий nоспіх криЕ n собі небезnеку необережности. 
Прийшов час, щоб накреслити ллян дії. На одному з 

наших - теnер майже щоденних засідань - тріо Гриб, 

Сич і Ренс2. - лредложив я лід дискусію такий плян: 

1. Голова ПУН випуска€ маніфест до всього ч.'!ен

ства ОУН та її nрихильників. РозкриваЕ облудну ралю 
Степана Бандери та його· прибічників, виключа€ з ОУН 

2 Моє исевдо з часіа УВО. Для організаційнztх дій у Генерал

fу6ернаторстві ирибрав я собі назвище Юр~>о Мохнаць~>ий. 
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цілий РП ОУН і станить їх лід Революційний Трибунал. 

Уненажнює всі організаційні зв'язки, клич•ки і доручення 
Степана Бандери й товаришів, взиває все членство лідло
рядкуватися Проводові Українських Націоналістів. 

Маніфест мусить бути короткий, витриманий у дусі 

бойової готовости і проголошеного на терені Організації 
вийнятконого стану. 

2. В той час сам Голова ПУН видає відозву до укра
їнської громадськости з коротким поясненням нитворе

ного диверсанта~rи стану і потреби вжити супроти них 
гострих засобів. 

З. Маніфест і nідозІІа мусять бути проголошені в один 

час на нсіх теренах і н усіх осередках. To~ry треба їх 

занчасу лідготовити і трюrати на логотів'ї. 

4. Д:Jя переведення цілої справи реорганізації ви
значити Уловноваженого ПУН і віддати в його руки всі 

ло:?новласті та лідчинити йому на час чистки всіх членів 

ПУН. Уловноваженим визначити інж. Миколу Сціборсько

го з трьох причин: 

а) він людина енергійна, таки~• виявив себе на ста
новищі Організаційного Референта ПУН. 

б) він наднілрянець і саме тому він ловинен гро
мити диверсію, що вивелася в галиr.І.ькому кублі, 

в) йому диверсанти не ~южуть нічого закинути, 
навпаки, з дотеперішнього їхнього лостулування rшдно, 
що во'Ни його шанували і старалися перетягнути на свій 

бік. 

Уловионажений для чистки і реорганізації 11 ОУН 

понинен мати свій осідок у Кракові, бо тут головна ба
за диверсії і звідси близько до краю, куди нам слід як

найшвидше ниелати людей для перебрання організанїі 
від диверса,нтів. 

5. Сигналом до цілої акції буде наш виступ у Кра
І<ові. Наглюr ·Наскоко~r ми переберемо організаційну до
мівки на першому поверсі і на партері прИ вулиuі Зеле

ній ч. 26, де міститься каса, канцелярія, розвідочна кар-
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тотека, електричний циклостиль і запас паперу, хеміч

на й фотографічна лябораторія, старшинська школа і 
підручний магазин. 

Це виконає боївка давніх членів УВО і це я беру 

на себе особисто. 

б. Якшо б нам удалося знайти досить людей до тієї 

до~tівки, було б добре тієї самої ночі захопити деякі 
інші місця, шо служать пристановищем для диверсії, 
зокре~Іа ~•агазин різних товарів при вулиці Дітля та 

~Іешкання при вулиці Зеленій ч. 20, де жи·вуть r абру
сев.-.ч, Равлик і Старух, бо це може стати для диверсантів 
ти~Ічасовою організаційною до~Іівкою, звідки будуть ор
ганізувати вони протинаступ після того, як прийдуть 

до себе після першого приголомшення. 

7. Тої самої ночі арештуємо Степана Бандеру і 

стільки членів РП ОУН, скільки буде в нашій силі. Я 
на те людей не маю. Можу дати тільки керівників для 
боївок, по одно~•У на кожного диверсанта. Їм треба стя
гнути до помочі людей з веркшуцу або з колишніх кар

патських січовиків і вояків з тієї частини, що •нею Сич 

ко~Іандував на початку війни. Може це зробити при по

~ючі свого заступни-ка С. С., що знає всіх особисто, 
орієнтується в їхніх настроях і переконаннях. Потрібно 
найменше двадцять людей - п'ять боївок по чотири осо
би, до І<ожної дам свого провідника, старого увіс.:та. 

Кожна п'ятка арештує одного з членів РІІ ОУН. Місце 

на арешт знайдемо. Та~І вони будуть дожидати сесії 

Головного Революційного Трибуналу. 

Коли б не було з~юги заарештувати більше членів 

РП ОУН, конеч•но треба взяти під ключ Бандеру, не то

~•у, щоб він був найбільш небезпечний. Навпаки, від 
нього ще шкоди най~Іенше, є інші, багато за нього зруч

ніші й ХІПр•іші та більш енергійні. Але він очолює ди

версію, він для неї символш1 і його першого конче по
трібно позбанити контакту з Організацією. 

Що довше будемо трю1ати взаперті якнайбільшt: 

членіа РП ОУН, то тяжче буде ди·версантам опам'ятатися, 
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вони бу дуть обезголовлені, ніко~ІУ бу де організувати 

спротив. 

8. Головний Організаційний Трибунал nовинен зі
братися зараз на другий день. Не пересуджуючи в цьо

му мо~Іенті, яке буде його рішення, - одне певне, що 

мусить воно nрийти шnидко. Під судом стануть усі чле

ни "Реnолюційного Проводу", явно або заочно, залеж

но від того, чи можна їх буде доставити на Суд. Але 
без суду не можна лишити ні одного з них. 

9. Полковник Сушка, як назначений Головою ПУН 
Провідник ОУН у Генерал-Губернаторстnі, взиває до 
себе членів дивереантської Крайової Екзекутиви, від

бирає від них заяну лояльности. Хто не зложить її і не 

відречеться від РП ОУН ·- іде nід організаційний суд, 
явний чи заочний. Тоді Сич сфор~1ує нову Крайову Ек

зекутиnу і вона Перебере організаційні зв'язки в терені. 
На якийсь час спраnа мусить бути уnрилюднена, щоб 

о~шнути діючі дивереантські клички. Після того якнай
швидше Організація законсnірується знову. 

10. Зараз на другий день мусить зачатися nеревір
ка членства. :Хто був заанrажований у диверсійну акцію 
- ~1усить зложити заяву, що відрікається від неї. При
ділити кожно~ІУ якесь реабілітаційне завдання і зашІШи
ти в ОУН на nравах звичайних членів. Скомпромітова·· 
них і небезпечних ·- усунути, або віддати nід органі

заційний суд. 

11. Можливо, що в часі тієї акції натраnюю на ютич
ки і зв'язки до краю. Тоді вишле:.ю туди кур'єра. щоб 
nоінформував Крайову Екзскутиву про чистку і IljiO ~іі: 

квідацію диверсії. Якби тих зв'язків у свої руки ми не 
дістали, мусимо вислати нових людей, що наново бу

дуть ставити Організацію, стараючися no своїм силам 

nеребрати те, що залишилося nісля диверсії. 

12. Мусимо собі здати справу, що гра йде •; за банк"! 
Або ми ліквідуємо диверсію В"ідразу, одним :~taxo~t за 
nершим ударом і тоталЬІНо, або її не з.11іквідуємо. шо

більше, на довшу мету вона може нас пере"10пи. Пере-
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ду~юною нашого успіху ~tусить бути сила удару, швид

кість і рішучість. З одного боку це приголо~Ішить ди

версію і відбере їй певність себе, а з другого заі~шонує 
членській масі. Хоч це і члени ОУН, але взяті як цілість 

- це організаційна маса, не вільна від психології юрби. 
Кожна ~taca шанує в Проводі найперше силу. Раз вона 

впаде в сумнів відносно сили свого Проводу - відразу 

тратить він ореол в її очах. 

Якщо ми розложи·мо свою акцію на етапи - про

падемо. Диверсія сильніша за нас чисельно в цій почат

коній стадії нашого змагання, а щодо енергії і швидкос
ти діяння - можемо до неї іти на науку. 

Коли я скінчив реферувати ·- тиша залягла в кі~І

наті. І Гриб і Сич непорушно сиділи на своїх місцях, 

тільки дим смугою стелився з їхніх цигарок. 

Перший про~ювив Сич. 

- Це не~юж:шво. Ми того не виконаємо. 

- Думаєте? А я глибоко переконаний, що якби 

диверсанти знали про нашу сьогоднішню нараду і про 
те, що ми тут говоримо, -- до двадцятьчотирьох го

дин запроторили б нас туди, де козам роги правлять ... 
- Я не про те. В нас не~Іа ані стільки людей, ані 

сили, щоб ми прийняли цей плян. 

- Поду~tайте, - додав Гриб - що це ж ціла лік

відаційна акція, неначе поліційна облава, а її й держав

ній поліції тру дно перевести миттю, що й казати про 
нас, що ані сили відповідної не маємо і критися муси
мо рівночасно перед диверсантами і перед німцями. 

- Я вам кажу, - продовжує Сич - що дивер

санти готові в нашій домівці счинити бешкет, якого світ 
не бачив, вони вистріляють, хто попадеться під руки, 

а нам прийдеться за все відповідати і брати на себе кон
секвенції. 

- Можливо, тяжко сказати наперед. Але мені зда

ється, що це буде для них колосальна несподіванка і 
вона запре їм дух у грудях з ди·ва. Не забудьте, що во-
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ни ~Іають ПУН за ледащів і лінюхів, звигіднілих і лякли

вих nеред усяким риско~І. Скоріше гро;1у з ясного неба 

будуть сnодіватися, як такої його реакції. А заки вони 

оnрито~Ініють - ми будемо зростати в силу з кожною 

годиною. І саме тому, щоб nозбавити їх керівного цен
тру, за всяку ціну треба їх виарештувати. Коли зали

шиться ~Іаса - nіде зш:жди за тих, хто СИJІьніший і хто 

веде. А вести будемо ми. 

- Пане товаришу Рене, фантазії розводите, от що 

скажу вам! - обізнався Гриб. - Хто бачив таке, щоб 

масоні арешти nід чужою владою і в чужій державі nе

реводити! Ви ду~1аєте, що коли nастукаєте в двері і ска

жете: "nрошу збирати речі й виходити", то зараз ко

жен слухняно нізь~Іе коц, сорочку й хліб і йтиме слідом 

за вами? Піднімуть крик, заалярмують сусідів, німець

ку поліцію, і тоді замість ви їх, поліція заарештує вас. 

Або й бійку почнуть ... 
- Бандера майже ніколи не ночує сам, або в йо

го кімнаті, або в сусідній nостійно сnить охорона, -
втручається Сич. 

- ... і ~ш замість nоказувати силу, nокажемо n'я
ти, - докінчує Гриб. 

- Панове! Я ва~І nредложив плян і далі обстоюю, 
що мусимо його nрийняти, коли хоче~10 виграти сnра

ну. Якщо ви залишите ·на волі цілий РП ОУН або його 

більшість, якщо ви дасьте йому змогу діяти й органі

зунати нідnір, уже теnер ~южна сказати одне: вони не 

скзnітулюють. Чи будуть АІати снагу нас nеремогти, на 

те nитання ніхто з нас не дасть нідnовіді, але так само 

ми їх за nояс не заткнемо. Вони можуть відокре~штися 
в осібній організації, зрештою, чорт його знає, що нони 

зроблять, але наnенно не nрийдуть каятися. Якщо в вас 

інакша ду~1ка, якщо ви бачите інші, кращі мож;ІиІюсті, 

данайте їх сюди, на стіл з ними! 

- Різні речі може~ю nробувати, але арешти ~Іу
сІшо лишити на боці, - каже Сич, - більше як певно 
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ско~шромітуємося при них, а в тій ситуації не ~южемu 

собі ДОЗВОЛИТИ ~а сором. 

- А я зовсім не бачу, чому ми мали б скомпро~tі

туuати·ся. Люди, що за мною, - готові на все. Більшість 

з них має за собою бойову практику: в ар~tії українсь

кій були, в боях брали участь, по арештах і тюр~tах ва
.г:ялися, побої переносили - боївка для них не першина. 

До того вони наче озвірілі з люті на Бандеру за те, що 
noc~tiв знеuажувати полковника Мельника, якого па

м'ятають вони чи то з війська чи то з УВО, чи то з тюр
~ІИ. Проти них нічого не вдіє заі~шровізована охорона, 

зрештою ви з·наєте, які це ~южуть бути тілохранителі з 
табору на Лоретанській вулиці. Автім, якийсь ри·ск му

си~ю на себе брати, де ви бачили, щоб революція в ру
кавицях робилася? Нехай, що в одному місці не піде, а 

в іншшtу напевно nіде і це напустить паніку на дивер

сантів, що замість думати про відпір ~tусітимуть спа
сати свою шкуру. 

-- Та й що з того? Скільки тих людей? Ледве ви

стачить, щоб обсадити організанійну центрато, та й це 
ще питання! 

- To~ty і ви до того ~tусите причинитися. Чому 

ви не можете знайти кожен по кількох певних людей, 

так як і я? А до того всього, панове, якщо ПУН ~tає 

керувати тією сnравою десь з далекого укриття, по те

лефонічни~І дротам з Відня чи з Берліна - ліпше не за

чинати. Тут ви ~tусите бути, разо~t з нами ·в першій бо

йоній лінії. Мусять вас бачити люди і розу~tіти, що Іlро
від є не тільки для паради і для репрезентації, але що 

він веде до боротьби і сам стоїть у перших рядах. Ті;lЬ

ки тоді підуть за uами. 

- Рене має рацію, - задумливо говорить Гриб, 

скільки лише можна буде мусимо зібрати тут членів 

ПУН і діяти разо~t з іншими в безпосередній акції. 

Ясно! Ви ж військові люди і з власного досніду 

знаєте, що значить особи,стий приклад відваги uфіщ:рів. 

Говорімо конкретно, - знову починає Сич, -

215 



як ви уявляєте собі заволодіння організаційною цен

тралею? 

- Найnерше дістаємо від вас ключ ... 
- Він вам не дуже nридасться, бо я маю ключ 

тільки до nершого nоверху. А крім того нагорі і надо

лині звичайно хтось ночує і засуває двері з середини. 

- Нічого. Ключ нам дасьте, хоч можемо без нього 

обійтися, Федько Яцура nоробить відтиски від замків і 

доробить ключі. А щодо засу·ву - нагорі відсуне нам 

С. С., його треба втаємничити в сnраву. Для nевности 

можемо скрити по одному чоловікові на ніч у горішньо

му й долішньому мешканні, щоб відсунув двері для бо

ївки. Тоді обсадимо двері, nоста·вивши біля них декілька 

леnських хлоnців. До середини вnускаємо кожного, на

двір - нікого. Незнакомим кажемо прийти на другий 

день, бо сьогодні не~ІЗ нікого. Якби пробували чинити 

а·вантюру - дістануть такого прочухана, що грецький 

місяць попам'ятають. Жартувати не думаємо і не бу
де~ю. 

Та це найлегша сnрава. Куди важніше, щоб негай

но, зараз з першої години після того почав діяти Про

від. Проголошення, чистки, суди, організа·ційні в'язання 

тодей - все те мусwгь іти швидко і справно. Це влас

тива наша ціль, а не техніка перебрання одного чи дру

гого важного пункту. 

-- Ярого в свої руки не дістане~ю, - говорить 

Гриб неначе сам до себе. 

- Що і як :о.южна зробити з Яр1ш - не моя це 

справа. Тут за вами с.1ово. Я був би дуже щас.ІmвиИ, як

би захопив Бандеру, організаційного референта. та. Іш

~tенданта на місто Краків, бо ті люди можуть з мkJ.J.Н 

організувати протиакцію. Але здається мені, що Яроr·о 

унешкідливити не трудно. Внетане його ізошuв.аm J;]Д 

Організації, не дати йому змоги контактіr~ з чл;:;;:;;;.н;: 

і він не багато вдіє. Раз ми вхопимо дияерса1пську б~'> 
тію за горло, - самі інтриги не багато і:І~JІЯть, а що ж 
інше крі~І інтриг, може робити Ярий? 
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- Не знаєте Ярого. Надзвичайно це небезпечна 

людина. 

Значення тих слів дійшло до моєї свідомости да

леко-далеко пізніше, коли вже запізно було щонебудь 

зміняти. В приступі щирости, вже ~Іайже перед сами~І 

від'їздом на схід, прИзнався мені Гриб, що на цілій так
тиці вистуnу nроти диверсантів заважила велика невідо

ма - Ярий. його зв'язки з найвищими чинника~ІИ ні
~Іецької розпідки могли довести до того, що всіх роз

конспірованих членів ПУН nосадили б у канцентрак до 

кінця війни, як небезnечних для військових діянь лю

дей. Коли б я про те знав у 1940 році - настоював би 

на зовсі~І іншу тактику: з nідnілля. 

-- Нічого мабуть більше сьогодні додати нам, спра

ву треба добре nереду~Іати. Прийдіть завтра ввечері, 

~юже, коли пересnимося, вона нам більше рожево бу

де виглядати, - закінчив Гриб. 

Другого вечора мого nляну не прийнято. його не 
відкинуто зовсім, але й не nрийнято, вважаючи його з 

одного боку неможливим до здійснення, а з другого рис

кавним для Організації. Ue відносилося тільки до тех

нічної його сторінки "внутрішнього nеревороту" н Кра

кові. Тому, що я настоював, щоб про ту сnраву зараз 

nоговорити з Головою ПУН, Гриб nоїхав до нього ре

ферувати. За два дні nривіз відповідь -- може~ю робити 

все, тільки без кровопролиття. Тому, що арешти Бан

дери і ще ~юже декого з РП ОУН більш як nевно не 

обійшлися б без бійки і хто зна, як вона закінчилася б, 

Гриб в і~1ені Проводу відкинув арешти. Сигналом мало 

бути тільки зайняття організаційної домівки. Вся роз

nрава з ди,версією переносилася виключно в мораІІьнu

організаційну площи,ну. Чому так, про те ще буде мова. 

Хоч я й не мав су:\tніву, що моральна позиція Проводу 

дуже сильна, на жаль у політичній боротьбі рішає не са

ма тільки етика, а головно сила. А сила була наразі по 

стороні диверсії. 

Почалися nриготування до протидиверсійного ви-
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стулу. Зайнятий тільки технічною сторінкою, зовсім не 

~1au я часу цікавитися ближче політичною лідготовою, 

був певний, що це робить ПУН. Та й не ~Іав права до 

того мішатися, в то~ІУ часі був я звичайним члено~І Ор

ганізацlІ 1 хоч діяв у стислому контакті з ПУН через 

його експонентів у Кракові, але в об~Іеженому ло.1і та 

н одному налря~Іі. 

Боїнка з десять чоловік була готова кожної хви

лі обсадити організаційне приміщення і тримати його 

н обороні, як довго буде потрібно. Щоб не викликати 

підозріння, відкликав я наші сходини, з кожним контак

туванея окремо. Зв'язок мали ми вироблений так, що 
впродовж одного вечора чи ло полу дня могли зловити 

всіх потрібних людей. Всі зобов'язалися нікуди з Кра
кова не виїжджати, на•віть на один день, на прогульку 

за місто. 

Втаємничено в справу С.С. і він згодинея відсунути 

на~І засуву, як тільки да•мо про те знати. Федько ключі 

~Іав у кишені, а внизу ло~Іайстрував коло засуви так, 

що якби критичної ночі хтось там ночував, вона тоді 

була б лолсова·на і двері можна б зачиниrrи тільки на 

ключ. У найгіршому разі можна б :шшити лри~1кнене 

вікно в його лябораторії внизу і влізти потім крізь вік

но з подвір'я. 

Тим часом я пробував визондувати проф. Кубійо

uича. Було умовлено в ПУН, що як тільки почнемо ак

цію, я покину працю в YUK і якийсь час повністю під

дажя організаційній роботі. Роботи буде ло са~Іі пух:~ 

і кожен з нас мусітиме працюнати за двох або й за 

трьох. Але проф. Кубійович про те не знав. Він носи·вся 

тоді з думкою персональної реорганізації в YUI\. Го

ловно його невдоволення виявилося проти двох рефе· 

рентіu, організаційного і шкільного. Як на те, обидва 

ці реферати обсаджені були наши~ш .rІюдьшІ, фахошшн 

й кналіфікопаними, що на 1х місце не JІегко буJІо б знай

ти кращих. Організаційним рефератом лровод1111 інж. 
Бойдуник, шкільним завідував д-р Никифор Гірняк, rc 
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отаман УСС і директор тернопільської гімназії. Скільки 

разів заходив зо мною в роз~юву проф. Кубійович, ніко

ли не забув кинути кам~ця в сторону обидвох тих ре

фератіu і я набраu враження, що за ти·~t хтось мусить 

стоити. Ue враження перейшло згодом у певність, ко

:ш я щораз частіше бачиu його u товаристві Василя Глі
боuицького, католицького діяча і журналіста у Львові, 

що тоді жив у Ярославі, зай~tав там якесь ~tісце в Допо

моговому Комітеті, чи й не був його Головою, а тепер 

частенько приїжджав до Кракоuа. Професор Кубійович, 

людина. чесна, патріотична і тоді ще скро~tна, ~tав одну 

слабу сторону: дуже підлягав стороннім впливам. Шо 

кілька місяціu мінялися люди, на яких він орієнтуnався, 

бо розчаровуnався nін у них ще швидше, як захоплю

вався. Тоді саме прийшло чергове розчаруnанни його 

свої~І заступника~!, діловим кер~tаничем Андрієм Мудри

ко~t, колишнім директора~! "Маслосоюза" у Львові. Шо б 

не говорити і які б заміти в сторону Мудрика не підно

сити, то треба признати, що він здібний організатор, 

людина надзвичайно працьовита і витривала в праці. 

Правда, декому тяжко було б з нюt працювати, інколи 

він був прикрий і колючий, але ніколи з наміро~І ко

гось обра·зити чи принизити, це просто випливало з та

кої його натури: в роботі не щадив він себе і того са

мого ви~Іагав від других. Я знав його з часіn співпраці 

в кружку "Рідної Школи" у Львові на Городецькій діJІь

ниці і через те не трудно мені було до нього пристосу

uатися. Не знаю, які були колись і які тепер його полі

тичні переконання, але в своїй праці на то~ІУ стано

вищі пильнував він від політики триматися зда.1еку, біш,

ше думати про організацію суспільности в тих рамах і 

з тою метою, що було можливе в УUК. Ue ~югло комусь 
подобатися, або й ні, наприклад мені це тоді не подо

балося, я через те вважав його противником націона~'Ііс

тів, що під притокаю "діловости" і "фаховости" пово.1і 

старається очистити YUK від націоналістичних е·ле~tен

тів. Вплив його відбувався в тому часі на проф. Кубійо-
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вичеві так, що ідеалом цього останнього став "урядни

чий кабінет" в УЦК, цебто склад начальників окремих 

референтур цілковито з фахових і ніякими вузлами з 

ніякю1 ло.1ітичню1 середовищем не пов'язаних людей. 

Про цей •· урядничий ка·бінет" наслухався я тоді немало. 
Цікаво, що хоч про мене відомо було, що я націонаJІіст, 

проф. Кубійович у тому часі не відкидав дум·ки моєї 

слівпраці в УЦК, спершу мені запропоновано реферат 

правних лора:д, а потім на·віть суrерували думку, чи не 

згодився б я на організаційний. Мавши тоді вже цілком 

інші пля.ни, аж ніяк не ду~Іав я ближче зв'язуватися з 
УЦК, але ті розмови дава.ли нагоду обмінюватися ду~І

ка~Іи з професоро~І про різні явища нашоrо тодішнього 

суспільного життя і от важно було пізнати його лог.1яд 

на диверсію та яку б він зайняв поставу на випадок го

строго виступу ПУН проти неї. Це була кардинальної 

ваги справа. В допомогових Комітетах аж кишіло від 

диверсантів. Іронія долі справила, що діставалися вони 

туди нашими стараннями: інж. Бойдуник, як Організа

ційний Референт, де тільки міг, та~І стара,вся просунути 

націоналістів. Їдучи в якесь місце, звичайно він мав схо
дини з Місцевою Бкзекутивою ОУН, від неї діставав ін

формації про ~Іісцеві справи і місцевих людей, у рову

мінні з нею добирав лерсона·льний склад Комітету, а об

рані до нього націоналісти пізніше тягнуJІи за собою 

всяких урядовців, окружних організаторів, магазинерm 

і т. д. Залишати цю ба-зу в руках диверсантів знзчи.1о 

давати ї~І опору в суспільній організації і можJшвість 

вести свою роботу на, гро~шдський кошт. Якби вда:юся 

перетягнути на свій бік проф. Кубійовича, при його ло

~ючі швидко можна б очистити від них І{омітети. Го.'ІОRа 

УЦК кожної хвилі міг занарядити нові вибори н Ко~Іі

теті і новий склад добирав би інж. Байдуник з уже: нам 

прихильних людей. Зокрема дуже важне це було, копи 

йшлося про саме місто Краків, де диверсанти зробІі.ІJИ собі 

фортецю з Комітету, мавши там Головою д-ра ГQрбf!

вого і Секретарем Ярослава Старуха. В Комітеті сил.і:Іа 

220 



хмара урядовців, вони дисnонували таборовими nрю•і

щеннями, харчовими :\Іагазина•ми, кухня~ІИ, одягами, гро

шови~ІИ nідмога~ш, від них залежали всі ·місцеві укра

їнські установи, бо все було nідnорядковане одній ор

ганізації. Вирвавши цей Комітет з диверсантських рук 

було не то що nотрібно, але nросто таки необхідно, це 

одним ма,хом на nоловину підрізувало їхні вnливи і си

лу в місті Кракові, де зібралося на той час зо двадцять 

тисяч душ українців. 

То тут то там, при різних нагодах зачинав я роз~юву 

на ті теми, але якось не було нагоди ясно nоставити 

сnра·ви. Аж одного вечора зайшов до моєї кімнати проф. 

Кубійоnич у товаристві Глібовицького та nредставив йо

го, як майбутнього Ділового Кер~Іанича, директор Муд

рик уже зложив свою резиrнацію. Почалася роз~юва про 

різні труднощі в УЦК, не тільки з ні~Іецького боку, але 

і .з українсьІ<ого, і тепер Глібовицький, покищо обереж

но, а коли по моїх очах пізнав, що я не від того, зовсім 

одверто nочав нарікати на "деяких націоналістів", що 

своєю nоведінкою не тільки для УЦК сnравляють труд

нощі, аJІе й своїй Організації шкодя.ть, nідривають у 

неї авторитет і довір'я суспільности і т. д. Він мав на 

ду~щі nроиідника ОУН у Ярославі, Зеленого, що добре 

н шся йо~•У в печінки, nочуваючи за собою силу і ви

користовуючи Доnомоговий Кm1ітет для організаціЙІ

них цілей. Я не міг nрозрадити, що Зелений по на
шій стороні, але й не ~•іг його осуджувати. Для заохоти 

nотакував я nодекуди, щоб ще більше тягнути за язи~. 

Професор Кубійович nриnисував усю вину Сичеві, його 

нерішучості й толеранції до всяких витівок низовиків, 

відмовляв йо~ІУ nровідницьких здібностей і nросто об

винувачував за ввесь випюрений сьогоднішній стан. 

Аж тоді вже ~•усів і я заговорити, в обороні Сича 

і ПУН. Виявилося, ЩО й ДО них уже дещо дійшло, nо

става диверсантів до ПУН і nолковника Мельника поволі 

ставала nублічною тайною. Тоді я nоставив сnраву од

верто і на вістрі меча: чи може ПУН рахувати на nоміч 
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nроф. Кубійонича, коли рішиться на гострі засоби су

проти диверсії? Чи ладен бу де nроф. Кубійович, як Го.

лова УЦК, nродонжувати чистку там, де фор~1ально кін

чаються ~южливості ПУН? Без нагання обидва nотак

ну.lи, nри чому - ·Я nригадав собі те багато nізніше 

-- nрофесор обіцяв доnомогу для "Проводу Українсь

ких Націоналістів", а Глібовецький, станунши на струн

ко, заявив свою досмертну вірність nолк. Мельникові, 

не згадуючи ані про ПУН ані про становище nолк. Мель

ника, як Голови f!YH. Професор Кубійонич nогодився 

розв'язати краківський Комітет і nеревести його реорга
нізацію. Хоч і як це для нас nильна була сnрана, але 

мусів я nогодитися з тю1, що зможе це зробити аж кіль

ка тижнів nісля нашого вистуnу, бо інакше можна б 

сnодіватися nерешкоди зо сторони німців, вони могли б 

добачувати в то~•У руку ОУН, а нона їм щораз менше 

nодобалася. 

Зобов'язавшися взаємно затрю1ати в тайні ту роз

ману, ми розійшлися, і не~Іалий камінь сnав з серця, 

теnер я nевний був, що наш удар по диверсії в Кракові 

таки сnравді буде болючий. 

Власне, нічого більше й робити було, хіба ждати 

на знак. Цей знак, я сnодівався, nовинен nрийти, як 

тільки скінчаться nриготування nолітичної частини мо

го nляну: обго·норення доручень Уnовноваженому (ці

барському, друк nроклимацій і трансnорт на місця, на

)Іічення організаційної nраці на час nісля безnосеред

нього вистуnу. Зданалося б, це тільки nитання кі.1ькох 

днів. Бо й посnіх дуже був nотрібний, диверсія кожної 

хвилі могла нnзсти на наш слід, та й са~•а ця робота ба

гато часу не вимагала. Але чомусь сnрава відтягалася 

з дня на день. Кожного вечора nоміж 11 і 12 •·однна~ш 

Гриб лучився телефонічна з Головою ПУН і кожнu1о 

разу на другий день урЗІщі діставав я о,1накоnу ні .. 1По
відь: ще ні! Нас уже зачинала брати нетерплячка. На

ніщо ждати так довго? Що за тю1 крилося, я в то:-;у 
часі ще не знав. 
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Невідомо, як довго ще протяглася б та справа, як

би не зайшло щось, що змусило до негайної дії. Увесь 

цей час ми втримували нормальні взаємини з диверсан

та)ІИ: я ходив на періодичні наради в суспільно-громад

ських справах, Остап Ру да ке вич викладав на військо

ВО)! У курсі, а Федько Яцура працював у своїй лябора

торії. Одного вечора прибіг він до мене задиханий і за

аферо·ваний: щось ~І усіло статися, коли Федько вийшов 

з рівноваги. Виrrягнув з кишені кілька фотоколій якихсь 

доку~Іентів, ще наніть добре не висохлих і ~ювчки поклав 

перед мене на стіл. 

-Що це? 

- Перечитай - побачиш. 

Читаю один за другим усі три чи чотири і мороз 

пробігає ~Іені за шкурою. На блянкетах польського во

євідського уряду безлеки у JІьнові лисані інформації, 

що періодично розсилали·ся до лооітооих старостів і ло

вітових ко~Іендантів поліції - ці були адресовані до 

ЛОВЇТОІІОЇ КО~ІаНдИ ПОЛЩІ! В (а~ІбОрt - ЛОВЇДОМЛЯЮТЬ 

про отримані нід Ярослава Барановського інформації 

ПУН н справі лереходін на Карпатську Україну, далі 

за)Іітки про те, що інформації ці суперечиї з тверджен

нями льнівського конфідента Сєранта, і ще щось про 

студентські справи. 

Перше враження було страшне. Я навіть не здавав 

собі справи з точного змісту фотокопій, перед очима 

внесь час мигтіло: Ярослан Баранонський - конфідент, 

Нрослан Бараноuський - інформував ло.1ьську ·лоліпію 
про діяння ПУН, Ярослав Барановський - продавав сво

їх друзів так же само, як його брат Ро~Іан, Ярослав Ба

рановський -- зрадник! 

- Зиідки це маєш? 

-- Приніс мені в полудне документи Равлик і І<а-

зао зробити 1 О фотокопій. Цілий час стояв надо мною, 
як кат над душею, щоб я не потягнув якої, але коли я 

перечитав, про що йдеться, то й три Раnлики не nш::п ... -
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нували б мене, мені таки В'далося звулити по одній шту

ці. При nолосканні відбиток засунув їх у рукав. Ось 
і вони, ще мокрі. 

- Ти nевний, що Ра•влик не бачив? Може він тіль

ки у давав? Може він тим сnособом хотів підсунути нам 

фот~знимки, маючи в то~ІУ свою ціль? 

- Не здається мені. Він просто очей не відводи·в 

від ~юїх рук і грозив мені різнюш карами, якби я вкрав 

копію. Навіть до лябораторії не йшов, казав це робити 

в його приватному мешканні. І не було це легко, вже 

думав я, що не uтну, nочав учитися змісту на nа·м'ять. 

- Ти бачив добре документи? Виглядали на ори

гінальні? Були старі, nом'яті, а може три~tалися свіжо? 

- Доку~Іенти - от, як документи, нічого особли

вого про них не можна сказати. Я й не дуже їм пригля

дався, так мене запаморочило те, що Сланко3 виходить 

з них провокатором. 

- Ти слухай, Федьку, мовчи, як гріб! Крий Божt: 

одним словом проговоритися про те перед котрюt з на

ших! Я й.цу з тим до Гриба й Сича, завтра заскочиш до 

мене до бюра, будемо вже знати, що з тим робити. 
І 

За~ІіСТЬ ЇХаТИ трамваЕ~!, ПіШОВ Я ПіШКИ, щоб ~І:НН 

час зібрати думки докуnи. Сила враження була така 

велика, що я ніяк не міг з нього отрястися. в тих nер
ших хвилях я майже nовіри·в, що Ярослав БарановськИй 

був nольським nровокатором і думав тільки про наслід

ки уявнення того факту, яку це ко.1осальну розгінну СІІ

лу дасть диверсантській nроnаганді і який розс,іаб,1ІО

ючий unлив матиме на nрихильників ПУН. 

Було ще ясно - це діялося на nочатку серпня "" 
коли я зайшов на квартиру Сича і так бун затоrr.:Іений 

у думках, що навіть не звертав уваги, чи йде хто слід

ком за мноJО і чи не обставлена Сичева юззртпр::. :щ, 

версаюськими шnигами. 

з Так .tm наапвалrt в олижчо.ttу zypmi Врослава БараноІJt'hІИ~о. 
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Ані Сич, ані Гриб не сподівалися мене так швидко. 

Без одного слова витягнув я фотокопії і подав Грибові. 

Читають, один і другий, Гриб нерво1ю похрю~tкує, Сич 

мовчить. Розка·зую, нкюt чином прийшов я до тих фото

графій. 

- Не інакше, як груба провокація зо сторони "га

манів", 4 - каже врешті Гриб. -·· Що ви на те, Сич? 

Сич мовчить. 

- Голову свою можу дати за Макара! Він може 

бути нета.ктовний, прикрий у відношенні до товаришів, 

можна йому закидати впертість у різних справах, напе

рекір думці Проводу, і можна про нього говорити, що 

хочете, але ніколи не повірю, щоб він пішов на свідо~tу 

зраду, - продовжує Гриб. 

А Сич далі ~ювчить. 

- А ви, Рене, ви в те вірите? 

Тру дно видобути відповідь з горла. 

- Та чого ж ви ~ювчите обидва, до сто чортів! Му

симо найперше між собою ясно справу поставити, закн 

якийсь висновок для цілого ді.1а з того зробюю! 

- Дуже хотілося б не вірити, -- кажу, - це буде 

страшна бомба і я покищо навіть уявити собі не можу, 

який вона буде мати нас.1ідок. 

- Незалежно від того, як ми до цієї справи по

ставимося, -- обізвався нарешті Сич, - широка ~taca 

кинеться безкритично на ту сенсацію і ніхто її не пере

конає, що це непра·вда. 

А по хвилі: 

- Одначе, дивно, що диверсанти аж тепер, пісди 

майже року, виступили з ти~ІИ знимками ... Звідки noшt 
їх дістали, ці доку~tенти? Цікаво було б побачити ори

гінали. 

• Гриб інакше не назиоав диоерсантіо, як ті.пки "<a.vaнa.~u.,. 

225 



І теnер nочалася роз)юва )tіж на)ІИ трьома - роз

гарячкованюІ Грибо)t, скеnтичнюt Сичем і захитаним у 

своїй вірі Ренсом -- nід якої висліду залежала дальша 

до.1я Організації Українських Націоналістів. 

ГРИБ: - Я nереконаний, що це фальсифікат. Ue буде 
)ІОЖНа nеревірити і доказати. 

СИЧ: - Не в тому сnрава, чи це фальсифікат, чи ав

тентичний документ. Важне, як буде реагувати маса на 

його розnовсюднення. 

РЕНС: -- Я nоважно nобоююся, чи )ІОЇХ людей не зде

~юбілізує це ~юрально. Не всі з них знають ближче Ма

кара, а всі nам'ятають nровокацію його брата Романа. 

ГРИБ: - То на вашу думку, закинути нам акцію? 

РЕНС: - Ні, не сміє~ю того зробити. Ми не вистуnаємо 
в обороні Макара, ~Іи стоїмо за Провід Українських На

ціоналістів і його Голову nроти диверсантських затій. 
СИЧ: - Питання, коли диверсанти з тим nийдуть на

верх. Чи nі'дуть найnерше до Го.'!ови ПУН, щоб його 

шантажувати, чи відразу пустять у рух ~tіж людей. 

ГРИБ: - Що з того, коли вони почнуть? Почали вже 
nеред роко~І, а властиво ще перед десяти роками. 

СИЧ:- Все ж таки це важне, і то дуже. І час і рід нашої 

акції залежав би від того, котрий з тих сnособіІІ rюнн 

виберуть. 

РЕНС: - Що б ми не рішили, найважніше те, щоб ми 

виnередили диверсантіn. Про існУ'вання і зміст тих до

ку~tентів наші люди ~tусять довідатися nід нас, не від 

диверсантів. 

СИЧ: -- Тяжко сказати, коли на~І зачинати, чи перед, 

чи після уяnлення диверсантами доку~tентів. Коли за

чне~ю nередти~І -- ~юже~ю аргументувати, ·що дивер

санти оnравдують себе тими фотокоnія-ми, а.1е з другого 

боку вони ~южуть бити на те, що ми зо страху перед 

їхньою доказовою силою nішли на рішучу акцію. Ко

ли ж зачне~ю nісля того - nіде шалена агітація, що ми 
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стоїмо за Барановськи·м, боронюю його і власної шкури. 

РЕНС: - Воно так, що і звідси пече, і звідтіль бо.'1яче. 

Все ж таки, якщо б ;\ІИ мали зачинати, ~rусіли б спіши

тися. Важко рахувати на успіх піс.1я того, як диверсан

ти встигнуть с~:~оєю демагогією одних заломити, а дру

гих захитати. 

ГРИБ: - Чо)rу ви кажете "ящо б ~rи мали зачинати"? 

Невже ви допускаєте потребу відложення акції? 

РЕНС: - Я мушу перше знати, яке nраження зробить 

ця вістка на нашу ударну групу. Ану ж вона її розкла

де або за·ставить вагатися? Ва;\І, заграничним людям, 

трудно уявити собі, як дуже вражлива людина підпілля 

на зраду, як ненавидить вона конфідентів. І їхня реак

ція буде барометро)І, на тій основі будемо облічувати, 

як будуть ставитися до справи фотокопій наші при

хильники в терені. 

ГРИБ: - Панове, за годину приходить час, коли треба 

викликати Голову ПУН на дріт. Заки це зроблю, ми му

симо найперше між собою довести до ясної ситуації. 

Я ста•влю вам два питання: 

Перше: Чи ви переконані, що Макар зрадник? 

Друге: Чи на вашу думку документи в посіданні 

диверсанті-в змушують на·с занехати виступу проти них? 

СИЧ: - Щодо першого, то справді документи можуть 

захитати і найтвердішу віру ... 

ГРИБ: - Я вас не питаюся, яку силу ~rають документи, 

я прошу відповісти, чи ви переконані в вині Макара, і 

ві·дповісти ясно й коротко: так, або ні! 

СИЧ: (після кoporuo ї наду~rи) : - Н-ні. А щодо акції 

- мусимо її перевести. 

РЕНС: - Даю наперед відnовідь на друге питання. Ка

пітулювати перед диверсанта~rи не можемо, навіть, якби 

справді був провокатор у ПУН. Провокатора викрити 

і покарати, а диверсії все одне скрутити .1об. 
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На перше питання: якби я коротко заперечив у щи 

хнилі вину Макара, сказав би неправду. Під першим вра

женням наявности документів я думав, що Макар таки 

стояв на послугах польсько~ поліції. Але я не знаю, чи 
при ближчо~rу розгляді залишуся при тому переконан

ні. 

ГРИБ: - Щодо мене, в ~rене нема ніяких сумнівів і ва

гань ні в першій ні в другій справі. Тепер ~ш мусимо 

подати Голові ПУН не тільки нашу ду~rку, так як ми 

її тут uисказали, але й наші пропозиції, якщо він їх 

зажадає. Пане товаришу Рене, nи виступали з первісним 

пляном, яка nаша думка, далі стоїте при ньому, чи про

понуєте якісь зміни? 

РЕНС: - Дозвольте подумати ~rінуту. 

ГРИБ: - Гаразд, думайте. 

Вже був час успокоїтися після першого удару, все 

таки ду•мки ще розхрістані. Поволі збіраю їх докупи. 

Гриб заложив руки в кишені і походжується по кімнаті, 

Сич кури'І'ь цигарку в фотелі. 

РЕНС: - Моя думка така. Раз ми прийшли до переко

нання, що капітуляція перед диверсантами - це кінець 

нашої Орга·нізації, до неї допустити не можемо. На ви

ступ рішитися мусимо. його треба приспішити, ще заки 

диверсанти опублікують документи, але передтим попе

редити наших людей і нев'Гралізувати бодай частинно 

успіх тієї будь-що-будь страшної зброї в руках дивер

сантів. Через неї наша позиція слабшає, а наша пере

.\юга утруднена непомірно. Але є шанси пере~rіни її з 

офенсивної зброї проти ПУН на оборонний засіб ди

версантських плянів. Є майже певне, що широкі маси 

членства і прихильникі·в ОУН попадуть у сумнів, зава

гаються, багато з них стане одверто за диверсією. Все 

буде залежати вrд сили нашого першого удару і від ак

тивности ПУН після виступу. Коротко: пропоную ви

конувати наш плян, як його устійнено, але з тим, що 

рівночасно Голова ПУН віддасть під розгляд Головного 
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Революційного Трибуналу справу Барановського. В той 

спосіб ми покладемо натиск на виступ не проти з~Іісту 

обвинувачень диверсантів проти ПУН, тільки на підри,вні 

~•етоди їхньої діяльности, на спротив і непослух ле

rально~ІУ Проводові, на бунт проти внутрішнього пра

вопорядку в Організації. 

- Не можна скликати Головного Революційного 

Трибуналу в справі Макара, -- каже Гриб, - суд діє 

тоді, коли попереднє слідство або вже усrійнило вину 

понад усякий сумнів, або принаймні виявило такі підо

зріння, що їх не можна поминути мовчанкою. Коли ви 

віддасьте Макара під суд на основі диверсантських фаль

сифікованих фотокопій, ви тим са~шм пересуджуєте йо

го вину і признаєте помилки ПУН. 

- Ні, -- по-перше, на слідство не~Іа часу. Заки 

воно почнеться і закінчиться, .розшаліла дивереантська 

демагогія ви~ором пронесеться по ОУН, підважить реш

тки довір'я до ПУН і сполоще нам rрунт з-під ніг. А да
лі, Головний Революційний Трибунал має не відразу 

судити Барановського, він має "розглянути" нілокруг 

його справи, в тому міститься теж і слідство, ті.1ьки не 

відокремлене від суду. І найважніше, сильно притун

люється вістря дивереантської пропаганди, бо навіп,, 

якщо б і знайшлися сліди провокації в ПУН, то на те є 

суд, щоб проелідив і вирішив справу, а не самозванча 

акція невдоволеної частини членів проти цілого ІІУН, 

як верховної установи в Організації. 

Гриб підняв слухальце і зараз же дістав получения. 

Коротко і точно представив перебіг нашої розмови. Го

лова ПУН нічого не знає про фотокопії. Є там деJІеt·аuіи 

РП ОУН, Ленканський і Шухевич, цей останній виїхан 

учора до Кракова, має вернутися за день-два і продон

жувати nереговори. Завтра або післязавтра Голова ПУН 
буде в стані дати нам знати свою думку про ту спра;;у 

своє рішення. 

Значить - знову ждати два дні. 
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На другий день зібрав я нашу груnу на нараду. За 

той час, безнастанно nро:ІІумуючи над доку~tента~tи і 

ноtюю ситуацією, що через них nостала, вже ~1ені сnра

ва nочала ·видаватися не такою безнадійною, nочали ви

являтися різні слабі місця нового диверсантеького ма

невру. Я щораз більше схилявся до думки, що докумен

ти мусять бути фальшовані, а найбільше в то~ІУ утвер

див мене факт, що диверсанти з ними вистуnили так 

nізно. Неможливе, щоб їх дістали в руки аж по році 

після розвалу Польщі. А хто б їх не дістав, не витерnів 

би ждати так довго, вибухоuа сила сенсації не дозволи

ла б три~tати себе в укритті. Найnізніше, коли могли і 

nовинні диверсанти уприлюдиити документи зради Ба

рановського, це в часі, коли відбували таємні свої збо

ри в Кракові в лютому 1940 р01<у, що на них nокликали 
до діяння РП ОУН. Це було б найсильнішим моральним 

виnравданням їхнього nостуnку, на яке вони могли б 

здобутися і більш як nевно, будь ті докУ'менти в їхньо

~tу nосіданні, не оnерлися б вони сnокусі їх тоді nодати 

до nублічного відома. 

З такими думками ішов я на наші сходини до меш

кання Павла Г енrала nри Звіринецькій вуJІИці, заnізно 
було скликати їх до фабрики льоду. 

З треnетом серця nочав я реферувати сnраву. По

казав фотознимки, nідкреслив слабі nункти, висказав свої 

су~шіви. З кожною мінутою, з кожним моїм словом я 

щораз більше nевности набирав, що це діявольська ма

хінація диверсантів, що ·навіть, якби винний був Макар, 

якби сnравді зв'язаний він був з nольською nоліцією 

і доносив їй про те, що діється в ПУН, - ці документи 

не можуть бути доказом його вини. 

В міру того, як говорю, мій зір блукає по зібраних 

друзях, nильно вважаю, яке враження це- на ·них зробитh 
і яка бу де їхня реакція. 

Оглядають цікаво фотокоnії, сенсація страшна! Але 

ось критичні вигуки, скеnтичні завваги - на серці теп

.1ішає. В усіх, як в одного, nідозріння до диверсантів: 
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якщо вони певні були вини Барановського, чому мов

чали цілий рік, закидали йому ·нездарність, нерозумін

ня революційних потреб краю і таке інше, а не висту

пали з обвинуваченнями провокації. А ·накінець - до 

сто чортів з Барановським, .нехай Головний Революній

ний Трибунал ламає собі голову з ним, це його діло, 

а наше діло нё допустити, щоб диверсія розпаношилася 

в ОУН, щоб перевертала ПУН і проганяла полковника 
Ме.1ьника! І досить уже відкладати справу, негайно при

ступати до акції! 

Багато заважив голос Федька Яцури, фахінця, що 

знав, я·ким способом фальшують фотографії. Він теж 

уже розві:яв у себе перший туман запамарочливоrо впли

ву цього бандерівського пропагандив.ного тріку. 

Доручено мені передати Проводові, що незалежно 

від усіх диверсантських штучок, ~ІИ твердо при ньому 

стої~ю і до~tагаємося, щоб якнайшвидше приступати до 

покарання диверсії. 

А ти~І часом наспіли вістки від Голови ПУН. Вер

нувся Шухевич з Кракова, привіз фотокопії. Оригіна

лів не показав. Домагався негайного суду над Баранов

ським. Обидва з Ленканським підвищили тон у своїх пе

реговорах. Розмови ще не закінчені, але кіння можна 

сподіватися кожної хвилі. Як тільки переговори скін

чаться, Голова ПУН нас повідомить тоді визначить 

реченець, коли зачинати. 

Проти того я висунув застереження. Не можна жда

ти на повuрот Шухевича і Ленканського з Берліна. Нав

паки, треба використати те, що правдоподібно, як доп

го вони ще не закінчили там роз~юв з Головою ПУН, не 

почнуть пропаганди при помочі фотокопій. Конечно ~tу

си~ю розпочати акцію ще до того часу, не тільки, щоб їх 

заскочити, але і щоб випередити. Навіть, коли б вони 

хотіли кінчати свої переговори - затримати їх, про

довжати під якимсь претекстом, а тюt часом ударити. 

Я ось тут заявляю, що коли ми ше й цим разо~І відло~ 
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жимо реченець - я не беру ніякої відповідальности за 

спра,ву. Пропоную: за три дні занімаємо домівку і даємо 

сиr·нал до загального виступу скрізь, де тільки ПУН ма€ 

ДО ТОГО 'МОЖЛИВОСТі. 

Ще раз лучиться Гриб з Головою ПУН. Що там 

говорили - не знаю. Але на другий день переказав 

Гриб через Сича, що зачинаємо так, як я хотів, за три 

дні над ранком. Остаточне обговорення виконання ак

ції - завтра ввечері в Сича. 

На тому останньому нашому засіданні обговорено 

тільки технічну сторінку акції. Я ·все ще був перекона

ний, що ПУН виконав усі політичні передумови і під

готування і що почне ·він діяти за·раз того самого дня, 

коли ми виконаємо свою акцію в Кракові. Іна'кше ввесь 

наш виступ позбавлений був би глузду. 

Ще тої самої ночі видано наказ нашій боївці: зав

тра вночі, точніше, післязавтра над ранком - зачинаємо! 

Збірка на плянтах на розі першої паралельної вулиці до 

Зеленої від сторони Вавелю. Час - година 4:30 над 

ранком. 
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9.РОЗДІЛ 

НАСТАВ НАШ ЧАС! 

Остання провірка. - Федько ставить гороскоп. -
Безсонна ніч. - Рій думок у голові. - Збірка на плин
тах.- Маршуємо на місце.- Зайняли домівку, змінили 

замки й поставили сторожу. - Федько командує внизу. 

-Списуємо інвентар.- Перший дзвінок!- Іртен утік. 
- Пройшов перший акт. - Нещасливий ультимат. -
Зробили - та й сіли. - Біль і досада. - Розв'язуюся з 
YUK. - Гайвас з нами! - Сич доручає йому формува

ти Крайову Екзекутиву. - Перші роз'їзди в терен: Гай
вас на Варшаву, С.С. до Криниці, Павло f'енгало в Пе
ремищину. - Сич телефонічмо взивае Чигуна з верн

шуцу. - Зголошується Микола Бігун. - Рух, як у 

вулику. - Вертається Павло - в Ярославі гаразд, але 
в Перемишлі слизько. - Диверсанти вже звихаються 

в терені з фотокопіями документів. - Їду до Перемиш
ля самий. - В'яжуся з сільськими теренами і формую 

Повітону Екзекутиву. - Болячки Зеленого в Ярославі. 

- Моя інтервенція в УДК і її слабий наслідок. - Гай

вас на Холмщину, а С. С. до Дуклі. - Брак пропаган

дионої літератури. - Щука і Равлик дістали карбованці 

від Гриба. - їхні насміхи над ПУН. - Приїзд полн. 
Мельника до Кранова. - Дванадцять людей до першого 

звіту.-

Завтра - рішальний для нашої справи день. Ще 
сьогодні вдаємо всі друзів, а завтра - між нами про

пасть. Хто швидше візьме барикади? І як покотяться 

дальші події? Чи легко піде діло, чи треба буде йти на 

бій? Такі і тим подібні думки роєм гудуть у голові, нія

ка праця не береться, щось удаю, що пишу, чи складаю 
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свої папері, але свідомість моя вилетіла з канцелярії 

YUK Ледве діждався я шостої години, ще раз біжу сю
ди й туди впе•внитися, чи всі готові, чи нікого не бра

кує, чи все впорядку. Всі готові і все впорядку. Федь

ко ~Іає ключі. С. С. незалежно від того поінформований, 

щоб відсунув двері, надолі ушкоджено засуву. Не пе

редбачую, щоб прийшлося хватати за зброю - але 

кілька лістолів наготовлено. В кухні біля кімнати С. С. 

заготовлено харчі: ковбаса, хліб, картопля, чай, цукор, 

- день буде гарячий, нікуди не можна виходити, хар

чуватися треба на місці, та й не самим тільки на~І. Федь

ко постарався про нові замки, щоб зараз же викинути 

з дверей старі, до яких ключі в диверсантів, і заложити 

інші. В запасі зміна працівників. На місце Равлика, кан

целярія і всі приміщення перейдуть під завідування д-ра 

Якова Маковецького, магазинами, лябораторіями і ци

клостильним апаратом порядкуватиме наразі Федько Яцу

ра сам, пізніше добере собі співпрацівників. Невідомо, 

як буде з грішми, на початок маємо, далі це належить 

до Гриба. Одна машиністка залишається, за неї ручить 

Сич, тим часом ·вистане одної, якусь другу ~Іає на при

)Ііті Франц. Буде для них робота! 

Вже відходжу додому, пора спати, щоб точно прий

ти на означену годину на збірку. Але Федько ще за

тримує мене - ставить гороскоп. Він вірить у те, ро

ками ставить їх чи для себе чи для інших, кортить його 

і цим разом вирвати секрет від майбутнього. Ставить 

його на мене - і дуже задоволений, каже, що гороскоп 

випав добре, є тільки одна осторога: небезпека грозить 

від листів, треба уникати писання в перших днях, про

сить ~1ене, щоб я нічого не писав, нехай це роблять інші. 

А тепер, хлопці, спати! Щоб завтра кожен був сві

жий і при охоті, бо хто знає, що нас чекає ... 

Не спиться мені, перевертаюся з боку на бік. В ка

~І'яниці напроти п'яна німота ·всю ніч вигукує х••р•щ: 



"Дойчлянд ервахе!" і "Юда ферреке!"• Але й без того 
нерви скачуть - я·к nеред кожним рискавним діло~І. 

Засnокоюю себе, nригадую давніші роки, коли ходив 

на бойові акції, і там руки дрижали - доки не nрийшло 

до діла. Наnевно й тут так буде, завтра буду сnокійний, 

мушу бути сnокійний! І чому б не вдалося нам діло? 
Підготови.rш ми його добре, неможливо, щоб вістка про 

те лросякла до диверсантів! І хлоnці nевні - раз візь

муться за щось, усе ло дорозі лоторощать ... Чортівськи 
ма.1о нас! Але нащо більше? Заваджали б тільки, лоді

ти їх нема де. Потрібно бу де більше, але лоті~І ... І не ми 

за те відповідаємо, нам коби гладко завтрішній день ле

рейшон, кінчиться тоді наша роля, інші актори виходять 

на сцену ... Цікаво, страшенно цікаво ... Ну, недовго вже, 
завтра nрийде відлруження. І як воно дивно: за один 

день грунтовно міняється ситуація в цілій великій Ор

ганізації. Знову до голосу nриходить ПУН. І хто ж нін 

такий, цей ПУН? Що знаю про нього я, чи мої товари

ші? Знаю Гриба і Сича, nрацював з ними, в тюрмі си

дів. І ще Барановського, та краще, щоб він десь був за 

гора~ш, за морями! З деким раз у житті стрічався, а 

більшості й на очі не бачив. Проти нас диверсанти. Хоч 
і доnекли вони нюt, хоч і нема сумніву, що треба їх 

бити, та все ж таки - друзі вони! Такі ж самі, як і ми. 

Разом нас nоліція ганяла, разом ло л'ятах шкварила, 
ло судах нас водили, тюрми заnовняли в той час, як ін

ші безnечно жили за границею. Якби якась таємна сила 

з небес зійшла і все назад докуnи зігнала, ще сьогодні, 

зараз, у цій годині, бо завтра вже залізно! Ох, Боже, 
як гарно було б на душі! .. "І стане 6рат на брата, син 

ліднесе руку на батька" ... чи наnисано десь так, чи nро
сто верзеться в розnаленій голові? .. А все ж таки, ПУН 
- велика річ! Провід, свій Провід, наш Провід, хто б 

він не був ... Ні, мабуть таки не засну ... І лроклятуща 

німота все ще верещить! Може встати, nройтися ло еві-

' 1/і.иеччuно - пробудися! Жиде - здихай! 
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жо~•У повітрі? .. Здрі~Інувся на хвилину, знову прокинув
ся, знову заснув ... 

Біліє надворі, пора йти. Обмився зимною водою, 

засунув nісталь у кишеню - пішов. 

Федька вже застаю на місці. За хвилю надходять 

інші: один, другий, третій, п'ятий, останній Макси~Іюк. 

Розділюємося на дві груnки, кожна з іншої сторони 

входить на Зелену ву.1ицю, стріча nід брамою 26 числа. 
Сторож, nоляк, сnить ше, але в нас ключ до брами. Вхо

димо і бра~•У за собою назад зачиняємо. Тиша навколо 

-- н кам'яниці рух зачинається аж nісля сьомої години. 
Половина -- з Федько~• наниз, друга - зо мною нагору! 

С. С. ·не сnить, жде нас. Відчиняє двері, усміхається. Пе

ред нами ще дві години, nраця в канцелярії Сича, в ор

ганізаційній до~Іівці і нагорі в УЦК зачинається аж о 

восьмій зранку, та люди nриходять скоріше. Чути лег

кий стукіт надолині, це Федько міняє замок. Швидко 

справився, це саме робить у нас нагорі. С. С. пораєть

ся в кухні, готовить сніданок. Чути, сторож браму від

чиняє - шоста година. ІЦе раз повторюю інструкцП: 

хтонебудь стукає, чи дзвонить, не відкривати дверей, 

найперше заглянути у вічко в дІJерях. Коли більша гру

па людей - говорити крізь вічко, коли не бі.1ьше трьох 

- можна ·відчинити. Не пускати нікого з УЦК, нехай по

дасть назвище, полковник nодзвонить. Не впускати при

їзджих з провінції, ~шють залишити адресу, де сnини

.1ися в Кракові, полковник з нюш контактується. Ко.1н 

не має куди зайти - нехай сидить тим часом на п.1ян

тах і зайде після обіда. Хто покликається, що тут пра

цює - сьогодні вільний від праці день, нехай задишить 

адресу й іде дощшу, полковник покличе. Якби трапив

ся якийсь німець - покликати С. С. Відо~шх ~•ісцевих 

диверсантів, а годовна членів РП ОУН чи інших ватаж

ків, пускати без слова, обшукати по кишенях, чи не 

мають зброї, відобрати всі папері, інших особистих ре

чей і грошей не торкати. Відводити до кухні ззаду і 

тримати під сторожею. Кожного іншого інтересента ви-
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nитатися, до кого і за чю1 зайшов, у неясних випадках 

покликати мене або Сича. Сич буде тут точно о восьмій 

годині. Ясно всі~•? Зрозуміли? 

- Зрозуміли! 

Внизу ко~Іанду перебирає Федько. Не виходити 

звідти, нікого не впускати, всіх справляти нагору. Істи 
принесемо. Списати якнайточніший і·нвентар усіх речей 

у п'ятьох кі~Інатах, коридорі й купальні. Список у двох 

примірниках, підпи·сують дuі особи. Не ~шнати наймен

шої дрібниці. На жаль нема внизу телефону, якби тре

ба зайти - у~ювляємо знак, як стукати до дверей. Гай

да, кожен на своє місце! 

Я ще з одним боре~юся тим часом за інвентар го

рішнього прю1іщення. Передсінок, галя-коридор, кан

це.ІJярія машиністок, ждальня до Сича, канцелярія Сича, 

задня кімната - резервона спальня з якимись шафами, 

заваленюш паперами, ще одна кімната з коридору, кім

ната С. С., мала кімната побіч, кухня, купальня, дві туа
лети. Витягає~ю всі папері, в'яжемо шнурками і значи
мо, звідки їх узято - це на пізніше, не~ІЗ часу перегля

дати сьогодсні. В кі~шаті Сича стояв старий стальовий 

сейф на замок. Ключ від нього мабуть у Равлика або 

в Іртена, якщо прийде котрийсь з них, - відберемо. 

З коридору доноситься відго~Іін кроків, уже схо

дяться люди. Передаю інвентаризацію другому, сам іду 

ближче дверей. Ні, це не до нас, ідуть далі нагору, до 

У ЦК. 

Дз-дз-дз! Дз-дз-дз! - перший дзвінок до нас! 

Помюю всієї сили волі не ~южу стриматися, щоб 

не зірватися з лавки. 

Клец! - дижурний nідхиляє вічко в дверях. 

Це портієр, стійковий хлопець, що робить с.'!уж
бу при дверях, - каже дижурний. 

- Ідіть, друже, додо~•у, сьогодні не~Іа праці. Ви 

де живете? 

- В таборі на Льорентанській. 
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Подає своє назвище. 

- Вертайтеся туди, полковник покличе вас неза

баром. 

Знову дзвінок! Машиністки. Додо~rу, полковник по

кличе! 

ДзвіНОК ОДИН За другим, ЩО кілька ХВИЛИН. Са~Іі 

незнайомі. Один приїхав з Сянока, другий з веркшуцу, 

третій забув п,1ащ у мешканні внизу, не хочуть його 

туди пустити, нагору післали. Ані одного з диверсант

ських головачів, не спішаться, простий народ ~rусить 

точно приходити, а вони по-~rіністерськи! Нічого, 

пожде~ю. 

Хвилина по восьмій - у дверях з'являється Сич, 

за ним через rоJюву заглядає Гриб. Сича не пізнаю, ~юв 

не той став. Голос повний енергії, рухи різькі, певна 

хода, - це вже не Сич, це полковник Сушка. 

Обидва обійшли ціле приміщення, питаються, чи 

все спокійно. 

- За годину всі будуть знати, - каже Сич, 

неможливо, щоб хтось з відправлених від дверей не 

зайшов на котре з приватних мешкань диверсантів, а ті 

зараз догадаються. 

- Чорт з ни~ш, скінчилася конспірація. А,1е коби 

бодай один з них прийшов, щоб. до середини його втяг

нути! 

В то~rу ~ю~rенті знову дзвінок, кли<rуть ~rене до 

дверей, бо на коридорі Джон-Іртен-r абрусевич. 

- А, добридень, друже! Прошу, прошу, заходьте! 

- Та я, того, трохи пізніше ... я тільки довідатися 

хотів, чи є вже Равлик. 

Стоїть на коридорі в самих штанях на нrлнйках і 

в сорочці, без піджака і без краватки. Видно, тідьки 

дістав вістку, просто з ліжка метнув-ся, а жи:в він не

далеко, •В одній з сусідніх кам'яниць. 
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- Заходьте, будь ласка, друга Равлика ще нема, 

він зараз прийде, ось-ось, що його не видно, але е вже 

полковник Сушко. 

- Дякую ... ги-ги ... дуже дякую ... Я зараз прийду, 
я, бачите, навіть без піджака, швидко вибіг, у мене ду

же пильне діло до Равлика. 

Бреши здоровий, та ж Равлик у тій самій кам'яниці 
жи·ве, де й він. 

Виходжу за -поріг, може вдасться силою втягнути. 

Але Іртен стриб назад! І погнав по сходах униз. 

В кухні е тільки два місцеві диверсанти меншого 

калібру. Тепер уже нема сенсу тримати їх там, Г абру
севич пустить алярм. Нехай ідуть, звідки прийшли. 

- Хлопці, пильна увага! Іртен ~юже наслати на~І 

боївку на карк. 

- Нехай приходять, привітаємо! 

Скріплюе~ю сторожу при дверях нанизу і нагорі. 

Перший акт пройшов, треба піднімати куртину до 

другого. 

Іду до Гриба й Сича, сидять у середній кімнаті. 

Десь у цій порі приїжджають поїзди з Берліна, споді

ваюся, що зараз тут буде Голова ПУН та уповноважений 

до "реорганізації в ОУН", Сціборський. 

-- Куди заїде Голова ПУН, просто сюди, чи на 

вашу квартиру, пане полковнику? 

Він заїде до мене, тут невигідно. 

А де примістимо Сціборського? Хіба теж у вас 

наразі? Потім для нього місце найдеться. 

Так, так, авже ж, що знайдеться. 

То добре, тільки щоб довго не бари,!Jися, му

симо зараз же зачати діяти далі, хоч, щоправда, першу 

нараду ~южна зробити в вас. 

Сич і Гриб обмінюються поглядами, щось наче нія
ково їм. Нарешті Гриб відхрюкнув і, дивлячись набік, 
каже: 
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ліні. 

- Голова Проводу приїде аж за два дні ... 
Я кинувся, наче б мене вшпилило . 
... а Сціборський ще якийсь час залишиться в Бер-

- Що це має значити, панове? Ви ж знаєте плян! 

- Коли від'їзднла делегація диверсії, Голова ПУН 
поставив їм останній ультимат: до 48 годин розв'язати 
РП ОУН і підкоритися Проводові. Щойно сьогодні вно

чі :\ІИНає реченець ульти'І\tату. Власне, нам до того часу 

й зачинати своєї акції не вільно було б, а вже ніяк не 

:\ІDЖе нічого робити Голова ПУН, доки не мине ним са

мим установлений реченець. 

- Бійтеся Бога, панове! Ми не можемо ждати, кож

на хвиля проволоки приносить необлічені наслідки. Вже 
те, що ми залишили волю діяння для керівник~в дивер

сії, на половину підточує шанси нашого успіху, коли ж 

до того ще даємо час їм опритомніти - самі собі гріб 

копаємо! 

- Не гарячкуйте-ся, пане товаришу Рене, і не будь

те таки:\І песимісто~t. Голова ПУН буде за дnа дні, яка ж 

це різниця? 

-- Така різниця, що :вже сьогодні, крім полковника 

Сушка, що мусить лишитися на місці, ми всі повинні 

роз'їхатися в різні осередки, щоб випередити диверсан

тів, за ки вони очуняють і лозміняють клички! Вже сьо

годні :\ІИ повинні розповсюднювати проклямацію Го.1ови 

ПУН, щоб понад голови диверсантів дістатися до член

ства ОУН! Коли ми, замість випереджувати ди·не-рсан

тів в акції, будемо плентатися ї~І у хвості - краще й 

не зачинати б нам! 

Взяли мене жаль, біль і досада, я вийшов до дру

гої кі~шати, щоб не заводити спору вже першого дня на

шого виступу. Чомусь пригада.1ися мені декабрисп1. 

Зробили ре;волюцію, вийшли на вулиці міста ... і просто

яли цілий день без діла, доки не прийшов до себе за;Ін

каний царський двір, виловив їх та винішав. 
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Нагорі звільнився я з праці в УЦК та офіційно по
відомив Бойдуника, що ми виступили проти РП ОУН. 

В УЦК вже знали, що щось сталося нанизу, що полков

ник Сушка якусь "чи сп< у" зачав, кожен цікаоий був 

щось ближче довідатися, та мені ніколи розказувати. 

Щоб якось заспокоїти себе роботою, докінчив я інвен

туру вгорі і внизу. Якимсь чино~І Федько розкрив уже 

касу, знайдено там велику суму грошей у різній валю

ті: польські золоті, німецькі ~Іарки, ·большевицькі руб

лі, словацькі корони, а~1ериканські доляри, англійські 

фунти, мадярські пенrи. Все точно пораховано й спи

сано протокол, касу перебрав Сич до часу, доки не 

сфор~1ується Крайова Екзекутива. 

Кличе ~Іене Гриб і Сич. В імені Голови ПУН призна
чають мене Головою Крайоної Екзекутиви в Генерал

rубернаторстві і доручають формувати Крайову Екзе
кутиву. Це недобре. Так чи сяк, я буду робити, що по

трібно, але на перший ~10~1ент треба висунути когось з 

ПУН. Мав це бути Сціборський, але його нема. Нехай 

же ж Си·ч очолить акцію, як той, що вже був призна

чений Провіднико;-.1 ОУН у Генерал-Губернаторстві. Важ
на справа - дістатися до людей особисто, поза кличка

ми. Я знаю більше людей ві•д Сича, але широкій масі 

його ім'я куди більше відо~Іе, від мого, зокре;.ш тут, у 

Генерал-rубернаторстві. 

Станула на тому, що Сич буде фір~Іувати нашу ак

цію до часу приїзду Голови ПУН, а я, 'В чому зможу, бу

ду йому ПQ;.ІаГаТИ. 

В сінях зговорився я про те з Романом Мицико~r, 

що його намітив до Крайової Екзекутиви на Фінансо

вого Референта. Він порадив мені сконтактуватися з 

Гайвасом. 

Чи не симпатик він диверсантів? 

- Напевно ні! Я з ним кілька разів говори·н, хоч 

дуже загально, ми знаємося ще з Промбанку. 

- Але ж 'він близький приятель Лебедя! 
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- Нічого. Не тільки, що диверсанти самі не ма

ють до нього надто великого довір'я, але й він не по
годжується з їхньою тактикою підривати авторитет Про

воду знизу. Вам конечно з ним говорити і то негайно. 

Яросnав Гайвас 

(Бистрий} 

Я задумаоси. Гайоаса знаю дуже мало. Майже пе

ред десяти рока)ІИ стрінуnся з ним у Бриrідках у Льnові, 

на короткий час всадили його до моєї келії. Від тоді тіль

ки здалеку, на вулиці, стрічалися та й стільки нашого 

знаЙО)Іства. Але якщо Мицикава праода і якщо в ньо

го критична постава до диверсії - ~Іи мусимо його ді

стати на свою сторону! Він буn, здається, Організацій

НЮ! Референто~І Крайоnої Екзекутиви у Львові, знає 
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хмару людей і люди знають його, а крім того він і віком 

і своєю попередньою організаційною діяльністю дуже 

близький до того середовища, звідки диверсія черпає 

сnою опору. Якщо •він прилучиться до нас, це буде бо

люча щерба в ди·версійно~ІУ фронті. 

Треба говорити з ним, конче треба. Тільки не мені, 

а ло.1коnникові Сушкові. Представляю справу Грибові 
й Сичеві. Проnід Крайоnої Екзекутини n Генерал-Губер
наторстві ~1усимо nіддати Гайnасові, якщо він здекля

рується за ПУН. При своїй енерrії і рухлиnості він гли

боко nріжеться в диверсійні ряди, витягне від них біль

ше людей, як ~ш всі три докупи. 

Біжу нагору. Є Гайnас, самий сидить у канцелярії 

господарського реферату, всі кудись порозходилися. 

Прошу його зійти наниз, полкоnник Сушко хотів би з 

ним говорити. 

Гайвас не вагається. Заявляє вірність Голові ПУН 

і годиться очолити Крайову Екзекутиву. До роботи бе

реться зараз же, в тій са~Іій хвилині, бо кожна мінута 

дорога. Сьогодні вночі виїжджає ладнати контакти. По

станонляє~ю: Гайвас їде на Варшаву, Павло Г енrало в 
свої рідні сторони, до Перемишля, з ловоротом всту

пить до Ярослава, С. С. виїде до Криниці, до тамошнього 

табору праці й до санаторії. Я залишуся на кілька днів 

у Кракові монтувати справу на місці. По кількох днях 

усі вертаються і тоді n дорогу знову, в іншому напря

мі. Тільки рух і активність можуть утримати нас супро

ти замкненої кличками диверсантів ~Іаси членства ОУН. 

Легшає на душі. Ось ще одна людина акції, в засто

ялу е~tіrрантщину вносить елемент динаміки. 

Всі роз'їхалися тієї самої ночі, як було умовлено. 
Не ~Іали ми нікого, щоб ниелати до веркшуців, цебто 

нікого такого, хто міг би рахуnати на успіх на міспі, з 

посилати першого-ліпшого з краю, щоб занапастив діло, 

не хотіли. Тому Сич визвав телефонічна поручинка Во

лодюшра Чигуна до Кракова, щоб тут його лоінформ-у~ 

вати і щоб він роз'сЯснив справу своїм товаришам на 
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місці. З тої теж nричини ніхто не лоїхав до U!нока. Хоч 

і як важний це був осередок і хоч як nотрібний був ло

сnіх, але воліли ми заждати, аж nоїде туди Гайвас. 

А тим часом у нашій домівці рух, двері не закри

ваються. Все до Сича, кожен хоче з nершого джерела 

довідатися, шо на ділі, як стоять сnрави. В одній кі~tна

ті Сич, у другій Гриб лрині~tають різних українських 

гро~tадян і винснюють їм ситуацію. Надолині Федько 

nnорядкував уже ціле лри~rіщення, либоратарію хеміч

ну й фотографічну, ~южна вже лускати в рух видавниц

тво. День і ніч стоїть там сторожа. Я "оnрацьовую" 
організаційних людей, що заходять з Кракова, або nри

їжджають з nровінції, лідготовляю грунт Гайвасоні. Один 
з nерших nрибіг Микола Бігун. Хоч він давній член УВО, 

ще з nочатку дnадцятих років, але чтrусь здавалося 

на~r, що nін стоїть ло стороні диверсії. З нюrи він уuесь 

час був у контакті і ~Іи вважали рисковнюr лрий~rати 

його до консnірації. Тепер він, як тільки доnідався про 

наш nистул, nрийшов найnерше лаятися, що про нього 

забули, а nотім аферувати свої сили. Для нас це ло

важне nідкріnлення. По-nерше то~tу, що Микола Бігун 

- хлоnець не сьогоднішній, був на возі й лід возом, 

~rає організаційний досвід і знає багато людей, а ло

друге, він зорганізував і веде в Кракові сnоживчу ко

оnеративу, через нього одним мaxmr відразу дістає~ю 

достуn до харчової бази. Микола жаліється, які то ми 

друзі, що його з-боку за,т~иши.'ІИ, але водночас, як ста

рий бойовик і консnіратор, розу~rіє наше становище. 

Що тут довго балакати - за діло треба братися і він 

хоче теж своїх рук nрикласти. Проnоную йому н імені 

нелрия,вного Гайваса, лід умовою лотвердженвя uьоГ'J 

nісля ловороту того останнього, чи не nеребран би він 

ко~rанду міста Кракова, зорганізувавши собі місцеву 

Екзекутиву. Краків осередок надзвичайно важний, ба

гато треба вкласти в нього організаційної роботи. Ми

кола як не можна краще до того надається, до того н 

нього міцна сусnільна nозиція - він директоршІ xup-
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чової кооперативи, куди приписані майже всі українці 

новою ні~Іецькою картковою системою. Провідник міста 

Кракова входив би водночас в склад Крайової Екзеку

тиви Генерал-Г'убернаторства, як її член. Микола го

диться і кидається в ~•істо вилзпувати своїх знайомих. 

Вполудне приїжджає Чигун. Ситуація в нього пар

шива. Диверсанти зовсім підтяли авторитет військової 

команди в веркшуцах, пов'язали людей у п'ятки і в зве

на, получили кличками до Кракова. Він до них з ор

ганізаційного боку доступу майже не має. Але буде 

пробувати, роз'яснить положення всім тим, що на його 

думку вірні Проводові, може при їхній помочі добереть

ся до других. На всякий випадок нема вже йому сенсу 

дальше сидіти в веркшуці і тут же договорюється він з 

Сиче~•. що бу де робити· заходи про своє звільнення. 

Стягнема його до Кракова, тут потрібно нам nійськови

ків до військоnого вишколу та військової старшинської 

шко:~и, до nійськової підготови на випадок подій. 

Вернувся r енгало. Справа не зовсім добра. В Я рос
лаві все гаразд, місцевий провідник Зелений уже дав

ніше лозміняв клички і замкнув диверсанта~• доступ до 

організаційної мережі. Цілий місцевий провід і біль

шість членства за нами, але не знати, як довго, бо вже 

туди заїхали дивереантські агітатори з фотокопіями до

кументів проти Ярослава Барановського і декілька хдоп

ців завага.1ися. Ці фотокопії мають нищівний впдив, як 

зараза розкладають дюдей. До Яросдана треба ще ра:і 

поїхати, Зелений домагається того, він хоче обгшюрнти 

справу використання Допомогового Комітету в нашій 

акції. Гірше в Перемишлі. По його приїзді БіJІИЙ скли

кав сходини цілого місцевого активу. Не прийшли всі, 

бо Білий не є провідником, а вони звикли, що ск;Іикував 

їх провідник. Білий подав, що має відбутися нарада n 
пропагандивних справах і скликував він їх, як пролаган

дивний референт. Вислухали звідомлення Білого і до

повнення Павла. Частина заявилася відразу за Пршш-
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до~t, а решта мовчала, вагалася, мабуть жде на відомості 

uтертим організаційним зв'язком, за кличкою до nро

відника. Туди негайно треба їхати. 

Не відкладаючи сnрави, 1аки того са~юго вечора 

сідаю на nоїзд і ще раз беру з собою Пав,1а. В Пере

мишлі сnрава зовсім nогана. Місцевий nровідник, чи не 

Юлько Заблоцький, ластавився nроти ПУН. Він уже 

дістав зв'язок від диверсантів, тут теж уже курсують 
фотоколії документів nроти Макара. Ухня демагогічна 
сила страшна, nросто вбиває людей. Нема мови про те, 

щоб цілу організаційну мережу взяти лід сrюю руку. 

Вона щоnравда невелика, в місті яких двадцять душ 

активу, але nростого членства багато, Білий не знає їх 

і не знає, скільки їх. Він ~rав якісь курси, туди nрихо

дили люди ло 5- 10, nриходило їх доволі багато, не ра
хував. Та й не знає, чи всі це. Є тут велика станиця 

української nоліції, є табір nраці, а ло селах треба ви

шукувати зв'язкових і хто швидше туди дістанеться, той 

матиме їх за собою. 

Скликую сходини, прийшло вісім чоловік, вже самі 

явні наші nрихильники. Назначую Білого лровіднико~І 

на nеремиський nовіт, до якогось часу, бо намічений він 

на Референта Пролаганди в Крайовій Ек:зекутиві. Брат 

Павла, Мирон, ~rає свою ланку серед лолінистів, сес

тра Анна nривела ланку дівчат. В сусідньому селі, чи 

не Мацьковичі, є давній мій товариш недолі з львівських 

Бригідок, Стеnан Б. Тепер він оженився і газдує. Ви

кликають його роверо~t і лід вечір через нього ~Іає~ю 

зв'язок до одного району. Там кількадесять старих чле

нів, удвоє стільки нових, крім того різні сюшатики. Їх 
тримає в руках Б. і вони його слухають, в цій справі 

теж за ним nішли. 

На лихо не маю з собою ніякої лролагандивноУ 

літератури, нема навіть слова Голови ПУН. На швидку 

руку устійнюню разом з Білим основні тези нашої про

nаганди, зокрема антидотум на документи про Макара. 
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Ще рав збіраю всіх наших, стараюся влити їм віру в 

серця. Решти мусить nильнувати Білий і його дружина 

Мотря. Вона ліnша за нього, енергії в нього надміру 

нема. Зв'язок буде з ними мати Голова Крайової Екзе
кутиви - Гайвас, ло лсевді Бистрий. Наразі лишається 

з ню1и на кілька днів Павло Г енгало, як місцева людина, 
~юже ЛО)ІОЖе ї~І щось у довкільних селах. 

На другий день я в Ярославі. Тут наша nозиція 

сильніша настільки, що в наших руках nереважна ча

стина )Іісцевої організаційної сітки. Диверсанти мусять 

будувати свою мережу nаралельно до нашої. Вони nра

цюють шалено, на Ярослав кинули кільканадцять агі

таторів, важний це для них nункт. І звідкіля в них стіль

ки людей? Мабуть кинули до Ярослава так багато тому, 

що та:-.1 nозиція найбільше загрожена. Зелений тримаєть

ся ;\Ііцно, лоЕІ'ний надії, вони собі з Білим і сусіди і зем

.1яки з одного )Ііста, зілруться nлечима об себе. Турбує 

його одна сnрава: як є з Українським Центральним Ко

~Іітетом? Чи )Jати~Іе~ю вnлив на нього? І чи бу де в нашій 

силі через УЦК вnливати на nерсональну обсаду Доло

)ІОГових Ко:о.Іітетів у терені? Для нього це життьова сnра

ва. Склалося так фатально, що якраз nрацівники Доломо

гового Ко~Іітету заявилися за диверсією nроти ПУН. І 

теnер вони там створили собі організаційну базу, кори<:

туються ко~1ітетовою домівкою, за комітетові гроші 

роз'їжджаються ло nовіті, утримують своїх JІЮдей, як 

організаторів. Тому, що не~Іа 'Ніякої іншої суспільно! 

організації, крім Доломогових Ко~Іітетів, якщu їх 'І<НІ 

залишити, вони на довшу мету усунуть нам rруйт з-п!л 

ніг, відрізавши нас від сіл у терені. 

Заnевняю його, що сnрава Комітетів для н.н: ше 

найлегша. Професор Кубійович nоставив себе дуже до· 

бре до акції ПУН, до того є ще там Організаl~ійний Ре

ферент, інж. Бойдуник, і через ·нього можна буде змі~ 

нити склад УЦК, якщо б він ішов на руку днвt>р<:нн-т;щ, 

248 



Відбуваємо засідання місцевої Пооітової Екзекути

ви. Самі гарні й ідеіfні хлопці. Звертає на себе увагу 

Військовий Референт - Зиновій До~Іазар. Чимало з них 

загинули пізніше в Україні. 

Зиновій Домазар 

Віі:с~оиовиі: Референт Повітовоі Еизекутнвн ОУН в Яросnаві. 

Зrннув з німец~оиих рук в Украіні. 

Голоnою УДК в Ярослаnі є д-р Юрій Старосольсь

кий, син nідомого оборонця в політи4них процесах, д-ра 

Володимира Старосольського. Він був колись членом 

УВО у давніх часах, пізніше відстав і зай~•ався тільки 

пластавою роботою, а коли розв'язали Пласт і створи

.1ася на його місце в кооперативній фор~•і організація 

"Вогні" - він проявляв себе там. Уповаючи на наше 

колишнє знайометоо ще з-перед триднятих років в УВО, 

іду до нього на розмооу, щоб облегчити діло Зелено~Іу. 
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Оказується, що до Зеленого мають застереження, хоч і 

не говорять про те виразно. Зелений, чуючи за собою 

силу Орга"Нізації, не бавився в дипломата, ставив ви

~юги, часом навіть гострі, коли того потрібно було для 

Організації. Тепер, коли ситуація змінилася і вже Зе

.1ено~•У треба підтримки від Комітету, - не дуже лохо

чують дати. Я мусі·в довго говорити з Старосольським, 

пояснювати rенезу диверсії, вказувати на загрозу для 

цілого українського життя, якщо б вона nеремогла в 

цьому з~Іаганні, і домагатися вже не тільки від ПУН, але 

просто від здорової частини всієї української громад

ськости, щоб поставитися одностайним фронтом проти 

диверсії. Старосольський обіцяв, що не дасть їм опа

нувати Комітету, заявив свої симпатії для Голови ПУН, 

але виніс я враження, що на нього нам не рахувати, що 

піддержки беззастережної він нам не дасть і що буде 

він грати балянсом між нами й диверсантами, щоб ані 

одні ані другі надто не поросли в пір'я. На жаль ці мої 
передбачування справдилися і то на далеко більшу ска

лю, не тільки в одному Ярославі, але в цілому Україн

ському Центральному Комітетові. 

В Кракові не застаю Гайваса. Він тількищо вернув

ся з Варшави і найближчим поїздом поїхав на Холмщи

ну з тим, що за два дні вернеться і поїде до Сянока. Ні

куди не ~южна довше побути - нема часу. Тільки пер

ший зв'язок ухопити, а решту наразі здати на місце~их 
людей. 

З Криниці телефонує С. С., що поінформував лю

дей про диверсію Бандери і про по·ставу до неї Голови 

Проводу та ПУН. Нічого не може сказати, який нисJІід. 

Обов'язки провідника Криницького району виконує д-р 
Тома Лапичак. Він за Проводом певно, а решта - Бог 

один знає. Нема чого йому там довше сидіти, С. С. їде 

далі, до Дуклі, вхопити зв'язок з тамошнім вишкільни;..і 
табором праці та запевнити собі перехідний nункт на 

лінії Генерал-Г убериаторства - Словаччина. 
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Зате жде мене інша, страшение неприє~ша неспо

діванка. В часі моєї відсутиости зголосилися до Сича 

Ро~шн Шухевич та Іван Равлик та домагалися видачі 

большеницьких рублів з організаційної каси. Якраз іде 

кур'єр в Україну і нема грошей на дорогу. Те, що тут 
діяться в Кракові - хвилева справа, що швидше чи пі

зніше мусить прийняти якийсь розумний кінець. Але 

воно не о1іє мати впливу на боротьбу ОУН у краю про

ти ~юсковсько-большевицьких окупантів. Там праця ~•у

сить іти безеперебійно своїм порядком, ні на хвилину 

не ~юже спинятися зв'язок з рідними землями і поста
чання для них організаційної та пропаrандипної літе

ратури. Кур'єрів стримувати не можна, їхній приїзд за
повіджений уже давніше, на них чекають. А в них не:\ІЗ 

рублів, треба ці гроші видати з захопленої на~ІИ каси, 

бо це загально-організаційна справа, що в ній мусять 

бути заінтересовані всі члени ОУН, чи вони стоять за 

ПУН чи за РП ОУН. 

Сич сам не міг зважитися на те і закликав Гриба. 

Від нього я й про те довідався. Коли Гриб мені розка

зупав ту історію, мене спазми за серце зловили, я трохи 

віддиху не загубив - аж Гриб попав у пере.1як. 

І видали ї~І гроші? 

Що ж було робити? Вийшло так, що ~•усі.1и 

дати. 

Хто ж вас до того міг змусити? І чи ви здаєтс 

собі справу, що це для нас значить? 

-- А ви знову уявіть собі, що було б, якби ~ш не 

видали їм карбованців. Пішла б ша.1е·на демагогія, що 

IlYH, який і так мало цікавиться крайонюш спранащ-1, 

тепер утруднює зв'язок з рідними землями, береться до 

"політики твердої руки" на еміІ"рації, а край nіддає боль

шевикам на поталу ... 
- Чорт їх побери, що 1юни говори:~и б! Лурні 

словеса не йдуть на небеса! Але даючи Ї~І гроші ніби 

на транспорт літератури до краю, ми свої~ш руІ(а~ш по-
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силали диверсантських кур'єрів в Україну. Тепер вони 

замкнуть юtіною кличок усі перехідні пункти і зв'язки 
і жах подумати, скільки це нас буде коштувати труду, 

щоб побудувати паралельні nереходи. А далі, ми nо

~югли ї~І у той спосіб nонести в Україну їхнє насвіт

.1ення тутешніх відносин, що тепер заіснували. 

Гриб за~ювчав. З мене говорив такий без~tежний 

біль, що uін проковтнув гіркі докори і не хотів більше 

до тієї сnрави вертатися. Мовчав і я про неї, соро~шо 

було· :\Іені про те Гайвасові розказувати, до сьогодні 

не знаю, чи сказав йо~Іу. Але ~1ене виручив Равлик, що 
кожному стрічному на вулицях Кракова з насміхом роз

казував, як то вони з Шухевичем піддурили Сича і Гри

ба, старих ревотоціонерів і чле·нів ЛУН, не тільки гро
ші u них узя,lи, але й клички до заграничних пунктів, 

що теж збе-рігалися у сейфі. Про те не згадував ані 

Сич, ані Гриб, і я думаю, що це неправда, що це вже 

було витвором фа·нтазії Равлика. Не могло мені nоміс

титися в голові, щоб видано диверсантам у руки клич

ки до крайових зв'язкових! Але nоваги нам це не з'єд
нало напевно. А з другого боку дуже осмілило дивер

сантів, що сnочатку були не тільки заскочені, але на

віть за·страшені енергійним кроком ЛУН, до якого в них 
досі була тільки nогорда.2 

Того ж дня nриїхав до Кракова nолковник Андрій 

Мельник. Самий, без Сціборського. З собою nривіз ві

дозву до 11аціоналістів, що її ми зараз розмножили, по

ставивши дату 13 серпня, дня, коли розпочалася акція 

проти ди'Версії. 

А ввечері станули ~ІИ до звіту nере:п. Головою ЛУН. 

Не враховуючи кількох людей у роз'їздах, до цього 

z Як оияоилося поті.ІІ, Г7т6 і Сич 3ро61мп це JOнGi.~t ~·1іі/'ІиІі, 

не з необережности чn 6eJ наду.wи. ПJ'Н ще вірІ~ІІ, ЩQ fІдлерNщ.тп 

нароJу.мляться і що Ja короm~>ий час прийде до nороау.Іfіння в fJY Н. 
то.ІІу не xomi•J Jpиoamn Ja собою осіх .ІІостів. 
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першого звіту представив Сич Голові ПУН дванадцять 

людей, більше нас у той час під рукою не було. Два

надцять членів УВО й ОУН, неначе дванадцять апос

толів рушили до бою за nірність присязі, за послух Про

nодові. Проти себе мали вони з одного боку оскажені

лого ненавистю nротивника в диверсії і злорадно-бай

дужих глядачів, що з задоволення затирали руки, бо, 

~ювляв, уже скрутив лоб націоналізм, самі з собою взя

лися за чуби. Але коли рівно дев'ять місяців пізніше, 
напередодні походу на схід, Голоnа ПУН вдруге при

їхав до Кракова, сама тільки Екзекутива ОУН на місто 

Краків виструнчила до звіту дві сотні провідних членів, 

бо всього членства не змога була помістити в залі. 

Тяжко здобувається правда в світі, але перемогти 

її і пекельна сила не ююже. 
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10. РОЗДІЛ 

ПІСЛЯ ВИСТУПУ П У Н 

Активи й пасиви білянсу ПУН. - його помилки. 
Проти себе дві ідеї: вірність Проводові та оборона пе

ред зрадою. - Конфлікт в ОУН на устах в усіх. - Стра

шна сила демагогії. - Пропаще покоління. - Склад 

Крайової Екзекутиви ОУН Бистрого. - Іван Мицик -
праведник і сумління Організації. - його поворот з 
краю. - В мишоловці НКВД. - 'Його розмова з полк. 
Мельником та її наслідки. - Більшає число активістів. 

Пристань~ю на хвилину, щоб набрати віддиху, і 

киньмо окш1 на те, що зроблено в nерших днях і як 

nісля того виглядало нове nоложення в Організації Ук

раїнських Націоналістів. 

Ми зайняли організаційну до~Іівку, з канцелярію1и, 

касою, розвідочною картотекою, фотографічною, хеміч

ною лябораторіями, циклостилевим видавництвшt, мага

зином лалеру й усяких товарів. Ue варте було величез
ні гроші, як на тодішні відносини, тимбільше в воєнних 

часах. Але куди важніша ~юральна сторінка цього на

шого наскоку: ми в різалися в са~ІУ середину диверсії, 

зайняли централю РП ОУН і ти~І актm1 доказали, що 

ПУН не тільки здібний до рішучої акнії, але і має її ки~І 

nеревести. Ue дуже лідважувало дивереантську тезу, 

що ПУН до дії нездатний, що він може тільки ллентатися 

в хвості творених іншими лодій. 

Донкола ПУН наростали щораз то нові люди. За

чалося від консnірації чнірки людей: Гриб, Сич, Макар 

і Рене, а в хвилині нашого nистулу ми ~tали вже в Крако

ві nробойову груnу з кільканадцяти чоловік. Два дні 

nізніше вже було з кого створити Крайову Екзекутиву 
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на Генерал-Губернаторство і Місцеву Екзекутиву на 
~rісто Краків. За нами заявилася в лершо~rу зараз же 

дні ~rайже вся організаційна ~•ережа району Ярослава, 

половина району Перемиштr. Ми в першому таки тижні 

знайшли опірні лункти в Варшаві, Холмі, Сяноці й Кри

ниці, що оліеля стали зав'язками місцевих чи обласних 
проводів. По нашій стороні відразу станув увесь актив 

Чесько-Моравського Протекторату з великим видавниц

твом д-ра Степана Росохи і так ми затримали в нашій 

диспозиції ідеологічно-політичний місячник "Пробоєм" 
та поширений популярний націоналістичний тижневик 

"Наступ". В берлінському УНО з його майже сорок ти
сячни~І членством ~ІИ мали перевагу, принаймні в той 

спосіб, що нашюt сюшатико~t був Голова УНО, лідпол

ковник Тиміш О~rельченко, а в скорому часі переведена 

чистка на верхах дала нам цілий центральний провід 

УНО. Тим самим і орган УНО, "Український Вістник" 
у Берліні, що виходив щоправда на правах рукопису, a,le 
в друкованій формі, і читанея великими :o.raca~rи україн

ської робітничої е:\tіrрації в Німеччині, можна було за

.1учити до нашої пронагандивної машини. 

Що найважніше, за нами було почуття правопоряд

ку, організаційний леrаліз~t, переконання, що ми засту

лає~ю слушну справу, що правда за нами, а через те 

кожен з нас відчував за собою велику моральну оту. 

Правду можна приголомшити, але накінець вона таки 

~rусить перемогти. Ми станули на сторожі наших влас

них законів, нами самими створених і схвалених на дру· 

гому Велико~tу Зборі Українських Націоналістів і вид

ню• їхні:\t симrюлом був наш Голова Проводу Українсь

ких Націоналістів, полк. Андрій Мельник, та об'єднаний 
навколо його особи ПУН. 

Без 'сумніву бул~ це значні досягнення і поважні 
активи в наших руках. Одначе, ло своїй природі це 

якості статичні, щоб їм надати вартости, треба їх спо

лучити з революційною динамікою. На жаль її в нас ду

же бракувало, відразу з перших днів, а ло дикер.::нит-
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ській стороні вона буйно, аж почерез верхи, перели

валася. 

По стороні ПУН зроблено в тому часі багато по~tи

лок, що їхній наслідок можна оцінити тільки з перспек

тиви далекого часу. 

Найперше, ціла акція почалася запізно, дуже за

пізно. Проводові відомі були дивереантські затії даnно. 

Які могли б ще бути сумніви, мусіли розвіятися після 
створення РП ОУН 10 лютого 1940 року. Від тоді час 
працював на користь диверсантів, відсуваючи ПУН від 

організаційної маси,_ а наближаючи до неї РП ОУН. 

Диверсанти зручно, пильно і гарячково працювали, ко

жен день приносив їм закріплення ноuих позицій у те

рені. Якщо ПУН мав волю привернути в Організації по

рядок, мусів би до того братися швидше, принай~tні на 

три ~tісяці скоріше. А виступив він з протиакцією аж 

13 серпня 1940 року. Внетане згадати, що коли б ПУН 
ударив не n половині серпня, ті.'Іьки в половині травня, 

або хоч би наніть і в половині червня - диверсанти не 

мали б у руках ·найстрашнішої своєї пропаrандивної 

зброї: фальшивих документІв про зраду Макара. Тоді 
вони виступили б з нюtи аж два місяці пізніше і їхній 

ефект у тому часі був би куди слабший, бо вже мусі

ли б вони зрушувати устабілізовані по першому ударі 
організаційні позиції ПУН. 

Друга помилка: ПУН не хотів згодитися ·на арешт 

членів РП ОУН. Нехай, що схоплення їх усіх переро
стало наші сили. Але Бандеру, як Голову РП ОУН, і ще 

бодай одного з його товаришів, ми не тільки могли, але 

за всяку ціну му с і л и були схопити, відразу поста

вити під суд та покарати. Враження було б надзвичайне. 

Не~южли·во просто уявити собі, які колосальні наслідки 

мало б це для успіху акції ПУН. Безперечно, були б і 

симпатії до Бандери, були б жалі й докори - але сила, 

рішучість і енергія ПУН показали б диверсанта~!, що не 

переливки, а за собою потягнули б більше людей і ско

ріше, як роки наполегливих роз'яснювань і пропаrанJІ,и. 
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Передусім, спаралізований був би диверсантський центр. 

Замість того, щоб преспокійно і явно діяти та далі лід

ривати ПУН, провідні диверсанти мусіли б іти в лід

лілля, рятуючи себе. Життя підпіллям у Генеральному 

rубернаторстві було можливе для поляків, але дуже 
тяжке для українців - бракувало міської української 

гущі, щоб у ній згубитися, кожного українця видно, 

як на долоні. Ховатися перед арештом ПУН, постійно 

оточунати себе охороною, міняти мешкання, приймати 

всякі охоронні засоби в комунікації ---- ці труднощі мо

же оцінити тільки той, хто самий жив у підпіллі. Лиша

лося б для них хіба йти під охорону німців. Німецьку 

охорону дістали б вони зразу, не тільки через Ярого від 

військової розвідки, але й від r естало, але тоді мораль
не обличчя диверсії стало б ясне для кожного - всі 

)tусіли б уважати їх німецькою аrентурою. 

Ідучи на арешт Бандери, ми брали б на себе риск, 

це правда, а.1е - хочеш рибку їсти, мусиш в воду лізти. 

Третя помилка: диверсанти ·ввесь час спекутовали 

лротяганнюt справи. Вічно вели якісь переговори, що

раз я:кісь делеrації висилали. Ue було розраховане на 

обман ПУН. Нехай собі старики плекають надію на зго

ду і дрімають у безділлі, а ми тим часом рості)t у силу 

- ось їхня філософія. З одного боку їздять до Голови 

ПУН Бандера, Стецько, Шухевич, JІенкавський чи ще 

хто, а паралельно з тюt нехтують Сича, настановленого 
Головою ПУН. ПровідниКО)f Генерал-rубернаторства, -ло
над його головами ставлять ·свою Крайову Екзекутиву, 

итискаються до різних установ і формацій, накінець про

голошують РП ОУН. А ще й після того иисувають кон
цепцію "Внутрішньо-Організаційної Комісії", щоб nи

грати на часі. 

І саме напередодні рішучого виступу проти дивер

сії ПУН ставить їм 48-годинний ультимат. Я не міг і не 

можу уявити собі політично-тактичного глузду такого 

ультимату. Коли не хотіли вони підкоритися Проводові 

цілий рік, то які дані кажуть сподіватися, щоб зробипи 
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це до сорокntсш годин? А са~tий факт ультимату міг 

насторожуnати, що висить щось у повітрі, принаймні 

казав сподіватися якихсь заходів ПУН, коли мине рече

нець ульти~tату. Для нас uей ультимат приніс ще ту 

шкоду, що цілу добу пkля протидиверсійного переворо

ту ~ІИ пересиділи, згорнувши руки, вижидаючи його кін

ця, і що відсунувся через те приїзд Голови ПУН до Кра

кова, де його прия'Внkть необхідна була зараз першого 

дня. 

Четверта помилка, що з неї випливали всі три по

передні: ПУН наставлений був не на те, щоб бити і зни

щити диверсію, тільки щоб завернути її "на правильну 

путь". За велику вагу прив'язунав до переговорів, вірив 
словам та обіцянка~! диверсії, до самого кінця не поки

дав надії, що якось наладнаються з ними взаємові·дноси

ну. Навіть наш виступ у Кракові уважався неначе тіль

ки осторогою батька неслухняним дітям: уважайте, мов

ляв, бо скину пояс і ві:дшмагаю там, звідки ноги виро

стають! Бо в той час, коли ми на низах зо шкіри вила

зили, щоб громити диверсію, грунт їй з-під ніг у<:увати 

- ввесь час ішли переговори з диверсантами. І коли 

нарешті зібрався Революційний Трибунал, щоб судити 

Бандеру, -- Голова ПУН з~Іінив його присуд. 

Така духова постава до диверсії жорстоко помети

ласи на відповідальних за неї людях. Принесла вона 

смерть Сеникові-Грибівському, Сuіборському, Ярославу 

Барановському і полк. Сушкові -- всі:\t тим членам ПУН, 

що ~tали вирішний вплив на уклад взаємовідносин з ди

версією в її початках. 

За·гально цей перший період, зрештою дуже корот

кий, нашої боротьби з диверсією можна схарактеризу

вати, як вичікуючий. Завелику надію покладали ми на 

авторитет і свідомість легальности в Організації. Ле

гальність у революційній організації - поняття дуже 

неозначене й елястичне. Форми її дія<ння пливкі, особи, 

установи й органи дуже ча·сто невидні широким масам. 

Знані їм тільки назвища, довкола яких наростає леrен-
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да. Організаційна дисципліна в революційній організа

ції нераз ~юже сильніша, як у війську, але зовсі~І інак

ша. Її підставою у війську: традиція, ієрархізм, прюtус. 

Івви tвбрусеви• 

(Джон, Іртен) 

А в революційній організацІІ: ідеинtсть, самопосвята, 

добровільність. Хоч ці якості можуть зрушити величез

ні духові сили і видати чудеса відваги в бойовій, рево

люційній і політичній роботі, але їм бракує стабільно

сти і повсякчасности, вони легше піддаються руїнниць

кюt впливам, ·бо вони в значній мірі випливають з емоцій. 

Вірність ідеї різно можна інтерпретувати, залежно від 

того, кого вважаємо за її пророка. Нам видавалося, що 

для націоналіста найважнішим повинна бути присяга 

вірности своїй Організації та її Проводові. І що, коли 

виступить Провід, покличеться на присягу та в її ім'я 
зажадає осу ди ти диверсію - величезна більшість член-
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ства ОУН забуде на свої товариські й особисті зв'язки, 

відверне вуха від отруйної пропаганди і лавою стане за 

своїм Проводом. Ue була ілюзія. Помилкою того на

звати не можна, хіба нездійсненюш надіями. Бо величез

на більшість членства завагалася і станула на роздоріж
жі: ті.1ьки активні меншості відразу ясно заявилися за 

ПУН або за РП ОУН, а всю решту треба було здобувати, 

і здобувати її міг той, хто прикладав більше праці і ви

явив більше знання маси. Маса ніколи не піде за розу

)ІО~І, їй і~шонує сила, брутальність, її ловить демагогія, 

гострі і яскраві кличі, що йдуть во nсю, на ціле, без по

ловинчастих засобів. Якраз усього того нам бракуnало. 

На деякі речі ми з етичних ~tіркувань не ~югли зnажи

тися, в той час, як диверсанти безшабашна хапали за 

все, що вело до цілі. Пригадую собі таку, маловажну 

по собі, але знаменну для цілої нашої психології спра

ву. Зараз у перших днях після перевороту написав я 

невеличку брошуру "Портрети великих людей". Вибрав-. 
ши дванадцять чільних постатей з-поміж диверсії, зма

лював я їх так, щоб з одного боку викликати до них не

нависть, а з другого їх осмішити. Якщо вільно мені, як 

авторові, станути на позиції критика, брошура була на

писана добре, з темпераментом і переконливістю, а пі

знати це хочби по тому, що її по десять і двадцять ра

зів перечитували у nужчому нашо~ІУ гурті, хвалили її 

на всі лади. Але коли прийшло до того, щоб її розмно

жити і пустити між люди, більшість, куди належали 

Гриб, Сич, Сціборський, а надівсе Ольжич, не допу·стили 

до того, бо наша Організація не ~юже йти на демагогію 
і не ~юже вживати таких засобів у відношенні до укра

їнців, будь ·вони й нашюtи політичними противниками, 

це можливе хіба тільки в nідношенні до ворогіn. І не n 
той час, коли диверсанти били в великий дзвін, що Ма

кар-Бараноnський зраджупаn ОУН польській поліції, що 

Сеник-Грибіоський прикрипа·в його, а тим самим його 

спільник, що Сціборський витрачунав організаційні гро
ші на жидівських коханок, а всіх їх разом докупи при-
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горнув захищає перед гнівом народу полковник Мель

ник! 

Дві ідеї станули проти себе в двобою: ідея вірно

сти аnторитетові власного Проводу та його Голови -
з нашого боку, та ідея оборони Організації перед зра

дою - з дНІвереантського боку. Важко сказати, котра 

з них більший вплив може мати на людські душі. На дов

шу мету і з перспективи десятиліть - сміліше можна 

класти ставку на першу, на ідею вірности. Вона вічна, 

діє ~tce і всюди, за всяких у~ювин і без неї неможлива 

ніяка організація. Хто виступає проти неї, той підрізує 

організацію в самих її основах, яка б вона не була: дер

жавна, політична, суспільна, військова, спортова, гума

нітарна. Але її притягаюча сила на широку масу - мала. 

Маса бурхлиnа, мінлива, чуттєва, революційна - не ро

зуміє її. Вона ладна змінити провідників залежно від 

того, кого хвиля в даному мо~tенті винесе наверх. І на
впаки, відречеться їх, як тільки запече небезпека: "не

хай твоя голова, батьку, та за неі наші стане". І найваж
ніше - ідея вірности апелює до глибоких почувань, у 

душах вибраних людей, вона не дає ніякої можливости 

до демагогії. 

Зате, коли ви онетупаєте перед юрбою, як її обо

ронець перед зрадою, як той, що рятує її перед зну

щаннями ворожої поліції, що вогнем випалює ворожу 

провокацію ·в нашому нутрі -- в дев'ятдесят дев'ять від

сотках на сто потягне людей за собою. Люди не дуже 

люблять думати, що буде завтра і післязавтра, їх ніка

вить те, що вони бачать сьогодні, чого хочуть уже, те

пер, у цій хвилині. І що тут гонорити про якісь абстрак

ції --- ідейність, вірність, авторитет, дисципліна, мож

.1иво дуже гарні й корисні речі - коли ось тут між нами 

ворожий шпиг, що може має на своєму су~tлінні сотні 

друзів. І ходить ·він безкарно, а досЯ'гнути його не ~юж

на, бо за ним стоїть провід. Провід? До чорта з та.кюt 

Проводом, що боронить провокаторів! Демагогія щІ€ 
тут необ~tежене поле до попису, а сила її розгону страш-
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на, як зараза шириться вона землею, водою і повітрям. 

Найсильніші ідеї підмулює знизу, найтвердші характери 

хитаються під її тиском. Пусте, що не створить вона 

нічого тривкого. І не треба, не її це завдання. Вона має 

звалити, зломити і знищити противника. А коли його вже 
не стане, коли переможцем на полі бою залишиться той, 

хто вживав демагогічної зброї - тоді він може чинити, 

що захоче, бо хто ж йому протиставиться,? Демагогія 

згаряє швидко. Але як та пожежа в степу чи в лісі вона 

нищить усе, що стане їй на дорозі. Майстрами демагогії 

в світі були і є большевики, ніuо їх досі не перевершив. 

А ІВ нашій українській дійсності пальма першенства в 

цій сумній славі належиться бандерівцям, що давели її 

до мистецтва. Першу лекцію демагогії взяли і перший 

солодкwй смак її успіху закуштували вони, коли вису

нули в 1940 році своїм гаслом у боротьбі проти ПУН 

- оборону ОУН перед зрадою. 

У ці серпневі дні тільки й було мови серед укра

їнців у Кракові, що про внутрішній конфлікт в ОУН. 

На воєнному фронті не рисувалися ніякі сенсації після 

упадку Франції, не мала куди діватися цікавість та ува

га, а на внутрішньому українському фронті небувала 

сенсація: націоналісти взялися з собою за чуби! 

В трамваї, на вулиці, в Комітеті, в таборі, в коопе-

ративі, під церквою - в усіх одна тема на устах. 

Ви чули? Х. пішов за Бандерою. 

Та невже? А от У., цей стоїть за Мельником. 

А ви як думаєте, чия візьме? 

Мені здається, що Бандера. За ним усі молоді. 

Але ж добродію, хто такий Бандера і яких лю-

дей він має? Розуму там і зо свічкою не найдете! 

Може й справді полк. Мельник возьме верх ... 
Е, та ви так, як та бабка, що на двоє ворожила, 

або вмре, а·бо бу·де жила. 

Під кооперативою, царством Миколи Бігуна, сто
їть черга жінок, чекають на свіже масло. 
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- Добридень, пане директоре! 

- Цілую ручку, пані добродійко. Чудово вигля-

даєте сьогодні. 

- Ви все з тої бочки зачинаєте, - відказує задо

волена добродійка. - А скажіть но, директоре, що но

вого чувати? 

Маємо свіже масло. І яйця вже прийшли. 

Та я не про те, я про політику. 

Було в радіо, що німці сильно збомбили Лондон. 

Е, які ж бо ви недогадливі! 5І хотіла б знати, як 

та~• з Бандерою і Мельником? 

- От не знаю, їй Богу, не знаю. 5І бачите, все за 

тими клопотами в кооnеративі ... 
- Не прикидайтеся дурним! Вже й горобці о Кра

кові цвірінькають, що незабаром Бандера всіх за пояс 

заткне! 

- Ви такі певні? 

- Авже ж, що певна. І так і треба. Навіщо Мель-

ник Барановського ховає? Мій брат через нього п'ять 
років у польській тюрмі пересидів. А от наречений Олі, 
той усе здоров'я стратив на поліції, все через того ж 

Барановського, його він теж засипав. 

- Та ж Барановський у Відні жив, а ваш брат 

увесь час у Стрию, Барановський ані не бачив ані не 

чув про нього ніколи? 

- Ніхто інший, тільки Барановський! Він був у 
Проводі, він мусів знати всіх людей і він "сипав" полі
ції. Дала б я йому, якби попався він мені під руки! Але 

щось •ви дуже обстоюєте за ним, чи й не ви такий самий? 

Ото часи настали! Не знати, кому вірити сьогодні! 

Під Українським Допо~юговим Комітетом, на розі 

вулиці Зеленої, на лавочках на плянтах бачите купки 

людей, розмахують руками. На сліпо можете присягнути, 

що там диску·сія про Бандеру й Барановського. На кіль

ка тижнів усі інші справи зійшли в тінь. 
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Це була одна велика руїна Організації Українсь

ких Націоналістів, з неї вона не піднялася до сьогодні 

і не піднесеться, доки не вигинуть останні з тих, що її 

чинили. Тільки уявіть собі: іде атака на Провід Укра

їнських Націоналістів; щоб відтягнути від нього людей, 

кидають на нього найважчі обвинувачення; а що ж може 

бути гірше в революційній організації, як зрада воро

гові? Отож агітатори товкмачать людям у голови, що 

на одному з найважніших постів у ПУН, на становищі 

його Секретаря, довгі роки сидів зрадник, запроданець 

поляків. І не тільки він один робив свою юдину роботу, 

але прикриuав його ·в тому, а хто знає, чи разом з ню1 

на одному возі не їхав, другий член Проводу, що якийсь 

короткий час навіть заступав покійного полковника Ко

новальця після трагічної його смерти - Сеник-Грибів

ський. Така людська вдача, що вона скоріше повірить 

у свинс'Гво, як у чесноту. І от цей агітатор має успіх, 

він переконав одного,- другого, десятого, йому і його 

фотографіям повірили, що Ярослав Барановський про

давав полякам своїх друзів, що Сеник-Грибівський був 

його спільником, а полковник Мельник - покровителе~І 

їх обидвох. Агітатор осягну'в свою безпосередню ціль. 

А чи на то~ІУ кінець? Куди там! Це ж тільки початок. Раз 
засіявши підозріння в серці людини, він убив у ньому 

в с ю віру, в і р у в к о ж н и й п р о в і д. Сьогодні 

переміг один агітатор, а завтра проти нього підніметься 

другий, ще зручніший, і мя нього вже протоптаний 

шлях просто до серця людини. І ніколи вже не може 

бути добри'ІІІ і відданим ЧJІеном Організації людина, що 

їй влито отруту в душу. Раз навчиJІи її бунтуватися 

проти одного проводу, бунтуватися вона буде проти 

кожного, як тільки знайдеться добрий демагог. Бо в неї 

підрізано віру, а на те місце засіяно сумнів. Щобільше! 

Коли людина втратила віру в свій ідеал, нерідко з лютою 

ненавистю кидається на нього, скажено топче і його і 

того, хто вбив у неї віру. Нічого тоді святого в житті во

на не має і перед нічим не знає морального стриму. 
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Ціле те покоління націоналістів, що до дна випило 

чашу бандерівської отрути і зневіри в шалених оргіях 
диверсантеької пропаганди 1940 - 1941 років, пропа

ще для свого руху і ніяких ціннощів в українському 

народі створити не може, в його душі зацарювала мо

ральна пустка, що її нічого не в силі було виповнити. 

Як колись Мойсей водив жидів по пустині сорок літ, до

ки не згинув останній з тих, що пам'ятали рабство і до
ки не загартувалося в боях і трудах нове покоління, 

гідне ввійти до обіцяної землі, так і тепер у нашій дій

сності щойно тоді можна буде сподіватися моральної 

обнови в тій частині націоналістичного руху, що вирос

ла на політичному й етичному нігілізмі, на запереченні 

найістотніших залажень українського націоналізму -
вірности Проводові і святости присяги - коли зійде з 

цього світа останній учасник розагітованого ненавистю 

покоління. 

Тяжко, дуже тяжко було працювати серед трійли

вих випарів диверсантеької пропаганди. Ії шалена на

туга усувала кожен твердий грунт з-під ніг, будівничий 

нової організації, що закладав фундамент під неї, зна

ходив рухомий пісок, нікуди й камення nокласти. І ко

ІІИ все ж таки помимо величезних труднощів, серед не

самовитого переску розагітованих диверсантів, nіднова 

Організації поступала наперед, хоч поволі, але нее на

перед, коли Організація Українських Націоналістіn утри

малася серед розшалілого моря воєнних років, то це 

- поминаючи зусилля її nірних синів - було доІ<азо~І 

сили й правильности її ідейних заложень, що перейшли 

найтяжчу пробу життя і вийшли з неї ціло. 

В перервах поміж безнастанни:.ІИ поїздками в терен 

сформував Гайnас Крайову Екзекутиnу. Майже без змін 

проіснувала вона десять місяців, доки всі не пішли в 

Україну з хвилиною, коли розкрилася туди дорога. Ії 
склад був такий: 

Голова - Ярослав Гайвас, псевдо Бистрий. 
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Заступник Голови та Організаційний Референт -
Іван Мицик, псевдо - Аскольд. 

В останньому часі перед німецько-большеницькою 

війною, коли Аскольда призначено Крайовим Провідни

ком ОУН на Західні Землі України і коли він перейшов 

діяти в підпіллі до Львова, на його місце Організаційним 

Референтом став Іван Рогач, колишній секретар о. Ав

густина Волошина, Президента Карпатської України. 

Пропаrандивний Референт - Білий. його стягнено 
з Перемишля, де він працював книговодом у якомусь 

броварі і на початках був нашим Повітовим Провідником, 

а на його місце призначено Михайла Коржана.' 
Культурний Референт - Олег Жданович, волинець, 

літературний критик, співробітник Ольжича і член гру

пи культурників при Культурній Референтурі ПУН. 

Фінансовий Референт -- Роман Мицик, член УВО 
і довголітній політичний в'язень, колись один з директо
рів "Промбанку" у Львові, а тепер член дирекції "Укра
їнського Кооперативного Банку" в Кракові. 

Військовий Референт - поручник М. 

Референт Розвідки - тимчасово його функції ви

конував Федько Яцура. Ввесь час шукали ми на те від

повідної людини, бо Федькові тяжко було провадити 

технічно-лябораторійні справи та ще й займатися роз

відкою. На три місяці перед німецько-большевицькою 

війною притягнули ми на те місце Віктора Пилипчука 

- кликали його Вітя - з Холмщини.2 

Референтка жіночих справ - дружина Білого, Мот

ря, колишній член УВО і політичний в'язень, жінка мо-

1 Націоналіст зо .1ьаоаа. Пізніше nрийняа nравослаону віру 

навіть стаа ираоославюt.и соященико.tt. Перейшоа до бандерівців 

якийсь час зай.ttав оuзначне .tticцe в розоідці ОУНР. 

z Згинуа о J'країні 1942 року, заzнавшися зо своєю груnою десь 
аж за Курськ, аж uo другу сторону большеиицького фронту. Вічна 

иехай 11ро .ньоzо залиuтться иа.н' ять! 
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лода, але в націоналістично:\ІУ русі мала вже кількарічний 

стаж праці. 

Це був добрий склад. Найсильніший, що на нього 

:\ІИ в тому часі могли здобутися. Зокрема дуже важно, 

що зискали ми до нашої спра·ви Івана Мицика. Людина 

:\ІОлода, міг мати яких 27 літ, мав уже за собою буйне 

революційне минуле. Вісімнадцятилітнім юнаком, як член 

УВО, дістається до Бригїдок у Львові за виконання при

суду о1ерти на провокаторові Бережницькому, засуджу

ють його на п'ятнадцять літ тюрми. Там же, в Бриrідках, 
я вперше з ним познайомився, до того часу знав тільки 

його старшого брата Романа і найстаршого з родини 
Мициків, колишнього старшину УГА і теж члена УВО, 

Василя, що згинув трагічно з німецьких рук у Варшаві. 

Великої ідейности і криштальної чесноти хлопець, Іван 

Мицик був праведником і неначе сумління~• у нашій гру

пі політичних в'язнів. йому доручали ми розподіл хар
чів, господарку грішми і всякі такі речі, де можна було 

здатися на його абсолютну справедливість і де потрібно 

було повного довір'я до людської чесноти. Разом піз

ніше перебували ми в тюрмі в Дрогобичі, звідти однією 

групою ВИЇХали ДО далеКОГО rрудзьондзу і там Я ЙОГО 
покинув у 1935 році, щоб стрінутися аж у Піщанах після 
польсько-ні:\Іецької війни. 

Іван Мицик був типом революційного активіста, 

відважного, жертвенного, а при то~ІУ розважного. Зав

жди поважний, часто, може навіть занадто часто, нахму

рений. Хоч не чужий у нього був сміх на устах, але ні

коли не бачив я в нього вибухів веселости, прит:шан

ної всім молодим людям. Жив він тільки для націона

лістичної ідеї, що полонила його змалку, для неї і за

гинув, упав від братовбивчої руки на кілька днів перед 

ні~Іецько-больше·вицькою війною. 

Коли ми почали свій виступ проти диверсії, Івана 

Мицика в Кракові не було, пішов до краю. Він часто 

ходив туди, майже кожного місяця відбував одну туру 

туди й назад, виконував різні зв'язкові функції і пере-
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водив людей з большеницького боку до Генерал-rубер
наторства. Вони товаришували обидва з Гайвасом, зда

ється ще з тих часів, як разом ходили до· гімназії у Льво

ві і разом переходили бойове хрищення в УВО. Дружили 

вони і тепер, хоч кожен з них мав інше :діло. Десь у тому 

часі, в червні місяці 1940 року, Гайвас теж ходив до 

краю, перейшавши границю біля Белза, але робив це 

не з організаційного доручення, тільки· з власної ініція

тиви, щоб приглянутися ближче большевицькій дійсно

сті. Побув там два тижні, через молодих членів ОУН 

стрінувся з тодішнім Крайовим Провідником. Називався 

він псевдом "Муха", на вигляд молодий, ху дощавий і 
с~Іаглявий, Гайвас характеризунав його, як розмашного 

чоловіка з нахилом до при.годництва - якраз такі лю

ди дуже добре себе почували в підпіллі - але нічого 

ближче про нього сказати не знав. Вони розминулися з 

Мицико~І, Гайвас вертався до Кракова, а Мицик саме 

тоді черговий раз відбував свою виправу до Львова. Тим 

разом ішов зо своїм товаришем та односельчанином з 
Синевідська Вижнього, Uмоць йому на ім'я.з Не пам'я

таю вже, чи обидва вони переходили границю разом, 

чи стрінулиси вже по ·другій стороні, але Іван розказу

вав нам пізніше одну цікаву пригоду з того часу. Вони 

мали стрінутися з Uмоцем на умовленій квартирі у Льво

ві. Uмоць зайшов скоріше, а Мицик запізнився на один 

день і це було його щастя. По-казалося, що квартира 
була "засипана", в ній засіло НКВД і зробило там "ми
шоловку": кожного, хто застукав, впускало до середи
ни й арештувало. Не прочуваючи нічого злого, u~юць 

почвалав під двері на ту квартиру, застукав умовленю1 

способом, двері розкрили-ся, але замість організаційного 

зв'язку застав там енкаведистів, що миттю втягнули 
його до середини і ждали на дальших. Кожної хвилі міг 

надійти Іван -·ніяк його остерегти. Uмоць рішився спро-

а .1гинув я" член УПА, 11ередmи.ІІ пристав до 6андерівсь"ого 

табору. В. Н. П! 
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бувати щастя й утікати. Кам'яниця була старого типу, 

де в середині не було туалет, будували їх з-заду ка

~І'яниці, кудою треба було йти через галерейку від сто
рони подвір'я. Ц~юць зажадав, щоб його вивели за по

требою. 

- С .. и тут, зволоч ти фашистовская, - буркнув 

один з енкаведистів - нікуди тепер не піде~ю. 

Ц~юць з цілим спокоє~І почав скидати штани та ла

дитися до потреби за порадою енкаведиста. 

-- Стой, така твоя мать, - гаркнув енкаведист, 

-- підем в уборну. 

Пішли, Цмоць на переді, енкаведист з-заду з рукою 

на кобурі пістоля. В одному менті Ц~юць блискавичним 

рухо~І обернувся, зацідив п'ястуком енкаведистові межи 

очі, той з прокляпю1 накрився ногами, а в ту ж мить 

Ц~юць зсунувся по ринві з. другого поверху на подвір'я, 
махнув на вулицю і поминай, як звали! Після того НКВД 

не багато мало надії зловити ще когось на тій квартирі, 

але Іван міг ще кожної секунди на.дійти і пропасти! 

Цмоць крився по брамах сусідніх кам'яниць з риском, 
що його віднайдуть і пізнають, думав, може побачить 

Івана й остереже. Якимсь чудом стрінув Івана припад

ково на вулиці другого дня, він саме після обіда мав на 

думці за·йти на ту квартиру. Це була одна з тих зв'яз
коних квартир, що її зрадив большевикам бандерівсь
кий емісар, Ярослав Буй-Горбовий. 4 

Через те й протнгнувся побут Івана у Львові, не 

швидко він натрапив на новий зв'язок після того спу

стошення, що його накоїв перехід Горбового на с,1ужбу 

большевиків. НКВД виловило майже всіх зв'язкових, при 
тому своїм звичаєм визрештувало чимало інших людей, 

і просто не було способу зв'язатися з послаблемою вже 

й так Організацією. Минуло майже два тижні, заки Іван 

схопив контакт, а й тоді ще мусів помагати місцевим 

• Про те - нижче. 
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друзям, бо він жив зовсім нелегально, в підпіллі, не мав 

етичности з назверхнім світом і не швидко НКВД могло 

впасти на його слід. Коли вже закінчив свою ~•ісію, да

ли йо~tу за товаришку подорожі жінку одного з друзів, 

Іван Мнцни 

(Аскольд) 

що мусів перейти в підпілля і хотів nідправити її в без

печне ~tісце, і десь у половині серпня, зараз після того, 

як ми зайняли організаційну домівку, з'явився він у 

Кракові. 

На нього кинулися з усіх сторін, кожен хотів його 

інформувати, агітувати, перетягати на бік. Я не ~•ав на

дії на нього. Товариськими зв'язками з часів майже де
сятилітнього свого перебування в польській тюрмі, цілим 

своїм життям після виходу на волю Іван Мицик нале

жаn до бандеріnського середовища. Всі його знайо~tі, 
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всі товариші й приятелі з Організації ·- за ~•алими вий

нятками - були бандерівці. Він жив їхнім життям, йо

го особисті симпатії були по їхній стороні. Вислухав 

він і свого брата, Романа, послухав, що каже його то

вариш, Славко Гайвас, ходив задуманий, видно було 

в нього важку душевну боротьбу, - але нікому не зві

рявся зо своїми думка~Іи. В тому часі був ще в Кракові 

полк. Мельник і брат Ро~Іан порадив йому, заки рішить

ся остаточно, літи на розмову з полковником. Іван узяв 

на себе чорний одяг і прийшов на "трійку" .5 Там йому 
визначено стрічу з Головою ПУН. Розмова тривала біль

ше години, коли вийшов з неї Мицик, блідий і з крап

линами лоту на чолі, просто зголосився до Бистрого і 

заявив, що стає до праці разом з нами. 

Без су~ші·ву мусів він перейти душевний злам. Був

ши людиною ідейною і до са~ювідречення відданою Ор

ганізації, відкинув набік усі сантименти й особисті сим

патії та пішов туди, куди кликала його Правда, якої 

вірним сторожем був ціле своє молоде і коротке життя. 

Бандерівці боляче відчували перехід Івана Мицика 

на нашу ·сторону. Довгий час не тратили ще надій його 

відзискати. Надії ті були даремні, бо Іван був рішений, 

він міг нажитися довго, але раз вибрав свій шлях - ні

коли з нього не зійшов. 

Знало його багато людей. Особисто нічого не ~южна 

було йому закинути ні в приватному ні в організаційно

му житті. Щедро ляпаючи болотом на всі сторони, до 

нього бандерівці ніяким чином не могли прикараська

тися. його приявність серед нас заперечувала одну з 
важніших тез бандерівської пропаrанди, мовляв, за ПУН 

об'явилися люди ·відсталі від революційної роботи, "по
рослі салом" націоналісти, що втікають від риску й не
безпеки, легким коштом і чужою шкурою хочуть нажи-

• ОрzаніJаційна до.иіока прп вулиці Зеленій -ч. 26 Jай.ка.zа .кеш

І>ання "Ч. 1 вниJу і "Ч. 3 на першо.иу поверсі. Від того наJuвалп її 

популярно і скоро-чено "трійкою". 

271 



ти революційної слави. Вправді за ПУН стоїть Рене, 

але по-перше, вийнитки можливі, вони ж підтверджують 

правило, а по-друге, Рене належить до старшого вже 

покоління (мені було всього 34 роки!) шо революцій
ну молодість мають уже за собою. Потім за ПУН зая

вився Бистрий, Організаційний Референт Крайової Ек

зекутиви ОУН у Львові, кількаразовий політичний в'я
зень, оточений ореолом сміливої втечі з львівських Бри

гідок, недавно ще один з керівників організаційних ви

шкільних курсів у Карпатах, людина, що їй можете за

кидати що хочете, але не браку відваги й "революцій
ности". Ну, що ж, хоч він і пішов до "мельниківців", 
але він серед них довго не побуде, задушиться в тій 

атмосфері, він мусить їх покинути, бо він духом наш! 

Тепер ще й Мицик пішов туди. Вже нема на те 

оправдання, хіба те, що його обрехали, обманили, він 

скоро пізнає свою помилку і піде туди, де його місце, 

цебто до бандерівців. 

І ще одне. Коли Іван Мицик станув по стороні ПУН, 

Іван Мицик, чесний, вірний, ідейний член ОУН, бойо

вик і десятилітній в'язень польських тюре~І, значить, 
що його не переконав барабанний ·вогонь пропаганди про 

зраду Ярослава Барановського. А коли він не піддався 

тому дурманові, то в багатьох постала думка - а може 

справді це неправда? Може дійсно це тільки агітація, 

щоб підважити ПУН та морально виправдати себе перед 

членством ОУН за виступ проти Проводу. 

Так чи інакше, Іван Мицик сильно скріпив наші 

позиції, не тільки своєю особою і своїм організацій

ним стажем, але й своєю активністю і працьовитістю. 

Тепер уже в імені Проводу до ч.1енів Організації гово

рив Бистрий і Аскольд, люди молоді, бойовики і рево

люціонери без плями і скази, що їм ніхто не )tіг кинути 

в очі ніякого плюгавства. Завдяки ї:.t обидвом, а голов

но завдяки Бистрому, ми в короткому часі могли за

кріпитися в цілому Генерал-Губернаторстві і виривати 
з-під бандерівського впливу одну станицю за другою. 
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11 РОЗДІЛ 

ГОЛОВНИй РЕВОЛЮЦІйНИй ТРИБУНАЛ 

Відозва Голови Проводу. - Нові спроби диверсан
тів до переговорів. - Деклярація Степана Бандери. -
Комунікат Сича. - Роз'яснення Крайової Екзекутиви 
ОУН. - Скликання Головного Революційного Трибу
налу. - Ярий поставлений перед суд. - Розгляд спра
ви Ярослава Макара-Барановського. - Склад Трибуна
лу. - Маневри диверсантів. - Політичні й організаційні 
закиди проти Ярослава Барановського. - Справа тран

спортів людей і зброї на Карпатську Україну. - Від

мова диверсантів предложити Судові ориrінали доку

ментів. - Свідоцтво очевидців з Самбора. - Звільнен
ня Макара. - його заслання на еміrрацію для втихоми
рення демагогії. - Брошурка про Барановського. -
Суд над Бандерою. - Присуд Трибуналу і зміни Голо
ви ПУН. - Брехні після п'ятнадцяти років. -

Верне~юся назад до того мо~Іенту, коли nже nри

їхав до Кракова Голова ПУН, сІюєю приявністю, так мо

вити б, залеrалізував нашу акцію і виnустив відозву до 

націоналістів за сво Ї~І nідnисом, на якій ~ІИ nостави.'Іи 

..1.ату 13 серnня, дня, в котро~•У вигнали диверсантів з 

організаційної домівки. Ось і вона: 

Націоналісти І 

В останніх місицих члени Організаціі Українських 

Націоналістів, Степан Бандера-Сірий і Ярослав Стецько· 

Карбович, своїми виступами вдарили в правопоридок 

нашої Організаціі, своїм діянням унеможливлювали по

ставити в так важному часі, що його сьогодні пережи

ваємо, належну й потрібну працю, нехтуючи моїми ЗВ· 

поридженнимн і не підпоридковуючиси ім, поробили ряд 
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потаrнень, що ними нанесли шкоду Орrвнізвціі. Врешті 

повели розклвдову роботу серед "Івстнн активу ОУН. 

Як відомо з моrо комунікату з дни 8 квітни ц. р., 

поставив и Степвив Бандеру і Ярослава Стецька перед 

передвиджений Устроєм ОУН суд, щоб ци установа ви· 

дала належний присуд. Ще звки суд мав можність ви

дати своє рішенни, Степан Бандера і Ярослав Стецько 

скерували свої виступи проти Голови Проводу Укрв

інських Націоналістів і тих членів Орrвнізвціі, що ств

нуля на становищі правопоридну тв постввили самозро

зумілий спротив їхній розкладовій роботі. 

Усі моі спроби піти нвзустрі"І бажанним Степвив 

Бандери і внмоrвм орrвнізаційноі доцільностн, що велі

ли мені покликати йоrо на провідинчий пост, '!ИМ давав 

и йому можність позитивною працею доказати йоrо доб

рі задуми, стріиули иезрозуміини. Дальші виступи Сте

пвив Бандери змірили до тоrо, щоб Орrанізацію довести 

до розвалу. 

Свідомий ваrи хвилі і тих вимоr, що іх стввить сьо

rоднішній мент перед націоналісти"Іним рухом, R рі

шив поставити кінець цій внутрішній диверсії. Моєму 

Уповноваженому на Генервл-rубериаторство дору"Іив и 

привести - зrідно з виданими йому інструкціими -

поридок засобами, що іх він буде вввжати доцільними 

дли привернении суцільности Організаціі, іі споєности 

кврности. 

Націоналісти І Вірю, що в обличчі градучих подій і 

тієї боротьби, що нас жде, Ви зумієте дати належну оцін

ку тим учинкам, що іх допустилиси диверсанти. Вірю, 

що Ви глибоко вчуєтеси і зрозумієте важке і складне 

положении, що в ньому нвходитьси Укрвінський Нвціона-

лістичний Рух вси Українська Націи. Як завжди ста-

вили Ви чоло ворогові, так тепер тверду й rідну відпо

відь стрінуть у Вас усі спроби розкладу та вииву анар

хії внутрі нашої Організаціі, - бо бунтом падала все 

Украіна І 



Взиваю ввесь актив Руху відмежуватиси від дивер

сії Стеnана Бандери та тих людей, що діють у його іме

ни. Закликаю Вас, Націоналісти, до витривалости, nо

ридку і карности. Ідеи, за ику боремоси, і віра в близь

ку nеремогу робить нас зрілими і дає нам гарт nеремог

ти і це лихо наших днів. 

Постій, 13 серnни 1940. 

Слава Украіні І 

Андрій Мельник, в. р. 

Голова Проводу Українських Націоналістів 

Покищо це був єдиний документ, що з ним ми ру

шили в світ. Як бачимо, ПУН відстуnив тут від nервіс

ного nляну встановити інж. Миколу Сціборського Голов

ноуnовноваженим для реорганізації ОУН і звузив сnра

ву тільки до терену Генерал-rубернаторства, доручаючи 
Уnовноваженому Голови ПУН nрийняти nотрібні засо

би для nривернення nорядку. Тим Уnовноваженим був 

nолк. Сушка, призна·чений майже nеред роком Провід

ником націоналістичного активу в Генерал-r убернатор
стві. 

Сич не вистуnив з ніякою заявою від себе. В роз

гарі організаційної метушні перших днів nісля nеребран

ня влади не звернув я на те уваги, усвідомив собі це 

nізніше, аж коли вийшJІИ на яву nереговори інж. Бой

дуника з диверсантами. В nершІИ хвилині, як це я nе

редбачуоав, nсихологічний ефект нашого удару по ди

версії був оеличезний. Не тільки то~tу, що ІJОНИ ніякої 

акції з нашого боку не сподівалися, але ще більше то

му, що аж ніяк не думали, щоб ми, раз зачавши, в даль

шій нашій акції були такі мля·ві й нерішучі. Вони очі

кували дальших ударів кожного дня і кожної години, 

а на·йбільше лякалися, що ми будемо nри nомочі зорга

нізованих боївак ловити їх по мешканнях і навіть по 
вулицях. І через те - як ми nотім nриватно через де

кого з них дооідалися - nерших сорок вісім годин бу

ли вони зовсім розгублені і свою уоагу еконцентрупали 
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на забезпеченні особи Бандери та деяких інших своїх 

людей. rхні здогади були правильні, кожен на нашо~tу 
місці ПО'Винен був та'к робити, а вже напевно так роби

ли б вони самі. Тим часо:.t ми майже цілий день страти

ли на вижидання ультимативного реченця, а потім ста

ло явно, що членам РП ОУН з нашого боку не загрожує 

ніяка небезпека. І тоді приступили вони до протиакції 

з енерrією і розмахом, шо нам тільки вчитися від них 

треба бу.1о б. Але при тому, маючи ПУН увесь час, на

віть помимо захоплення організаційної домівки, за не

дотеп, що їх можна безкарно водити за ніс, поверну

лися до старої і випробованої тактики переговорів. Тю1 

разом звернулися nони до інж. йосипа Бойдуника, по
кликаючися на те, що він, ЯІ< Головний Контрольний 

ОУН, повинен бути безсторонний і стояти понад усіма 

внутрішніми конфліктами в ОУН і тепер, коли ситуація 

дійшла до найвищого напруження, прийшов його ~!О

мент, щоб виступити з мировою галузкою в руках і вил

ляти бочку оливи на розбурхане море. 

Не знаючи бJ1ИЖче кулісів тих переговорів, але зна

ючи поставу інж. Бойдуника, що ввесь час вірно під

тримував Голову ПУН і ПУН, якого рівнорядним орга

но:.І в Організації був він сам, допускаю, що він не

гайно мусів повідо~Іити ПУН про делеrацію РП ОУН та 

пропозицію переговорів. Ці переговори велися інтен

сивно кілька дн:J і ані я, ані Голова Крайової Екзеку
тиви ОУН на Генеральне rуберІ-rаторство, Гайвас-Бис

трий, ані ніхто інший з нас низовиків про них у тому часі 

не знав. Ми далі робили свое діло так, як уміли і як це 

тоді нам було можливе. 

А ці переговори були тільки зручни~t маневром ди

версантів, щоб стримати ПУН від гостріших засобів, щоб 

дати час передишки для власних заско,чених людей і 

щоб здобути дорогі години для організації дальшої бо

ротьби проти ПУН у нових умовинах. Я глибоко пере

конаний був і тоді, як тільки про них довідався, і тener, 
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аналізуючи ці подІІ по стільки роках, що одинока ціль 

тих перегоІJорів була - зискати на часі. 

Та не так думаІJ наш Провід, а може й самий інж. 

Бойдуник, що ті переговори з нашого боку провадив. 

He~ta в нашій Організації ліпшого спеца nід усяких ne
pecпpan, як інж. Бойдуник. Тридцять літ сnого життя 

при найрізнорідніших нагодах заступав він нашу Орга

нізацію при округлому столі і здобув досвід, що його в 

тих справах не має ніхто інший з ПУН. He~ta підстави 

ду~tати, що й при тих переговорах він не nложив максі

му~t зусиль зо свого боку, щоб їх щасливо довести до 

кінця. Ue тимбільше, що в тому часі і він са~tий і ці

•1ИЙ ПУН на дні своєї душі вірили, що порозу~tіння з ди
версією можливе. 

Тепер перегонори ·велися з ліпших для ПУН позицій, 

диверсанти бачили, що ПУН показав роги і, здатний він 

на їхню думку до дальшої акції, чи ні, але nже здобуn 

якийсь rрунт під ногами, що його перед пін року зовсім 

не ~tав. 

Бандері поставлено підписати і лояльно виконувати 

наступну деклярацію: 

"Признаючи обов'азуючими nостанови ІІ. ВЗУН і при. 

знаючи nовноту nрав у кермуванні всіми справами ОУН 

і Украінського Націоналістичного Руху за Головою ПУН, 

заавлаюсь ось цим іменем своїм і підчинених мені !Іру

гів, що підпорадІІовуюсн беззастережно Голові ПУН, полІ'і. 

Андрієві Мельникові, та складаю на його руки всі аІ'ен· 

ди, ведені дотепер мною чи nідчиненими мені :кругами, 

щоб, лояльно ви:конуючн в повній :карності організацій·· 

ній всі розпорадженив Голови ПУН, облеrчити а:иuію 

Голови ПУН длв впорвдкувеннн внутрішніх справ ОУН". 

Бандера деклярацію парафував.' Одначе ще того 

1 Про те згадує інж. Байдуник 11 статті n. н. '' Hacmo.ІJ час, 1шли 
.ІІожна вияснити", "J'"раїнсь"е Слоао", Париж, 'l. -і.і7, з ~ил і "•';:~:·~ 

1950 року. Тіль,.и, як дату nідписання де~>лярації, інж. Боаауюд; по-
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самого дня Dідкликав її і запропонува·в зо свого боку 

іншу: 

"Звивлию, що з хвилиною nоладивнии мериторичних 

сnрвв внутрішнього нонфлінту в ОУН JІ й nідчинені мені 

нруги nідnоркдновуємоси nолн. Андрієві Мельиинові, кн 

Голові Проводу Унрвінсьних Націоналістів, тв стоитн

мвмо нврно до його дисnозиції, nризнаючи nостанови 

11. ВЗУН зв зобов'кзуючі, до часу вирішенни найближчим 

Збором Унрвінсьних Націоналістів". 

17 серnни 1940. 
Стеnан Бандера 

Вона не тільки була запtреченням духа й букDи 

першої зая·ви, але фактичним заверненням до позицій 
устійнених запискою "Внутрішньо-організаційної Комісії" 
з дня 16 червня 1940 року. Своє підчине.ння Голоні 

ПУН і відкликання всіх своїх розпоряджень Бандера 

узалежнював від невинно стилізованих передумов "з 
хвилиною поладнання меторичних справ внутрішнього 

конфлікту в ОУН". Під тим "мериторичним полагоджен

~ям" розумілося: 

а) Dиключення з ПУН Сеника-Грибівського, д-ра 
Ярослава Макара-Барановського і д-ра Сидора Чучмана, 

б) включення в ПУН усіх членів РП ОУН, 

D) покликання Юридичної Комісії, що має рішати 
про важність Другого ВелиІ/(ого Збору. 

Коли це було абсолютно несприємливе перед дво

ма місяцями, то висування тих самих домагань тепер 

дас день 19, а не 17 серпня 1940 ро~>у. Дата 17 серпня 1940 ро~>у 

о з ята з "Білої Книzи", написаної ~>ілька тижнів нізніше, отже tІR 

дата 11еоніша. 

Інж. Бойдуюt~> пише о своїй статті: 

"Степан Бандера, вже о 'Часі існування й дія11ня тма йnи> "Ре

оолюційноzо Проводу ОУН", 6о дня 19 серnня 1940 року, підписав де

r>лярацію, що визнає ІІ. Великий З6ір УкраїнсьІІ-zІх Наt(·іоналітііі, 
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було вже не грою в піжмурки, а просто глу~юм насмі

хом над ПУН. 

Ясно, що тих передумов не прийнято. Не можливо 

було прийняти. Тим разом уже й Бандера та його де

легація не виявили надто великої охоти до дальших 

переговорів. Бо й навіщо? За тих кілька днів вони: 

а) остаточно переконалися, що їхнім особам нічого 
не загрожує і що вони безкарно можуть продовжувати 

свою деструктивну роботу, 

б) видобули з сейфу в наших руках запас больше
ницької валюти і змінили клички на граничних перехід

них пунктах. 

Я майже певний, що Сич і Гриб тільки тому видали 

Ї~І ті речі в часі моєї і Гайнаса відсутности, щоб дати 

вираз доброї волі ПУН і не наражувати переговорів на 

зі рвання. 

Якими б ~•и всі не мани.'Іи себе в то~ІУ часі надіями 

на зго11орення з диверсантами, ця згода не можлива бу

ла з причин, що їх ми пізнали пізніше. Не Бандера, як 

Голова РП ОУН, і не його члени РП ОУН рішали тоді 

про уклад взаємовідносин по~1іж ПУН та опозицією. Ос

таннє слово було за Ріхардом Ярим, агенто~І німецької 

розвідки, що постановила покориступатися внутрішнім 

розладдям в ОУН, зломити її політичну силу і вжити 

для тієї цілі, за посередництвом Ярого, Бандери і това

ришів. Вона могла одним махо~І розправитися з ОУН, 

я,;uй від6уося о серпні 1939 рrжу, і 6еззастережно nідпорядковується 

Го.1оtІі ПJ' Н, nолковнuкооі Андрієві .Не.ІьнІІкооі. 

Чо.Іfу n. Степан Бандера nро.нов11ує цей, так ирещtжний історц'{

НІІй факт? Чи .коже за6уо npo цю, Hlt.IІ же nідписану деІі.-ІЯраuіюі' .. 

Ні, 11. Степан Бандера тієї декляраці'і не sа6ув, він лише MYCif'fl, 

11 ПРО.НОВЧJ.ВАТИ, 6о вона проречисто до"Казує, що осі ті заr.иди, 

які він ро611ть СЬОГОДНІ, по десяти літах, є НЕПРАВlНВІ і .11ають 

служ11ти йо.ку для вю1равдання йоzо непроду.11аних і нероааажн.их 

очuнків з 11еред десяти років ... " 



арештуючи її Провід і видатніших членів. Та це справи 

не розв'язало, бо арешти кільканадцяти чи навіть кіль

касот членів сильно Організацію підривали, але ані її 

не нищили ані не вбивали її ідеї. Остаточно це могла 

бути тільки розправа з тими членами ОУН, що були на 
території під німецькою суверенністю. А це була тіль

ки частина еміrрації. Вся сила ОУН лежал.а на корінних 

українських землях, звідти вона черпала свої попав

нення і звідти прийшла б її реrенерація. Німецькі удари 

загнали б ОУН у глибше підпілля, як це зробили кіль

ка років пізніше, та її не зломили б, бо німці, не див

лячись на жорстокість своїх поліційних методів,. не вмі

ли собі давати ради з підпіллям, це показав досвід воен

них років не тільки в Україні, але в усіх окупованих 

німцями державах, де протинімецький резистаме кріп
шав з кожним роком. Німці вибрали тут ~Лях інший, 
зручніший, стару за·саду: діли і пануй! 

І навіть, якби заворушилося щось на дні сумління 

Бандери, підкорення його ПУН і приверненнЯ внутріш
нього порядку в ОУН було б неможливе, бо До того 
потрібно було санкції Ярого, а він негайно заклав би 

вето через своїх відпоручників у Кракові: Джона-Іртена

Габрусевича, як політрука, і Романа Щуки-Шухевича, 
як представника до військово-розвідочних німецьких кол. 

Аж тепер урвалася остання нитка надії на порозу

міння і, хоч спізнено ·на цілий тиждень, Сич проголосив 

в імені ПУІ-1 уневажнення всіх дій РП ОУН, пригадав про 

Революційний Трибунал у справі Бандери і завісив у 
членських правах додаткових членів РП ОУН, що тоді 

постійно перебували в Кракові: 
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КОМУНІКАТ 

З дорученна Голови Проводу Укрвінських Націона

лістів завішую в членських правах: 1. Іртеиа-Джонв, 

2. Недобитоrо, 3. Міка, 4. Грицв, 5. Олексу-Юлька, 6. Пе
тровича, 7. Голюка, 8. Марчака - за бунт проти Вожди, 

за участь у т. зв. Революційному Проводі Організаціі 



Українських Націоналістів, за зnо"<Іинну, шкідливу, спри

мовану на розвал Організаціі діиnьність. 

·Подаю до відома, що ОУН не бере ніикоі відпові

дальности за іх акцію збирании грошей. 

Уневажнюю всі приреченни, присаги, зобоа'азанни та 

організаційні зв'изки членів ОУН з виж"<Іе поданими 

особами і дору"<Іаю членству здаржатиси від усвких 

взаємин з ними. 

В справі Степана Бандери діє покnиканий у тій ціnі 

Головою ПУН Головний Революційний Трибунал, а йоrо 

присуд буде своє"<Іасно проголошений і поданий до ві· 

дома. 

Постій, див 19 серпни 1940. 

Уповноважен~й 

Головою Проводу Українських Націоналістів 

на Західні Окраїни 

Важне, що в комунікаті завішено тільки ось та

ких членів РП ОУН: Івана Габрусевича, Миколу Клюш

шина, Ярослава Старуха, Дмитра Грицая, Олексу Гаси

на, Василя Турковського, хто такий Голюка - не знаю, 

та Івана Равлика. Та ще й названо їх мало знаними nсев

да~Іи, nід якюш не були вони відомі масі членства, вжи

вали їх тільки між собою. Відомо було про шістнадцять, 

а може нарахував би й більше. З них Бандеру-Сірого і 

Стецька-Карбовича nоставлено під Головний Ревотоцій

ний Трибунал давніше, тільки його досі не скликано. R 
сnраві Ярого-Карпата плянувалсея окреме nоnідо:>.шення. 

Але крім них лишилося ще тринадцять і тільки нісьмох 

з них завішено в членських nравах, а нікого не nостав

лено nід суд. Хоч ставити nід суд людей, що їх ми нїе 

мали в арешті, було тільки киванням nальця в чоботі, 

все ж таки для nослідовности конечно їх було засуди

ти, щоб бода·й морально їх ударити і nеред членствшr 

виявити неnохитну лrнію ПУН у відношенні до цілої 

диверсії. 



Тепер зачалася в Генерал-Губернаторстві паперова 
війна. Не було дня, щоб у терені не з'являлася якась 
нова летючка. Треба було подивляти винахідчиність ди

версантів. Вони не тільки засипували терен усякими 

відозвалtи від власного імени, підписуючи їх, як РП ОУН, 
але й вишукували всякі інші фірми й підписи, як ІВ ОУН 

(Інфорлtативний Відділ ОУН) і БРП ОУН (Безпека Ре
волюційного Про·воду Організації Українських Націона

лістів, передтеча горезвісної Служби Безпеки), для то
го, щоб повінню того писаного матеріялу дезорієнтува

ти людей у терені. І справді швидко ніхто вже не знав, 

що від кого походить, хіба що отримав безпосередньо 

від свого організаційного зверхника, що й казати вже 

про звичайних громадян, не-члені-в ОУН, що зовсім роз

губилися в тій масі "літератури", а протt: жадібно хва
тали все, що попало в руки, в погоні за політичною сен
сацією. Наш відділ пропаrанди постановив припинити 

видавання летючок, це показалоон за даних умовин не

доцільне. Останній раз вийшов роз'ясн·ювальний комуні

кат за підписолІ Крайоної Екзекутиви з 26 серпня 1940 
року: 
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ІЮМУНІКАТ 

Винористовуючи внутрішнє положении в Організа

ціі Унраінсьних Націоналістів і уснладненни, зв'изані зо 

. знаним бунтом Бандери, різні ворожі нам чинними по

ширюють провонаційні вістни. До цього вживають вони 

платних аrентів-провонаторів, що вигадують і розпов

сюднюють найрізнорідніші шнідливі дли нас історіі, а 

з другого бону послуговуютьси різними відозвами й пи

саними звивами. Дли введении членства ОУН в блуд ві

дозви підписують тан, будьто б вони походили від ОУН. 

Піднреслюємо, що єдино Голова Проводу Унраінсьних 

Націоналістів та призначена ним Крайова ЕІ'ізеІ'іутнва 

ОУН є в праві видавати пнінебудь відозви, номуніІ'іатн, 

звиви, виисненни. Всі інші друни, не підписані Крвйо-



вою Екзекутивою, не йдуть від ОУН іх кольпортерів 

треба плямувати й усувати з терену. 

Останньо поквиласи анонімна відозвв, икоі зміст ис· 

крвво свідчить про те, звідки вона вийшла і що має не 

цілі тв икі чинники іі видали. Відозвв ця звертається до 

членів ОУН в такий спосіб: 

"До відоме членству ОУН. Інформативний Відділ ОУН 

уповноважений подати до відоме членству наступне: 

В останніх днях появилиси різного рода летючки ніби 

то зв підписом Голови ПУН, полк. Андрія Мельника, 

які як то стверджено - своєю зверхньою формою 

доказують, що вони походить з різних джерел, своїм 

змістом з'ясовують справи ОУН в неправильний спосіб 

і тому по суті в сучасній ситуації можуть бути провока

цією ворожих нам чинників" 

Цими словами відозвв хоче здобути дов1р я серед 

членства, поширюючи підозріння, будьто б відозви під

писані Головою ПУН, полк. Андрієм Мельником, були 

видані кимсь підозрілим. Крайове Екзекутива ОУН ВИ· 

яснює, що обидві відозви, підписані Головою ПУН, поли. 

Андрієм Мельником, до членства з дни 8 квітни і 13 сер

пня 1940 року є відозввми, що іх Голова Проводу під· 

писав і що мають обов'изуюче значення для членства 

ОУН. Всsкі противні твердженни є спробою провокації. 

В дал~>шому цей "Інформвтивний Відділ" подає в 

сво ій відозві: 

"Спроби баламутити летючками членство ОУН і пу· 

блічну опінію можуть іти по лінії інтенції провокаторів, 

акі в сучасній ситуації працюють над розкладом Орга

нізаціі. Все зднсципnіноване ідейне членство, розумі· 

ючн завжди конечність і потребу скорої й безоrлsдноі 

ліквідації провокаторів і шкіднииів, ииі діють тіnьи'!' "'" 

користь ворожих сиn, дасть таким спробам баламутства 

рішучий і безогnsдний відпір. 

Постій, дни 23 серлнв 1940. 

ІВ ОУН 
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Крайова Екзекутива nодає: Всі nисьма, nідnисані РП ОУН 

(Революційним проводом ОУН), БРП ОУН (Безпекою Ре

волюційного Проводу ОУН) є неважні, дли членства ОУН 

иеобов'изуючі, в длв справи Революції скрвйио шкідли

ві. rx треба з терену усувати і зв те члени ОУН є від

повідальні перед Організацією. Зокрема пильну увагу 

треба звернути ив тих людей, що кольпортували б у 

терені летючки, підписані ІВ ОУН (Інформативний Від

діл ОУН) чн кимнебудь іншим. Такі летючки ідуть від 

знаних нам уже ворожих чинників, в їхні кольпортери, 

це вбо свідомі шкідники, вбо наші нвціональні вороги. 

Постій, дни 26 серпив 1940. 

І'і~айовв Екзекутива 

Організаціі Укрвінських Націоналістів 

Надалі летючки мали випускатися тільки в винят

ково нагдих справах. Для звичайної Інформації корис

тувалися ~ІИ інформативним бюдетенем "АБВ", що ви

ходив уже давніше на циклостилі, а тепер ми відновили 

його видання і замість раз на місяць випускали раз на 

два тижні. Редактором його став Білий, як Пропагандив

ний Референт Крайової Екзекутиви. А для всесторон

нього висвітлення генези і розвитку диверсії Степана 

Бандери, ПУН доручив Референтові Пропаганди ПУН 

інж. Сціборському, зібрати всі матеріяли та їхнє на

світлення в одній великій публікації під назвою "Білої 
Книги ОУН". Ця "Біла Книга" вийшла в світ у нашому 
циклостилевому видавництві під кінець 1940 року і сьо

годні надежить вона до бібліографічних рідкостей, по 

цей бік заді3ної занавіси збереглося лише кілька її при

мірників. 

Вже не було ніякого оправдання, шоб відк1адати 

скликання Головного Революційного Трибуналу. Дехто 

сумнівався, чи доцільно його скликати, коли ми не мо

жемо рахувати, щоб обвинувачені прийшли на суд, і ко

ли невідомо, чи буде нам можливо вИконати присуди. 

Мені здавалося, що самих ті.1ьки адміністраційних засо-
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бів завішення в членських nравах чи навіть виключення 

з Організації -- замало. Присуд Головного Революцій

ного Трибуналу має свою важкість, що її не застуnити 

ніяки~І іншим організаційним актом. Перш усього, коли 

в У строї ОУН nередбачена така судов а установа, чому 

з неї не скористати? В яких же інших виnадках більше 

~югло б бути nідстав на скликання Головного Револю

ційного Трибуналу, як саме в сnраві РП ОУН? А далі, 
аюtіністраційно-організаційні акти мусіли б бути nідnи

сані Голоuою ПУН, може теж, для uідnовідної nоваги, 

контрасигноuані одним з Референтів ПУН. Так ПУН, як 
і Голова ПУН, хоч найвищі виконні органи в ОУН і хоч 

безсумнівно уnравнені видавати й nідnисувати такі акти, 

все ж таки трохи зручніше з морально-nропаrандивного 

боку було б nерекинути їх на судові установи. Бо ви

nади диверсії йшли nроти ПУН і nроти його Голови. 

Якийсь час вони, хоч створили собі ВJІасний РП ОУН 
з власним його Головою; отже заперечили тим самим 

ПУН і Голову ПУН, але nризнавали контроль,ні органи 

ОУН, зокрема nост Головного Контрольного ОУН, Діб
рови, як уряд, що стояв nоза ПУН і nоза РП ОУН. Ко
.1и ж теnер, - nоза тимчасовими, диктованими наг.1істю 

сnрави nостанова~ш - останнє слово в тій сnрані маn 6и 

зайняrrи ПУН і Голова ПУН, демагоги могли б представ

ляти їх в неnоінформованих очах, що ПУН вистуnає 

суддєю у власній справі. І навnаки, коли розгJІЯд сnра

ви nередається судові - це кожному виглядає зрозу

~•іле й сnраведливе. 

Так само не~Іа чого журитися, чи ми з~южемо :ки

конати nрисуд Головного Революційного Трибуна.'Іу. 

Покищо невідомо ще, який це буде присуд. Але раз 

nоставлено Бандеру і Стецька nід Го,1овний Рево:ноuій

ний Трибунал ще 8 квітня 1940 року, а сьогодні щ1є~ю 
вже другу по.1онину серnня - найвиший час ~ідбуJн. 

суди. 

Голова ПУН станув на становищі, що Головний 

Революційний Трибунал nовинен зійтися ня CR()]'f) rf'rim 



і то якнайшвидше. А рівночасно поставив теж під суд 

Ріхарда Ярого, виславши йому ось таку постанову: 

До 

Карпвтв 

в місці перебування. 

В полегоджуванні обвинувачень, піднесених проти 

Ввс, с·rввлю Ввс під організаційний Суд ОУН зв гро

шеві зловживвини і Ввшу шкідливу грошеву господарку. 

Голове Організаційного Суду ОУН повідомить Ввс про 

місце і чес відбуття Оргвнізвційного Суду нвд Ввми. 

До чвсу винесення присуду Організаційним Судом 

ОУН завішую Ввс у првввх члене ПУН і члене ОУН. 

Постій, дня 25 серпня 1940. 

Андрій Мельник, 

Голове ПУН 

Ярого поставлено не під Головний Революційний 

Трибунал, тільки під нижчу катеrорію суду, цебто під 

звичайний Організаційний Суд. Головному Революцій

ному Трибуналові застережені були тільки справи зради 

нації або Організації, а хоч Провід був певний вини 

Ярого, бо це було очевидне, але судові не можна будо 

предложити на те ніяких доказів: Ярий не написав ні 

одного листа, ні разу в приявності вірних Проводові 

членів не висказався так, щоб можна було їх свідчення 

навести перед судом, був він надзвичайно обережний. 

Зате грошеві надужиття можна було доказати відразу, 

тому вибрано проти нього ці закиди, для приспішення 

справи. 

Знаючи настрої наших людей і відношення їх до 

Ярослава Барановського, знаючи те, що вони станули 

за ПУН і за полковником Мельником ідучи за голосо~І 

свого обов'язку і що дехто з них, якщо не переко
наний про вину Барановського, то напевно має сумні

ни щодо його невинности, звернулися ми до Го.тюни 

ПУН, щоб теж у справі Барановського скшtкати Гшюn= 
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ний Революційний Трибунал. У цьому випадку Револю

ційний Трибунал мав виступити рівночасно в ролі слід

чого органу, якого завданням є не тільки винести за

су джуючий чи ~вільняючий присуд, як більше просліди

ти справу і зібрати відповідні матеріяли для якогось 

кінцевого рішення. До того можна б покликати слідчу 

комісію, або віддати справу в руки Уповноваженого для 

слідства. Може це було б доцільне в нормальних часах, 

але ніяк не вистачало в теперішній ситуації, де ціла 

Організація розагітована бандері·вцями. Віддача справи 

Макара під розгляд Головного Революційного Трибуна

лу відразу заспокоювала тих з-поміж наших членів і 

прихильників, що або вірили в його вину або з пошани 

до ПУН старалися відкидати від себе ду~1ку про Бара

новського, щоб не попасти в сумнів. З другого боку це 

дещо підтинзло бандерівську пропаганду, що під не

беса верещала про зраду Макара і про те, що Голова 

ПУН не хоче допустити до вияснення його справи. По

третє, це ~Іало свій заспокійливий вплив на українську 

громадськість: як довго йш.1и голословні вимоги усуну

ти Барановського, Голова ПУН поступив правильно, 

що Ї~І не піддався, бо це було б потурання шантажеві; 

коли ж предложено конкретні закиди й оферовано дока

зи - Голова ПУН зробив правильно, віддаючи справу 

Судові. 

Проти того всіма силами виступав Гриб. Він видви

гав усілякі можливі аргументи проти Суду, а найваж

ніший з них, що віддаючи Макара Судові, Го.1ова ПУН 

тю1 са~ІИ~І виявляє вже сумнів у його невинність. Людину 

ставлять під Суд тільки тоді, коли або є певність його 

вини, або настільки велика її правдоподібність, що тіль

ки судовий присуд може розвіяти сумнів. Підпис Голови 

ПУН під актом скликання Головного Революuійного 
Трибуналу відразу наставляє думку суддів у напрямі 

вини Макара, бо коли б Голова ПУН з цілою певністю 

був переконаний про його невинність, не віддав би 
справи Судов і. 
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З точки погляду чистої логіки, може мав рацію 

Гриб, Але за даних умов це було паперове мудруван
ня, софістика. А навколо нас шаліло море пристрастей і 

до білого розпеченої ненависти до Барановського, як 
здог;адного провокатора. Щодня приходили вістки, які 

вели І< і спустошення чинила бандерівська пропаrанда се

ред членства ОУН, їдучи на головному свому коні -
спра11і Барановського. Бандерівці швидко зорієнтували

ся в нищівних наслідках тієї справи, відкинули всі ін

ші аrітаційні моменти, сконцентрувалися тільки на Ба
рано ІІському. Через те в декого поставала думка, чи 

не П·освятити цю одну особу, як жертвенного козла, во 

і~t'я добра цілої Організації. Думаю, це не осягнуло б 
цілі. Хоч би ми кинули бандерівцям Барановського на 
жировище - вони тюt не вдоволилися б. 

Так чи інакше, - годі було довше мовчати в тій 
спраt1і і найліпшим на те виходом був Суд. Ся ду~tка 

переІІажала і в інших членів ПУН, за нею висказалнея 

Сич і Сціборський, тоді Голова ПУН підписав декрет 
про віддачу справи Головному Революційному Трибу

налоtІі. Напевно не зробив того з легким серцем. 

Революційний Трибунал зібрався в місті Кракові. 
його головою для всіх справ, відданих йому під розгляд, 
ГолоІІа ПУН призначив д-ра Юліяна Вассияна-Чорнія. 
Годі було зробити кращий вибір: людина суворо-чесна 
і справедлива, жила в спартанському убозтві і на спра
ви Організації гляділа неначе з перспективи вічности. 
Абсо.r1ютно безсторонний, шукач вічної правди, д-р Вас
сиян глибоко відчував вагу відповідальности, шо ляг,,а 

на нього в цій історичній хвилині. Заки зійшовся Суд, 

д-р Вассиян безсонно перевів ніч на розмові зо свої~! 
сумлінням і довго вагався, чи гідний він узяти на себе 
цей тягар. 

Не пам'ятаю складу Трибуналу. Він мінявся в кож
нш сnраві, під незмінним головуванням д-ра Вассияна. 

Збереглося мені в пам'яті те, що в справі Барановського 
одним з суддів був Ярослав Гайвас-Бистрий, прокуро-
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ром - Іван Мицик-Аскольд і оборонцем - д-р Олег 

Кандиба-Ольжич. 

На наради Головного Революційного Трибуналу 

відлущено одну кімнату організаційної домівки при вул. 

Зеленій, з невеличкою приналежною до неї ждальнею. 

Довго тягнулася справа, ~•айже три дні студіювалнея 

акти, слухалися свідки, велися наради, аж третього дня 

проголосив Суд свій вердикт. Увесь цей час Ярослав 

Барановський сидів у мешканні Франца при вулиці Авс

сенрінr, заборонено йm1у було показуватися в місті і 

приходити до організаційної домівки, юікликано його 
ту ди тільки два рази: один раз на допит і другий раз 

на вислухання присуду. Причина та, щоб з одного бо

ку бандерівці не довідалися про його перебування в 

Кракові і не викликали якої бучі, а з другого боку, щоб 

його видом не дражнити наших в.1асних ч.1енів, заки бу

де виданий і проголошений присуд Головного Револю

ційного Трибуналу. 

Суд ~•іг відбутися ~•айже два тижні скоріше, а від

сумувся через неправильну постановку справи з нашої 

сторони. В лервісНО)ІУ складі Головного Революційно

го Трибуналу для справи Макара Голова ПУН визначив 

прокурором Степана Ленкавського. На думку мою і ще 

декого, це було недоцільне. Степан Ленканський був 
членом "Революційного Проводу ОУН" і через те самий 
ловинен стати перед судом. Можливо, що з метою вклю

чити його в склад Го.1овного Рево.1юційного Трибуналу 

Сич проnустив його назвище в елиску завішених у ч,,ен

ських правах членів РП ОУН (не було там ані Степана 
Ленкавського, ані Романа Шухевича). Долускати дивер
сантів до якихнебудь функцій з рамени ОУН була н::~ 

мою думку помилка. Раз вони виступили проти ОУН 
- мусимо їх викинути за борт нашого організаційного 

життя і консеквентна цієї лінії лритримуватися. Однак 
Голова ПУН виходив з того заложення, що обвинува· 

чення проти Барановського ліднесли диверса.нтн і треба 

їм ще цей останній раз дати нагоду перевести докази 
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правдивости обвинувачення і вини Барановського. Ко

ли ми справу переведемо зовсім без їхньої участи, мо

гли б вони представляти це перед членством, як нама

гання ПУН її затушкувати й вибілити Барановського. 
Тому, прошу, маєте нагоду свої обвинувачення ширити 
не шептаною пропагандою серед низового членства, 

тільки виступити з нею явно на суді і підперти їх усіма 

доказами, що їх потрапите роздобути. 

Ленканський отримав декрет з номінацією на про

курора і прийняв цей пост. Незручно було відмовляти

ся, бо це значило б, що диверсанти вміють стріляти з

за плота, а лякаються одвертого суду. Але вже з його 
відповіді на цей номінальний декрет було ясно, що бан

дерівці цілу справу трактують тільки з пропаrандивної 

точки погляду, що їм не за,1ежить на тому, щоб суд 

справді відбувся і видав справедливий присуд, навпаки, 

їм зручніше було б, якби суд зовсім не скликувався, 

бо це була б вода на їхній млин, мовляв, самі бачите, 

ПУН лякається видмигнути справу на денне світло. От
же Ленканський-Коваль пише листа до Голови ПУН і, 

вже як прокурор, ставить низку прелімінарних дома

гань, що їх в інтересі організаційної справедливости 

треба виконати ще перед тим, заки збереться Суд. Тіль

ки на коротку хвилю мав я той документ у руках і не 

можу пригадати всіх пунктів, що їх він там висунув, 

пам'ятаю, що перше домагання -- арештувати Баранов
ського, друге - проголосити серед членства арешт, тре

тє - подати до публічного відо~tа факт скликання Го

ловного Революційного Трибуналу, а все це витримане 

в тоні, що мав яскраво пропагандионий характер з на

міром впливати на публічну думку в напрямі пересуджен

ня вини Барановського, ще заки зачнеться суд. 

Тепер уже ПУН не дався втягнути в гру на прово

локу. На місце Коваля-Ленкавського призначено Івана 

Мицика-Аскольда і приступлено до діяння Головного 

Революційного Трибуна.1у. Трибунал поставив банде

рівцям домагання дати докази вини Ярослава Баранов-
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ського, зокрема визичити йому до перегляду оригінали 

документів, що розповсюднювалися в терені тільки фо

тографічними відбитками. Бандерівці ніяких доказів не 

доставили, навіть не пробували зібрати на письмі в сис

тематичній формі всі їхні дотеперішні обвинувачення. 

В руках суду були два комплекти тих знимок, один, той, 

що його приніс Федько Яцура і другий, що його при

везли Голові ПУН Шухевич і Ленкавський. Прислали 

тільки копію протоколу-заяви д-ра Степана Шухевича, 

в якій він стверджував, що бачив оригінали документів, 

сумлінно їх оглядав і на підставі свого довголітнього 

досвіду судового оборонця в карних справах, зокрема 

в політичних процесах, висказує переконання, що ці до

кументи автентичні. Потверджує теж, що фотокопії зроб

лені з предложених йо~tу до оцінки оригіналів. Коли 

Суд запросив д-ра Шухевича особисто з'явитися і скла
сти устно свої зізнання, д-р Шухевич поминув це мов

чанкою. Він був матеріяльно залежний від бандерівців 

і стояв під впливом свого небожа, Романа Шухевича, 

і робив так, як вони йому диктували. 

Прийшлося Судові обійтися без співпраці тих, що 

видвигнули перші обвинувачення проти Ярослава Ба

рановського і що так жагуче проти нього виступали. 

Власне, ці обвинувачення були дуже неясні, неточно 

спрецизовані. Юнець-кінців можна б з них виловити та

кі пункти: 

1. Ярослав Барановський ізолював Голову ПУН nід 
контакту з представниками краю, не допускав до нього 

членів ОУН, що приїжджали з краю. 

2. Через те Крайова Екзекутива ОУН на ЗУЗ від 
доnшого часу не ма,,а довір'я до особи Ярослава Бара
новського та ігнорунала йт о доручення. 

З. Ярослав Барановськv_й не допустив до Карпатсь

кої України націоналістич:~uго активу з ЗУЗ, що збе

ріг би Карпатську Україн_ІІ ~еред упадком. 

4. Ярослав Барановсь:,;ий не доставив Карпатській 

Україні потрібної зброї. 
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5. Так само не доставив він зброї на Західньо-Укра
їнські Землі в часі німецько-польської війни, чим уне
можливив повстання на ЗУЗ проти поляків і проти боль

шевиків. 

Просnав Барановський 

(Макар, Лімницький) 

6. Ярос.rтав Барановський не допустип до звільнен
ня з тюрми Степана Бандери. 

7. Ярослап Барановський нидав осінню 1939 року 

розпорядок, щоб націоналісти втікали з ЗУЗ після поль

сько-німецької пійни, замість залишитися на зе~tлях і 

продовжувати боротьбу ОУН. 
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8. Ярослав Барановський від довшого часу, а на

nевно від 1937 року, стояв на nослугах nольської nолі
ції, про що свідчать фотокоnії документів. 

Більшість з тих закидів - голословні, бо бандерів

ці не nоставили ані одного доказу, ані одного свідчен}ія, 

щоб nідnерти їх nравдивість. До того майже всі вони 
кваліфікуються не так nід розгляд Головного Револю

ційного Трибуналу, як факт зради Організації або ук

раїнської нації, як більше належать до комnетенції Про

воду, никонного органу в ОУН, щоб рішити, ЧИ ·Ярослав 
Барановський добре чи недбало виконав свої обов'яз
ки і відnовідно до того або затримати його в складі ПУН, 
або звідти усунути. Але раз nрийшла на чергу сnрава 

Ярослава Барановського, Головний Революційний Три

бунал nостановив вичерnати її до дна, не nоминути ні 

одного закиду, хочби він по своїй натурі і не nідходив 

нормальними часами nід юрисдикцію суду. 

Перед Судом ставали і складали свої зізнання всі 

члени ЛУН, що були тоді в Кракові, і багато інших чле

нів ОУН, що могли внести якесь світло в ту сnраву. Чи

мало речей nодав до відома Суду і сам nолк. Мельник, 

що керував Організацією вже від двох рокін, саме в 

тих часах, до яких відносилися обвинувачення банде
рівців nроти Ярослава Барановського. В світлі тих зіз

нань і цілого доказового nостуnування uийшло на нну 

не одне, на що досі або не звернули уваги, або •zого 

виявлення було б іншим разрм nередчасне і ті,lьки на 

вимогу Головного Революційного Трибуналу відхиле-

но з того заслону тайни. · 
Переходячи nункт за nункто~І ці обвинунзчення; 

nеред Головним Революційним Трибуналом стверджено 

було і доказано, що: 

1. В часі, коли Ярослав Барановський· никонуrш~ 

функції зв'язкового Проводу з Крайовою Rке~екjїИіЮЮ 
ОУН у Львові, Крайоний Провідник або його уноюш
ІІажені відnоручники кілька разів nриїжджалИ за кор
дон на nобачення з Головою ПУН і що в тоАіу ;;.; ;::-;.'Е 



помічний якраз Макар. Не було ні одного випадку, щоб 
відмовлено побачення з Головою ПУН комунебудь з 
членів ОУН з краю, якщо приїхав він з організаційною 
справою. Щобільше, навіть якщо хто з них знайшовся 

припадково за границею чи то при нагоді приватної 

поїздки чи прогульки, Голова ПУН використовував цю 

нагоду для особистих зустрічей і часто на прохання 

самого Макара-Барановського. А це не дивлячись на те, 
що після вбивства полк. Коновальця в Роттердамі, Голова 

ПУН змушений був прийняти більші засоби обережно

сти в своїх стрічах і повинен був стрічати·ся тільки з 

людьми абсолютно певними й перевіреними і тільки в 

справах, що їх не міг полагодити ніхто інший з ПУН. 

2. Цей закид був чисто демагогічний. Навпаки, до
вір'я бандерівців, ще в часі, коли їхня група творила 
опозицію внутрі ОУН, до Макара-Барановського було 
таке велике, що вони всіма силами й намовами, а потім 

навіть і погрозами хотіли перетягнути його на свою сто

рону. В 1936 році Крайовий Провідник ОУН у Львові, 
Лев Ребет, брав Макара-Барановського в оборону пе

редо мною і ви-сказувався про нього дуже корисними 

словами. Це "недовір'я" почало проявлятися аж тоді, 
коли стало ясно, що Макар-Барановський не пристане 

до опозиційної групи Бандери і вірно буде стояти при 

ПУН і при Голові ПУН. 

Оборона предложила при тій нагоді листа остан
нього перед вибухом польсько-німецької війни Крайо

вого Провідника ОУН у Львові, Мирослава Тураша, по 
псевді Грабовського, писаного до одного з членів ОУН, 

йосипа Тюшки, що жив тоді в Данцінrу і займався лад
нанням зв'язків до краю через те місто. В цьому листі 
сл. п. Ту раш, по словам "Білої Книги": 
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''пророчо відчував наслідии, до ииих дійдуть диверсанти, 

противився всім їхнім затіим і иа11азував берегти ор

ганізаційний лад. Цей документ є чи не найсильнішим 

арrументом вини диверсантів перед Вождем і ЛУН, а 

водночас доиазом, що вони не спіралиси на здорових 



крайових елементах і що Крайова Екзекутива на ЗУЗ ста

виласи до іхньої аиціі неrативно".2 

Лист писаний кодоnаним способом і тому, перш 
ніж зацитуємо його тут, треба подати значення деяких 

уживаних у ньому кодованих висловів: 

Батько - Голова ПУН 

Віра - Відень 

Берта - Берлін 

родина, родинний - Організація, орган. 

Бася - Ярослав Барановський 
суджений - Сеник-Грибівський 

Мушка - Стецько 
Родинний З'їзд - 11. ВЗУН 
Данко - Данцінr 

Декан - Лев Зацний 

хороба, захоруоати - арешт 

М'єтек -· Тураш-Грабовський 

31 травня 1939 року 

Мій Дорогий! 

Наnевно дивуєшся, що nишу звідсіли до Тебе. Не 

знаю, чи дістав Ти листа, що його до Тебе наnисав я nе

ред від'їздом до Батька. Якщо Ти дістав, буде Тобі зро

зуміле місце мого теnерішнього nобуту. Н тут уже 

десить днів. Був я в Віри, Берти та в інших знайомих. 

Мав можність розглянутиси в тутешніх відносинах, роз

мовлив з низкою осіб, цікавився теж Твоїми знайомими, 

що про них Тн мені згадував. Само собою, иайдоилад

ніше говорив я з Батьком. Представив йому всі наuІі болі 

- про них Ти знаєш - та просив його, щоб висІ'ІВЗІІВ 

свою думку про ці речі. Батьио сnокійно вислухав ус:о 

та остато"<Іно заввив ось таке, жадаю'Іи, щоб в подав це 

до відома всім нашим знайомим і цілій родині: Вать:~tо 

30 ОВОЄІО RВЙ:6ІІНЖ'ІОІО рОДННОІО ЖИВе В ЦЇІІІІОВВrііf rap-

2 "Біла Книга ОУН", ст. 92- 93. 
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моніІ. Між ним і iioro ото•еннвм нема ківвих розбіж
ностеіі. Явщо б були, то хіба тільки на тлі nрвмуванКІІt 

винаііікраще nоставити родинні сnрави.з Нема мови про 

те, щоб nоміж ним і Басею та іі судженим були иеnоро· 

зумінни, щодо сумнівів його відносно особистої вартости 

цієї nари. Навnаки, зовсім вірить ім та думає, що най· 

гірше, що може бути nід сучасний мент, коли рішаєтьси 

доли цілого нашого роду, то внутрішні сварки іі nсикоза 

взвємиоrо иедовір'в, що може розсадити нас з-нутра са

ме тоді, копи воие•ио ввнаіІбільше з'сдивтнсв. 

Перебуваючи в тутешніх колах серед знайомих Берти 

й Віри, а теж серед чільних утікачів, мушу ствердити, 

що серед усіх них нема цісі атмосфери иедовір'в, ви у 

нас, в якщо хто видвигвє ці закиди, що в нас курсують, 

то хіба гетьманці на те, щоб бити по нас. З цілою nев

ністю міг я ствердити, що Мушка має дуже nоввжив 

становище, таке, що йому найбільше відnовідає, то ж 

дивно було б мені, коли б був він невдоволений. Зреш

тою буду бачитися з ним зв місяць і nереконаюси про 

те особисто. Засадничі сnрави будуть вирішені на родин

нім з'їзді, що відбудеться в найкоротшому часі. Склад 

його і nредложані мені nровідні думки й матеріяли до 

нього дають заnоруку, що буде він nоставлений ив від

nовідному рівні. Зрештою відnовідає зв нього особа, що 

іі Ти дуже шануєш і що ій найбільш з усіх знаних мені 

осіб довір'яєш. Отже думаю, що цей факт nовинен Тобі 

вистачити для оцінки, що з'їзд цей не буде "шоnкою". 

Якщо будуть у нас икісь сумнівні сnрави - розви

же іх з'їзд Батько. Я воJОвати з Ватьном не думВJО. 

Предстввив я йому всі сnрави в цілій їхній nовноті. За 

добро родини відnовідає він nеред Богом і в його руках 

лежить остаточне вирішеини. По його вирішенні уве· 

жею справу за розв'изану. Зрешто10, не лишив в Тобі 

иіввих сумнівів щодо моrо становища в цій сnраві. 

Тепер уважаю своїм обов'изком злі11відувати психозу 

3 Всі підІірес.Іення реда~>ції "Білої Книzи ". 



недовір'я й nідозрінь, що розnаношнласи в родині, що

найгірше, з-nоміж вузького кружка розійшлася в широкі 

маси. Уважаю цю nсихозу небезnечнішою від фаланrи 

зрадників, бо ж розкладає вона нас з-нутра. Сам знаєш, 

до чого довела вона в виnадку Лисого. Щоб завести ос

таточно в тих сnравах nоридок, заnориджую, що слідує: 

закинути всикі розмови з членами родини, а т·имбільше 

з-nоза родини, на тему внутрішніх неnорозумінь і за

казую кидати та розnовсюднювати nідозрінни на людей, 

що звиімвють якесь становище в нашій родині, ик довго 

вони не засуджені. Це розnоридженни відноснтьсв в nер

шій мірі до Басі та іі судженоrо. 

Повідомляю Тебе, що Данко належить до сфери 

вnливу Басі і Твое: становище відносно неі мусить бути 

виисиеие. Або Ти ідеш дальше, чи залишаєшся там і то

ді будеш nід nротекторатом Басі та мусиш іі ресnекту· 

вати або вертатися і тоді сnівnрацюєш зо мною. Іншого 

виходу нема. Коли відносно Тебе сnротививси и Твоєму 

виїздові від Данка - мало це свое: знвченни, бо йшлоси 

мені про те, щоб на виnадок, коли не буде можна стрі

нутиси з Батьком, делеrувати Тобі цю сnраву, то зали

шении отци декана не мало ніикоі nідстави. Докладаю 

всіх старань, щоб витигнути Ввс з гостини в Данка, та не 

знаю, ик скоро все те вдвстьси. Працюйте в терені що

сили, а nередусім не вдавайтеси в заrоворн nроти рv

дннн. 

Ликаюси, що саме теnер, коли nриїхав иояий гість 

до Данка, Ви будете снувати безконечне nавутккна сnп:і

тон. Займіться чимсь, nрацюйте десь, бо нема нічого 

гіршого, ик брак зайнятти. Це людей деморалізує. 

Шкода мені Твоєї судженої, що Ви теж доnустмли 

до того, що вона, хоч так відnорна на хвороби, 'r<І•пr 

захворіла! Також наnишіть мені, чи nриnад.коа.:; ::.::;;.:;. 

роба моєї сестри не взила свого nочатку від Вііс. Ц;; бу·· 

по б з різних nричин дли нас цікаве. 

Думаю, що теnер там у Вас над морем мусить бути 

гарно. У мене тут також гарна nогода, але завтра !!ІЖ"-



мушу вертатиси додому. Обов'изии иличуть. І'ілаиийтеси 

від мене Юрі й повідоміть його про зміст листа. Не 

забувайте про мене. 

М'єтеи.4 

З. Відповідає правді, що Ярослав Барановський був 
проти масового переходу членів ОУН з Галичини до 
Карпатської України. Але на тому самому становищі 

стояв цілий ПУН і робив це на виразне nрохання Уряду 

Карпатської України і Начальної Команди "Карnатської 
Січі". Людей до праці в Карпатській Україні було по
трібно, але на те вистачали nровідні й здібні одиниці, 

що їх доставила ОУН зо своїх місцевих та еміrраційних 

кадрів, а часто теж і з ЗУЗ. Масовий ,nерехід рядового 

членства створював тільки клопітливу ситуацію Урядо

ві Карnатської України у внутрішньо-nолітичних від

носинах і грозив дипломатичними конфліктами назовні. 

Стало ясним і безсумнівним, вже nісля уnадку Карпат

ської України, що ці дві чи три сотні галицьких бойо

виків більше чи менше тут нічого не рішали. Валити 

вину за упадок Карпато-Української Держави, що від

бувся в таких складних міжнародньо-політичних умови

нах, тільки на плечі Макара-Барановського - це чиста 

нісенітниця. Або автори того обвинувачення здавали 

• Вже на е.ІІіrрації одик J иубліцистів ЗЧ ОУН в переписці ао 

.ttкою висукув тверджеккя, що цей лист - фальсифікат, що с.т. n. 
Мирослав Тураш кіколи та~>оzо листа ке каnисав. Це можка б вияски

тu, тіль1>1t .11аючи перед собою ориrінальноzо листа і порівнявши йоzо 

J iншu.ttlt .1раа1>а.мn пись.ма поІ>ійноzо Тураша. Лист лежить десь 

в архіві ОУН, до ЯІ>оzо теnер нема доступу. В часі, r>oлu сл. n. Ми
кола С!(іборсьІ>ий писав "Білу Книгу" і .11ав під рукою всі доставлені 

йому архівні Jtатеріяли, я Чltтав тоzо листа, .11ав йоzо в руках. Це, 

са.мо собою, ще не докаа його автетичкостzt для тих, що су.ІІнівають

ся. Одначе, аакиду фальсифікату в то.ку 'Часі, ~>оли появилася "Біла 

Книга", ке підкосив ніхто, він виринуо аж далеко пізніше, вже по 

війні. 
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собі з того справу, тоді робили це з несумлінности й 

демагогії, або того не розуміли - тоді це було доказом 

їхнього політичного примітивізму .5 

~ Ця сnрава відживає 11ри нагоді 'Кожноразового свят'Кування 

річниці Карnатсь'КоЇ України, 11ри чому нерід'Ко обвинувачення йдуть 

у сторону цілого тодішнього ЛУН. 3 тахи..и са..ии..и nраво..и можна 

.;уло б цей са..иий закид зробити Президентові Карnатської Ухраїни, 

о. Августинові Волошинові, що підnисував у 11ресі урядові заклики 

стри.иатися з nеІ'е.rодо.ІІ до Карuатсь'Кої У'Країни, а крі.к того ви

користовував усі nриватні .ІІожливості своїх контактів, щоб у то

му напря.ні вnлинути на ЛУН. 

Ще восени 1940 року mtcaв про те інж. Михола Сціборський: 

"Створення Кариатсьхої Ухраїюt вuхли'Кало са.нозрозу..иілу nси

хологічну реахцію серед а~;тиву ОУН на ЗУЗ. Тисячі людей nрагнули 

дістатися на Карпатсь'Ку У'Країну, щоб чинно допо.ногти їй у бо

ротьбі і державній розбудові. Ос'Кіль'Ки ж нор.нальних .ножлuвостей 

nереїзду не існувало, то люди зачали цілu.ни група..ии nереходити '!>Ор

дон неле!ально. В зв'язку з ти.Іt одразу виринула НІtзка гострих вну

трішньо-nолітичюtх і Jrіжнародніх ус~>ладнень. 

Польсь~>uй уряд обсадив кордони, стараючися не nерепус~>ати вті

качів. На кордонах у зв'язху з тrt.ІІ зачали вини'Кати часті еІ>щеси. 

Цю обставину польський уряд негайно ви'Користав для Jrіжнародніх 

інтервенцій, що малІt ціллю утруднення для Уряду Карпатської у,._ 

раїни. До nриязних Карпатській Ухраїні держав ttocшtaлucя ноtІІи й 

протести з Варшави, в яІ>их указувалося, що Карпатсь'Ка У~>раїна 

стала терено.к ірредентп, куди стягаються польські гро.trадяни, (ук

раїнці з ЗУЗ). Приязні на.н держави, що nеребувал1' в нор.11а.~ьнпх 

зносuна.r з Польщею, не .иоглrt і!норувати її до.иаzань і в свою '!ер<у 

виконувал1t дея~>у uресію на уряд Карnатської України, впазуючп, 

що сnрияння .ІІасовому nереходові ухраїнців з ЗУЗ .11оже <Іиmворити 

дуже поважні nолітичні, а навіть .11ілітарні ко.нплі'Кації. Уряд Кар

патської У'Країни ао свого боку інтервеніював nеред І>еріани.Іш 

чинниками ОУН, щоб ПУ Н анайшов розв'язпу заоzненоі nrpexaдaJш 

кордонів міжнародньої ситуації. 

Відnовідальний за Іjілість НІlціоналістичноzо руху Тимиа llYH 

не міг nерейти 'Над тuJt до поряд~rу дня. Але йоzо рішення о cnpaai 
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стягання членських кадрів ОУН з ЗУЗ на Карпатську Україну ви

пливали не з са.нnх .11іжнародніх обставин. Очевидно, ІЄоли б завдан

ня внзвольноr AKЦll справді ви.!Іагали ІЄонцентрації націоналістич

них кадрів на Карпатсь"у Україну, Голова ЛУН безсу.11нівно видав 

би в то.ну напря.ІІі відповідні дире,.тиви, не оглядаючися ані на поль

сь"і 11ротести, ані на .ttожливі зовнішні "о.11плікації. Та суть cnpa
aІt полягала а то.11у, що загальні обставини та,.ої "онцентрації "а

дрів не вu.наzали. Вже в иерших часах творення української держави 

на За1іарпатті впяснилося, що .wасовий !рунт для організованого на

ціоналістичного руху та.и уже існує і .нається а .11ісцевих еле.ttен

тіІІ вистачальнпй 1>онтuюент для тоорення націоналістичних фор

.ІІацій. Досить оказати, що аа 1>ілька місяців фор.wуаання са.~~а тіль-

1іU Карпатсм;а Січ налічувала 1>ільканадцять тисяч людей. Виста

чальності .tticцeвux людсь,.их ресурсів нато.ttість ніяк не відповідали 

ира,.тичні й иолітичні .ІІо:жливості їх організації, технічного ви

вінування та оабро6ННЯ. Відо.ІІо, що вже в .11ент боротьби з мадяр

ською ор.wі6ю, Січ була озбро6На тілмщ в міні.ІІально.ІІу відсотку до 

числа її членів. Ta1>и.tr чино.tІ, стягати на Карпатську Україну .wa
cy людей з :JY3 було а тn.r обставинах просто недоцільно, бо не існу
вало .ножлnвостей ї.r вn1іористання. Провід не хотів ІІавторити 

11рактик J"ряду УНР в 1919 - 1920 ро1>ах, коли розписувана мобілі

зації, стягувана до збірних пунктів тисячі людей, що не знайшовши 

та.к належної оргttнізації, ні зброї, ні ооягу, ні їжі - розбігалися 

й де.ІІора.Іізуаалися, ті.Імш збільшуючп хаос. 

Отже КарІtатсьh·а J'~rраїна .11асового членства ОУН а ЗУЗ не 

потребува.Іа. Нато.ність ІІотрібні їй були інструктори з провідного 

а~>тnоу Q.\'H. Ca.we в то.ну напря.11і вuдав ЛУН відповідні дпрективи, 

стягаючtt на Кариатську Україну 11оmрібну кільІіість членів, що 

булzt ви~rористані Я1і провідниІ>и та інстру~;тори в організації "Січі" 

та iнum.r ділянках державного будівництва Карпатсь~>ої У"раїюt". 

("Біла Книга ОУН", ст. 57- 58). 

Зрештою, найбільш вимовним доказом повної од

нозrідности поrлядіn Уряду Карпатської України та Про

nаду Українськ~х Націоналістів може послужити умо

ва, списана між ними вже кілька місяців після упадку 

Карпатської України, дня 21 липня 1939 року, отже n 
часі, коли обидві сторони могли вільно висловити вся-
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ку КрИТИКУ суnрОТИ себе. 3a~tiCTb ТОГО ВОНИ ЗОбОВ 1 ЯЗаШІ
СЯ далі сnільно nровадити визвольну nолітику і зафік

сували це окремим акто~t, що його nодаю лонижче на 

лідставі фотоколії цього документу, ломіщеної в часо

писі "Українське Слово" в Парижі з дня 17 грудня 1950 
року: 

Акт, списаний у Еенеціі дня 21 липни 1939 р. в спра

ві устійнення взаємовідносин і напрямних співпраці між 

Проводом Укрвінських Нвціонал:стів і Уридом Карпат

ської Украіни, 

в приявності 

Голови ПУН, полк. Андрія Мельника, 

Членів ПУН, Омелина Сеникв-Грибівсь!ООГО Ярослава 

Барановського-Пімницr.кого, 

Президента Карпатської Украіни, о. д-рв Августина Во

лошина, 

Членів Уриду Карпатської Украіни, Прем'єра Юліана 

Ревви, міністра Августина Штефвна, 

иким прийнято наступні рішенни: 

І. 

Виходячи з звеади соборности українськоі нації, оби

дві сторони твердо обстоюють становище невідривности 

Карпатської Украіни від укрвінських земель і звивлиють, 

що принцип соборности укрвінських земель не може 

бути нврушений. 

ІІ. 

Влада (Президент і Уряд) Карпатської Украіни визнає, 

з усіми з того випливаючими висновками, УІ<раінсьІ<Ий 

Націоналістичний Рух за єдиного носів соборющь:;о

визвольноі боротьби українськоі нації і Провід Укр..ЇІr

ських Націоналістів, очолюваний полк. Андрієм М;шь

ником, зв керівника тієї боротьби. 

ІІІ. 

Провід Укрвінських Націоналістів визнає Урид Карпат

ської Украіни з Президентом, о. д-ром Августином Во-
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nошином, за заRонодатно умамдатованого іі представни

Rа серед уRраінсьRого й чужинного світу, ІІR останній 

уRраінсьRий nеrаnьний уряд, що правив частиною уRра

інсьRоі землі - РіарпатсЬRОЮ УRраіною. 

lV. 

Стверджується, що УRраінсьRий Націоналістичний 

Рух, зоRрема Уряд РіарпатсьRоі УRраіни і Організаціn 

УRраінсьRих Націоналістів спільно змагали всіма сиnамv. 

створити, збудувати й оборонити РіарпатсьRу УRраін

сьRу Державу. 

V. 

Всі RОНRретні висновRи і потреби, що випnивають з 

тих повищих засад, устійнюютьсІІ в оRремому залучии

Rові. 

Андрій МельниR д-р Августин Волошин 

Омел11н СениR-ГрибівсьRИЙ Юлі11н Ревай 

Ярослав БарановсьRий·ПімницьRий Августин Іll1•ефан 

4. Відповідає правді, що не доставлено в Карпат

ську Україну зброї, що стояла до диспозиції ПУН. Ін

ша річ, що ПУН мав тієї зброї не багато, далеко не ви

стачало її на задоволення потреб Карпатської України. 

І навіть, якби ті два чи три додаткові транспорти крі

сів, револьверів та ручних rранат, що їх міг роздобути 

ПУН, дійшли б на час до ·рук Карпатської Січі, вони ле-

две чи ~югли б продовжувати її боротьбу, а вже напевно 

не врятували б Карпатської України, як держави. 

Одначе не Ярослав Макар-Барановський був відпо

відальний за постачання зброї і боєприпасу до Карпатсь· 

кої України, тільки сотник Ріхард Ярий. Свого завдан

ня він не виконав як слід. Подавав на те різні опраnдання, 

що їх можна б прийняти до відома, або й ні, і певне 

одне, що коли можна і треба було б когось за те при-
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тягнути до відлоnідальности, то не Ярослава Баранов
ського, тільки Ріхарда Ярого. 6 

5. Достава зброї до Галичини наnередодні nольсько
німецької nійни та в nерших її nочатках залежала не від 

Ярослава Барановського, тільки від ПУН, а найбільше 

від Голови ПУН. Не тільки можна було доставити всю 

зброю ПУН, але й дістати для тої цілі вдосталь зброї 

від німців, що хотіли викликати заnорушення й сабо

тажі на тилах nольської армії. Німці про те nросили, 

до того заохочували і часом навіть грозили. Але Голова 

ПУН узалежнив якунебудь акцію ОУН від nолітичних 

rваранцій німецького уряду в сnраві незалежности Ук

раїни. Німецький уряд ані rваранції не дав, ані навіть 

nолітичних деклярацій не склав, тому ОУН не хотіла 

служити аrентурою і сліnим знаряддям у німецьких ру

ках, бо її ціль - державне визволення України, а не 

реnолюція для революції.7 

6. Ярослав Барамоnський не мав ніякого відношення 
до сnрави визволення Стеnана Бандери з тюрми. Сnра

ву організували і від неї в останній хвилі без nодання 

о Cьozofuti справа ясна. Ріхард Ярий оиІ>онуоав німецькі доручен

ня. Ні.ttе·ч,-•шна була заінтересована в .иирній ліІ>відачії КарпатсьІ>ої 

J'І>раїнu, аж нія~~: не хотіла вона створюватl! труд?tощі для JІа

дярщпни в тій політичній систе.иі, що її .ttайструвала після чехо

словацької ~>різи і після віденсьІіоzо арбітражу. To.tty при flQ_ttoчi Ярмо 
спботувала транспортІ! зброї. 

• ХараІ>mеристи-чне, що після війни пропаrанда ОУНР sоасія 

з.ttінила з.Іtіст обвинувачення Ярослава БараноосьJ;оZо о то.ку nyн;rmi: 

До 1940 року йо.ку заJ;uдали, що він утруд?tюоао ІІротипод-СІ·І:С ІІОІ1· 

стання в вересні 1939 ро~~:у. А вже в 1946 - 1948 рrжа.:с ааю!дІt 

проти Ярослава Баранооського і цілоzо тодіисньоzо ЛУН 1іш.щ в mf_q 
напря.Іtі, що ПУН на.!Іаzаося вuкликати таІ>е повстання під 'lti.-l!flib

кoю npeci6IO і що тіль~>~! завдяки розважливі-а поrтаві 7>JІО.йовоzо 

npoвifutozo акти оу ОУН не дійшло до непотрібноzо і noдimu"'tW · m

оІІравданоzо І>ровоІІролиття і .ttaca~>pzt укра.їнсь~>ої людности а По.tьщі. 
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nричин відступали два члени теnерішнього РП ОУН -
Іван Равлик та Роман Шухевич. Чи Ярослав Барановський 

хотів би звільнення Бандери, чи був би тому противний 

не мав на те реального впливу. 

7. Після впадку Польщі 1939 року не треба бу ло 

давати наказу членам ОУН покидати рідні зе~tлі й пере

ходити на німецьку сторону Сяну й Буга, бо вони це 

робили самочинно. Ішов кожен, хто був скомпромітований 

своїм політичним минулим, пішли всі члени Революцій

ного Проводу. А й nізніше, в міру того, як звужувалися 

можливості масової революційної роботи і як розкон

спіровувалися щораз т онові члени, відплив їх за Сян ішов 

спонтанно, або в порозу~tінні з Крайовим Проводом ОУН. 

Не Ярослав Барановський, тільки nолк. Роман Сушко 
керував евакуацією українців. На нього йшов натиск 

з німецького боку, щоб намовляти українців до масо

вого переходу на зайняті німцями терени, одначе він 

заявив німецькій військовій владі, що в тих справах бу

де руководитися тільки українською національною ра

цією та політичною доцільністю. Ярослав Барановський 

ані не був відповідальний за ту справу, ані навіть до 

неї не був причасний. 

Розправившися з політичними обвинуваченнюtи Ма

кара, Головний Революційний Трибунал приступив до 

розгляду справи документів, що ~tали стверджувати зра

ду Макара і бути доказом його спіuпраці з польською 

nоліцією. 

На nревеликий жаль не маю тексту тих доку~tентів 

і мушу nокладатися тільки на те, що заnам'ятав, а те 
nісля кільканадцяти років у пам'яті дуже затерлося, го
ді відтворити важливих подробиць. 

Документи ці, це були обіжні листи Воєнідеького 

Уряду Безпеки у Львові. Дві речі відразу впадали n очі: 
а) на тих документах подзвалося або повне назнище 

"Ярослав Барановський", або "Я. Б. з Відня". Є не

й~ювірним і без nрецеденсу 11 контррозвідочній роботі, 

щоб польська поліція, мавши свого конфідента в сер-
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ці ОУН, бо на становищі Секретаря ПУН, так легко
важно розкривала його назвище на письмі. Кожна роз

відка і контррозвідка послуговується в таких справах 

псевдами і шифрованими назвищами, щоб нікого не на

вести на слід свого агента, що тоді став би безвартіс

ний. 

б) ті обіжні листи висилалися до всіх Повітових 
Команд Поліції, до всіх начальників Слідчих Урядів у 

Повітових Командах Поліції, - в ці.1ій Галичині, - до 

всіх повітових старостів, а крім того для різних рефе

рентів у львівському воєвідському уряді, до всіх воє

відських урядів у Польщі та до деяких центральних уря

дових органів у Варшаві. Внизу на документах був по

даний ключ розсилки так: "отримують: ....... (і тут ви
лічено, кому обіжний лист висилати). 

Підраховано на Суді, що кожен з тих документів, 

по~шмо надпису на ньому, що це довірочна справа, виси

лався в кількості поміж 200 і 300 примірників по цілій 

Польщі! Важко допустити, щоб польська поліція аж та

ка дурна була б, щоб назвище найважнішого свого 

конфідента в українських революційних колах подавати 

просто до публічного відома. 

Виявлені бандерівцями документи були заадресо

вані до Повітопої Команди Поліції в Самборі. Вони наче 

б то забрані були звідти разом з іншими а·ктами в верес

ні 1939 року, коли місто зайняла німецька армія, але 

аж тепер їх відкрито в загальній масі доку~Іентів. Суд 

видав заклик до всіх, хто був у тих днях у Самборі, щоб 

зголосилися на свідків. Швидко віднайде·но людей, 1цо 

з першого ж таки дня, коли ввійшли до Самбора німецькі 

військові відділи, зорганізували українську міліцію, .заіі

няли важніші державні будинки та в порядку самооборо

ни шукали за польськими поліцистами, агентами і кон

фідентами. Тією справою керував інж. Юдіян Темник 

і він склав письмове свідчення перед Головним Ренfиlk•

ційним Трибуналом: 
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"З приходом німецьких військ до Семборе припоруче

но мені зорганізувати українську самооборону в Семборі 

і в повіті. На приміщении дли міліції в Самборі призна

чено будинок бувшої польської поліції. При переглидаииі 

поліційних актів, знайдено в бюрку комісери поліції Рад

ваиського, в осібній скритці, течку з тайними документа

ми. Разом з іншими членами міліції взилиси ми за від

читувании актів, що відносилиси до польсь11ої контрроз

відки. В актах знайшли ми точні списки конфідентів по

ліції з Сембора і Хирова та їхні донесення. Акти ті сту

діював и цілу ніч від години 7 ввечері до години 8 вранці 
і рішуче тверджу, що в актах тих ие було документів, 

иких відбитки поширюються по Кракові і иа провінції, 

зокрема ие було ніякого документу про Ярослава Бара· 

новського. 

При відчитуванні були зо мною: Йосип Пришлик, 

мrр. Роман Пеичицький, Івви Шамбель і Гриць Колодій. 

Краків, 27 вервсни 1940 року. 
інж. Юліин Темник, в. р." 

В таких умовах завдання оборонця Барановського, 

Ольжича, - не було надто важке. Все ж таки Суд 
радив кілька годин, заки проголосив свій вердикт. Пер

ша його частина відкидала політичні обвинувачення Ба

рановського, як необосновані, а в другій Суд стверджу

вав, що "предложені матеріяли обвинувачення, зокрема 
фотокопії документів польського воєнідеького уряду у 

Львові, здогадно знайдених у вересні 1939 року в Сам
борі, не дають підстави прийняти доказаною вину Ярос

лава-Макаря-Барановського, тому Суд не вважає мож

ливим видавати свого присуду на основі недостатніх 

доказів і справу nроти підсудного Ярослава Барановсь
кого-Макара припиняє" .в 

s Cnpaoy сфальшування доку.нентів про адоzадну араду Врослава 
БараноасьІ>оzо-Макара остаточно вияснили самі І>олишні бандерівцІ. 

Д-р Лео Ребет у своїй історичній довідці n. н. "Світла і тіні ОУН", 

у шістнадцято.ну фейлетоні цієї своєї праці, поміщекому в тижкеви-
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Власне не самий тенор присуду, тільки його стилі

зація забрала стільки часу Головному Революційному 

Трибуналові. Накінець, на внесення Ярослава Гайваса

Бистрого, прийнято стилізацію не уневинення Баранов

ського, тільки припинення справи проти нього з браку 

доказів вини. Цього Гайnасові ніколи не міг забути Оль

жич. 

З тією хвилиною для всіх нас C!Jpana закінчилася, 

не тільки формально, але й істотно. Які б ще могли бути 

сумніви n когонебудь, мусіли розnінти супроти вирішен
ня Головного Революційного Трибуналу, n якому засі

да.1и чесні й ідейні наші друзі. Імена д-ра Юліяна Вас

сияна, д-ра Ольжича Кандиби, Івана Мицика і Ярослаnа 
Гайваса мусіли бути кожному rваранцією справедливо

сти того рішення. Зокрема важна була постава Івана Ми

цика, наймолодшого з них усіх, що на нього наложено 

обов'язок прокурора. Іван Мицик- праведник і персоні
фікація організаційної справедливости - ніколи не ва

гався одверто висловлювати сnою думку, навіть якби 

вона йшла в розріз з усім його оточенням, коли був пе

реконаний про свою рацію. Отож він признався ~Іені, 

що кілька разів у ході розправи хотів виступити nід об

винувачення, не мавши внутрішнього переконання про 

вину підсудного, але витримав на свому пості до кін

ця, щоб сnоїм виступом не впливати на рішення Суду. 

"У "Українсьr>ий Са.ІІостійник" '1. 5 - 6 (263 - 264) ;~ дня. 6 лю
того 1955 року ІІише: 

" ... Що це підозріння не було переконливе, uоІ>азао зрештою фамtі, 
що о 19-10 р., І>олn осі в'язні зустрілися і ~>оли )ІОЖІШ було Gtt!!cnи"ІІНL 

всі неясності, ІІідозріння супроти Ярослава Барановського бу . .то до

ведене не ар!у.иента.нn з 1936 р., а таєшш.1ш записІ>а.•ш nольси;аї па

ліціі, ща ніои були знайдені о nальсьr>их архівах nісля ynaillf11 ttаль

ської держави. 

Знаючи всю історію закидів 11-ротІt Rараповськn?о, Ішmпр 'f'"'· 
рядків не· .1rao су.ІІніву, що ці 11оліційні нотатІі<! булп crfin.бpnкrlirnнi 

оточення.к Ст. Бандери в ході внутрішньої боротьбtt, я,;а u 194.0 р. 
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І'олона Прur.оду того самого дня nідтвердно рі

шення Головного Революційного Трибуналу і наказаn 

Барановському негайно виїхати з Кракова, nоселитися 

або в Празі або в Берліні і аж до дальшого доручення 

стриматися від якихнебудь контактів з членами ОУН, 

щоб не nідливати олії до оогню бандерівської проnа

ганди. 

Референтура Проnаганди ПУН на закінчення сnрави 
видала мою броШуру n. н. "Сnрава Ярослава Баранов

ського", де зібрано всі закиди nроти нього та о nроки
нено їх у такому nорядку і такими аргументами, як во

ни були nредставлені на Головному Революційному Три

буналі. Ця брошура дала можність нашим членам у те

рені бодай частинно ставити чоло бандерівській nро

nаганді і nричинилася до засnокоєння нашого власного 

членстоа. Одначе ще довгі місяці справа Барановсько
го - хоч зійшла з nершого nляну ударної бандерівсь

кої nроnаганди - товклася по терені, як Марко по nе

І<лі, то nритихала, то з новою силою відживала і зійшла 

зо сцени аж тоді, коли заграли на сході гармати. Бан

деріпні дуже зручно вигравали тим фактом, що рідний 

брат Ярослава Баранооського, Роман, сnраоді був nоль

ським nровокатором, що було nублічно оиявлено на йо

го судовій розnраві в Самборі осінню 1933 року. Різними 
натяками й недогооореннями, а nізніше соідомими пере-

йшла на е.ttі!рації і в наслідоІі я~>ої OJ' Н розбztлася на два відла.ки. 

Це nереr.онання знайшло несподіване 11ідтоердження на 11очатку 1947 
року. В цей час до автора цих спогадів зголосuося один <tЛен штабу 

Ст. Бандер11 з краківських часів і ааявив, що колzt така нагінка бу

де продовжуватися, тоді він 11ублічно буде свідчити, як були tІре

паровані "доказ11" зради Я. БараноасІ,кого. 

Ци.ІІU І>ільІ>о.иа слова.tт правди 11ро цю су.кну сtІраву вона на

певно не вияснена до ~>інця, одна'Че, Я. БарановсьІ>-ий, .може, і .11ав r~po

zpixu супроти ОУН (наса.нперед з ціли.м оточення.м пол~>. Коновальця, 

а поті.к полІ>. Іfельнпка він прагнув за всяку ціну до того, щоб 

втри.натися при "владі"), але 11евно не ті, які йо.ІІу sакиду11али". 
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кручування~ш й брехнею в'язали вони ці два імена з 

собою так, що простій людині переплутувалися вони в 

свідомості і виступали як одна особа - провокатор Ба

рановський. Уже й ніхто не старався розбірати в тому, 

хто Роман, а хто Ярослав Барановський, всі знали, що 

якийсь Барановський був зрадником і тепер бандерів

ська лролаrанда на низах хитро лідсувала думкУ._, що 

цей же самий Роман Барановський, помимо явного фак

ту своєї зради, таки далі сидів у Проводі Українських 

Націоналістів і за ним заступалися всі члени ПУН разом 

з його Головою. 9 

На тій са~Іій сесії Головний Революційний Трибунал 

розглянув ще справу Степана Бандери. То~1у, що не 

ставився він на суд, розправу переведено і присуд видано 

заочно. Головний Революційний Трибунал признав Сте
пана Бандеру винним тайного кнування проти Проводу 

Українських Націоналістів та його Голови, після чого 

нетулив він на шлях явного бунту в Організації. За те 

виключено його з Організації Українських Націоналіс

тів і засуджено на кару смерти. Згідно з діючим Пра

вильинком Головного Революційного Трибуналу, до пра

восильности присуду вимагалося лідтвердження Голови 

Проводу. Полковник Андрій Мельник дістав до лідтвер

дження присуд ще таки того самого дня і його змінив. 

Зняв з Бандери кару о1ерти, залишив саме вик.'Іючення 

з Організації Українських Націоналістів і додав віл се

бе реабілітаційну клявзулю: Бандері до-dво;нню бу.:ю 

змити з себе ганьбу каятrям і чинною боротьбоЮ n пр()~ 
тибольшевицькому лідліллі. 10 

о 3 сенсаційни.ми реоеЛJЩіІІ.ІІU о тій с11раві оист.ущщ цц;ф роJ

оідкzІ ОУН 3 mozo часу, інж. Федір Яцура. Хоч нв а уєі.І!а йа;;о ;;ц

сновка.юІ Jtожна ІІоzоджуватисІІ і хоч деякі йоzо твердження ідуть 

у ро3рі3 3 mІІ.н, що прий-няв ПJ'Н аа до~>ааане, вrе ж ~ р~'<і ''+" 
nрецікааі й оригінальні і не від речі було 6 аафі;;снааtпи ї.r. ощ. тут 

для історії. 

309 



Інж. Федір Яцура 



Слово має інж. Федір Яцура: 

"В місяці вересні 1940 року, зараз після того, ЯІ> за~>інчився 

Головний Революційний Трибунал у справі ЯроелаІІа Ма~>ара-Баранов

ського, Іtідступив до мене одного дня Гриб. В тому часі виt>онував я 

обов'язкп Референта РозвідІ>и в Крайовій Еt>зекутиві ОУН на Гене

рал-Губернаторство. Головнu.Іt чино.ІІ належала до мене розвідка вій

сьt>ова, але тому, що Крайова Екзе~>утива не встигла ще анайти 

відповідної людини для внутрішньої розвідІ>и і протироавідІ>и, я ви

t>онував теж і ті фую.-ції. 

Отож Гриб, я~> Голова Організаційного Бюра ОУН, сказав мені 

таке. Вправді Головний Революційний Трибунал заt>інчив свою сесію 

і звільнив Макара від вини й підозріння організаційної й національної 

зради, але раз ми ту справу зачали - мусимо її довести аж до най

дальшого кінця, перевести ЯІ>Найдокладніше слідство та вичерпати 

всі джерела відо.ІІостей, що могли б до того .нати якесь відношення. 

Доручив мені провести слідство, не обмежуючи мене ані в часі ані 

в методах, підІ>реслюючи, що йоzо вислід nрианачений тільfС!І для 

внутрішньо-організаційного вжитку ЛУН. 

Слідство зачав я вести не судовою, тількІt розвідочною мето

дою, то значить, не списував прото~>оліа, зізнань з підписами, свід

t>а.ни і т. п. фop.Іta.ttu судово-слідчої процедури, тільt>и розпитував, 

збіраа інфорJtації з. першої чzt навіть і з другої руІ>и, cmtcyaaa собі 

поті.ч нотатки а тих свІ>їх розмов. В дея~;их випадках старащ:я я, 

щоб роз.ttова не йшла о чотири очі, тіль~>и щоб був npІt ніа свідоt>. 

Перші зізнання, дуже широкі, алІ>жив са.чий Гриб, у nримності 

свідка Павла Генrала. Ці зізнання nослужили JІені підставою і ви

хідною точкою дальшої слідчої праці. Говорив він 11ро справу пер

шого бунту, ще проти сл. n. Євzена Коновальця в 1935 РОtІі, про 

руку Ярого в ньо.ІІу і про те, ЯІ> уся сnраву перед l'о.совою //рово{Jу 

роа~>рив Ярослав Барановсьt>ий. Прп тому згадував теж про 2pDWl!~ 

ві мальверзації Ярого, а са.ІІе про те, ЩІ> Яри-й 1f~с.ти'Іу прм.7~і3ІЩій

них фондів, що йшлzt на величгані су.ни, скрив перед ОУН в одно.І/у ао 

швайцарсьt>их банків і всіми способами відхилявся від 1юарахунку а 

них 11еред Головою ЛУЛ. На ду.11ку Гриба, zолоа7Ш.ІІ .!!Q71!!!tra_!!, "!'.!}!'!! 

Ярий вдруге піднявся організувати бунт пpomzt Го,мІІп Тlpl'lllofl-y, бу

ло якраз на.наzання за~>рити свої zpouteвi зловжшюння і оііІхпштщо_ ... 
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оід відповідальности аа HltX, довівши до такого стану в ОУН, щоб 

ке було нікого, хто .4Ііг би його до тієї відповідальности притягнути. 

Багато піаніше аакрітмося о .wені пере~>онання, що це .4Іусіла 

бути одна а ІІоважніших ІІри'tин виступу Jlpoгo, ~>Оли я слід~>ував аа 

ти.н, ЯІ> од1tн 110 другі.м гинуть а диверсантсь~>их РУ" не ті, що .410-

zлn б Ї.4І найбільше аашкодити органіааційно і що в дано.4Іу 1taci най

більше були а:;тионі в ОУН, тільк11 саJІе ті, що найбільше анали 

11ро "адєлки" Ярого. НасуІІалася ду.4ІІ>а, що це Jlрий бандерівсьІ>и.4Іи 

рука.ии нищить свідків своєї роатратної грошової господарки :J ча

сів, ~>оли він .4/ав більший голос в ОУН. 

За другу иідставу слідства ваяв я докуJІенти, що ни.4Іи дивер

санти І>ористувалися в ІІроІІаrанді ироти Макара. В .моїх ру~>ах бу

ЛІІ тілищ фото~>опії. Але о то.wу часі я ще жив особисто в добрих 

тооарисЬІшх відноспнах а /оано.к Равли~>о.к, а я~>и.м увесь "Іас поnе

редньо доводилося .кені співпрацюватІt. По.4Іи.4Іо того, що .4/tІ анай

шлися 110 противнпх сторонах барикади, оін ті свої товарись~>і зв'яз

ки ао .нною підтрп.4Іував дальше. Jl просив його показати .АІені ори

rінальні до~>у.tІентtІ. 11отрібні .кені наче б то на те, щоб я впевнився 

в сво.ІІу власно.ку су.илінні про вину "Іи J~евинність Jla~>apa. Рав. 

лzt~> на те погодився, ааиросив .4Іене до свого приватного .4Іеш~>ання 

і та.н дав .нені до иерегля&у цілу течІ>у а ріани.4Іи польськtt.«tІ дfЖfІ

.4/еЇіта.ни. Переважно булtІ 11е доІ>у.ІІенти а Воєвідсь~>ої Ко.ІІанди По-

~ ліції у Львові, більшість а них вислані до Повітової Ко.11анди По

ліції о Са.11борі. ДоІ>уJІентп ці відносилися до ріаних, .tІені в тo..tty 

часі нецікаоtІх справ, а до Барановського тільtш три, яких а.ІІісту 

до~>ладно оже не 11ригадую. Тіль~>и одnн а нttx, на .мою ду.мку ~

ніший, я тро.~:и аапа.к'ятав. "На підставі інфор.націй від Jlрослава 

Барановсь~>ого а Відня" - та~> починався цей доку.мент - zоворилос.я 

тa.tt 11ро інстру~>ції, що їх видав ПУН у справі ІІереходу <t.Іtmiв ОУН 

на Карпатську У~>раїну. Нато.trість інфор.кації від Сєранта (був 

та~о:ий иоліційний донощи~>. Селянсь~>ий хлопець а-під Л6во.за, ··оuєк 

ОУН, що аало.4Іився в слідстві і став І>окфіденто.и. Ледве •ш .!ltt він 

Jtати щонебудь до діла а "інструІщія.4Іи ПУН", тІІ.ІІ більшв, що Qою 

негайно роашифровано. Хіба, що це і.к'я було no.tittitl11m 1!ШфрІМ ~Л!f 
іншого конфідента. - При.нітка автора) ао Львова свідчzми, 6, ща 
інстру~>ції ці аовсі.к протилежні. Одні інструкції 2oвDpZHI! npo !І!lй-
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~:оту, другі 11ро ааборону nереходів на Карnатську Україну, не при

?адую вже, котрі а НІІХ до котрої особи відносилися. 

Була теж та.ч .11ала aa.ttim~>a: "Супроти того, що Ярослав Ба

рановсмтй відсунений від 11раці в штабі ОУН від 1937 року, його 

інфор.нації .ножуть бути неnравдиві, або невірні". І це остакнє ре

-чення давало .!Іені дуже багато до ду.ІІання, до того нав'язував я в 

дальшо.му слідстві. 

Порівнював я nапір і .ІІашинове nись.ІІо доку.ментів у справі Ба

рановського з інши.ми доку.кента.ми тої са.кої поліційної ко.11анди. 

Заоважив я, що папір той са.ІІІІй t це ствердив я nонад усякий сум

нів. Порівняння деяких буков і відступів .11іж НІt.ІІІt до~rааували, що 

nисані воюt на тій ca.ttiй .ttaшuнi. Авже ж, .11іг я тільІ>U поверховні 

досліди робитп uри по.но-чі люпи, що її .кав з собою, ні~оzо з того 

Раалuк не хотів .нені визu-читu до .11оєї хе.кі-чної лябораторії, як ~>ат 

над душею сидів зо мною при то.ну самому столі, хо-ч удавав, що 

зайнятий -чu.w інши.м, та mмьно а-nід ока за .11ною слідкував. 

3 того в .кене вробився висновок, що АБО ВСІ ТІ ДОКУМЕНТИ 

МУСЯТЬ БУТІ/ ФАЛЬШОВАНІ В OДHO.ff.Y МІСЦІ, ОДНОЮ ОСОБОЮ 1 

НА ОДНІО МАШННІ, АБО ВСІ ВОНИ МУСЯТЬ БУТН ПРАВДНВІ. 

І тоді о .мені почала родитися ду.ttка, що д01>у.кенти та~rи мабуть 

правдиві і що Ярослав Барановсмшй таки спраІJді стояв на послугах 

польської nоліції. Наче камінь 11ід серцем .ttуляла .мене та думка, но

сІtося з нею я .ІІовчІ>И і тяЖІ>о її переживав, з ніким про те не ді

лився, аж nісля кількох днів звірився перед канцлеро.н. Просив я в 

нього блuж~их інформацій про те, коли й -чому оідсунено Ярослава 

Баранооського від 11раці в "штабі ОУН". За яку проошну і на я~>ій 

основі виявлено цей бра~> довір'я до його особи. Здивований .моїАІ за

tІUто.ІІ Гриб сказав, що не то що в то.му -часі Макара не відсуНено 

від ЛУН, а наоnа~>и, ЯІ>раз наділено його найбільшим довір'я.« і tІри

значено Се~>ретаре.ч Проводу Українських Націоналістів. 

В конфронтації з тією вісткою слова доку.11енту кабира..т в 

мене якогось неясного, але все таІ>U іна~>шого, як досі значенпя. Бо ж 

кол11 Барановсь~>ого не оідсунено, а ближче притягнено, то він же ж 

.мусів бути якнайдоІ>Ладніше поінфор.ttооантtй про всє, що Віл.тос~t· в 

ЛУН. 

Тут відновилися в .иені су.кніои. Вже давніше д1~вуваося я, що 

поліція так без ооиняків виявляє наввище найважнішого з .ІІОЖііnвих 

313 



своїх інформаторіІJ, коли а власного досвіду анав, що найдурніший 

І>омендант сільсь~>ої nоліційної станиці найпростішого свого сіль

сь~~:ого ~~:онфідента зашифровує і не роs~~:риває. Це nочало наводити 

на мене думку, чи під наsвище.11 Врослава Барановського на до~>у.ІІЄН

тах не криється інша особа, що її nоліція в той спосіб зашифровує. 

Хто .11іг би с~>риво.тися nід ти.11 "гасло.ІІ" і хто а членів ЛУН 11 то
му часі відсунений був від ближчої сnівnраці? Цей час менш-більш 

совпадав а аакінчення.11 слідства в справі nершої диверсії в ОУН. Пе

реходив я різні назоища, що їх тепер уже не nа.11'ятаю, та все це 

були люди меншого ~>алібру, що тіль~>n дальше й nосереднє могли ма

ти відношення до ПУ Н. 

Через елі.11інацію осіб спинився я на Вро.11у, я~~:ого участь 11 

nершій диверсії не була доказана понад уся~~:~~й су.11нів, та все таки 

ані полк. Коновалець, ані Гриб не довір'яли йО.ІІІJ так, як давніше, 

і вже не nритягали його до дея~~:ztх справ. Голова Проводу став на 

становищі, що І>оли Лрий увесь час перебував у товаристві учасниІ>ів 

першої диверсії, не.ножливо, щоб він нічого не анав про диверсію, а 

то.ку не .11оже він бути гідний довір'я. його відсунув від усіх іншиж 

справ, аалишившlt йо.11у тіль~>и ні.11ецький терен. 

Коли ж одино~>ий Врий з членів ЛУН був відсуваний від ближ

чої праці в провідно.ку середовищі - насувалася nідsорлива ду.11ка, 

чи не він це ІІідпадає під останнє речення агаданого доку.иенту і чu 

не він це та.к вистуnає nід назвище.11 Врослава Барановсь~~:ого. 

В тому JІо.кенті я иоширив своє слідствІ} на особу Bpozo, .ІІек

ше ці~>авився Барановсь~~:им, хоч і йоzо не зовсі.ІІ спускав а очей. 

В .ІІОЇ руки дістав я ріані доІ>у.ІІенти до родоводу Врого - ме

трики, легіти.ttації і т. n. - і поробив а того репроду~~:ціі та ствер

див жидівсь~>е иоходження йоzо і його жін~~:и. Роаду.11уючи над ти.и 

особисто-родинни.ни дани.11и Bpozo і його жінки, я бився а дум~~:амп, 

чи не .11ав Врий якогось оідношеиня до большевиІ>іо, що mаІ>их людей 

ловили о ціло.ку світі й запрягали їх до своєї роботІ~. Тоді aRP-JЖ-Yfl 

я уваzу на дивний ~біг обставии, що перша диверсія абі2а.tШGЯ. 3 По

буто.к Павла Вценка-Валюха в Берліні. Чи .11ав він до того ЯІЮСЬ 

відношення? І чи не було ЯІ>их конта~>тів .11іж ни.11 і Врия? Вврити 

цю справу - дуже тяжко, бо обидва вони надзвичайно сщrитні ЛійІhІ. 
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В ході тих ду.ІІо~> nочали в .11ене фор.11уватися та~>і питання: 

А що - ~>оли Вцен~>о прибув до Берліна в ролі ~>онтрольора та 

інстру~>тора діючих большевиць"uх прово,.аторів? 

А що - "оли одни.11 з них був Врий? 

А що - "оли перша диверсія була спробою большеои"ів розло

жити ОУН тутра, що її ои~>онувао Вцен~>о nри nо.11очі Аrережі своіх 

співробітників, у першу чергу - Bpozo? 

А що - "оли Вцен~>о, nере,.онавшuся про неуспіх того діла, аж 

тоді рішився на вбивство пол". Коновальця? 

На все те не було нія~>их до,.аJів. 

Почав я 11ереходити в nа.н'яті свої відносини з Ври.ІІ від най

давніших часів. Познайомився я з ни.11 на nерело.ІІі 1918 - 1919 ро

"ів в селі Со,.ільни"и під Львово.ІІ, де він тоді "о.нандував відділо.ІІ 

у~>раїнсь,.ої "інноти. 3 доручення "о.11анди літунства УГА їздив я 

туди фотографувати фронтові nозиції, щоб їх nозначити на карті 

для вжит~>у авіяції. Потребувало це для своїх цілей теж .ІІіністер

ство інфор.11ації, де тоді працював проф. Іван Боберський. При тій 

нагоді зробив я теж зні.uо~> ~>аоалерійсь,.ої частини Врого. 

Другий ра3 стрінувся я з ни.11 у Берліні в 1923 році, в переїзді до 
Мюнхену, ~>уди їздив до,.інчувати свої технічні студії. 

Лозати.11 мав я часом 1\:онта"т з ни.н в організаційних спра

вах, та все посередній. Щойно в 1926 році ввійшов я s нU.ІІ у без

ІІосередній зв'язо~> у чисто технічних сnравах, він тоді постачав до 

"раю різні розвідочні, фотографічні й лябораторно-технічні .ма

теріяли. В"ийсь час nеребував я тоді в Берліні і був частим zос

те.ІІ у Врого вдо.11а. Пригадую, я" одного разу, nри чаю в часі та~>оі 

гостини, Врий звів роз.11ову на "онфідентів і прово,.аторіо, вuс,.а

sуючи ду.11ку, що хтось з нu.х .11усить сидіти в Начальній Ко.«акді 

УВО. Дуже неприє.11не враження на .11ені справляли ті йоzо роз.vмu, 

бо не було нія,.ісінь~>их до,.аJів на те, а тіль"и підривало це довір'я 

до Начальної Ко.11анди в "Райових членів УВО. Тепер я npuzaдa11 собі 

ті роз.11ови і виглядали .11ені вони вже в іна?>Шо.ІІу світлі, Та ж та

КU.ІІ арrу.11енто.ІІ nослуговуються аrенти чужих роsвідок і п.оІІіцііі 

11 ціло.11у світі - творять sагальну ат.11осферу недовір'11, зzущуюt~~~ 

nідозріння дов"ола інших осіб, щоб відвернути увагу від себе. 
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Аналізуючи ось та" 11оведін"у Врого від найдавнІших часtв на 

nідставі власної обсервації й оповідань інших осіб, що їх допитував 

я в то.му часі не.ІІало, я щораз більше ва,.ріnлювався в твердій своїй 

вірі, що ВСІ ІНШІ СПРАВИ ВРОГО-ПОВІЧНЕ ДІЛО, І ЩО ГОЛОВНА 

ЗА ННМ ПРУЖИНА - ЦЕ НКВД. А череs те головни.н .11айстро.11 

диверсії ані не са.мий Бандера, ана не його nо.кічники в "Революцій

ного Проводу" ані їхній опі,.ун, Врий, ані безпосередні аrенти s ні
.ІІецької контррозвідки - нит"и її збігаються в дале,.ій Мос,.ві ва 

груби.ІІІІ .11ура.tш енкаведівсьІ>ої централі. 

Для .мене це виглядало логічне і незбито 11равдиве в .ІІоє.ку nе

реІ>онанні. Та не .tІаючzt нія,.их доказів, І>рі.ІІ вдогадіа і nідоврінь, я 

.4Іоачав, щоб ще більше не вбілииувати су.матохи, і далі невnинно 

вбірав .ІІатеріяли й інфор.trації, с"ільІ>и лише до того трапилася на

года. 

Мину.Іо кільІ>а .ІІісяців. Мавши в .!Ііжчасі інші органіваційні nри

значення, я не поІ>идав свого слідства й нагро.маджував щораз біль

ше рівного інфор.ІІаційного .ІІатеріялу довкола справи Барановського, 

а тепер головюІ.ІІ чино.tt - Врого. 

Ні.кці ввільюми Львів від большевиків. За я"uйсь час дістав я 

доручення туди їхати і вастав ще Гриба у Львові в серпні 1941 ро,.у, 

було це .найже напередодні його виїзду до Житомира, де анайшов він 

с.11ерть paзo.tt в М. Сціборсь"и.ІІ. Не бачивши його nонад два АІісяці, 

хотів я скластu звіт з того, як в .11іжчасі nоступило .!Іоє слідство, 

Грttб не .ІІав часу багато говорити - .ми стрінулися на сходах на!ІJОі 

органіsаційної до.wів"и ири Акаде.кі чній вулиці у /1 ьоові - все ж 

таки деякий 'Іас upoвeлzt .ки на роs.мові і тоді ров,.рив .мені Гриб 

факт, що потверджував 11равильність моїх дедукцій. Щойно недаsШІ 

зголосztлися до нашого Пzюводу доа українці, що були колttсь J>{).м.у

ніста.ни, а тепер досить .11али уже большевzІв.!Іу й були щас:шві, щ.:. 

вztрвалися sвідти з цілою шкурою. Ротазуоа.ш вонtt багато so С!Юсі' 

давнішої діяльност/І - воюt булzt кур'єра.4ш Ко.кінтерну ~· .mж ін

ши.ІІ подал11, що конта~;туоалися і в Ври.м і s жінкQЮ Bpozo, що жіШ>а 
Ярого була аrеnткою Ко.11інтерну ще від 1924 рО'К1J, а чере11 неї ді

бралися большевики і до Врого, що став таки.к же areнmo.ll від 1.926 
року. 

Гриб зараз же від'їхав і я не Jtaв уже нагоди im11 далі t!O 'І!'іИІІ~і, 

якої ~;інеz1ь отри.11ав від нього в цій інфор.ІІаІ{ій. Jlож,шао, ЩQ ;[-Jr.QGJ. 
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з членів ПУН, що в липні-серпні 1941 рІЖу були у Львові, .иіz би nри
гадати собі назвища у~>раїнців, бувших І>о.иуністів, що зголосилися 

тоді з добровільни.ии інфор.кація.«и до нашоzо Проводу. 

На ІІатвердження .иоєї теорії 11ро те, що nід назвище.и 11 Ярослав 

Барановсь~>ий" у звітах польсьtсої контррозвіІhtи фіІуруваг Ярий, 

дістав я незабаро.н ще один доказ. Моя тіт~>а, рідна сестра .иоєї .«а

тері, з роду Ольzа Левиць~>а, вийшла за.иіж аа nоляка Стефана Кра

євсь~>ого. Була це неспоtсійної вдачі людина, що .кала буйну авантюр

ни'Іу .иолобість, шугав 110 цілій Европі, бував і в Росії, яtсось вряту

вав свою Ш~>ІІРУ 1:1 часі революції і став кінець-кінце.ІІ дпnло.иатич

ни.н ~>ур'єро.н у uодьсько.ну .ніністерстві заграничних сІІрав. Часто 

їздив до різних столиць о Европі і возив звідти диІмо.trатІtчну nош

ту та всякі тайні до~>у.нентп. l/о.мер він недавно, від довшого часу 

нічого не чув я ні про нього ні upo його родину. Вm1адково стрінувся 

я на вулиці у Львові з його cuнo.tt, що був студенто.и політехніІШ. 

Відбувалися тоді великі арештування серед ІІоля~>ів на uідставі вспп 

і доносів конфіденті~:~. Роа.нова зійшла на ~>ОНФідентів і tІровІЖато

рів, і я тоді згадав, що і в нас був та~>ий, - Ярий. Я~>е ж бу.rо .моє 

зди1:1ування, коли сказав він .tteнi, що давно вже це йо.ІІу відо.ие, що 

зна~ про те від свого батька. Ярий контактувався з поляка.ии че. 

рез tсонсу.шт у Відні. Ного бать~>о часто возив рапортlt Яроzо, за

зна'Іені, як "інфор.11ації Ярослава БарановсьІСого". Під tna~>U.ІІ зна

І>о.н-шифрою ананий був Ярпй у ІІо.tьсько.ку ІСонсуляті, не бум це 

тайною в uольських відповідних колах, навіть у nриватній родІlні Кра

єоських говорилося те. 

Тут Ярий відвернув зІ:Jи'Шй, що вживався тоді в ОУН аа ~ра

ющею, де 1:1 переписці й контактах .чіж собою член1t ПУН вжив~.,t 

назвищ різних уІСраїнсьІСuх галицьІСІІХ діячів, яІС КунІщь,."Іи'і, :7щfmpІJ 

.1евицький, ЛуЦЬІСІtй, Целевич і т. 11. Ярий узяв собі дд! тоі цLzi 'l!llзau
Щe Ярослава Барановського, та ще й а тіью їхидною .іІеmСІЮ,. ЩQ ~Іі

.ш впаде колись ОУН на сліди тих інфор.иацій - буде в неї nідоаріт·~~ 

на Ярослава Барановського і таІСи.и чино.41 і від себе вiiJaet»UJ вія 

увагу і зверне підозріння на Барановського, JІІ>ого ненаdІІіfів а jjtЇti 

душі. 

Особою Ярого не n010инувся я цікавитися, хоч .!lUНfi.{Q багап~о літ 

і хоч роля йоzо на все заrінчена серед у~>рnїнства. Дісrтш н 6a~a.1tuJ 



інших даних про нього, та це вже виходить поза раяи яоїх свід11ен~ 

у цій справі". 

Ці свід'Іення інж. Федора Яцури тепер виглядають фантастич

но і ней.і!овірно, але в тодішній атяосфері, розпаленій ненависниць

кою пропаrандою прот!t Ярослава Барановського, сприй.11алися вонІl 

цілко.и інакше. Те11ер годі 11овірити, що Ріхард Ярий nрацював аж на 

чотири боки: для ОУН, для ніяецької, 11ольської і большевичької роз

відок. Не втяла б тої штуки і зручніша за нього людина. Та й саяа 

особа Ярого в нікого тепер не викликає більшого зацікавлення. Аяе

риканськuй історик Ар.ІІСтронr, у своїй книжці п. н. "Український На

ціоналіз.tt 1939 - 1945", згадує про те, що перед її написанняя кон

тактувався а Ярия і приняв йоzо інфор.ttації аа правдиві. Дослідник 

та історик ЗЧ ОУН, д-р Петро Мірчук, обяежує ролю Ярого тіль

ки до того, що пояіг він Революційнояу Проводові сконтактуватис•, 

а ні.мецькІмtи військови.ми чинника.•ш. Одначе тоді, в воєнних роках, 

це була зловісна і таєJtнича ІІостать, якої тінь лягала на все то

дішнє націоналістичне підпілля. 

1о Довший час справа суду над Бандерою нікого не цікавила. В 

.11іру того, як .минали роки, вона забувалася. Видвигнули її знову на 

дискусію ca.tti бандерівці в статті "Правда !!роти накле11ів", І!о.кі

щеній у ч. 40 "Шляху Пере.коги", а дня 28 листоnада 1954 року. 

Стаття не підписана, вступ до неї свідчить, що походить вона від 

редакції, а а достовірних джерел вістки стверджували, що інспі

рував її Степан Бандера і перед пущенняя до друку пильно студію

вав кожне реченкя. Ось уривок статті, що відкоситься до суду над 

Бандерою: 

"В 1940 році "ЛУН" А. Мельника влаштував був так званий суд 
над агадакияи члекаяи ОУН (Степаноя Бандерою і Яроелавоя Стець

коя, npuя. автора). Суд складали: zолооа - д-р Юліян Вассияк, чле

ни Я. Г. і І. Мицик, "оборонець" - інж. Осип Бойдуник, теперішній 

Голова УНРади "11рокурор" - мrр. Зиновій Книш. Цей "суд" Jасі

дав "поааочно", без участи і відояа суджених, беа 11одання ї.и у будь 

якій фор.мі акту обвикува'Іення та а.иоzи боронитися. "Прrжурор" 

Книш склав "акт обвинуваченкя", та жадав кари смерти для Ст. 

Бандери і Я. Стецька. "Судді" схвалили цю каw. "ЛУН" д0fІ1/"!Uд 
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ІІіеля того Іванові Мицикові подбатІt пр(} вик(}НаННЯ "присуду". І. 

Мици~> вербував до вбивства 'ЧЛена Органі3ації К .... даючи йо.ІІу вка-

3івки та готовий 11ашпорт на виї3д до Південної А.11ерики після mozo, 

я~> виІ>онас своє ганебне вбивство. Але К. 3 обурення.11 від~>инув "брато

любну" пропо3ицію Мицика і повідо.11ив про 3лочинні пляни .ІІельниІ>ів

ців тодішній Революційний Провід ОУН". 

Про те писання аноні.нних авторів .ІІо:жна с~>аsати: чув д3він, 

та не sнає, де він. Неsнання пере.11ішане тут 3 .11ерsенною брехнею 

11роти одного 3 найідейніших і найхрустальнішиз: nостаттей ре

волюційної дії ОУН - сл. п. Івана Мици~>а. Це .11ало аа~>ласти nід

валини під оправдання пі3ніших братовбивств. 

По.ни.ІІо .11оїх 3усиль не вдалося .11ені устійнити точного складу 

Головного Революційного Трибуналу, що судив Степана Бандеру. Оди

но~>ий 3 живих ще учасників Трибуналу, Ярослав Гайвас, не .11оже 

відтворити 3 11а.н'яти того с~>ладу. Певне тіль~>и те, що Головою 

Трибуналу був д-р Юліян Вассztян, а один з суддів - Ярослав Гайвас. 

Архіви з тих часів знищені і то.11у, на жаль, не .11ожу з цілою пев

ністю встановити, хто був треті.м суддею, хто оборонце.11, а хто 

ІІро~>уроро.к. Правдоподібно вже не .можна буде зберегти того для 

історії ОУН. Я не .нав нія~>ого відношення до Трибуналу, навіть не 

виступав на ньо.му, як свідок, а то напевно запа.11'ятав би собі його 

с~>лад. Правду кажучи, воно й не та~>е важне. Головне, що Суд від

бувся, - sнає.мо і.мена двох суддів, з того один живе ще сьогодні -

ро3глядав справу і дав присуд. 

Присуд Головного Революційного Трибуналу проголоШувався не 

в та~>ій фор.мі, як був первісно схвалений, тільки в та~>о.му його 

звучінні, яке дістає він уже після 3.кіни Головою ПУН. Та" п(}Сmа

новляв Правильни~> Головного Революzjійного Грибуналу. То.му tuupo

~;a гро.када і 'ЧЛенство ОУН офіційно знали тільки те, що Бандеру 

ви~>лючено s ОУН і дано йо.му право реабілітації. Чере3 те всі ті нісе

нітниці 11ро Івана Мици~>а, Я~> е~>sекутора присуду, на.мову до то~о 

я~;оzось .містичного члена Органіsації К., пашпорт до Південної АJtе

рикІt (поду.нати: готовий пашІІпрт у воєнних часах!) - це асс с.иа

лені дуби. 
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І 2. РОЗД І Л 

СЛОВО ЗА СТЕПАНОМ БАНДЕРОЮ 

Стаття Степана Бандери в "Сурмі". - Чому аж по 

війні? - Три основні закиди проти ПУН. - Низка ви
мог до ПУН. - Соціялістичні "ухили" в організації 
Бандери. - Хто за звуженням діяльностм ОУН? -
Орієнтація на власні сили чи на інтервенцію? - Де має 

бути осідок Голови ПУН? - Спроби організування 

українських військових частин: фінляндський легіон, 

французька чужоземна легія, українські частини в ка

надійській армії. - А що з повстанням проти больше

ників? - Ще про зраду і зрадників. - Критика розла

му в ОУН Р. Лісового. - Краківський Конrрес у кві

тні 19411 р. і його постанови. 

Представлення тогочасміх подій було б і неповне 

та й одностороннє, якби ми не подавали теж їхнього на

світлення з опозиційної точки погляду. На жаль, як у

же було сказано n передмові, я не міг дістати диверсій
ної полемічної літератури з т. зв. краківського періо

ду, а головно найважнішої публікації п. н. "Чому була 

потрібна чистка в ОУН?" 

Щоб якось зарадити тому бракові, подаю пониж

че статтю Степана Бандери п. н. "В десяту річницю ство

рення Революційного Проводу ОУН".' Хоч написа
на вона в десять літ після подій, що їх обговорюємо в 

цІй книжці, але, як побачить читач, її стиль, тон, спо-

1 "Сур.иа", видання Закордонних Частин Орzанізації Украї:к

сІ,кnх Націоналістів, 'Ч. 18 - 19, лютий-6е!JЄЗень 1950 рм-у, стор. 

1 - 7. 
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сіб розумування й аргументація в нічому не відбігають 

від тої атмосфери, що неподільно володіла всіми наці
оналістами в 1940-1941 роках. 

Вибираємо ту статтю з усіх інших повоєнних пи
сань ОУНР і ЗЧ ОУН на ті теми ще й тому, що автором 
її є центральна фігура опозиції, пізніше диверсії і на

кінець нової Організації, Голова її Проводу і найбільш 

авторитетна й відповідальна в тих справах особа 
серед противників ПУН. Коли в якійсь справі забирає 

слово Голова Організації, то це не те саме, що пер

ший-ліпший рядовий член, якого можна здезавувати 

або який і сам кожної хвилі може заявити, що він чи то 

помилявся, чи то був непоіформований. А Голова гово

рить в імені не тільки свому власному, його слово є ви

разником погляді в і переконань загалу членства цілої 

Організації. 

Статтю передруковуємо без ніяких юІін чи під

креслень, пропускаємо з неї тільки ті уступи, що від

носяться до подій 1939 - 1941 років, натm1ість обгово

рюють справи, що виринули аж після німецько-больше

ницької війни. Тих місць не багато і пропущення їх у 
нічому не порушує змісту решти статті.: 

"10 лютого минуло десать літ від nереломової nодіі 
в розвнтку Організаціі Українських Націоналістів та 

цілого революційно-визвольного руху. На нараді nро

відного активу ОУН nоклиRано до житта Революційний 

Провід ОУН та nередано йому тимчасове :кермуваива 

Організацією. Тим актом розтато вузол глибоких ідео

логічних, nолітичних і організаційних розходжень між 

nодавлаючаю більшістю Організаціі, nередусім іі peiJo 
люційним активом з рідних земель - з одиого боку, 

а ПУН-ом Андріа Мельника і nрихильниRами його ni:s:ii 

- з другого боку. 

11. Великий Збір Організаціі Українських Націоналіс

тів з весною 1941 ро:ку затвердив акт з 10 лютvrо 1940 р., 

визнав його за необхідний і nравильний, одобрив ді.:!!ь

ність тимчасового Революційного Проводу, rи;>клика:в дп 
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життя новий Провід ОУН, ствердив неправесильність 

відбутого в 1939 р. т. зв. Великого Збору і неправесиль

ність покликанни Андрія Мельника на Голову ПУН-у. 

Другий Великий Збір осудив дальшу діяльність і ви

ступи Андрів Мельника під іменем ОУН, вк диверсію. 

Акт з 10 лютого 1940 і Другий Великий Збір ОУН 

завершили п_роцес кристалізації внутрі Організаціі, утвер· 

дили націоналістичний, революційний напрвмок визволь

ного руху і лінію цілком самостійної політики, вільної 

від зовнішніх орієнтацій. Ті елементи, які силою різних 

обставин знайшлися в Організаціі, але в rрунті проти

вилиси націоналістичній і революційній лінії та намага

лиси повести рух крутими дорогами різних орієнтацій, 

опортуністичних комбінацій, знайшлись у висліді поза 

його організованими рядами. Те, що група Андрія Мель

ника виступає надалі теж під іменем ОУН, по суті ні 

трохи не зміняє факту, що вона концепційне й дієво 

стояла і стоіть у таборі противників ОУН, цілого націо

налістичного, революційно-визвольного руху, в таборі 

соціилістично-угодовецькому, пішовши за своєю власти· 

вою природою, а ие за своїм політичним родоводом і за 

йменням. 

Укрвінський націоналістичний, революційно-визволь

ний рух, сформований Організацією Українських Націо

налістів, зродився і виріс органічним порядком з двох 

основних елементів: націоналістичної ідеології і з рево

люційної діі, безкомпромісовоі, збройної боротьби за дер

жавну самостійність Українськоі Військової Організації. 

Почетково обидва ці елементи не покривалися повністІс. 

Збройно-революційна боротьба УВО зразу була тільки 

продовжуванним в інших формах мілітарної боротьби 

з окупантами Украіни. Під ідеологічним, політІРtнс-!\он

цепційним оглвдом у ній відзеркалювались і жили ті 

самі різнородні, часто протиставні собі елемеt<тн, ЩQ й 

у роках 1917- 1920. Але такий стан не міг довго тривати. 

Сама природа революційної боротьби ставила nеред ви

звольним рухом категоричну вимогу творІІТИ мополіт-
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ну під кожним оглидом, діючу силу, розгортати рево

люційну боротьбу, ик одностайний, всесторонній духо

вий, суспільно-політичний і дієвий, мілітерний процес, 

иким керує одна всеохоплююча ідеологія, визвольна, по

літично-стрвтегічна концепціи й одноціле організацій

не система. Інакше не було б виглидів иа вдержаиии і 

продовжуввини революційної боротьби. З другого боку 

до тих самих висновків і до тих поступятів доводили 

глибші політичні рефлексії, вивлізе внутрішніх причин, 

що причинилиси до заломвини держввиоі самостійиости, 

визріввини иаціоиально·політичноі свідомости і криств

лізвціи укрвінського нвціонвлізму. Твким чином укрв

інський самостійницький, визвольний рух иа рідних зем

лпх викристалізовувввси пк рух націоналістичний, ре

волюційний. В оргвнізвційно-дієву систему мілітврио

революційиоі організаціі втілюваласи націоналістичне 

ідеологія, політична концепціп, націоналістичний непри

мок і зміст боротьби. Цей процес проходив нв рідних 

землпх швидко і глибинно, під тиском вимог житти і 

загостреного політичного інстинкту в народі. 

Творець і Провідник революційно-визвольного руху, 

сл. п. Євген І'іоновалець, мвв повне зрозуміннп дли істоти 

й вежливости того процесу, кермуввв тим процесом. За 

кордоном той процес відбувевен не з текою швидкістю 

і не твк глибинно, ик нв рідних землпх. Не було без

посереднього впливу самого житти-боротьби і тоі при

родної селекції, пкв в ній відбуваєтьсв. Пісnа смерти 

сл. п. Євгене І'іоновальцп в закордонних кругах Орга

нізаціі, теж у самому ПУН-і піднплиси такі тенденціі й 

елементи, икі були підчинилиси ивціоналістичиому ив

прпмкові покійного Провідника руху, вле внутрішньо 

його не сприйнили. Це ие були, під ідеологічно-програ

мовим і політичним оглпдом, однородні еnемеити, не 

було одної скриствлізоввноі течіі. Спільною рисою іх 

було те, що вони знвйшлиси в нвціоналістичному русі 

(деякі теж нв провідних ствновищах), попавши в нього 

в гурті тих різних груп, що в нього влвnиси, але самі 11е 



пройшли того органічного процесу ідеологічної і полі

тичної :криствпізаціі, столлении, и:кий відбув рух, и:к ці

лість. Вони залишилиси в рухові, и:к механічне влучеи

ии. 

Серед них можна відрізнити такі :катеГорії: теидеи

ціи обмежити революційно-визвольний рух до самої тех

нічної, революційио·мілітарноі діі, так, ик це було в 

УВО на початку, а лоnітику залишити іншим. Уі лоли

рали речники інших тенденцій, икі самі мали настав

лении до політичної діі, були політиками, ·а не бойови

ками, але лри тому тижіли до існуючих політичних угру

пувань, на них орієнтувалися і мали виразні чи прихо

вані наміри лідтягнути ''відлолітизований", звужений 

до мілітарно-технічних функцій революційний рух лід 

політичний провід своіх орієнтацій. В цій категорії най

численніші і політично найактивніші в заиордонних иру

гах були прихильники групи УНР, подібно ик давніше 

на ЗУЗ були в УВО сильні намагании лідвести іі лід 

політичнИй провід галицьких партій, УНДО і радикалів, 

тенденціі повністю первборені до тридцитих років. При

хильники групи УНР внутрі ОУН не виступали ивно зо 

своїми тенденціими з уваги на те, що на рідних землих 

уенерівсько-соціялістичний табір був повністю скомлро

мітований і найбільш неслриитливий. 

Аналогі'Іннми мотивами кермувелись такі елементи, 

які трималиси революційно-визвольного руху, як дина

мічного, активного і найсильнішого фактора в укрвінсь

кому світі, а икі були наставлені на різні з'овнішньо

лолітнчні комбінації загри. Дли них байдуж'ими чи 

другорядними були справи внутрішнього 'ідеологічно

го і політичного змісту нашого руху. Вони революційну 

силу й боротьбу трактували передусім ям той фактор, 

з .вк~м може рахуватис.в зовнішній світ, від иного можна 

говорити і договорюватис.в з зовнішніми силами, на 

включении нашої боротьби в міжнародні лоnітичні й 

мілітарні гри й конфлікти, на всебічну лідДёрЖ:ку на
ших змагань сторонніми силами. В постановці нашого 
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руху зовнішньо-nолітична робота має важливе знвчеиии 

тим, що nриєднує nрихильників, nоnерти і nідтримку 

визвольних змагань Украіни іншими народами. Але все 

таки вона стоіть на другому місці nіслв влвсиоі бороть

би і бvдvввиив власиоі сили. На такому становищі сто

или націоналісти, що діили на зовнішньому відтинку, 

визнаючи єдину концеnцію - власних сил. Тнм часом 

дли девких таких діячів власна боротьба була тіль11и 

nлвтформою, звеобом длв зовнішньої nолітичної діяль

ности. Длв прихильників такої тенденціі було невигідне 

те, що визвольний рух має власну скристалізовану ідео

логію і nолітичну концепцію, вкі визивчують тверду 

лінію цілої nолітики, в тому й зовнішньої. Ім здавало

св, що зручніше виступати від руху тільки мілітарно

революційного, без виразного nолітичного обличчи, бо 

це дає ширші можливості маневрувати і пристосовувв

тисв до зовнішніх сил і обставин. 

Врешті були й такі, що жили цілком іншими від нв

ціонвлістичиих ідеологічними і програмовкмк концеn

ціями, зокрема соцівлістичними по змісту, хоч без ви

разної назви. Це були люди, що не могли чи не хотіли, 

не вміли визбутпев давніше nрийнятих ідеологічних, по

літичних засад з репертуару соцівлістичних, марксів

ських nартій. У них було намагании своі переконвини 

nрищеnити цілому рухові. 

Ось так в усіх того рода течій і одиниць, не див

лячись на їхню різнородність, було одне сnільне, що іх 

зводило до одної постави, до сnільних намагань: не

вдоволення з того, що революційно-визвольний рух скри

ствлізувавсв вк націоналістичний, чітко означений ідео

логічно й політично. 

Післи ворожого роттердамського удару в серце укрв

інського націоналістичного визвольного руху, всі того 

рода тенденціі в закордонних провідних кругах Орга

нізаціі віджили, звктивізуввлисв, nіднесли голову. В 

ПУН-і Андрів Мельника вони взвли верх. Іх спільною 

тенденцією було провести в Організаціі поворотний про-



цес. Одні змагали перевестн рух з мвштвбів ОУН на

зад на початковий мвштвб УВО, в другі брались прямо 

зв переведении руху на інші, ненвціонвлістнчні ідеологіч

ні й політичні познціі. 

Тв це вже було даремне. Цілий визвольно-революцій

ний рух і ОУН були вже повністю одне й те саме. ОУН 

мала вже так утверджений нвціонвлістнчннй зміст, икнй 

увійшов у кров іі революційно-бойових кадрів і в цілу 

іі дію, що змінити того без основного перевороту не 

було можливо. Всикі спроби в примій формі мусіли до

вести до вибуху й усунении іх поза рамки руху. А теж 

утаєні нвмвгвння в тому напрямі не мали виглидів на 

успіх, бо в Організаціі в процесі ідеологічно-політичноі 

криствлізвціі і змагання зв иеі виробивек надто гострий 

відповідний інстинкт. Націоналістична ідеи була не тіль

ки рушійною, але й керівною силою Руху. Тож і Провід 

його міг бути тільки один - націоналістичний. Жодна 

підмінив не могла встоятиси на тому місці. Перед Ан

дрієм Мельником і його ПУН-ом стояла історична вимога 

кермувати Організацією Укрвінських Націоналістів, іі 

життям, розвитком, іі діяльністю, політикою і боротьбою 

за іі принципами, по іі властивій лініі. :Коли ж цього 

не було, тоді ци аномелів мусїла бути усунена, чи sн

прввлеиа, таким вбо іншим порядком. 

Створення Революційного Проводу ОУН, икий прий

няв керму іі діяльністю, в опісля постановами Другого 

Великого Збору ОУН утвердила ідеологічний зміст і Н!І· 

прямок революційно-визвольного руху, усунула зо своіх 

рядів ті тенденціі й елементи, що намагалися с""РУ"'"'И 

іі на інші шляхи, чи накинути ій зворотно-розІJИ1'ІІОВИіі 

процес. 

** * 
Тепер, в десятиріччи акту з 10 лютого 1940 р., :&же 

й не прнходитьси роз'иснюввти й: виквзуватІІ, шо усу· 

нении з рядів ОУН групи Мельника внnлнвано :; '""
боких і істотних ідеологічних і політичних розход;nt,н:ь, 
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що ішлося не про другоридні, але про першоридні пи

тання внутрішнього змісту визвольного руху і шлихів 

його боротьби в важливому історичному моменті. Тіль

ки на початку в 1940 - 41 рр. в украінськім політичнім 

житті і серед громадвнетва існувала невеність у тому 

питанні. Вона була створена передусім тим, що група 

Андрів Мельника далі виступає під іменем ОУН, замас

ковуючи тим свій правдивий ідеологічний і політич

ний напрямок. З другого боку затемнювало ситуацію 

ще й те, що в висвітлюванні цієі подіі подвввлиси гро

мадинству тільки деякі причини. Була мова про ідеоло

гічні розходженни, які належно оцінювалися тільки в 

самій Організаціі, а ширшій публічній опініі видавалися 

справамн теоретичними, в не питаннями напрямку жнвоі 

політнчноі діі. Також справи довір'я і внутрішньо-оргв

нізаційноі моралі й поридку були для ширшого грома

двнетва другорвдннми. Натомість засадничі пнтвннв по

літики Організаціі в нвзріввючій тоді загальній ситу

аціі, які перерішили про таку радикальну розв'взку, св

ме в тому часі і в таRій формі - осталися невідомі гро

мвдвнству, в навіть в Організаціі. Невелике лише число 

членів знало докладніше деталі. Дівлось це тому, що най

гостріші розходжении відносилиси до планів дальшого 

розвитку революційноі боротьби в новій політи'Іній си

тувціі і до питань політики Організаціі по відношенні 

до нвивних тодІ 1 нвзріваю'Іих міжнародніх подій. Пла

ни Організаціі в тому відношенні не могли бути роз

криті, бо це в зна'Іній мірі наражувало б на унеможпив

пенни іх реалізувати. Не можна було виклвдати таRих 

ппинів в обпи'Ічі ворога-бопьшевиків, ані в обпи'І'Іі гіт

перівськоі Німе'І'ІИни, вRа своі ппини відносно "сходу" 

в той 'Іас ще приховувала, впе вже нвмагвпвск впливати 

на розвиток внутрішньо-укрвінсьиих відносин і сип у 

бажаноuу дпк себе иапрвмку. Через те треба було аRту

апьно найсуттєвіші розходженик і сенс доконаних подій 

залишити тимчасово закритими перед впасною суспіль

ністю. Треба було здатиси на те, що в градучих подіих 



на ділі nокажетьсІІ' nравдива· суть, зміст nричини кон

флікту, та на твердій nробі життв nокажетЬсв, Де стоіть, 
якою є і куди nрвмує nравдива ОУН і іі nідміика no 

назві, а nротиставленнв no суті ... 

** * 
Зміст, nричини і наслідки вилученнв з ОУН груnи 

Андрів Мельника вже достатньо виввилисв. Осталося 

неосвітлене, навіть і загадкове для українськоі сусnіль

ности, nитаннв самого nереведении того розділу. 

Чому саме в той час і в такий сnосіб він відбувсв'? 

Українське громадвнетво бачило й nереживало nотрв

сеннв nроцесу розділу і болю'Іе сnриймало те, що він 

мав місце в вкраз такий важкий і відnовідальний 'Іас. 

Скрізь стоипо nитаннв, чи це було коне'Іне, чи не ІІІІож

ливо було тоі сnрави розв'взати іншим сnособом, в ін

ший час, більш nригожий длв внутрішнього nорвдку

ваннв, коли не було б таких далекосяглнх зовнішніх nо

дій. Це nитаннв історичного nорядку і на нього треба 

дати відnовідь. 

Коротка відnовідь така: акт з 10 лютого. 1940 р. був 

не тільки неминучою розв'взкою глибинного nроцесу 

внутрі ОУН, але він nерерішуввв у головних засадах 

наnрвмок і конкретний nлин революційнеі визвольиоі 

боротьби і самостійницької nолітики ОУН під час вій

ни. Стоили nроти себе дві nротиставні концеnціі. Одну 

nрийнив ПУН Андрік Мельника, вона була основою ці

лоі nолітики його Організаціі nід 'Іас війни. Друга коя

цеnціи, намічена nровідним революційним вктивом икий, 

створив оnісли Революційний Провід ОУН, дans. иапр.s:м 

боротьбі й nолітиці ОУН в ціnому розвитиу nодій nід 

час 11. світової війни. Питаини стоипо дужа чітF.о: або-або, 
один або другий шлях. 

В nершій nоnавині січня 1940 р. в одній e:вj:юneiic:.hiA 

країні, що тоді ще не стовпа в війні, тодішній :проІІілнш; 

ОУН на Рідних Землвх, Тимчій-Поnатииський і автор циТ-
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рядків nредложили nолк. Андрієві Мельникові, як Голові 

ПУН-у, від ОУН в УRраіиі і від nровідиого революцій

ного активу низку nроnозицій, які в одній часті накре

слювали nлин визвольної боротьби і самостійницьRоі 

діильности ОУН в новій ситуації, а в другій частині тор

калиси організаційно-nерсональних сnрав ПУН-у, иких 

nоладнании було Rонечне, щоб nривернути довір'и в 

Організаціі до Проводу. 

Треба nригадати собі тодішню ситуацію: Німеччина 

розбила й зайнила Польщу, довга зимова тишяна в дру

гій війні між nольською і західньою камnанією Гітлера; 

існує і діє nакт німецько-совєтської nриизні, розnоділу 

сфер впливу 1 війна СССР з Фінляндією, західні держа

ви заивлиютьси по стороні Фінлиндіі, готуєтьси ій nід

мога, Гітлерові ЦІІ війна не на руку, стараєтьси іі поту

шити, не перепускає м. і. достав з Італії до Фінл11ндіі 1 
большевики, зайнивши Галичину й Волинь, починають 

"nрибірати до рук". 

В такій ситуації представники революційного nро

відного активу nропонують м. і. засади й проєкти до 

плину дальшої боротьби: 

Дотогочасний розвиток війни не створив особливо 

nригожої дли нашої справи ситуації. Укрвінський само

стійницький рух не зацікавлений у війні між Німеччиною 

і Західними Державами, не може в жадний сnосіб става

ти по одній чи другій стороні, ані давати вт11гати укра

їнські сили в ту війну. Нас обходить nередусім відно

шении посторонніх сил до наших визвольних змагань 

і до нашого ворога, СССР. За союзників можемо вважати 

тільки такі народи, икі на ділі постввлитьси nрихильно 

до державної самостійности Украіни. Фактичного союз

ника СССР не можемо вввжати зв союзника чи прихиль

ника Украіни. В тогочасній міжнародній ситуації дли 

нвс нвйважніше знвченни має війна СССР з Фінлиндією. 

Укрвінський визвольний рух повинен икнвйсильиіше зв

маніфестувати, що він nовністю стоіть по стороні Фін

линдіі, ика боронить своєї незв'лежности nеред імперія-



лістичною аrресією нашого найбільшого ворога. Ми по

винні вміру наших сил і спроможностей виступити ак

тивно по стороні Фінлиндіі солідаризуватиск з тими 

всіма міжнародніми силами й акцікми, які піддержують 

Фінлиндію збройно, політично й матеріально. Світова 

війна ще лише розгориється, треба рахуватися з тим, 

що вона захопить і ті держави, які ще невтральні. СССР 

буде старатиси якнайдовше таІІ маневрувати, щоб підси

чувати війну, а самому не вступати в неі, аж при ІІінці, 

коли обидві воюючі сторони будуть виснажені, щоб 

повалити чи бодай яІІнайсильніше підорвати обидві сто

рони. Одну, переможену, придавити стопою побідника, 

а другу, вненажену війною, підмінувати і розсаджувати 

ІІомунізмом. Можна рахуватнен з різними змінами укла

ду сил воєнних фронтів. На підставі дотогочесного роз

витку війни та виявленни цілей обидвох воюючих сто

рін, треба цю війну тра11тувати, як не нашу. 

Революційно-визвальну війну ОУН має провадити, 

11ермуючнсь вн11лючно доцільністю з поглиду наших 

внутрішніх умовин, можливостей і потреб, станом на

ших сил, положекним большеви11ів і цілою ситуацією 

внутрі СССР. Нема підстав для: того, щоб у наші плини 

вводити розрахуноІІ на зовнішні сили та достроювати 

свою боротьбу до іх політиІІи. Та11 само свою за11ордонну 

роботу старатиси вести всюди однаІІово, ціл11ом неза

лежно. 

Відповідно до таких загальних стверджень, зеложень 

напримних, представники провідного революційного 

а11тиву й Організаціі на рідних землих поставили про

ЄІІТИ праJІтичного хара11теру. Вежніші з них були та11ого 

змісту: 

Післи поширенни большевиць11оі о11упаціі ЗУЗ по

силити організаційну, політичну й бойову діяльність 

на рідних землкх, зо11рема на ОСУЗ, щоб на всіх землих 

Украіни дасигнути та11ого насиленни революційного по

тенціклу і зорганізованого підпілли, яІІ на ЗУЗ. Спеціиль

ну увагу приевитяти мілітаризаціі руху і підготові до 
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розго,Рненни широкої повствн'Іоі вкціі. Нв випадок ив

мвгвнь большевиків ліквідувати головну бвзу зоргані

зованого націоналістичного революційного руху 'Іерез 

масове заслвини і виселенна всього ивціонвльно-свідо

мого елементу, ОУН зорганізує широку повствнчу акцію, 

мобілізую'Іи до неі ввесь боєздатний і певний елемент 

і ве.стиме партизансько-повстан'Іу боротьбу на захист 

виселюваних теренів. Розпочата партизанська акціа має 

стати вогннщем шнрокоі повствнчоі боротьби. Це робити 

тоді, ак внутрішнє положении на рідних землих буде 

того Вl\М&гвти, зокрема в обличчі загрози ліквідвціі го

ловної бази руху, - без оглиду на таку 'ІИ іншу міжна

родню політичну ситуацію, не дивличись нв дальший 

розвиток війни. 

В. діильності на закордонних теренах зврвз поста

вити, ак головну аrщію, активне вклю'Іенни у фінлинд

сько-совєтську війну. Длк того використати цю обстави

ну, що західні держави звивились по стороні Фінлиндіі і 

йдуть ій з допомогою, зокрема Франців підготовлає ви

силку нв фінляндський фронт своі військові 'Івстини. 

В тому ж самому часі, від осени 1939 року, у Фрвнціі 

переводитьси насильне мобілізуввнни укрвінців з ЗУЗ 

до польської армії, мовлив, вони громадини Польщі. Цьо

му треба найсильніше протистввитиси. Сполу'Іити обидва 

моменти в одне і поробити усильні старанни дли зоргв

иізуваини українськоі військової частини, ик самостій

ного нвціонального легіону з добровольців, з ціллю во

ювати. проти большевиків по стороні Фінлиндіі. Вклю

чити цю акцію в плини французької мілітврноі допомоги 

Фінл~нді.і і в той спосіб запевнити собі піддержку в іі 

переведенні. Таким чином було б спаралізоване насильне 

вклю~уванни укрвінців до польської арміі і постав ·би !ІВ 

кор~;~оном укрвінський легіон дли боротьби ~ . бопьm~
внцькою Росією. Незалежно від дальшого. розВИ':\'КУ по

дЦі, ци вкціи мала б принести такі користі украікській 

визqо.uьній справі післи створении того легіону, nере

творе~;~ни фіилин.qського фронту на фронт волелюбнюс; 



народів, акі спільно боратьса за незалежність проти мос

ковського імперіалізму, поnітичио-проnаІ'андивиий, аи

тибоnьшевицький вплив на воицтво совЕ:тськоі арміі, зо

крема на украіиців 1 маиіфестаціа перед ціnим світом, що 

украінці боритьси з московським загарбницьким імпе

ріалізмом скрізь, де мають змогу, і що Украіна стоіть 

по тій стороні, де йде оборона незалежности народів 

перед тим імперіиnізмім. 

Дnи збережении незалежности всесторонности зов-

иішньоі політики і закордонноі діиnьности націоналіс

тичного руху, перевести зараз такі прнготувании: Ан

дрій Мельник, ик Голова ПУН, з частиною Проводу по

винен під час війни перебувати в Швайцаріі чи іншій 

навтральній краіні, яка маЕ: тверду лінію зберегти нав

тральність у ВІННІ між Німеччиною і Західкіми Держа

вами. Там треба творити головний закордонний центр 

визвольного руху, икий буде репрезентувати його на 

міжнародньому форумі і, наскільки це буде можливе 

під час війни, керувати цілою закордонною діиnьністю, 

зв'взувати акціі по обидвох сторонах. Рівночасно, не га

ючи часу, зараз створити два політично-оперативні за

кордонні центри, вкі мають організувати нашу діаnь

ніоть і провадити політичну акцію згідно з генеральною 

nініЕ:ю Організаціі в компnексах обидвох воюючих сто

рін. Один такий осередок у Німеччині мав би охоплю

вати теж усі краіни, що зивходитьса в іі політичній орбіті. 

А другий осередс.к у сфері Західиіх Держав творити 

поза Европою, там, де Е: більша украінська еміІ'раціа, в 

І'іанаді аб., в ЗДА. Обидва ці центри стараютьси вдер

жати політичний і організаційний зв'азок з головним 

центром на навтральному терені, але коnи б це було 

внеможnивnене котромусь з них, він маЕ: провадити свою 

роботу самостійно. 

Рівночасно з тими проЕ:ктами поставлено полк. А. 

Мельникові вимогу відповідно упориднувати справи в 

самому ПУН, щоб ПУН давав І'арантію самостійницькоі 

націонаnістичноі nініі і мав довір'а Організаціі. Зокре-
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ма усунути з ПУН таких людей, проти яких існували 

обоснавані закиди в зраді і таких, які лвмвннвм вну

трішньо-організаційних засад і політичної лінії Орга

нізаціі підорвали довір'я до себе і до Проводу. 

Так само поставлені вимоги щодо збереженив 

націоналістичної лінії у внутрішній політиці, зокрема 

перервання загравань з політичними противниками. З 

одної сторони з польонофільською групою УНР, вкв теж 

і в той час робила українську справу дочіпкою до справи 

польської. З другої сторони з групою Пвлієвв, яка ви

разно стояла на позиціях орієнтації на Німеччину, в на

слідуванням гітлеризму і зловживанням імени укрвін

ського націоналізму створювала баламутства довкола 

нього. 

Проєкти і вимоги предложані Тимчієм-Лопвтинським 

мною, Андрій Мельник, як Голова ПУН, лотрактуввв 

так, що апробуючи девкі з них, відкидав вкрвз ті нвй

мврквнтніші, що ствновили стрижінь цілого плану. 

Відносно постановки дівльности і боротьби на рід

них землях Андрій Мельник відкинув можливість роз

гортвини широкої збройної боротьби, пвртизвнсько-пов

ствнчоі акції в існуючій міжнародній ситуації, хочби 

того дуже вимагало положення на рідних землях. В тому 

питанні стввив такі перспективи: війна щойно розгоря

ється. Можна рахувати з певністю на війну Німеччини 

з СССР. Нам треба виждвти пригожого моменту і вклю

чити свою боротьбу в війну проти большевизму. Зв той 

час треба розбудовувати,. підготовлити і зберігати свої 

сили. Навіть коли б ми мали втратити бвгв"tо з існуючих 

сил і пізніше через масове виселення Західних Земель, 

то не можна розпочинати повстанської боротьби в іс

нуючій ситуації, бо тим можна стратити шанси і спро

можність на боротьбу в пізнішій, пригожій ситуації. 

Німеччину трактуємо, як нашого союзника, і мусимо 

достасовувати свою боротьбу до розвитку міжнародніх 

подій, бо той розвиток іде в ІІарисному для нас нвпрвмі, 



ломимо тимчасового, тактичного лорозуміии.11 між Ні

меччиною і СССР. 

Тви само А. Мельник відкинув пропозиції відносно 

акції у Фінлиндсьно-російсьній війні. Мовл.11в, це епізод 

без більшого знвченн.11. Фінл.ІІиді.ІІ далека від нас і нам 

недоцільно на іі фронті витрачати свої сили, яні треба 

зберігати на пізніше. Твнв акція вткгнула б нас у не

бажані міжнародні номллінвціі, ми ввійшли б у нон

флінт з Німеччиною, янв змагає до лотушенна війни в 

Фінландіі, через акцію зв'.11звну з акцією звхідніх аль

китів. А нема вигл.11дів, щоб вони через справу Фінлан

діі входили в поважний воєнний нонфлінт з СССР. 

Рівно ж план постановни незалежної закордонної 

діальности Андрій Мельник відкинув у головних точках. 

Визнав зв непотрібний свій переїзд до іншої навтральної 

країни і творенн.11 двох других центрів другого ступна, 

ло обидвох частинах світу, розрізаних західнім фрон

том. Мовлав, досі вдвввлоси ПУН-ові вдержати всюди 

зв'изон і безпосередньо кермувати нашою дівльністю на 

трьох континентах з одного осередку, це пощастить і в 

дальшому розвитку війни. 

Вимоги в литвинах внутрішньої політини були збу

ті внасненнам, що таких загравань не було й нема. А в 

справах внутрішньо-організаційних полк. А. Мельнии 

відмовив перевести зміни . 

.І'ірвйовий Провідник Полатинський в ікали до Ан

дріи Мельника, щоб йому, ак Голові ПУН, предложити 

від революційного активу Організаціі тані проєкти-ви

моги, вкі: в) устійнюввли б твердо генеральну лінію 

революційно-визвольної боротьби і свмостІиницькоі по

літики серед надходичих лодій, б) поладиали б справу 

самого ПУН так, щоб він був rарвнтом реалізації твноі 

концепції і в) встановили б відловідну до планів і си

туації розставну сил і керівництва. В обговорени.11х ви

авилоси цілком виразно, що стовть проти себе два різні 

розумінни ситуації, дві протилежні концепції-плани. Ан

дрій Мельник і ПУН поставили головний наголос на те, 
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щоб визвольні змагвини провадити в плані розвитку 

міжнароднього укладу сил, у плані розвитку війни. По

ставили ставку на війну інших держав проти СССР, на 

Німеччину, ика мусїла в таку війну вступити. Тому Ні

меччину трактували, ик союзника. Включении справи 

визволении Украіни в німецько-совєтський конфлікт, до 

икого йшло, і достроєнии нвшоі політики тек, щоб не 

викликати конфлікту і неприхильного відношенни з бо

ку Німеччини - це було основне заложенни, з икого ви

водилися всі висновки. Активність і послідовність у то

му, що йшло по такій лінії, пасивність, стриманість і вн

жнданни в усьому, що під тим оглидом було невиразне, 

сумнівне. Теж справи боротьби нв рідних землих, іі по

силенни, форм і плиноміриости трактувелиси під кутом 

вбудуввнни у воєнний конфлікт. 

З другої сторони революційний актив ОУН ішов по 

лінії влвсиоі революційної боротьби. Нормуввини іі пі

сли своіх вимог і потреб, а не достосуввнни до зовніш

ньої ситуації. Загальну ситуацію і сторонні сили роз

цінювано з нвшоі точки поглиду, відповідно до іх від

ношенна до справи визвольної боротьби Украіни. Не 

узвлежнюввнни нвшоі боротьби від політнии жодної дер

жави, вле нейдальше посунена стриманість, доки вони 

виразно й реально не постввлить позитивно до визволь

них змагань Украіни. Ведении в кожній ситуації прин

ципової політики і визвольницької діяльности, без огля

ду на міжкародню ситуацію і становище чужих сил. 

ОУН не могла зійти зо свого шляху, піти по тій лі

нії, ииу обрав ПУН А. Мельника. Тимчій-ЛопвтннсьІІий 

і и звивили це виразно Андрієві Мельнниові, що ОУН 

Піде СВОЇМ ШЛJІХОМ. 

10 лютого нерада провідного активу покликала Ре
волюційний Провід ОУН з С. Бендерою нв чолі, иинй 

обняв керму діяльности цілої Орrвнізвціі. ПУН А. Мель

ннив і чвстннв членів ОУН пішли своЇІІІ оиремнм і про

тилежним шлихом. 



Намічений nоnередньо nлин був реалізований ОУН у 

дальшій діильності, nосІІіnьІІи була до того змога. Ре

волюційний Провід ціnу увагу nоилав на розгорнении 

діильности на рідних землих. І'ірайовий ПровідниІІ Тнм

чій-Лоnатинський з іншими членами І'ірайового Проводу 

зараз nіспа 10 лютого nодалиси на рідні землі. І'ірайо

вий Провідник Лоnатинсь11ий з д. Оnришком-Медведем 

і nодругою Зеною Левицькою, засиочені відділом НІ'іВД, 

згинули в бою, розірвавши себе rранатами. Але зараз 

до 11раю виnравлено більше груn і _ 11ільиох членів Ре

волюційного Проводу ОУН і nрацю иа рідних землих 

nоставлено в наміченому nлані. 

На закордонних теренах значна частина організа

ційних ІІnітии осталаси в ру11ах і no стороні А. Мельни

ка, зо11рема на амери11анському континенті. Революцій

ний Провід nрнйнив лінію, щоб видвкгати сnраву ион

фnіІІту і зірванни з ПУН тільки на тих теренах, де мож

на належно сnраву висвітлити і nоставити свою дівль

ність через висланих людей. Робити цього через ІІорес

nонденцію в умовинах війни було неможливе. Пороб

лено старанни дли nереїзду до Амернии члена Револю

ційного Проводу дли ставленик 011ремоі акціі в ІІра

інах Західиіх Держав. Але ці старании були сnаралі

зовані людьми з груnи Мельнииа і таиим чином nоза

евроnейські терени на час війни залишилиси nід вnли

вом груnи Мельника. Таи само всі зовнішньо-nолітичні 

станиці ОУН в Евроnі, 11рім Німеччини, залишилиси 

в руках А. Мельника. Революційний Провід не хотів 

nаралізувати того, чого не міг nеребрати і nоставити. 

В11інці всі евроnейсьиі станиці, оnановані А. Мельником, 

оnиннлнси в німецькому мішиу. Сам А. Мельник теж 

nереїхав до Німеччини та nостигав туди частинно 

nредставників з інших краін. 

В сnраві організуванни війсьиовоі частини до Фіи

линдіі Революційний Провід зараз розnочав заходи. 

Не маючи змоги робити це в Франції, бо тамошив ор

ганізаційна станици була no стороні А. Мельника, ви-
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слвно '!ленів ОУН до Фінлиндіі і розnо'Іато там ств

рвнни, щоб зорганізувати акцію при допомозі фінлан

дських закордонних зв'изків. Але ці старвини були пе

рерввні звкін'Іенним фінсько-московськоі війни. 

Революційна ОУН спримуввлв цілу свою увагу й 

енерrію в неnримі підготови й організуввини бороть

би на рідних землих. rї розвиток і nротиставність гру

пи А. Мельника - вже відомі. 

Сьогодні висвітлюємо головні nрн'Іинн акту з 10 

лютого 1940, икнй рішив про те, що революційно-виз

вольний рух під час ІІ. світової війни і по сьогодні 

пішов тим шлихом, вкнм його повела революційна 

ОУН, в не тнм, вкнм ішла й іде Організацін А. Мель

ника. Це справа істори'Іного значенни і вона мусїла 

бути колись висвітлена. Тепер прийшов 'ІВС на те. 

Досі ми оставлили в тіні ці найважніші, вирішні 

моменти того процесу, справу двох протиставних кон

цепцій визвольної політики. Як сказано вже, на по

чатку не можна було розкривати тих справ, з уваги 

на іх актуальність. Післи війни, коли вони вже пере

стали такими бути, ми дальше зберігали мовчанку з 

тих причин, щоб вииснении не було використане 

зіитерпретоввне в сенсі політичної денунціиціі. Уважа

ємо зв шкідливе дли національної украінської справи 

кожне таке поступуванни вкнм переиоситьси справи 

українськоі політики в таку площину, що вони стають 

предметом встриванни чужих чинників. Тоді, коли в За

хідній Европі прокочувалвси хвили нагінки на нолиборан

тів з гітлерівсьною Німеччиною, була загроза підтигнении 

під цю нвтегорію і тих унрвінсьних нвпримнів чи діи

чів, ині нермувались своїм розумінним рації унраін

сьноі сnрави, своєю оцінною положении й доцільности 

твноі чи іншої політичної лінії. Питвнни nравильности 

чи шнідливости твних напримнів, це питвнни внутрі

шньо-унрвїнсьне, вне повинно бути розглидане в та

кій обстанові і в такий спосіб, щоб у те не втручвлиси 

сторонні чиннини. Це справа чести і суверенности ук-



раінсьІІоі політики. Хто грішить проти неі, той підри

ває головне іі корінни. З таких то міркувань ми відкла

дали оці вневітлення не відповідний 'Іас, коштом того, 

що дальше будуть існувати в публі'Іній опінії різні 

баламутні погляди й вістки". 

Стільки Степан Бандера. Не будемо лодрібно роз

глядати чи оспорювати всіх його тверджень, а чи здога

дів і висновків. Свого часу це докладно зробив інж. йо
сип Бойдуник, що в зв'язку з тим написав цілий цикл 

роз'яснювальних статтей у паризькому "Українсько

ЛІУ С1ові" і ту ди, за браком місця в нашій книжці, му

симо ВІДІслати цікавих. 2 Інж. Байдуник перевів роз

гляд і критику так цеї статті, як теж інших, що появи

лися в тому часі на сторінках преси ЗЧ ОУН. 

Все ж таки не можна зовсім мовчки перейти пол

ри статтю Степана Бандери, а то тим більше, що від її 
написання минуло знову десять л.іт і за той час повихо
дили на денне світло нові інформації. 

Перше, що нас вдаряє, це питання, чому Степан 

Б<:.ндера так пізно забирає слово в тій справі, де він був 

головною особою? Чому чекав на те аж десять років? 

z Статті інж. Bocnna Бойдунпк:а: а) "Настав 'Час, к:олu .11ожна 

впяснптп", 11. 446 з 28 трааня і 11. 447 з 4 11ервня 1950 р., 6) В 110-

.wy ж розходження? 11. 4-18 з 11 11ераня і ~- 449 з 18 11ераня 1950, б) 
Де ж шук:атІt upU'IttH розh·олу в ОУН? 'Ч. 450 з 25 'Червня і ч. 451 
з 2 липня 1950, z) Як: то було о 1940 potji, 'ІlІсла з !Жя 19 і 26 ЛІtnня 
1950, r) "Тверда zенера.шна лінія", 11. 456 - 457 з 13 серпня 1950, 
і д) "Виснов~>и", 11. 476 з !Жя 24 zрудня 1950 ро~>у. 

Всі статті по.иіщені в тижневтrу "УІ>раїнсмrе Слово", що 

виходить у Парижі. Воюt дають відповідь на sаиодану нашt статтю 

Степана Бандери, а також на дві інші статті, а саме: а) Бориса 

іlевицьк:оzо, п. н. "/стори~не зна11ення розла.иу в ОУН", 11оміщену 

а 11acomtci "Вперед" 11. 2 (11) з 1950 ро~>у, і 6) Тараса Чynp>tнh:n, 

n. н. "До rенези У~>раїнсь~>ої Головної Нпзвольної Рад11", в жур?Іалі 

"До зброї", 11. 2 (15) за .нісяць лютий 1950 року. 
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І друге, чому до цього часу Організація Степана Бан

дери не давала вичерпної політичної та ідеологічної 
підбудови виступу з ОУН у 1940 році і створення Ре
волюційного Проводу ОУН? 

Перше питання залишиться без відповіді. Степан 
Бандера вже не живе і не може ще раз забрати голосу 

в тих справах і нам не залишається нічого іншого, як 

погодитися з фактом, що Голова Організації з йому 
самому тільки відомих причин не вважав за відповідне 
від себе про те говорити повних десять літ. 

Але на друге nитання знаходимо відповідь в самій 
статті. Автор бо твердить, що говорити про ті справи 

не вважав доцільнюt ані тоді, ані безпосередньо по 

війні. Тоді "найсуттєвіші розходження і сен.с докока
них подій мусіли залишитися тимчасово закритими пе

ред власною суспільністю", бо з уваги на актуальність 
плянів Революційного Проводу завчасно було б викла

дати справжні ·причини розходжень в обличчі ворога

большевиків і в обличчі гітлерівської Німеччини. А по 

війні Степан Бандера мовчав, щоб розкриваючи пляни 

й політичну орієнтацію ОУН з воєнних років не нарази

ти полк. А. Мельника і живучих ще тепер її членів на 

відповідальність за германофільство і коляборацію з 

гітлерівцями. 

Та ледве, чи це може кого переконати. Що тут ба

гато говорити? Напередодні німецько-большевиц~кої 
війни 1941 року всі українці були rерманофіла:о.ш в то
му сенсі, що хотіли ні~tецької перемоги над большеви

ками і з тою перемогою в'язати свої надії на визволення 
і державне ві:дродження України. І всі українці того ча

су були якщо не дійсними то потенційними коляборан

тами знову ж у тому сенсі, що готові були по змозі 

своїх сил помагати німцям до розбиття СССР і пова,1ен~ 

ня большеницької системи. Був до того готов і навіть 

це на початку війни й робив самий Степан Бандера і йо
го Організація. Заперечувати це тепер, це не ті.1:..1ш 
неповажно, але подекуди і смішно. 
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Бо виходить таке, що ОУН була коляборантська, 

а теперішні ЗЧ ОУН - під якою б то вони тоді назвою 
не виступали - від самих своїх початків стояли до Ні
меччини в опозиції, чи навіть в активному резистансі. 

Та ж сьогодні всьому хрищеному мирові відомо, що ніх

то інший тільки якраз "бандерівці" мали домовлення з 
частиною німецького генерального штабу, що підпирали 

їх деякі німецькі військові ·кола, нікому іншому з-поміж 

українців тільки якраз Організації С телана Бандери 

дозволили творити два військові відділи з напів-україн

ською командою і навіть робили їм деякі політичні на- ' 
дії. Пишуть про те самі теперішні і колишні "бандерів
ці"з і нема в тому ані нічого тайного, ані нема чого від
лекуватися того чи соромитися. Щобільше, якраз ПУН 
у такому значенні коляборантом не був. А не був не то

му, що не хотів ним бути, тільки тому, що не допусти

ли до того німці. Вони не бажали в тому часі говорити з 

ПУН, бо не хотіли йти на його політичні вююги і споді
валися, що легше їм буде договоритися з Революційним 

Проводом.Якщо б німці бодай частинно пішли назу

стріч домаганням ПУН, він напевно не відкинув би спів

праці, бо того вимагала б політична ситуація. 

Отож таке пояснення пізнього вияв.1ення ніби 
справжніх причин розколу в ОУН 1940-1941 років дуже 
заносить чухраїнським "я так і знав" Остапа Вишні і 
краще було б його зовсім не вживати провідникові 

великої будь-що-буть Організації. Чи не ліпше було б 

з Ви стане тут по~~:лимтися на брошуру п. н. "Дружтш У~rра

їнсь~~:uх НаІ(іоналістіо у 1941 - 1942 p01rax", "Наша Книгозбірня", 
ч. 13, Мюнхен 1953. Крі.11 того, в десятиріччя вибуху ні.нецько-6оль

шевиць~>ої війни надру~>овано в "У~~:раїнсь~~:о.wу Са.ностійни~~:у" ~~:іль

~~:анадцять різних статтей і спогадів з того часу. Та.н с~~:рі3ь знай

де.tІо докази до.tІоолення бандерівців 3 ні.tІЦЯ.ІІи, чого оони в то.ку 

часі вже не відпе~~:увалися. Для при'Кладу бере.11о першу-ліпшу з m1~x 

статтей, от напр., 6огена Стахова "Місія ОУН у Варшаоі" в одно.ку 

3 чuсел "Українсь'Кого Са.костійника" за .місяць серпень 1955. 
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сказати по nросту, що десята річниця від створення 

РП ОУН дає нагоду для того, щоб nригадати собі то

дішні часи і зробити nерегляд' nозицій з nерсnективи де
сятиліття? 

Стаття видвигає три головні закиди в сторону ПУН 
і висуває n'ять вимог, nоставлених Голові ПУН, nолк. 
Андрієві Мельникові в часі відомої нам уже стрічі його 

зо Стеnаном Бандерою взімку 1940 року. Відкинувши 

реторичні фрази і nолемічні намагання оnравдати ті за

киди, їх можна коротко сформулювати так: 

1. ОУН nід nроводом ПУН складалася з неодноро
дних ідеологічно й nолітично елементів. Велику груnу 

в ній творили колишні та ще й теnер скриті прихильни

ки УНР, що в ідеологічній nлощині схилялися до соція

лізму і намагалися ці соціялістичні тенденції nрищеnи

ти всьому націоналістичному рухові. А через те ОУН 

nід nроводом nолк. Мельника одною ногою стояла в 

угодовецько-соцtялістичному таборі. 

2. Ще інша груnа в ОУН, il якій теж головну ролю 

загравали nрихильники УНР, стояла за звуження націо

налістичного руху тільки до технічної, революційно-мі

літарної дії, як колись в "Українській Військовій Орга
нізації", ·віддавши nолітику ко~ІУ іншому. 

З. В загально~tу цілий ПУН разом з його Головою 

сnірали свою визвольну політику на зговоренні з зов

нішні~ш чинника~ш, ставкою на чужу доnомогу, відки

даючи концепцію розбудови і скріnлення власних сиJІ 

українського народу. 

Шкода, що автор статті обмежується тільки до ось 

таких голословних тез, не nодаючи на їх nідтвердження 

ніяких доказів, не називаючи тих осіб з ПУН, що мали б 

застуnати ту чи іншу nолітичну концепцію, не покли

каючися на цитати з nолітичної літератури ПУН, енун

ціяції Голови чи окремих членів ПУН, а хочби на урив

ки зо статтей у доволі вже тоді багаrій пресі, що була 

виразником nоглядів ПУН і ОУН. Бо через те ті твер-
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дження Степана Бандери неначе висять у повітрі, не ма

ючи rрунту під ногами, rрунту, на якому можна б роз

винути дискусію щодо їх правильности чи помил

ковости. 

Закид щодо політичної неоднородности складових 

елементів мав би деяку рацію, нкби його поставлено 

не в 1950, ані навіть не в 1940 році, в часі розлому, тіль
ки принаймні ще на десять літ скоріше, в часі творення 

ОУН і в перших двох-трьох роках її існування. Тоді це 

була свіжо заложена, молода Організація і не дивниця, 

що в ній могли знайтися і таки справді знайшлися люди, 

що мали вже за собою іншу політичну діяльність в ра

мах тих політичних партій чи на основі тих ідеологічно

світоглядових понять, що до того часу визнавалися в 

українській суспільності. Але такий стан довго не три

вав. До яких двох-трьох літ повідставали від ОУН всі, 

н кого справді не було духових даних на те, щоб спри

йняти націоналістичну ідеологію. 

Одначе, чи такий початковий конrльомерат людей 

різних політичних напрямків, що перетопилися пізніше 

11 одну цілість в горнилі націоналістичної ідеології, був 

ті.'ІЬки за кордоно~1? З досвіду власного мого життя мо

жу сказати, що точнісінько такий же самий стан випю

рився і в краю, в Західній Україні, ІЗ початках творення 

націоналістичного руху. Пригадую собі 1925-1926 ро

ки, коли творилися у Львові "Група Української Наці

оналістичної Молоді", а потім "Союз Української На
ціоналістичної Молоді". Відбувалося тоді безліч уся

ких зборів, сходин, дискусій і т.д., а все під кдичем : 
геть з комуною і з радянофільством! Поміж студентсь

кою та й іншою молоддю звихзлися наші агітатори і да

вали підписувати заяви приступлення до "Групи Укра

їнської Націонадістичної Молоді" всім, хто заявив се
бе проти комуни. Були там і гетьманці і католики з т.зв. 

християнсько-суспільним світоглядом і навіть соніяліс

ти-радикали. Ввесь цей зліпок тимався купи спільною 

акцією прочищення студентських, робітничих і ремісни-
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чих юнацьких організацій від большевицьких ячейок. 

Як це ·сталося - це забрало часу навіть небагато - в 

"Групі" а потім у "Союзі" почали зарисовуватися пер-

. ші щілки. Один по одному почали відходити більш чи 
~•енш добровільно оці "неоднородні елементи": найпер
ше відійшли соціялісти-радикали, потім якось безслід

но зникли, нечисленні щоправда, гетьманці, накінець 

католики, після безуспішного намагання накинути но

вій організації своє ідеологічне забарвлення А все те, 

nід першого до останього акту дії, відбувалося на моїх 

очах і в тому процесі я теж приймав досить жваву 

участь. Але чи в моменті злиття всіх націоналістичних 
гуртів n ОУН запануnала вже повна однородність у тій 
Організації в краю? Не тільки тоді, але й напередодні 
другої світової війни "крайова" ОУН мала n собі силь
не крило соціялізуючих, а навіть націонал-комунізую

чих елементів. Послухаймо, що каже про те інж. йосип 
Бо йду ник, якому теж доводилося стрічатися з тим "лі
nим крилом" : 

344 

"Прояви "соціилісти"Іности" можна було завважити 

в деяких членів ОУН, икі з тнм зовсім не скривалнся. 

Маємо тут на думці сл. п. Івана Мітринrу, з його прн

клоннннамн, а саме Р. Паладій"Іуком, Б. Левицьким, 

Риваном і, оскільки не помнлиюси, пп. Бітошинським і 

Д. Штнкалом, який навіть писав про "Чудовий клімат 

міста з його хідниками, деревами та домами", щоб, здв· 

єтьси, творити міський "пролетаріят"'. 

Всі вони гуртувалиси, в першу чергу, навколо ви

давництва "Дешева Книжка" у Львові, а дехто навко

ло газети "Нове Село". Сл. п. Мітрииrа заініціював і 

видав пару "ІНСел журналу "Геть з большевизмомІ" 

до співпраці в икому запрошував і автора цих ридків. 

На запит автора цих ряднів, чому журнал має назву 

"Геть з большевизмом", а не "Геть з комунізмом", Мі

тринrа відповів, що нема потреби і розумної підстави 

боротися з номуиізмом, бо ж він особисто не ви11лючає 

номунізму, иавпанн, вважає комунізм приємnивим, nи-



ше, розумієтьси, не в російсьно-большевицьному видан

ні, а в унраіисьному, і це зовсім не йде в розріз з ун

раіисьним націоналізмом. Бо ноли може існувати "иа

ціоиал-соціилізмr, то "ІОМУ ж не мав би існувати "иа

ціоиал-номуиізм"? 

Це було в 1936 році. Отже ж, ин ба"Іимо, тані "со

ціильствуючі" елементи в ридах ОУН були (і то в нраю, 

а не на еміrраціі, прим. З. К.). 

Що ж сталоси з тими "елементами" під час розламу 

в ОУН в 1940 році? Всі вони, ин одни, Мітрииrв, Ривви, 

Пвлвдійчун, Борис Певицьний, Вітошиисьний, Штинвло 

і т. д. стали по стороні "диверсії" і творили іі нвдри, 

в навіть "провідну верхівну". І деині з них були учвс

иинами наради 10 лютого, инв постановила панликати 

до житти "Революційний Провід ОУН", в може дехто 

з них входив до того "Проводу", так само, ин були 

вони учасиинами т. зв. нранівсьиого иоиrресу весною 

1941 рону".4 

Ці "соціялістичні" -вживаємо тут термінологн са
мого Степана Бандери - елементи існували в ЗЧ ОУН 

ще й потім і частина їх перейшла до т.зв. двійки, але на

певно ще деякі лишилися і про те знову переконаємося 

при нагоді якогось організаційного струсу. Бо скільки 

б ми не деклярували про "монолітність" і "крицеву спа
яність" Орга:нізаці·ї, в ній, - як і в кожній іншій -зав

жди були й будуть різниці поглядів на різні тактичні й 

програмові спра·ви, зокрема на справи соціяльної полі

тики і тут завжди легко буде пришити комусь ярлик со

ціялізму. Коли ж nорівняємо ОУН і ОУНР в тій nлощи

ні, то побачимо, що від часу пам'ятного розламу 1940 
року з Організації Стеnана Бандери кілька разів уже від
nливали ці "соціялістичні елементи", яких ·він не бачив 
у себе, але бачив в оточені nолк. Мельника і рятував 

перед ними чистоту ідеології ОУН. Деякі з них прича-

•Осип Бойдуни1>: "В 'Чо.му ж розходження"? Уr>раінськє Слми, 

Париж, 'Ч. 449 з дня 18 'Червня 195{). 
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лили вже до чисто націонал-комуністичної організації 
Майстренка. Нато~tість ані не бачили ми ані не чули про 

якінебудь соціялістичні "ухили" в тій частині ОУН, що 
залишилася під керівництвом ПУН. • 

Висуваючи під адресою ПУН закид, що він - а 

прийнамні значна частина - хоче обмежити діяння 

ОУН до чисто технічної, революційно-мілітарної дії, 

виглядає на те, наче б РП ОУН обернув кота хвостом. 
Та ж ідея створення ОУН, як спільної політичної над

будови часто неусвідомлених ще хотінь і порухів різ

них націоналістичних гуртів, зродилася ніде інде, як са

ме там, за кордоном, і першими її речниками а потім і 

творцями Організації були ті члени ПУН, що в 1940 ро
ці стояли на чолі Організації. І ніхто інший, тільки як

раз nони ввесь час наставали на те, щоб відділити від 

ОУН технічно-бойовий сектор діяльности, затримавши 

його під дотеперішньою фірмою "Української Військо

вої Організації". І саме представники "крайової ОУН" 
гаряче заступали думку, що ОУН мусить узяти на се·бе 
також тягар технічно-революційної дії, і, щоб цей про

цес прискорити та до деякої ·міри поставити ПУН перед 
доконаню1 фактом, са~Іі на власну руку почали перево

дити революційно-бойові акти та довели до того, що як

раз у "краю" а не "за кордоном" уся діяльність ОУН 
звелася до "технічно-революційної" сторінки. Я все те 

також спіл1:1но з іншими переживав і вже про ті речі пи

сан у своїх спогадах. 5 

Дилемою "чузозе~шо ї інтервенції" та "орієнтації 

на власні сили" слід оперувати дуже обережно, коли не 

хочемо згубитися в пустословній демагогії. Чесний про

тивник не може з переконання поставити такий закил 

Проводові Українських Націоналістів. ОУН не була пер

ша, що цей принцип орієнтації на розбудову ВJІасних 

• Гл. Зиноаій Книш: Дрижить підзе.нний zy~r, (спогадп в 1930 
1931 ро~rів у ГалІtчuні), Вінніпе! 1953, Розділ Vlll, Конферекція 

а підзе.нелля.с rв. Юра, і дальші. 
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сил народу до боротьби з ворогом видвигнула, але во

на перша після визвольних змагань найгрунтовніше роз

робила і старалася прищепити його всій українській су

спільності. Ue їй удалося, бо сьогод:ні нема ні одної у

кра"і'нської політичної партії чи організації, що відкида

ла б орієнтацію на ·власні сили україського народу, як 

підставу своєї політики. Хто тої очевидної правди від

~ювляє для ПУН, той тим самим ставить під знако~І сум

ніву правдивість інших своїх тверджень. 

Але, як з одного боку ніхто не відкидає принципу 

орієнтації на власні сили в ви:Jвольній політиці, так з 

другого ледве чи знайдеться хтось, навіть з-поміж най

більш демагогічних крикунів, хто всю визвольну політи

ку української нації звузив би тільки до надії на зброй

не повстання українського народу. Інтердепенденція 

~Ііжнародніх інтересів у двадцятому столітті не допускає, 

щоб щось десь на нашій землі діялося в відірванні від 

реfuти світа. Кожен розумний політик, якщо не хоче се
бе обо1ішити, мусить це брати до уваги. Браn це до ува

ги ПУН і сліди того маємо зафіксовані вже на Віденсь

ко~ІУ Конгресі 1929 року. Мусять це брати і беруть до 

уваги ЗЧ ОУН, бо так мусить робити кожен політик, ко

ли він справді хоче бути політиком, а не політичним 

недоуком. 

Зберім ще раз докупи вимоги, що їх Степан Бан

дера в іменні РП ОУН поставив Голові ПУН 1940 року, 
при чо~tу їхній порядок дещо переставимо: 

1. Переїзд Голови ПУН до Швайцарії або іншої 

нентральної країни і створення двох центрів ОУН П() 

обидвох воюючих сторонах. 

2. Припинити політичне загравання з ·nо.lьонофі;tь
ською групою УНР, що тягнеться на мотузку польсько

го екзильного уряду, і з групою Дмитра ПалієІЗа, що 

орієнтується тільки на Німеччину. 

З. Включити себе активно в московсько-фін.;Іннд.::ь

ку війну, протиставившися насильній ~юбілізаuії укра-
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їнцін до польського ·війська в Франції і сформувавши з 

них український легіон, що брав би участь у боях у ря

дах фінської армії. 

4. Посилити підготову до повстанської боротьби, 

як оборонного засобу українського народу на випадок, 

якби большевики хотіли переводити виселення украї

нської о1ЮДНОСТИ. 

5. Вичистити ПУН від зрадників. Тут Степан Бан

дера мав на думці Ярослава Барановського, як "зрад
ника", і Омеляна Сеника-Грибівського, як його протек

тора перед Головою ПУН. 

Деяким з тих домагань не можна відмовити слуш

ности. Можна б навіть радіти, що члени ОУН турбують
ся долею своєї Організацої, свого Проводу, думають і 

радять нам тим, як найкраще поставити і повести бо

ротьбу за даних умовин. Цю слушність можна б Степа
нові Бандері і його РП ОУН беззастережно признати то

ді, якби тільки він ці домагання висунув, ПУН тих сqрав 

не розумів, про них не думав і нічого д.'ІЯ них не робив. 
Та ба! Лихо в тому, що людям за часто здається,наче б 

то єдино вони про дея1<і справи думали і тільки вони од

ні їх правильно розуміти. Вони- а з правила це бува

ють люди молодші віком, що з одного боку не встигли 

ще набратися досвіду власним життям і з другого опа~ 

новані притаманною молодій натурі нетерплячкою акції 

- готові приписувати ввесь розум собі і зачинати істо

рію від себе. Мені це зрозуміле, бо в моїх студентських 

роках я був такий самий, до деякої міри схильний вва

жати себе премудрим Соломоном, а всіх іюних мати :<і\ 

дурнів. Мабуть це вже така загальна хиба молодоспt. 

А тим часом, ще заки деякі з тих домагань виляг

лися в головах членів РП ОУН, ПУН уже зачав їх здій

снювати. Як тільки почалася війна, Голова ПУН за/ІИШНfІ 
Німеччину і переїхав до Риму. Італія тоді бу.1а неt:тра
•lьною країною, війни не хотіла, - відомі ж снробн Му· 

соліні посередмичити в початках воєнного конфлікту. 
Була вона пов'язана 'Політично з Німеччиною по віссі 
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Рим-Берлін, все ж таки досить заздро старалася берег

ти незалежности своєї політики і Гітлер з тим дещо му

сів рахуватися. Правда, не була це така нентральна кра

Ї'На, як Швайцарія, або Швеція, все ж таки нентральна 

в тому часі і Голова ПУН, переїжджаючи туди, мав ку

ди більшу вільність рухів і слова, як у Німеччині. 

Думку виїзду до далекої нентральної країни най

більше заступав Ярий. йому залежало на tому, щоб 
полк. Мельник перебував якнайдальше від Німеччини, 

оперативного терену Ярого. Одначе, в тому часі не бу

ло ніякої інакшої можливости. Швайцарія чи Швеція 

може б погодилисЯ приняти до себе Голову ПУН, але 
тільки на правах азилю, т.зн. дозволивши тільки посе

литися, під умовою припинення всякої політичної діяль

ности, що могла б колідувати з нентральною поста

вою країни і наразити її взаємовідносини з котроюсь з 

воюючих сторін. Те ж саме можна сказати і про Туреч

чину. Які ж інші країни лишалися? Еспанія і Португа

лія? Поминувши їхню віддаленість від України і тяжкий 

зв'язок з Організацією, перебування в першій не бага
то різнилося б від поселення в Римі, а Португалія від 

століть уважалася неначе сателітом Англії. Коли ж би 

Голова ПУН переїхав до Америки, тоді тільки номі

нально був би Головою ПУН, цебто провідником своєї 

Організації, на ділі ж став би звичайним поліtичним 

еміrранто~І, без можливости фактично керувати ОУН. 

Характерне, що опозиція Степана Бандери стави

л вимогу полк. Андрієві Мельникові переїхати до яа

лекої нентральної країни, але .~ивсім не домагалася то

го від самого Бандери, коли обра.1а його на Го;юnу 
РП ОУН. 

В моїх спогадах "Перед походом на схід" писав н 

про те, що ПУН мав на думці створити свою експазиту

РУ в Америці, щоб звідти керувати самому і помагати в 
співпраці заморським українцям о керуванні укр:~їнсь

кою політикою на випадок перемоги альянтів. Заходи n 
цій справі почалися з початком січня 1940 року. Може 
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й скоріше, але я можу говорити тільки про те, що знаю 

напевно. Але я брав участь у засіданні ПУН у Відні в 
першій половині січня 1940 року, на якому то засіданні 
обговорено і вирішено ту справу. 6 Можна спорити про 

те, чи це засідання відбулося перед чи після приїзду 

Бандери до Голови ПУН, але безспірним лишається 

факт, що цю спра·ву вирішено і її здійснювання було на 

повному ході перед днем 10. лютого 1940 року, коли 
постав РП ОУН. 

Не було ніякого загравання ПУН з групою Дмитра 

Палієва чи з польонофільським центром УНР. Дмитро 

Паліїв у тому часі стратив уже всяке політичне значен

ня. його організація "Фронт Національної Єдности" 
припинила своє діяння з моментом війни, самий Паліїв 

зо своїми прихильника~ІИ поселився в Криниці і ніякої 

політичної роботи не провадив, коли не рахувати його 

старань висунутися на провідника Українського Цент

рального Комітету в Кракові. Це йому не повелося, пе

реміг його проф. Володимир Кубійович і ніхто інший 

тільки член ПУН полк. Роман Сушко докладав усіх сил, 

щоб не допустити туди Палієва. Один раз приїжджав 

Паліїв до Кракова з пропозицією розв'язати ПУН і 
створити на те місце нову організацію, та це була дум

ка така недоречна, що навіть дискусія над нею не вела

ся. Після того Паліїв зовсі~І затих і не давав про себе 
знаку життя. 

Можливо, що Степан Бандера мав тут на думці ві

зиту уенерівського діяча Соловія в Голови ПУН з метою 

узгіднити якось діяння ПУН і осередку УНР.7 Нічого 

таємного в тому не було, бо розмова відбувалася при 

свідках і до нічого ця стріча не довела. А зовсім відмо-

о Гл. "Перед походо.н на схід", 11. частина, 2 Роаділ: "В не.та

нnй світ далеІ>ий: Відень", стор. 18. 
7 Про те буде .нова в останній частині .но їх сnогадів n. н. "Б'є 

дванадцята", в розділі "Націоналістичний рух у Франції і 11 Ні

.неччині". 
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витися від стрічі було незручно, бо саме тоді в Франції 

ішла затяжна боротьба за звільнення українців від обо

в'язку військової служби в польській армії і кола УНР 
могли тій справі дуже пошкодити, тому відповідальні за 

ту справу українські кола в Франції просили Голову 

ПУН не відмовитися від зустрічі з Соловієм. І зрештою, 

до цеї зустрічі дійшло не з ініціятиви Голови ПУН або 

когось з членів ПУН чи взагалі членів ОУН, тільки на 
прохання самого Соловія. А крім того, як слушно під

мічує інж. Бойдуник, 
"Мимо тих закидів, які п. Бандера робить на адресу 

ОУН за "прихильність до групи УНР", чи інших "полі

тичних чинників", п. Бандера хіба не скриє того, що 

першим "політичним актом" його і його групи зараз 

по т. зв. "краківськім конrресі"... весною 1941 року, 

було скликанни до .1'\рвковв представників усіх полі

тичних партій, включно до "групи УНР", в склад икоі 

ввійшли представники всіх тих укрвінських соціаліс

тичних, радикальних, демократичних і НФЄ партій, 

включно з представником "групи УНР".8 

В той час, як до членів РП ОУН тільки далекі і неяс 

ні відгуки доходили про те, що діється серед українсь

кої е~tіrрації в Франції, ПУН уже стояв у поuно~tу роз

гарі боротьби за рятунок українціu від нійськоtюї по

винности в польській еміrраційній армії.• В Франнії 

постійно переживали Заступник Голоuи ПУН, генерал 

Микола Капустянський, та Організаційний а пізніше Рефе
рент Пропаганди ПУН, інж. Микола Сціборський. Перед 

самою війною їх змушено покинути Францію 3 уна1•1 

на їхню політичну діяльність. Крім них у Франції діяли 

ще й інші члени ПУН, як інж. Олекса Бойків та інж. Во

лодимир Мартинець. Uілими роками ті люди стояли в 

s ОсІІІІ Бойдуник: "В 'Чо.~у ж розходження?", Українське Слово, 

Парuж, ч . .J.J9 з дня 18 'Червня 1950 рО'Ііу. 

о Гл. upo те докладно в книжці д-ра М!tрослааа Неоелюка n. н. 

"1/ід 'Чужи.ип прапора.ІІІІ", Париж 1951. 
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nроводі українського життя в Франції і коли вибухла 
війна, не треба було їм ждати на nоради Стеnана Бан· 
дери, вони самі найкраще знали, що треба і що можна 
там для української сnрави зробити. 

Інж. Опеиса Вовків 

Великих можливостей для українців у Франції не 

було, бо від років вона знана була з одного боку зо сво

го русофільства, а з другого з nриязні до Польщі. Укра

їнців толерувала, як робітників, бо їх nотребувала. По

мимо таких nолітично несnриятливих умовин ОУН сnро

моглася досягти там немалих усnіхів. Почали вони роби

ти старання теж і про український легіон, ще заки Сте· 

nан Бандера з товаришами вnали на ту думку. Передаю 

тут слово ред. Олексі Бойкову, що на моє nрохання 

роз'яснити цю сnраву 'Наnисав для цієї книжки сnеціяльно
го, nризна ченого для nублікації в ній листа: 
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Вельмишановний ДружеІ 

У відnовідь на Вашого листа в сnраві камаганна 

зорганізувати Уираїисьиий Легіон у Франції на nочат

иу другої світової війни, nодаю настуnне: 

1) З моменту заnочатиуванна другої світової вій

ин зродилась в Уnрави Уираінсьиого Народного Союзу 

в Франції ідеа зорганізуванна Уираїнсьиого Легіону 

nри французьиій армії. Ми були вnовні свідомі того, що 

Уираїнсьиий Легіон, аищо б нам nощастило його зор

ганізувати, був би демонстрацією nолітичного хараи

теру, аиим ФранціІІ заанrажуваласа б доnомогти уира

їнсьиому народові в його визвольній боротьбі за об

нову самостійної Уирвїнсьиої Держави. 

Одна'Іе ца ідея:, 'ІН ионцеnців:, не могла мати ви· 

глв:дів на здійснення: тви довго, в:и довго Франців: не 

встуnнла б у війну з СССР. Після: оиуnвціі мосиовсь

иою армією Звхідніх Земель Уирвїни, ні Фрвиціа ИІ 

Велние БританіІІ не виnовіли Мосиві війни, в обмежи

лись ДО ДИnЛОМВТИ'ІННХ nротестів. ТИМ 'ІаСОМ nОЛЬСЬJІИЙ 

урад на 'Іолі з ген. Сіиорсьинм nристуnив до органі

зуванна nольсьиої армії в Франції. Подввлаю'Іа біль

шість уІІраінсьиої еміrрації в Франції були наші робіт

ннии з Гвли""Іини, в тільии мала иільиість з Волині, та 

всі вони були громаданами Польщі і тим самим, на 

домаганна nольсьиого ураду, зобов'азаиі до слу111би в 

nольсьиій армії. 

2) Довелось nовести вельми ввжиу і затаІІІиу бо

ротьбу за ритуванна тих людей від обов'азиовоі служ

би в nольсьиій армії, аищо ми хотіли б в майбутньому 

організувати Уираїнсьиий Легіон. Це нам nощастило 

було осагиути, що й давало надію, що фрвицузь:киіі: 

урад таиож має деаиі nлани щодо майбутнього У:кра. 

їни. Ми, уираїнці, були єдині, в::кі цього досигнули: 

фраицузьиий урад nрийнав рішеииа, що уJІраїиці йдуть 

добровільно 'ІН то до nольсь:кої, 'ІН то до фраицузь:коі 

армії. Таиого вийнатиу, нвnриилад, не хотів зробити 

французьJІий урад дла білорусинів, ІІJІИХ ми під"!'Г~-
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мували всіми нашими силами. Це давало нам надію, 

що в дальшому розвиткові війни нам пощастить до

битися дозволу від французького уриду на зоргаиізу

ваини Украінського Леrіону. 

Одначе урид ген. Сікорського не вважав це корис

не дли укрвінців рішеиии французького уриду оста

точним і польське військове бюро, маючи списки всіх 

польських громадки від французьких префектур, ви

сиnало покликании до військової служби, повідомляючи 

водночас про те станиці французької жандармерії і до

магаючись від них лрилильиувати покликаного, щоб 

він зголосивси до служби в польському війську. Отже 

наші труднощі і боротьба проти недотримуваиии ло

ликами рішении французького уриду не прилинилиси 

3) Московський напад на Фінлиндію викликав серед 

французької публічної опінії великий гнів. Той гнів 

був швидше виивом невдоволення з того, що москалі 

лов'изалиси з Німеччиною і ломагали ій економічно, 

чим посилювали ворога Франції. Фінлиндік лослужила 

тільки претекстом. Але лід тиском французької оліиіі 

і тому, що французько-німецький фронт перейшов у 

тому часі в бездійову стадію, публічна олініи почала 

домагатиси висилки експедиційного корпусу до Фін

линдіі. 

Цей експедиційний корпус був зосереджений у лів

нічній Франції. Більшість його складали французькі 

частини, в, здвєтьси, приділена туди була одна англій

ська бригада. Крім ТОГО НеГВЙНО ЗГОЛОСИЛИСR ЛОЛRКИ 

і вирішили приєднати до того експедиційного корпусу 

"Бри~вду Подгвлинську", ику почали тут ив швидку 

руку організувати. 

Корпус почав переходити нову муштру тв воєнні 

вправи, одначе не мав він потрібного вириду, щоб 

могти з успіхом перетримати зиму в Фіилиндіі. Шеп

твив лролвrанда проти висилки експедиційного кор

пусу послуговуваласи згадкою про похід Наполеона ив 



Москву 1812 року, коли більшість "Великої Армії" зни

щила люта зима. 

В ім'я nравди треба тут сказати, що англійський 

уряд від самого nочатку nідготовки того корnусу ста

вивеа неnрихильно до тієї ідеі і, як тільки міг, то галь

мував його здійснения. 

4) Очевидна річ, що, ак тільки роздався голос про 

організуванни ексnедиційного корnусу до Фінляндії, ми 

заметушилися і стали nросити в Міністерстві Закордон

них Сnрав Франції дозволу на організувания Украін

ського Легіону. На наші nрохання не давали нам ні 

nозитивної, ні відмовної відnовіді, мовляв, сnраву тре

ба nерше доосновно nерестудіювати. Мавши надію, що 

доб'ємося успіху, и негайно nочав листуватиск з дея

кими вищими старшинами українських армій і від усіх 

них дістав nовну згоду і радісне nідтвердженни на 

nерший nоклик станути в рядах майбутнього Украін

ського Леrіону. Не було сумніву, що сама вістка про 

дозвіл формувати Український Леrіон зелектризувала б 

усіх українських старшин no цей бік фронту. .1'\рім 

того ми мали надію, що деяка частина українськоі мо

лоді в ЗДА добровільно зголоситься до Украінського 

Легіону і що nри доnомозі .1'\анади нам nощастить ді

стати іі до Франції. 

5) Несnодівано дли нас на нашу велику радість 

до Парижа nриїхав колишній фіиський nосол у .1'\иєві, 

сл. n. rуріин. Нам негайно nощастило встановити з ним 

зв'взок і ми виложили nеред ним наше бажании од

верто, щиро і з nовним заnалом до сnрави - доnомог

ти Фінлиндіі в боротьбі nроти сnільного нашого воро

га. Фіиландський диnломат був глибоко зворушений 

цим виявом nриязні українців до фінляндського народу 

і його боротьби, серде'Іно нам nодякував і майже зо 

сльозами в О'Іах відnовів: 

"Ми не маємо зброї І И nриїхав ,цо Франції з с,ци

ним ,цору'Іеиивм - nросити зброі. Якщо ми 11 не ,ціста
немо, бу.цемо змушені nросити мира. Поиищо ми не 
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по'І'ре6усмо помочі а JUOA&Xr вам 'І'ре6а 'І'іnьки :16роІ І 

С'І'рІnвва". 

В дальшій розмові посол інформувавск про стан 

иашоі еміrрації в Франції, про нашу працю, про подіі 

в Украіні і иа тому наша авдієнцік скін'Іиласк. 

Три дні післк нашого поба'ІеннІІ з послом покви

лоск офіційне повідомленна французького уркду, що 

дає він до днепозиції фінлкндськоі армії всю зброю, 

кка вживаласк в першій світовій війні. Ставало ксним, 

що справді фінлкндська армік не має зброї вдосталь 

і що Францік не може ій дати модерної зброї, бо сама 

має іі замало. 

Виїзд експедиційного корпусу свідомо плииово 

віддалювано аж до весни, мабуть з побоювань перед 

гострою зимою. Тнм самим також затигаласк справа 

формуванни Уираінсьиого Леrіону і нам було .исно, що 

ки довго не буде війни між Францією і СССР, таи дов

го ие буде формуванни Украінського Леrіону. 

Яи відомо, в дальших тижнкх підписано переми

р'к між Масивою і Фінлкндією, а підготовлюваний иор

пус, разом з "Бриrадою Подгалкнсьиою", кинено пізні

ше до Норвеrіі, бо вже тоді напала на неі Німе'І'ІИНа. 

Дальші воєнні подіі покатилиск швидко, французь

ІІИЙ фронт заломивек і та11 не здійсниласк ідек сформу

ваник У11раінсьного Легіону на французькій території. 

Олеиса Бойків. 

Та не тільки про український легіон у рядах фін

ляндської чи французької армій думалося. Ішли спроби 

організувати з українців у Франції добровольчу части

ну при канадійській армії, як про те знову ж пише Оле

кса Бойків у кореспонденції з Парижа, в зв'язку з при
значенням генерала Жоржа Ванье, канадійського амба

садора в Франції в 1940 році, генеральним rубернато

ром Канади : 
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" ... В такій важкій ситуації зродиласк в нас думка 

звернутиск до канадійського уркду з окремим меморан-



думом, В ИКОМУ ВКІ!.ЗІІ.ТИ б НІ!. 'ІИСеЛЬНИЙ СТІ!.Н НІ!.ШОЇ 

еміrраціі в Канаді, нуди, иа нашу думку, зможе і за

хо'Іе nереїхати по війні уираіиська еміrраціи з Франції, 

бо nовороту дли неі на рідні землі иема. Отже будемо 

nросити канадійський урид nрийнити в риди своєі арміі 

укрвінців з Франції, кк добровольців. Меморандум був 

наnисаний французькою мовою, дбайливо сформульо

ваний та устилізоваиий. І врешті nрийшов день nода'Іі 

його канадійському амбасадорові в Парижі . 

... Амбасадор Ваиьє nривітав нас щиро й одверто 

та nоnросив зайнити місци nеред столом його nраці. 

Ми негайно, цебто n. Любомир Гузар і и, nристуnили 

до викладу наших думок. Амбасадор Ваньє вислухав 

нас уважно, щоб у свою чергу забрати голос. Він nо'Іав 

іиформуввтиси про нашу еміrрвцію в Фрвиціі, в саме, 

з иких земель воиа nоходить, і негайно стало nомітно, 

що так Західні Землі Украіни кк і укрвінськв еміrрвціи 

в Квнаді йому добре відомі. 

"Це дуже гарно з ввшоі сторони, - сказав амба

свдор Ввньє, - тв це водио'Іас робить Квнаді тв іі урв:

дові велике nрнзнвнни, що ви икрвз до нашого уриду 

звертаєтесь з nрохвнним, щоб nрийнив у свою армію 

ваших людей, ик добровольців. І хо'Ів и вже теnер мо

жу внеловити в імені уриду Квнади його nодику за те 

велике nризнании й бажании ваших людей служити в 

ІІанадійській врміі, одна'Іе ХО'ІУ звернути вашу увагу, 

що Квнада не збирвєтьси внетавлити велниоі врміі. Тре

ба вам знати, що канвдійський воик є иайдорОЖ'ІИМ !'О

ином у світі, а тому наші фінвнеові сnроможності не 

дозволиють нам навіть у 'Івсі війни втримувати велику 

армію. Одна'Іе и вас заnевнию, що ваш меморондум 

буде негайно nоданий до відома канвдійсьJІому ур!',~с>

ві, икому й слід nрийнити в цій сnраві рішенна". 

Авдієнціи не тривала довше двадцати хвилин і >Ін 

вийшли з тим nерекоивниим, що з нашоі в11ціі иічогс 

путнього не вийде. І справді иіииоі відnоБіді на nаш 

меморандум ми ие дістали. Отже треба було rrродоя-



жувати тут на місці боротьбу проти обов'язкової сnуж

би укрвінців у польській армії". •0 

Всі ті заходи робили члени ПУН у тісному порозу

мінні з Головою ПУН ще передтим, заки здогадався про 

них Степан Бандера і як же ж тут говорити про те. що 

нерозуміння чи занедбання тих справ стало одною з при

чин політичних розходжень в ОУН та призвело пізніше 
до створення РП ОУН? Відповідь нехай дадуть самі чи

тачі. 

Трудно щонебудь сказати про підготову до пов

станської акції. ОУН, як революційна Організація, му

сіла мати на оці революційний виступ у відповідний мо

мент. Якщо могли б бути якісь різниці в поглядах ПУН 
і опозиції на ту справу, то не мериторичні, тільки так

тичні. Степан Бандера був опанований думкою підняти 

протибольшевицьке повстання від самого початку, ко

ли вийшов на волю після розпаду Польщі. Він посилав 

емісарів у Західню Україну розсліджувати, наскільки 

пригожий там грунт до повстання, •• а пізніше старав

ся підтримувати ту думку серед членства ОУН і виси

лаючи з таким дорученням до Львова на Крайового 
Провідника Дмитра Мирона- Орлика. 12 Він заступав 

погляд, що повстання треба викликати за всяку ціну, 

сперти його на Карпати і протриматися кілька тижнів, 

доки це не викличе відгомону в світі і не спричинить 

інтервенції світових потуг у користь України. Ця спра

ва дискутувалася в Крайовій Екзекутиві у Львові, деякі 

члени виступили проти неї, вважаючи, що повстання в 

•о О. Бой~>ів: Генерал Ваньє й у~>раїнсь~>а еміrрація в Франції, 

(Новий Шлях, Вінніnе!, ч. 65, 28 серпня 1959 ро~>у). 

н3наний нам уже Володztмир Крансь~>ий ( z.д. "Перед походом на 

схід") розІ>f13УЄ, що ~>оли його посилали на обслідування давньої поль

сь~>о-ру.кунсь~>ої границі, дору11али теж розвідуватися про настрої 

серед людей, насІ>іАьІ>и ІІрихильно була б сприйнята ду.м~>а про пов

стання проти большевuІ>ів. Після свого повороту він звітував, що 

ні~>о.ІІ?J повстання ані в думці. 

"' Згинув з ні.Іtець~>их ру!> на вулиці в Києві 1941 рtжу. В. 8. п! 
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той час, коли обидві воюючі сторони зайняті своєю вій

ною, переміниться в жахливу масакру української люд

ности. Не вірили теж в інтервенцію інших потуг та по

казували на приклад Фінляндії, що ждала кілька міся

ців і такої допомоги чи інтервенції не діждалася. Так 

упала думка про повстання, а потім почалася німецько

большеuицька війна. 13 

Коли Бандеру з товаришами палила нетерплячка 

починати безпосередньо революційно-повстанську ак

цію проти большевиків, ПУН мусів на ті справи задив

лятися більше спокійно і тверезо. Члени його перейшли 

вже в свому житті через одну революцію і то в незрів

ня-но більш сприятливих для українського народу умо

вах і мали досвід, якого бракувало молодим націоналіс

там Бандери, з яких ніхто не нюхав ще воєнного пороху. 

Не забуваймо, що більшість членів ПУН це були високі 

військові старшини спершу чужих а потім українських 

армій, мали вони за собою по кілька літ фронтової слу

жби в першій світовій війні: генерал Микола Капустян

ський, полковники Андрій Мельник і Роман Сушка, під

полковник Микола Сціборський, сотник Омелян Сеник

Грибівський, молодші старшини д-р Юліян Вассиян, 

інж. Олекса Бойків і інж. Володимир Мартинець - всі 
три добровольці до формації "Українських Січових 

Стрільців". До справ війни і революції ці люди мусіли 

підходити серйозно і фахово, а не по засаді: "нам море 

по коліна!" В них було розвинене роками визвоJtьної 
боротьби і пізнішої політичної діяльности почуття від

повідальности і вони не могли пуститися на непроду~tа

ну акцію, заварити каші і заставити потім український 

нарід її з'їдати та угробити може в тому народі віру в 

•а Про 11і справи в .tteнe 2отова написана книжечка tl. н. "Голос 

з підпілля - розповідь Кривоноса". 3 різних, від .treнe незалежтех 

причин не .ІІоже вона пimtt до друку. Є це розnовідь ЧІІена ОУН, що 

перебував 11ід 6ольшевиr>а.кzt в 1939 - 1941 році і входив у с~>.~Іад Кра

йової Екзекутивп ОУН у Львові. 
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націоналістичний рух і його Провід. Схочуть до того 
признатися теперішні керівники ЗЧ ОУН чи ні, але я 
глибоко певний того, що вони на справи повстання про

ти большевиків тепер глядять дуже подібно, як це ро

бив колись ПУН. 

Може були якісь розмови на тему потреби і мож

ливостей проти большевицького повстання з Головою 

ПУН, а чи з окремими членами ПУН у тому часі, може 

дебатував на ті теми РП ОУН на своїх закритих засідан

нях. Одне можу з цілою певністю сказати: ніколи ані не 

був я особисто свідком, ані не чув про те, щоб у роках 
1939-1941 опозиція подавала за причину свого виступу 
проти ПУН котрунебудь з обговорених повище справ. 
А говорив я немало і з не одною людиною. Була мова за
гально про нездарність членів ПУН, про відчуженість 

ПУН від рідних земель, були нарікання на його "неро

зуміння потреб революційної боротьби" і т. д. та й на 
тому кінчалося. Натомість скрізь і завжди за головну 

причину конечности відсунути ПУН від керми справами 

ОУН подзвалося те, наче б то загал членства не мае до
вір'я до ПУН, бо він пронизаний зрадниками й оповитий 
провокацією, а Голова ПУН не хоче прийняти рішучих 

засобів уздоровлення ПУН від такого стану. Це був від 

самого початку найголовніший, а потім единий арrу

мент опозиції в боротьбі проти ПУН. Намагання підбу

дувати потребу створення РП ОУН ідеологічними й по

літичними розходженнями виступили значно пізніше, 
коли вже розкол став доконаним фактом, коли диверсія 

перемінилася в окрему свою Організацію і відбула свій 
з'їзд у Кракові, т. зв. Краківський Конrрес в квітні 
1941 року /точної дати того Конrресу не можуть по
дати навіть самі члени ЗЧ ОУН/. 

Закиди зрадництва Ярослава Барановського і по
турання їм Сеника-Грибівського в такій формі, як іх 

видвигала опозиція і як до них ставився ПУН, були вже 

обговорені в попередніх розділах. На цьому місці може 
цікаво буде читачам познайомитися з насвітленним тієї 
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справи з-поза ОУН, людиною, що колись сама була на

ціоналістом, а потім націоналістичний рух покинула. 

Маю тут на думці працю Р. Лісового п. н. "Розлам в 
ОУН", що з неї подаю нижче кілька довших уривків: 

" ... Пущено иайтажчі аларми, що "иаціоиалістн"Іна 

ідеа і революціІІ в небезпеці" та що навіть у самому 

Проводі за иордоиом загиіздилиса слуги поліцій во

рожих держав. Не було б тоі загальної глухої триво· 

ги серед націоналістів, німоли б ОУН Бандери не роз· 

лиnаса таиим широиим рі"Інщем і все було б пішло 

іншою дорогою. 

Успіх алармів на тодішній 'Іас був иадзвн"Іайиий. 

Націоналістичний загал, у суспільио-иолітн"Іннх спра

вах дуже наївний, дістав отруйну іи'єицію. На цілі роии 

дістав він хвилюю"!е до глибнии душі зайиатта і вну

трішнього "ворога". Його душевна тривога, що нарос

тала з малоусвідомлеиого, але все таин сильного по

"Іутта аиоісь фатальної недолі руху та потреби оздо

ровлеииа від основ, була примітивними засобами об

дурена і повериева в інший біи 1 "геніальним спосо

бом" відвернено його увагу від тих атріючих ран, що 

довгими роиами вжираласа в pyx.t4 

"... Багатьом здавалоса, що тут справа справді по

полагала в тому, щоб о"!истити ОУН від можливих еле

ментів зради й провоиаціі, та що труднощі полагають 

тільии в тому, щоб аиимось способом устійиити, чи 

згадані заииди були слушні, "Ін ні. Насправді иоріиь 

лиха лежить зовсім деінде. Саме в надрах иаціоиалі

сти"Іного руху назріла і по пануванни над усією сус

пільністю лоскгала нова сипа з таиим обли"І"ІІІМ, з кким 

на уираіисьиому заході ще иіаиа суспільна течіа не 

виступала. Вона несла свої таблиці вартостей, свої ці

лі та свої методи. Ціллю було тотальне опаиувании 

уираіисьиоі суспільности шлахом опаиуваиин політиІ!н 

й засобів насильства. До цього змагала вона в nочутті cnt:· 

•• Р. Лісовий: Роsла.и в ОУН, стор. 11 - 12. 
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ціильного післвнництвв, ике приготуввв своїм писанням 

про "орден" Донцов".•s 

" ... Дуже велику помилку робили ті, що закиди 

"зрадництва" і провокації з 1940 р. брали дослівно, 

цебто питвлиси в nершу 'Іерrу про те, чи вони слуш

ні. А тим часом на першому пляні стоиnо тоді щось 

інше: це секта, прибравши войовничий релігійний ха

рактер, пішла походом по тотальну владу в самій сус

пільності. Перші іі удари зверталиси проти тих, що 

були визнавцими тієї самої ідеі тв в суспільній пло

ЩІ(Иі могли бути небезпечними конкурентами. Ясна 

річ, вrресивнв секта не могла воювати властивими со

ціяльно-політичними врrументвмн, бо з цього погли

ввесь свій обридово- релігійний арсенал, підсуввючи 

громадянству думку, що тут суть у великих політич

них спрвввх".•в 

"... Ролю яскравого всерозторощуючого врrумен-

ту виконали щойно голосні обвинуввченни окремих 

членів закордонного Проводу у "зрадництві й прово

квторстві". Проти всіх нараз не можна було без 1'\ВТВС

трофвльних для себе наслідків ужити такого врrуме

нту. І щойно цей оствній врrумент, і то через своє об

меження на кількох людях, міг вибухнути зо страш

ною силою. На нього жваво ревrуввв кожний нвціо-

, нвліст, бо це промовлило до кожного. Це ж був врrу
мент "пекла". Він відогрвв першоридну ролю в 1940 ро

ці і наступних роках. Він не тільки розбурюввв і стря

сев уми. :Кого робили посланцем і слугою сатани, той 

був вийнитий з-під усикого права тв був заздалегідь 

приречений на ганьбу і знищенни. На ліквідацію тв

ких людей не треба було видавати ніикого спецівль

ного дорученни. Може хтось думати, що вся цк сектант

ська фуріи звертаnаси щонайвище проти кількох оди

ниць, тв це неслушно. :Круг людей, що іх видввв-

1:1 ma.u же, стор. 152 - 153. 
•в та.н же, стор. 159 - 160. 



ла секта на загибіль, можна було далеко поширювати. 

В 1940 наступних роках бвндерівщинв розрізнила 

"зрадників і провокаторів" тв іх "спільників". До тих 

останніх можна було зачислити кожного невірного". 

І таким способом закид зрадиицтва і провокаторства 

заторкнув практично дуже багато людей. Він був нічим 

іншим, ик ідеологією терору найрадикальнішої нвціо

наnістнчноі секти проти українців... І власне наявність 

цього широко організованого терору це найпромови

стіший доказ того, що голосні закиди 1940 року були 

nише засобом секти вичистити своіх супротивників. 

Ronи б тоді справді справа стосувалась очищении ОУН 

від небезпечних елементів, то вси процедура іі маnа 

б зовсім інший вигnид, а масово розгорнених злочинів 

1941 й наступних років не було б". 1 7 

Може хто сказати: "Але все таки... невже не 

був винен Сеник, икщо документи ОУН попали в руки 

польської поnіціі'і'" Ясна річ, існування провини та іі 

розмір тижко стверджувати з усією певністю, икщо 

маємо справу з конспіративною організацією і нема 

даних, що остаточно висвітлювали б такі справи. Од

наче, коnи б тодішні обвинувачувачі схотіли були гля

нути на себе й свою дікльність минулих років, хоча б 

у краю, вони мусіли б одразу замовкнути. Вони мусіли 

б були прийти до переконання, що на рахунок іхньої 

відповідальности треба б записати ціnу гору безглуз

дих, nолітичного погляду дуже часто фатальних акцій. 

Ці акції були звичайно також з погnиду конспірації 

страшною річчю ... 

... Якщо Сеник був справді винен у тому, що різні 
документи попали в руки польської поліції, то це ста

лося за чотири роки перед смертю Rоноваnьци. Чому 

ж тоді Rоноваnець, що про всю справу знев напевно 

далеко більше, ик хтось інший, не тільки не відсторонив 

Сеникв від справ ОУН, але до своєї смерти мав у ньому 

" та.н же, стор. 161 - 162. 
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дуже близького, може взагаnі найближчого спобории

:ка? Чому ж він висиnав його в важливих місіах на 

вмери:квись:кий :континент? Правда, бандерівці звпев

ивють, що він робив це на те, щоб держати його зда

nе:ка від справ :краю. Одначе це арrумеити дnа немов

nат. Іншими словами: вкщо за Сеником справді була 

'"злочинна провина" (це ще була найгірша форма бан

дерівського закиду), то про те мусів знати в першу 

чергу Коновалець. Одначе тоді ОУН Бандери мусіnа б 

послідовно закид проти Сеиикв звернути бодай та:кою 

мірою проти Коиоввnьцв, що відповідав зв всю спра

ву. Та тут бандерівська логіка рветьсв і покійного Ко

иоввnьцв розмальовують, в:к свою ікону".Ів 

"... Ane чому вона (ОУН Бандери) не вивсиює ро

пі Ріка Ярого в розламі? А ци зловісна фіrура, що іі 

тінь що й досі падає на українське :.Киттв, була, може, 
першою дієвою фіrурою розламу... В його руках був 

кінець нитки до клубка багатьох справ і запальний 

шнур розламу. Серед укрвінського еміrраційиого гро

мадкнства в Европі в усіх групах поза бандерівцими та 

іх прибудівквмн відомо, вим був JІрий ... Причетність 

Ріхарда Ярого до іх а:кцій відбирає ім усвке право ки

дати на адресу супротивників закиди "зрадництва і 

провоквторства". В першу чергу мусіли б вони випрв

вдати й очистити самі себе".І9 

"... Коnи в 1940 році бандерівсь:кі провідники, об

винувачуючи девких чоnових людей в ОУН, жадали 

іх знищеиив, полк. Мельник попри все те, що, на думку 

багатьох, така поступка була б уратувала єдність ОУН, 

пішов проти того. Цю його поставу треба вважати зв 

один з найсвітnіших моментів і одни з найвідповідаль

ніших актів в історіі ОУН. Андрій Мельник стануа нв 

становищі, що провіднии руху, не маючи відповідних 

доh·азів щодо слушности закидів, :кидаючи людей вnас-

•s та.к же, стор. 162 - 163, 165 - 166. 
•u тая же, стор. 166 - 167. 



иоrо середовища на заrибіnь, робить страшний :>nо"Іии. 

І те, що ОУН пonR. Мельника, проти вRоі від 1941 року 
скерувала свій терор ОУН Бандери, не відповідала таRим 

засобам, це маnо і має веnи"Іезне зна"Іенив".zо 

Р. Лісовий, колишній видатний студентський діяч у 
Львові й nізніше в Берліні, nочав відставати від націо
налістичного руху вже в часі війни, а остаточно nоки

кув його зараз nісля її закінчення. В своїй книжці одна
ково гостро критикує він одних і других націоналістів. 
Правда, суnроти бандерівців уживає він висловів гост

ріших, але там, де йдеться про сnрави засадничі, про 
ідеологічні основи українського націоналізму, для ньо

го нема різниці між ОУН чи ОУНР, стоїть він на nози

ціях критика і nротивника цілого націоналістичного ру

ху, тож нема nідстави вважати, що він одних трактує 

легше, а других строгіше. 21 

Весною 1941 року, в місяці квітні, відбувся з'їзд 
диверсантів у Кракові. Не можна встановити точної да

ти з'їзду. Не nодає її ані Стеnан Бандера в своїй статті, 
ані нема її в збірці документів про ОУН, виданій ЗЧ 
ОУН в 1955 році. Це наводить нас на думку, чи взагалі 
збереглися оригінальні протоколи і nостанови того з'їз
ду, бо ж у такому разі без ніякого сумніву була б там 

дата, в котрих саме днях цей збір відбувся. Тим більше, 

що nри інших, документах звичайно дата заnодана 

докладно. 

Ці сумніви зокре~tа важні, коли йдеться про ствер

дження автентичности встуnу до "Постанов Другого Ве
ликого Збору Організації Українських Націоналістів, 

20 та.к же, стор. 172. 
21 Р. Лісовий: Розла.к в ОУН (критичні нариси а нагоди двад

цятиліття заснування ОУН, видавництво "Україна", Ні.11еччина 1959. 
Ця nраця спершу йшла, ЯІ> цикл статтей у часописі "Українські 

Вісті" а Уль.11і, а ІІоті.ІІ вийшла окре.11ою відбиткою. Р. Лісовий -
rІсевдо. Справжнє його назвище .11оже відо.11е не одно.11у а читачів, але 

не вважає.ио себе в праві розкривати його без згоди автора. 
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"Постанови в справі диверсії полк. А. Мельника." Нема 
певности, чи виданий текст тих постанов десять літ піс

ля закінчення війни і п'ятнадцять літ після їх схвалення 
точно такі самі в своїй стилізації, як були в 1941 році. 

Але їх зміст і тон відповідають апюсфері перших поча

тків розламу і тому, навіть якщо були б у них деякі піз

ніші підбарвлення, засадничого значення вони не мали. 

Цей з'їзд диверсанти назвали "Другим Великим 
Збором Організації Українських Націоналістів". Дру

гого Великого Збору ОУН, що відбувся 1939 року в Ри
мі, вони не визнають, називають його "Римськи~І Збо
ром". Це в поточній полемічній літературі, а в протоко

лі свого Другого Збору про нього не згадують зов

сім.2z Вони стверджують попросту: 

"Перший Великий збір відбувси 1929 р. Він nокли

квв до житти Оргвнізвцію Укрвінських Нвціонвлістів 

нв чолі з nолк. Е. :К:оноввльцем і в своіх nоствноввх 

ознвчнв звгвльні світоглидові звложенни, nолітичні 

нвnримні тв устроєві форми ОУН. 

Другий Великий Збір відбувси 12 років nізні

ше в 1941 році".zз 

З другого боку, ОУН під проводом полк. А. Мель

ника не визнає цього другого збору в Кракові, як Вели

кого Збору Організації Українських Націоналістів, тіль

ки як збір членів Організації Степана Бандери і нази
ває його "/{ раківським Збором". 

22 "ОУН о світлі иостанов Великuх 36орів, Конференцій та іншrtх 

документіа s 6ороть6и 1929 - 1955 рр." (36ірка доку.11ентів) Віоліо
тека Українського uідпільника 'Ч. 1. Видання Закордонних Частин 

Органіsації Українських На~1іоналістіо, 1955. 

2з Ta.rr же, стор. 25 - 26. Цей уступ утверджує нашу ду.ику, що 
вступ до ІІостанов того soopy написаний 6ув не в 'Часі, колІt вони 

схоалювалися, тільки в часі, коли редаrувалося видання тої sоірки 

доку.кентів. Бо говориться в ньо.иу не про те, що s'їsд "відоувається". 

тільки, що він "відоувся 12 рокіо uisнiиte". 
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Про внутрішньо-організаційні сnрави читаємо в тому 

встуnі: 
Внутрішньо- організаційні ускладнення й довго

тривалий етап тнмчвсовости, що лостав в Організаціі 

лісли смерти Вожди, теж внмвгвли авторитетного й ос

таточного вирішення. Користаючись переходовим ств

ном, що в Організаціі лісли морду Вожди не було ле

rвльноі влади, деикі опортуністичні елементи нв спілку 

з одним польським провокатором захопили були влвду 

в ОУН і проголосили вождем одного зо своіх людей, 

інж. А. Мельника. Щоб цьому фактові нвдвти еловидних 

форм леrвльности, скликвлн вони 1939 року з'і3д, икий 

незгідно з обов'изуючим устроєм незвели Другим Ве

ликим Збором Укрвінських Націоналістів і нв тому з'їз

ді затвердили факти ними доконані. Оргвні-,вціі за

грожувала небезпека опортунізації й розкладу. Покін

чити з ствном тимчасовости в Організаціі і з небез

пекою розкладу в Оргвнізвціі, було другим завданним 

ІІ. Великого Збору ОУН в 1941 року".z4 

В останньому, четвертому розділі тих "Постанов", 
n. н. "Окремі Постанови", ломіщено теж "Постанови в 
сnраві диверсії nолк. А. Мельника". Подаємо їх лониж

че 1:1 nовному тексті, бо, хоч не вносять вони нічого но

вого для читача, але є це офіційний документ Організа

ції Стеnана Бандери з того часу і нам невідомо, щоб у 

то~tу були колинебудь nізніше схвалені якісь зміни чи 

відкликання 

"ІІ. Великий Збір Організаціі Укрвінських Націо

налістів, розглянувши дікльність Організаціі Укрвін

ських Націоналістів від хвилини смерти сл. л. Вожди 

Євгена Коновальця, це є від 1938 р. до ІІ. Великого Збо

РУ Організаціі Укрвінських Націоналістів, це є до 

1941 р., стверджує наступне: 

І. Фактична керма ОУН опинилась зв кордоном 

н тая же, стор. 26 - 27. 
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по смерти сл.п. пол11. Євгена І'іоновальца в ру11ах лю

дей, а11і діали на ш11оду ОУН. 

2. Участь шІІідниІІів у 11ермуванні справами ОУН бу
ла загрозою дла УІІраінсьІІого Націоналістичного Руху. 

3. Обов'аз11ом відповідального за долю ОУН акти

ву Організаціі було перевести уздоровленна відносин 

у закордонних 11ерівних Rолах ОУН. 

4. ПолІІовник Андрій Мельни11 не виввив ні зрозу

міння ні доброї волі дла переведенна без зовнішніх 

лотрасень уздоровленна відносни у закордонних ке

рівних СУН і співпраца організаційного активу з полк. 

А. Мельником не могла дла ОУН принести жодної 

користи. 

5. Пол11. А. МельниІІ виввив повну нездібність Rеру
вати революційним рухом. 

6. Полк. А. МельниІІ виступав проти здорових по

чинів активу ОУН, став авно по стороні зрадників і 

ШІ\ІдниІІів Організаціі, та очолюввв іх ш11ідницьиу 

роботу. 

7. Акціа поли. А. Мельника і його товаришів є ди

версією проти ОУН, та змагає розбити одноцілий виз

вольний фронт У11раінсьиого Народу. 

В. Покликанна Вужчим Проводом УкрвінсьІІих На

ціоналістів пол11. А. Мельника на Голову ПУН, аке при

людно проголосив дни 14. жовтна 1938 р. Ярослав Ба· 

рановсьІІий, не має нікиого за11онного оперти в правно

му порадку ОУН і тому воно не може мати дла ОУН 

обов'азуючоі сили. 

9. Полк. А. Мельник опинивса на чолі ОУН в келе· 

rальний спосіб, всупереч виразним прилисам У строю 

ОУН, аиі правом поІІликуванна Голови ПУН неділюють 

одиноко й ви11лючно Збір УираінсьІІих Націоналістів, 

а не Вужчий Провід УІІраінських Націоналістів. 

10. З'їзд У11раінських Націоналістів, що відбувса 

27. В. 1939 р., не відповідав вимогам приписів Устрою 

ОУН про ЗУН, цього з'їзду не сІ\ликано в формальний 



сnосіб і в ньому не брала у'!асти nередба'іеиа устроєм 

ОУН nриnисана ІІіЛЬІІість уnравлених '!ленів ЗУН. 

11. Поотаиови З'їзду УкраіисьІІих Націоналістів з 

дни 27. 8. 1939 р., винесені в характері nостанов ЗУН 

та всі акти, довершені nолк. А. Мельником у харак

тері Голови ПУН є nротизаконні та nозбавлені nрав

них наслідків. 

12. Сл.n. nол11. Євген Коновалець ие оставив заві

щании відносно nоклиІІанни свого наслідника в особі 

nолк. А. Мельника. 

13. Твердженни Омелина Сеника, що сл.n. nолк. Є. 

Коновалець оставив завіщанни про свого наслідника, 

є видумкою О. Сеиика і Ярослава Барановського в ці

лі створении в ОУН такої ситуації, яка заnевнювала б 

Сеникові й Барановському захоnлении та закріnлеини 

за ними вирішаючоі nозиції в ОУН. 

14. Згідно з nостановами устрою ОУН, Провід УІІ

раіиських Націоналістів творив Голова, як рішаю'Іий 

'Іииник, разом з рештою членів ПУН, иким nрислуго

вуввв лише дорадчий голос, суnроти чого ПУН з хви

линою смерти Покійного Вожди nерестав законно 

існувати. 

15. Вихідною формально·nравиою точкою до уздо

ровлеини відносин у закордонних керівних колах ОУН 

ивлиєтьси nравний стан, що заіснував у хвилині смерти 

Покійного Вожди, то є дни 23. 5. 1938 року. 

16. ОдиноІІИМ nравильним шлихом до уздоровлен

ни відносин було усунении всіх деструктивних '!Ин

ників з закордонних керівних nостів ОУН. 

17. Акт з 10. 2. 1940 р., икнм nокликано до життІ! 

Революційний Провід ОУН, був істори'Іною коие'Іиістю 

в розвит11у УІІраїнеького Націоналістичного Руху, ІІІІУ 

а11тнв ОУН виконав згідно з інтересами ОУН і волею 

'!ЛеНСЬКИХ кадрів. 

18. ІІ. ВЗОУН стверджує, що nол11. А. Мельник nо

турив зраді в Проводі Українських Націоналістів, ді

ІІВ на шкоду ОУН і українськоі сnрави. 
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11. ВЗОУН виключає тому полк. А. Мельника з 

членів Організаціі Укрвінських Націоналістів. 

Виключенню підлиrают;. рівнож усі ті члени Ор

ганізаціі, що післи проголошення постанов 11. ВЗОУН 
братимуть участь в акції А. Мельника проти ОУН. 

11. ВЗОУН взнввє полк. А. Мельнниа заперечити 

икунебудь вкцію під назвою ОУН. Кожне відхилення 

від тієї nерестороги Орвнізаціи поборюватиме, ик 

диверсію. 

11. ВЗОУН взиває всіх націоналістів, иких група 

А. Мельника вткгнула в диверсію проти ОУН, зірвати 

з нею, підnоридкуватиси Проводові ОУН та станути 

в карні риди революційно-визвольного руху ОУН під 

nроводом Стеnвне Бвндери"zs 

z5 та.н же, стор. 45 - 47. 



13. Р О З Д І Л 

ЗРАДА ЯРОСЛАВА БУЯ-ГОРБОВОГО 

Відкриття тайних матеріялів у захопленій домівці. 

-Бандера висилає людей робити повстання. - З вис

ланої чвірки- два стають на службу НКВД.- Хто та

tшй Ярослав Буй-Горбовий? - його зловлення в брамі 
кам'яниці у Львові. - Заломанни чи хитрування? - В 
руках убивника полк. Коновальця. - Розмови й диску

сії Горбового з НКВД. - його подорож до Києва й Мо
скви.- Генеральна "осипа" Горбового.- Арешти сотень 
членів ОУН. - Валюх-Яценко перекидає Горбового за 

Сян. - Доручення: дістатися до серця ОУН. - Роз

шифрування Горбового. - його сенсаційні протоколи. 
- Подорож у товаристві шефа бандерівської СБ. -
Наглий арешт у Ряшеві. - Що сталося з Горбовим?

Наша нездатність використати пропаrандивно зраду 
Горбового. 

В той час, коли бандерівці перішили нас nздовж і 

впоперек де~tагогічними брехнями n справі Ярос.1ава 

Барановського, в наших руках була можливість nідпла

титися ї~t негіршою ~юнетою, ще ~юже навіть більше 

сенсаційною. Бо пересортовуючи різні папері в захоп

леній організаційній домівці натрапили ми на справу, 

що від неї волосся дубом підні~tалося на голові. В істо

рії ОУН відо~tа вона під назвою афери Буя-Гарбового. 
'Цоб її ліпше висвітлити, мусимо вернутися думкою 

пів року назад. 

Степан Бандера був опанований бажанням підняти 

повстання проти большевиків. Це була його "ідея фікс" 

- кожному, хто йшов до підпільної праці в краю, або 

приходив звідти зо звітами чи за інформаціями, доручав 
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він підготову збройного повстання. Весною 1940 року 
РП ОУН виправив з тією метою до краю групу чотирьох 

людей: Горбового, Кремінського, Чижевеького і ІІшени
чного. Не були це одинокі люди, що їх з таки,.ш дору

ченнями висипано в край, їх ішло більше, але це були 
вибранці, що мали спрямувати всю увагу Крайової Ек

зекутиви ОУН в той бік і бути їй помічними у підготові 
повстання серед організаційних кадрів. Ішли вони не всі 
разом, тільки кожен окремо, а всі мали зійтися на умов

леному місці в одній з організаційних квартир у Львові. 
З них про долю Кремінського мені не відомо нічого, 

Пшеничний згинув у бою при переході границі, а Чи
жевський - знаний під псевдом "Демид" - попався в 
руки НКВД, заломився, став провокатором і був на боль

шевицькій службі ще до 1947 року, коли то видав 
большевикам у руки Грицая-Перебийноса, що його лі

тература ОУНР називає генералом і шефом штабу тих 
частин УПА, які стояли під бандерівським впливом. Що 

з ним сталося після 194 7 року - не знаю. 

І тут зачинається дивна історія Ярослава Горбово

го. Родом він був з містечка Долини коло Стрия, мав, 

якщо не помиляюся, двох братів, з яких один, д-р Во

лодимир Горбовий, адвокат і оборонець Бандери в Вар

шаві, а другий, Іван, залишився при господарстві. Ярос

лав Горбовий ходив до гімназії в Стрию, дійшов до во

сьмої кляси і з якихось причин не вдавалося йому докін

чити науки, правдоподібно через арешти й поліційні 

переслідування, бо вже в тих часах належав він до 

ОУН. В 1938 році його знову арештують при нагоді яко
їсь "всипи" з більшою групою членів ОУН і засуджу

ють на вісім літ тюрми, звідки, як багато інших, визво

ляє його війна. Разом з іншими колишніми в'язнями пе

ремаршував він через КорQсно до Піщан і там я його пер

ший раз побачив та познайомився з ним. Був ue кре

мезний мужчина, плечистий і сильної будови тіла, на 

оці мав якийсь сказ, виглядав на зизоокого. Вів себе 
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скромно, а при тому поважно і на мене, особисто, в то

му часі зробив корисне враження. 

Коли ліквідувався збір в'язнів на відпочинок у Пі
щанах, Ярослав Горбовий у товаристві кільканадцятьох 

з них виїхав окремим транспортом до Галичини на сле

ціяльний перешкіл до лідпільної роботи в краю, куди й 

вислано його на правесні 1940 року. Ще передтим брав 
він участь у бандерівському з'їзді в Кракові дня 10 і 11 
лютого 1940 року. Після того урвався з ним контакт і 
загинув за ним слід. Швидко через край перекотилася 

лявіна арештів, трусів і депортацій, була думка, що він 

упав її жертвою, як ба І ато інших. 

Ненадійно, в липні 1940 року, Буй- таке було йо

го псевдо - з'явився в Кракові. Зголосився до Бандери, 
свого земляка, і подавався, що втік з тюрми та ло важ

ких переходах добився за кордон, не міг натрапити на 

зв'язок у краю. Це видалося лідозріле. По-перше, з боль
шевицької тюрми втекти в тому часі не така то вже 

легка справа. По-друге, в часі між його nідходом до 

краю і поворотом назад, кількома каворотами відбува

лися там широкі арештування і стало відомо про різні 

'в сили", хоч не натраплено на слід, хто був їх автором. 
Крім того, большевики застосували тоді тактику лідки

дати своїх конфідентів, що їм неначе то вдалося яки

мось чином утекти з тюрми. 

Буя піддали під обсервацію, заопікувався ним "Юль

ко ", 1 теж його земляк зо Стрийщини. Коли підозрін

ня почали згущуватися, узяв його в свої руки шеф бан

дерівської розвідки, Іван Равлик. Не беруся говорити 

про те, якими він послугувався методами, але мусіли во

ни бути добрі, бо Буй почав розказувати несамовиті і 

нечувані дотепер в ОУН речі, що в них спершу годі бу

ло повірити. Замкнули його в слеціяльній квартирі, день 

ніч тримали лід сторожею, і там він списував свої зіз-

1 Олекса Гасин. 
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нання. Переважна частина тих зізнань попала в наші ру

ки дня 13 серпня після захоплення домівки, а решту ді
стали ми несподіваним способом через Сича. Ще коли 
Сич "урядунав" оточений диверсантами, Олекса Гасин, 

як один з інструкторів на військовому курсі, позичив у 

нього якісь лекції та підручники. Потім відмовився від

дати і Сич узявся на спосіб. В товаристві свого зна

йомого військового німецького старшини, що тоді пере

їжджав через Краків і вступив до Сича на відвідини, на

скочив на Гасина у його власному мешканні і зажадав 

віддачі своєї нласности. Збентежений Гасин дав йому 

цілу паперову теку з паперами і яке ж було наше зди

вунання, коли Сич, вернувшися до своєї кімнати, поба

чив між сноїми військоними лекціями комплетні зізнан

ня Буя-Гарбового! Напевно не був це одинокий примір

ник, бандерівці мусіли їх мати більше, та пильно це бе

регли в тайні перед своїм членством. 

Розказує Буй, що щасливо перейшов границю, 

вступив по дорозі ще до однієї місцевини зловити зв'я

зок з якимось своїм давнішим знайомим, і вже на дру

гий день був у Львові. Побувши там кілька днів усього, 

не встиг розгорнути своєї роботи, бо швидко після то

го зловили його большевики в брамі кам'яниці, де була 

організаційна зв'язкова квартира. Піймали його припад
ково, не було там засідки, от дивилися на прохожих, 

один з них видався їм підозрілим, затягнули його до 

брами, щоб перевірІПи документи і не робити того на 

очах людей на вулиці. Буй папери мав в порядку - ні

кого не виправляли в край без добрих і правдивих доку

ментів - але носин він при собі зброю і це припечата

ло його долю. Бо зброя носиться на те, щоб з неї в по

требі робити вжиток. Раз казали йому йти до брами й за

жадали показати пашпорт, не було для нього іншої шан

си, як замість документу витягнути пkтоля й піти на 

бій з обидвома енкаведистами. Коли не мав наміру вда

ватися в ту скрайність, - не треба було носити з со
бою пістоля. 
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Енкаведисти переглянули пашпорт і по кількох пи

таннях уже хотіли його пустити, а тоді одному з них 

прийшло до голови ще обшукати йому кишені. Тут і при

йшов а~Іінь. Облапали кишені, знайшли пісталь і забра

ли до арешту. Там він спочатку ні до чого не признавав

ся, але большевики терпеливі, мають час, можуть і в~Іі

ють розв'язати язика. Допитували його днями й ночами, 

переходив через кількох слідчих, йому грозили, страши

ли його , то знову улещали перспективами доброго жит
тя на випадок, коли покається і видасть своїх спільни

ків - але не били, не вдарили ні разу і покищо ніяких 

засобів ·насилля не стосували. Так минуло майже два 

тижні, Буй тримався міцно. Погодився вже в думці з 

тим, що пропаща його доля, але твердо рішився забра

ти з собою тайну на заслання, а ІІІОЖе навіть до гробу. 

На кілька днів лишили його в спокою, - Буй сидів на 

одиночці - і він уже почав думати, чи не надоїло боль

шевикам морочити собі голову його справою, про вину 

його були переконані, зрештою знайшли при ньому 

зброю, і тепер куля в потилицю або шлях на Сибір. Але 

не прийшло а.ні одне ані друге, замість того завели його 

до ще одного слідчого, що прийняв зовсім іншу такти

ку: ніяких погроз, ніяких натяків на кару, ніякої думки 

про репресії - тільки розмови про долю українського 

народу в СССР та порівняння її з його політичною си

туацією в Польщі, Румунії й Карпатській Україні. По

чалися предовгі дискусії в приязиому тоні, при чо~ІУ йо

го співрозмовець старався бути об'єктивний, признава
ти деякі слабі сторони большеницького режіму, поясню

вати їх причини і все разом зводити в білянс, в якому 

nже тепер переважають активи і з кожним днем будуть 

вони зростати. Ui свої розмови пояснював слідчий Бує

ві тим, що його завданням не нищити противника, тііІЬ

ки його переконати, тимбільше такого, як він, [;уй, що 

виріс і виховався поза межами СССР і про совєтську Ук

раїну знає тільки з ворожої для неї пропаганди. Все ж 

таки він уважає Буя ідейною людиною, бо ж коли йде 
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він на нерівну боротьбу, в якій майже певно жде його 

смерть, мусять ним керувати ідейні спонуки. Чи не кра

ще було б Буєві, замість лускатися в боротьбу з незна

ним противником, наперед пізнати, який стан в Україні 

і взагалі в СССР цей противник витворив і які цінмощі 

він заступає, а тоді еконфронтувати це з власним сві

том ідей? Буй завагався, чув підступ. Одначе, що ж тут 
зле чи нечесне, коли він погодився на пропозицію слід

чого - пізнати УІ<'раїну? З попередніх розмов він уже 

знав, що його слідчий- спеціяльний уповноважений 

до боротьби з ОУН, що він має десь свій осідок у цент

ралі українського НКВД в Києві, але тримає теж сво~: 

бюро у Львові, часто сюди приїжджає. Буєві показали 

в Кракові світлину і він пізнав у ньому "Валюха-Яцен

ка", большевицького аrента, що підкинув бомбу полк. 

Коновальцеві в Ротердамі. Вдарило його одне: "Валюх" 
ні одного образливого слова не кинув на ОУН, її Про
від чи на окремих членів, навпаки, висказувався про 

них з деякою пошаною і з признанням, хоч і одверто ка

зав, що заступають вони безвиглядну й пропащу спра

ву, марнують тільки власні сили, а коли б усю ту енер

rію вжити на розбудову й закріплення українського еле

менту у власній радянській державі - це було б щось 

гідне уваги ідейних людей, правдивих українських 

патріотів! 

Знову минули два тижні, ввесь час роз~юви йдуть, 

безперебійно, теми ніколи не бракує. "Валюх" ставить 

тезу, що воравді в великих політичних рухах минулого 

хімери і мрійники нераз виказували рушійну силу, але 

в двадцятому столітті, віці машин і масових рухів - ue 
тільки Дон Юхоти, може й шляхетні, але переважно смі

шні. Хто хоче працювати для України, той мусить дба

ти, щоб Україна була індустріялізована, електрифіко

вана, її сільське господарство модернізоване, села й 

міста гігієнічно розбудовані, неписьменність .ІІіквідова

на, скрізь школи, бібліотеки, освіта. Це тривкі, матерія.;Іь

ні бази національного розвитку, що сьогодні йде сю-
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ди, а завтра може повернутися туди. Нехай, що націона

лізм на першому місці ставить національне добро, а по

тім особисте, нехай він мріє піднести українську націю 

на вершини і зрівняти її з іншими великими націями. 

Що він до цього часу зробив? Не мав нагоди? Можли

во. Але й те доказує його слабість, як ідеї. Бо коли б 
його ідея справді була така сильна й непереможна, вона 

відсунула б своїх суперників і заволоділа б широкими 

масами У·країни, маси станули б за нею і дали б їй силу. 

А зрештою, приймім на хвилину, що це колись насту

пить, у майбуl'ньому, за те бореться Буй і його друзі, 

вони в те вірять, готові життям своїм за те рискувати. 

А от ми подивімся, що український радянський лад уже 

зробив для України, без потреби вичікувати далекого 

майбутнього. Чи хоче Буй це побачити? 

Чому не хотіти? Буй хоче, йому це цікаво. 

Поїхали оглянути "революційні здобутки" Радян
ської України. В Києві жили в готелі, не завели Буя до 

в'язниці, залишили на вільній стопі, хоч під суворим на
глядом. Уздили оглядати Дніпрельстан, показували зраз
кові колгоспи·, "щасливе й радісне життя" і все те, чим 
могла похвалитися "квітуча Україна трудящого радян
ського народу". НКВД вміє показувати і знає, що кому 

і як показувати, куди треба водити француза Еріота, а 

куди українського націоналіста Буя-Гарбового. Навіть 
пустили його самого ходити по Києві, хоч і не спускали з 

нього ока. А ·nотім поїхали ще в Москву, жили в підмі

ській віллі, ходили по театрах і балетах дивитися на 

"радянську культуру". 

Нарешті прийшов час, коли Яценко сказав, що до

сить уже поїздок та оглядин. його діло - нищити наці
оналізм, а не забавляти Буя. Почали тепер дискутувати 

над тим, що робити. А бачили багато гарних речей. Чи 
не краще прикладати рук до дальшої їх розбудови, Я'К 

витрачати сили і марнувати життя в даремній боротьбі 

з українським на·родом? Бо ж кінець-кінців боротьба 

йде не тільки проти совєтської форми влади, a1re проти 
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українського народу, що таку форму вибрав, або не

хай, що з нею тільки погодився, але за нею тепер сто

їть і разом з нею творить собі нову дійс·ність, будує но

ве життя. Правда, ще багато бракує, не все так, як по

винно бути, чимало ще лиха, подостатком залишків ста

рого світу. Тимбільше потрібно напружувати всі сили. 

Нехай скаже Буй поправді, по-щирості серця: хто біль

ше любить Україну, чи той, хто ста·вить у ній нові фаб

рики, покриває її поля тракторами і комбайнами, чи 

той, хто кличе нарід руйнувати досягнення радянської 

влади? І чи не тратить Буй даремне своєї молодости в 

погоні за націоналістичними хімерами проти реальної 

дійсности в Україні? Ну, що ж, помилятися можна. Бо 

й звідки ж Буєві знати про те? Жив ві•н увесь час під 

національним гнітом у Польщі, справжньої України і 

на очі не бачив. Тепер перед ним відкритий шлях на дві 

сторони,- нехай він вибірає його в повній свідомості

або слухати аrентів з Риму й Берліна, або йти з україн

ським народом. Нехай добре подумає Буй, він тримає в 

своїх руках власну долю. 

І Буй думає. Ві·н уже знову у Львові і назад у тю

ремній камері. Ходить сюди й назад, від стіни до стіни, 

переходив думкою все, що чув і бачив за ті два місяці. 

Сьогодні-завтра кінець любим розмовам, це прочуває 

Буй, почнуть говорити інакшою мовою. Панькатися стіль

ки часу даремно НКВД не звикло. Що стоїть перед 

ним? Правдоподібно випустять його на волю, коли він 

погодиться перейти на большеницький бік. На волю! Чу

дова річ - воля. Надворі весна в розквіті, вітер зано

сить пахощі її ~різь заrратоване віконце, чути цвірінь

кання пташок уранці. Ні, що й не казати, нема кращої 

речі над волею. А може тільки дурять? Мабуть ні. Наві

що водилися б з ним такий довгий час... Гм... Задармо 

енкаведисти того не зроблять, скажуть "працювати для 

радянської України". Відома річ, що вони під тим розу

міють і якої "праці" від нього будуть вимагати. Значить 
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- вийти на волю за ціну зради своєї Організації, своїх 

товаришів? ... 
Довго ходить Буй по келії. Чотири кроки туди, чо

тири назад, чотири туди - чотири назад. Спокуса під

совується до серця, до млості смокче, клубком до гор

ла підкочується ... 
Чорт побери! А хіба ж його теж не всипали? Та ж 

під брамою зв'язкової квартири чекали на нього, мусів 
хтось сипнути! Чому Буй має жаліти других, коли ті 

другі не жаліли його? 

Все таки - погане це діло йти проти своїх товари

шів ... Присягу складав, у тюрмі разом сидів ... 
Але ... чи мусить він сипати всіх? Він же ж щойно 

прийшов сюди і НКВД про те знає, легко йому бу де 

збрехати, що він мало кого знає, він щойно мав зачати 

свою працю ... Відомо, щось сказати треба. Він скаже про 
те, що за границею, і так большевики ту ди не доберуть

ся. Можна ще сказати, хто з ним ішов, і так усі вони 

мали в підпіллі жити, на чужі документи, енкаведисти 

їх виловлять скоріше чи пізніше. А потім, він обіцяє, 

що буде "працювати" на майбутнє. Хто його знає, може 

вдасться втекти? Таки напевно вдасться, ко би тільки 

його випустили! Правдоподібно спочатку будуть нагдя

дати, а потім не встережуть. Ого! Раз тільки Буй твер

ду землю під ногами почує - лови вітра в полі! 

Буй захоплено малює картини в своїй уяві. Не інак

ше, тільки треба обіцяти співпрацю! І власне, яка ж це 

шкода для Організації, коли він розповість про те, що 

за границею? Так чи інакше большевики про те довіда

ються, як тільки захочуть. Ue не трудно, в Кракові, чи 
в Відні чи в іншому місці - все, як на долоні. А одна

дві жертви тут, у Львові, чи деінде в Галичині - мій 

Боже, і без того кож·ного дня складаються ті жернш! 

А може він матиме нагоду декому помогти, когось осте

регти? Тоді надолужить те, що мусів віддати за ці

ну волі ... 
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А втім, ще й не знати, чого саме від нього будуть 

вимагати. Може схочуть тільки пропаrанди, може зов

сім не доведеться товаришам шкодити? Може скажуть 
nисати nокаянні зая.ви і виголошувати на мітінrах про

мови за "наверненням"? Бр-р-р! Гидко самому собі в 
лице nлювати. Але в большевиків це не новина, тут лю

ди до того звикли ... 
Коли Буй прокинувся на другий день, у нього вже 

твердо назріла постанова nогодитися на nропозиції 

"Яценка", якщо він їх висуне. Він мав зголоситися в 
вартового, щоб його відвезли до "Яценка", як тільки 
"nередумає" він сnраву. От він і "передумав", стукає 
до дверей. 

За хвилину він уже в "Яценка". Він на всі боки ро
зважав і nрийшов до nереконання, що nомилявся. По
милялися й ті, що його сюди висилали, та не його це ді

ло, нехай вони за себе відnовідають. А він з ними зри

ває і хоче віддати свої сили для Радянської України, 

для свого народу. 

"Яценко" йому rратулюе. Вітає його з перемогою 
над самим собою. Одна з найтяжчих це речей, легше не
раз і муки терnіти, як добровільно визнати власні nо

милки. 

Ну, гаразд, що Буй надумався. Бо від завтра він, 

"Яценко", здавав його сnраву іншим слідчим і нехай 

Буй не робить собі ніяких ілюзій, що це значило б. Він 

сnравді на n'ять хвилин перед дванадцятою рішився. 

Ще кілька днів побуде він тут, у тюрмі, різні формаль

ності треба nеревести, оформити його нові завдання. 

Та це швидко мине, харчі він дістане добрі, принесуть 

йому дещо почитати до камери. "Яценко" мусить виїха

ти за ділами на два дні, а вернеться, тоді будуть далі го
ворити. Буй зробив розумно, він не тільки, що власне 

свое життя урятував, але теnер матиме нагоду справді 

працювати для свого народу. Ну, покищо - до поба

чення! 
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Не Буй nерший, не він і останній з тих, що манили 

себе надією, наче б то можна nіддурити nоліцію, та ще 

й НКВД. Почав він було крутwrи, засланятися то цим, 
то тим - на ніщо це не nридалося. Найnерше казали 
йому підписати заяву, що він nомилявся, встуnаючи до 

Організації Українських Націоналістів, що діяльність 

Організації шкідлива для українського народу, про що 
він, на жаль, nереконався вже заnізно, коли доволі ба

гато лиха накоїв. Тепер він уважає своїм обов'язком 
остерегти інших, щоб не nовторяли його nомилок, зок

рема розкрити очі ідейної української молоді, щоб не 

марнувала своїх сил у боротьбі з вітряками і не ломила 

nередчасно свого життя, бо тих сил і того життя nотре

бує від неї Україна. І далі, йому не вистачає визнати 

свої nомилки, він відчуває своїм обов'язком наnравити 
заnодіяну українському народові шкоду в той сnосіб, 

що від сьогодні всі свої сили віддасть на боротьбу з на

ціоналізмом і з Організацією Українських Націоналіс
тів і таким чином бодай частинно спокутує свій гріх 

перед Україною. 

А теnер nішло, як по лохилій nлощі. Буя nосадили 

в канцелярії "Яценка" і там він сnисав усе, що знав про 

ОУН від хвилі свого пристуnлення, аж до розвалу 

Польщі і свого виходу з тюрми. Це він nисав без окре

:о.юї nринуки, бо був nереконаний, що НКВД і так про 

ці речі або вже знає, або скоро про них з інакшого дже

рела довідається. А далі казали nисати про те, що діядо

ся в Генерал-rубернаторстві, доки не nерекинули його 

через Сян. І Буй nисав про оnозицію Стеnана Бандери, 

про організування Крайової Екзекутиви в Кракові, про 

з'їзд в днях 1 О і 11 лютого 1940 року і створення Рево

люційного Проводу ОУН, про nоїздки Бандери до Голо

ви ПУН, про організаційну мережу в Генерал-rуберна

торстві. Виnисав усі назвища, що їх nам'ятав, оnисав 

усі граничні nункти, які знав, видав кличку, сховки і 

квартири на границі. 
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Та помилявся, коли думав, що на тому кінець. Бо 

аж тепер прийшов "Яценко" до найважнішого для себе 

- до зв'язків та організаційної мережі ОУН у краю. На 
ніщо не здалися Буєві запевнення, що він про ті речі ма

ло або нічого не знає. "Яценко" слухав того терпеливо, 
казав напружити пам'ять, пригадувати собі членів ОУН 
з-перед війни, не спішитися. Відвороту для нього вже 

нема. Він у руках НКВД, що має його компромітуючу 

заяву і кожної хвилі може вбити його фізично й мораль

но, публікуючи фотокопію заяви. Але він того не хо

че робити, він розуміє, що Буєві тяжко одним скоком 

відгородитися від минулих років, він знає, що людина 

переходить душевну боротьбу, коли зриває зо своїм 

минулим. І так кожного дня -- в одні,й руці пиріжок, у 

другій батіжок. 

Бачить Буй, що не переливки, і пише далі. Висипав 

усе, що знав. Які лише імена на гадку прийшли, кого 

знав особисто, або чував від інших, усі квартири, зв'я
зки, гасла й клички. Ue була найбільша всипа в історії 
ОУН до того часу і жертвою її впали сотні націоналіс
тів. Бо НКВД ловило не тільки тих, що їх засипав Буй

Гарбовий, воно нищило ціле їх оточення, своїм звича

єм, що ліпше заарештувати сотню невинних, як пропу

стити одного винного. 

Не тільки сипав Буй письмово про речі, що їх з-дав

ніш знав, але й ходив він з НКВД по Львові, відбував 

стрічі з людьми, скликав сходини Крайової Екзскути

ви - після того НКВД вимітало людей з приватних ме

шкань, щоб не навести підозрінь на Гарбового. В ті дні 

зліквідовано всі організаційні верхи у Львові і в облас

тях, лише декілька осіб чудом спаслися, не могли при

йти на засідання Крайової Екзекутиви чи на сходини 

активу і не міг через те про них довідатися Гарбовий. 
Скарбник Крайової Екзекутиви, о. Ярослав Чемеринсь
кий, рятувався втечею, переодягнувшися в світський 

одяг і долучившися до транспорту виміни населення 
між большевиками й німцями. його поїзд уже перейшов 
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контролю на станції в Перемишлі і мав вже рушати на 

німецький бік. В останньому моменті наскочили енкаве

дисти і витягнули о. Чемеринеького з вагону. Пропав 
за ·НИМ слід. 

НКВД затирало руки з утіхи. А в Кракові Бандера 

снував мрії про те, як то Буй-Горбовий, його довірений 

і земляк, висланий на політрука до Крайової Екзекути

ви ОУН у Львові - підготовляє протибольшевицьке 

nовстання. 

"Яценко" не звик спинятися на половині дороги. 
Доказав це в Роттердамі. Покищо витиснув Горбового, 

як цитрину. Тепер міг би його ліквідувати, бо ледве чи 

була б ще якась користь з нього в Галичині. Але, коли 

не можна його вже більше використати на одному міс

ці, треба сnробувати на другому. Так чи інакше, нема 

вже відвороту для Буя, він цілком на большевицькій ла

сці, тільки крутнув би хвостом, а вони тиць заяву наці

оналістам, та ще й у супроводі інформацій про його по

двиги весною 1940 року у Львові. Хоч верть круть, хоч 
круть верть - тут тобі в черепочку смерть! 

Знав про те і Буй. Разом з тим, як западав він що

раз глибше в трясовиння, кріпнула в нього постанова 

триматися НКВД. 

"Яценко" заду~tав ужити Буя за кордоном. Там не 

знають покищо про його ролю і не швидко дізнаються, 

якщо Буй буде обережний. А обережним він мусить бу

ти, бо рятує свою шкуру. Він піде знову за Сян, доста

неться до Бандери, бо мусить йому скласти звіт. Цей 

звіт буде дуже простий: Горбовий ніяких зв'зк~в не З•1О

вив, бо скрізь перед ним косило НКВД, він мусів спер

шу самий сховатися, щоб переждати бурю. А поті~t зас

тав пустку, нікуди ступитися, скрізь чужі. Все ж пv.п 

він якось підлатав організаційну сітку і вернувся теnер 

за дальшими інструкціями, бо первісного свого завдан

ня - підготови nовстання - покищо нема як вико

нувати. 



Певно будуть мати наради в Революційному Про

воді, щось постановлять, про те Буй скаже "Яценкові" 

на зустрічі за Сяном за місяць. "Яценко" буде чекати 

на нього цілий тиждень, бо може не вдасться Буеві без 

підозріння прийти на визначений день. А після того у

ложать справи так, що вже Буеві непотрібно буде пере

ходити для звіту на другий бік, за інформаціями до ньо

го буде голоситися по кличці довірена особа НКВД. 

І не довго прийдеться Буеві сидіти в Кракові. Він му

сить пробиватися вище - до Риму й Берліну, де схо

дяться нитки політичної роботи і міжнародніх зв'язків 

Проводу Українських Націоналістів. Увесь час до ньо

го будуть по умовленим кличкам голоситися аrенти 

НКВД за кордоном і їм Буй передаватиме все, що всти

гне довідатися. Але горе йому, якби хотів він відкарас

катисЯ! від НКВД! "Яценко" мае довгу руку і досягнути 
нею може кожного в любому місці! Нема кутка на зем

лі, де .можна б безпечно скритися від НКВД, а якщо ко

му й здаеться, що вивів він НКВД в поле і заховав себе 

перед його всевидючwм оком - це самообман, з якого 

колись у жаху він пробудиться. його не знищено тіль
ки тому, що НКВД покищо не вважало це потрібним. 

Обговоривши ось так докладно з Буем його зав

дання, "Яценко" особисто підвіз його автом над Сян 
на відтинку поміж Перемишлем і Сяноком і там переки

нув його на другий бік. Там він і чекатиме його рівно 

за місяць від того дня, тоді теж і дасть йому спосіб для 

наглої втечі, якби націоналісти розшифрували Буя і 

якби він мусів рятувати свое життя втечею. 

Довелося "Яценкові" даремно ждати за місяць. 
Буя зловила і розшифрувала розвідка ОУН і ось так са
мо, як колись у бюрах НКВД у Львові, сидів він тепер 

у конспіративній квартирі ОУН і списував усе, що вси

пав большевикам. А від того мороз пробігав поза шку

рою і зрозуміло, що бандерівці про те мовчали, мов во

ди в рот набрали. 
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Коли Буй списав усе, що висипав і подав, які дору

чення дістав від "Яценка", його повезли, щоб показав 
місце, де його переправлено на цей бік і де на нього бу

де ждані "Яценко". Думка була, чи не вдалося б схопи
ти "Яценка" живцем і перетранспортувати на цей бік? 
їхав він з шефом бандерівської надграничної розвідки, 
Миколою Арсеничем. На залізничій станції в Ряшеві 

їх а рештувало r еста по, Арсенича по кількох ДНЯХ випу
стили, а Буя-Горбового кудись повезли. Від тоді не ба

чиn його ніхто. 

Різні були теорії, що сталося з Буєм-Гарбовим. Не
проnірені чутки подавали, що сидів він ще довший час 

у ряшівській тюрмі, ма·в там бачити його хтось з україн

ських політичних в'язнів. Потім німці наче б то його роз
стріляли. Ця версія мало праnдоподібна. Защо мали б 

німці стріляли Горбового? Він не зробив їм ніякої 

шкоди, не мав до них ніякого відношення, навпаки, по

~Іагав їм большеnицькюш руками ліквідувати невигідну 

ОУН. Інша справа, могли йому підставити ногу больше

nики. Коли 'Яценко" довідався, що Буй признався про 

все бандері·вцям, міг постаратИ"ся, щоб до німців при

йшли докази про те, наче б то Буй виконував якусь ро

боту проти німців на користь большевиків. Большевики 

на те діло мастаки. 

Більш імовірна друга можливість, за якою німці ви

правили Буя назад на большевицьку сторону, тим ра

зом як подвійного агента, зобов'язавши його до праці 
для себе під загрозою видачі большевикам. Тоді Буй 

знайшовся між молотом і ковадлом, большевики його 

або ліквідували, а може й зберегли, про всяке. Були го

лоси, що витягнули його в 1945 році для зустрічі зо 
своїм братом д-ром Володимиром і що відограв він тоді 

свою ролю при перетягненні д-ра Володимира Горбово
го на большевицьку службу .2 

2 Володи.нир Ма~;ар ("Береза Картузь~>а", cno..tІuнu а 1994 - 1995 
ро~>ів, Видання Ліrи Визволення J'країюt, Торонто 1956, стор. 120) 
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Не важна доля Горбового. Яка б вона не була -
він на неї заслужив. Важне те, що ось у наших руках 

історія, супроти якої блідли всі закиди проти Барановсь

кого і що своєю сенсаційністю та свожістю перевишила 

все дотеперішнє, її наслідки кожен міг бачити й відчу

ти вже тепер, сьогодні, не вертаючися думкою на кіль

ка років назад. Пов'язання Буя-Горбового з НКВД, а 
головно з легендарним Валюхом-Яценком, убивником 

полк. Коновальця, надавало тій історії нечуваного пос

маку провокації і можна собі уявити, що зробили б бан

дері'вці, якби були на нашому ~Іісці. Ярослав Буй-Гор

бовий, приятель і земляк Степана Бандери, рідний брат 

його оборонця в варшавському процесі і Голови Дер

жавно-Плянувальної Комісії, член Революційного Про

воду, того самого, що так побивався за чистотою рево

люційної дії ОУН і проголосив хрестоноений похід про
ти зради в Організації - не тільки заломився, не тіль

ки всипав усі тайни, не тільки послав на смерть і катор

гу сотні товаришів - куди більше, як це могли зроби

ти обидва Барановські разом, - і справжній провокатор 

Роман і здогадний, Ярослав, - але добровільно, без 

побоїв і тортур пішов на співпрацю з НКВД, пішов на 

зраду націоналістичного руху й української нації, вис

лугувався емкаведиетам у краю, а тепер продовжує 

свою юдину роботу за кордоном, продає і свого друга 

Бандеру, доносить большевика:.1 про роботу і ПУН і 

свого власного РП ОУН! Зручний демагог викував би 

з того смертоносну зброю проти бандерівців, заставив 

би їх перейти на дефенсивні позиції, розоблачив би їх, 

як оборонців правди і справедливости в ОУН і вивів би 

на голу сцену життя такими, яки~ш вони справді бу ли: 

nодає, що Ярослав Горбовий ІІZІІНув у ні.иець~>о.ІІу ~>онцентраційно.ку 

таборі в Авшвіц у 1941 році. Але д-р Петро Мірчук у своїх сnогадах 

а часіІІ перебуаання в то.ІІу ж таборі, 11. н. "В ні.ttець~>ІІХ .ttЛІtнах 

с.мертп", не згадує про ЯроелаІІа Горбового і не 11одає його нааоища в 

cnuc~ry в'язніа. 
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жадібнюш влади збунтованими сина~ш. позбавленими 

всяких етичних засад у внутрішньо~ІУ організаційному 

житті по.rІітичними себелюбами. 

А замість того ми лише тут і там, несміливо якось, 

неначе крадькома, з острахо~І і з почуттям співвинува

тости натякали бандерівця~!, що "чия кричала б, а чия 

мовчала б". Найбільше тою справою перей~Іався Оль
жич. Вона страшним тягарем лягла на його чисту душу, 

він переживав її так, якби це не Буй-Гарбовий, тільки 

хтось з вірних Проводові людей упав у багно. Він був 

проти де~Іагогії взагалі, навіть коли б її вжити в самоо

бороні, а вже ніяк не міг погодитися з думкою, щоб 

спраnу Горбоnого роздмухувати під ковальським міхом 

пропаrанди, доказуnаn, шо вона обернеться бумеранrом 

проти нас самих. Він, оборонець Ярослава Барановсько

го перед Головним Революційни~І Трибуналом, тяжче 

переживаn закиди проти свого клієнта, як са~шй підсу

дний. його nбиnала брутальна безшабашність бандерів
ціn і він нізащо· не хотів рівнятися з ними в методах 

боротьби. 

І його думка переважила, про справу Буя-Горбово

го знали ~1ало, широко в наші маси вона не пішла, а ба

гато з-поміж української суспільности не знапи про 

неї зовсі~І. 

Може я помилявся, але я був за тю1, щоб спраnу 

Горбового пустити на всі вітрила. Коли йде боротьба за 

"бути чи не бути", не ~южна бавитися в краснодуха, 

підні~Іатися сонцем вище хмар і наставляти власну спи

ну під удари де~tагогії противників. Поставу нашої Ор

ганізації за чверть століття може будуть уважати шля

хетною, але тоді її розцінювали, як nияв нашої нездар

ности. В мене самого пробиваnся сумнів, чи, на nипадок 

іншої постаnн нашого Проводу, ми могли б і потрашми б 

nикорИ'стати демагогічно справу Горбовоr'о бодай на 

половину так справно, як бандерівці вигравали закиди 

проти Макара-Барановського. 
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В часи, коли nодії міняються, як у калейдоскопі, 
раз nрогаяна ситуація не вернеться ніколи. Бандерівці 
вистуnили зо справою Макара в моменті, коли дістали 

від нас перший удар. Тією картою заграли по-мистець

ки і до останьої ставки. Ухня офенсива тривала корот
ко, але йшла концентричними ударами в усіх місцях на

раз і заподіяла нам колосальну шкоду. Витягнули б во

ни ту карту скоріше або nізніше - хто зна, чи мала б 
вона ту саму силу. 

Справа Буя-Горбового могла б бути чудовим анти

дотум на бандерівську демагогію. Але вийти з нею тре

ба було негайно і кинути з усією силою. Бандерівці роз

палили атмосферу ненависти до білого, а це не могло 

довго тривати, кожен тиждень мусів приносити nрохо

лоду, людські нерви не можуть вічно бути в нап'ятті. І 
от саме в момент, коли повінь демагогії дійшла до вер

ху, зрада Буя могла звернути гнів розбурханих і сами

ми бандерівцями розагітованих націоналістичних мас 

nроти бандерівців, товаришів Горбового. В тому момен

ті nолітична доцільність казала забути на етичний 

стрюt у відношенні до клеветників і могуче вдарити 

їх власною зброєю.з 

з 6 підстави ду.ІІатІt, що в то.ІІу часі Jlценко-Валюх приїжджав 

неле!ально до Кра~>ова і що правдоподібно робив це І>ілько.ІІа наворо

та.ни. Свідчать про те І>ерівник розвідки Крайової ЕкsекуmІtвu ОУН 

у Генерал-fубернаторстві, ікж. Федько Яцура, та відо.кий у Га.tи

чині суспільний діяч, лікар д-р Іван Ле.wішка. 

Інж. Яцура иро~ліджував с11раву Ярослава Барановського з до
ручення ПУН, при то.ку снуаалися в нього І>о.ІІбінації .кожливости 

участи оольшевиць~>ої рукп в цілій тій сІtрааі. Вештаючися .ніж 

усякп.ки людь.кп і в різних середовищах, ЯІ> того від нього ви.кагало 

його станоtтще, заходu.а оін часто теж і до "J'країнсь~>оzо Кас1tна" 

а Кракові. Між іНШІt.tІ та.к стрінуо caozo зе.нляка, д-ра Іоана Jе

.wішку. Показуааа йо.ну фотографії різних людей, чп не пізнаІJ бп 11ін 

їх, .ніж нu.tш і фотозні.кок Павла Jlценка-Валюха. Tozo останнього 

д-р Ле.кішпа оез оаzання пізнав, як одного з тих, що 6ува.ІІІ в Касuні. 

388 



Коли роаІ>рив йо.ну Яцура, що це аа птиця - д-р Лемішка слова не 

.чіz nро.новuти ао аворушення, але від своzо твердження не відсту

Іtао, добре собі тоzо тппа приzадувао. Яцен"о nодався sa е.чіrранта

наддніnрянця ще s уІ>раїнсьІ>ої війни, що живе nостійно десь у Ні

·•tеччині чn а Чехії, а тепер приїхав до Кра"ова, щоб стрінутися s 
людь.нtt, я"і свіжо перейшлn сюдtt а-nід большеви"ів, і довідатися від 

них "а першоzо джерела" про та.ношні відносини. Вийшло та~>е, що 

Яцен"о неначе ваяв на доnит не одноzо тільки д-ра ЛемішІ>у, але й 

інших У"Раїнців. 

3ловивши цей слід, інж. Яцура поІ>аsував .тимІ>U іншим укра

їнцям, що про них відо.но було, я" про сталttх бувальців "У"раїн

сь"оzо Касина". Дехто не піанаоав ні"оzо, але були та"і, що sоосім 

добре йоzо собі приzадуаали. Доnитуючи тих людей і конфронтуючи 

їхні аі.тання, інж. Яцура прийшов до пере"онання, що Яцен"о бу

вав у Кра"ові "ілька рааів у ріsнІІХ часах, а наnевно був щонаймен

ше даа рат. Цікаво, що не підходив він до нікоzо, про коzо можна 

було sдоzадуоатися, як про члена ОУН. Вишу"ував він собі на роs

.нови zромадян, що не мали орzаніsаційноzо відношення до ОУН і втя

zав їх у балачки про останні часи їхньоzо nеребування під больше

ои"ами, оидобуваючи наавища, оnовідання про настрої і т. д. 

Свідчення д-ра Іоана Лемішки про ту справу: 

"Відносно Вашоzо sаnиту щодо стрічі а nравдоподібюtм убивни

ком сл. п. Іtол". Євzена Коновальця, сnрава мається так, як Ва.ІІ Іtро 

те аzадувао Федь, а тою рі.тицею, що я тому тиnові роSІ>аsував дуже 

.нало, підоаріоаючи в ньому непевну людину і маючи йоzо аа rвстаnів

сь"оzо аrента. 

Перед самtмс Свят-Вечоро.и 1940 р01>у я прибув до Кра"ова а 

Белаа, де я nеребував оід 13 zрудня 1939 до 29 zрудня тоzо са.ІІоzо 

р01>у по моїй утечі а большео1щь"ої тюрми в Камінці Стру.кілооій . 
. Jteнe арештуоалп большеви"и 9 листопада 1939 РDІ>ІІ 110 від·чuтанні 

реферату про ".недично-сусnільну оnіку" в Польщі для coв6mcьt>uX 

лікарів у Ка.нінці Стру.ніловій. Однак це не була nрІtчина .коzо аре?Іt

ту. В часі слідства і під час чотирьох доnитів уnродовж чотирьох 

тижнів, вони аакида-ш .Іtені nротико.нуністичну роботу в .ноїіt zра

.чадській праці на терені Камінеччини, а "рім mozo обвинувачува.4# 

.нене аа видання відоsои до української zромадськостІt 1~0 втечі nо

ляків і npttxoдi nерших німецьких військових стеж. Одttн tІрnмірню;; 

389 



тієї відоавu передао оольшевика.к власниІ> дру~>арні, жид Бернштайн, 

хоч я оаzато арооив для жидів аа ·час чотирьох днів ні.Іtець~>ої о~>у

пації а Ка.wінці. 

3 тюр.ни вті~> я раао.ІІ а .11іліцuсто.н Степано.ІІ Орzаністо.11, що 

відсидів ~>ільІ>а .иісяціо аа Польщі за І>о,иуністичну роботу. В Мостах 

Великих, де я зупинився 110 втечі і .11усів ліІ>увати свої ноzи, НКВД 

найшло .tteнe о до.иі ~>узnюш .11оєї дружини, д-ра І. М. Тая мав я 

фальtииві доh·у.ttенти студента львіtJсь~>оzо університету, видані вже 

оо.ІмиеоІЩЬІ>ою владою. Рано .нене відпустили, а вже ввечері nрий

ШЛІt знову по мене, я висІ>ОЧІtа через вікно і с~>рився в І>льоачній я.11і. 

Два дні ІІізніше, иереораошnся за селянина, nерейшов я ні.иецько-со

оєтсь~>у zрающю через річку Соло~>ію о селі Гора. В Белзі стрінувся 

s .ІtОЇ.ІІ "спасителе.и", Степано.ІІ Орzаністzt.ІІ, і при ~>інці zрудня обидва 

Jtlt переїхали до Кра'Ііооа. 

Шаид'Ііо рознеслася по Кракові чут!fа про .иій приїзд і Jtoї nриzоди 

о часі втечі. Багато різних людей і людців розпитували .АІене про 

.иої переживання і араження та про відносини під оольшевиІ>а.Іtи. 

Між ти,ІІn, що дуже цікавився .ІtО6Ю особою, був індивід, ЯІ>оzо я "іль

"а .ttісяців 11ізніше з цілою иевністю пізнав на анияці, що її яені 

поnазав товарІІІа Федь Нцура. Наскіль~>и собі тепер .АІожу приzадати, 

була це охайно зодяzнена людttна, стрункий і з культурнu.АІи .Іtанє

ра.ІІІt поведінки, часто всував ні.Іtець~>і слова в роз,мову, то.11у то й 

було в .Іtене підозріння, чи не ІестапівсьІ>ий це мент і то.АІу я обе

режно вис/іазувався в роз.ІІові з ни.ІІ. Мені вІtдається, що я оачио 

йоzо теж в до.11і о. Володи.ІІира ПашкіосьІ>оzо, або в "Ра.Аtниці, де о. 

Паш'Ківсь~>ий був "тройzендеро.ІІ". 

СІ>оро він .ttа6уть зниІ> з терену Кра'Ііова, оо не 6ачІtв я йом 

вже більше, але, нас~>ілм>и .11ені відомо, подіоний тип ~>рутttвся 110 

Сяноці о часі великого переходу членів ОУН через Сян і розпитувавr.я 

тоді за .11ною. Ду.АІаю, що це оув той са.ІІий осіоняІ> ... " 

390 



14. Р О З Д І Л 

КРАІОВСЬКИй ОСЕРЕДОК ОУН 

Реорганізація ПУН. - Створення і склад Органі
заційного Бюра ОУН. - Краків центром організаційно

го руху. - Відношення до УЦК. - Труднощі в налад

нанні взаємин. - Реконструкція УДК в Кракові і про

гнання звідти бандерівців. - Д-р Володимир Загайкевич 

і мої з ним пересправи. - Олександер Скрипченко -
дивний продукт воєнної доби. - "Вчорашні люди" ста
ють язичком у політичній вазі. - Просуваємо інж. Юр
ка Дачишина до УДК в Кракові. - Офенсива на куль

турному полі. - Публічні доповіді в УДК. - Бандерів

ці в катакомбах. - Українська преса та її постава до 

нашої справи. - "Краківські В істі", - "Наступ" -
••nробоєм" - ••Український Вісник". - Кампанія бан
дерівців проти ••наступу". - Організаційний бюле
тень ••дБВ". 

А тю1 часом Голова Проводу переводив роз~юви з 

українськи~ш громадянами. Кожного дня приходили до 

нього чи то давні товариші по зброї, чи пізніші знайомі 

з Української Військової Організації і з політичної ді

яльности, запевняли його про свою лояльність і стави

ли себе до диспозиції. Висували всякі пляни, часто фан

тастичНІ и нереальні, пропозицн реорганізанії наніо

налістичного руху на ширшій гро~Іадській базі. Багато 

в тому було зайвих балачок, багато приходили от тіль

ки на те, щоб знову побачитися по скільки роках. Ду~tа

ли довідатися, що нас чекає, які політичні вигляди пе

ред нами в новій ситуації. Можна сказати, що назагад 

українська громадськість у перших початках з вдовалеп

ням прийняла вістку про енергійні заходи ПУН для 

привернення внутрішнього ладу і дисципліни в ОУН, бо 
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бандерівська бундючність і комісарсько- політруківсь

кий підхід до справ організації українського громадсь

кого життя не одному далися взнаки. На жаль виявило

ся, що ці настрої довго не потривали. 

Перше, що прийшлося зробити полк. Мельникові 

в новій ситуації, це реорганізувати Провід. його Сек
рета,р, Ярослан Барановський, мусів покинути свій пост, 

постала пустка, що її негайно слід було заповнити. На 

пропозицію інж. Сціборського розв'язано Секретаріят 

ПУН і на те місце покликано Організаційне Бюро, як 
центральний керів.ний орган в ОУН. Головою Організа

ційного Бюра призначив Голова ПУН Омеляна Сеника 
Грибівського, його заступником - Ренса, що його рів

ночасно найменовано членом ПУН, а членами д-ра Оль

жича-Кандибу, інж. Миколу Сціборського і д-ра Юлія

на Вассияна. На місце осідку Організаційного Бюра ви

брано місто Краків, бо тут концентрувалося тоді все на

ціоналістичне життя за кордоном, тут організувалася 

випадова база ОУН на землі і не було глузду тримати 

членів Організаційного Бюра розкиданими по далеких 

столицях Европи, здалеку від краю і від організаційно

го акти•ву за кордоном. До Кракова переїхали на постій

не перебування інж. Сціборський і Ольжич, вслід за 

ними прибув туди і ген. Капустянський, на місці були 

вже Сеник-Грибівський, полк. Сушко, Вассиян і я - і 

так створився там міцний і працездатний осередок сімох 

членів Проводу. Щоправда Ольжич часто мусів їхати 

до Праги пильнувати своїх культурників і створену там 

Ко~tісію Плянуuа,ння, а Сціборський заскакував час до 

часу до Берліна і звідти керував своїм пресово-пропа

rандиuним апаратом, але властивий тягар праці переки

нено до Кракова, де Організаційне Бюро працювало без 

перерви, відбуваючи свої наради й засідання кожного 

дня. Фактично цей тягар спадав на мої плечі, бо Гриб 

кудись їздив, частенько по кілька днів переснджував у 

Берліні біля Голови Проводу, а в Кракові зуживав ба
гато часу на контакти з низовими членами - він бачив, 
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як тяжко відбився на Проводі цей брак контактів у пере

ломовий час насилення бандерівської опозиції. До ме

не він мав необмежене довір'я, нераз і звітів ~юїх слу

хати не хотів, в усьому на мене здавався. 

До цієї своєї нової ролі я не був підготований, 

спочатку не дуже чувся на силах і це мене доволі при

гноблювало. Здавалося мені, що йду навмання серед те

мної ночі, навпомацьки шукаю дороги і кожної хвилі 

можу спотикнутися. В первісному пляні я передбачував 

цей пост для інж. Сціборського, а він випав на мою до

лю. Може й не робив я яскравих помилок, бо важніші 

справи вирішувалися в нас колективно, але напевно в 

перших тижнях бракувало мені рішучости і певности 

себе. Причина була та, що за вийнятко~І одного Ольжи
ча, раптово знайшовся я в оточенні людей принаймні 

на п'ятнадцять літ старших за мене віком та організацій
ним стажем, що в Проводі перебували по кілька літ, а я 

там ставив щойно перші кроки. Самозрозу~•іле, що лю

дина неловко почувається в такій ситуації. Коли тепер 

кину оком на тих кільканадцять літ на!Іад, з подивом ди

влюся на старших моїх товаришів у ПУН, що ні оком не 

~юргнувши прийняли як самозрозуміле перше ~Іісце в 

свому гурті людини, що була молодико~І супроти них. 

Ледве чи можу притадати собі якунебудь пізнішу пері

оду в житті нашої Організації, де співпраця її керіо

них членів була б така гармонійна і повна сердечности. 

Але це показує, що коли б у ба·ндерівців була справді 

ідейність і добра воля, вони напевно ~•усіли б знайти 

спосіб співжиття зо старшими членами ПУН все скін

чилося б не роздвоєнням, тільки з~Ііцнення~І і споєнням 

Організації. 

Зразком прикладом для всіх нас був генсра:r Ка-
пустянський, що хоч найстарший віком і з найдоnшою 

традицією за собою, бувши члено~І ПУН і не входячи в 

склад Організаційного Бюра, співпрацював з наші най

більш прикладним способом, як тільки можн11 собі уя

вати. його всі не тільки глибоко поважали, але й с.ердеч-



но любили за його привітну вдачу, товариську погід

ність і веселість. Він був живим зразком засади, що най

кращим командира~• є той, хто вміє не тільки наказува

ти, але й повинуuатися. Мавши окремі завдання в uійсь

ковій ділянці разом з полк. Сушкам, він був переобтяже
ний працею, але ми часто запрошували його на свої за

сідання і цінили його розу~шу раду. 

Поки там Бистрий наладнував справи в терені і бор

сався з бандерівця~ш, що підкопувалися під кожну здо

буту нашу позицію, нам треба було поставити якось 

взаємовідносини з Українським Uентральним Ко~Ііте

том. На те тиснули наші друзі знизу, щоб вибити rрунт 

з-під ніг бандерівцям і для себе самих створити міцну 

опору в суспільно-громадському секторі. Здавалося -
легка справа, бо пост організаційного референта в YUK 
три~Іав інж. Бойдуник-Діброва. Але на практиці один

за-одним почали виринати несподівані труднощі. По-пер

ше, не було відповідних людей для обсади не то всіх, 

але й найважніших постів. Колись, за єдности Організа

ції, було більше людей та один організаційний апарат. 

Тепер побіч себе постали два паралельні апарати і це 

забирало два рази стільки людей. Нераз Діброва звер

тався чи то до Бистрого чи то до мене перед своєю по

їздкою в терен, щоб відрядити йому якусь кількість лю

дей, що на них він міг би спертися в реорганізацн міс

цевих Комітетів ми, крім обіцянок, не багато могли 

йому дати. 

Бандерівці й не дуже перлися на провідні місця в 

Комітетах. Бо там треба працювати, до того в складних 

відносинах німецької контролі, і брати на себе відпові

дальність за ту працю. Для них важнішими були пости 

урядовців у Комітетах, різні начальники канцелярій, 

організаційні референти і зв'язкові-люстратори, а та
кож інструктори молоді. Обсаджуючи ті становища сво

їми людьми вони з одного боку скидали собі з плечей 

тягар утримання свого організаційного апарату на міс

цях, а з другого використовували їх на зв'язок з люд-
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ністю, "поштові скриньки", місця стрічі тощо. Були мі

сця, де ціла їхня місцева Екзекутива складалася з уря

довців Допомогового Ко~Іітету. 

А далі, Діброва не був усесильний. Без сумніву, 

багато залежало від його зручности та організаційного 

хисту, але він міг давати тільки інініятиву, кінцеве ело

но лежало деінде. Називалося, що Український Uентра

ний Комітет nризначає Голов на )Іісцях і добирає склад 

Ко~Іітетів, а робить те через свого організаційного ре

ферента. А в дійсності це була лише форма, бо насправ

ді і Голови Ко~1ітету і його члени добиралися на громад

ських сходинах, їх пізніше потверджунав YUK і накі

нець ще мусіла на те прийти згода від ні~Іецького крайс

гавптмана. Отож Діброва мусін не 1ільки так маневру

вати, щоб збори запропонували вигідних на~І людей -
під умовою, що такі люди знайдуться - але ще й по

дбати пізніше, щоб потвердив їх проф. Кубійович, як Го

лова YUK Тоді на місце Ділового Керманича, цебто за
ступника проф. Кубійовича, nрийшов уже ред. Василь 

Глібовицький, що неприхильно ставився до націоналіс

тів і ввесь час нашіптував nроф. Кубійовичеві всячину 

проти нас, а найбільше проти Діброви, якого конечно 

хотів позбутися, бо він стояв йому на заваді в персональ

ній обсаді важливих ~Іісць у цілій систе~Іі Українсько

го Uентрального Ко~Іітету. А хоч і він і проф. Кубійо

вич обіцяли на мої руки підтри~Іку для акції Проводу 

для оздоровлення відносин в ОУН, тепер, ко.1и nрийш

лося до діла , показалася, що дорога від обіцянок до їх
нього виконання - дуже далека. Зайво казати, як тяжкп 

бу.10 Діброві побороти всі ті перепони і все перевести в 

життя, тимбільше, що й з німецького боку почали диви

тися на нього, як ·націоналіста, кривим око~І. Все ж таки 

зробив він дуже багато не тільки персональними зміна

ми, але й вироблюванню! опінії на місцях, та не знай

шов за те ані зрозр1іння ані вдячности в ~Іісцевих на

ших аnаратів, що часто висували до нього неможливі 

для здійснеwня претенсії. 
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Необхідно було ще раз ясно поставити справу пе

ред проф. Кубійовичем, а прийшло до того дуже швид

ко, при нагоді реконструкції краківського Допомавого 

Комітету, якого Головою був д-р Володимир Горбовий 

і Секретарем Ярослав Старух. Обидва - ряні бандерівці, 

а крі~І того аж кишіло там від дрібненької бандерівської 

рибки: всякі писарі, магазинери, .сторожі і т.д. Uей Ко
мітет був сіллю в оці проф. Кубійовича вже від давна і 

він його напевно розв'язав би скоріше, якби не лякався 
комплікацій з націоналіста~tи - ОУН була тоді одна й 

сильна. До нього щодня приходили скарги на Комітет. 

Чюtало з них були оправдані, бо Управа Комітету, пев

на своєї. сили, нерівно трактувала людей і часто вела се
бе ароrантно в відношенні до них. Але більше заносили

ся скарги на те, щоб виперти звідти націоналістів і само-. 

му засістИ на їх місцях. Десь там відбувалися якісь кон
вентиклі, збиралися матеріяли, підписи на петиціях і 

проф. Кубійович носився з ду~tкою звільнити д-ра Гор

бового та поставити на те місце д-ра Володимира Загай

кевича, адвоката з Перемишля, колишнього посла до 

варшавського сойму і в свій час віцемаршала сой~tу, а 

тепер президента апеляційного суду в Краtюві. 

Ще перед від'їздом полк. Мельника з Кракова, проф. 

Кубійович мав з ним у тих справах довшу розмову, обі

цяв реорганізувати краківський Комітет у порозумінні 

з нашим Організаційним Бюром. 

Викінчувати ті справи в іменні Організаційного 

Бюра випало на мене. Найперше вислухав я, як звичай

но, різних жаЛів на Діброву і на д-ра Никифора Гірняка, 

керівника шкільного реферату, потім різних критичних 

завваг· під загальною адресою націоналістів і нарешті 

прийшло до конкретного діла. Я ще не знав тоді про кан

дидатуру·· д-ра Загайкевича на Голову Комітету, впер

ше довідався про те на тій розмові. Правду сказавши, 

краківськи·й Комітет був такий важний, у ньому працю

вало так багато людей і завідував він такими матеріяль

ними багатствами, що нам конечнn було б мати в ньому 
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Головою члена ОУН. Та тут nерший раз мусів я зрозу

міти, що часи, коли ОУН диктувала -- вже минули. Як
що могли ми щось осягнути, то тільки nід натиском зни

зу або зручною грою згори. Тепер, nісля роздвоєння 

Організації, треба забути про натиск "волею народа", 
треба вдаватися в диnломатичні хитрощі згори. Було 

nевне, що з особи д-ра Загайкевича nроф. Кубійович 

не зрезигнує. Правдоnодібно вже зв'язаний був словом, 
мусів говорити або з ним самим, або з якимись людьми, 

що на них теnер, nісля розбиття ОУН, хотів сnертися. 

Трудно було сказати, як д-р Загайкевич буде до нас 

ставитися і яку займе nоставу до бандерівців. Він був 

члена~• nартї УНДО до війни, з її рамени кандидував на 

nосла, але не nогоджувався з нор~rалізаційною nоліти

кою Василя Мудрого і через те відносини nоміж ним і 

Uентра.rrьнюr Ко~rітето~r УНДО в останніх роках лрохо

.поли. Як адвокат, він часто вистуnав оборонцем у на
ших nолітичних nроцесах у Пере~rишлі і багато nоміг 

окремюr націоналістам. Проти нього був nоважний за

~rіт з часів nольсько-української війни 1918 року. Він 

не доnустив до того, щоб висадити в nовітря міст на 

річці Сян, казали то~rу, щоб не знищити nри тій нагоді 
сrюєї ка~r'яниці, що стояла зараз же біля моста, а через 
те nоляки ~югли цей міст обсадити і nереслати через ньо

го військову доnомогу на відсіч обложено~1у JІьnовові. 

Нераз цвіркали йому тим ввічі націоналісти, але роки 
минали, шкоди завернути неможливо, сnрава nоволі· за

бувалася і лід кінець відносини між д-рам Загайксвиqсм 

і націоналіста~rи сюІа.'Іися ненайгірше. Якби ОУН одиа
навіть добре було б висунути його на Голову д~1я nри

нади і засnокоєння інших, бо кінець-кінців д-р Загайке· 
nич був український nатріот. Його nостава до новшш
тnореної ситуації ще не вияснилася і нічого nевного 

про нього не можна було сказати, за вийнятко'І-! того, 

що з біса він хитрий. 

Не було іншої ради, як nогодитися. Зате, коди при
йшлося говорити про склад Кометету, я мусів бути твер-

дий. Яка ж нам користь з того, що на мicrte ГopбrmorfJ 



nрийде Загайкевич, коли там далі залишиться гніздо бан

дерівців? На nост оганізащиного референта Коміте

ту, що за статутом був водночас і застуnником його Го

лови, nроnонував я інж. Юрка Дачишина. На той час 

його в Кракові не було, він nрацював як інженер-хемік 

у фабриці мармеляди nри цукроварні в Переворську, 1 

але сnрава була з ним обговорена, він згодився nокину

ти свою nрацю і nереїхати до Кракова. Професор Кубі

йович не знав особисто інж. Дачишина, чув тільки про 

нього або читав колись у пресі. Не ставив більших за

стережень, бо властиво добір членів Комітету належить 

до Голови, він має їх заnроnонувати до nотнердження 

в YUK, а наnевно буде собі добирати таких, на яких мо
же nолягати і до яких буде мати довір'я. Якщо нам зале
жить на інж. Дачишинові, мусимо обговорити сnраву з 

д-ром Загайкевичем, зо сторони YUK переnон не буде .. 
Зателефонував я до д-ра Загайкевича в суді та у

мовився з ним на те саме по nолу дне, кувати залізо, nоки 

гаряче. Я з ню1 nознайомився недовго nеред війною в 

1 Зруйновану uo.wбa.ІlU в 'Часі Іtо,rьсько-ні.нецм>оЇ війни фабрику 

цукру в Лереаорську відновив і пустив у рух Олеr;сандер Скриn'Чен

ко. В е.ttі!раційнu.х у.11овах життя в Генерал-fубернаторстві Скрип

'Ченко був настільки цікава фіrура, що варто тут про нього зга

дати. 

Олександер (онта-Скриn'Ченко, родо.11 з Лолтаащинп, е.wі!рант 

після nершої світової війни, дістався до праці в копальнях вугілля 

біля Катовиць, як інженер-.неханік, і був та.н аж до вибуху війни. 

В гурті своїх спіапрацівниr;іа, ні.нецьких інженерів, вuв'Чuв перфе~>

тно ні.11ецьку .11оау. Мабуть уже тоді овійшов у контакт з ні.Іtецt.

r;ою розвідкою і 'Через те nісля приходу ні.нців .нав у нuх протекцію. 

Жонатий з полькою, що походпла зо старої nольської аристо·hсра

тu'Чної родини, в хаті гоаорилося а нього тількІl ІІо-nольськІt, сnн 

його не знав зовсі.ч української .11oou. 
В 'Часі війни цукроварню в Лереворсьt>у зоасі.м зруйновано, на 

неї аиало 38 різного калібру бо.ttб. Лоїхала туди диоит~tся ні.нець

ка ко.11ісія спеціялістів, 'Чи .можна фабрику відбудуоатzt, а а складі 
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Пере~шшлі, моя дружина Реня вчителювала та~І у Діво

чо~Іу Інституті; д-р Загайкевич мав якесь відношення 

до тієї установи, мабуть був Головою того товариства 

чи фундації. Отже ми вже бу,1И знайомі особисто, та 

нін і без того чував про мене. 

Вже по перших словах бачив я, що передо мною 

сидить грач, з яким нелегка справа. Якось незручно бу
ло зачинати, щоб зразу ж не настроїти його проти нас. 

Спочатку я думав, чи не послати Сича до нього, все ж 

таки Сич старший, полковник, може з ним будуть біль

ше рахуватися. По наду:.1і рішився я допильнувати всі

єї справи самий. 

Почав я з того, що довідався від проф. І<убійовича 

про його призначення на Голову Комітету в І<ракові і 

ниеказав своє вдоволення з того, бо може нарешті поло

житься кінець усім безправствам, що та~І діються, заве

деться порядок, що на нього з тугою жде ціла україн

ська громада в І<ракові. 

тої делегації був і Скрип11енко. Ко.нісія оглянула фабрику і прий

ш.Іа до 1zереконання, що даре.кний труд біля неї. Тіль~r~t один Скрип- · 

'ІЄН1іо буа іншої ду.н~>и і зобоа'язаася, коли б дати йому вільну руку, 

до шости .нісяціа пуститІt фабрику в рух. Ні.нці на те nогодилися 

і вже влітку 1940 роІ>у 11родукція йшла поаною парою. На відкриття 
фабрик1t СІ>риn'Іенко зорганізував ве.щІ>у параду, приїжджав на неі 

і Генерал-(убернатор Франк. 

Скрип11енко показався добри.м організатороя і господареАІ. До 

своєї диспозиції мав аеликі фінансові й товарові ресурси і помгав 

У"Раїнсько.ку організоаано.ку громадсько.ну життю, відпускаючи на 

різні його цілі такий ласий у воєнні часи товар, як цукор. 

Крі.м рафінерії цукру в швидкому часі заложив та.к ще витис

карню олію і фабрпку мар.ІІелядlt. На працівників підпрztє.ІІстоа, а 

головно на керівні nости, приймав тільки українців і Юzжо Дачишин 

був у нього ~>ерівни,.о.к фабри"и мар.келяди. ЮрІ>о був тоді в Криющі, 

як реконвалесцент після тифозної гарячки, і в nоїзді довідався, що 

фабри,.ою цу~>ру в Перегорську завідує якийсь українець та що шу

кає він за інженера.н1t українця.ки. Поїхав туди без ніяких река-
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Д-р Загайкевич скромно мовчить, тільки вогники 

йому грають у прижмурених очах. 

Приходжу заоферувати йому нашу допомогу в ак

ції оздоровлення комітетових відносин. 

Загайкевич дякує, дуже вдоволений, але, бачу, що 

він уважає, щоб чимнебудь себе не зобов'язати, увесь 

час - сторожкий. 

Нашу співпрацю уявляю собі так, що йому напев

но буде потрібно чесних і солідних людей до роботи, 

:.1и зо свого боку пропонуємо йому на організаційного 
референта інж. Юрка Дачишина . 

. нендацій. На місці застав уже інженера-хе.міr>а ЮрІ>а Крох.малюr>а, 

що був неначе ад'ютанто.м СІ>рипниr>а, а таІ>ож інж. Оле"сандра Се

рединсь~>ого, ЯІ>ого анав а пере.нись"ої гі.мнааії і а львівсьr>ої політех

ні~>и, та ще інженера-е"оно.міста Ни~>олу Осідача, таІ>ож анайо.мого 

а гі.ttнааійної лавІ>и. Сr>рипченІ>о а .місця прийняв його до праці та 

доручив зорганізувати при фабриці tІродуІ>Цію .мар.иеляди. 

Попри всі свої господарсьІ>і сnрави СІ>рипченr>о 11і1>авився теж 

і ttолітu~>ою та війсьІ>ови.м діло.м. В нього була .нанія ааІ>ластІt о 

у~>раїнців партію на араао~> гітлерівсьІ>ої, Іtp!t чо.иу він захоnлю

вався не та~> са.иою націонал-соціялістичною ідеологіЄ10, я" nодиву

гідною організацією і залізною дuсципліною націонал-соціялістичної 

партії. Він nостійно повторяв, що тіль"и та~>а партія а.може оnа

нуватu у~>раїнсь"uй хаос і що ~>оли nустити на у~>раїнсь"е гуляа

поле "де.ноІ>ратію", вона розтолочить иід свої.ми нога.tщ рештІ>и 

того, що ще лишилося цінне в УІ>раїні, а поті.м са.иа згорить і спо

пеліє. В тій цілі він 'Часто приїжджав до Кра"ова на роа.нов11 а ріs

ни.ми у~>раїнсь~>и.ни nолітични.11и "ола.ни. Не ааперечуючtl його орга

нізаційно-госnодарських здібностей - у тій ділянці аа нього zооо

рили його досягнення - в справах nолітичних сnравляв він ара

ження "о.нічної фіІури. Ходив по КраІ>ові о висоІ>их 'Чоботях і в с.vу

шевій шапці, завжди в товаристві одного або й двох своїх ад'ютан

тів, що носили аа ни.11 різні торбtІ й теч~>и, анонсував свій nрихід, 

ЯІ> я"ийсь генерал або .міністер і а І>О.Ні'Чною повагою вичитував свої 

ле"ції та політичні нау"и, я" треба себе вести а ні.ІІЦЯ.ІІU і що треба 
тепер у~>раїнця.к робити. Л був nриявний на одній та,.ій йоzо .мйже 
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Оказується, що д-р Загайкевич його знає ще з гім

назійних, а потім зо студентських часів, слідкував за йо

го справою в пресі. Нічого не може йому закинути, але 

хотів би наперед його побачити і з ним поговорити. Пев
но, людей потрібно, але він ще над тим не застановляв

ся, ще й сам не знає, чи прийняти на себе цей новий 

обов'язок, у нього ж стільки праці в суді! Був у нього 
д-р Горбовий, теж пропонував людей, мабуть вибору 

не буде бракувати, він про те подумає. Згадує одне

друге назвище - самі бандерівці. 

Хитрий лис! Ледве два тижні від змін в ОУН мину

ло, а він уже в них незле орієнтується, тільки вдає нез

найка. Зводить розмову на недавні події, просить пояс
нень, бо йому тепер треба буде визнаватися в суспіль

них відносинах, бувши Головою Комітету. Пильно слу

хає, потакує, тут і там докине якесь слово, дуже чемно, 

дуже ввічливо - але ні одної обіцянки, все вимниаль

ні 'ВИХИЛЯСИ. 
Чи не міг би я принести йому трохи інформаційної 

літератури? Кажуть, по місті її багато курсує, ось йому 

двогодинній аізиті в проф. Кубійоаи'Ча і в той 'Час справив він на 

.нене враження людпни, що в неї не всі одо.11а. 

Але говоритп з ни.tІ і слухати його .11усіли осі, хо'Ч і як ку.11едно 

ІІрезентував себе цей продукт воf.'Нної доби, коли всякі авантюzжи'Чі 

типи s те.wних зака.wарІ>ів виринають на поверхню життя. Бо за 

Ни.ІІ стОЯЛ/І Ні.wці - він І>ОЖНОЇ ХвІtЛі .Іfав відкритий вступ до Наі!

tІиЩUХ ні.wець~>Іtх достойниІ>ів у Кра~>ові - і .иав він гроші. 3 тих 
грошей багато зужиааа аін на українську справу, таІ> як він по

саоє.ІІу її posy.11ia. Най більш улюбленою справою в нього була укра

їн сІ, 'Ііа війсь~>оаа ш~>ола. Назбпраа нав~>оло себе наддніпрянських у~>ра

їнціа, колишніх українсь~>их війсьІ>оаиІ>іо, що встуmм1~ пisнiute на 

службу до польсь~>ої ар.11ії і булzt а ній старшина.ІІи а актионій службі . 

. 1-поміж гали'Чан був тільІ>zt один01>ий інж. Юрко Крох.иа.1юк, sanact~!!.!l 

старшина польсь~>ої ар.11ії, що теж і а цивільно.ІІу житті ці~~:авищл 

військови.tt діло.tt і написав чи.11ало статтей на віисьІі'Ово-історицні 

те.ни в у~>раїнсь~>ій пресі. Всі.ІІ ї.ІІ СкриІІ'ЧенІ>о дав у себе npatfю, "f!U 
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теж nринесли - nоказує куnу бандерівських летючок, 

значить, і тут нас виnередили - але з нашого боку 

він не має нічого. 
Розстаємося з тим, що завтра принесу йому "літе

ратуру", а за кілька днів nриведу Юрка Дачишина. 

Не один і не два рази мусів я ще ходити до Загай

кевича. З роюІнслом сnиняюся на тій історії, бо вона 

тиnона для тих часів. Через розбиття ОУН сили націона

лістів роздвоїлися і самий націоналістичний рух не тіль

ки послаб, згаряв у взаємоnоборюванні себе, але й не

помірно втратив на nрестижі. Ще nеред місяце~• виста

чало зателефонувати до Загайкевича чи кого іншого на 

його місці і справа моментально залагоджена. Тепер же ж 

представники старих українських партій і всіх тих nо

літичних середовищ, що фактично самоліквідували себе 

з уnадком Польщі перед ро·ком, раnтом побачили, що 

відкриваються nеред ними нові можливості. Сила, що 
приголомшила їх своєю вітальніспо і розмахом, на їх

ніх очах розпадала·ся. Це будило в них злорадість, мо 

вляв, ось бачите ваших націоналістів, дістали монополь 

серед української громади, не минув і рік, а вже бють-

чо.ку та~> майстрував, що Аrали воюt баzато вільноzо 'Часу і зужи

вали йоzо на військову роботу. Пізніше, колzt блеф Скриn'Ченка став 

yci.w відомий, декоzо з них nеретягнуо Си'Ч до сnівnраці з нашим 

військовим відділом. 

Скриnченко домовився з німця.ки, що вільно йоАrу nереробляти 

цукрові відnадки nоза системою карткової кО?tтролі і творити з то

zо фонд на дальшу розбудову фабри~>и. Таки.к чином він мав до своєї 

розnорядимостп ве.шчезні фО?tди, бо за цукор у ті 'Часи можна було 

внмінятzt всякі інші товари. 3 nереробленої меляси видобув він два 

ваzони цукру і Іtіслав їх на руки Доnомоzовоzо Комітету в дарі для 

українців міста Кракова. При одній зо своїх nоїздок до Кракова, 

Скриnченко довідався, що цей цукор до Комітету не дійшов, чи na~> 

ке дістали йоzо "українці міста Кракова". Счинився рух, у справу 

е.tпшалося (естаnо й арештувало Скриnченка - на н.ьоzо й так ішли 

доноси з усіх сторін, і від поляків і від українців - йо.ІІу zрощо 
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ся між собою. А з другого боку вони почули себе язич

ком у політичній вазі, що може перехилити перемогу на 

один чи другий бік. Якби в той час і Український Цент

ральний Комітет і всі ті українські громадські кола, що 

хоч і різної шерсти, але зібрані під одним капелюха~• 

Комітету, поставили себе ясно і недвозначно проти яви

ща бандерівщини, може бандерівський рух не був би 

цілком зломлений, але ніколи не дійшов би до пізнішого 

свого роз~Іаху й розгону. І для українського народу за

ощадило·ся б багато терпінь, що завдавалися власними 

українськими руками. Бандерівці це розуміли, підказу

нав це їм інстинкт са~юзбереження і вони з шаленою 

енергією кинулися на пропаганду серед тих кол україн

ської суспільности, що їх вони скажено паборювали до 

1939 року, як угодовціп, філістрів, опортуністів, "теж

націоналістів". Вони відвідували їх по приватних хатах, 

по урядах, у приміщеннях Комітетів, приносили спою 

"літературу", дискутували, оправдували себе, стягали 

в болото Провід, а разом з тим і самих себе та ввесь на-

розстріл за zосподарські злоажuвання. Ко.нітет ро6ив слідство в тій 

справі вже за 'Часів, коли прийшов туди інж. Юрко Да'ЧІl'ІІUlН, що ва

просив до тоzо Слідчу Ко.ІІісію а складі трьох правників, адвоката 

д-ра Михайла Волошина, адаоката д-ра Степана ТПухеви'Ча й npo
"ypopa Онуферка. Слідство виявило, що о6идаа вагони цу~>ру справді 

оу ли завантажені і аиекспедіоиані з залізни'Чної станції в П еренор

ську, що прийшлп аоюt на залізюtчну станцію в Краt>ові і що в і.ІІЄНІ' 

Ко.ttітету пере6ралп їх Голова - д-р Володи.кир Гор6овий, Секретар 

- Ярос.ІаІІ Старух і тодішній zосподарси.:ий рефереюп. /Іе піІа.юся 

дослідити, кудt! кінеt{ь-кінців подівся той цукор, але неmІ.нн.ісmІ. 

Скрип'Ченка 6ула доказана, його звільюшt і він вернувся на свое міще. 

Піmіше, колzt ні.ІІці рушили на схід, nішов з ни.ІІt! і С";рш•·•<ок~>v. 

тa.tt 6ув зайнятий теж у цукроварно.ttу про.tщслі. В 1942 році на2:щ 

захворів і 11о.кер. 

В і.н'я 11равди тре6а сказати, що поnри осі crmї r.піщні СІ1; .• :;рг,;;,: 

Скрun'Ченко 6аzато noмiz українця.ІІ, щедро cno.Іtazaю·q;~ їх ціш.ни 

та іншою nід.ноzою і даю'Чи ї.к працю в своему nідприr.мстаі. . .. 
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ціаналіетичний рух. Ішлося про те, щоб залеrалізувати 

себе в українській громадськості, зробити себе "сальон
фегіr" .2 В той спосіб заставляли нас до такої самої ро
боти, бо ж не можна було уступати з поля та залишати 

його бандерівським герцям. Це був ганебний спектакль 

і ним розкошувалнея всі явні й притаєні вороги україн

ського націоналізму, всі залишки колишніх сил, учора

шні люди, насолоджувалися новою своєю ролею медія

торів і арбітрів. В тому часі не були ще вони зарієнто

вані, як слід, їм здавалося, що бандерівщина, відколов

шися від матірного націоналістичного пня, вишумить і 
розвіється безслідно, виконавши свою ралю послаблен

ня й асмішення націоналістичного руху. Тому вони сим

патизували з бандерівцями, як зо своїми потенційними 

союзниками проти ПУН, скрито їх підтримували, а в си

стемі підбудови Українського Центрального Комітету 

подекуди й насаджували, для "втримання рівноваги", 
забавляючися політикою "діли і пануй" в мініятю рі. 

Бандерівці почули, що в траві пищить, не переста

вали залицятися до них, пускали їм кадило, як "батькам 
народу", а коли з~Ііцніли, почали їх 'реабілітунати" н 
суспільності, створили спеціяльний комітет з них, що 

був прообразом пізнішого використовування явища "по
плентачів" і накінець ганебно обдурили, копнули й ви

ки.нули за двері. 

Я ходив до д-ра Загайкевича, вчувався в ту ситуа

цію, що розгорталася тепер по цілому Генерал-r убер
наторстві і нераз гидко мені до себе самого ставало в 

тому процесуванні з бандерівцями, в якому за арбітрів 

самі націоналісти вид·вигали своїх колишніх і безсумні
ву теж і теперішніх противників. Не було ради. Ми му

сіли дістати вплив на краківський Комітет і вигризти 

звідти бандерівців. Це одним махом позбавляло їх утри

мання кільканадцяти людей з загально-громадських фон

ді'н, відсувало їх від управи таборових приміщень, хар-

z Гідний перебувати в лinzuo.wy товаристві. 
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чового магазину, розподілу одягів та інших підмог, від

бирало можливість протримувати і прохарчувати в та

борі десятки й сотні своїх розвідчиків і бойовиків, вики-

Зиновій Книш 

(Рене, Мохнвцькнй) 

дало їх з канцелярії, що мала можність виставляти до

кументи, опініювати всі прохання до ні~Іецької влади, 

видавати т. зв. бецуrшайни.3 Загайкенич загравав хи

тро і по ньому бачив я, що він хоче в Комітеті мати од

них і других, щоб одні другим заглядали на руки, свари

лися між собою, а він, як добрий батько, поклепуватиме 

по плечах то одних то других, тут похвалить, там полає 

триматиме рівновагу. Вже здавалося мені, що треба 

з Kapmlilt па те:~~:стилії та інші матеріяли до.11ашньоzо вжит:~~:у. 
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буде nриnустити на нього атаку згори й дом-агатися nри

значення когось іншого на nост Голови Комітету, як не

сподівано nрийшли мені з nоміччю самі бандерівці, вису

нувши д-ра Стеnана Шухевича на якийсь nост у Ко~tіте

ті. Ще лередти~І звільнили вони його від nлачення член

ських внесків і наділили всякими nривілеями, нібито в 

заслугу за те, що був він оборонцем у nолітичних nро

цесах. Завважив я, що Загайкевичеві він, як nерець з 

лалрикою, і nочав загравати на тій карті. Вкінці Загай

кевич nогодився на всі мої nроnозиції, щоб тільки усу

нути з nоля д-ра Шухевича, якому відобрав усі nривілеї 

і наказав nлатити членські внески нарівні з іншими гро

мадяна~ш, бо ін.зкше мусів би звільнити теж і самого се

бе, що також вистуnав у nолітичних nроцесах, може з 

реклямового боку ~tенше голосних, зате більш чис

ленних. 

З днем .1 вересня 1940 року nочав у Кракові діяти 
новий "Український Допомоговий Комітет", лотвер
джений в YUK в ось такому складі: 

д-р Загайкевич Володимир -- Голова 

інж. Дачишин Юрко -- Організаційний референт 

Заступник Голови 

д-р Лисяк Павло і 

л-і Панченко Ta~tapa -- референти сусnільної оnіки 

мrр. Ліськевич Володимир -- фінансовий референт 

мrр. Улицький Остап-- культурно-освітній референт 

суддя Миськевич Володимир -- зв'язковий до то-
вариства Просвіта4 

• В Кракоа і існувало ще з австрійськпх 'Часів товариство "Про. 
світа", що zуртувало краківсь~>их У"Раїнців, иереважно різних дер

жавних служоовціо. Мало воно власну доАrівку, 'Читальню й 6і6ліо

теку. Нідці розв'язали осі товариства, на те АІісце впровадили Ко

.ІІітети, але, що6 зоереzти традицію, УДК а6сор6ував у сеое "Про

світу", Я~> се1щію, залuшuвшІt їй оодно'Час внутрішню автоно.wію. Кож

ночасний Гол оа а Просоіти оходuв у с"лад Управи УДК. 
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До Контрольної Ко~tісії uходили: 

Володимир Попадюк, Володюшр Винницький і ще 

хтось трепи, Громадський Суд складали адвокати 

Михайло Волошин, Степан Шухевич і прокурор Григор 

Онуферко. 

Бюра Комітету до половини жовтня 1940 року при
міщувалнея при uулиці Яблоновських ч. З, там теж був 

табір для втікачів, що їх постійно нараховували біля 

тисячі. Від половини жоuтня перенесено У ДІ{ до будин

ку при вулиці Лоретанській ч. 17, де була теж бурса 

для хлопців. 

В ск:1аді Ко~tітету найшлися тільки два націоналіс

ти - Юрко Дачишин та Остап Улицький, - решта ін

ші. Бандерівця ні одного, коли не рахувати адuоката Шу

хевича u Гро~tадсько~tу Суді, що фактично не ~tав нія

кого значення й існував тільки тому, що така установа 

була передбачена 13 статуті. Боронилися вони запекло, 

кожен пост треба було здобувати приступа~!. Прочува

ючи свій кінець з хвилею, коли Юрко Дачишин стане 

організаційним референтом, вони шукали всіх способіll, 

щоб його туди не допустити. Але це був ста•рий бойовик, 

довголітній політичний в'язень, людина, що їй з ніякого 

боку нічого не за·кинути. Ще в оста.нній хвилі хотіли fЮ

ни заплутати його в якийсь суд чести, щоб до часу йогn 

рішення тримати в завішенні пост організаційного рефе

рента. Призначили до тої справи спеціяльну людину, 

магістра Богуна, та нічого з того не вийшло, Юрко таки 

свій пост переняв. Фактично вся влада спочивала в йо

го руках, бо д-р Загайкевич, як президент апедяційно

го суду, тільки зрідка і вечорами на.відувався до Коміте

ту. І хоч неможливо було з нашого боку за·пссти таку 

систему, я·к перше мали бандерівці, все ж таки ми могли 

користуватися Комітетом для всіх наших організаційних 
і культурних цілей, робити це легально, бе:~ tшІхrзйстн 

і надуживань. Українська громадськість міста КракОlіа 

відразу відчула зміну на краще. Зникли задерикуватість, 

бундючність, хвалькуватість і нехтування людь;.ш, на -:·с 
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місце прийшли ввічливість та уважливість до кожного, 

хто мав діло до Комітету. Юрко Дачишин особисто то

го пильнував, бо ми сподівалися, що почнуться прово

кації й доноси. Для безпеки вимів він бандерівців rрун

товно, не залишив ні ноги, навіть на найменшому стано

вищі, щоб не саботували йому роботи. Якщо хто з них ли

шився, то хіба глибоко законспірований і з наказом не 

пускати фарби. 

Бандерівці з усіх сторін атакували Дачишина й Ко

мітет, справляли йому неймовірні труднощі й чинили 

всякі пакості, щоб змусити до резигнацїі. Кілька міся

ців Юрко ходив, як запаморочений, увесь світ у нього 
ділився на бандерівців і не-бандерівців, позатим він ні

чого не бачив і не помічав, але на своему пості видер

жав і поклав на Комітет залізну руку. Ішли до нього і з 

'нашого боку різні претенсії, мовляв, ми його туди са

джали не на те, щоб Комітет мав доброго урядовця, тіль

ки, щоб Організація мала з того користь. Становище йо

го було тяжке і не один сто разів махнув би рукою та 

покинув Комітет, тимбільше, що в Кракові тоді можна 

було чудово проживати на всяких спекуляціях. Але Юр
ко, мій особистий друг і приятель, якого я туди спеціяль

но притягнув, відчував вагу свого носту для нашої 

справи і помимо всього на ньому залишився. 

Ми дуже швидко відчули, що це значить ~Іати за 

собою Комітет. Микола Бігун, провідник Кракова, як 

найважнішого осередку, знайшов там опору для своєї 

Екзекутиви. До нашої диспозиції ми дістали велику за

лю, чого дуже бракувало бандерівцям, через брак залі 

не могли вони влаштувати ні одного більшого публіч·но

го зібрання. Разом з Остапом Улицьким, що був рівно

ч!асно культурним референтом краківської Екзекутиви 
ОУН і як такий входив у склад Культурної Реферантури 

Ольжича, Микола Бігун улаштував низку публічних до

понідей, висуваючи чільних наших членів і прихильни

ків, притягаючи туди широку публіку і з'єднуючи сим
патії для нашої справи. З важливіших доповідей та ім-
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nрез відбулися там величава Академія в nам'ять І Листо
nада і місяць nізніше святочний вечір з нагоди 50-річчя 

народин Голови ПУН, nолк. Андрія Мельника. Виловне

на по береги заля аж тріщала, багато людей з жалем вер

талися з-nід дверей. На Першого Листоnада з nромовою 

вистуnав Славко Гайвас, а на ювілею nолк. Мельника -
д-р Никифор Гірняк від товаришів зброї і я від молод

шого nоколі,ння УВО. 

Не було ні одної доnовіді, щоб залі вщерть не ви

nовнили слухачі. З доnовідями вистуnали: генерал Ми

кола Каnустинський - про фінсько-большевицьку вій
ну, інж. Микола Сціборський -- один раз про ідеологію 

українського націоналізму і другий раз про nриродні 

багатства України та її nромисловість, д-р Ростислав 

Єндик - про расово-антроnологіч,ні складники україн

ського народу і nисьменник Улас Самчук про духа но
вої еnохи. Інших не nам'ятаю, був тоді на роз'їздах. Ui 
доnовіді мали для нас велике значення, ними доказували 

~ш, що мізок націоналістичного руху залишився nри на

шій Організації. І чи nодобалося це кому, чи ні, чи лю

били нас, чи ні, але мусіли шанувати. Микола Бігун доб

ре розумів вагу і nроnаrандивне значення тих доnовідей, 

кожного місяця українська громадськість Кракова ді

ставала нову ін'єкцію. 

Доnовіді й академії мусіли відбуватися під охоро

ною наших боївок, щоб не доnустити до nогромів і са

ботажів зо сторони бандерівців. Один раз nробувади но

ни nогасити світло в будинку, але дістали доброго про

хухана й залишили нас у сnокою. 

Бандерівці тих можливостей контакту з масою у· 

країнської громадськости не мали, вони діяли на•1е з ката

комбів. І треба nодивляти, як вони все ж таки nотрапи.1и 

не тільки втримати контакт з масою, але й запікавити со

бою і здобувати собі nрихильність. В мешканнях l-'ашш= 

ка і Старуха nри вулиці Зеленій склиюl;Іи вони ди;,:ку
сійні вечері і заnрошували туди листuннu українськнz. 

громадян, бо інакшого сnособу реклями не мадІ1~ В і<Їм· 
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наті не могло по~tіститися більше, як двадцять осіб, і во

ни нераз одну й ту ca~ty тему мусіли по десять разів пе

редискутовунати перед щораз то новою залрошеною 

авдиторією. Скільки це забирало часу й енергії, якої ви

~tагало терпелиности - мож.на собі уявити. Не входячи 

в те, що було н них мотором, чи власна віра в свою спра

ву, чи ненависть до ПУН - виявили вони колосальну 

животність. Ставало ясне, що з тим противником справа 

буде нелегка і що злікнідувати його самою тільки про

пагандою та змаганням в організаційній площині прав

доподібно буде неможливо. 

Від самого початку в нас ще була одна перевага 

над бандерівцями - ~ІИ мали в своїх руках або прихиль

но зневтралізували всю українську пресу. В Кракові 

зорганізувалося "Українське Видавництво", у ділова спіл
ка, 11 якій ми тримали поважну частину уділів через 

особу інж. Бойдуника. Видавництво випускало газету 

"Краківські Вісті", що виходили сnершу два рази на тиж

день, а потім як дводенник. Крім того, під тою самою на

звою "Краківські Вісті", виходив ще й тижневик. Часопис 

був загально-інформативний, як одинока українська га

зета в цілому Генерал-Губернаторстві, а тому не могла 
там пропагувати явно націоналістичної ідеології, стояла 

під німецькою цензурою. В дводеннику одним з редакто

рів був Михайло Хом'як, а 11 тижневику - Василь Ка

чмар. Перший з них не мав ніякого відношення до 

націоналістичного руху, хоч пішов за загальною 

струєю і деклярував себе його прихильником. Другий 

був націоналістом і членом ОУН, якийсь час редагу

вав він наш орган "Український Голос" у Перемиш
лі, доки не запроторили його в тюрму за ОУН на п'ятt: 
років. З ним я був колись особисто в добрих дружніх 

відносинах, разом сиділи ми якийсь час у дрогобицькій 

тюрмі, навіть за дружбу був я в нього на весіллі разом 

з інж. Бойдуником. Потім ми відчужилися від себе, вза

ємовідносини наші прохололи, але завжди були коректні. 

В початках протибандерівської акції становище 
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Василя Качмара не зовсім було рішене. Були чутки, що 

він схиляється в сторону ПУН, якого деяких членів, нк 
от д-ра Вассияна та інж. Бойдуника він особисто знав і 

nоважав. Тому, коли nриїхав до Кракова Голова ПУН, я 

nорадив йому заnросити Качмара на розмову, думка була, 

щоб nоставити ставку на нього в "Краківських Вістях" 
і згодо~• зробити його та~• головню• редактором. Голова 

Проводу його заnросив і Качмар nрийшов на nобачення. 

Нещастя хотіло, що якраз nередтим вибрався до nолк. 

Мельника редактор Михайло Хом'як, щоб зложити йо~ІУ 
nривіт і скласти куртуазійну візиту. Качмар nрийшов 

nід днері Сича саме в то~•У моменті, коли звідти виходив 

Хо~•'як, а його він сильно не любив, ривзлізуnав з ню• 
у "Краківських Вістях" і закидав йо~•У занадто улесливу 

nостану до німців та ні~Іецьких цензорів. Побачивши Хо

~•'яка, Качмар обернувся на n'яті і nішов, nерехилився 
тоді на бандерівську сторону. Що ж, nрохати його не го

дилося, а вистуnати nроти Хом'яка заради Кач~ІЗра теж 
не було nідстави, бо він ставився до нас лояльно ввесь 

часі, хоч і не був нашим членом, але nрихильником на

ціоналістичної ідеї залишився ше й nізніше на еміrрації. 

Згодом Качмар таки вийшов з редакції і хоч ми й не 

мали в редакційній колегії свого члена, зате могли бути 

nевні nрихильної нентральности "Краківських Вістей" 

і бути сnокійні, що бандерівцям встуn туди закритий. 

Під німецькою державною зверхністю виходи,lИ тоді 

ще тільки два українські часоnиси : "Український Віс

ник", що його на nравах рукоnису, але друком, для сво

їх членів виnускало 'Українське Національне Об'єднан
ня" в Берліні, і тижневик "Настуn" видавнинтна •про

боєм" у Празі, якого власником був наш член, д-р Сте

nан Росоха. В тому ж видавництві друкувався ше ідеоло

гічно-nолітичний місячник "Пробоє~•'' та nипускй;--:::с:-: 
серіями брошури на nоnулярні nолітичні теми з націон:.

лістично-ідеологічним змістом. Д-р Степан Росоха без 

вагання станув по стороні Проводу і в той спо6б до н::

шої диспозиції ми дістали сильни"й nроnаrандивний інст

румент його преси. Інж. Сціборський, як Рефеrснт flpo-
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лаганди в ПУН, у скорому часі зорганізував справний 

пропагандивмий апарат, забезпечив обидві газети корес

пондентами і співпрацівниками, що постачали ї~І добрі, 

цікаві й актуальні матеріяли. Д.1я тієї цілі видавав він 

для преси інформативний бюлетень за редакцією д-ра 

Дениса Квітковського, що десь у тому часі передістався 

з Буковини до Берліна. 

Так "Український Вісник", я·к і "Наступ" читалися 
й розповсюднювалися не тільки в Німеччині і в Чехії, але 

і в Генерал-(убернаторстві та й в усій зайняrій німцями 
Европі. "Український Вісник", що його редагував здіб

ний журналіст д-р Юревич-Панченко5 , мусів бути більш 

обережний, мавши під боком страгу цензуру, але "Нас

туп" рубав, наче сокирою і страшение шкодив бандерів
цям. Вони повели проти нього неберебірчиву в засобах 

кампанію і зорганізували масову відмову передплати в 

листах до адмі-ністрації і до кольпортерів. За один місяць 

"Наступ" стратив майже половину всіх своїх передпла
тників і кольпортерів у Генерал-( убернаторстnі, але на 
те місце швидко дістав нових. Ue була сильна позиція в 
наших руках і ми використовували її до крайніх меж. 

Для внутрішньо-організаційних справ видавався в 

Кракові, як уже було згадано, організаційний бюлетень 

під назвою "АБВ". Спершу виходив він неперіодична, а 

потім щораз частіше, під кінець появлявся регулярно 

раз на тиждень. Коли ми захопили організаційну домів

ку, продовжували його під тою самою назвою, щоб збе

регти тяг лі сть традиції. Редактором був референт про-

~ /1 оходив а Ч ерніzівщини, виїхав аа границю в nоловині двад. 

цятих років, -колn большеви-ки ще ouczмaлu дея"их стиnендистів на 

нау-ку в аа-кордоннuх університетах. Не вернувся до СССР і nрийняв 

ні.ІІець"е zро.надянство ще nеред війною. Був сnівnрацівни"оАІ "Ві

стниt.:а" у Льаоаі, під псевдоні.ІІОJІ. /Іо.нер оід cyxim 1943 раху у ху. 
торі його нареченої Шредер, доч"и професора 6ерлінсь-коzо універ

ситету. (естапо арештувало її в січні 1944 раху в sаzальній хвилі 
арештувань членіа ОУН. В.В.П! 
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паганди Крайової Екзекутиви, Богдан Білий. Бюлетень, 

хоч у циклостильній формі, але читався радо, до нього 

вже люди 3викли, розсилався він у терен, як нормальна 

"порція літератури". Навіть ще більший був на нього по

пит тепер, бо на його сторінках зводилися всякі рахун

ки з бандерівцями і друкувалися всякі сенсаційні відо

~юсті. Теж і я, під своїм тодішнім організаційним псев

дом Юрія Мохнацького, помістив там серію "Дванадцять 

листів до друзів-націоналістів" з насвітленням диверсії 

Бандери. 

А тепер подумати: кожного тижня ішли в світ ти

сячі примірників "Наступу", "Українського Вісника" й 

"АБВ" ·-добре й цікаво редагованих органів. Вони му
сіли робити і напевно зробили свою роботу. Не можна 

УЯВИТИ собі, щоб без ЇХНЬОЇ ДОПОМОГИ ВСТОЯЛИ·СЯ МИ В 

розшалілій стихії тих часів. А бандерівці не мали ні од

ної газети, ні одного, навіть циклостильного органу, і 

~Іимо того били нас живою пропагандою на кожному 

кроці. Правда, не гребували вони брехнею і нак,1епами, 

всякого сосу підливали до своєї демагогії, щоб ТЇІlЬКИ 

потягнути за собою масу. І їхня пропаганда перемагала 

нас скрізь, на цілому фронті. Ухня неймовіrна рухлинkть, 
запеклий фанатизм і сповнена піною ненависти зажер

ливість не мали собі рівних в українській дійсності ні пе

редтим ні потім. Яка це була б страшна сила, коли б ма

ла за собою цілий, не роздвоєний наІtіонаJtістичний рух, 

і зверталася б не проти своїх братів, тільки проти ворогів! 
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fЕНГ АЛО Мирон - 208, 247. 
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fEHf АЛО Павло - 151, 153, 156, 161, 180, 208, 231, 234, 244, 

246, 247, 248, 311. 

rломБ- 58. 

fYPIJIH, посол - 355. 

ДАНИЛИШИН Дмитро - 45. 

ДАЧИШИН Юрко, іиж. - 391, 398, 399, 400, 402, 403, 406, 

407, 408. 

ДЕМИД (Чижевський) - 372. 

ДЖИДЖОР А Івви - 44, 46. 

ДЖОН (Івви fвбрусевич) 34, 35, 36, 39, 69, 132, 164, 239, 259,280. 

ДІБРОВА (іиж. Йосип Бойдуиии) - 125, 285, 394, 395, 396. 

ДОМАЗАР Зиновій - 249. 

ДОМЕТ (проф. Євген Оивцький) 99, 102, 103. 

ДОНЦОВ Дмитро - 46, 362. 

ДУМІН Осип - 8. 

ЕРІО - 377. 

ЄНДИfі Ростислав, д·Р - 162, 409. 

ЖДАНОВИЧ Олег - 266. 

ЗАБЛОЦЬfіИЙ Юліин - 247. 

ЗАБОРОБСУіІ Петро - 43, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 

62, 63, 66. 

ЗАГ АйfіЕВИЧ Володимир, д-р - 391, 396, 397, 398, 399, 400, 

401, 402, 404, 406, 407. 

ЗАfіОШТУй Ананій - 44, 45. 

ЗАЦНИЙ Лев (Декан) - 295. 

ЗДРІІЛЬ Федько - 44. 

ЗЕЛЕНИЙ (псевдо) - 208, 209, 221, 234, 246, 248, 249, 250. 

ІРТЕН (Івви fвбрусевич) - 34, 36, 38, 132, 172, 173, 234, 238, 

239, 240, 259, 280. 

КАНДИБА Олег, д·р, (Ольжич) - 139, 200, 289, 307, 392. 

fіАПУСТJІНСЬfіИЙ Микола, rеи. - 129, 137, 200, 351, 359, 392, 

393, 409. 
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КАРБОВИЧ Зиновій (Ярослав Стецьио) - 92, 99, 103, 105, 106, 
110-12 -13 -14 -15-16-17-19-22-23, 125, 128, 129, 273, 

281. 

КАРЛАТ (Ріхард Ярий) - 281, 286. 

КАЧМАР Василь - 410, 411. 

КАЧМАР Володимир - 92. 

КВІТКОВСЬКИЙ Денис, д-р - 412. 

КІНДРАТ (пол:к. Роман Сушио) - 227. 

КПАДОЧНИЙ Йосип, о. д-р - 43. 

КПИМИШИН Мн:кола - 92, 281. 

КНИШ Зиновій - 22, 318, 346, 405. 

КОВАЛЮК - 49. 

КОВАЛЬ (Степан Лен:кавсь:кнй) - 132, 290. 

КОЛОДЗІНСЬКИЙ Михайло - 31, 32, 33. 

КОЛОДІЙ Гриць - 306. 

КОНОВАЛЕЦЬ Євген, пол:к. ___, 13, 34, 36, 39, 40, 76, 79, 84, 94, 

105, 125, 137, 141, 147, 194, 264, 294, 311, 314, 315, 324, 

364, 366, 367, 368, 369, 371, 376, 386, 389. 

КОРДЮК Богдан, д-р - 70, 71. 

КОРЖАН Михайло - 266. 

КОРІНЬ Федьио - 44, 45. 

КОРОБЧУК Нниои - 44. 

КОССАК Зенон - 46, 47, 61, 62, 63, 64. 

КРАВЦІВ Богдан - 100, 168. 

КРАЄВСЬКИЙ Степан - 317. 

КР АН СЬКИЙ Володимир - 358. 

КРЕМІНСЬКИЙ - 372. 

КРИВОНІС (псевдо) - 359. 

КРИШТАЛЬ Юр:ко - 44, 46, 49, 161. 

КРОХМАЛЮК Юрио, інж. - 399, 401. 

КУБІЙОВИЧ Володимир, проф., д-р - 160, 161, 173, 174, 203, 
204, 206, 218, 219, 220, 221, 222, 248, 3~, 39~, 396, 
397, 398, 399, 401. 
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КУЗИК Стеnан - 156. 

КУНИЦЬКИЙ Леонтій, о. nреnвт - 317. 

КУРМАНОВИЧ Віктор, ген. - 129, 141, 200. 

КУЦ Олексвидер - 45. 

ПАМПІКА Любомир - 44, 46. 

ЛАПИЧАК Тома, д-р - 250. 

ЛАПЧИНСЬКИЙ - 21. 

ЛЕБЕДЬ Микола - 34, 36, 40, 41, 71, 92, 94, 242. 

ЛЕВИЦЬКА Звив - 337. 

ЛЕВИЦЬКА Ольга - 317. 

ЛЕВИЦЬКИЙ Борис - 339, 344, 345. 

ЛЕВИЦЬКИЙ Дмитро, д-р - 317. 

ЛЕМІШКА Івви, д-р - 388, 389. 

ЛЕНІН Володимир - 91. 

ЛЕНКАБСЬКИЙ Стеnан (Коваль) - 41, 92, 132, 150, 162, 167, 

169, 171, 174, 178, 179, 188, 230, 232, 257, 289, 290, 291. 

ЛЕНЧИЦЬКИЙ Роман, мгр. - 306. 

ЛИСЯК Павло, д-р - 406. 

ЛІМНИЦЬКИЙ (Ярослав Барановський) - 292, 301, 302. 

ЛІСОВИЙ Р. - 30, 320, 360, 361, 365. 

ЛІСЬКЕВИЧ Володимир, мгр. - 406. 

ЛОПАТИНСЬКИЙ (Василь Тимчій) - 73, 74, 86, 96, 100, 329, 

334, 336, 337. 

ЛУЦЬКИЙ Остаn - 317. 

МАЙСТРЕНКО Івви - 346. 

МАКАР (Ярослав Барановський) - 134, 185, 189, 194, 195, 199, 

200, 201, 202, 203, 204, 206, 207, 225, 226, 

228, 229, 230, 231, 247, 254, 256, 260, 273, 278, 

287, 289, 292, 294, 298, 302, 304, 306, 311, 312, 313, 

387, 388. 

МАКАР Володимир - 385. 

МАКОВЕЦЬКИЙ ЯКІВ, д-р- 235. 

420 



МАКОГІН, ПОЛІ\. - 48. 

МАКСИМ'ЮК Мниоnа 44, 46, 47, 150, 161, 181, 183, 185, 

197, 237. 

МАПЮЦА Івви - 40. 

МАРІЙ - 24. 

МАРТИНЕЦЬ Володимир, іиж. 

МАРЧАК (Івви Равлии) - 280. 

МАСЛОВСЬКИЙ Степан - 44. 

МЕДВІДЬ (опришои) - 337. 

МЕЛЬНИК Петро - 44. 

МИГУЛ Іван - 44, 46. 

МИКИТЮК Іван, інж. - 46. 

МИРОВИЧ - 70. 

138, 351, 359. 

МИРОН Дмитро (Орлии) - 46, 358. 

МИСЬКЕВИЧ Володимир - 406. 

МИХАЙПЮК Богдан (Зиновій Книш) - 78. 

МИЦИК Василь - 267. 

МИЦИК Івви (Асиольд) 

307, 318, 319. 

254, 266, 267, 268, 270, 272, 289, 290, 

МИЦИК Роман - 156, 157, 158, 159, 242, 243, 266, 267, 271. 

МІК (Ярослав Старух) - 280. 

МІЛЕК Ян - 60. 

МІЛЛЕР - 78. 

МІРЧУК Петро, д-р - 318, 386. 

МІТРинr А Іван - 344, 345. 

МОТРЯ ("Біла") - 207, 208, 209, 248, 266. 

МОХНАЦЬКИЙ Юрио - 209, 405, 413. 

МУДРИй Василь - 397. 

МУДРИК Андрій, інж. - 173, 219, 221. 

МУССОЛІНІ Беніто - 91, 348. 

МУХА (псевдо) - 268. 

НАГ АйСЬКИй Василь - 180. 
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НАПОЛЕОН - 21, 354. 

НЕБЕЛЮК Мирослав, д-р - 351. 

НЕДОБИТИЙ (Микола Климишии) - 280. 

НИДЗА Володимир - 67. 

НОВАК Юзеф - 43, 63, 64, 67. 

ОЛЬЖИЧ (д-р Олег Каидиба) - 129, 139, 200, 201, 202, 260, 

266, 289, 306, 307, 387, 392, 393, 408. 

ОМЕЛЬЧЕНКО Тиміш, підполк. - 255. 

ОНАЦЬКИЙ Євген, проф. - 99, 111, 141. 

ОНУФЕРКО Григор - 403, 407. 

ОПРИШОК (Медвідь) - 337. 

ОРГ АНІ СТ Степан - 390. 

ОРЛИК (Дмитро Мирон) 358. 

ОСІДАЧ Микола, ін ж. - 400. 

ПАВЕНЦКИЙ Антін, д-р - 174. 

ПАВЛИШИН, д-р - 52. 

ПАПАДІйЧУК Р. - 344, 345. 

ПАПІІВ Дмитро - 107, 168, 334, 347, 350. 

ПАНЧЕНКО Тамара - 406. 

ПАНЧЕНКО~ЮРЕВИЧ, д-р - 412. 

ПАШІ'іІВСЬКИй Володимир, о. - 390. 

ПЕРЕБИйНІС (Дмитро Грицай) - 92, 372. 

ПЕТРОВИЧ (Василь Туриовсь11ий) - 280. 

ПЄРАЦІ'іІ Врониелав - 40, 52. 

ПИЛИПЧУК Ві11тор - 266. 

ПІПСУДСЬКИЙ йосип - 91. 

ПОЛІКАРПЕНКО Г. - 78, 79. 

ПОЛІЩУК Петро 172. 

ПОПТ АВА Петро - 20. 

ПОМПЕR- 24. 

ПОПАДЮК Володимир - 151, 152, 407. 

ПОТАПІВ Євген - 44. 
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ПРИШПЯК йосип - 306. 

ПШЕНИЧНИй - 372. 

РАВЛИК Іван - 42, 43, 48, 49, 50, 58, 60, 65, 92, 165, 180, 186, 

211, 223, 224, 234, 235, 238, 239, 240, 251, 

252, 281, 304, 312, 313, 373, 409. 
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РАДОНЬ- 61. 
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1Ц 1~1~1~1~1~~~~~2~ 

100. 
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""'"' .. .",, 
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ПРАЦІ ТОГО САМОГО АВТОРА 

(під власним вбо прибраним назвищем - Богдана Михвйлюкв) 

І. Дрібні брошури: 

А. В серіі "Зв що ми боремося? - Бібліотека Украінського 

Націоналіста": 

І. Шануймо наше минуле, але не засмічуймо традиції, 1947, 

2. Природа украінського націоналізму, 1947, 

3. Поисненни до Програми Організаціі УкрвінсьІІих Націо

налістів, 1947, 

4. Міжнароднє політичне положении тв українська справа, 

1948, 

5. ОрганізаціІІ Укрвінських Націоналістів 
ціональна Рада, 1948, 

Українська На-

Б. В серіі "Політична Бібліотека УкраінсьІІого Націоналіста": 

І. Що таке політична еміграція і в чому іі знвченни? 1953, 

2. Я11і небезпеки грозить укрвінській політичній еміrрІщії і 

як з ними боретьси ОУН? 1953, 

3. ОУН - сумління иаціі, 1953, 

4. Підривна робота большевиків у :t'іанаді, 1953, 

5. Перший листопад і укрвінський націоналізм, 1953. 

11. Публіцистика: 

І. Справа Ярослава Барвновеького- Макара, Краків 1940, 

2. Сьогодні й завтра - думки націоналіста, Вінніпеr 19'50, 

3. Варшавський Договір у світлі ивціоналістичноі крити:ки, 

1950, 



4. Бунт Бандери, На чужині 1950, 

5. Під знаком тривожного майбутнього - думки націоналіста, 

Чікаrо 1951. 

ІІІ. Праці в збірниках періоднках: 

1. La controverse sur l'Ukraine, ("Revue Politique et Parlemen
taire", Paris October 1952, 

2. Винниченко - чи Петлюра? ("Розбудова Держави", квар

тальник "Зарева", чч. 2 і 3 за 1953), 

3. Бойові діі ОУН на Західньо-Украінськнх Землих у nершому 

десктнлітті іі існуваннк, (Збірник "Оргаиізаціи Укрвінських 

Націоналістів 1929- 1954", На чужині 1955), 

4. Уривки з nраці n. н. "Микола Міхновський - батько модер

ного украінського націоналізму" 

а) І'іонстнтуцік Украіни в проекті "Українськоі Народної Пар

тії", ("Самостійна Україна" чч. 9- 12 за 1957 рік), 

б) Військова дікльність Миколи Міхновського, ("Самостійна 

Україна", ч. 1- 2 за січень- лютий 1958 року), 

в) Микола Міхновський і вибори до lV Думи, ("Самостійна 

Україна", ч. 3-5 за березень- травень 1958 року). 

lV. Мемуаристика: 

1. Дух, що тіло рве до бою... (Юліин Головінсьиий, І'ірайовн.й 

Комендант УВО), Вінніnеr 1951, 

2. Дрижить nідземний гун, (спогади з 1930 

личині), Париж- Вінніnеr 1953, 
1931 роиів у Га:-

3. На nорозі невідомого, сnогади з 1945 роиу, Париl!'і 19~5, 

4. Перед nоходом на Схід - спогади й матеріJІJІи до .nікннк 

організаціі Укрвінських Націоналістів у 1939 - 1941 рсі>с:Ас, 

частини І. і 11. 

5. Розбрат - сnогади й матеріили до розколу в ОУН 194е p<::r.y. 

V. Розповіді: 

1. В искнні лева- уираінець у лольсьиому nідnіллі, на лідста;;і 

запнеон і мвтеріклів Тадеи fордона, Торонто 19511, 

430 



2. За qужу справу, розповідь Михайла Козіи з села Богдаиівка, 
повіт Скалат, його пригоди в большевицькому полоні й у 

польській армії генерала Андерса, Париж 1958, 

3. Говорить Підгір'и, розповідь Володимира Моклови"Іа, ко

лишнього бойового референта Окружної Команди УВО в 

Станиславові, Чікаrо 1958. 

VI. Інші nраці: 

1. Устрій ОУН - порівнильна студіи, Буенос Айрес • Вінніпеr 

1952, 

2. Історіи українськоі політи"Іноі думки до кінци XVIII столітти, 

полупирний нарис, Париж • Вінніпеr 1952, 

3. У тристаріч"Іи Переиславського Договору (1654 - 1954), То

ронто 1954. 

VII. Переклади: 

Арнольд Тойнбі: Світ і Захід, ("У:краіись:ке Слово", Париж, 

"ІЧ. 698 - 708 за 1955 рік). 

VIII. Готове до друку: 

1. Голос з підпілли (розповідь Кривоноса), 

2. Б'є дваиадцита - спогади :а-перед німець:ко-мос:ковськоі війни 

в 1941 році. 
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