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АНДРІЙ МЕЛЬНИК НА ТЛІ ІСТОРИЧНОЇ ДОБИ
XX СТОЛІТТЯ
в історії уіфаінського народу XX століття знаменне тим, шо в ньому було
нав’язано до державних традицій княжої і козацько-гетьманської доби і зо
лотими літерами в історичний календар закарбовано 22 січня 1918 і 1919 рр.
(Незалежність і Соборність УНР), 19 жовтня і 1листопада 1918 року (Західно
українська Народна Республіка), 15 березня 1939 року (Карпато-Українська
Держава), 24 серпня і 1 грудня 1991 року (Українська Держава).
Ці дати об’єднані одною спільною ідеєю — Державна Незалежність! Але
вони також пов’язані з діями провідних постатей, які успішно кристалізували
цю ідею в конкретні вияви дії і боротьби за її реалізацію і довели до успіїпного
завершення нашого державотворення.
Одним чи з не найбільш відповідальних етапів того процесу, на мою дум
ку, був період Директорії УНР, зокрема 1919 рік. З огляду на небезпеку бо
ротьби з червоною і білою російськими арміями, без допомоги зовнішнього
світу, зокрема переможців Першої світової війни, деякі тогочасні українські
політики втратили віру в перемогу і відійшли від державного керівництва.
Соціалістична утопічність і внутрішня отаманшина здеморалізували части
ну армії і небагато залишилось охочих співпрацювати з Головою Директорії
УНР С. Петлюрою.
Тож не дивно, шо як один із шляхів виходу з тої складної ситуації зроди
лась концепція військового тріумвірату під проводом С. Петлюри із запроше
ними полк. Є. Коновальцем і полк. А. Мельником.
Це, очевидно, був вияв повної довіри до них як успішних військовиків,
котрі зорганізували й успішно керували однією з найсильніших військових
формацій, що вірно служила Україні, — Січові Стрільці!
Але це і доказ провідницьких талантів Коновальця — М ельника, які
за п ’ять років війни і революційних зрушень з молодих добровольців стали
не лише досвідченими військовиками формації Січових Стрільців в Армії
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Української Народної Республіки, а й державними мужами. Це ще один доказ
і вияв висування революційними подіями нових провідників.
Відомо, що полк. А. Мельник, як і полк. є . Коновалець, не лише не при
йняли тої пропозиції, включно із військовими рангами генералів, а й переко
нали С. Петлюру, що вони своєю військовою діяльністю більше допоможуть
боронити незалежність держави, ніж належністю до найвищих щаблів дер
жавного керівництва.
Це рішення полк, А. Мельника випливало з його вже чітко на той час по
літичного кредо.
Він ясно усвідомив собі, що правильною лінією розвитку є боротьба
за незалежшу Україну, всупереч тим політикам, які в такій чи іншій формі
бажали бачити Україну частиною союзу з Російською чи Австро-Угорською
імперіями.
На відміну від тих політиків він не сумнівався, що передумовою успіху є
сильна армія, яка підкоряється такій владі, що стоятиме на позиціях повної
незалежності України.
Одним із перших у колі Січових Стрідьців, поза їх окресленням як «Галиць
ко-Буковинських», став свідомим соборником. Коли наприкінці 1918 р. перед
Січовими Стрільцями було поставлено вибір: боронити Львів від польської
армії чи Київ від московської загрози, то відповідь була одностайною: «Шлях
до вільного Львова лежить через вільний Київ».
Як блискучий штабовець, він реально бачив складну ситуацію і на військо
вому, і на політичному відтинках нашої держави, але ніколи не втрачав віри
в ОСТАТОЧНУ ПЕРЕМОГУ НАШОГО НАРОДУ!
Не досягнувши ще зо років життя, він став ДЕРЖАВНИМ МУЖЕМ
УКРАЇНИ!

Після невдач
Друге десятиліття попереднього століття принесло багато невдач у міжна
родній дипломатичній сфері, де довелось діяти українським урядам, змушеним
залишити територію України.
Як на Версальській мировій конференції, точніше на Паризькій, так
і на інших так званих «мирових» переговорах не вдалось осягнути визнання
«могутніми світу» існування незалежної держави України, бо її територія вже
була розчленована між чотирма окупантами.
Ані широкі повстання українського селянства під керівництвом різних
отаманів, ані Зимові Походи Армії УНР, що закінчились героїкою україн
ського війська, але перемогою червоних окупантів під Базаром, ані підпільна
боротьба не звільнили територій Західної України від польських окупантів.
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МІЖурядами УНР і ЗУ НР і їх політичними прибічниками виникла довго
тривала полеміка «хто винен», почались процеси «зміновіховства», жертвами
якого були не лише проф. Михайло Грушевський чи Володимир Винниченко,
а й багато політиків і культурних діячів Галичини, які повірили в українськість
«Великої України» чи можливість домогтися успіхів співпрацею з польськими
окупантами західних земель України.
Одначе в суспільному житті нації часто поразки і невдачі породжують
стимул для пошуків виходу із складних ситуацій.
Саме за таких обставин почати кристалізуватись нові сили, які не пого
джувалися з існуючим станом і вирішили активно протидіяти тому.
Природним середовише.м лтя визрівання тих кошгепцій були військовики
Армії УНР, віддані і вірні С. Петлюрі, та колишні Січові Стрільці й ветерани
УГА, друзі полк. Є. Коноватьця і полк. А. Мельника. Спрямування перших
далося взнаки на центратьних і східних територіях України («Петлюрівищна»),
а других — на західних землях УВО і в боротьбі з польською окупацією.
Роль полк. А. Мельника, поза короткочасною місією за кордоном в дипло
матичній службі Уряду УНР, пов’язана, із зрозумілих причин, з планами УВО
і Є. Коновальця. У висліді домовлення А. Мельник повертається до Галичини
із дорученням віднайти можливість для своєї «легальної» діяльності, хоч на
справді він став краєвим комавдантом УВО, щоб своїм досвідом і авторитетом
допомогти безпосередньому Керівництву УВО в Західній Україні.
Невдовзі його заарештували, він потрапив у польську тюрму і звільнився
з неї в 1928 р., себто в той час, коли активно проходили процеси підготовки
до оформлення різних націоналістичних формацій в ОУН. Очевидно, що змі
нились обставини і вимоги до перевірки тогочасних методів боротьби проти
окупаційних режимів.
Після вбивства С. Петлюри в 1926 році на арені боротьби в ролі централь
ної постаті залишився Є. Коновалець. Обставини змушували його прожи
вати за кордоном, і тому логічно було в краю перебувати Андрію Мельнику,
найбільш близькій І довіреній особі-співробітникові за часів як державного
будівництва, так і дій УВО. Немалу роль також відіграв факт посвоячення
обох полковників через одруження з двома сестрами з відомого роду Федаків
(Ольга Коновалець і Софія Мельник). Одначе, як відомо, до кінця свого життя
збереглась у них традиція військових часів, і звертались вони один до одного
«пане полковнику»,
У середовищі УВО і ОУН не було сумніву, що А. Мельник, користуючись
повним довір’ям Є. Коновальця, був, у разі необхідності, готовий продовжу
вати його справу.
На жаль, ця необхідність виникла швидше, ніж хтось міг очікувати, бо вже
в травні 1938 року сталася Роттердамська трагедія, і настав новий етап полі
тичної діяльності полк. А. Мельника.
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На чолі ОУН
Полк. Андрій Мельник очолив ОУН за дуже складних і напружених від
носин як у світовій політиці, так і в українському житті, та, врешті, і в ОУН.
Розгляньмо хоч деякі із тих ситуацій, які вимагали від нового Голови ПУН
рішень і чіткого унапрямлення дій ОУН як у відповідь на ті складні про
блеми.
Європа переживала наслідки і реакцію на систему укладу сил, подиктовану
Версальським мировим договором, з одного боку, та, з другого —економічною
кризою, яка заторкнула так звані демократичні країни, які виявились неспро
можними запобігти чи швидко ліквідувати її.
На арені політичного життя з ’явились нові тоталітарні режими, крім
наявної в СССР, також в Італії і, нарешті, в Німеччині. Хоч вони різнились
у своїх ідеологічно-програмових засадах, але у практичній політиці мали між
собою спільну мову, до речі, як і з демократичними країнами, котрі як по лінії
СССР, так і гітлерівської Німеччини дуже часто вели політику, що суперечила
проголошеним ними принципам демократії.
Очевидно, що ОУН, як на той час найбільш дієва політична сила, мала
свою концепцію міжнародної політики як важливу частину загальної боротьби
з усіма окупантами України.
Використовуючи осяги революції 1917-1920 рр., яка все ж таки дала
у висліді створення незалежної держави українського народу, ОУН шукала
союзників у світі, які вбачали загрозу перш за все СССР чи конфліктували
із іншими окупантами України, зокрема Польщею.
ОУН, часто з допомогою формацій Українського Націоналістичного
Руху в різних країнах світу, мала свої представництва, які займались широ
кою інформаційною діяльністю про стан справ в Україні і шукали приятелів
чи союзників. Такі місії діяли у Франції, Англії, Німеччині, Швейцарії, Італії,
Туреччині, Болгарії, Фінляндії, Швеції, Литві, Бельгії, СІЛА, Аргентині, Бра
зилії і далекій Манджурії.
Наголошую, цей список доводить фальшивість радянських чи польських
кіл про те, що ОУН — «колаборант» Німеччини. ОУН шукала союзників всю
ди, а не лише в Німеччині.
Правдою є, що в той час саме в Чехо-Словаччині, Німеччині, а особли
во в Литві, приятелі і союзники найбільш активно підтримували співпрацю
з ОУН, бо часто як їхні, так і українські оцінки ситуації в СССР та Польщі
збігалися.
Тим не менше Провід ОУН під керівництвом полк. А. Мельника уважно
стежив за розвитком міжнародної ситуації, зокрема в Європі, який ставив
під сумнів послідовність демократичних країн як супроти гітлерівської
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Німеччини, так і СССР. Наприклад, СІЛА не лише визнали, а й намагали
ся співпрацювати з СССР; Англія і Франція, не протестуючи, погодились
ввести Австрію, а пізніше Чехословацьку Республіку під повний контроль
III Рейху.
Зберігаючи основну засаду «СТАВКА НА ВЛАСНІ СИЛИ», співробітники
полк. А. Мельника розробляли різні сценарії дій ОУН на випадок війни в Єв
ропі, які б призвели до відновлення державної незалежності України.
Найкращою ілюстрацією тих планів ОУН є розвиток подій на території
Закарпаття, яке входило до складу Чехо-Словаччини в 1938—1939 рр.
Згідно з міжнародними договорами, Закарпаття мало право статусу авто
номії, одначе було пов’язане з Прагою.
Попри ту формальну постуїжу, закарпатським українцям як Прага, так
і Берлін, який вже на той час мав вирішальний вплив на розвиток подій, вжи
вали всі заходи, спрямовані проти того, щоб влада в автономії була в україн
ських руках.
їм у тому допомагали як СССР, так і Польша, Угорщина та Румунія.
На Закарпатті організаційна мережа ОУН була добре розбудована і готова
до виконання чергового завдання — перебрання у свої руки автономної влади
у цьому краї. Під керівництвом др. Олега Кандиби (О. Ольжича) діяла група
спеціалістів, якій було доручено сконсолідувати зусилля ОУН і діючих полі
тичних партій у Закарпатті для виконання того завдання.
Це було справді зусилля «соборне», бо в ньому брали участь уродженці
різних земель України, об’єднані візією побудови, хоч чи не на найменшому
кусникові української землі, української державності.
Неповного року вистачило, щоб відбулись ДЕМ ОКРАТИЧНІ вибори
до Сейму і щоб у згоді з вимогами парламентаризму в березні 1939 року про
голосити створення Карпато-Української Держави як зачатка майбутньої
соборної України на всіх її землях.
Державні акти 15 березня 1939 року були стверджені реальною обороною
«Карпатської Січі» проти наступу армії Угорщини.
Важливо підкреслити, що гітлерівська влада Німеччини створювала коло
сальний тиск як на Президента та Уряд Карпатської України, так і на Провід
ОУН, командування «Карпатської Січі», але цей тиск принципово був від
кинутий і прийнятий як виразний сигнал дійсного ставлення гітлерівської
Німеччини до питання державної незалежності України.
"
Першу спробу участі в побудові української державності ОУН провела
успішно. Життєвий досвід полк. А. Мельника і членів ПУН — учасників бо
ротьби за УНР, очевидно, мав великий вплив на ріїпення ОУН, бо нею кер
мували ДОСВІДЧЕНІ БУДІВНИЧІ ДЕРЖАВИ!

АНДРІ Й МЕЛЬНИК.

Організаційні проблеми
На жаль, окрім проблем тодішньої міжнародної політики та успішного
досвіду в Карпатській Україні полк. А. Мельник невдовзі був змушений за
йнятись складними питаннями внутрішньо-організаційного стану ОУН.
На Західно-Українських землях ОУН, де діяла основна кадрова частина
членства, щойно було загоєно велиш втрати через так званий варшавський
процес, у висліді якого майже вся Крайова Екзекутива опинилась у тюрмі.
Роттердамська трагедія із вбивством полк. Є. Коновальця ускладнила ба
гато справ за кордоном як у міжнародних діях, так і серед українських громад
на різних континентах, які підтримували дії ОУН. Стало очевидним, що воро
жим агентурам вдалось пролізти в структури ОУН і провадити свою діяльність,
спрямовану на знищення вже тоді найсильнішої політичної формації, яка
боролась з окупантами. Сили ОУН у боротьбі на тому відтинку непорівняно
були слабшими, ніж сталінське НКВД чи польські, чеські, а то й німецькі поліційні органи, які, як виявилось, співпрацювали між собою в провокаційних
заходах і діях проти ОУН.
У вересні 1939 року Західно-Українські території, де була велика частина
членства ОУН, у висліді договору Молотова — Рібентропа опинились у складі
СССР. Вони, як і велика частина суспіїїьства, очікували війни і пов’язували
з нею великі надії відновлення Української Державності. Замість того — при
йшло «визволення» Червоною Армією.
Настало велике розчарування, частина членства ОУН із Західно-Укра
їнських земель висловила своє незадоволення, що Провід ОУН не відреагував
революційними протидіями на приєднання ЗУЗ до складу СССР. Ці і деякі
інщі причини довели до одного з найтрагічніших періодів в історії ОУН —
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗКОЛУ В 1940 РОЦІ.
Повертаюсь до цього болючого питання не лише тому, щоб висловити
свою думку про часто невірне висвітлення ролі чи особистої відповідальності
полк. А. Мельника. Це немаловажна справа, головним чином, щоб після 70
років зрозуміти глибину наслідків розкольництва взагалі, яке проявляється і
в сучасному політичному житті, зробити з того висновки.
причини розколу в ОУН доволі різні. Як і в інщих народів, нелегальні
підпільно-революційні формації, які, діючи в різних обставинах, з конспіра
тивних міркувань в ізоляції не знали часто про дії одна одної, і хоча мали спіль
ну мету чи ідеологічно-програмові засади, не створювали природної цілості.
І це нормально, бо обставини в СССР, Польщі, Румунії, Чехо-Словаччині
(окупаційні держави), не порівнюючи з іншими країнами, де також діяли ка
дри ОУН і Українського Націоналістичного Руху, були зовсім різними.
Найбільше відрізнялися в тому аспекті кадри ОУН на Західно-Українських
землях і ті, що діяли за кордоном, і тому дехто називає причиною розколу
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різницю між «крайовиками» і Проводом ОУН та членством ОУН за кордоном.
Однак справа не в географічному поділі. Вона набагато складніша.
Як відомо, стрижнем створеної в 1929 році ОУН були УВО та будівничі
української державності в 1917-1920 рр. на рідних землях, зокрема близькі
до полк. Є. Коновальця. З них в основному створено Провід ОУН. ПрізвищаД. Андрієвського, ген. Миколи Капустянського, проф. Є. Онацького, полк.
М. Сціборського, сотн. О. Грибівського, др. Ю. Вассияна, інж. О. Бойдуника
все це засвідчують.
Вони здебільш легалізували своє перебування в країнах проживання, які
самі по собі різнились від наших окупантів (за винятком Чехо-Словаччини),
мали свободу публікувати свої міркування про засади українського націо
налізму, його політичну програму, дискуіу'вати шодо цього, і врешті-решт
всі погодились, шо основне завдання ОУН — відновлення державної неза
лежності як передумови адя всебічного розвитку української нації на її всіх
етнографічних територіях. Для них ідеал незалежності і соборності України
був пріоритетом, а методи боротьби і праці для тої мети — лише засобами.
Зовсім інша ситуація була на західних землях, окупованих Польщею.
Тут членство ОУН прийшло з молодшого покоління, зокрема із студентства.
Сувора цензура не дозволяла свобідного обміну думок. Навпаки, частина
суспільства пішла на створення українських політичних партій, які вирішили,
так чи інакше співпрацюючи з окупаційним режимом, хоч наскільки можливо
легальними засобами змагатись за права українського населення в Польській
державі. Утворився розкол суспільства. Поглибилась прірва між поколіннями
«легалістів» і «революціонерів».
На тому тлі витворилась окрема ситуація взаємин між Проводом ОУН і ді
яльністю блискучого публіциста Дмитра Донцова, видавця і редактора журналу
«Вістник» у Львові. Принциповий у засудженні всякого московського імпері
алізму, жорстокий і блискучий критик комунізму і СССР, він почав активно
пропагувати нові течії у політичному поверсальському житті як в Європі, так
і у світі. Хребтом його журналу було плекання нового типу людини, спертої
на героїчні традиції, в основі яких була СИЛА ВОЛІ! Концепція переможного
волюнтаризму, пропагована Д. Донцовим, подобалась молодшому поколінню,
з якого зростали кадри ОУН. Для «легалістів» було бажаним хоч якось про
довжувати свою діяльність з часів ЗУ УНР. Молодше покоління піц впливом
ідей, проголошених «Вістником», створило нове осмислення кругів і Базару
як символів героїчної боротьби, а не поразки!
Якщо взяти до уваги, що за читання чи поширення офіціозів УВО і ОУН
«Сурма», «Розбудова Нації» у Польщі загрожували роки тюрми, а «Вістник»
Д. Донцова виходив легально, то не дивно, що він фактично мав більший
вплив на світогляд кадрів ОУН на окупованих територіях, ніж офіційна ідео
логія і програма дій ОУН, опрацьована за кордоном.

А Н ДР І Й М Е Л Ь Н И К

Так виникли справді немалі відмінності м іх деякими керівниками ОУН
на ЗУЗ та Головним Проводом ОУН. Відомо, що деякі вбивства, виконані
з дозволу молодих провідників ТЕ ОУН на ЗУЗ, зокрема вбивство директо
ра української гімназії Бабія (з наказу С. Бандери), викликали гострі про
тести членів ПУН, Митрополита Андрея Ш ептицького та громадськості,
не були схвалені полк. Є. Коновальцем. Але вони були віддзеркаленням
готовості кадрів ОУН виконувати революційні дії, залишаючи за провід
никами відповідальність за доцільність тих дій. Таким чином почалась
чітко виокремлюватися різниця у поглядах м іх «молодими» і «старшими»
провідниками ОУН полк. Є. К оновальця відносно пріоритетів завдань
та методів їх осягнення. Завдяки своєму авторитету у середовищі обох
категорій членства полк. Є. Коновальцю вдавалось нейтралізувати такі
негативні прояви в ОУН.
Ті протиріччя між членами ОУН не лише спостерігали, а й належно ана
лізували ворожі агентури.
У своїх спогадах Судоплатов, вбивця полк. Є. Коновальця, покликається
на слова Сталіна, щоб він упорався з ліквідацією Коновальця, а по його смерті
«решта співробітників самі будуть різати горлянки один одному».
Не менше цікавились внуїрішними справами ОУН і німецькі, польські
та чеські поліційні органи, засилаючи своїх агентів у її «лоно» і використову
ючи «незадоволених» для прикриття власних дій і ширення внутрішніх непо
розумінь усередині ОУН.
Якщо додати до того дуже складну ситуацію 1939 року, згадану раніше,
утворився відповідний ґрунт для реалізації задумів, над якими роками працю
вали окупаційні режими стосовно ОУН.
Сталінський режим публічно оголошував, що ОУН — то вороги україн
ського народу, які не дозволяли закріпити різні етапи ощасливлення нашого
народу найпрогресивнішим у світі соціалізмом на шляху до утопії комуністич
ного раю на землі.
Вони обрали методом ліквідації ОУН вбивство Коновальця.
У Німеччині набрала силу позиція Гітлера, а не Розенберга про те,
що Україна (може, за винятком Галичини і Буковини та Закарпаття, як час
тин колишньої Австро-Угорської імперії) має бути відчищена від населення
і залишитись територією для поселення німецьких арійців із всіми їхніми
перевагами над слов’янами. Вони вважали, що тільки ОУН спроможна діяти
проти того плану, і тому її треба знищити чи принаймні нейтралізувати на час
воєнних дій, які мали скінчитись швидкою перемогою над СССР приблизно
до кінця 1941 року.
Отже, для обох окупантів розправа з ОУН постала на порядок денний,
а брак внутрішньої монолітності поглядів провідників і кадрів тому лише тво
рив придатний ґрунт!
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Розкол ОУН
У Справі розколу в ОУН присвячено багато літератури, документів, спо
гадів учасників, які згідні, шо розкол учинила група провідників з Крайової
Екзекутиви ОУН на чолі з С. Бандерою, котрі у висліді німецько-польської
війни вийшли з тюрем і концтаборів.
їхні аргументи — невикористання нагоди війни для заманіфестування
революційних позицій ОУН в Україні і нездібність Проводу ОУН домовитись
із німецькими колами, прихильними до позитивної розв’язки українського
питання. Цю позицію пропагував ловголітний член ПУН і Представник ОУН
в Німеччині Ріко Ярий, він був промоугером різних заходів щодо доведення
до розколу в ОУН, зокрема посередничав у переговорах -«революціонерів»
про створення двох ylqpaiнcькиx батальйонів у абверу («Роланд» і «Нахтігаль»,
як «доказ» можливості співпраці з «прихильними» колами української справи
в Німеччині). Вважають, що Ріко Ярий був подвійним агентом Німеччини
і СССР, тому і в цьому разі його діяльність задовольняла обох його спон
сорів!
Додаткові обвинувачення «революціонерів» з питань чужої агентури
в ПУН (справа «архіву» О. Сеника чи «агентури» Я. Барановського) на тлі
того, що робили справжні агенти, в реальності були лише приводом для по
глиблення конфлікту.
Не думаю, що є потреба детальніше обговорювати низку інших обвинува
чень, які набрали полемічного характеру.
Натомість слід висвітлити ставлення полк. А. Мельника до основних ас
пектів тих справ.
Як військовик, звиклий до дисципліни і правопорядку, та людана, глибоко
релігійна, з життєвим досвідом, якій були відомі намагання «революційним»
способом розв’язувати складні проблеми за часів визвольних змагань, він зо
всім інакше сприймав багато справ і діяв у згоді зі своїми переконаннями.
А. М ельник не погодився взяти до уваги бездоказові обвинувачення
на адресу членів ПУН в агентурній роботі. Він переконливо застерігав сто
совно далекосяжної небезпеки розколу не лише для ОУН, але взагалі для усієї
української справи, бувши краще поінформованим про дійсні наміри Німеч
чини супроти України і безпосередньо супроти ОУН на досвіді Карпатської
України.
Він твердо обстоював принцип правопорядку і законності в ОУН, який
був своєрідним еталоном поведінки членів ПУН. Для них були вирішальними
не військові ранги чи вік, а вірність ідеї і пошанування авторитету Провідни
ка. Ані ген. Микола Капустянський, ні ген. Віктор Курманович чи Михайло
Омелянович-Павленко ніколи не мали застережень до співпраці і виконання
«доручень» полковників Коновальця чи Мельника!
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А. Мельник бачив не лише непослідовність, а й суперечливість між про
голошуваними засадами про єдність нації у боротьбі, з одного боку, і розколом
між самими націоналістами, з другого!
Він відкидав внутрішній терор і братовбивство як засіб «організаційного
правосуддя», на жаль, практиковані ще до часу очолення ним Проводу ОУН.
Як військовик-штабовик і людина з державницьким досвідом, полк. А. Мель
ник розумів вагу пріоритетів завдань і потреб української нації у цілому і ба
чив у внутріорганізаційних проблемах перешкоду, що заважала віддати увагу
і діяти під кутом основних пріоритетів, а це було основним завданням ОУН!
І врешті він порівнював величезний інтелектуально-теоретичний доробок
у ділянках націоналістичного світогляду й ідеології українського націоналізму
членів ПУН за кордоном, недооцінюваний, а то й легковажний молодшими
кадрами, готовими до дії без усвідомлення її конкретної мети.
Події розвинулись за відомим сценарієм, і, на жаль, життя довело правиль
ність пересторог А. Мельника.
З морально-етичного аспекту важливо розглянути проблему братовбивств
як метод ладнання взаємин спочатку між членами ОУН, а надалі — і з іншими
політичними конкурентами.
Полк. А. Мельник, користуючись правом Голови ПУН, відхилив присуд
Організаційного Трибуналу про кару на смерль головних організаторів розколу
і категорично відкинув терор як засіб ладнання організаційного правопорядку.
На жаль, зовсім іншу позицію зайняло бандерівське середовище.
Є різні версії щодо вбивства О. Сеника-Грибівського і М. Сціборського,
яке стало першою голосною справою братовбивств, Житомир 1941 року, хоч
Провід ОУН СД офіційно не признався, що член Похідної Групи ОУН СД
(Козій), під проводом Климишина, виконав вбивство з його наказу. Членство
ОУН і громадськість сприйняли це як бандерівське вбивство.
У 1967 році, після Першого Конгресу СКВУ, на запрошення М. Лебедя я
відвідав його і в розмові поставив, як колишньому діючому Провідникові ОУН
СД, запитання про братовбивства.
Він підтвердив, що Провід ОУН СД засудив на смерть Я. Барановського та У. Соколовського. Стосовно М. Сціборського та О. Сеника і, врешті,
полк. Р. Сушка зазначив, що ця справа не проста, бо виглядає, що виконав
цями у ній були большевицька агентура через структури ОУН СД. Одначе
головне, що він сказав: «...на жаль, рішення в тих справах часто виносилось
поза Проводом ОУН СД».
Хоч були болючими розкол ОУН і вияви братовбивств, треба відзначити,
що вони не призвели ОУН і формації Українського Націоналістичного Руху
до ревізії пріоритетів дії.
Не міжорганізаційні порахунки і конкуренція, а основна мета устано
вилась в Центрі дій ОУН. Реальні обставини на окупованих землях України
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висунули питання, як в новій дійсності протистояти і боротись з діями окупан
тів, спрямованими на фізичне знищення населення України. Плани викорис
тання війни між Німеччиною і СССР для відновлення державної незалежності
України треба було замінити іншими. Досвід Похідних Груп ОУН на всіх про
сторах України виявив, що велика частина населення зрозуміда — гітлерівська
Німеччина і сталінський режим СССР є основними ворогами української нації
і боротьбу треба проводити проти обох. Таким чином, реальними виявились
гасла ОУН, що лише власними ситами буде вестись боротьба за відновлення
незалежності України!
Подібну позицію визначив і Провід ОУН СД під фактичним керівни
цтвом Романа Шухевича. І хоч він в основном>’ займався розбудовою УПА,
але питання розколу сприйняв лешо інакше, ніж його попередники. Все це
поставило питання відновлення єдності ОУН.
Перші спроби у Львові напередодні арештів членів ПУН не довели до яки
хось конкретних домовтень. Важливо однак, що вони започаткували зворотній
процес, себто пошуки як виправити очевидні негативи розколу в 1940 році.
У 1945 році відбулись зустрічі представників Проводів ОУН і ОУН СД,
а в 1948 році — між полк. А. Мельником і С. Бандерою. Хоч вони не завер
шились тривалими домовленнями, але засвідчили можливість співпраці
в багатьох спільних справах, таких як боротьба з примусовою репатріацією,
реорганізація ДЦ УНР, організація громадського життя української діаспори,
протидія прорадянським тенденціям в політиці західних країн, участь в анти
комуністичних міжнародних формаціях та в багатьох інших. Спільні відзна
чення роковин смерті полк. Євгена Коновальця в Роттердамі і вже в 1988 році
проголошення необхішюсті скликання II Конгресу Українських Націоналістів
свідчили про усвідомлення негативних наслідків розколу.
Усі Голови Проводу ОУН зустрічались з Головами ОУНр чи ОУНб і про
понували різні розв’язання того болючого питання. Слід відзначити, що ця
проблема вже не має такої гостроти, як в попередньому столітті, головне серед
молодшого покоління сучасної України. Та все одно воно є і вимагає мужності
і політичної далекозорості. Належно оцінити його не для пошуків винних,
а для усунення перепон, що виникають на шляху зміцнення ролі і впливу
українських націоналістів в сучасній Україні.

До основної мети під час Другої світової війни
Події 1939 року засвідчили, що концепцію використання війн Німеччини
з Польщею, а в подальшому і з СССР для відновлення державного статусу
України треба переосмислити. Не резигнуючи з неї, як з однієї з можливостей,
необхідно було мати альтернативні плани.
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Саме для того ПУН створив Комісію Державного Планування на чолі з др.
Олегом Кандибою. Вже тоді стало ясно, що ОУН потрібно розширити коло
співробітників, зокрема через контакти з професіоналами в різних ділянках
національного і державного життя, бо самим кадрам ОУН це не під силу.
15 березня 1939 р. розпочалося перше засідання Сойму Карпатської
України, з трибуни звучали слова; «Наша Земля стає вільною, незалежною
та проголошує перед цілим світом, що вона була, є й хоче бути УКРАЇНСЬКА.
І коли б навіть нашій молодій Державі не суджено було довго жити, то наш
Край залишиться вже назавжди УКРАЇНСЬКИЙ, бо нема такої сили, яка
могла б знищити душу, сильну волю нашого українського народу».
Сойм ухвалив «Закон ч. 1» та «Закон ч. 2», які стали Конституцією дер
жави.
ЗАКОН ч. 1.
Сойм Карпатської України ухвалив цей закон:
§ 1. Карпатська Україна є незалежна Держава.
§ 2. Назва Держави є; КАРПАТСЬКА УКРАЇНА.
§ 3. Карпатська Україна є республіка з президентом, вибраним Со
нмом Карпатської України, на чолі.
§ 4. Державна мова Карпатської країни є УКРАЇНСЬКА мова.
§ 5. Барва державного прапору Карпатської У к р ^ и є синя і жовта,
причому барва синя е горішня, а жовта є долішня.
§ 6. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній краевий
герб: медвідь у лівім червонім полі й чотири сині та жовті смуги в правому
півполі і ТРИЗУБ св. Володимира Великого з хрестом на середньому зубі.
Переведення цього місця закону полишається окремому законові,
§ 7. Державний гимн Карпатської України є; «Ще не вмерла Украї
на...»
§ 8. Цей закон обов’язує зараз од його приняття.
ЗАКОН 4.2.
Сойм Карпатської України ухвалює цей закон:
§ 1. Сойм уповноважнює Уряд, щоб за згодою Президента КарпатоУкраїнської Республики видавав аж до відкликання розпорядження з си
лою закону. Це уповноваження не відноситься до змін конституційних
законів.
§ 2. Розпорядження, видані за § 1, мають бути преддожені Сеймові
на його найближчім засіданні. Інакше тратять обов’язуючу силу.
§ 3. Цей закон обов’язує зараз від його приняття.
Таємним голосуванням Сойм Карпатської України обрав першим Прези
дентом держави А. Волошина, а прем’єр-міністром — Ю. Ревая. Таким чином,
процес державного усамостійнення Срібної Землі завершився.
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Співпраця ОУН у Карпатській Україні з різними політичними силами була
ще свіжим, але корисним досвідом. Тому висліди її у формі проголошення
Карпатської України незалежною державою українського народу є, поза вся
ким сумнівом, найкращим досягненням ОУН вже на 10-му році її існування
і в перший рік керівництва ОУН полк. А. Мельником.
Звернеш»! А Мельника до націоналістів Карпатської Січі

УКРАЇНЦІ! НАЦІОНАЛІСТИ!
15 березня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив її Дер
жавність.
Ледве пролунали рішення, що вовіки вписалися золотими буквами
в історію Соборної України, а вже в границі Карпатської Української
Держави вдерлися наїзні мадярські війська.
їм негайно ставлять чоло українські націоналісти — Карпатська Січ.
Почався нерівний змаг:
Трупом білим героїв вкрилася рідна земля, зросилася к святою кров’ю,
що глибоко влилася в серця всіх українців, та хоча сповнила їх болем ве
ликим, проте ж дала моїутніиіу за біль Віру й Надію та защепила гордість,
що є в Україні борці, яким честь Нації вища за все земське!
Нація, яка має таких синів, що майже голіруч, без належного вій
ськового вишколу протиставилися наїзникові рідної землі, —є вічною, є
безсмертною. Остаточна перемога завжди мусить бути й буде її. Перемога
Соборної Української Національної Ідеї! Не радітиме наїзник україн
ською землею, бо повіки не згасне смолоскип Ідеї Визволення, заткнений
на верхах карпатських гір! Боротьба наша йде далі проти всіх окупантів
української землі! Її остаточна мета: Самостійна Соборна Українська
Держава Києва, Львова, Ужгорода-Хуста й Чернівців! Тому горі чола!
З великого болю родиться нове життя!
Як смерть Вождя Євгена Коновальця, так героїчна боротьба Карпат
ської Січі в один непоборний моноліт скує і зцементує наші лави, щоб
ще могутніше єдиним національно-революційним фронтом ударити
на окупантів української землі.
Все, що було можливе, щоб удержати Карпатсько-Украінську дер
жаву, було зроблено. Факт хвилевої ворожої перемоги все ж другою
своєю сторінкою — жертвенною боротьбою націоналістів Карпатської
Січі — створив незмірну пошану серед народів усього світу до боротьби
української нації за її ідеал Незалежности і Соборности.
Чин Карпатської України потвердив ту правду нашої програми, що тіль
ки власні сили, а не чужа поміч вирішать справу визволення української
нації. Він доказав зайвий раз слушність нашої думки про те, що єдино
Сила, а ніякі міжнародні оманливі гасла, хоч би про самовизначення, має
значення в світі. Він показав, що є слушною наша теза, що зовнішньопо
літичні українські концепції мусять бути вяаснопіцметні, окремі, а тільки
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посередньо зв язані таким чи іншим укладом міжнародніх сил, які тільки
в означених точках можуть сходитися з нашою концепцією.
Українці! Націоналісти!
Перед нами затяжна боротьба! Станьте на висоті завдання, покажіть
себе гідними впавших братів! Скріпіть ще могутніше нашу боротьбу і,
як сказав великий Мазепа, всі в один гуж, в один такт, шоб було одне
стадо й один пастир! Остаточна перемога наша! Bei під прапори Україн
ського Націоналізму!
Вислови признання і вдячности Твоєї, Український Народе, для Бор
ців Карпатської України — від Організації Українських Націоналістів,
виразника Твоєї волі!
Слава Героям Карпатської України!
Хай живе самостійна соборна Українська Держава! Горі чола! Слава
Україні!
Андрій Мельник,
Голова Проводу Українських Націоналістів.
Дано в березні 1939.

Між Проводом Українських націоналістів s Урядом Карпатської України
було складено:
АКТ
списаний у Венеції 21 липня 1939 року в справі устійнення взаємовід
носин і напрямних співпраці між Проводом Українських Націоналістів
і Урядом Карпатської України
в приявності:
Голови ПУН полк. Андрія Мельника,
Членів ПУН Омеляна Сєника-Грибівського і Ярослава БарановськогоЛімницького,
Президента Карпатської України о. д-ра Августина Волошина,
Членів Уряду Карпатської України, прем’єра Юліяна Ревая, міністра
Августина Штефана, яким прийнято наступні рішення:

І
Виходячи з засади соборности української нації, обидві сторони твер
до обстоюють становище невідривности Карпатської України від укра
їнських земель і заявляють, що принцип соборности українських земель
не може бути нарушений.
П
Влада (Президент і Уряд) Карпатської України визнає, з усіми з того
випливаючими висновками. Український Націоналістичний Рух як єди
ного носія соборницько-визвольної боротьби української нації і Провід
Українських Націоналістів, очолюваний полк. Андрієм Мельником,
за керівника тієї боротьби.
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III
Провід Українських Націоналістів визнав Уряд Карпатської Укра
їни з Президентом о. д-ром Августином Волошиним за законодатно
умандатованого їі представника серед українського й чужинного світу
як останній український легальний уряд, що правив частиною української
землі —Карпатською Україною.
IV
Стверджується, що Український Націоналістичний Рух, зокрема Уряд
Карпатської України і Організація Українських Націоналістів, спільно
змагав всіми силами створити, збудувати й оборонити Карпатську Укра
їнську Державу.
Всі конкретні висновки і потреби, що випливають з тих повищих за
сад, устійнюються в окремому залучникові.
Андрій Метьник
Омелян Сеник-Грибівський
Ярослав Барановський-Лімницький

о. д-р Августин Волошин
Юліян Ревай
Августин Штефан.

Вивищенням досвіду Карпатської України я не хочу понизити щирості
бажань авторів і виконавців так званого «Акта ЗОчервня 1941 р.», але як метод
їхнього переведення сам документ (який довелось з часом навіть самому авто
рові «цензурувати») зовсім не з тієї категорії, що закони Сойму Карпатської
України.
Український урядЧ.; 1/41
год.21-3 Саля Матір[ного товариства «Просвіта»]
Рішення ч. 1
Національних зборів украінців
Акт відновлення Української держави, проголошений у Львові
Львів, дня ЗОчерв[ня] 1941 [р.]
1,
Волею українського народу, Організація Українських Націоналістів
під проводом Степана Бандери проголошує відновлення Української
Держави, за яку поклали свої голови цілі покоління найкращих синів
України. Організація Українських Націоналістів, яка під проводом її
Творця й Вождя Евгена Коновальця вела в останніх десятиліттях кроваво
го московсько-большевицького поневолення завзяту боротьбу за свобо
ду, взиває ввесь український нарід не скласти зброї так довго, доки на всіх
українських землях не буде створена Українська Суверенна Держава.
Суверенна Українська Влада запевнить українському народові лад
і порядок, всесторонній розвиток усіх його сил та заспокоєння всіх його
потреб.
2 -1 1 .4 9 6

ООЭ222
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2. На західних землях України твориться Українська Влада, яка під
порядкується Українському Національному Урядові, що створиться
у столиці Укрщни —Києві з волі українського народу.
3. Відновлена Українська Держава буде тісно співдіяти з НаціоналСоціалістичною Велико-Німеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера
творить новий лад в Европі й світі та допомагає українському народові
визволитися з-під московської окупації.
Укрщнська Національна Революційна Армія, що творитисьме на укра
їнській землі, боротисьме дальше спільно з союзною німецькою армією
проти московської окупації за Суверенну Соборну Українську Державу
і новий лад у цілому світі.
Хай живе Суверенна Соборна УкрМнська Держава, хай живе Органі
зація Українських Націоналістів, хай живе Провідник Організації Укра
їнських Націоналістів Степан Бандера!
Слава Україні! Героям Слава!
Ярослав Стецько
Провідник Національних Зборів
Не йдеться про те, що реакції «Карпатської Січі» були зовсім інші, ніж
поведінка буцімто «українських» батальйонів «Роланд» і «Нахтігаль». Це безспірні акти, але, на жаль, не зроблено з них об’єктивних висновків у подальшій
діяльності ОУН СД.
На початку війни і полк. А. Мельник, і С. Бандера опинились із частиною
своїх співробітників і членів Проводів під домашнім арештом, а потім у конц
таборах Німеччини і фактично були ізольовані від реального керівництва по
діями в У к р ^ і.
Територія України була поділена і підпорядкована різним союзникам
Німеччини. Галичинудолучили до польського Генерал-губернаторства; Закар
паття було в мадярських руках; Буковину, Бессарабію і південну територію від
Миколаєва до Одеси окупувала Румунія, а решта території була поділена між
Райхскомісаріатом з осідком у Рівному та смугою фронтових дій під воєнним
контролем.
У кожній частині існували різні обставини для дій ОУН, найбільш по
блажливі вони були в Галичині.
Згадуючи перші місяці реакції українського народу на прихід нових «гос
подарів», яких вважали такими, «що не можуть бути гіршими за сталінський
режим», треба ствердити, що настало дуже швидко прозріння, і в тому процесі
відіграли немалу роль Похідні Групи ОУН 1941-1942 рр.
Прикриваючись різними легітимними причинами, але в основному про
ти волі окупантів, Похідні Групи (найчисельніша «Буковинський Курінь»)
пройшли до Києва і основних областей Східної України і «поєднались із на
родом».
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В контакті з ним, зокрема із збереженою на окупаційних територіях укра
їнською інтелігенцію, вони РОЗПОЧАЛИ ОРГАНІЗАЦІЮ ЖИТТЯ ЗА НО
ВОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ. Йдеться про налагодження найелемен
тарніших умов виживання, збереження залишків сільського господарства,
торгівлі, шкільництва, відродження церковно-релігійного життя. Паралельно
у тій співпраці над «буденними справами» керівництво ОУН, очолене О. Ольжичем, вело політичну пропаганду серед населення. Поширюючи правдиву
інформацію про новий окупаційний режим, мету і завдання, керівництво ОУН
при тому перевіряло, наскільки все це сприймалось населенням і провідною
інтелігенцією Великої України. Бувши взаємно-корисним, цей досвід виявив,
що довге поневолення сталінським режимом не знищило бажання нашого
народу боротись за свободу. Таким чином, ідейні кадри та провідний актив
зрозуміли, що окрім «волі» і найкращих намірів на шляху відновлення неза
лежної держави є низка складних проблем, які треба не лише хотіти, а і ВМІТИ
ПРАВИЛЬНО РОЗВ’ЯЗУВАТИ. Найскладнішим, наприклад, виявилось пи
тання українських селян: «ЩО РОБИТИ З КОЛГОСПАМИ», на яке не лише
наші кадри, а й окупаційні «експерти» не знайшли іншої відповіді, як «поки
що залишити».
При розв’язанні таких проблем з’ясувалось, що у Великій Україні були
кваліфіковані сили, які теоретичні засади могли наповнити реальним змістом
і тим скріпити переконливість і правильність, а подекути виправити помил
ковість деяких визначених засад і обіцянок.
Створена в Києві Українська Національна Рада на чолі з проф. М. Величківським, так звана «Харківська Група», швидко знайшла порозуміння
і з львівською Національною Радою на чолі з митр. А. Шептицьким, і з Укра
їнським Центральним Комітетом на чолі з проф. В. Кубійовичем, що виявило
СОБОРНИЦЬКУ КОНСОЛІДАЦІЮ українських сил навіть за окупаційних
обставин.
Установчі Збори Української Національної Ради прийняли Декларацію,
проект якої склав Олег Ольжич. Як уточнює інж. Осип Бойдуник, у ній про
голошувався принцип дальшого розвитку «традицій визвольних змагань і дер
жавного будівництва під проводом сл. п. Симона Васильовича Петлюри». Далі
Осип Бойдуник виразно наголошує: «Це підкреслення нав’язання до традицій
визвольних і державного будівництва під проводом Симона Петлюри і орга
нізаторам УНРади в Києві, та ще й з додатком завдань, що УНРаду створено
для порядкування життя українського народу».
А проте ні Ярослав Гайвас, хоча він на той час був у Києві, ні інж. Осип
Бойдуник, який прибув до міста пізніше з генералом Миколою Капустинським, у своїх спогадах не наводять повного тексту Декларації, тільки згадуючи
або переказуючи її основний зміст. Не робить цього у залишених нотатках
і голова УНРади М, Величківський. Однак існує німецький підпис (Абшрифт)
2*
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випущеної в листопаді 1941 року в Києві. В ній говориться про
жахливі спустошення, зазнані українським народом за час панування большевицької влади, коли шляхом неспровокованої війни зліквідовано Україн
ську Народну Республіку. Президія УНРади висловлювала надію, що в нових
умовах вдасться відновити Українську Державу, і зверталась до населення
сприяти відбудові політичного, громадсько-культурного і економічного жит
тя в Україні. Ці основні тези наводимо за німецьким текстом і не ручимося
за його вірний «зворотний» переклад українською мовою. Є в цьому документі
й заклик до селян, робітництва і української інтелігенції підтримати УНРаду
в її відповідальних завданнях.
Після цього висловлювалась надія на відбудову Української Держави
і вільне життя народу. На тому Українська Національна Рада заявляла про
надане їй Установчими Зборами повновладдя. Усвідомлюючи велику відпо
відальність перед народом. Президія УНРади дбатиме про достойне місце
України в новому укладі сил в Європі, для чого покладає собі:
1) належно репрезентувати український народ перед німецькими чинни
ками, що перебувають на терені України,
2) поборювати большевицьку пропаганду і агітацію серед населення,
3) доступними засобами поборювати большевицьку диверсію і саботаж,
4) виховувати молодь духовно і фізично на добрих громадян,
5) утверджувати громадсько-суспільні цінності, а саме —
а) розвивати національну культуру і освіту,
б) відбудувати церковно-релігійне життя,
в) економіку,
г) і, зокрема, сільське господарство,
6) турбуватися про потреби і опіку над населенням,
7) організувати робітничі кадри для виконання цих завдань.
Виконання тих завдань можливе тільки за умови повернення численних
українських професійних сил, що перебувають у Західній Європі, в тому числі
на терені Німеччини. Це насамперед кадри в галузі освіти, господарства, куль
тури і народного виховання.
Серед широких кіл української громадськості факт утворення Української
Національної Ради викликав велике піднесення та сподівання. Заяви підтрим
ки скріплювали Президію УНРади на порозі її відповідальної праці.
«Згідно із згаданою Декларацією, — пише інж. Осип Бойдуник, —
що УНРада створена для порядкування життя українського народу, поінфор
мовано всі області України, звільнені від московсько-большевицької окупації,
про створення УНРади і доручено їм кермуватися в їхній праці кожночасними
напрямами Президії^УНРади. В короткому часі слідували відповіді обласних
Управ чи Комітетів, а одночасно з тим звідомлення про їхню працю і труднощі
на їхніх теренах».
ІЗ ЦІЄЇ ВІДОЗВИ,
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Звичайно, дійсними ініціаторами багатьох заходів були О. Ольжич, Ярос
лав Гайвас, ген. Микола Капустянський, інж. Осип Бойдуник, Олена Теліга,
Іван Рогач, Олег Штуль-Жданович, Орест Зибачинський, ТеофЬіь Бак-Бойчук
та інші, це було продовженням того курсу дії «БУТИ З НАРОДОМ**, яісий
так успішно використано на Закарпатті і поглиблено по всій Україні в 1942—
1944 рр.

Етапи протидії німецькій о^паційній владі
Окремої оцінки потребує питання ставлення Проводу ОУН до повстан
ського руху, що переріс у форми Української Повстанської Армії і мав по
дальший вплив на розвиток руху спротиву вже в період окупації України після
закінчення Другої світової війни.
Умовно можна назвати принаймні З етапи різних дій і виявів на тому віцтинку.
На першому етапі слід згадати збереження з частин «Карпатської Січі»
формації під керівництвом полк. Романа Сушка, яка мала діяти за умов
німецько-польської війни проти польських окупантів. Пакт Молотова —Рібентропа паралізував той план. До тієї категорії можна зарахувати названі раніше
батальйони «Роланд» і «Нахтігаль», доля яких трагічніша долі формації полк
Р. Сушка. Всі ці три формації, хоч складалися з українців, по суті, були залежні
від німецького Вермахту.
Стосовно другого етапу об’єктивно треба назвати формацію «Полісь
ка Січ — УПА», організовану Тарасом Бульбою-Боровцем (у порозумінні
з Президентом УНР Андрієм Лівицьким), та «Буковинський Курінь» Петра
Войновського, підконтрольний Військовому Секторові ОУН, очоленому ген.
Миколою Капустянським. Уже в серпні 1941 року заіснували домовлення про
співпрацю Бульби-Боровця з Проводом ОУН.
Ці українські формації проявили себе у перехідний період, поки у висліді
воєнних дій ще не було нової окупаційної адміністрації, а тоді такі парамілітарні формації часто діяли самі чи організовували українські адміністрації
та керували життям на українських територіях.
Третій етап починається вже у період 1942-1943 років, зумовлений як вну
трішньою, так і міжнародною ситуаціями.
Це етап протидії німецькій окупаційній владі, зокрема на території так
званого Райхскомісаріату. На той етап припадають ліквідація української
самоадміністрації, голод, зокрема серед мідьйонів полонених вояків червоної
армії, початок насильницького висилання молоді на працю до Німеччини, пе
реслідування членства ОУН, посилення протиукраїнських дій польського підпіїїля та врешті податки дій прокомуністичного підпілля — усе це примусило
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організовувати ЗАГОНИ САМООБОРОНИ, і в цю акцію включились і ОУН,
і ОУН СД як на Поліссі, де ще діяв Т. Бульба-Боровець, так і в інших областях Во
лині. Важливо пщкреслити, що ініціатива в тих заходах виходила знизу, бо в цен
тральних прюводах (ізольованих в Німеччині чи діючих у Галичині) ще не було
узгодженого ставлення у справі подальших етапів дій Повстанського руху.
Паралельно розвивались події як на воєнних фронтах, так і на міжнарод
ному відтинку.
Було очевидним, що Німеччина не має шансів на перемогу. Зродилась,
одначе, (правдива чи неправдива) версія про існування плану, що західні
альянти, закінчивши війну з Німеччиною і її союзниками, скористаються
з можливості розправитись із ослабленим війною СССР.
Разом з тим польське підпілля широко розповсюджувало свою версію про
домовлення їх екзильного уряду з альянтами (включно з СССР) про віднов
лення Польщі як незалежної держави в кордонах 1939 року.
Обидві версії свідчили про логічний висновок, що слід створити власні
військові сили, які бухіуть потрібні при реалізації першої або другої версій.
Отже це були причини перехохіу до реорганізації повстанських формацій
та об’єднання їх під назвою УПА.
Відомо, що той процес проходив нелегко, подекуди із жертвами, але це
хоч як трагічне явище не може затьмарити основного: ВЕЛИКА ЧАСТИНА
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СПРИЙНЯЛА ІДЕЮ НЕОБХІДНОСТІ
ТВОРИТИ ВЛАСНІ ВІЙСЬКОВІ СИЛИ І СТАТИ ДО БОРОТЬБИ ЗА УКРА
ЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
Слід згадати, що за інших обставин організувалась у Львові Дивізія «Гали
чина». Вона творилась за наказом німецької влади, одначе немає сумніву — її
організатори з української «Військової Управи» розуміли і поділяли думку,
що українська справа вимагає добре вишколених збройних сил, а не лише
підпіїїьної УПА.
Непорозуміння між керівництвом УПА та Дивізії «Галичина» не змен
шують одного факту — патріотизму учасників обох формацій і їх готовності
змагатись за Україну.
Хоч обидві версії міжнародних відносин не справдились і основним пе
реможцем Другої світової війни став СССР. Рух похідних груп ОУН на схід,
повстанський рух і, врешті, постання УПА принесли кардинальні зміни як
в середовищі ОУН, так і в політичному мисленні і на рівні національної сві
домості українського народу.
Члени ОУН усвідомили, що основні ідеї, висувані ними в 1929 році, були
сприйняті широкими масами, але для реалізації тих ідей слід залучити нові
сили, зокрема з центральних і східних земель, які хоч і перебували в комуніс
тичній системі, проте здобули державницький досвід, чого не було на інших
окупованих територіях України.
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До провідних кадрів ОУН увійшли нові особи зі своїми ідеями, і у висліді
того з’явились концепції консолідації тих сил і у Всеукраїнській Національній
Раді (ініціатива ОУН), в Українській Головній Визвольній Раді (ініціатива
ОУН СД). Це були спроби перейти на наступний, вищий етап державного
планування.
Разом з тим проголошені ідеї і засади українського націоналістичного
світогляду й ідеології, засвідчивши високий рівень, були сприйняті великою
частиною українського народу, зокрема інтелігенцією.

Після закінчення Другої світової війни
Друга світова війна не принесла бажаних змін і перемоги для українського
народу — не була відновлена державна незалежність і майже всі етнічні тери
торії України опинились у складі СССР.
На міжнародному відтинку виникла нова на той час ситуація. Україна
(УРСР) стала членом — засновником Організації Об’єднаних Націй, і таким
чином була визнана суверенною державою.
У споминах британського прем’єр-міністра Вінсюна Черчиля записано
розмову на ту тему із Сталіним. На його запит Сталіну, чому він вимагає таких
прав для України, той відповів: «Я не можу дати менше українському народові,
ніж те, що обіцяли йому українські націоналісти».
Введення УРСР до складу ООН, очевидно, вимагало чіткого ставлення
ОУН і взагалі українського суспільства, зокрема за кордоном.
Полк. Андрій Мельник, як Голова Проводу Уіфаїнських Націоналістів,
був першим українським лідером, який зайняв чітку позицію і звернувся
телеграмою до сесії Об’єднаних Націй у Сан-Франциско із заявою, що він
і український народ вітають прийняття України до складу ООН, але заявляють
що уряд УРСР і делегація УРСР не репрезентують волі українського народу,
бо вони є «експозитурою московського центру»:
«Дійшло до мого відома, що Україна допущена на конферешцю. Укра
їнські патріоти можуть бути тільки вдоволені з приводу признання нашій
країні права участи в міжнародньому житті. Воєнні умовини не дають
мені змога порозумітися з іншими українськими політичними групами
щодо цієї події. Однак я не сумніваюся, що моя ініціягива та моя постава
знайдуть їхню повну згоду. Тому я дозволю собі звернути увагу Вашого
Зібрання, що делегат уряду Совєтської України, хто б це не був, ніяк не за
ступає ідей та аспірацій української нації'. Я можу тільки висловити свій
жаль, що з нагоди виступати на міжнародньому форумі не може користати Україна Національна, яка під большевицьким режимом і російським
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пануванням змушена мовчати та не має змоги виявити правдивого укра
їнського голосу.
Андрій Мельник,
Голова Проводу Українських Націоналістів»

Очевидно, що це становище було схвально і солідарно прийняте всіма
політичними силами за кордоном. Одначе з того треба було зробити й інші
висновки. Не достатньо було засудити на міжнародному форумі СССР і роз
крити дійсну роль влади УРСР. Виникла потреба у новій концепції протидії
зрозуміла не лише нам самим, а й світові.
Тому з ініціативи полк. А. Мельника почались розмови лідерів політичних
партій за кордоном у тій справі.
По довгих переговорах усі політичні сили, включно з прихильниками
гетьманату, погодились на консолідацію у формі Української Національної
Ради, нав’язуючи до закону Директорії Української Народної Республіки про
дію Президента і Уряду УНР за кордоном, щоб не припиняти своєї діяльності
аж до часу відновлення УНР НА РІДНИХ ЗЕМЛЯХ.
Ініціатива полк. А. Мельника і Проводу ОУН, я к і в попередні рази, зна
йшла зрозуміння і підтримку українського політикуму і суспільства.
Цей успіх мав велике значення і для політичної діяльності на міжнарод
ному форумі.
«Холодна війна» Заходу із СССР розпочалась піц гаслами боротьби при
хильників демократичних цінностей (захід) проти тоталітаризму (збереженого
в СССР).
Ініціатори намагались долучити до тієї боротьби політичні кола з країн,
які були окуповані СССР у Східній Європі, зокрема іх закордонні представ
ництва.
А до України вони ставилися інакше, вважаючи її частиною комуністич
ного СССР, не звертаючи уваги на статус УРСР і не заносячи її до категорії
«поневолених націй».
Українцям пропонувалось увійти у «спільний фронт» антикомуністичної
боротьби і тільки після перемоги почати розв’язувати «національні питан
ня». Це, очевидно, була проросійська політика, мовляв, не дратуймо росіян
національним питанням, бо їх треба перш всего включити в боротьбу проти
комунізму.
Саме в цьому питанні консолщація політичних сил в УНРаді на основі
ДЦ УНР виправдала себе! Жодна політична сила не пішла на підтримку такої
позиції США і їх союзників, зберігаючи свої самостійні дії.
Правильність основної мети дій ОУН, проголошеної в 1929 році, була пе
реконливо сприйнята як основний дороговказ української політики всередині
країни і на міжнародному відтинку!
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Світовий Конгрес Вільних Українців
«Холодна війна» не досягла бажаної мети, і між протиборчими сторонами
були підписані нові домовлення про «співіснування», що, на щастя, відмінило
реальну загрозу атомної війни, в різних сценаріях якої було також передбачене
фактичне знищення України.
І все ж це ускладнило дії українського політичного сектора на міжнарод
ному відтинку.
Разом з тим фізичне розпорошення кадрів політичних сил майже на всі
континенти послабило можливості дій як політичних партій, так і ДЦ УНР,
які діяли в Європі.
Зростали громадські, церковні, культутшо-наукові, молодіжні та еконо
мічні структури українських поселень поза Західною Європою, здобуваючи
чимраз бітьші контакти з політнчнихш і державними діячами в країнах свого
поселення.
Саме на тлі такої сіпуацЇЇ полк. А. Мельник, відвідуючи Канаду в 1957 році,
кинув гасло об'єднання світового українства в єдину громадську структуру ~
світовші союз українців.
І хоч 10 років тривали переговори і узгодження спільних позицій, у яких
брали участь членство ОУН і Український Націоналістичний Рух — ця кон
цепція полк. А. Мельника була прийнята і в 1967 році оформлена як Світовий
Конгрес Вільних Українців.
Завершився черговий етап консолідації українських громадських і полі
тичних сил, на основі якого активізувалися політичні та громадські вияви ді
яльності, спрямованої знов-таки на відновлення незалежності України та по
силення боротьби на захист українських громад від асиміляції в прихильному,
але в чужому оточенні різних країн світу.
Україна і світове українство і сьогодні завдячують успішній реалізації того
задуму Великого Полковника.
Серед політичних діячів України у XX столітті, зокрема за кордоном,
А. Мельник вирізняється винятковістю своїх дій у порівнянні із «своєрідними
стандартами», питомими для лідерів політичних формацій.
Він, бувши автором чи популяризатором ідей або концепцій, не вдавав
ся до «привласнення» їх, щоб здобути особисту популярність і формальноофіційні посади в політичному житті. Так, у молодшому віці, як згадувалося
раніше, він відмовився від почестей і прав у «Тріумвіраті» і ніколи не приймав
пропозицій стосовно керівних посад у структурах ДЦ УНР (хоч їх пропонували
йому неодноразово).
Він прекрасно поєднував свої обов’язки Голови Проводу ОУН і держав
ного мужа, який відчував постійну відповідальність за складену присягу бу
дівничого Української Народної Республіки.
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Не словами і деклараціями, а послідовними діями А. М ельник довів,
що очолена і керована ним Організація Українських Націоналістів, послідовно
запроваджуючи розроблені ідеї і концепції і закликаючи український народ
до боротьби, знайшла безсумнівно правильний шлях до перемоги.

Реорганізація структур ОУН
Напередодні закінчення воєнних дій Другої світової війни Провід Укра
їнських Націоналістів схвалив концепцію О. Ольжича про реорганізацію
структур ОУН, призначення окремого керівництва ОУН на рідних землях,
переселення за кордон розконспірованих членів ОУН, котрі мали вцщовити
контакт із закордонними структурами ОУН, а також із звільненими із німець
кого ув’язнення членами і головою ПУН.
О. Ольжич у своїй концепції брав до уваги невизначеність міжнародно
го розподілу сил, долучаючи можливість довготривалого існування СССР,
а не розвал його західними альянтами.
Вивчивши досвід у піасовєтській дійсності між 1920—1941 роками, він
призначив декілька не пов’язаних між собою зв’язкових ОУН на українській
території, переважно з нерозконспірованих членів ОУН, з належним вишко
лом та інструкціями дій «на довшу мету». Основним завданням, поставленим
перед ними, було прилучитися до різних ділянок «легального» життя і вивчати
вілповідну ситуацію. Під кутом впровадження нових методів підпільної ді
яльності інформувати по змозі окремими каналами провід ОУН про посталу
ситуацію на рідних землях.
Частину розконспірованих членів ОУН було переведено за кордон, а біль
шість членів так чи інакше брала участь або допомагала Українській Повстан
ській Армії. У штаб УПА були призначені представники військового сектора
ОУН.
На тому перехідному етапі велику роль у формуванні організаційних
структур відіграли ген. Микола Капустянський, як заступник Голови ПУН,
Ярослав Гайвас, Юрій Бойко (Блохин), Сергій Кротюк, Яків Маковецький,
Степан Касіян, Михайло Михалевич. Пізніше до нього активно приєднались
члени ПУН, звільнені з ув’язнення у німецьких тюрмах і концтаборах.
Реорганізація відбувалась за надзвичайно складних умов.
Це був час насильницької репатріації з Німеччини і Австрії усіх українців, зо
крема «громадян СССР», тобто вихідців із центральних і східних земель України.
За ініціативи мюнхенського осередку ОУН вдалось дослівно для тисяч
людей «здобути документи», що вони були громадянами Польщі чи інших
країн, і врятувати їх від насильного повернення до СССР. Цей жест братньої
солідарності посилив тісну співпрацю з утікачами із Східної України, і багато
з них стали членами ОУН.
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Менш гострою була релігійна проблема, але в переселенських таборах
доволі штучно почали роздмухувати конфесійні конфлікти. Провокатори на
магались у таборах утікачів та серед громади посіяти зерна поділу на «східня
ків» — «західняків», «православних» — «католиків».
Почались намагання створювати «галицькі» партії з одного боку та «східняцькі» з другого. Усе це могло поставити акцент не на розумне висвітлення
для західного світу дійсних обставин комуністичного режиму на основі свід
чень людей, які пережили десятнлітгя совєгського поневолення, а на боротьбу
на «внутрішніх фронтах».
Крім цих проблем були й інші, які треба було вирішувати проводу і член
ству ОУН.
Проілюструю лише деякі з них. Серед головних проблем була атака з боку
давніх і новостворених сопіалісгичних і так званих націонал-демократичних
політичних формацій на ОУН як носія «збанкрутованої» ідеології українського
націоналізму. Провід ОУН провів низку ідеологічно-програмових конферен
цій, на яких потвердив вірність основним засадам українського націоналіс
тичного світогляду і ідеології.
Рівночасно було внесено суттєві зміни у внутрішній устрій і політичнопрограмові настанови ОУН, за яких уже не було потреби повністю зберігати
суперцентралізовану систему керівництва «згори вниз». Замість наказних
керівництв розпочали виборчий процес — членство обирало свої проводи
на різних щаблях організаційних структур. Не лише формально, але насправді
відійшла в історію структура «вождизму». ОУН прийняла концепцію «політич
ного плюралізму» в українському політикумі, резиґнуючи із «ексклюзивного
монополізму на істину».
Навчена досвідом похідних груп, ОУН почала наголошувати, зокрема, на со
ціальних питаннях, але не з позицій ні лівого, ні «демократичного соціалізму»,
аналізуючи концепцію М. Сціборського «Націократія» і доповнюючи її студіями
про соціальні питання у формі концепцій національного солідаризму. Замість
диктатури, навіть на перехідному етапі, яку пропонував Микола Сціборський,
ОУН чимраз більше послуговувалась терміном «народоправство».
Розуміючи вагу свободи для нації і держави, ОУН не пішла на механічне
пропагування культивованого на той час у Західній Європі лібералізму (в різ
них видах).
Націоналісти, маючи головну мету — здобуття Української Держави, —
наголошували на неприпустимості класової боротьби й піддавали критиці її
середовище — демократичний лібералізм.
В умовах кризи парламентаризму, піднесення тоталітарних держав, які,
стверджуючи велич режиму, нівечили права громадянина, українство по
требувало власних політичних орієнтирів, що окреслили б лад, де б органічно
поєдналися індивідуальна свобода й обов’язок перед державою, національна
революція й будівнича діяльність.
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Немає сумніву, що роки після закінчення Другої світової війни — це роки
великих змін класичних політичних концепцій, зокрема з питань тоталітаризмів, демократії, миру в світі, прав людини, колоніалізму, а головне — націо
налізмів у країнах різних континентів. Усе це мало вплив не лише на дії укра
їнських політичних формацій, а також і на укрщнську громаду, яка оселилась
на різних континентах, особливо на молодше покоління.
Серед української громади Канади і СІЛА існували формації, що орієн
тувались на СССР і УPCP та за їх підтримки видавали пресові органи, одначе
їх вплив на українську політику був мінімальний, вони діяли разом із канад
ськими або американськими комуністичними партіями.
Натомість бшьшість громади була налаштована на відносини з демокра
тичними формаціями. Навчена досвідом «соціалізму» на рідних землях, наша
громада протидіяла комуністичним впливам. Одначе були різні ліберальні фор
мації, які впливали і на нашу громаду чи діаспору. Дещо з того було позитивним
для розвитку демократизації як громадських, так і політичних формацій (вибори
проводів, а не автоматичне провідницгво, більші впливи членства і низових
проводів, рівень дискусії чи полеміки на сторінках преси та врешті і піднесення
рівня політичної культури і краще розуміння політичних змін у світі).
Однак небезпечнішими закордонні обставини були для молодого поко
ління. На додаток до загальноасиміляційних процесів, які проходили всюди,
почався конфлікт між тим, як батьки виховували дітей в українських домах
і як впливали на дітей школи, університети, а викладачі пропагували ідеї,
шо вихваляли комуністичну систему, СССР як союзника західних демократій,
нові стандарти особистої поведінки.
Тому всьому треба було протидіяти, в чому на належному рівні заіїїіціювались і формації Українського Націоналістичного Руху, і співпраця з Церквами,
і мережа рідних шкіл, і Українські вищі школи, і Наукові товариства. Молодіжні
формації МУНО, ПЛАСТ, СУМ та інші створили базу здорового впливу на мо
лодь і збереження її в українській громаді. Не меншою допомогою в боротьбі
на тому відтинку були дії руху спротиву чи правозахисників на рідних землях,
які довели молоді, що батьки, а не чужі експерти говорили їм правду про події
в Україні, і молодь активно включилась в допомогу правозахисників в Україні.
Програма тих дій зберегла багато молодшого покоління за кордоном, шо про
довжувало бути свідомо українським і цікавитись подіями в Україні.
ОУН належно використовувала міжнародні форуми із захисту прав лю
дини. Зокрема, в 1968 році на Міжнародній Конференції в Тегерані делегація
ОУН на чолі з Денисом Квітковським розповсюдила переклади світовими
мовами книги «Лихо з розуму» В. Чорновола, що викрило позицію делегації
СССР, яка заявляла, що там немає політв’язнів, забезпечені свобода слова
і права людини. Такі ж конференції ОУН використовувала, щоб поєднати
права людини із волею та свободою нації, згідно з традиційним гаслом ОУН
«ВОЛЯ НАРОДАМ - ГЩНІСТЬ ЛЮДИНІ».
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Революційність набула широкого значення —як революційність ідей, тоб
то різке протиставлення «своїх позитивних істин» і боротьба за них, а не лише
як метод дій «проти» окупантів.
Процес, який проходив в ОУН, віддзеркалював увесь широкий діапазон
мислення, хоч опоненти намагалися внести нове означення для націоналізму,
дуже часто звужуючи його до однобічного інтерпретування «донцовізму».
Зрозуміло, що всі ці процеси проходили за кордоном і не було фізичної
можливості прилучити до них український материк, а це для ОУН є найваж
ливішим для дії.
Уже на переломі 40—50-х років ставало очевидним, шо окупаційний режим
закріпився в Україні і завдав бодачих \дарів як підпільним формаціям, так і УПА,
а головне, широким нщюдним масам, які пшримуваїш діяльність тих формацій.
Масові арешти, в тому числі зв’язкових пунктів ОУН на території України
викликали зневіру серед частини суспільства за кордоном щодо перспектив
дальшої боротьби. Але в той час полк. А. Мельник виголосив свою принципову
позицію «Основну боротьбу веде і переможе український народ! Наша роль
нести йому всесторонню допомогу в тій боротьбі! Українська нація державна,
хоч поневолена».
Цих принципів притримувалася ОУН, а саме окрема її структура, створена
для контакту і дій, пов’язаних безпосередньо з Україною. Очолена різними
членами ПУН, вона ніколи не припиняла своєї діяльності. Опубліковано
чимало інформаційних матеріалів про дії на тому відтинку, і тому немає по
треби писати про це. Однак все ж варто згадати паризький осередок ОУН,
а особливо газету «Українське Слово», яка постала як найбільш послідовний
незалежний український пресовий орган, що правильно і послідовно іїіформує
громадськість про ситуацію в Україні і висвітлює події у згоді з принциповою
позицією ОУН у «крайових справах». Хоч і з немалими труднощами, цей пре
совий орган ПУН різними шляхами пересилали до України і українським
громадам у різних країнах «соціалістичного блоку».
Саме тому, починаючи з 1960-х років, ОУН змогла налагодити контакти
і співпрацю з різними формаціями спротиву режиму, які неначе зерно, посіяне
ОУН, упродовж десятиліть боротьби і праці заколосились в українському на
роді, хоч у різних формах та іншими методами продовжуючи боротьбу за волю
і свободу.
Полк. А. Мельник, як успішний лідер, ззтиів утілити багато необхідних
змін в ОУН, щоб у нових обставинах як в Україні, так і за кордоном вона діяла
«по-новому».
Під час однієї із зустрічей він сказав: «Деякі політичні діячі мають трудно
щі, будучи “еластичними в принципах” і “штивними* в тактиці”».

* Нерухливими (гюльськ.).
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ОУН під його проводом ніколи не змінила своєї позиції у принципових
питаннях політики і боротьби, але завжди обирала тактику, якої вимагали час
і обставини.
Він, як лідер, зумів за дуже складних обставин фактично відбудувати ОУН
наново після трагічних втрат у Другій світовій війні, створивши успішно діючу
політичну і громадську формацію на основі Українського Націоналістичного
Руху за кордоном.
Але він розумів, шо ОУН не досягла ще остаточної мети і тому дбав, щоб
цю справу продовжували і майбутні покоління в Україні. Це його політичний
заповіт!

Заповіти Пожовника
Майже півстоліття відділяє нас від дня відходу А. Мельника у засвіти.
У землі гостинного Люксембургу поховано покійного і його вірну дружину
Софію та її матір. Там прожив він останні два десятиліття, але його смерть
не припинила його «присутності» серед нас, української спільноти і, певна
річ, членства ОУН й Українського націоналістичного світу.
Доля судила мені належати до покоління, яке «пізнавало» його ще з юних
літ. Учителі і виховники у Західній Україні виховували нас з допомогою
юнацької літератури, присвяченої героїці визвольних змагань 1917—1920 років.
З популярних брошурок про Українських Січових Стрільців, Лисоню, Маківку
дізнавалися ми про того легендарного Мельника, якого «кулі не брали», який
ніколи не відступав, а наступав, хоч не завжди перемагав.
То ж не дивно, що в 1941 році я без вагання робив вибір, вступаючи в ряди
юнацтва ОУН, очоленої полк. А. Мельником. Очевидно, що тоді я не усвідом
лював собі, що те рішення так само, як і мої селянські мати і батько, учителі
і священики українських шкіл, буде твердим дороговказом на цьому життєво
му шляху, зі стежками і дорогами на багатьох континентах нашої планети.
Хай же буде вільно мені поділитись з читачами особистими поглядами
про полк. А. Мельника як людину. Пригадую бурхливі роки в повоєнному
Мюнхені. Дослівно тисячі студентів кинулись навчатись — студентські грома
ди, «Січ», «Зарево», два «Цесус» (один з великою «Е» — центральний, другий
з малою «е» — еміграційний) конкурують між собою, але не ворогують і врешті
єднаються у висліді спільного ідеологічного конгресу. Все це справді прохо
дило «знизу» і розділені «гори» часто мали застереження до неортодоксальних
дій «молодих»... Але наш тодішній провідник Борис Суховерський казав нам:
«Не журіться, хлопці, про все знає Полковник і він з нами». З полковником
я «познайомився» (перша зустріч) у травні 1948 року і був зачарований ним.
Важко передати почуття молодого студента, як «до нього підійшов Полковник,
щоб потиснути йому руку і подякувати за святочне слово, яке я виголосив».
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Сильний потиск руки, висока струнка, але усміхнена постать, декілька слів
заохочення вчитись і працювати в організації — запам’ятались на все життя!
Кількома днями пізніше мені було доручено супроводжувати полковника
до Ульму, де проживала дружина О. Ольжича Катерина Білецька. У поїзді
Мюнхен — Ульм декілька годин на розмови про... молодь. Нас турбувало,
що Полковник думає про поставлене собі «Заревом» завдання студіювати пи
тання «національного солідаризму*. «Не журіться, друзі! Вчіться і пізнавайте,
бо світ і людська думка багатогранні» — запам’яталось на все життя! Попро
щалися, як виявилось, аж до 1957 року. Офіційні відвідини Канади широко
описані, але в тих статтях не завжди віддзеркалені чисто людські почуття
людини.
Полковнику судилось проживати в Люксембурзі як особистому гостю
архікнязя Люксембургу, з яким він познайомився, коли архікнязь відвідував
Митрополита Андрея Шептицького. Андрій Мельник супроводжував його
на полювання в лісництвах Митрополита... Це місце проживання мало багато
переваг через центральне розташування Люксембургу у Західній Європі, а та
кож через умовну безпеку, але там мешкало всього декілька українських родин,
тобто полковник просто-таки був ізольований від безпосереднього контакту
з широкою українською громадою.
Я пам’ятаю, яким було обличчя полковника, коли він побачив на фестива
лі з нагоди 25-лі'ггя УНО Канади, що його прийшла вітати майже 10-тисячна
українська громада, серед якої був голівудський український артист Джек
Палагнюк (Пеленс). Чи були потрібні слова, щоб відтворити живучість ідей,
які він уособлював?
Певно він тоді згадав ще раз п ’ять членів Проводу ОУН і понад 5000 членів
ОУН, які, виконуючи його накази, принесли найвищу жертву на жертовник
волі!
Бачив я його радість на зустрічі з українськими ветеранами, які говорили
йому: «Пане полковнику! Ми присяги не зламали».
Бачив його діловитість, коли він точно і щвидко з ’ясовував справи, пунк
туально робив висновки, завжди все акуратно записував, щоб не забути і ви
конати.
У розмові з Міністром закордонних справ Канади Полом Мартіном він
гарною французькою мовою з’ясовував з українського погляду міжнародну
ситуацію, а головне, взаємини західного світу з СССР, дипломатично дово
дячи, що воєнний «аліянт» снує агресивні плани, які вже поневолили Україну
і майже пів-Європи, а тепер можуть потенційно загрожувати і Канаді...
Наступна нагода — зустріч — 1961 рік, Люксембург — Мюнхен —Амстер
дам. Полковник відчував «рух часу»... Стан здоров’я в нього ще був задовіль
ний. У розмові, яку ми мали в Люксембурзі, полковник із задоволенням розпо
відав про ставлення ОУН як до міжнародної, так і до внутрішньо-української
політики, що є віддзеркаленням не емігрантщини, а ситуації в Україні. Він
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відкривав деякі аспекти контактів ОУН з Україною чи країнами соціалістич
ного блоку, наголошуючи: дуже важливим є не лише те, «що ми думаємо про
ситуацію і дії там», а важливіше, «що вони думають про те, що ми робимо тут».
Іншими словами, А. Мельник був переконаний, що ОУН і, в основному, укра
їнська громада за кордоном рухаються у правильному напрямі.
А.
Мельник вимагав докладнішої інформації про заходи у справі світового
об’єднання і, заслухавши мене, з усмішкою на устах сказав: «Тепер Вам легше
зрозуміти, як важко доводиться друзям Бойдуникові і Андрієвському працюва
ти в Українській Національній Раді та ДЦ УНР, щоб різні погляди українських
партій і політиків звести до одного українського спільного знаменника». Як
в люксембурських вужчих розмовах, так і на нараді ПУН в Мюнхені я відчув,
що турбувала його проблема омолодження проводу ОУН. Маючи повну до
віру до старшого покоління в ПУН (ген. Микола Капустянський, інж. Осип
Бойдуник, інж. Дмитро Андрієвський), він розумів необхідність змін.
У тій ситуації Полковник звернув окрему увагу на осередок ОУН в Парижі
під керівництвом ред. Олега Штуля-Ждановича, який окрім видавничої ді
яльності активно підгримував контакти з представниками і прихильниками
ОУН в Україні і країнах «соціалістичного блоку» — найважливішої ділянки
праці ОУН на той час. Надії Полковника справдились. Після його смерті Олег
Штуль-Жданович став його наступником, і провід ОУН перейшов до рук мо
лодшого покоління.
Помітно зросли в силі громадські структури Українського Націоналіс
тичного Руху на різних континентах, діючі в рамках законів країн поселення.
Переважна частина членства належала вже до нового покоління, котре на
родилось за кордоном і сформувалось під впливом іїітеграційних, а то й аси
міляційних впливів.
Крім того, Полковник усвідомлював глибину ран і наслідків розколу в 1940
році і був щасливий, що вони не повторились в ОУН.
Як відповідальний за громадський сектор у проводі ОУН, я запевнив
Полковника, що не лише політично, а й фінансово підтримуватимемо ОУН,
хоч методи нашої праці «просвітницькі», бо мусимо зберегти максимально
можливу українськість громади. Полковник з повним розумінням сприйняв
інформацію про діїшьність «Хліборобсько-освітнього Союзу» в Бразилії, де до
водилось організовувати українських фермерів на бразилійській землі, або роз
будову кредитних спілок у Канаді, заініційовану членом УНО Топольницьким,
що є також гідними дій українських націоналістів.
Кількома тижнями пізніше я жахнувся, зустрівши на залізничному двірці
Амстердама Полковника, який вийшов із поїзда з великою валізою документів.
«Не хвилюйтесь, друже! І в моєму віці час від часу треба випробовувати свої фі
зичні сили! На жаль, на спорт в мене часу не вистачає». Тільки тепер ми може
мо оціїгити важливість тих документів, переданих Полковником, що пройшли
через далеку Канаду і повернулись до Києва. Ними вже користувалися чимало
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студеіггів. журналістів і науковців. Та велика валіза, в якій везли документи,
з часом десь загубилася, а могла б стати цікавим музейним експонатом.
'
На прохання др. М. Чаповського, одного з провідників ОДВУ, Полковник
посадіш дуб на оселі ОДВУ ім. О. Ольжича, що розрісся і процвітає як символ
твердості і невгнутості Полковника на службі своєму народові.
Українська нація може гордитись поколінням політичних дубів покрою
Патковника А. Мельника. Те покоління в більшості не дожило до щасливих
подій 1991 року, коли плекані ними і боротьбою підтверджені ідеали та мрії
про незалежність стали дійсністю. І вона пишається ними, хоч і не вся! Зокре
ма. не поважає їх синедріон нашої політичної «еліти», в чиїх руках опинилоеь
керівництво нашого державного корабля за останніх 20 літ.
Це химера історичного розвитку трагічного радянського і пострадянського
суспільства в Україні (подекуди і в інших країнах), де піраміда цінностей того
часу збереглась, хоч у світі відбуваються кардинальні зміни.
У координатах «цінностей» сучасних «еліт», незалежно від їх кольору, вся
дія спрямована на те, щоб «захопити владу» над народом. Вони краще знають,
що народові треба. Боляче дивитися на примітивне копіювання чужих зразків
з чужого ґрунту або примітивне застосування різних понять для таких ціннос
тей, як нація, демократія (включно аполітичною), парламентаризм, незалежне
судочинство, соціально орієнтована ринкова економіка тощо.
На щастя, вони — не народ, і прірва між ними й народом є все більш оче
видною. Наш народ ще має внутрішній запас сил і енергії на пошуки альтер
нативних шляхів, які тими чи іншими каналами ведуть до формування «нових
еліт» української нації і держави!
Зміниться світ і зміниться багато в чому Україна. Наша державність і на
ціональна ідентичність ще не утвердились у глибині нашого чорнозему, загроженого вітрами чужого світу!
Одначе вже виростає молоде покоління нового типу, яке не має комплексу
меншовартості і хоче бути частиною нового світу, а головне, бути партнером,
а не васалом «могутніх світа цього».
І в боротьбі на тому відтинку за власне «я» молодше покоління має «гли
бокий резервуар» союзників у поколінні першої половини XX столітті, які по
ставили перед собою правильні і чіткі дороговкази прямування, щоб здобути
належне місце українській нації у «народів вільнім колі».
Серед того кола окреме дуже важливе місце посідає, вирісши з бойків
ського ґрунту, великий український державний муж-соборник, блискучий
військовик-стратег, незабутній лідер — голова проводу ОУН Андрій Мельник,
заповіти якого сповняють і будуть сповняти ті, ішя кого служіння своєму на
родові є метою життя.
Микола ПЛАВ’ЮК
Лютий —березень, 2011

3-11-496
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Опубліковані в цій книзі документи зберігаються в Архіві ОУН, який є
недержавною установою, розташований в Києві при бібліотеці ім. О. Ольжича. Більша частина документів архіву так чи інакше пов’язана з історією
українського національно-визвольного руху. В архіві зібрані документи єдиної
ОУН до розколу організації в 1940 році, а також документи й матеріали ОУН
під проводом А. Мельника після розколу. Зокрема це листи та інші особові
документи чільних діячів ОУН та різних українських політичних партій і ор
ганізацій — Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Дмитра Андрієвського,
Степана Бандери, Юліяна Вассияна, Олега Кандиби-Ольжича, Богдана Кентржинського, Михайла Колодзінського, Андрія та Миколи Лівицьких, Воло
димира Мартинця, Євгена Онацького, Миколи Плав’юка, Михайла Селешка,
Омеляна Сеника, Ярослава Стєцька, Миколи Сціборського, Сидора Чучмана,
Олега Штуля-Ждановича та ін. В архіві також зберігаються автографи відо
мих українських літераторів — Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза і Уласа
Самчука, листи Дмитра Донцова.
Фонд Андрія Мельника є одним з найбільших в Архіві ОУН у Києві. Пол
ковник Андрій Мельник очолював Провід українських націоналістів (ПУН)
протягом 36 років (1938—1964), і тому в Архіві ОУН зібрано багато докумен
тів про діяльність Голови Проводу. Ці документи були перевезені з Канади
до України в середині 1990-х років завдяки клопотанням Голови ПУН Миколи
Плав’юка.
Фонд Андрія Мельника нараховує декілька тисяч документів. За кількістю
в ньому переважають документи повоєнного періоду, адже під час Другої світо
вої війни була втрачена значна частина архіву ОУН. Хронологічно документи
фонду охоплюють період 1919—1964 рр. Найдавнішим документом фонду є
лист Є. Коновальця до А. Мельника від 31 грудня 1919 року.
Переважну більшість документів фонду становить листування Голови
ПУН з провідними діячами ОУН. Від заснування ОУН в 1929 році створилася
така ситуація, що всі члени ПУН жили на еміграції в різних країнах і не мали
можливості часто збиратися на наради. Тому багато важливих питань вирішу
валося саме в листуванні. Через листування Голова ПУН підтримував зв’язок
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також з осередками українських націоналістів в інших країнах: зокрема Андрію
Мельнику писали представник ОУН у Скандинавії Богдан Кентржинський,
представник ОУН у Бразилії Степан Кобилянський, провідники ОУН у Фран
ції Олекса Бойків і Олег Штуль та інші.
Крім листування в фонді також зберігаються й інші документи, пов’язані
з діяльністю А. Мельника на чолі ОУН. Це чернетки порядку денного засідань
ПУН, підготовчі матеріали до Великих Зборів ОУН, чернетки різних листівок
і звернень до членів ОУН, проекти документів про координацію спільних дій
з іншими українськими політичними силами. Великий інтерес для дослід
ників становлять документи автобіографічного характеру, зокрема декілька
рукописів автобіографії А. Мельника, а також рукописи спогадів про зустрічі
з Євгеном Коновальцем та про перебування в концтаборі Заксенгаузен.
З усього масиву листів найбільшим за кількістю документів є листування
Андрія Мельника з Олегом Штулем-Ждановичем, який очолив ПУН після
смерті полковника. Воно містить приблизно 1,5 тисячі листів і охоплює пе
ріод з вересня 1945 року до червня 1964 року. Листи, опубліковані в цьому
збірнику, становлять лише невелиісу частину всього листування полковника
A. Мельника.
Серед кореспондентів А. Мельника, листування з якими зберігається
в цьому фонді, були такі особи: Д. Андрієвський, М. Антонович, Ю. Артюшен
ко, П. Атаманюк, С. Бандера, І. Бас, Л. Бачинський, М. Бігун, А. Білинський,
Г. Богосевич, О. Бойдуник, О. Бойків, Ю, Бойко, В. Бондаренко, М. Борис,
М. Брик, Є. Бродацький, І. Бучко, Є. Василишин, О. Ващенко, Б. Винар,
3. Винницький, І. Вислоцький, С. Витвицький, С. Віндик, В. Войтанівський,
С, Володимирецький, Я. Гайвас, А. Герберт, Я. Гинилевич, Н. Гірняк, Б. Гомзин, 3. Городиський, М. Граб, О. Грицай, Л. Гузар, В. Гультай, Р. Данилевич,
Р. Дашкевич, Л. Демчук, В. Дідович, П. Дніпро, А. Домарацький, М. Дорожинський, П. Дорожинський, А. Жуковський, М. Забелло, Б. Зелений, О. Зибачинський, О. Зінкевич, Р. Ільницький, М. Калиновський, М. Капустянський,
B. Квасницький, Д. Квітковський, М. Квітковська, Б. Кентржинський, І. Кирстюк, М. Клич, 3. Книш, Б. Кобилянський, С. Кобилянський, Б. Коваль,
Ю. Коваль, П. Когут, Є. Коновалець, О. Коновалець, Ф. Кордуба, В. і Ф. Коссар, А. Костюк, В. Коханівський, Б. Кравців, Г. Крук, С. Кульчицький,
Р. Купчинський, М. Курах, М. і Б. Куричі, С. Куропась, В. Кушнір, О. Кушпета, І. Лазаренко, В. Лазовінський, Т. Лапичак, О. Лащенко, Б. Левицький,
В. Левицький, С. Ленкавський, А. Лівицький, М. Лівицький, М. Лозинський,
О. Лотоцька, Б. Лучаківський, Б. Макаренко, О. Максимів, Я. Маковецький, Є. Маланюк, П. Мартін, В. Маруняк, Є. Мастикаш, Є. Мацях, Антін
Мельник, В. Михайлів, М. Михалевич, В. Михальчук, М. Мірчук, В. Моклович, В. Мулик, Я. Мусіянович, М. Мушинський, О. Навроцький, О. Наріж
ний, І. Небола, М. Небелюк, О. Неприцький-Грановський, Ф. Нечипорук,
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О. Нижанківський, Р, Олесницький, Є. Онацький, Є. Орелецький, Ордович,
Ю. Отмарштайн, І. Павликовська, Є. Павлишев, М. Павличенко, М. Панасюк, М. Плав’юк, С. Плахтін, Ю. Пундик, Л. Ребет, Ю. Ревай, В. Різник,
Н. і П. Ріпак, А, Романюк, С. Росоха, А. Рубінець, Сайкевич, М. Селешко,
Д. Січ, Є. Скоцко, К. Соколик, Я. Стецько, А. Стратієнко, С, Сулятицький,
Б. Суховерський, М. Суховерський, О. Суховерський, М. Троцький, Д. Троян,
С. Тупісь, Ханенко, М. Цеглинський, І. Чарнецький, І. Чмола, В. Федорончук,
П. Шандрук, М. Шарик, П. Шатун, В. Шаян, В. Шемердяк, А. Шептицький,
А. Шкуро, О. Штуль, Ф. Шумейко, Я. Шумедда, В. Янів, П. Юзик.
Зміст листування Андрія Мельника головним чином, пов’язаний з різни
ми апектами діяльності ОУН, формуванню її політики стосовно інших укра
їнських політичних сил та громадських організацій на еміграції, сприянню
об’єднання і консолідації української еміграції і її виступу на міжнародній
арені як єдиної потужної сили у боротьбі за визволення України. З деяких
листів можна також дізнатися про окремі подробиці приватного характеру про
життя і діяльність А. Мельника.
Документи публікуються у повній відповідності до оригіналу, збережені
всі особливості написання слів, виправлені лише нечисленні орфографічні
помилки. Також внесені зміни до вживання розділових знаків відповідно
до сучасних норм.
Юрій ЧЕРНЕНКО
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ВЕЛИКИЙ І БЛИЗЬКИЙ
23 травня 1938 р. зійшлися ми, студенти, у Варшаві, у нашій вийнятково
того року просторій домівці, на звичайні сходини. Точніше не пригадую теми
їх, але пригадую, що, саме коли промовляв Василь Регей, при вході зчинився
заколот; хтось вривався до домівки. На запит — хто це? — впала відповідь:
поліція!
— Уважай на тего, ктури гада!»* — Один із агентів підійшов до Василька,
взяв його під руку й віїшів набік. Почався звичайний поліційний допит. Один
із тих, в яких ясно, що сама поліція не знає, чого хоче, бо має наказ зробити
ревізію ось так, для шикани. Усіх нас провели крізь столик допиту.
Вся «урочистість» тривала понад годину. Нікого не затримали. Побоюю
чись, що ми можемо складати скаргу за необосноване переведення ревізії, під
піяніно підкинено якусь летючку ОУН, і ми дістали дозвід розходитися. Коли
ми вийшли на вулицю, почули крики хлопчаків, шо продавали надзвичайні
видання вечірніх газет. У них було повідомлення, шо в Роттердамі від вибуху
бомби загинув Євген Коновалець. Це повідомлення вияснювало причину
ревізії в студентській домівці, але одночасно ставило питання: і хто ж тепер
займе місце легендарного Вождя?
Це питання стояло на всіх сходинах, що відбулися малими групами по 3—4
особи, на яких найближчі собі люди, студенти й студентки, піїї проводом
уповноваженого від Організації Українських Націоналістів складали поклін
Упавшому. Наше загальне питання було: а хто ж замінить Покійного?
— Організація дасть собі раду. Врешті напевно є заповіт упавшого Вож
дя,— відповів уповноважений ОУН.
Довір’я, яке ми мали до Організації, забороняло ставити дальші питання.
Але проблема залишилась. Залишилась тому, що всі ми, молоді, вважали ОУН
єдиним чинником, що зможе вести й виграти визвольну боротьбу, яка ось-ось
увійде в рішальну стадіїо, з вибухом Другої світової війни, який ми вважали
тоді дуже близьким. За кілька місяців появилася летючка про призначення
* Зверніть увагу на того, що говорить.
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НОВОГОВождя, що кінчалася нормальним у ті часи гаслом: «Упав Вождь — не
хай живе Вождь!*»
На звороті — фото молодої людини в однострої Української Армії і підпис:
Андрій Мельник.
Хто це? На це питання шукав я відповіді довгі роки. Мабуть, літ із десять,
доки не пощастило попасти в умовили, кати з Полковником доводилось зу
стрічатися частіше, а згодом все ближче співпрацювати.
Ця стаття повинна б дати відповщь на те питання, але повної відповіді вона
не дасть. У наших умовах за 10 років після його смерти ми не зібрали доволі
матеріялу про нього. Ледве чи зберемо бітьше за дальших 10 років. Але за чер
гове десятиліття, може, здобудемося на ана.тізу наявного матеріялу, й це буде
вже багато. Постать-бо була настільки багатогранна, насгільки переростала
своє оточення, шо схопити її глибину зможе щойно майбутній історик, який
розглядатиме її зовсім безпристрасно: без симпатій, але й без антипатій, чого
ше не можемо ми. сучасники, бодай на певному етапі його трагічної й веле
тенсько! дія.льности.
Із вищезгаданої летючки дивилось обличчя молодої людини в однострої.
Обличчя гостре, скромне, настільки ж безтурботне, як і розхристана шинеля,
шо так пасує до образу бійця революції. Вузькі уста говорили про піадягненість
і дисцшиїіну.
Тодішня романтика вождя-героя не дозволяла розпитувати. Та й кого
у Варшаві, коли це націоналіст, та ще й галичанин? А при тому дуже швидко
почули ми з кіл «демократів» навіть глузливі запити: «І що ж ви тепер робити
мете без вашого Коновальця? Вожді легко не приходять...»
Авжеж —вожді легко не приходять. Цього нас вчив і Д. Донцов, і Карляйль.
Про це докладно говорив нам учитель політосвіти — Роман Б. ще в Крем’янці
в середньошкільні часи. Але ми вірили, що коли Націоналістичний Рух виріс,
то в ньому є люди, що можуть прийти на місце Є. Коновальця. Ми настільки
вірили в Організацію, що готові були визнати кожного, кого вона визнає Вож
дем. Недаром же ми деклямували наголос слова О. Ольжича:
Хвала ж Тобі, Ти, що врішаючий час
Все маєш духового гарту
На стіл побойовища кинути нас
Тверезо, без жалю, як карту.
Ми хотіли бути кинені «на стіл побойовища» й тому не дуже шукали від
повіді на запитання: хто ж нас кидатиме?
Прийшли часи зриву в Карпатській Україні, прийшли місяці її трагічної
ліквідації, що не викликали, при всьому болю, й дрібки зневіри, бо була дальша
перспектива —війна, міжнародна завірюха, в якій «мусіла» бути шанса для нас.
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Прийшла трагедія окупації Західних Земель України Москвою. Перша тура
для жданої нами війни закінчувалась двома важкими поразками. Прийшов
фатальний 1940 рік — рік розламу Організації.
Ті ж самі, що писали: «Упав Вождь — нехай живе Вождь!», почали гово
рити про «інженера Андрія Мельника», бо — мовляв — «який він сьогодні
полковник?» І тоді знову виринуло питання: хто ж такий Полковник Андрій
Мельник?
Перший, хто відповів на це питання, був Євген Маланюк, що знав Пол
ковника як Шефа Штабу Дієвої Армії, що стояв поруч його «особистого
кумира» — Василя Тютюнника. Він заявив: «Це людина з шовку й сталі». Ця
поетична формула була в стилі «вісниківської поезії», на якій ми виростали,
викликала довір’я, але говорила мало. Тим більше, що Є. Маланюк, сам вояк
регулярної армії, вважав Полковника надзвриайним у війську, але не бачив
його ніяк у політиці.
О. Сеник-Грибівський відповів; «Це оборонець Києва й герой Мотовилівки». Полк. Р. Сушко: «Це велика людина, яка ніколи не підвела». М. Сціборський: «Це одна з корінних постатей Визвольних Змагань. Кому ж, як
не йому, їх продовжувати? А для продовження треба досвіду. Історія не визнає
імпровізації...»
О. Ольжич, як звичайно стриманий, вибухав обуренням, коли заходила
мова про Полковника. «Треба вміти за одне слово витерпіти ламання ребер,
щоб говорити про витримку революціонера... Авжеж, це не Вождь типу Єв.
Коновальця, менше від нього стратег і політик. Це по характеру — шеф штабу,
але людина, яка ніколи не ламалась і має відчуття суті історії...»
Для 3. Книша це була незламна людина з процесу Басарабівців. Відпо
відь Ю. Вассияна найбільше заскакувала, вона-бо казала найбільше, але,
як кожна грунтовна відповідь, ставила дальші питання:
«Полк. А. Мельник — це втілення духа нашої землі. Це людина народу,
села, але й людина змагаьть того народу за суверенність. Ніхто інший не має
такого відчуття народніх прагнень, ніхто не знає кращого підходу до потреб
народу...»
Багато ми зустрічалися в Кракові з Р. Єдником. Було це в товаристві Олени
Теліги, Ю. Вассияна, Д. Мітринги, І. Гриньоха, С. Ленкавського. Люди ці були
поділені вже на два середовища, що ворогували між собою. Але це ще були ті
«давні часи», коли можна було говорити щиро й цікаво з противниками. Те
мою розмов був розлам ОУН, а тим і персонажі. Про противників Полковника
ніхто не міг нічого сказати поза відомим — підпілля, постава на процесах, стаж
в’язниці. Усе це мав і Полковник, і його співробітники. Як же ж зважити ці
дві «сторони?»
Для О. Теліги справа була «проста»: вона вірила О. Ольжичеві, М. Сціборському й О. Сеникові. Полковника ніколи не бачила, але «не може нічого
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ЗЛОГО сказати». А що минуле його славне, то вона не дозволить його очорнювати в своїй присутності. Для Р. Єдника, хоч і як він був тісно пов’язаний зі
своїми товаришами, що опинились по другому боці. Полковник був втілен
ням лицарськости, засвідченої на полі бою. «Хтось скаже, що це минуле. Так,
але лицарськість, мабуть, взагалі належить до минулого. Тим більше її треба
цінити»...
Десь на початку 1940 р. Полковник вперше прибув до Кракова. Відбирав
він звіт від Теренового Провідництва. Звітував і я, що відповідав тоді за справи
Культурної Референтури. Мене здивувала увага, яку приділив Полковник цій
ділянці, яка й мені виглядала тоді «мало актуальною» не по суті, а в обличчі
грядучих подій.
А потім вибухнула війна, Похідні Групи, київська масакра, підготована
до партизанки, партизанка, концтабір... Події крутились калейдоскопом,
падали найближчі, ломився світ в дослівному й переносному значенні. Та тут
і там в цьому калейдоскопі виникало знову питання: хто ж такий полк. Андрій
Мельник?
Ось я в келії ізолятора концтабору в Саксенгавзені. За якийсь час, наню
хавшись запаху крематорії, переставши питати себе, що буде, передумавши
«все», звівши рахунок сумління, оцінивши інших, можна почуватись як після
закінчення якогось університетського курсу: начеб малося диплом, усистематизоване знання. Раптом довідуюсь, що в тому ж бункері перебуває полк.
А. Мельник з дружиною. І зродилась гордість у грудях: ми в одному бункері
з Полковником, революціонером і старим борцем! Ах, як хотілось би сказа
ти це батькам і вчителям, яким чомусь завжди здавалося, що революційною
і підпільною роботою займається тільки нерозважна молодь. Чи не тому ж
і в партизанці селяни називали «хлопцями» всіх бійців, навіть сивоволосих
і лисих дідів. І так воно було завжди, про це згадував і ген. М. ОмеляновичПавленко.
І тоді пригадались фрагменти, що їх хотілось дати на папір без надії,
що вони вийдуть на світ разом із нами.
1941 рік у Києві. Безмежний степ Лівобережжя, що простягається від сходів
немов порцелянового Андріївського Собору. Найнесподіваніші зустрічі. Одна
з них: приходить старенький чоловік і питає, чи це я писав статтю про Героїв
Базару. Він хоче розповісти про діяльність одного звена Повстанчої Органі
зації, що її творив Юрко Тютюнник... А далі, підморгнувши, каже: «Я також
влаштовував зустрічі Віри Бабенко з полк. Андрієм Мельником. Славна була
дівчина. А Полковник живе, робить те ж саме. Може, побачимось у Києві».
Вони не побачились. Але чи треба більшої нагороди за всі змагання і тор
тури, як таке побажання нікому невідомого київського двірника?
1942 рік. Іду до Києва через Козятин, Мотовилівку. Що говорять ці на
зви молодшому поколінню? «Нехай вам батько скаже...» І сивоголовий токар
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заводу «Большевик» розповідає про 22 Січня, про повстання Директорії.
А МотоБилівка? «А хіба б я погодився на ваші ночування в моїй хаті, хіба б я
не наставляв голову за вас, коли б ви всі не прийшли під ім’ям Євгена Коновальця і Андрія Мельника, яких я знаю саме з Мотовилівки. Може, тепер нам
вдасться здобути те, що тоді не вдалося...»
І ще: колись у Кракові відомий Льоньо Лепкий казав: — Так ось ви мельниківець, а знаєте ви, хто такий Андрій Мельник? Це найвідважніша людина,
яка ніколи не ховалась від куль чи гранат. Ми так і не знали, чи він справді
такий відважний, чи шукає смерти задля недуги легенів... Історична дійсність
перемінилась уже в легенду. На превеликий жаль, архів ОУН з часів війни за
гинув, багатьох співробітників полк. А, Мельника вже нема в живих, і спогадів
вони не залишили. Бракує і фактів, і атмосфери подій деяких періодів. Тому
дуже важко дати силюету Голови Проводу Уіфаїнських Націоналістів, людини
Великої, а одночасно близької всім нам, присутньої невидимо в усій Україні.

Андрій Мельник народився 12 грудня 1890 р. в Якубовій Волі на Дрогобиччині у середньо заможній селянській родині. Дитинство його склалось
і трагічно, і одночасно вийнятково щасливо, воно мало вплив на його духовне
формування, і тому слід зупинитись над родинними обставинами.
Батько, Атанас Мельник (14.7.1857—24.4.1905) належав до діячів села нещоденного виміру. Найстарший між п ’ятьома братами і шістьма сестрами,
Атанас був у школі найздібнішим учнем. Працьовитий, закінчивши сільську
школу, працював на господарстві, але в 19 років вступає до Дяківського ін
ституту у Перемишлі, який закінчив за рік. З гарним баритоном, він чарує
вірних у церкві й гослодарить. Належить до інтелігенції села й знайомиться
з Іваном Франком, який у селі часто відвідує своїх товаришів із шкільної
лавки в Дрогобичі: Сень Танчук, Дмитро Танчук, Кость Зубрицький, Олекса
Кобрин. Знайомство з І. Франком — це знайомство з його ідеями. Не конче
політичними чи соціяльними, але в першу чергу з ідеєю невтомної праці для
народу, для піднесення його свідомости,організованости.
Атанас стає в селі діячем. Передплачує «Свободу», «Русскоє Слово» й на
віть «Діло». Читає сам і дає читати селянам, його хата стає осередком села, його
вибирають радним громадської Ради, згодом членом повітової Ради й містоголовою Дорожного Відділу повіту. Його заходами будуються дороги з містками
й канавами. Далі він переходить до будови Громадського Дому в селі, в якому
примістилась громадська Рада, згодом «Просвіта», т-во «Січ» та громадська
крамниця. Треба собі пригадати, що це в ті часи означало. А означало це по
чаток кооперації, знезалежнення від чужого капіталу й визиску, боротьбу
з пияцтвом, змагання за освіту, піднесення соціяльного рівня, національне
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пробудження. Це свідома людина, активна, яка живе для загальної справи, для
інших. Це перший в селі послідовник однієї ділянки праці І. Франка.
1889 року Атанас одружився з Марією Коваль із села Медвежа. За рік на
родився Андрій. Подружжя було щасливе. У хаті панували згода й лад, але
не довго: ледве Андрієві скінчився шостий рік життя, померла мама (1897 р.),
що було трагедією для нього і для батька.
Господарство й громадська праця вимагають господині в хаті. Тому Атанас
Мельник одружується вдруге з мотодою вдовою, Павпиною Матчак, по бать
кові Жгута. І це подружжя було щасливе: Павлина любила Атанаса й свого
пасерба, як рідного сина, Андрій патюбив її. як рідну матір. Вдоволений батько
продовжує громадську пралю, вступає до радикальної партії, за політичну ді
яльність попадає до в’язнипі в Самборі. Але найбільше його турбує майбутнє
Андрія: хай син піде далі від батька. Тому віддає його до міської школи в Дро
гобичі й радіє, шо Андрій — перший учень у школі. Переходить до гімназії спо
чатку в Дрогобичі, далі в Стрию. Учителі мали самі лише похвали за здібності
й працьовитість, добру поведінку.
Та це «нове життя» не тривало довго: 1904 року Атанас починає хворіти,
ліїсар стверджує сухоти. Коли Андрій був у 5-й клясі гімназії, батько помер.
Похорон Атанаса був великою маніфестацією в честь відданого діяча, людини
великого серця і несплямленої чесности. Та мала це потіха для сина, що за
лишився подвійним сиротою. Тим більше що незабаром і в нього виявляється
недуга легенів.
Гарний собою, високий, здібний, перший учень, якого манить знання
і життя, раптом стає перед реальністю смертельної в ті часи недуги, яка забрала
йому батьків. Ми не знаємо, що йому радили лікарі, наскільки мав він змогу
з ними вести розмови, як це нормально тепер. Але знаємо від сучасників, які,
на жаль, мало записали, що Андрій відповів на всі ці події волею жити й бути,
як усі. Живе стримано, намагається нормально харчуватися, нормально спати,
але не відстає ні в чому: ні в праці гімназійних гуртків, ні в спорті. Навпаки:
виявляє незвичайну активність, намагаючись побороти недугу. Бере участь
у всіх прогульках, щоб легені працювали й не втрачали здібності до маршу,
бо ж уже тоді належав до тих, що мріяли про визвольну боротьбу, про боротьбу
збройну. Він тримається нарівні з усіма, але недуга від того не відступає. Він
тримається своєю волею. Крицевіє вона у нього від дитинства.
У прибраної матері є діти й господарство. Тому вона одружується вдруге,
в свою чергу, з Костем Мисівом. У цьому нещасті, що загрожувало повною
катастрофою, Андрій знову має щастя; Кость полюбив Андрія, якого, мабуть,
не можна було не любити. Андрій віддячується тим же нерідним батькам і їх
дітям та турбується ними й пізніше, перебуваючи у в’язниці чи на волі. А не
дуга його погіршується до того, що мусить перейти операцію, на тодішні часи
дуже важку: йому скорочують два ребра, щоб дати віддих легеням. Мало того:
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нерідні батьки продають частину ґрунту, щоб оплатити не лише операцію,
але й лікування над морем, коло Абації. У ті часи на бідному селі — справді
вийняткова подія.
Напевно, це мало вплив на оптимізм Андрія, викликало в нього непохитну
віру в людську доброту, почуття вдячности й почуття обов’язку творити добро
іншим. Почуття батьківської опіки до всіх молодших. Він, зустрічаючи вас
на двірці, найперше питав, чи ви не голодні. Коли проводив до поїзда, вмів
купити канапку й ткнути її в кишеню молодшому чи й старшому від себе. Було
це в Полковника природне бажання помогти, зробити приємність, подбати
про когось. Раз, коли я дякував за таку увагу, він мені сказав на двірці в Люк
сембургу: «Товариськість — нормальна річ. А я ж дітей не маю...:»
Матуру в Стрию склав Андрій Мельник 1910 р. Через лікування щойно
1912 р. записався у Відні до Високої Земельної Школи (Академі фір Боденкультур). І тут був зразковим студентом, як видно з його пізнішої праці в лісовому
господарстві. Не маємо нічого про його активність у студентському житті. Але,
напевно, належав до активу, бо ж відразу по вибуху війни, вже в 1914 р., бачи
мо його добровольцем у рядах Українських Січових Стрільців, що складалися
з найсвідомішої молоді Галичини, яка стала основою і Української Галицької
Армії, і Січового Стрілецтва, а згодом Української Військової Організації
та Організації Українських Націоналістів, не кажучи вже про легальні органі
зації політичного, громадського та господарського характеру. Завдаток на це
виніс Андрій Мельник з рідної хати, взяв від батька, а потім зі школи та праці
над собою.
Ми не знаємо, що читав Андрій Мельник в гімназії, зокрема в санаторії,
як згодом не знатимемо змісту дискусій у Дубовці. Але хто хоч раз говорив
вільно з Полковником, мусів звернути увагу на його очитаність: жодна пробле
ма літератури, театру, образотворчого мистецтва, скульптури, музики не була
йому чужа. Очитаність його було видно й у його вродженій любові до приро
ди — тварин і рослин, в яких він бачив секрет життя і Творця. А у свому фаху
лісового інженера був справжнім асом. Вистачило піти з ним до будь-якого
ботанічного городу чи просто городу з рідкими рослинами, щоб побачити,
що мав він чудову пам’ять; знав усі екзотичні рослини, про які вчив багато
десятиліть тому. А квіти любив і вибирав як мистеш», як естет. А коли ви хотіли
його розсердити, то треба було виявити, що не вмієте їх подати...*
Нема найменшого сумніву, що основи національної свіцомости й патрі
отизму виніс Андрій Мельник з батьківської хати, а сам батько був для нього
зразком і першим учителем. Учителем в значенні виховника, але й учите
лем в розумінні недолі українського народу. Сам же Андрій Мельник жив.
* Біографічні дані про дитинство взяті з нотаток родини, зокрема Гені Оброци й В. Зубрицького (архів пані Софії Мельник).
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ЯК «Малий Мирон» І. Франка, якого свідчення були живі в батьківській хаті,
у рідному селі, скрізь. У середній школі його знання не вичерпувались шкіль
ною наукою. Б. Лучаковський свідчить, шо «ним піклувався тоді провідний
галицький політик, довголітній посол до віденського парляменту д-р Євген
Олесницький. Не без того, що цей один з найбільших політиків, що іх видала
Галичина, мав уплив на формування національного й політичного світогляду
молодого студента Андрія Мельника*.
Легко собі уявити те ідеалістичне настактення. з яким пішов Андрій Мель
ник до Легіону Українських Січових Стрільців у перші дні його формування.
Вже в серпні 1914 року він у Львові на вправах сотні УСС. І тут виявляється
його вольовість. Недугалегенів лає себе знати. Р. Кчттчинський свідчить, як за
дихався він на вправах, ате ходив, бо ж вояк мусить відбувати вправи. І свою
недугу перемагає валею. бо вже у вересні 1914 р. він командує чотою, а далі
сотнею і виявляє себе найвіїважнішим та найрозважнішим командиром.
Свідчення товаришів по зброї однозгідні: він відчайдушно відважний.
Б. Гнатевич каже, шо на Маківці він «командував боєм зручно та відважно*.
Ми нічого не знаємо про короткі бойові вишколи командирів воєнного часу.
Перейшов він їх швидко, й вже бачимо його в спогадах тільки командиром,
шо починав свій бойовий шлях від стрідьця, а тому «псріхологію бійця розу
мів дуже добре», як каже М. Мінчак. «Завжди йшов у наступі в одній лінії зо
стрідьцями. Переходив уздовж розстрільної своєї сотні від права до ліва і назад,
щоб бачив його кожен стрілець... Андрій Мельник був чи не єдиний комендант
бойової частини, що ніколи не падав «долів» у фронтовій лінії... Ворожа куля
його не чіпалася».
Таким він був весь час у житті: завжди ходив без охорони, завжди жив
так же скромно, як всі, йому підпорядковані. Завжди залишався на передовій
лінії, але як командир, що вміє зберегти свою відстань від підлеглих. Цим він
був завжди великий і близький, вмів бути однаковим командиром для всіх...
Якщо зібрати всі спогади, написані про ті часи, то ясно, що і товариші,
і підкомандні його шанували й любили. Усі бачили в ньому вийнятковий
аристократизм, отой аристократизм, що його Є. Маланюк називає «расою»,
бо він переходить все, що можна було мати вродженого від найшляхетніших
селянських батьків. І вигляд його був таки не селянської дитини: вальори духа
перемагали все. Завдяки цим вальорам, а не завдяки срібній медалі й шаблі
Кронпринца за відвагу, вдається поручникові А. Мельникові залишитися
в активній службі, хоч лікарська комісія визнала його 1916 р. не здібним до ак
тивної служби.
У вересні 1916 р. в бою за Бережани на Лисоні попадає в московський по
лон. Починається новий період у його житті, про який, по суті, знаємо мало.
Співтовариші недолі й тут дають найпохвальніші свідчення про нього. Дехто
каже, що звертав він увагу на себе своїм зростом, завдяки якому стояв на краю
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крила при збірках, і тому — начеб автоматично — ставав речником всі
єї групи полонених старшин-українців. Та справа не в зрості. Справа в гарті
й духовій силі, і то в вийнятковій духовій силі. Були між полоненими й інші
блискучі старшини, починаючи від Р. Сушка, про якого відвагу сам полк.
А. Мельник висловлювався з таким признанням, з яким затримав глибоку
приязнь до останніх днів життя товариша. Андрій Мельник відповідав на всі
політичні запити допитуючих. Він перший відмовився від розповідання вій
ськових даних, що так легко робили чеські й мадярські полонені. Честь вояка
зобов’язує, лише не кожен вміє те зобов’язання дотримати. Він відповідав
на питання в зтсраїнській справі, він мав відвагу говорити в очі про суть жовтоблакитних кокард, які носили УССстрільці. Він мав відвагу протестувати про
ти негідної поведінки московських старшин супроти їхніх підвладних, якщо
ця негідність відбувалася на його очах.
Він був вищий від свого оточення не зростом. На жаль, через його мовчаз
ність майже нічого не знаємо про його роздумування на теми суті Московської
імперії, які в нього були, коли він побачив частину її просторів, які таку ролю
грали й грають в її існуванні та функціонуванні. Співтовариші недолі говорять
нам про те, що Андрій Мельник разом із Р. Супіком вивчали французьку мову.
А що ще? Цього ми не знаємо. Лише ген. Микола Капустянський згадував про
те, що Полковник оповідав йому, яке враження зробили на нього надволзькі
степи, в яких перебував у полоні. Адже на тих степах віяв вітер сили імперії, але
й бунту проти неї: це ж простір повстань Дону. Жоден із товаришів не згадує,
звідки Полковник навчився пісні, якої не забув до смерти:
ЛІВОГО

Далеко, далеко
Степь за Волгу ушла...
Це російською мовою, але не російська пісня. Це пісня бунтарів, що так
нагадує своєю ностальгією нашу *А вже років двісті, як козак в неволі...» Тут
він відчув, як каже ген. Капустянський, «загрожене та неспокійне запілля
імперії». Можна з певністю припустити, що на ці теми велись довгі розмови
між ним і Є. Коновальцем, бо це ж тут вони зустрілись, подружили наза
вжди, тут вони знайшли себе й стали нерозлучні аж до смерти. Та й смерть їх
не розлучила, бо другий продовжував діло першого. Але тут, у Дубовці, вони
«зговорились».
Історія знає багато прикладів, коли революціонери визрівають в ув’язненні.
В полоні над Волгою визрівали А. Мельник і Є. Коновалець. Тут вони почали
дискусію над тим страшним феноменом, драконом і плазуном, що засмоктує
і душить, п ’янить і паралізує, якому на ім’я — Росія, чи Московія, чи Російська
імперія. Не маємо про це більше історичних даних, як згадки ген. М. Капустянського, але коли поглянемо, як ці обидва галичани почувалися у Києві
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відразу «як риба в воді», як вони рішуче завжди відкидали будь-яку думку про
москвофільство, то стане ясним, що це розуміння імперії, однієї з найбільших
загадок світової історії, походить ні з Залікова, ні з Якубової Волі, а з роздумів
і розмов у Дз^бовці. Тут же мусити пройти такий же «вишкіл» і ті співтовариші,
що потім залишаються у Києві, прийшовши до незламного переконання,
що «шлях до Львова веде через Київ».
І до того легендарного небаченого Києва рвуться вони тілом і душею. Зо
крема з подихом весняного вітру 1917р., який приніс вістки про те, що імперія
захиталась. Відразу ж постають шіяни втечі. Передбачливі, вони висилають
емісарів до Києва, які приносять деморалізуючі вістки. Центральна Рада
не хоче Галичан у своїй Армії... Та це їх не зражує і вони організують втечу.
Час вибрали «найкращий»— 24 грудня 1917 р.. в бурі й надволзькі сніговії. У ті
сніговії, від яких заломктась гітлерівська армія. Але вони їх не злякались. Не
сли на руках Андрія Мельника, шо віл сніговії задихався, винесли й групою
прибули до Києва вже 13 січня 1918 р. Начеб саме на параду на Софійській
площі в день 22 Січня.
Та було не до парад. Вже твориться Галицько-Буковинський Курінь,
шо згодом перейшов у славну формацію Січових Стрільців, яка вже 29 січня
встутшла в бій під командою Є. Коновальця і його заступника та шефа штабу
А. Мельника, поруч Гайдамацького коша під командою Симона Петлюри,
коли інші українські формації заявляли «нейтралітет».
У двох кривавих тижнях боїв за втримання Києва, що його большевики
намагалися захопити за всяку ціну, щоб знищити позиції делегації Україн
ської Народної Республіки на мировій конференції у Бересті, Січові Стрільці
відіграли рішальну ролю, виявилися найкращою бойовою одиницею молодої
Української Армії. Тут потвердився організаційний геній Є. Коновальця,
виявило себе все молоде покоління старшин УСС, організованість частини,
шо мала за собою ледве два місяці формування серед повної непевности. І
не випадково ж Є. Коновалець відразу запросив на шефа штабу й заступни
ка А. Мельника. Але найперше виявив він себе як командир куреня в боях
за Київ.
Полк. А. Мельник з природною йому скромністю згадував це бойове
хрещення Січових Стрільців, але й з великою гордістю: «Вдержання столиці
в наших руках продовж двох кривавих тижнів дозволило Центральній Раді
ухвалити конституцію УНРеспубліки й дало безцінну поміч українській ми
ровій делегації в Бересті».
Берестейський договір підписано 9 лютого 1918 р. Вістка про це дійшла
до СС, коли вони стояли на берегах Ірпеня. Це підсилило їх морально в протинаступі на Київ, який здобуто З березня.
Є. Коновалець і А. Мельник здобулися відразу на таку мораль у своїй
формації, що єдино Січові Стрільці збереглися перед деморалізацією, яка
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Прогризала всі тодішні інші частини. Тому вони охороняють Центральну Раду,
тому вони рятують проф. М. Грушевського перед арештом німцями. Перед
ними стелилася роля ядра в плянованому розгортанні Української Армії.
Та приходить гетьманський переворот.
Не по нутру він був СС, але командири його вирішили не вмішуватися без
посередньо в політику, а залишитися збройним рам’ям української держави,
залишитися на охороні її суверенності!. Але це не було вигідно німцям, не було
вигідно й декому з оточення П. Скоропадського, й Січові Стрільці розформо
вуються. Але залишаються в Києві Євген Коновалець і Андрій Мельник. Вони
стоять в контакті з УНСоюзом і з гетьманом, бо ж бачать головну небезпеку:
зріст московських впливів, яким мусить протиставитися Українська держава
незалежно від її устрою. Вони ведуть переговори з П. Скоропадським і ні
мецьким командуванням, щоб добитися віднови формації СС, бо ж держава
не може бути без свідомої Армії.
Добивається Є. Коновалець згоди на формування Окремого Загону СС,
й у зв’язку з цим А. Мельник складає офіційну заяву іменем СС, в якій м. ін.
говорив:
«Вірно служили й вірно служити хочемо Україні та боронити її від всіх
ворогів, шо загрожують її самостійності. Січове Стрілецтво заявляє вірність
самостійній Україні й Вашій Світлості як гетьманові від нікого незалежної
Української держави».
Та ця заява, зложена в половині серпня 1918 р., була гетьманом перекрес
лена: він підписав акт федерації з Москвою. Державники й самостійники,
Є. Коновалець і А. Мельник, тоді стають організаторами збройного виступу,
якого базою став Окремий Загін, сформований у Білій Церкві. 15 листопада
до Білої Церкви прибули члени Директорії — С. Петлюра й В. Винниченко —
та рішено почати бойові дії.
16 листопада СС розбивають німців у Фастові, а 18 того ж місяця захоплю
ють Мотовилівку, зводячи важкі бої з офіцерськими від ділами ген. СвятополкМірського. У боях за Мотовилівку, як і в плянуванні всього наступу на Київ,
А. Мельник відіграв першорядну ролю, виявляючи опанованість у команду
ванні, але й одчайдушну відвагу в бою. Та не менш важливий політичний бік
справи. Сам. А. Мельник пише про це: «Ця перемога врятувала державницьку
тяглість і зберегла самостійність, які перекреслені були федераційним Універ
салом гетьмана». Це розуміння суті збройної боротьби ставить А. Мельника
в ряд справді невгнутих борців за суверенність, які продовжуватимуть боротьбу
різними засобами, але в ім’я тієї ж мети. Непохитність цієї державницької
свідомости сам А. Мельник вважає заслугою Є. Коновальця. Та характерне,
що Є. Коновалець ставить поруч себе А. Мельника як найближчого друга.
Повстання проти гетьмана запалало широким вогнем по Україні. Але цей
вогонь було важко опанувати, бо ж ворог його хотів роздувати, щоб створити
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розраховуючи на те, що молода держава не дасть собі ради з ним.
Здавала собі з цього справу переможна Директорія, і, коли 15 грудня 1918 р.
прошуміли знову українські прапори на Софійській площі у парадному марші,
полк. Андрій Мельник стає Начальником Осадного Корпусу столиці й отри
мує рангу Отамана, що рівнялася ранзі генерала.
Та не була це тільки подяка за Мотовилівку. Це було нормальне признання
справжніх заслуг і здібностей. У січні 1919 р. А. Мельник переходить на стано
вище Шефа Штабу Дієвої і^ м ії, на якому перебуває до липня ц. р. Становище
«несподіване» для людини, що не мала за собою жодної військової академії.
Але вистачить спогаду Є. Маланюка (у цьому збірнику), щоб побачити, що це
признання було найприроднішим, бо ж у революційних обставинах здібності
завжди переважають дипломи.
Авжеж, полк. А. Мельникові «бракувало досвіду штабової праці», але вся
Проскурівська операція була ним сплянована бездоганно, чого не заперечують
найкращі знавці воєнного літа. Проте, сам А. Мельник рветься до улюблено
го Корпусу СС, і 23 липня бачимо його на становищі помічника командира
Є. Коновальця, з яким він проводить знамениту Карабчіївську операцію. Сам
він описує ці часи з найбільшою скромністю і всі заслуги приписує або Є. Коновальцеві, або полк. М. Безручкові, начальникові штабу Корпусу СС, зовсім
поминаючи себе. Це в його стилі*. Але ми повинні сказати всю історичну
правду, яка дає йому належне місце.
У молодій Українській Армії, як і у всякій іншій, були спори за компетен
ції. Характерний в цьому відношенні «Меморандум» з кінця 1919 р., підписа
ний «уповноваженими Ц К Української Народної Республіканської Партії»,
які закидають Головному Отаманові толерування факту, шо військову справу
передано «бездарним прапорщикам військового часу» й «деморалізованим
фельдфебелям». Ол. Доценко коментує цей «Меморандум» так:
«Начальником Штабу Дієвої Армії і начальником Генерального Штабу
був прапорщик австрійської служби, неукінчений агроном, от. Мельник» —
так, він був на тих посадах. Але забули, що це був той самий от. Мельник,
котрий був начальником штабу Січових Стрільців, з Білої Церкви виступив
проти гетьмансько-московських генералів (Долгорукових, Келерів і К°.) під
командою от. Петлюри, не боючись їх досвіду, тоді коли добродіям, підпи
савшим меморандум, і не снилася перемога «петлюрівських бандитів». Це той
самий от. Мельник, котрий з зимною кров’ю в найтрагічніші хвилі державнополітичного життя не губився, не тікав,...а своїм організаційним хистом і зді
бностями поставив як зразкову частину осадний корпус Січових Стрільців
в Києві, а серед військового хаосу намагався завести систему та порядок
* А н д р ій М ел ьн и к . «Київ — Мотовилівка — Карабчіїв» / / Збірник «Євген Коновалець та його
доба». — Мюнхен, 1974. — С. 166—177.
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На тих посадах він здобув собі повагу підлеглих, де були старшини
Генерального Штабу як от. Сінклер, полк. Капустянський, полк. Безручко,
Отмарштейн, полк. Сальський і Петрів, от. ген. штабу Ярошевич, от. Делвіг
і багато других *.
Цим би й можна закінчити розповідь про діяльність полк. А. Мельника
в Українській Армії. У грудні 1919 р. він захворів на тиф і був перевезений
до лікарні в Рівному, куди перевезено також В. Тютюнника. Тут їх доля роз
ділила остаточно: В. Тютюнник спочив на рівненському кладовищі, полк.
А. Мельник згодом видужав і був призначений контрольором військових місій
УНР за кордоном, його зусилля ще короткий час спрямовані на сформування
бойової частини в Чехо-Словаччині, та незабаром ці зусилля виявляються
даремними; війна закінчується трагічним Ризьким договором. Кожен із щи
рих чи кон’юнктурних союзників дбає про себе, про побудову своєї держави.
На далекий погляд у майбутнє ніхто не здобувся з них. Та й коли здобувався,
то не було сил забезпечувати це майбутнє шляхом продовжування війни проти
Москви.
Є. Коновалець і А. Мельник, знаючи добре «російський феномен», зна
ючи також добре глибину душі Наддніпрянщини з її скритим, але непоборним
відчуттям власної суверенности, не вірять в інтервенцію ззовні й не беруть
участи у Другому Зимовому Поході, знаючи також можливості й наміри без
посередньої «підтримки» з боку Польщі. З огляду на стан здоров’я після тифу
та й маючи намір повертатися на Рідні Землі, полк. А. Мельник хоче створити
собі базу існування і прикриття в умовинах підпільної боротьби, яка вже по
чинається в формі УВО під проводом Є. Коновальця, і береться за перервані
війною студії, які закінчує літом 1922 р.
У липні 1922 р. полк. Андрій Мельник повертається в Галичину й при
їздить до Львова. Він не переставав бути в контакті з УВО й Є. Коновальцем,
і це знала польська поліція. Знала вона також, що це перша особа після Є. Ко
новальця, і тому відразу почала слідкувати за ним. Незважаючи на всі заходи
конспірації, за два тижні він таки був арештований на вулиці. Та доказів полі
ція проти нього не мала, й за 6 тижнів він вийшов на волю. Тоді Є. Коновалець
почав його вводити в курс справ, маючи на увазі залишити своїм
наступником, бо після атентату на С. Твердохліба Є. Коновалець мусів
виїздити за кордон**.
ВІЙСЬКОВИЙ.

* Ол. Д о ц е н к о . «Літопис української революції. Матеріяли й документи до історії української
революції 1917-1923». - С. 11. - Кн. 5. - Львів, 1924. - С. 92-97.
** До цієї справи й інших того періоду знаходимо преважливі документальні дані, включно
з даними самого полк. Андрія Мельника, в книзі: 3. Книш. «Власним руслом»// «Срібна Сур
ма», — Торонто, 1966.
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У деякому відношенні з 1922 р. починається епоха, в якій полк. А. Мельни
кові доводиться брати одне за другим провідні й історично відповідальні ста
новища в обставинах, які б слід назвати безвихідними. Не є це людина наївна,
людина ентузіязму, тому слід ствердити, шо бере їх з усією відповідальністю,
здаючи собі справу з усіх — навіть непереможних — труднощів. Випливало це
в нього із почуття відповілальности, яке він часто зводив (у справах малих і ве
ликих) до народної приказки, яку повторював з приємною усмішкою; «А ти,
Мацьку, грай...» І при тому додавав; «Як казати у нас в селі».
Боротьба УВО велася, авжеж, із почуттям необхідности продовжувати ви
звольні змагання за всяк>' цін>'. виходячи із твердої засади, шо «воскресають
тільки там, де є могкти». Але ми знаємо з історії, шо сама ця ідеалістична
й філософічно одиноко правильна засада не вистачає. Треба ше обставин,
які б підносили віру в успіх боротьби. І ці обставини, бодай теор>етично, в Га
личині були; б>ла надія, шо в силу міжнародних відносин Галичина отримає
від штучного державного твору, яким являлась Польща, міжнародньо гаран
товану автономію. Та міжнародні обставини не йшли в користь української
справи. Ледве відбулася в Оліві конференція УВО, на якій був затверджений
.А Метьник на становищі Крайового Коменданта УВО, на якій устійнено
дальший план дії УВО під новим керівництвом, як 14 березня 1923 р. Рада
Амбасадорів признала Галичиїгу Польщі з дуже невиразними умовинами, які
поляки могли інтерпретувати як хотіти, що вони й зробили. Це міжнародне
рішення врізувало надії, зводило до еміграційного значення уряд ЗУНР Петрушевича; ставило перед очі жорстоку дійсність, яка гасила ентузіязм, яка
відбирала надію багатьом.
Ясно було, що від УВО будуть відпадати люди, які не здатні на «боротьбу
задля боротьби», ясно було, що поляки візьмуться за нищення украшського
підпіїїля з новою силою, діставши на це міжнародній мандат у вигляді «при
знання їм галицької території». Ця ситуація була ясна й передбачливому
полк. А. Мельникові. Він відразу ж змінив методи контактів: ніяких збірних
зустрічей, лише поодинці. Відразу ж мав плян відтягнутися особисто «в ліс»,
на становище адміністратора, забравши туди найближчих співробітників —
відразу чи згодом. Та цей плян був перерваний арештом його 10 квітня 1924 р.
в зв’язку з арештом Ольги Басараб.
Не тут розглядати точніше збіг обставин і тодішні події. Вони розглянені
в обширній літературі на цю тему. Слід лише сказати, шо заходи конспірації,
що їх вживав полк. А. Мельник, дали свої висліди: суд не мав підстав для його
довголітнього засуду. Сфальшоване обвинувачення в «шпигунстві» було на
стільки натягнене, що йому вимірено строк лише на 4 роки.
Та цим арештом поляки мали намір обезголовити УВО, знищити його
престиж. Це відчували й арештовані, тому таку увагу звернули на свою по
ведінку. У цьому на перше місце мусів висунутися Крайовий Комендант УВО
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ПОЛК. А. Мельник. І він висунувся без домови, без — думаємо — пляну. Як
в час їзди до табору полонених він висунувся природно на провідника групи,
бо був провідним комендантом на фронті, так і тут він стає речником в’язнів.
Речником і провідником, провідником безборонних і речником українського
престижу в обличчі окупанта.
Це коштує йому катувань, зламаних ребер, загрози для життя в зв’язку
зі станом його здоров’я взагалі (не забуваймо про його недугу легенів від ди
тинства), але він має стільки «духового гарту», як казав О. Ольжич, що смерть
неоднократно стояла коло його в’язничної койки — «як служка, бентежно,
несмідо» — й відступала. 1928 р., з кінцем вересня, виходить з в’язниці.
Його постава й роля залишають за ним виразну авреолю провідника під
пілля, деконспірують його дуже виразно. Тому перед ним перспектива — схо
ватися на якийсь час. Тому бере становище адміністратора лісів Львівської
Митрополії, не без думки, що ліси, які ведуть до кордонів, можуть придатися
в майбутньому підпіллі. 28.2.1929 р. одружується з Софією Федак, рідною се
строю пані Коновалець і Степана Федака, атентатника на львівського воєводу
1921р.
На новому становищі полк. Андрій Мельник виявляє себе непересічним,
як на кожному іншому. Д. Герчанівський у своїй статті дає про це конкретні
дані. Але праця у Перегінську, побути у Підлютому не дають нам образу Судді,
шо, наситившись владою, відходить на відпочинок, чи Тіберія, що на Капрі
шукає заспокоєння. На становищі «невинного лісівника» живе у пущі закон
спірований провідник. Не той, що «чекає свого часу», а той, що має за собою
блискуче минуле й велике майбутнє.
Тут перебуває людина, що була носієм престижу спротиву підпілля,
що вміла поставити чоло розгулові поліційних та в’язничних чинників, які
шукали способу добитися покори від в’язнів, в ньому одночасно живе істота,
що у всіх співв’язнів залишила спогад про велику людину — вродженого про
відника й естета (Б. Зелений, М. Бажанський). Потвердження вислову Є. Маланюка про «крицю і шовк»: людина, що вміла йти на тортури, але й уміла
зорганізувати квіти для співв’язня у день його річниці.
Авторитет і престиж А. Мельника того розміру, що його вибирають для
очолення молодечої організації «Орли», щоб дати можливість масовому й ле
гальному рухові молоді. А коли приходять часи зламу, перших дій Організації
Українських Націоналістів, репресій «пацифіїсації», він «несподівано» висува
ється на перше місце. М. Стахів стверджує, що полк. А. Мельник був одинокою
людиною, до якої всі мали довір’я, коли треба було зібрати засоби для ведення
закордонної акції проти Польщі. І був «завжди готовий до кожного спільного
діла в загальній справі».
За час свого перебування «в лісах» полк. А. Мельник ніяк не втратив
свого контакту з живим життям української спільноти на Рідних Землях, а.
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навпаки, залишався орієнтиром у багатьох справах. Архіви ОУН, що загинули,
не скажуть нам вже про його контакти з Проводом УН взагалі, а з полк. Є. Коновальцем зокрема. Брак писаних спогадів ховає перед нами ті контакти, які
в інтересі української справи були використані полк. А. Мельником за час його
перебування в Перегінську й близькому контакті з Митрополитом А. Шептицьким. Знаємо одну деталь: його знайо.мство з князем-консортом Люксем
бургу Феліксом.
Фелікс Бурбон-Парма, рідний брат цісаревої Зіти, отже — рідня Габсбургів, відбував військову стухбу у Перемишлі. З гарнізону знав українців
та українську проблему. Як рідня Габсбургів і маючи спогади молодости
з Галичини, приїздив часто до Львова та на патювання до Перегінської пущі.
Тут зав’язалось знайомство і приязнь із п ан е А. Мельником. Тому так легко
згодом ПОЛК- Мельник міг ІЮСЄ.ТИТИСЯ в Люксембчргу', кати закінчилась війна.
«Раса* п ан е А. Мельника ла.іа йому змоіу зав'язувати корггакти з різними ви
значними людьми. Знайомство із А. Франсуа-Понсе мато велике значення для
розгаїосу української справи. Багато затишаються невіакритими. Але Б. Кентрхннський правильно підкрес-тює, що в зовнішніх зв’язках ОУН Голова ПУЛ
відіграв визначну ратю. хоч це не було його завдання*.
Від 1940 р.. віз роатому в ОУН, багато було сказано на тему, що полк.
.А Ме.тьник «не був політиком», на свому становищі «опинився випадково»...
У цих закидах годі знайти логіку. Адже не могло статися «випадково», що полк.
Є. Коновалець кличе його на свого наступника на становищі Крайового Ко
менданта УВО. На становищі справді історичному в анналах нашої визвольної
боротьби. Рахуймо, що від 1928 р., коли полк. Мельник вийшов з польської
в’язниці, минули роки його перебування «в лісах». За той час ОУН вийшла
на передове місце в визвольній боротьбі українського народу. Полк. Є. Коновалець зумів зібрати довкола себе блискучих співробітників і з ними осягнути
дуже багато в різних ділянках; зовнішня акція, опанування Західних Земель
України, глибоке коріння підпілля на СУЗ. А ось коли наближалася Друга
світова війна, коли наростали перспективи й небезпеки, коли полк. Євген Ко
новалець передбачав трагічні можливості для себе, він не звертається до жод
ного зі своїх безпосередніх співробітників, до жодного із молодих і свіжих
революціонерів, а до полк. Андрія Мельника.
Тринадцять років не бачились друзі по зброї та ідеї. Полк. Є. Коновалець
не міг приїхати до Польщі, полк. А Мельник мав труднощі приїхати навіть
близько кордонів. Та контакт між ними не рвався. Аж ось у серпні 1937 р.
зустрілися вони над Щирбським озером. Тут Є. Коновалець запропонував

* Б . К ен т р ж и н ськ и й . «На скандинавському секторі ОУН в Другій світ, війні» / / «ОУН 1929
1954». — На чужині, 1955.
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А. Мельникові виїздити чимскоріш за кордон і стати його заступником, що
мав би оформити II ВЗУН*.
Політичний змисл, інтуїція полк. Євгена Коновальця і його аналіза за
гального зовнішнього й внутрішнього положення — казали йому; не лише
ОУН, але й уся українська нація стануть незабаром перед великою пробою.
Був він наставлений оптимістично й тому закінчив розмову з полк. Андрієм
Мельником вдоволеним;
— Довершимо ще великого діла, полковнику!
Але одночасно бачив він, що назрівають і невдачі. Збирався він підпільно
відвідати Рідні Землі, що грозило небезпекою життя. Особливий натиск клав
він на стягнення на II Великий Збір Українських Націоналістів делегатів
із Наддніпрянщини. Не лише тому, що ці Землі це щойно справді репрезен
тація цілости української нації, але й тому, що палкі революціонери Західних
Земель почали виявляти тенденції вирватися з-під безпосереднього керівни
цтва ПУН і його Голови, щораз виразніше наголошували «волю краю». А ця
«воля краю» виявлялася в різних потягненнях до збройних підпільних виступів
включно, що не мали апробати Вождя. Застереження, з якими підходили члени
крайового активу Західних Земель до спроби розбірки концепції визвольної
акції на Наддніпрянщині, що її доручив Є. Коновалець Д. Мітринзі, показу
вали, що є в них багато запалу, горіння, готовності до жертви, але мало здатности до відповідального ведення нації в часи грядучої війни, в якій Україна
опиниться в небувалих досі жорнах чергового світового катаклізму.
І, беручи все це до уваги, Євген Коновалець рішив покликати на свого
заступника та передбачити своїм наступником полк. Андрія Мельника. Годі
сумніватися, що вибір цей впав не лише з огляду на сентимент до минулої
співпраці, не лише з огляду на здібності шефа штабу, але й на його зрівнова
женість в оцінці людей, а що найголовніше — з огляду на його розуміння основ
політичних проблем.
І ось прийшов трагічний день 23 травня 1938 р., день вибуху пекельної ма
шини в Роттердамі. Вістку про це отримав полк. Андрій Мельник від митроп.
Андрея щойно кідька днів згодом. Хоч і отримав він пашпорт, як і дружина
та д-р Мирон Коновалець, але на похорон вже не встигли й з Відня поїхали
до Риму, щоб віцвіцати вдову. Короткий час не дозволив на контакт із ПУН,
тим більше, що «Канцлер» — Омелян Сеник-Грибівський — перебував тоді
в Півд. Америці. Контакт нав’язано через пані С. Мельник щойно у липні,
й в кінці серпня відбулася зустріч полк. Андрія Мельника з О. СеникомГрибівським в історичній вже для заінтересованих Оліві біля Данцігу. Тут
Канцлер повідомив полк. Андрія Мельника про усний заповіт Вождя, який
* А н д р ій
С. 18-28.

М ельн ик.

«Пам’яті впавших за волю і велич України» / / «ОУН 1929—1954», —
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був відомий Президії ПУН ще перед зустріччю над Щирбським озером по
переднього року. Виконуючи волю Покійного, полк. А. Мельник з дружиною
в кінці вересня 1938 р. покидає Рідні Землі з маленькою валізкою емігранта,
й 1 жовтня вони виїздять на фальпшві прізвища до Берліна, а звідти до Відня,
де 11 жовтня наступило проголошення полк. Андрія Мельника Головою Про
воду Українських Націоналістів.
Тут кінчається той період життя п оп е Мельника, коли поодинокі події
можна укладати в конкретні лати. Тепер він стає в центрі українського жит
тя, в центрі подій, і календарне охоплення їх неможливе. Як з огляду на брак
архівних матеріялів, так і з огляд\^ на пшрокий рохтив тих подій, цей період
вимагав би грунтовної і широкої монографії, на яку ще не прийшов час. Тому
тут можна згадати лише про деякі дати й найосновніші проблеми, наскільки
на це дозволяє розмір статті.

Полк. .Андрій М ельник приходить на становищ е Голови П рово
ду Українських Націоналістів у розквіті її можливостей. Смерть ВождяОсновопоюжника говорить про те, що в заложену ним мережу на Наддніпрян
щині підключилася московська агентура. Але нема ще відомостей про розміри
знищення, що їх провів ворог. На Західних Землях України та на еміграції ОУН
стоїть як передова сила: усе в її руках. До цього доходить безсумнівний факт,
що ОУН охопила заокеанські терени як основну базу запілля. ОУН одинока
прютиставити ворогам силу українського народу, яка лежить в запалі молодого
покоління, його готовності до боротьби й жертви, а найважливіше — в його
організованості. Виходячи з такого стану, полк. Андрій Мельник ставить
ОУН як рішальну силу. Але одночасно він — як вояк періоду Української
Національної Революції — знає, що визвольна боротьба увінчається успіхом
при наявності збройних сил, української армії. А ця твориться при спільноті
зусиль. Тому в його заявах і закликах видно почуття першорядности ОУН, але
й заклик до єднання сил. Єднання — навколо ОУН.
Така постава була зрозуміла в наявній на той час ситуації, її сили народу
поза московською окупацією були в руках ОУН. Назрівала світова війна,
й у ній лише ОУН могла рахувати на всенародній зрив, виявлення всіх сил
нації. Та була лише одна сторона медалі. На другій стороні був уклад міжна
родних сил, що йшов по лінії ідеологічного двоподіїгу — націонал-соціялізм
та большевизм — і національних інтересів, що стоять вище, сягають глибше,
як ідеологічні засади...
Тут і була причина — на нашу думку,— чому полк. Євген Коновалець ви
брав своїм наступником не будь-кого зі свого ближчого оточення, а полк. Ан
дрія Мельника. Цей-бо розумів найглибше суть історії, що її ми не зрозуміли
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В неповторні роки 1917—1920: революції приходять як вияв ідеології, але вони
мають служити інтересам націй і держав. Розігрувати цю гру довелося полк.
Андрієві Мельникові у найгірших обставинах. Якщо в дитинстві він мав щастя,
то тепер падає на нього обов’язок вести ОУН і відповідати за неймовірно важ
ливий період української історії в найнещасливіших і трагічних умовинах.
Він виявляє якнайбіїїьще зрозуміння складности доби. Провід Україн
ських Націоналістів не був наївний. Оточення Голови ПУН бачило, як і він,
що проти головного нашого ворога, червоної Москви, може стати тіїїьки на
цистська Німеччина. Але націонал-соціялізм мав претенсії на революційність.
І в цих претенсіях він перескочив через клясичіїу засаду, що «ворог мого воро
га — мій приятель». Гітлер уважав, що йому не треба приятелів, що Німеччина
сама може перемогти увесь світ, або... хід подій змусить західні держави стати
по його боці в боротьбі з большевизмом. Коли ж ні, тоді він може перемог
ти Захід в союзі з большевицьким Сходом. Усе це було відомо з Гітлерового
«Майн Кампфу». Але важко було повірити, що Німеччина стане аж на таких
ірраціональних позиціях.
А врешті —у світовому зрушенні, що мало початися, найважливішим було;
зрушити українську націю і дати їй збройну силу. Як? — Етапами. У менті,
коли полк. Андрій Мельник перебрав ведення ПУН, визріла чехо-словацька
криза. Тут був перший етап проби сил для українців, для ОУН і - перша пере
вірка міжнароднього положення. У ЬСарпатську Україну кинула ОУН значну
частину своїх сил, як на першу пробу, що визрівала роками. Сили ці виявили
себе стійкими й надійними. Але показалося, що міжнародній уклад для нас
не біїїьш сприятливий, як у 1918 чи 1919 роках. І зрив Карпатської України
закінчився масакрою, яка розкривала очі на справжні наміри «ворога нашого
ворога» — Німеччини. Це був страшний удар для ОУН, а тим і важча проба для
ПУН і його Голови. Якщо молоде покоління майже не звернуло уваги на цей
удар, уважаючи його «випадком на довгому шляху», то ПУН уважав це зворот
ною точкою. Маючи досвід із німцями із 1918 р., полк. Андрій Мельник твердо
рішив шукати способу заякорити дію ПУН поза засягом Німеччини. В першу
чергу він сам перебуває поза Німеччиною, в Італії. Шукає спосіб перенести
свій осідок поза засяг її. Спішиться сконтактуватися із заокеанськими націо
налістами й устійнити лінії дії на випадок війни та зірвання зв’язку.
Сьогодні важко відчути тодішню ситуацію. Сьогодні ясно, що «не треба
було вірити німцям». Але тоді Німеччина була єдиною силою, що могла вдари
ти по Московській імперії. А до того ж багатьом здавалося, що вистачить будьякого удару по цій імперії, щоб вона розвалилася. Таким наставлениям жили
українці, так вчив Д. Донцов, так виходило із всієї преси, що, як і сьогодні, го
ворила тільки про терор, страждання, забуваючи, що є сили, які заінтересовані
в утриманні імперії, нехай і побудованої на терорі. Ці сили — це російський
народ, в його масі, що був готовий терпіти все за почуття господаря імперії.
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Це мало хто розумів. Але розумів полк. Андрій Мельник, розуміли О. Ольжич,
М. Сціборський, а твердо знав ген. Микола Капустянський. їх думка пере
важала в ПУН. А з цієї думки випливала і стратегія: не ставити на німецьку
карту, бо вона може бути бита, коли Німеччина триматиметься гітлерівської
концепції «покорення Сходу». Московську імперію можна розвалити лише
політичним походом, а на нього нема натяків у Гітлера. Розторощуюча сила
німецької армії застрягне в просторах Cxoд^^ Ген. Микола Капустянський весь
час говорив про те, що «Росія завжди мата змогу на розкіш (люксус) втрат».
Знав це полк. Євген Коновалець, знав це патк. Андрій Мельник, бо вони ро
зуміли «російський феномен». Інакше думати молодші з західнього скравку
українських земель. їм проблема війни виглядала куди простіше.
І тому, незважаючи на досвід Карпатської України, ці молодші рвалися
на «чин для чину», не бажаючи «оглядатися на задні колеса». Тому, коли
з ментом вибуху війни з Польщею полк. Андрій Мельник не погодився на те,
щоб українці, тобто — кадри ОУН, підіймали повстання на тилах польської
армії без запевнення з боку Німеччини, що вона запевнить самостійність цих
Земель,— посипались закиди в бік ПУН в «браку революційности». Почали
падати закиди, що той чи інший член ПУН стримав доставку німецької зброї
для повстання тощо. Це була правда, але це була заслуга ПУН, а не помилка.
Тут почалося концепційне розходження між запальною молоддю та старшими,
що бажали приподобатися молоді або шукати чогось іншого, і ПУН під про
водом полк. Андрія Мельника, який не спішився до втрат в почутті великої
відповідальности. Тут почався конфлікт між тими, що рвалися всіма силами
на жертву, й тими, що знали — що таке відповідальність за долю нації. Знали,
що наші визвольні змагання — процес важкий і довгий. У ньому треба роз
кладати сили в ім’я остаточної мети, а не в ім’я кон’юнктурних й ефективних
осягів.
Так прийшло до чергового удару по ОУН за час головування полк. Андрія
Мельника: розламу в Організації. Годі уявити більш трагічну подію напере
додні рішальних подій в менті, коли на волі опинився актив ОУН, що пере
бував у в’язницях Польщі, зі звільненням якого стільки було пов’язано на
дій, до якого Голова ПУН звернувся був як батько, як старший Друг, як той,
хто чекає поповнення кадру в обличчі нового періоду визвольної революції.
У висліді цього удару ПУН і його Голова опинилися в меншості. Були навіть
голоси, що, спинившися в меншості, полк. Андрій Мельник повинен був зріктися свого посту... Пережив він тоді найважчі місяці й роки свого життя. Він,
готовий завжди підпорядкуватися національно-державній рації, як це робив
у часи гетьманського перевороту, готовий був на все, щоб зберегти єдність
ОУН: на зречення, на суд над найближчими співробітниками, на визнання
проголошення державності у Львові 1941 р. під умовою, що все це діється
в справжньому інтересі України й її визвольних змагань.
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Сьогодні годі сумніватися, шо полк. Андрій Мельник урятував тоді честь
Національної Революції, не дозволивши братовбивства. Врятував мораль
нації, залишивши матірну ОУН в сповидній меншості, але зі здоровою кон
цепцією: що було б, коли б і матірна ОУН пішла на тактику, що виказалася
помилковою? Що було б з усією визвольною концепцією, коли б не матірна
ОУН, що зберегла організовану силу й дозволила згодом на шукання інших
шляхів визвольної боротьби, як трагічна епопея умасовлення УПА? Без цієї
сили було б лише відчуття катастрофи, як у 1920 роках, без можливости УВО,
що врятувала духа нації. Без ОУН не було б шукання інших шляхів зв’язку
з Україною, як перервані згодом підпільні зв’язки. Був би повний розрив між
еміграцією і Україною. Не було б сьогоднішнього етапу взаємного зрозумін
ня, до якого знов же привела ОУН, незважаючи на всі полеміки, що довели б
до негативного висліду, коли б не авторитет полк. Андрія Мельника.
Вистоявши, як скеля, серед бурхливого океану подій Другої світової війни,
забивши останнього цвяха в гітлерівську політику, відмовившися від підпоряд
кування українських інтересів німецьким розпачливим спробам ставити став
ку на «дружбу народів Росії», полк. Андрій Мельник, перейшовши концтабір,
дивиться в майбутнє. Пригадати б тут лють німецьких «майстрів політики»,
які казилися від його спокою.
Один із ьшх казав: «Цей полковник не має здорового глузду: коли ми відби
ваємося від західних союзників з важкими втратами, він пробує нам диктувати.
Ось сидить він між Андрієвським і Бойдуником і пише домагання, коли ми
кладемо останні дивізії на фронті. Це ж божевілля, а не холоднокровність»...
Подібні закиди ставили де Голлеві його справжні союзники. Для Полковника
це сьогодні найбільший комплімент.
Але нам не йдеться про комплімент. Нам важливо ствердити, що полк.
Андрій Мельник у всіх перипетіях війни ні на мент не піддавався настроям
так, щоб тратити почуття незалежности української визвольної політики.
Не шукаючи злудних успіхів, відмовляючись від мрії про українські збройні
сили, коли вони не під українським командуванням і не під українським по
літичним проводом, він втримав незламну віру в успіх українських визвольних
змагань власними силами, нехай вони нам коштуватимуть ще десятки років.
Адже зречення суверенности думки нічого б не приспішило.
1 ніколи не було в нього страху за свою чи своєї дружини долю. Завжди
брав відповідальність на себе: за друзів і недругів, за ОУН, за всю українську
спільноту та її справу. Майбутній історик української політики у Другій світо
вій війні не знайде більш стійкої і репрезентативної постаті.
Ледве закінчилась війна, полк. Андрій Мельник перший дає спрямування
українській політиці в новій ситуації. Україна під злудною назвою УРСР волею
і розрахунком Сталіна, що не може ігнорувати наслідив дії Похідних Груп
ОУН і УПА, опиняється на форумі Об’єднаних Націй. Усі політичні укршнські
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що опинилися по цьому боці залізної заслони, розгубилися. Не роз
губився полк. Андрій Мельник. Він висилає телеграму до ОН, в якій вітає
присутність України на цьому форумі, відмовляючи лише права ставленикам
Москви її репрезентувати. Тут ставиться крапка над «і» формули, що буде важ
лива аж до привернення суверенности Українській Державі; Україна — нація
поневолена, але державна.
Це випливало з усього попереднього. Він не починав революції від себе,
чи УВО, чи ОУН. Він співтворив Національну Революцію і період державности, як Голова ПУН був носієм чергового періоду визвольних змагань,
що почався дією УВО. Він найкраще відчував державність і поневоленої на
ції. З цього родилася кошіешіія державности в Карпатській Україні, з цього
родилися Похідні Групи ОУН. що несли ідею державности в народ, з цього
родилися Військові Відділи ОУН, шоб народ не тратив віри в себе. Не дав полк.
Андрій Мельник дозволу на умасовлювання партизанки не зі страху перед
жертвами, бо на жертву відпустив і О. Ольжича, і О. Телігу, М. Сціборського
і О. Сєника-Грибівського, а з почуття необхідности зберігати субстанцію укра
їнського народу, яку саме хотів знищити ворог. А коли не знищив, то тому,
шо вона була надто сильна — не слід було її надто послаблювати, створювати
порожнечу, в яку вливався і вливається чужий та ворожий елемент. Але дбав
про підсилювання боротьби, висилаючи О. Ольжича не лище як свого заступ
ника, але й як керівника духової ділянки націоналістичної боротьби. Згодом,
по війні, не жалів людей, щоб тримати зв’язок із залишеним підпіллям, яке
не було розконспіроване умасовленням. Революційне-бо кипіння, але при
утримуванні відповідної до моменту температури — не-відкличний засіб ви
звольної боротьби.
Полк. Андрій Мельник вивів ОУН із війни здесятковану, скривавлену, але
з високо піднесеними прапорами. ПУН і кадри ОУН, що опинились на чу
жині, весь час мали звернені очі туди, де залишились могили й живі друзі.
Серед болю втрат ОУН — разом з усім народом — зберігала віру, що програно
лише бій, а не визвольну війну, яку треба продовжувати, які б не були без
надійні для нас обставини. А вони були безнадійні назовні й внутрі. Москва
диктувала всьому світові, тому мала вільну руку проводити криваву розправу
з поневоленими народами, зокрема ж з Україною: скривавленою, знищеною
залізом і вогнем, примираючою з голоду, в стогоні від масового терору. На емі
грації страшне розбиття, ворожнеча, розтіч в умовинах розгулу московських
репатріяційних комісій. Упадок віри в те, що народ витримає, розчарування
поразкою після таких надій на війну; адже вона погіршила наше положен
ня, а не покращила. Не бракувало «приятелів», які серйозно говорили про
«банкрутство націоналізму», про потребу «розв’язати Організацію», щоб
відкрити шляхи «новим силам», якими бачили себе т. зв. демократи, а зо
крема розгублена в новому світі еміграція із підбольшєвицької України. Вона
СИЛИ,
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послуговувалась іншою фразеологією, не приймала нашої, а то й пробувала
нав’язувати до періоду, коли після упадку УНР значна частина інтелігенції
жила вірою в «радянську Україну». Демократичні союзники ще посилювали
хаос, пропонуючи знову нову власовщину — всякі об’єднання «народів Росії»,
непередрішенство тощо.
Не бракувало дезорієнтації і серед переконаних націоналістів, що бояли
ся, чи націонал-соціалізм не здискредитував націоналізму взагалі. І тут знову
постать полк. Андрія Мельника стає орієнтиром. Він уважає націоналізм не
змінною вічною вартістю. Уся антинаціоналістична тріскотня — переходове
становище. Збанкрутував нацизм, а не націоналізм, який залишається не лише
єдиною плятформою наших визвольних змагань, але й основою майбутнього
розвитку світу. Нелегко було мати таке переконання далеко перед визволен
ням кольоніяльних народів.
Із цим переконанням скликає Полковник IIIВЗУН, щоб підсумувати пе
ріод війни, провести переоцінку. І цей III ВЗУН являється переломовим саме
завдяки витягненню висновків із минулого. Голос на ньому мають і старіші,
і молодші, що винесли на своїх плечах тягар боротьби й виросли в ній. Ті,
що торкнулися українського материка, увійшли в безпосередній контакт із на
родом, що два десятиліття був під іншою окупацією, кривавився тілом і душею
під тиском національним та ідеологічним, якого не знали Західні Землі. ОУН
поповнилася новими силами, що увійшли в неї під час її дії на Наддніпрянщи
ні, чим вона вийнятково збагатилася, вилікувалася від шоку, що його зазнала,
коли на Наддніпрянщині знаходила більше членів повстанських комітетів 1920
років, як членів УВО чи ОУН.
III ВЗУН підсумував свій досвід із спробою Всеукраїнської Національ
ної Ради у Києві, який показав, що настав час для ОУН витягнути висновки
з пройденого етапу, в якому завдяки жертвам націоналістів осягнено перемогу
самостійництва й соборництва — основ націоналізму. Слід відійти не лише від
методи монопартійности, але й перюйти на єднання національних сил як осно
вного завдання. У війні показалося, що загальна свідомість нації зросла на
стільки, що в ній не лише можуть, але й повинні бути різні нюанси й відтінки
думки, визвольна боротьба така комплікована, світ весь стає такий комплікований, що не може бути однієї програми, яка виключала б інші. Ворог такий
сильний, а ми такі ослаблені, що не слід відкидати від спільних зусиль нікого,
а, навпаки, приєднувати кожного. Боротьба буде затяжна, й на першому місці
слід поставити не бойові завдання, а політичні й духові, бо тільки цим шляхом
можна мобілізувати націю до майбутнього бою.
Це вимагало конкретних заходів, і їх ПУН розпочав, ставлячи ідею реорга
нізації ДЦ УНР та консолідації на його базі, а в суспільно-громадській ділян
ці — ідею Світового Союзу Українців та Світового Конгресу. На перше місце
висувається тепер носій цих ідей — інж. Осип Бойдуник. Але минуле нелегко
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перекреслити, змінити спосіб думання ше важче, адже в час війни й після неї
не було часу на роздумування, коли все варилося в дії і подіях. В лоні ОУН ці
ідеї видискутовуються важко, знаходять опозицію, навіть відкритий спротив.
І знов же слід сказати: без авторитету Полковника цього переходу на нові по
зиції не вдалось би провести. ОУН була 6 заскорузла в минулому, не обросла б
новими людьми, не відкрила б собі дверей до нових шляхів дії або бодай була б
запізнилась на десяток років. Патковник-бо виходив із свого минулого, стар
шого від минулого молодших, в ії періоду лержавности. Для нього УНР озна
чала державу й визвольну націона.тьн>' реваїюиію. а не варшавський період,
який ми слушно відкидали.
Нелегкою була й велика справа синтези націоналістичного відродження
в рамках ОУН та Розстріїяного Віїролження Наддніпрянщини, що проходи
ли в зовсім відмінних >'мовішах і мати інший стиль. Треба було узгіднити те,
шо в них спільне, вітрі знити суттєве від поверхового. Перемогти сентименти
й упередження з боку обох груп. І це переведено, не без скреготів, в рамах
ряду ііеатогічних та т. зв. надзвичайних конференцій, які не були б вдалися
без авторитету Полковника й без того, що він саме був символом тієї синтези
як учасник двох епох боротьби, як людина західнього внутрішнього складу,
шо раз назавжди переконалася, що Піємонт потрібний для відступу як база
віїьної думки, але основа основ таки —материк. Полк. Андрій Мельник про ці
справи говорив менше від полк, Євгена Коновальця, що навіть просив кликати
себе Євгеном Михайловичем на наддніпрянський зразок, але тут вони були
ідентичних поглядів ще з Дубовки.
Минав час, приносячи мало потішаючих вісток з України. Сталінський
терор шалів далі, русифікація зростала. В лісах Полісся і Карпат догоріла
геройська боротьба УПА, рвався зв’язок із залишеними на Рідних Землях
членами. Завдяки зрозумінню Полковника ОУН на чужині жила проблемами
України завдяки одиницям, що себе присвятили цим проблемам. При то
дішній повній ізоляції залізною заслоною ми були здані лише на безнадійно
сіру й злочинно брехливу пресу окупанта. Треба було багато сили волі, щоб
її читати.
І охочих не було багато. Але Полковник присвячував окрему увагу саме
цим «героям», як їх звав ген. Микола Капустянський. Інші цього розуміння
не мали, часом навіть була нехіть до тих, що «забагато читають совєтську пре
су», а для противників це було просто «піцозріїїо». Але ОУН жила свідомо
й підсвідомо для України, що полк. Андрій Мельник плекав всіма силами,
кличучи завжди й усіх до вслухання в «вітер з України». Завдяки цьому з тієї
преси й рідких прямих контактів витягалися правильні висновки, що вповні
видно щойно сьогодні, коли ОУН на цьому відтинку стільки осягнула. Шлях
до цих осягів не був легкий, ані короткий. На ньому положено багато труду,
сумнівів і спорів.
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У цьому відношенні був переломовим IV ВЗУН, на якому була лянсована
ідея Революційно-Пропагандивної Акції. Багато хто вважав це романтичною
вигадкою одного з наймолодших між ними. Відчуваючи новість ідеї і по
важність застережень до неї, полк. Андрій Мельник просто демонстративно
привітав доповідача, прилюдно складаючи йому гратуляцію і цим завдяки
свому авторитетові вирішуючи підтримку в дискусії. Годі пригадати іншу таку
відкриту демонстрацію з його боку. Але справа була вийнятково нова і важли
ва, викликала однаково захоплення, як і тривогу. Відомо було, що коли піти
на РПА, то наразимося на закиди з боку тих, що боротьбу з большевизмом
бачили в бойкоті всього, що приходить «звідти», і кожного, хто приходить.
Поставало, авжеж, ризико інфільтрації. Десять років еміграції якось приспало
почуття, що боротьба не може проходити без стику з ворогами й без щукання
приятелів, без боротьби ідей засобом живого слова й живої конфронтації.
Полковник відчув це відразу й зробив усе, щоб цей новий шлях боротьби був
у нас легалізований. І він був легалізований, хоч не відразу міг розгорнутися
з браку засобів і можливостей. Якщо сьогодні на нащому конті перелам наставлення в цих справах і конкретні осяги, то корінь їх лежить у поставі полк.
Андрія Мельника на IV ВЗУН.
Ця тиха, мовчазна людина, що говорила завжди сухо й коротко, мала
велику очитаність, аналітичний інтелект, величезне багатство душі, гостру
інтуїцію. Але цим не вичерпується причина сприяння Полковника всякому
новаторству. Була ше в нього вийнятково глибока віра в народ, а кожного з нас
він уважав частиною народу. А Організацію вважав збірним тілом, передовою
частиною народу, яка — зібрана разом на такому чи іншому форумі — виносить
правильні рішення. А кожна одиниця може мати правильну думку, внести
нове, а тому їй треба дати змогу висловитися. Різні його близькі співробіт
ники пильнували «чистоти лінії», боялися звихнень так, що з застереженням
ставилися до нових ідей. Ніколи Полковник. Він уважав, що кожен член ОУН
чи взагалі кожен патріот заслуговує найперше на довір’я. А далі — для пере
вірки правильности є збірний форум дискусії і саме життя, досвід, перевірка
в експерименті. Тут майже релігійний підхід до справи: Бог дав розум, щоб
думати, а наше завдання перевірити раніше, як відкидати. Ми вийшли з на
роду, й апріорі треба вважати, що ми маємо частку його духового багатства.
Не закопуймо талантів у землю, прикриваючись будь-якими устійненими
нормами. Норми міняються, форми міняються, народ живе в історії, творить
її руками й умами своїх синів.
Позитивний підхід був у нього й до противників. Ніколи з його уст не впа
ло різке слово в їх бік. Він усіх уважав найперше частиною української нації
і глибоко вірив у добре в людині, завжди надіявся на поправу, на елімінацію
зла, завжди був готовий говорити з кожним, знайти, за що його пошанувати,
а не зганьбити. Був твердий у переконаннях, не любив безпринципности, але
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чужу думку шанував і був проти агресивности супроти противників, залиша
ючи її для ворогів.
При вирішуванні жодної справи не брав до уваги власної амбіції, власної
особи. Усій нашій громадськості відомо, як гідно він поставився в важкій драмі
розламу в Організації. Але мало кому відомо, скільки прикрощів робили йому
таки свої, люди близькі чи то довгими роками співпраці, чи то довголітнім
підпорядкуванням. Як у кожній організації, так і в ОУН були внзггрішні роз
ходження, напруження, особисті антагонізми. Як завжди в таких випадках,
кожен вважав одинокою свою рацію і вимагав від Голови Проводу арбітражу
в свою користь. Коли Голова вирішував «не по-моєму», виникали протести,
що не завжди відбувалися в джентльменських формах. І тут вояк заховувався
як філософ, як чернеш». шо не має ні своїх нервів, ні свого приватного гонору.
Це поклало печать на всю Організацію в ії 1940 року, це був «мельниківський
стиль», шо його бережемо й досі в міру наших можливостей. Але нам усім
до Полковника даіеко. а за вчинені йохгу моратьні кривди, бо кривдили ми
його нашою непогамованістю, просити б нам вибачення перед його тінями,
Скітьки-то в Організації за довгий час її дії під його кермою було дискусій,
шо могли вражати Полковника особисто! Ніколи він не діяв віцрухово. Завжди
вислуховував і видискутовуиав. Чи то йшлося про його стиль кермування,
його компетенції, чи його співробітників. Завжди віддавав справу на дискусії
на форумі ПУН, де сам забирав слово останнім, щоб не накидати своєї дум
ки. Засідання були завжди підготовані таким способом, що він порозумівався
з учасниками наперед, щоб знати іх думку, але свою висловлював аж по дис
кусії на самому засіданні. Коли справа була надто спірна, пробував переконати
заінтересованих, що «ця справа ще не визріла й ми її відложимо». Але жодної
справи він не відкидав, лише кермував лагодженням її так, щоб уникнути за
йвих конфліктів. І в більшості це було правильно. Включно до того, що деякі
із складних проблем були вирішені аж після його смерти. І в дусі знайдення
прийнятливої для всіх розв’язки.
Так, справді: полк. Андрій Мельник був своєї нації першим слугою, як
і очолюваної ним Організації Українських Націоналістів. І зберіг він її при
найбільших труднощах завдяки в першу чергу тому, що служив їй з почуття
обов’язку. Становище Голови ПУН розумів він по-своєму. Не вважав, що його
завдання все ініціїовати, на це є референти. Вони являють еманацію живого
тіла Організації. Взагалі вважав, що він навіть не повинен ініціювати, щоб
не накидати своєї думки, його справа допильнувати, щоб ініціятиви були
й щоб вони здійснювалися.
Таким чином полк. Андрій Мельник перевів ОУН на зовсім демократичні
рейки внутрішнього управління, чого вимагала доба. З його ініціятиви пере
стали його звати Вождем, а звали лише Головою Проводу. Та й то офіційно.
У внутрішніх зносинах звертались до нього через — Пане Полковнику, в чому
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була і певна доза інтимности, і доволі дистансу. При цьому однаково його
шанували й любили. Не можна було його не шанувати при його шляхетності
й чутливості до людей, при його розважності й принциповості. А й не любити
його не можна було, бачачи його скромність і відданість, його ніжне ставлення
до дружини й їхню родинну гармонію, його товариське ставлення до співробіт
ників, його батьківську дбайливість до постійних працівників організаційного
апарату, включно з працівниками «Українського Слова**. При тодішній нашій
матеріяльній мізерії він завжди шукав нагоди комусь допомогти, а то й зробити
будь-яку приємність і незвичайно тішився, коли це йому вдавалося.
З бігом часу знову назрівала проблема поколінь. Назрівала не без напру
жень і розходжень. Можна було лише дивуватися, з якою увагою полк. Андрій
Мельник підійшов до неї. Які широкі консультації вів він напередодні V ВЗУН,
щоб взяти до уваги всі тенденції, щоб поширити склад ПУН. Мені тоді до
велося очолити Комісію підготовки V ВЗУН. Був це час, коли грозив розрив
між двома частинами еміграції — в Європі й за океаном, бо там опинилася
більшість кадрів і засобів, а в Європі більшість тодішнього ПУН. Як уважно
трактував він цю проблему, як пильно шукав способу наблизити керівництво
до баз. Зокрема ж уважно ставився до проблеми зв’язку еміграції з Рідними
Землями й форм цього зв’язку, щоб вони випливали з потреб. Були в нас тоді
розходження в оцінці положення, в оціїщі конкретних заходів. Були думки
«більш поступові» й «менш поступові». Ці думки конфронтувалися з темпе
раментом, а тим часом забувалося про суть. Полковник завжди старався ви
слухати кожного, взяти кожну думку до уваги й вилущити основну суть із за
пальної проблеми, яку противники ставили в площину майже «ідеологічного
скандалу». Для цього треба було притягнути до праці й спільного зусилля всіх,
незважаючи на розходження. Не вдалось би цього зробити, коли б не тверда
постава Полковника, що завжди стояв за тим, шоб вислухати всіх, незважаючи
на будь-чию ролю в Організації: сьогодні це людина, що «відстала», але вона
має право завтра бути в ПУН, якшо собі це заслужить своєю працею, своїми
даними.
Для різних спірних справ він радив притягнути і фахівців. Це в багатьох
випадках дало надзвичайні висліди. Не було на еміграції багато подібних
способів розв’язування складних проблем, це-бо й у державних націях не так
давно фахівці стали дорадниками політиків. Полк. Андрій Мельник прийшов
до цієї справи раніше від Дж. Ф. Кеннеді.
Конфронтація поколінь напередодні V ВЗУН мала важкі проблеми пер
сонального порядку. Зрозуміло, що перемога тенденції «молодших» мусіїїа б
міняти відносини в ПУН. Полковник ставав перед перспективою зміни
найближчих співробітників, яких знав, яким повністю (і слушно!) довіряв,
з якими в’язали його десятиліття праці у найважчих обставинах. Хто в такій
ситуації не виявив би слабости й не хотів би підтримати давнього товариша...
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У Полковника було бажання тільки добра Організації і української визволь
ної справи. Виходячи з цього заложення, він не призначив свого наступника,
як вимагала традиціїї ОУН. Коли він був вже важко хворий і мені, як Голові
Комісії підготовки V ВЗУН, довелось його відвідувати в лікарні в Люксембурзі,
ми в розмові прийшли до цього питання.
Полковник уважав, що V ВЗУН повинен вибрати нового Голову ПУН,
зважаючи на стан його здоров’я. Ми всі були згідні в тому, що Головою ПУН
повинен залишитися полк. Андрій Мельник, в якого видужання ми твердо ві
рили, й так запевняли лікарі. Але ось Збір надходить, а Голова ПУН в лікарні,
треба вибрати першого заступника, який би набирав авторитету, щоб колись
прийти на це становище. Тим засптшиком мав би бути той, кого визначить
Полковник чи бодай запропону є, бо ж він найкраше знає людей і його оціїїка
буде рішаїьною. На ие він відповів:
— Призначення наступника — це не обов'язок Голови ПУН, а привідей.
Я з цього прнвіїею не скористав.
Не скористав він тому, шо вірив у розум збірного "гіла, яким є ВЗУН. А
й його пропозиції випливали не з особистих симпатій чи антипатій, а з розу
міння потреб ОУН. Тому полковник пропонував розв’язку, яка на рішальне
становище ставила б не одного з його наближених співробітників у даний
.мент, а людину, з якою були розходження не в одній точці, але якій він най
більше довіряв у цей бурхливий внутрі Організації час. Але волю V ВЗУН він
прийняв без найменших застережень, заявивши:
— Це ж воля і вислід нарад нашої найвищої законодатної установи. Під
порядковуєтесь їй ви, підпорядковуюся і я, доки я Голова ПУН.
У десятиліття смерти ще зарано давати остаточну оцінку людині, що очо
лювала Організацію Українських Націоналістів, яка живе й діє, а тим і нале
жить сучасному, а не історії. Тим більше, що ОУН за цих десять років не віді
йшла ні в чому від заповітів і стилю полк. Андріїї Мельника. Але діяльність
Полковника тривала сорок років, і 'її слід підсумувати бодай у кількох най
важливіших точках.
Був це палкий патріот, людина криштальної чистоти, відважний фронтовий
вояк, який зз^мів зглибити суть української історії і тому так легко включився
в визвольну боротьбу у Києві, у зовсім для нього нових умовинах, які негайно
опанував і висунувся наперед, чим доказав, що душа українська — одна.
Патріотизм повів його з тими, що не вважали війни закінченою і готові
були продовжувати її підпільними засобами. І тут вибився на передове місце,
проявляючи стільки ж вояцького завзяття, як і тонкого відчуття політичної
дійсности. Тому покликав його полк. Євген Коновалець на чоло молодої ре
волюційної ОУН: він був досить молодий душею, щоб 'п очолити, і мав досить
досвіду, щоб нести відповідальність за дальший хід революційної боротьби.
5- 1 1^96
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На становищі Голови Проводу Українських Націоналістів полк. Андрій
Мельник урятував український націоналізм — його прапори й його честь.
Після розламу в ОУН без нього не було б рівноваги й Український Націона
лістичний Рух дійшов би до таких крайностей, які привели б до упадку його.
Щойно майбутнє оцінить, наскільки матірна ОУН заважила на житті україн
ського народу своєю дією і духовими виявами, яких могло б і не бути, коли б
полк. Андрій Мельник не врятував матірної ОУН.
Після війни лише авторитет полк. Андрія Мельника повів ОУН на нові
шляхи, які можна оцінювати по-різному, які, може, навіть послабили саму
ОУН, забравши їй забагато енергії, але без консолідаційних заходів її не було б
сьогоднішньої зрізничкованости, а тим еміграція була б зовсім не здатна ди
витися в очі проблемам Батьківщини. Він зберіг чистоту українського націо
налізму й своєю далекозорістю відкрив нові методи боротьби. Завдяки цьому
він присутній між нами на новому етапі дії ОУН і буде присутній за чергових
десять років, навіть коли не стане й сьогоднішнього покоління відповідальних
за ОУН і УНРух.
Будучи покликаним до втримування рівноваги, він жив не лише в напрузі
виконання цього обов’язку, але й у шуканні нового. І цим залишив заповіт
майбутнім поколінням.

Михайло М ІНЧАК

УСУСУСЬКИИ ХАРАКТЕРНИК
(З моїх спогадів про полк Андрія Мельника)
Не можна навіть порівнювати Українських Січових Стрільців з іншими
частинами тогочасної австрійської чи російської армії. Українські Січові
Стрільці, або усусуси, як їх у скороченій назві популярно кликали, це були
найкращі вибранці західньої вітки українського народу ■— студенти, старші
учні гімназій та вчительських семінарій, представники молодої української
інтелігенції, найбільш ідейні та патріотичні селяни, міщани й робітники.
До усусусів пішли вони добровільно, з ідеї, щоб, як співалося в пісні, «визво
ляти братів-українців з московських кайдан». З тією ідеєю ішли вони в бій.
Вояки ж регулярної австрійської і російської армій пішли на війну з мусу.
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бездушно, без інтересу для себе. Не було в них інідіятиви, в наступ гнав їх наказ
і страх — за невиконання наказу ждала їх куля. Довго їх до того вишколюва
ли, привчали, дресирували. В стрільців же ані муштри такої не було, і виряд
військовий їм дано гірший - але їх вела ідея. Чи не було в них страху? Авжеж,
шо був, мусів бути, нема ж бо людини зовсім безстрашної, це зрозуміле, і такий
закон природи — страх перед смертю. Але стрільці мали ідею за союзницю
в переборюванні страху, в той час як у решті армії зо страхом боролися дисци
пліною та примусом. Кати військо огорне страх і попаде воно в паніку — ніяка
сила не втримає його, не поможуть і скоростріти позаду. Ніколи такий страх
не огортав стршьців, борошша їх від того думка про Україну.
Психологію стрілецького бійця дуже добре рюзумів Андрій Мельник, вінбо сам зачинав стрільцем свій військовий шлях. Завжди йшов у наступ в од
ній лінії зо сірітьш ми. Переходив уздовж розстрітьної своєї сотні від права
до ліва і назад, шоб бачив його кожен стрілець. Коли стрільці бачили свого
коменданта, то навіть ті. котрим у душу почав закрадатися страх, забували про
те. запалювалися віївагою командира й не покидали лінії. Андрій Мельник
б>-в чи не єдиний комендант бойової частини, що ніколи не падав «долів»
у фронтовій лінії. Під найсильнішим огнем і в найбільш завзятому наступі
безнастанно ходив він уздовж лінії своєї сотні, самі стрільці благали його, щоб
крігася. принаймні перед скорострільним огнем, на що в нього одна була за
вжди відповідь: «Хороніться добре, щоб ворожа куля вас не достала». І йшов
далі. Ворожа куля його не чіпалася.
Два були такі старшини в усусусів, що свою безтямну відвагу виявляли ко
жен на інший лад. Один — Андрій Мельник, характерник, що його обминали
кулі в бою, і другий — Гриць Трух, що, мабуть, ледве коли й стріляв до ворога.
У нього було інше завдання — непомітно продиратися стежами на зади ворога,
збирати відомості про його сили й розташування. Як він умудрявся водити
ворога за ніс і висуватися з кожної пастки — ніхто не збагне. В бою на Лисоні
він вивів з повного оточення 39 стрільців, і ніхто тому не повірив би, якби
не був сам свідком.
Про Андрія Мельника говорили, що він заворожений як характерник.
А хто глядів збоку, як він підскоками веде сотню в бій до наступу, ніколи
не прилягаючи до землі, міг би подумати, що він не тільки забагато рискує сво
їм життям, але й добровільно шукає смерти. А коли врешті й досягла його «куля
зрадливая, в Москві-матушці свяченая» — то не вбила, тільки поранила.
Ще перед першою світовою війною Андрій Мельник захворів на легені,
потрібно йому було гірського повітря, і лікарі вислали його до Тироля. Не
зважаючи на те, на фронті чін почував себе добре, а хоч і не зникла зовсім
хвороба, то нічим він до того не давав по собі пізнати. В 1916 році над Стрипою, коли комендантом Легіону був отаман Варивода, переведено лікарські
оглядини всіх старшин і стрільців. Лікарська комісія визнала, що стан здоров’я
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Андрія Мельника не дозволяє йому на фронтову службу. Однак він не поки
нув фронту, лишився при своїй сотні. Хоч і жалко було стрільцям, шо нема
сильного здоров’я в їхнього коменданта, та не могли вони натішитися, що він
таки остався при них, хоч міг відійти в запілля. Не часто буває, щоб вояцтво
водночас і шанувало, і любило свого старшину. Андрій Мельник був саме од
ним з таких вийняткових старшин.
Варто було б згадати про одне, чого я ніде не бачив, щоб було надруковане,
ані не чув, щоб про те говорили. Діялося це в Карпатах, під кінець листопада,
а може, й на початку грудня 1914 року. Хорунжого Труха вислано простежити
положення в селах на північ від Бескиду, чи вже обсадило російське військо і
в якій силі. Склалося так, що і я був у тій стежі. Гриць Трух, знаменитий про
відник, повів нас горами й дебрами — а все швидким маршем. Ішли ми з заходу
на схід, попід північним схилом Бескиду. Траплялося, що ночували ми в тих са
мих селах, де стояли москалі, наші селяни берегли нас і скривали. На четвертий
день, стомлені й голодні, бо вже поїли й запасні «порції», добилися ми до яко
гось села під горою Пікуй і знайшли там свою сотню Вітовського. В усіх нас одна
тільки думка була: нарешті відпочинок. Тим часом надійшов сота. Вітовський
з команди під-полк. Гійома, до котрої належала й наша сотня, з дорученням не
гайно вислати стежу, шоб знайшла зв’язок справа. Хто зголоситься добровільно
і зловить зв’язок до полудня наступного дня —дістане 14 днів відпустки до Від
ня, а коменданта стежі нагородять золотою медалею. Хто ще краще міг би це
виконати, як Гриць Трух? І він зголосився добровольцем на коменданта стежі,
а з ним пішли Михайло Матчак, Соловій, Ярем і я. Зайво казати, як дуже ми
втомилися, бродили снігами по непролазних нетрях, а найгірше було сходити
з гір у долину, де лежало село, не пам’ятаю вже його назви, минуло ж бо від того
більш як півсотні літ. Якось ми туди дібралися в 11 годині вночі. Гриць Трух
пішов шукати коменданта, а ми тим часом розбалакували зо стрільцями з со
тні Дідушка і довідалися від них про цікаву історію. Приїздив до них на фронт
австрійський престолонаслідник Карло і між іншим декорував срібною меда
лею Андрія Мельника, тоді ще тільки хорунжого. Студіювавши в Відні, Андрій
Мельник чудово володів німецькою мовою. Коли прийшла на нього черга зві
тувати, за що його представлено до відзначення, архикнязь Карло зацікавився,
казав собі розповісти ближче про те і, вважаючи, що срібної медалі замало,
відчепив свою шаблю та пригшяв її хорунжому Андрієві Мельникові на очах
всієї сотні. Не стрічав я досі, щоб це було занотоване в чиїхось спогадах, читав я
тільки про срібну медалю від Карла. Але ж чув я це на власні вуха не від одного
і не від двох свідків тієї події. А полковник Андрій Мельник, як відомо, людина
дуже скромна, не любив говориш про себе, замовчав і про ту подію.
На другий день о год. 9 вранці Гриць Трух звітував підполковникові Гійомові про віднайдений і наладнаний зв’язок до права. А що з медалею та з від
пустками до Відня? Обіцяв пан кожух — тепле його слово.
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Можна б пригадувати з власного життя і з розповідей других про надзви
чайну ввічливість і готовність до товариської послуги полк. Андрія Мельника.
Назву один такий випадок, чув я про нього від старшини усусуса.
В 1918 році, коли усусуси стояли на півдні України, вислано його за яки
мись службовими справами до Києва. При тій нагоді стрілецьке товариство
надавало йому повну торбу всяких доручень і прохань: і того відвідати, а те,
.може б, удалося куггити і т.д. і т.д. Поїхав він до Києва і зголосився в полк.
Андрія Мельника. Полковник завалений працею, шо й дихнути нема коли, але
як же ж відмовити колишньому товаришеві зо стрілецьких років? Казав йому
прийти за годину. Занотував найперше всі стужбові справи. А потім, немов
передбачаючи інші речі і не ждхни на про.хання. сам запитався, чи не має він
яких особистих і ігрнватннх справ, бо тяжко буде йому ие полагодити, не зна
вши Києва. Забрав його з собою до анта. наперед патагодити все службове,
а потім возив скрізь по місті, де буде потрібно. Тшюва і чисто *ме.тьникгвська«>
поведінка: без зайвих стів. тітьки діто.
І такий він був завжди, на кожному кропі і в кожній ситуації.
Цікаво буде постухати, як ставитися до нього навіть деякі особи з ворожої
ма.ч тоді нації. Одного літа в Карпатах познайомився полк. Мельник випадково
з якоюсь патьською рюдішою. Хоч не шукав він того знайомства, але та роди
на — високо постаатена на польській суспільній драбині — була зачарована
культурним і митим у товариських взаєминах інженером, запрошувала його
до себе, і якось не годилося відмовитися. Запрошували його часто. Недовго по
тім полк. Андрій Мельник викав на постійно за кордон і перейняв становище
Голови Проводу Українських Націоналістів. В коментарях деяких польських
часописів при згадці про те було сказано, що «бандит Андрій Мельник утік
за границю перед арештуванням». Ця польська родина хоч і патріотична, та
не могла знайти слів обурення на таку поставу польської преси: як можна на
зивати бандитом таку культурну й освічену особу? Навіть якби не був він при
язний до Польщі. Це понижує не інженера Мельника, так казали вони, тільки
нас, польський нарід, в імені якого присвоїли собі право говорити ті газети.
Кілька років пізніше, перед німепько-большевицькою війною, довелося
мені побувати в Кракові. Саме тоді приїхав туди полк. Андрій Мельник. А був
це час, коли внутрішні непорозуміння в Організації Українських Націоналістів
кипіли, як у казані. Один мій знайомий з опозиційної до полк. Андрія Мельни
ка частини виговорював несотворенні речі про нього, аж прикро було слухати,
і я попросив його замовчати. Це було на тижні. А в неділю всі ми знайшлися
в церкві. Після Богослуження полк. Мельник пристанув на часок на краківських
«плянтах» і розмовляв з ген. Миколою Каггустянським. Завважив я, як мій зна
йомий кружляє довкола них, натягає шию, як журавель, пильно їм придивля
ється і, може, наслухує, про що говорять. На другу неділю підступив він до мене
і питався, чи відомо мені, звідки походить полк. Андрій Мельник, з якої родини
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суспільного середовища. Коли ж я сказав, що полк. Андрій Мельник
народився в селянській родині в Волі Якубовій коло Дрогобича, він не хотів
йняти мені віри. «Це неможливе! — казав він мені. — А принаймні дуже тяжко
в те повірити. Його вигляд, його очі, з котрих промінює інтелігенція, його рухи
й мова — все промовляло б за тим, що виводиться він не з народніх низів, тільки
з самих верхів нації. Він має в собі щось, що притягає до себе і сповняє повагою.
Як я жалію, що не мав нагоди познайомитися з ним або принаймні побачити
його перед тим, заки наслухався всякої погані! Ніколи б я тому не повірив!
Полковник Мельник повинен якнайбільще показуватися серед людей, за ним
не треба промовляти або агітувати — вистарчає, щоб люди його бачили!»
І не думайте, що це пересада. Ця людина дійсно щиро і з переконанням про
те говорила і назавжди відвернулася від тих, хто очорнював полк. Мельника.
Коли прийшлося мені писати ці рядки, вже по смерті полк. Андрія Мель
ника,— перед моїми очима неначе ще раз пересунулося все його й моє життя,
від стрілецьких років аж до революційного підпілля. Багато дечого я аж тепер,
на схилі життя, зрозумів, і моє перо не в силі описати того, що чує серце. Віді
йшла від нас людина, що могла й повинна бути зразком для виховання цілих
поколінь нашого народу...
І З ЯКОГО

Осип НАВРОЦЬКИЙ

З АНДРІЄМ МЕЛЬНИКОМ
У СТРІЛЕЦЬКИХ ОКОПАХ
Полковник Андрій Мельник був людиною високоідейною, криштального
характеру і при тому незвичайно сильної волі. Коротко перед першою світовою
війною хворів на легені і перебув навіть операцію, а хоч по перебутій хворобі
ще не перейшов уповні до сил, на перший поклик Загальної Української Ради
зголосився в ряди Українських Січових Стрільців. У вересні 1914 року в Карпа
тах, коли я зголосився до сотні Василя Дідушка, що другою з черги відходила
на фронт, я попав до першої чети, якою він командував. Ще не зовсім здоро
вий, маршував на чолі чети в безчисленних тоді стрілецьких походах від Синевіцська аж до Мукачева і знову ж назад, про що говорила стрілецька пісня:
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Щось то не до тду —
Раз ідемо до переду.
Раз до заду.

На ЧОЛІ чета
Трапилося одного разу так, шо у Верецьках на Закарпатті сотню поділено
і перші дві чети кинено аж під Бориню, на зади московської армії, що пряму
вала на Ужок. Пішла туди й чета Андрія Мельника. Влучним маневром обидві
чети зайшли на зади московських фронтових частин і притягнули до Верецьок
певну воєнну добичу — кілька важких возів з гарматними набоями. Цей випад
тривав повні дві лоби, майже без сн>' й відпочинку . Тут перший, але єдиний
раз сиди відмовити Андрієві Мельникові послуху, та стрільці розібрали між
себе його воєнний лаштунок і він зміг добитися до Верепьок, а по короткім
відпочинку знову маршував на чаті чети.
Майже повних вісім місяців, від вересня 1914 року до квітня 1915 року.
Українські Січові Стрітьпі були на фронті в Карпатах, на переміну то на полу
дневім схіьті Карпат, на Закарпатті, то на північному, на Бойківщині. Здорове
гірське повітря, зокрема лагідне, «санаторійне», на Закарпатті, безконечні
марші на тому повітрі, а часто й нічліги, чудодійно впливали на організм мо
лоденьких вояків, і я не пригадую, чи був у тому часі в сотні хоч один випадок
захворіння на простуду. З кожним днем здоров’я Андрія Мельника кріпшало,
і з легенями він уже ніколи потім не мав клопоту.

Своєрідна стрілецька дисципліна
В першій четі першої сотні другого куреня, що нею командував Андрій
Мельник, а почерез неї в цілій сотні панувала своєрідна стрілецька дисципліна.
Не спиралася вона ані на славній, чи ославленій, прусській, ані на австрійській
дисципліні. Лише комендант сотні, Василь Дідушок, і старший десятник Федь
Михайлів були перед війною в австрійському війську. Сотня була сформована
вже в перших днях по проголошенні мобшізації УСС, і в ній опинилися пере
важно львівські студенти університету й гімназисти, декотрі з Перемишля,
крім Андрія Мельника, комендантами чет були пластуни — Василь Кучабський, студент університету, Северин Яремкевич, студент техніки, і 17-літній
пластун Осип Яремович. Стрітьці — студенти й гімназисти брали перші лекції
дисципліни в Пласті, спортових товариствах і гуртках, сшьські хлопці в «Со
колах*> і «Січах». В першій чвірці чети Андрія Мельника маршували побіч
себе — Федь Черник, чоловий нападу футбольної одинадцятки «України»,
71

АНДРІ Й МЕ ЛЬ НИ К

Антін Зелений, оборонець, Євген Перфецький, неперевершений воротар.
У другій чвірці — Дмитро Паліїв, криловий «Сянової Чайки» з Перемишля.
Федь Михайлів був головою «Сокола» в селі Горбачі коло Щирця.
Всі вони мали вже в собі духа товариського співжиття, спільних зусиль
і порядку. Все ж був це елемент вправді дуже активний, але й бунтівничий —
безперервна боротьба проти польської супрематії. Опанувати його та нагнути
до військової дисципліни, зокрема на фронті, не була легка справа. І тут саме
Андрій Мельник виявив свої здібності пізнішого полководця. Спокійний
і зрівноважений, в якій би то не було ситуації, обов’язковий, передусім щодо
себе самого, міг вимагати того самого від своїх підлеглих. Та водночас був
і комендантом, і добрим товаришем кожного стрідьця. Ніколи не підносив
голосу, не картав і не карав. Не було випадку, щоб покарано якогось стріль
ця за непослух, чи то в стрілецьких окопах, чи на відпочинку поза фронтом.
Українські Січові Стрільці були вояками справжньої народної армії. І в тому
незаперечна заслуга Андрія Мельника, його чета, а через неї й ціла сотня була
добрим прикладом для всіх інших сотень. Така сама дисципліна була і в рядах
київських Січових Стриіьців, де защепили її колишні старшини УСС на чолі
з пізнішим полковником Андрієм Мельником.

На стежах
Увесь час перебування на фронті в Карпатах Українські Січові Стрільці
провели на стежах, якими зразу здобули собі славу й респект та признання
австрійських команд. Інтелігентні й бистрі коменданти стеж, більших — четарі, менших — підстаршини, вели свої стежі не один раз поза московські
фронтові лінії і приносили якнайкращі відомості. Треба при тому підкреслити,
що стрільцям багато помагала місцева людність, показуючи просмики й неви
дні для ока стежечки, якими можна було непомітно пробитися на другий бік,
та й відомостями про те, де були розташовані московські частини. З такими
відомостями вони не спішилися йти до інших австрійських відділів, з якими,
зокрема з мадярами, не могли порозумітися. Дуже можливо, що австрійська
команда здавала собі з того справу, а в першу чергу капітан генерального штабу
Кватернік з команди 129 Бригади, до якої були приділені усусуси. Родом хор
ват, добрий приятель усусусів, ще й по війні втримував з ними зв’язок, зокрема
з військово-історичним видавництвом «Червона Калина» у Львові.
Андрій Мельник і тут виявив себе неперевершеним комендантом стеж,
на подобу кубанських пластунів. Славною в цілій дивізії була його стежа з села
Ждиньова на Закарпатті до села Латірки, з якої він припровадив почерез хре
бет гори й ліси цілу стійку кубанських козаків — чотирьох козаків з кіньми.
Кілька днів гостив козаків Андрій Мельник на своїй квартирі та врешті мусів
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відставити їх до команди бригади, яка погодилася на те, щоб двоє коней ли
шилися в сотні. Включено їх до обозу, а що були вони здалеку замітні своєю
спеціяльною козацькою породою, завжди викликували в рядах австрійського
війська і серед людности зависть і подив. Гасав на них, коли на фронті був
спокій, комендант сотні Василь Дідушок та обозні. Андрій Мельник ніколи
не покликувався на своє, так би мовити, право користуватися ними.

Небуденна відвага
У безчисленних сутичках з ворогом і великих боях, починаючи від Верецьок і Маківки до славного бою на Лисоні, Андрій Мельник виявляв не
буденну відвагу. Але не одчайдушну, а рюзважну, в почутті відповідальности
за вислід бою і за долю стрільців. Був завжди напереді своєї чети, чи пізніше
сотні, в небезпечних ситуаціях ішов на чолі сотні, видаючи звучним голосом
ясні накази. Характеристичні в цьому відношенні такі короткі епізоди.
У жовтні 1914 року, під сильним напором москадів, австрійські частини віді
йшли з напрямку міста Стрия на Синевідсько Вижне й залягли в окопах на узбе
режжях Опору поза селом. Москалі окопалися по другому боці Опору. Для забез
печення свого правого крила зайняли позицію на вершку полонини, фронтом
на захід. Кілька днів тривала позиційна боротьба з крісоюю й артилерійною рід
кою стріляниною, що не приносила ніякої шкоди. Відомо було по австрійському
боці, що москалям бракує артилерійної амуніцїї та що в о рш стріляють з гармат не
мовби тільки для замаркування своєї готовности до бою. Одного вечора прийшов
до коменданта куреня УСС наказ вислати одну сотню почерез село Крушельницю
в обхід правого ворожого ьфила, вибити його з позицій на верху полонини та зійти
в долину до Синевідська Нижнього, на зади московських позицій над Опором.
Водночас інші частини бригади мали повести прямий наступ на ті позиції.
На досвітку сотня замаршувала до Крушельниці. Тут комендант сотні на
казав четі Андрія Мельника йти в передній сторожі. Комендант чети розглянув
далековидом передпілля —незалісену полонину, якою прийдеться четі, а за нею
цілій сотні йти в наступ на вершок полонини,— і побачив, що це буде нелегка
справа дряпатися на вершок полонини під прямим московським обстрілом.
Та швидко найшов розв’язку — дав наказ першому роєві, що ним саме я ко
мандував, уже як підстаршина-десятник, посуватися лісом з правого боку, дійти
до рівної лінії з московськими окопами та густою стріляниною з лісу відвернути
увагу ворога й викликати в нього враження, що саме з того боку буде наш наступ.
Так і сталося. Заскочені несподіваним обстрілом з двох боків, москалі втратили
орієьггацію, і коли чета Андрія Мельника підійшла в розстрільний на близьку
віддаль до їх позицій, частина московської обсади підняла руки вверх, а решта
панічно повтікала в долину до Синевідська Нижнього.
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Андрій Мельник не тратив часу на звіт комендантові сотні і передачу
полонених, а розгорнув чету в розстрільну і повів її спішним маршем услід
втікачам.
У долішній частині гори розпочинався ліс, шо тягнувся аж на кількасот
кроків до села. Чета розгорнулася в розстрільну й почала запускатися в ліс. Не
сподівано з глибини лісу почулися крісові стріли. Стріляли, певно, ті москалі,
що повтікали з верху полонини, але ніяк не можна було ствердити, чи, може,
підійшло їм підкріплення. Смеркалося, а комендант чети своїм звучним голо
сом давав наказ — «вирівняти розстрільну» і «вперед». Комендант роїв, то один,
то другий, між ними і я, підбігали до коменданта чети та переконували його,
що треба припинити наступ та вернутися до сотні на полонині і щойно разом
з нею, ранком, прямувати до села. Комендант уперто продовжував похід, хоч
стрілянина не вгавала. Та вкінці, коли коменданти роїв щораз настирливіше до
магалися здержання наступу, він припинив похід і чета вернулася до сотні. Пере
куняли стрільці кілька годин на полонині і досвітком сотня рушила з полонини
вниз у напрямку до села, на чолі чета Андрія Мельника. Цим разом стрілів з лісу
вже не було, чета дійшла на край лісу і малі стежі, по два-три стрільці, ввійшли
до села. Швидко дали вони знати, що москалів у селі вже нема.
На самому краю села стояв дім пароха о. Сабата. Туди зайшов комендант
чети і коменданти роїв, які на своє збентеження почули від о. Сабата, що не
далеко, під горбком у напрямку Синевідська Вижнього, окопалася батарея
московських гармат, яка обстрілювала Синевідсько Вижнє. Коли гарматники
почули з правого боку, з полонини, відгомін бою, заметушилися і припинили
стріляння. А коли почали вискакувати з лісу втікачі з обсади на полонині і
в паніці репетували про наступ хмари «австріяків», на наказ коменданта батареї
повсідали на коні і вихром погналися на північ, залишаючи гармати.
Було очевидне, що чета Андрія Мельника могла попереднього вечора за
хопити повну московську батарею з амуніцією і Андрій Мельник був би вплів
у вінок своїх вояцьких подвигів нову китицю — гармати до тих московських
возів з амуніцією, що він їх здобув на чолі своєї чети під Боринею. Спокійно
вислухав він оповідання пароха і почав розпитувати про розположення мос
ковських частин та про все інше, що треба було почерез команду сотні звітува
ти команді бригади. Та ні одне слово докору в бік комендантів роїв не вийшло
з його уст ані тоді, ані ніколи пізніше.

«Одноденна» порція шрапнелі
Майже цідий рік, від липня 1916, Уіфаїнські Січові Стрідьці були на фронті
над Стрипою. На Великодні Свята, навесні 1916 року, усусуси були розташовані
в селі Тудинка, як запас бригади, і квартирували по селянських хатах, з яких
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австрійська команда виселила все населення до сіл над річкою Коропцем.
Андрій Мельник, тоді вже комендант сотні, по Богослуженні запросив до себе
на «свячене*» комендантів чет і піпстарпшн. Стояв прегарний весняний день, і
по свяченім усі вийшли перед хату, поставали групками та розмовляли. Нагло
почули з московського боку відгук гарматних пострідів, і майже в цій самій
хвилині високо над їх головами тріснули два чи три шрапнелі. Вмить поодинокі
групки розскочилися і повскакувати до окопів, шо, як запасні, були викопані
попід хатами. Групка коло сотника навіть не ворухнулася, а сотник весело за
сміявся і сказав: «А ви забули, шо це одноденна порція?!». Бо жусі знали, що ав
стрійська весняна офензива з-під Горлиць, навесні 1915 року, вдалася австрій
цям тільки тому, шо москалям знову ж забракло амуніції. Вистріляли її москалі
в боях під Семиківцями і не мати змоги обстрілювагги австрійські позиції.

Лвсоня
У др>том>’дні бою піт Потуторами сотня Андрія Мельника дістала наказ
до протинастутн' на москалів, шоб вибити з їх рук зайняті ними попереднього
дня австрійські позиції по другому боці верха Лисоні над Ценівкою. Як ко
мендант полкового обозу в тім часі я був при штабі полку. Штаб розташувався
в хаті над самою Золотою Липою в селі Посухові і звідти кермував боєм. Поки
що не мав я нічого до роботи з доставкою амуніції сотням, що в наступі, сперся
об дерево під хатою і далековидом стежив за боєм. З віддалі кількасот кроюв
я бачив, як просто перед моїми очима сотня Андрія Мельника рівною розстрільною підбігала — посувалася до верщка гори. Московська артилерія і скоростріли засипали наступаючі стрілецькі лави густим вогнем, падали на землю
вбиті й ранені. Та стрілецькі лави йшли твердо вперед. На чолі сотні, на кілька
кроків перед нею, височіла струнка постать сотника, перед четами — постаті
четарів. Здавалося, неначе чуєш дзвінкий голос сотника: «Рівняти розстрільну!
Вперед!». За деякий час стрілецькі лави дійшли до вершка гори Лисоні, пере
йшли його і зникли по той бік гори.

в полоні
Упродовж двох років війни кожний без вийнятку стрілець цікавився тим,
хто лучить зліва і справа до стрілецьких окопів. Журило іх, коли на крилах,
на «флянці», не було золочівського 35-го полку піхоти, а стояв 310 мадярський
полк, що був постійно в складі бригади разом з січовими стрільцями. І цим
разом «флянка» завела. Москалі прорвалися на мадярському відтинку, в ліску
наліво від Лисоні і з гори зайшли на зади стрілецьких окопів над Ценівкою,
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Бригада не мала вже в запасі більших сил і ледве змогла з решток розбитих
куренів поставити провізоричний фронт, щоб не пустити москалів до Бере
жан. Ніхто з нас не знав, що сталося зо стрілецькими сотнями, які відбили
від москалів окопи над Ценівкою, по другому боці Лисоні. Довідалися про те
всі ми прикінці вересня, коли то в бою під самими Потуторами знову ж через
мадярську «флянку» увесь Легіон УСС попався в московський полон.
Після бою під Потуторами москалі зібрали всіх полонених на великій
сіножаті за залізничним потуторським мостом, наказали стати колонами,
кожна частина окремо, і повели в бік села Літятин. Там, при гостинці, в домі
дідича містилася московська команда дивізії. Москалі стримали всі коло
ни, бо комендант охорони пішов до команди по накази. Стрілецька колона
стояла саме напроти брами, з якої по якімсь часі вийшло кілька московських
старшин. Вони пізнали усусусів і приступили до першої чвірки, в якій були
обидва курінні отамани, О. Лисняк і С. Горук, та почали розмову. На самім
початку сказали, що в бою на Лисоні захопили кілька сотень УСС в окопах
над Ценівкою та що між старшинами був сотник Андрій Мельник. А що він
був між полоненими старшинами УСС найстарший рангою і вибивався своєю
стрункою постаттю і поставою, запровадили його до штабу дивізії і почали
розпитувати про розташування австрійських частин на фронті. Твердим, але
гідним старшини тоном відкинув Андрій Мельник їхнє домагання, а це їм дуже
й дуже заімпонувало, бо ж вони привикли до того, шо чеські вояки з австрій
ської армії давали всі вимагані інформації, а й мадяри намагалися приподобатися. Це саме повторилося в Козовій, де стояв штаб корпусу московської
армії. Розказали нам про те, з сатисфакцією і з подивом, солдати-українці
з московської команди переходового табору воєнних бранців. Особа Андрія
Мельника звертала на себе увагу солдатів-украінців у переходових таборах
у Дарниці біля Києва і в Пензі, вже на чисто московській території. Весь час
наш транспорт їхав тією самою дорогою, шо перед тим транспорт усусусів,
узятих у полон на Лисоні, переходив через ті самі табори. Та в Пензі ми за
губили їхній слід. Щойно по вибуху революції дістали ми вістку, шо всі вони
в Дубовці біля колишнього Царицина.
Про те, яку визначну ролю зіграв полк. Андрій Мельник у дальших ви
звольних змаганнях, ми довідалися щойно після повороту з полону й раділи,
що саме він займає відповідальний пост в Українській Армії.
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Дмитро ГЕРЧАНІВСЬКИЙ

У РОСІЙСЬКОМУ ПОЛОНІ
з вересня 1916 року, вже зранку, москалі почали непокоїти розвідуваль
ними відділами нашу бойову лінію, шо тягнулася від річки Ценівки на від
далі около 500—700 метрів від неї. Стрілянина дужчала, переходила в густий
крісовий і скорострільний бій, зокрема в окалині гори Лисоні. З північного
краю села Жолнівки, а теж з російських окопів на північ від того села, малими
групками збігали до Ценівки сатдати.
Стрілецький рів нашої бойової лінії б\в копаний, чи, точніше кажучи,
довбаний у кам'янистому пш рунті, місцями не глибше як по пояс. Обсада
стрільцями доваті рідка, в середньому кало п'яти іфоків один від одного. Лінію
крісів змішоова.ти в віїповіїних .місцях скорострільні гнізда.
Відтинок нашого стрітецького рова напроти північного краю Жолнівки,
попід горбовиною 327. займала своїм лівим крилом сотня Романа Сушка,
стикаючись та.м півчетою під командою автора цього спогаду з правим крилом
чети хор. Петра Пасіки.
Ворожі відділи, що наступали на наші становища цього відтинку, по
пали під сильний наш крісовий огонь, 'їх скоро примушено сховатися назад
за правий берег Ценівки. Та ненадовго. їхня артилерія зачала вкривати наші
окопи цільним огнем гранат і шрапнелів, стріляючи одночасно теж і по наших
резервах. В нашому стрілецькому рові були вбиті, поранені і навіть потовче
ні камінням з розбитих гранатами окопів; замовк один наш скоростріл. Під
прикриттям цього артилерійського вогню ворожа піхота підсунулася зовсім
близько до наших становищ, а тільки затихли гармати, вона піднялася до на
ступу. Наші ручні гранати і сильний крісовий огонь та ще й бічний обстріл
скоростріла чети Пасіки примусили її залягти. Нам було вигідніше стріляти
з окопів униз, ніж кинутися в рукопашний бій на сильнішу від нас кількістю
лаву солдатів. Вона не відступала, треба було сподіватися, що піде на новий
одчайдушний наступ.
Серед того напруження підсунувся Пасіка і показав рукою на наші зади,
звідки розстрільною добігали до нашого стрілецького рову солдати і стріля
ли або й кололи багнетами тих, хто не кидав зброї. Водночас і перед нами
з ’явилася фронтова розстріляна ворога. Як тепер показалося, нас атакували
ззаду солдати, що прорвали нашу бойову лінію під Лисонею, а спереду під
сунулися ополченці, звані «Хрестовим Войськом» або «Хрестоносцями» від
доволі великих металевих хрестів на їхніх «картузах».
— Дайош часи! — крикнув до мене один з цих «хрестоносців», та я не ро
зумів російської мови і не здогадався, яких «часів» він хоче. Зрозумів аж тоді.
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ЯК він вилаявся грубою кацапською лайкою, шарпнув мене за руку і підсунув
рукав. А що я таки не мав «часів» ні на руці, ні в кишені, солдат штовхнув мене
навперед себе прикладом кріса, докинувши нову соковиту кацапську лайку. Те
саме зробив другий солдат з Пасікою. Ми опинилися в російському полоні.
Нас з Пасікою вели чотири солдати на збірний пункт. Як тільки ввійшли
ми в ліс, австрійська артилерія сипнула по ньому шрапнелями. Була добра
нагода до втечі, бо солдати шукали захисту за деревами,— та Пасіка шепігув
мені, що втечемо, але не тут, лиш у Києві.
На збірному пункті відбирали, в кого ще залишився револьвер, фотогра
фічний апарат — дехто сам розбивав їх об дерева,— бритви, навіть ножі. Коли
нас обох з Пасікою привели на цей пункт, тут уже були з усусусів: поручники
Андрій Мельник і Роман Сушко, четар Василь Кучабський, хорунжі й підхо
рунжі Михайло Дорошенко, Микола Загаєвич, Михайло Матчак, Іван Андрух,
Федь Микуляк, Роман Рондяк і Михайло Савчин. Дехто згадує ще і Степана
Козака, та я не пригадую собі його з цього збірного пункту, хоч він і був по
тім з нашою групою в таборах в Уфі, Царицині і в «посаді» Дубовці. Не маю
теж певности, чи був він в УСС. Добре пам’ятаю, що не бачив я там ні одного
старшини від майора вгору. Ніхто з нас не був поважніше ранений. Потовчені
руки мали Іван Андрух, Дмитро Герчанівський і Петро Пасіка.
Групу старшин УСС обступили солдати. Посеред них стояв їхній польо
вий священик, високого росту і сильної будови, літ около 35—40. Він питався
стрільців, чому вони називають свої шапки «мазепинками», коли Мазепа такої
шапки не носив. Хотів послухати пояснень про синьо-жовті кокарди на стрі
лецьких шапках, про інші відзнаки, про мову команди в УСС, назви військових
ранг і т.п. Говорив чистою українською мовою і тою ж мовою звертав увагу
солдатів на мову усусусів, пояснюючи тим одність «малоросійського народу»:
хоч галичан і називають русинами, то молоде покоління називає себе україн
цями. Згадав, що Петро Сагайдачний був галичанином, а Богдан Хмельниць
кий відбирав від поляків Галичину. Хтось з-поміж солдатів питався, чого ж
тоді УСС пішли добровільно «драться з нами, коли ми один і той сам народ».
Поручник Андрій Мельник пробував відповісти, але священик порадив йому
залишити це самим солдатам.
Довгу колону кількасот полонених супроводила не менше як сотня
солдатів-піхотинців та кількох вершників, донських козаків, що постійно
ганялись обабіч колони то вперед, то назад.
Під вечір того ж дня прийшли ми до Підгаєць. Тут стояла команда, може,
бригади, а може, й дивізії. Місцеві жителі-українці виєднали дозвіл команд
ного генерала на нічліг старшин-українців у приватних домах. Про те сказав
нам сам генерал у приявності тих зичливих громадян, звертаючи нашу увагу
на обов’язок ставитися рано в назначеній годині на місці збірки. Він гово
рив про «адін русскій народ», звідки, мовляв, затрималася в Галичині назва
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«русін», «русскій язик», а в Росії — «южно-русскій, ілі малороссійсйй» і т.д.
З найбільшою уважливістю до генерала вплівся з ним у діялог поручник
Андрій Мельник. Без ніякого наміру переконувати генерала, а для самої по
треби і з обов’язку українця всюди говорити про історичну правду, Андрій
Мельник згадав, що назва «Русь» — це історична назва українського народу
і його земель, а присвоїв її Петро Перший для московського князівства. Сло
ва ж «Україна», «український» є тотожні з первісними назвами «Русь», «русь
кий», сягають сивої давнини і вживаються в слові та письмі тепер уже навіть
по деяких школах Галичини. Спочатку генерал терпеливо слухав пор. Андрія
Мельника, часом коректно докидав якусь заввагу. але, незвичний до того рода
балачок, розсердився і відповів, шо «нікакой України нікагда не било і нікагда
не будєт», а звертаючись до свого ад'ютанта, закінчив іронічно:
— Ви чуєте, ад’ютанте? Він — порлиник. а я — генерал, і він знає більше
від мене...
Вийнявши з кишені коробку сірників, відчинив її трохи і, ніби щось до неї
вкладаючи, додав гнівно:
— От скоро підемо до Відня, піймаємо Вашого Франца-Йосипа і туди
його!..
Замкнув коробку, покалатав нею, приклав собі до вуха і, вдоволений,
що Франц-Иосип уже спійманий, встромив коробку назад до кишені, а нашим
опікунам з Підгаєць звелів забрати нас на нічліг.
Мене з Матчаком забрала до себе, якщо не помиляюся, пані Кобринська, вже не пригадую, як їй було на ім’я. Погостила нас гарячою і запашною
м’ясною вечерею та овочами. Смаковита вечеря просто не вміщалася в уяві
фронтовика. А потім — свіжа, біленька постіль і м’яке ліжко! Чистеньке про
стирадло ми стягнули, були ж бо немиті, вранці ж назад застелили ліжко так,
як було для нас приготоване. Та понад усе осталося в пам’яті те благородне,
тепле серце українських громадян Підгаєць, що знайшли спосіб вплинути
на генерала російської армії, щоб виявив свою лицарськість супроти них і су
проти полонених старшин.
Повні два дні водили нашу довжелезну колону, то правим то лівим берегом
Стрипи, на Бучач і Стару Брикулю, показуючи тим способом перед людніс
тю свої успіхи в боях під Бережанами. Холодну ніч з 5 на 6 вересня перебули
ми в збірному пункті під голим небом на полях Старої Брикулі. Тут були теж
і дрижали від зимна полонені турки, захоплені в боях на «Диких Ланах» бідя
Потутор.
Під полуднє 6 вересня наша колона входила в Тернопідь, де ми були свід
ками не будь-якого видовища. Доволі великий вілдїїі жидів і жидівок, святково
зодягнених, дехто навіть у циліндрах, виведено до «шарваркової» роботи, тобто
з лопатами, шкробачками і віниками очищували вони вулицю, вирівнювали
вибоїни в ній — а всі під наглядом кількох донських козаків.
79

АНДР І Й МЕ ЛЬ НИ К

Вістка, що ведуть бранців, блискавкою облетіла мешканців Тернополя.
Густими рядами стояли вони обабіч вулиць, кидали в колону полонених хліб,
цигарки, навіть мило. Хто зважився наблизитися до колони, того смагали нагаями брутальні і жорстокі донські козаки, не зважаючи ні на дітей, ні на не
мічних бабусь.
Полонених приміщено в казармі над ставом. Добросердні тернополяни
і тут знайшли кілька клубків шнурків, полонені спускали шнурки вниз і ви
тягали прив’язані до них харчі, тютюн, навіть білизну й рушники.
В коридорах тієї казарми, під кімнатними дверима, стояли вартові солдати
або донські козаки. О 9 годині того ж вечора до кімнати, де були і старшини
УСС, увійшов новий вартовий, молодий донський козак, з наказом погасити
світло й лягати спати. Годі було швидко згасити світло, він увійшов удруге
в нашу кімнату і вже в темноті почав розмову. В нього був добрий дар оповіда
ння. Розказував він про життя на станицях Дону, про лад, звичаї, про «фонд
землі» тощо, згадував про всякі веселі пригоди з часу останньої війни. Дуже
образово переповідав, як недавно донці гонили жидів на роботу очищувати
й направляти вулиці, сильно занедбані по жидівських дільницях, а після
полуденку заганяли їх усіх над річку «до водопою», не шкодуючи неслухня
ним нагайок, — а все, щоб «пошутіть немножко з єврейчікамі». Признавав,
шо жиди в Росії не мали повних громадянських прав, проте були «хорошими
русскими патріотами». Оповідання своє переплітав соковитою кацапською
лайкою, виповідаючи нею всі тонкощі своїх почувань. Питалися його, чи він
з походження українець, це він заперечував, уважав себе тідьки «донським
козаком у рускому государстві». Перший раз тоді почув я таке окреслення
окремішности донських козаків.
На другий день під вечір усіх нас полонених привели на станцію, не при
гадую собі, було це в Тернополі а чи десь поза ним. Всю дуже холодну ніч про
сиділи ми при маленьких ватрах. Щойно над ранок подали вагони і повезли
нас до Підволочиськ. Тут перейшли ми на станцію Волочиська, а звідти, десь
уже пополудні, від’їхали російським поїздом по широких рейках до Києва,
куди прибули на товарову станцію вже по півночі. Було це, коли не помиля
юся, дня 9 вересня.
Може, були б ми і проспали Київ, якби не блощиці — аж кишіло від них
по стінах і полицях нашого особового вагона. Вони скоро звітрили «прісні
душі». На станціях в Києві була мова між усусусами, чи не втекти в місто, але
якось ніхто на це не рішився.
Скоро, лиш добре розвиднілося, коло наших вагонів заметушилися мо
лоденькі кияночки з «гарячімі пірожкамі», солодощами та всяким їстивним
добром. Та що ж, коли в нікого в нас, крім австрійських грошей,—ані копієчки
російської, і дівчатка відходили, обдаровані хіба якимсь теплим жартівливим
словом.
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Вполудне поїзд зупинився в Дарниці. Наші конвоїри звеліли нам вийти
з вагонів і стати перед ними в чвірках до перевірки. Рахували кілька разів —
і все виходило інше число. Якось з тим упоралися і завели нас до великого
табору полонених. На брамі зустріта нас чехи, дійшло з ними до рукопашного
змагання, бо вони лаяли новоприбулих бранців «австрійськими собаками», де
кому зривали з голови шапку і топтали її ногами, мовляв, був уже час скинути
з шапок «розетки» з буквами ФЙІ (Франц-Йосип Перший).
Ще того самого, а може, зараз другого дня заповнилися вантажні вагони
полоненими, і доволі довгий поїзд повіз іх до Курська. Тут стрінула нас ве
лика несподіванка: всіх понад 200 привезених сюди ш ш поїздом полонених
старшин ждав дуже вибагливий обід у ресторані першої класи таки на станції,
при чепурно накритих бітами обрусами столах, зо срібною столовою і порце
ляновою посудою.
В дальшій дорозі ше раз чи два обідали ми на станціях, але вже не в рестораційних затях і не з порцелянових тарілок, а звичайну солдатську їжу з бля
шаних «баків» на десять осіб, і не срібними, а дерев’яними кругло виточеними
ложками.
Врешті привезли нас і примістили теж у великому таборі полонених у місті
Пенза. Тут застали ми старшин австрійської армії, що попалися в полон у Пе
ремишлі. Розказували вони, що довший час ходили в полоні при шаблях, але
в міру неуспіхів російської армії на фронті всі пільги їм обмежувано, навіть
забито дошками вікна старшинських приміщень.
Хто лиш мав до кого писати листа, вислав його з табору в Пензі, користую
чись тим, що була тут тоді комісія Міжнароднього Червоного Хреста. Комісія
роздавала полоненим білизну, накривала, теплі нагортки, навіть готівкою
по 10 рублів, хто потребував. Була теж нагода виміняти австрійські корони
на рублі.
В Пензі перебули ми всього дев’ять днів. Десь 21—22 вересня поїзд з кіль
канадцяти вантажних вагонів при відповідно сильній охороні солдатів і під
командою прапорщика Іванова від’їхав далі на схід. Куди саме, нам не казали;
ми здогадувалися, що на Сибір, у глибину «нєізмєрімой» Росії.
В Дарниці, Курську і Пензі залишалася якась частина полонених з нашого
транспорту. Таким чином, і група «мазепінцев» — так називали москалі нашу
групу УСС — збільшилася на кілька старшин-украшців, що їхали з нами далі
вже в одному вагоні.
«Старшим» у нашому вагоні був Андрій Мельник, як старший віком від
Романа Сушка поручник і командир сотні та загальношанований у Легіоні
УСС. Стрункий, поставний, дуже репрезентативний і найвищий ростом між
нами, все стояв на виду як перший на нашому крилі під час збірки. Тож і йому
першому доводилося відповідати на питання всякого «начальства». Крім того,
Мельник вирізїшвся силою волі, витриманим самоопануванням у поведінці.
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а коли говорив — кожне його слово виходило неначе «шліфоване». Незвич
ному чи нетерплячому слухачеві не давав себе збити з мови, спокійно або по
вторяв сказане, або й винаходив нове пояснення, теж у «вигладженій» формі,
заставляючи вислухати себе аж до кінця. Приязний і ввічливий супроти всіх,
хоч міг видаватися декому більш чи менш «службовим» і холодним, проте
до кожного ставився уважливо. Всі тут прикмети напевно мусіли мати вже
свої вроджені зародки, одначе заправа в них правдоподібно переходила довго
й дуже основно ще від шкільної лавки. У всякому випадку, він не поступав так
для вивищення себе, хоч дбайливо зберігав почуття особистої гідности. Таким
пізнав його я ще над Стрипою, бувши від червня до 11 серпня 1916 року в його
сотні, таким він був і тепер у полоні, а не змінився й пізніше.
Крізь вузеньку шпарку в трішки відхилених дверях вагона небагато можна
було побачити з крайовиду, але як тільки дрібісу ширше відсунути двері — пе
ред очима виринало місто Сизрань на горбах, довжелезний міст на Волзі, а там
і місто Самара.
Щодалі на схід їзда ставала більш монотонна і втомлювала нас. Лиш колеса
вагонів ритмічно вистукували на стиках рейок, ніби втискаючись у маленькі
ямки. Видно, що давно вже не поправляли тут насипу під рейками. Зрідка се
ред поля видніло якесь село, де всі будівлі й огорожі ліплені з глини, і щоб тобі
там хоч деревина, хіба якийсь кущ. Ці селища, що лежали далі від залізниці,
схожі були на великі горбки хом’яків.
Залізничні станції на нашому шляху далеко віддалені від себе, не те що
в Галичині, де поїзд зупиняється що яких 8—10 кілометрів. На котрійсь з тих
станцій поїзд ставав звичайно вранці, в полуднє і ввечері, тоді була нагода на
брати собі окропу на чай, помитися, а то й сербнути якоїсь теплої страви. Цу
кру не було, ми купували цукерки, а чай заступали якимсь запашним квіттям
у паперових торбинках, що коштували всього кілька копійок. Досить великий
буханець білесенького хліба, як великодна «паска», коштувала 50 копійок.
На одній з таких станцій унтер-офіцер — три паски на комірі — з нашого
конвою зневажив одного з молодих старшин-українців, як той біг по окріп
на чай і не послухав унтер-офіцера, щоб вернутися до вагона. Може, й покінчилося 6 на тому, бо цей старшина розумів свою вину. Однак пор. Андрій
Мельник уважав, що унтер-офіцер не повинен був зневажати старшину,
котрий з конечности біг по окріп на чай і спішився, щоб не відстати від
транспорту. З тим старшиною і з двома свідками події пор. Мельник пішов
до коменданта транспорту прапорщика Іванова зголосити йому про випадок.
Прикликаний унтер-офіцер вияснював, що старшина не послухав заклику
вернутися і міг утекти, тож мусів він дігнати старшину та примусити його
до послуху. Прапорщик Іванов розсердився, бо ж унтер-офіцер повинен ро
зуміти, що супроводить не «угаловних», а полонених старшин, і вдарив унтерофіцера в лице. «Віноват», — сказав унтер-офіцер, поправив перекривлену
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на голові шапку і, діставши дозвіл відійти, повернувся на зап’ятку та й пішов
у вагон. Нашивки на рукаві підстаршини свідчили, що він був кілька разів
ранений, а на грудях мав два бойові відзначення. На заввагу пор. Андрія
Мельника, що цього підстаршину можна було покарати інакше, а не зне
важливим для людини, зокрема ж для вояка, ударом у лице, прапорщик
Іванов відповів:
— Панове, вам дивно, але лишіть це. будь ласка, мені. Я знаю, чого по
трібно рускому солдатові, і можу вас запевнити, шо таке вже більше не тра
питься.
Прапорщик Іванов привіз нас до Уфи десь окато 25 вересня. Нашу групу
українців примішено подальше від середини міста в якомусь більшому домі,
де стіни кімнати виліплені були старими паперовими шпатерами, а під ними
тьма-тьменна темно-бурої шіескуватої і кровожадної гидоти. Кілька днів падав
там дош, дороги за містом розкисти. шо місцями батото сягало головок коліс,
а верблюди ледве тягнули за собою теліги. На легких схилах густе болото сті
кало повільно, як лава, і там припинявся всякий рух. До міста нас не пускали.
На базар і до фризієра могли йти раз на день не більше два-три старшини і
з ними один джура в супроводі одного з вартових солдатів. До парні (бані)
.ходила вся наша група українців разом один раз на тиждень.
В Уфі котрогось дня між 3—5 жовтня виплачено всім старшинам від кадетаспіранта аж до гавптмана, цебто сотника, по 50 рублів за місяць вересень.
Стільки ж само виплачували нам і пізніше, звичайно між 20—22 старого стилю
кожного місяця, і все «здолини», ніколи не наперед.
Нудилося нам в Уфі. Хто мав який підручник до науки чужої мови, вивчав
її. Інші читали, що тільки попалося під руки, вивчаючи при тому й російську
мову з творів Пущкіна, Достоєвського, Тургенєва, Чекова й інщих письмен
ників.
По кількох тижнях нашого перебування в Уфі пішли поголоски з команди
табору, що перевезуть нас у «германськії лагеря*» у Владивостоці. Цікаво було б
побувати так далеко на сході, але плян змінився і нас перевезли до Царицина,
в «слов’янські» табори.
На кілька днів у Царицині приміщено нас у школі ім. Чекова, а потім пе
реведено у великий табір полонених на «Даргорі». У відведеному нам бараці
ще кілька днів крутило в носі від запаху сірки після дезинфекції. Може, в цій
дезинфекції погинули які бацили і трохи всякого дрібного плюгавства, але зо
шпар у стінах і зо стелі бараку вилазили й дошем падали на нас паразити всякої
величини й породи. Годі було позбутися цієї язви.
В рамках таборових приписів пор. Андрій Мельник як «старший» у нашо
му бараці виготовив програму наших щоденних зайнять. Всі прийняли її без
більших поправок, а він уже з притаманною собі докладністю пильнував, щоб її
дотримуватися. Два, а деколи і три рази на тиждень, звичайно сумерком, коли
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вже припинялися зайняття, він скликував і проводив нашими «нарадами».
Обговорювалися там усякі, переважно дрібничкові справи, щоб — так сказати
б — жити і в певних формах проявляти себе організованою громадою, не роз
падатися на групки по кілька осіб або й самотою одному стояти.
Ще в Уфі почали ми вивчати мови і знайомитися з творами російських
письменників, тепер це поглиблювалося і набрало на силі.
З позатаборового життя в Царицині затрималася в моїй пам’яті картина
з урочистого свята Водохрищ на Волзі і вже після освячення води купіль де
кількох чоловіків у прорубаних у льоді полонках.
Недовго сиділи ми в Царицині, першого дня революції в Петербурзі в бе
резні 1917 року перевезли нас 50 верстов на північ від Царицина, в «посад»*
Дубовку. Ми не знали, що саме того дня почалася революція, сказав нам про
те пор. Мельник уже в Дубовці на другий день. Не говорив, звідки про те до
відався, ми здогадувалися, що від полоненого старшини Євгена Коновальця,
котрий теж був у тому таборі, тільки в іншому бараці. Прощаючись з нами
вже надворі, перед самим нашим виходом з царицинського табору, відійшов
він набік з пор. Мельником, і по їхніх обличчях видно було, шо мають якусь
поважну розмову.
В Дубовці призначили нам досить великий одноповерховий дім заможно
го громадянина Челюканова, він теж тут мешкав з родиною нанизу. Охороняв
нас відділ солдатів, шо теж примістилися в тому самому будинку в партері.
На першому поверсі окрему кімнату займав полонений сотник австрійської
армії Дворжак, по національності чех. Він був комендантом («старшим») усіх
полонених у тому домі, а називався цей будинок «дім Челюканова один». Дру
гий дім з полоненими старшинами австрійської армії в Дубовці мав назву «дім
Челюканова два». Там навіть у вітальні, піц розкішною пальмою, поставлено
ліжка двом старшинам.
В нашому «домі число один» була ще одна кімната з 5 чи 7 старшинами
поляками, А ми примістилися в великій довгій залі. В склад нашої групи во
єнних бранців входили:
Поручники Андрій Мельник і Роман Сушко, обидва усусуси.
Четарі Петро Вовк, Лев Гаванський, Ілля Кук, Василь Чукабський (усусус), Н. Левицький, Іван Чмола (усусус), що прибув сюди трохи пізніше.
Хорунжі — кадети і підхорунжі: Іван Андрух (усусус), Дмитро Бурко, Дми
тро Герчанівський (усусус), Н. Коваржік (чех), Михайло Дорошенко (усусус),
Микола Загаєвич (усусус), Степан Козак (усусус), Ярослав (не певний я,
чи справді таке хресне ім’я) Колтунюк, Корнило Кушнірук, Михайло Матчак
(усусус), Федь Микуляк (усусус), Н. Михаськів, Петро Пасіка (усусус), Роман
Рондяк (усусус), Михайло Савчин (усусус), Н. Стецьків.
* Оселя.
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В окремій кімнаті спали старшинські джури: чотири українці, один чех
та один поляк. Розпорядження Військового Начальника признавало одного
джуру на п’ять старшин.
«Старшим» у цій довгій залі був, як і дотепер, пор. Андрій Мельник.
У «домі Челюканова число два*, за даними д-ра Теодора Мамчура, при
мішувалися такі старшини:
A. ІСвартет смичкової музики: Гурко. хорунжий 77 полку піхоти — перша
скрипка; Ілярій Гриневецький. кадет 45 п. п. - друга скрипка, Станіслав
Борчик, поляк, хорунжий 45 п. п. — друта скрипка: Карель Фляндерка, чех,
артилерист, старшинський ступень невідомий — четьо.
Б. Інші українці: Теофіть Михайлівський, лейтенант 77 п. п., Михайло Добромітьський, хорунжий 45 п. п., Юрій Дякунчак, хорунжий 77 п. п., Андрій
Мудрик, хорунжий з 9 або 10 п. п., кадет Заблоцький з того ж самого полку,
Григор Йовик. кадет. Васнть Гірний, кадет, Іван Левицький, кадет, Ілько При
пхай, кадет. Василь Різник, кадет, Олесь Трач, кадет, Петро Хребтовський,
кадет. Яросевич. кадет — всі з того самого 9 або 10 п. п.
B. Патяки: Ян Бартизель, хорунжий 13 п. п., Данєк (ім’я і ступінь невідо
мії. Вітьчек. кадет з 45 п, п., Юзеф Сівек, кадет.
Г. Інші: якийсь один італієць, лейтенант. Якийсь час перебували в цьому
домі сотник Гойдар, чех, поручник Йозеф Юіьобас, чех і лейтенанти Льоксік
та Мах.
Прийняли ми нову програму дня, і наш «старший» ще з більшою доклад
ністю слідкував за тим, щоб ми її виконували. За порушення «строгої мовчан
ки» у визначених годинах або нічної тиші хоч би й недостатнім заслоненням
світла лямпи в часі нічної науки порушник платив кожноразово 50 копійок
на потреби нашої бібліотеїси.
Наш «живий словник» російської мови, по-батьківському добрячий,
практичний, в «цивілю» гімназійний учитель Лев Гаванський, зорганізував
і сам провадив кілька місяців нашу кухню та не випускав її з-під свого до
гляду й тоді, як по черзі провадили її інші старшини, що їх він до того діда
підучив. Кожен старшина платив місячно — якщо не помиляюся — 25 рублів
на закуп харчів до кухні. А які знамениті харчі і яка їхня різнорідність!.. Джури
не платили нічого до кухні, зате помагали в ній, ходили з дижурним старши
ною на закупи. За обслугу джура діставав від кожного старшини по рублеві
на місяць, тобто разом п ’ять рублів. Небагато вже лишалося і старшині по ви
датках на кухню, контакти і допомогу полоненим українцям в інших таборах,
на бібліотеку нашої групи.
Старшини зживалися з собою, вчилися, а в вільних хвилинах розважалися.
Навчання ішло групками: Мельник і Сушко вивчали французьку мову. Гаван
ський, Левицький, Роццяк і Савчин цікавилися пасічництвом — викладав у тій
групі Гаванський. Кучабський, Загаєвич і Андрух зубрили англійську мову,
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крім ТОГО, студіювали політичні науки, немало теж часу віддавали на гімнас
тичні вправи, що їх називали «джію-джітсу», хоч було це щось інше. А Кучабський працював ще над термінологією впорядку для майбутньої української
армії. Бурко приставав з Кучабським і Загаєвичем — але не вчився ні одного
з тих предметів. Дорошенко*, Герчанівський, Козак, Матчак, Микулякі Пасі
ка обрали собі за предмети науки національне питання, політичну економію,
психологію маси, а на додаток стенографію і також рахунку. Згідно з думкою
й бажанням Андрія Мельника, Михайло Матчак тримав зв’язок з Євгеном
Коновальцем і з іншими таборами полонених українців, це давало йому
можливість роздобувати часописи. Хто хотів — читав, а дехто тільки загально
знайомився з подіями. Організувалося теж спільне читання. Врешті ще одна
група — Михаськів і Стецьків — вони вивчали російську мову.
Окремо від тих груп тримався повний незламного духа й енергії, про
йнятий усе новими й далекосяглими задумами Чмола. Він пильнував нашої
бібліотеки, що пізніше мала перейти — на його пропозицію — на власність
українського університету у Львові, як тільки Галичина буде вільна. Він теж
наполегливо настоював, щоб робити всі можливі заходи для створення окремої
військової частини з полонених українців. Працював теж над новим підручни
ком про кріс і стріляння, придумав кілька проектів одностроїв для майбутньої
військової частини з полонених українців. Крім Чмоли було ще кілька, що три
малися одинцем: Вовк, що вчився французької мови, Коваржік — російської,
потрібної йому як студентові торговельної академії, де вимагали знання аж
пятьох мов: англійської, французької, еспанської, німецької та російської.
Також не вкладалися в ніяку групу приставали з ким попадалося Кушнірук
і Колтунюк.
Всякі нові думки, що родилися серед нас і відносилися до справ загального
значення, йшли під дискусію чи то у вужчому, чи то в ширшому колі, часами
в усьому гурті, тоді вже під керівництвом Андрія Мельника,
Хто студіював політичні науки — виголошував доповіді для всього гурту
старшин, дискусії над тими доповідями не тільки заохочували, але і примушува
ли підготовляти доповіді дуже дбайливо, тому стояли вони на високому рівні.
З дому Челюканова одинцем не вільно було нікому виходити, за вийнятком сотника Дворжака. В інших таборах полонених десь від кінця травня
1917 року це дозволялося. Одначе на усне прохання пор. Андрія Мельника
комендант усіх полонених у Дубовці дозволив ходити купатися у Волзі або проходжзшатися на свіжому повітрі в недалеких овочевих садах, що розкинулися
по ярах і пагорбах завше в товаристві одного солдата. Не дуже наглядав за нами
конвоїр у часі тих прогулянок, та й не завжди міг бачити, чи хто встрявав у роз
мову з рибалками на Волзі, з робітниками в садах або і з самим садівником.
' Влітку втопився, купаючись у Волзі.
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«За труд» кожна групка платила конвоїрові за кожним разом рубля, а то й два
«на чай». А настромлений на кріс багнет мав свідчити про те, шо «австріяків»
тримають коротко.
Громадяни Дубовки прийняли вістку про революцію в Петербурзі з дея
кою полегшею, та без ентузіазму. Настали деякі невеликі персональні зміни
в адміністрації, і далі все йшло по-старому, спокійно, своїм шляхом, як досі,
хоч не минала Дубовки лявіна вісток про все нові й нові події по містах Росії.
Так було аж до часу деморалізації армій на фронті й у запіллі.
Коли з Петрограда роздувався вогонь революції по всій Московії, мані
фестувала й Україна з приводу падіння царату, життя організувалося щораз
сміливіше. Дійшли до нас вістки, що в Києві створилася верховна влада Укра
їни — Українська Центральна Рада з її Генеральним Секретаріятом, а в решті
краю, в міру сил і можливостей, поставали ради, комітети культурно-освітніх
та громадських організацій для охорони українських інтересів у повітових
та губерніальних урядах, шо діяли як органи влади Російського Тимчасового
Правительства. В розпорядженнях Української Центральної Ради в Києві став
перший український козацький ім. гетьмана Богдана Хмельницького піхотний
полк, а вслід за ним і полк ім. гетьмана Павла Полуботка. В складі російської
армії проходило перегрупування в чисто українські військові частини, що збе
рігали зразкову, як на той час, карність і дисципліну та витривалість на фронті.
Про все те довідувалися ми всякими дорогами, вістки бували часом неповні,
часами перебільшені і відбивали в собі часто не дійсний стан, тільки наші га
рячі бажання. Довідалися ми і про імпозантні Всеукраїнські Військові З ’їзди
в Києві, головно Перший і Другий, що відбувалися, незважаючи на заборону
Керенського. Знали ми і про історичні універсали Української Центральної
Ради, а їхні автономістичні деклярації хоч і дивували нас, та ми пояснювали
собі це в Дубовці як диктований обставинами етап до здійснення повної дер
жавної незалежности України.
Всі ці вістки з України приходили до нас у Дубовці з опізненням, ми за
вжди були далеко позаду подій біжучих днів, хоч слідкували за ними як могли,
обговорювали в наших групах та глибоко їх переживали.
Всі російські політичні партії і групи, від конституційних демократів
до большевиків Леніна, не тільки виключали всякий поділ Росії, а головно
унезалежнення «житниці» та «вугледайниці» — України,— але в своїх велико
державницьких задумах бажали вивести поважно надщерблену війною Росію
на чільне місце серед держав світу. Тому всіма силами і способами поборю
вали вони Увфаїнську Центральну Раду і всякий український «сепаратизм»,
хоч би й виявлявся він тільки в формі автономії, бо це, мовляв, «ніж у спину
революції».
в нашій кімнаті в Дубовці постійно велися довірочні балачки, як би
то поступити в існуючі українські військові частини, як «українізувати» полк
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У Царицині, як творити окремі частини з полонених українців. Не можна
було здійснити того вже навіть на початку листопада 1917 року, бо Українська
Центральна Рада заборонила приймати полонених українців до українських
військових частин, а кого вже прийнято — наказала звільнити, щоб проти
ставитися закидові про «австріяків» в українському війську. В тому ж самому
часі Чехо-Словацький легіон з таких же самих полонених «австріяків» корис
тувався повною підтримкою Тимчасового Правительства.
Все-таки нас підтримувала надія на обіцяний дозвіл сформувати військову
частину з полонених українців, таку обіцянку дав ще вл іті 1917 року ГалицькоБуковинському Комітетові Генеральний Секретар Військових Справ Симон
Петлюра. Цю вістку передав нам Євген Коновалець, що вирвався з табору
й поїхав у тій справі до Києва. Це й була чи не головна причина, чому ми
не пішли його слідами, як це зробив Чмола. Раз Генеральний Секретаріат
Військових Справ обіцяв виклопотати й видати такий дозвіл, то він знайде
на те відповідний час. Ми так були того певні, що й на думку нам не приходи
ла можливість відкликати ту обіцянку. Так само погоджувався з тим Андрій
Мельник. Хоч нікого не переконував у правильності свого погляду, але спо
дівався такої розв’язки.
Літом і осінню 1917 року почався приспішений розклад російської армії
на фронті й у запіллі. Наприкінці жовтня віче галичан і буковинців у Києві
через аклямацію прийняло думку Євгена Коновальця про потребу створити
українську військову частину з полонених українців для боротьби проти Ав
стрії за прилучення західноукраїнських земель до України. Нарешті, коли впа
ла вже влада Російського Тимчасового Правительства, дня 12 листопада 1917
року Галицько-Буковинський Комітет отримав письмову згоду Генерального
Секретаріяту Військових Справ Української Центральної Ради формувати
окремі військові частини з полонених українців австрійської армії і ставити їх
у розпорядження Українській Центральній Раді. Тоді Євген Коновалець, Іван
Чмола і Федь Черник викликали нас до Києва.
Ще перед тим, щоб не гаяти часу, підготовляли ми «українізацію» 172-го
запасного полку з метою перевезти його з Царицина до Києва. З думкою про
те влаштувалися в тому полку Загаєвич, Андрух і Кушнірук, щоб своєю при
сутністю підтримувати «українізаційні» настрої і тенденції. Одначе доволі
скоро показалося, що не тідьки «українізація» всього полку, але навіть одного
куреня — дуже далека і сумнівна.
У нашій кімнаті таємно рішено тікати в Україну, зачинати там службу
рядовиками в українській армії, а як буде наказ — то і проти Австрії воювати.
На вужчій нараді Андрія Мельника, Романа Сушка, Василя Кучабського і Ми
хайла Матчака встановлено час і спосіб утечі.
День утечі першої групи визначено на 24 грудня 1917 року, на сам ла
тинський Свят-Вечір. Втікачі знесуть вранці перед 9 годиною свої клуночки
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наниз у нашому домі. В тому часі один з полонених українців, що працював
у найближчому до Дубовки саді, заїде саньми під наш дім. Нікого це не пови
нно здивувати, бо він так частенько нас відвідував. Отож він, удаючи, що має
відвезти щось власникові дому Челюканову, перевезе ті речі до себе. Це му
сить відбутися швидко й непомітно, щоб не звернути уваги наших солдатів.
Старшини поляки й чехи підготовляли собі спільну вечерю, і ми, ніби теж такі
самі католики, засядемо там разом з ними. На вечерю запрошено коменданта
нашого відділу солдатів, а їх самих разом з підстаршинами і з нашими джу
рами мали добре й довго гостити в кухні, додавши туди ще кількох старшин,
що мали втікати пізніше. Під кінець вечері вибрані до втечі висунуться непо
мітно, використовуючи святковий настрій. Хто ше лишався, дістав завдання
підтримувати той настрій і заговорювати та пригошати команду й солдатів.
Не то що польські й чеські старшини, але навіть власні наші джури не знали і
не здогадувалися про задуману втечу. Втікати мали: Андрій Мельник, Роман
Сушко, Василь Кучабський, Бурко, Дмитро Герчанівський, Козак, Колтунюк,
Михайло Матчак, Микуляк, Петро Пасіка, Савчин. Зимовими вечорами, а ще
й у непривітну погоду, хіба в дуже великій потребі виходив хто на вулицю
в Дубовці, тож і наші втікачі без перешкоди і ніким не завважені прийшли
на умовлене місце по свої клуночки. Відітхнувши з полегшею та спочивши
коротко, всі пішли на Царицин, але не зимовим шляхом по замерзлій Волзі,
тільки степовою дорогою, як це нам накреслив Загаєвич, що перед кількома
днями навідався до нас у Дубовці.
В чистому полі гуляла сніговія, вітер запирав нам віддих, тяжко було йти,
не дуже брала охота до розмови. Зрідка якийсь запит чи відповідь, часом ко
роткий жарт. Всі горіли радістю, що Україна виборсалася з перших труднощів,
ставала власними силами на ноги, і ми, як багато-багато інших з усіх усюдів,
несли їй наші серця, сили й бажання для Неї жити й всевіддано працювати.
Снігу насипало по коліна, місцями й вище, і десь коло півночі сповільнив
ся наш хід. Шаліла хуртовина, час від часу дехто западався глибоко в сніг. За
гаєвич казав нам орієнтуватися на якесь високе дерево, та хто міг бачити його
в такій метелиці? Нам конче треба було обійти станицю на шляху до Царицина,
і лякалися ми, чи не збилися з дороги і не вийдемо просто на неї. Наслухували
ми — але ні, не чути ні гавкання собак, ні співу півнів. А йдемо вже довгенько,
отож, напевно, мусіли зійти далеко вбік.
Далі йшли ми розстрільною, шукаючи якої-небудь дороги. Хвилинами
западешся в сніг, і, заки витягнеш одну ногу, друга ше глибше застрягне.
А коли пристанеш, щоб відпочити,— робиться миленько-сонно і вмить коло
тебе могилка навіяного снігу. Збираєш усі сили, вилазиш з ями, де хіба вовки
знайшли б тебе, і бредеш далі, змагаючись зо стихією. А всі молоді і здорові —
та ледве вистачало сил. Найгірше Андрієві, що здавна недомагав на груди,
не ставало йому віддиху. Спершу помагали йому вищі ростом — Кучабський,
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Бурко й Козак,— потім усі ми підтримували його на зміну і майже несли, а ре
шта далі в розстршьній шукала дороги. Нас розігрівала хода, але Мельникові,
що без руху, докучала студінь, він геть ослаб. Притихлим голосом казав нам
лишити його тут, у степу, а самим рятуватися для України, Та скоріше ми всі
тут до одного заклякли б у морозі, ніж лишили товариша на поталу!
Може, дві години несли ми його на руках, чергуючись, аж десь над ранком
відшукали дорогу і вийшли на якусь незнану нам станицю. Натерли Мельника
й напоши гарячим чаєм, розігрілися й самі. Пощастило найняти чотири санні
підводи, і вже розвиднілося, як ми виїхали на Волгу, а пополудні були вже
в казармі 172-го запасного полку, де стрінули нас Загаєвич, Андрух, Кушнірук
та підхорунжий Грималюк, що приїхав до нас з Києва і привіз з собою всякі
потрібні в дорозі посвідки.
Нам треба було поспішати до Києва, прийшли вістки, що большевики
збирають війська на границі України. Сяк-так переодягнулися ми в старі
й поношені робітничі й солдатські одяги, що їх заздалегідь придбали нам За
гаєвич з Андрухом, і день чи два пізніше виїхали потягом до Києва. З нами
їхали ще Загаєвич, Андрух і Кушнірук, а для зв’язку залишилися в Царицині
Колтунюк і Савчин. Нашу групу, що їхала на Київ, супроводжував командир
одного з куренів царицинського полку, штабс-капітан чи капітан Максимо
вич. Не пригадую собі, хто ще з українців того полку їхав з нами, не пам’ятаю
теж, чи Максимович доїхав з нами до Києва. Він поучував нас, як вести себе
в дорозі, завжди мав докладні відомості, куди скеровують поїзд чи де треба
буде пересідатися і шукати нового місця в поїзді, завдяки йому обминула
нас не одна неприємність. Всі ми їхали в одному особовому вагоні з нарами.
На кожній майже зупинці прибувало подорожник, шо приносили нові вістки
про події, видовжувався й поїзд новими, причепленими вагонами, а все напхом напханими. Розмови в вагоні не вгавали ні вдень, ні вночі.
Спершу була думка їхати на Київ через Полтаву, мусіли її покинути, бо
на Дону між козаками неспокій, а коло Харкова мали вже стояти большевицькі
війська. Тож ми звернули шляхом на Вороніж — Курськ.
Котрогось дня цієї їзди ввійшли до вагона три солдати й один чолов’яга
в цивільному, об’являючи, що прийшли перевірити документи і забрати
зброю, якщо хто має. Одночасно спиталися, хто в цьому вагоні грамотний.
Дотепно-вигадливий Роман Сушко зараз показав на чоловіка біля дверей,
старанно побритого і в гарному довгому чорному хутрі. Це, мовляв, «поль
ський ксьондз» — він кожен документ відчитає. Один з солдатів розпитав про
дещо «ксьондза», впевнився, що справді знає він своє діло, і так почалася
провірка документів. Цим «ксьондзом» був наш Бурко, що ввесь час возився
зо своїм хутром з тхорів і тим дуже відрізнявся від інших подорожник. Легко
могли його взяти за «буржуя», а тоді хутрові, а може і його власникові, було б
«амінь». Понадто «ксьондз» рятував тих з-поміж нас, що не мали документів.
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а не важилися б лаятись. Бо москалі, що не хотіли легітимуватися, накидалися
на «контрольорів» жахливо грубою лайкою, що й була для тих «контрольорів»
найкращим посвідченням, мовляв — руского чоловіка одразу пізнати по тому,
що він лається, та ще і як лається!»
Після провірки подорожник у вагоні солдати зажадали і від «ксьондза» його
документів. А в нього ніякої посвідки! Але витягнув з кишені кусник якогось
записаного паперу, а Сушко ствердив, що «документ добрий». «Контрольори»
пішли у другий вагон, а ми реготалися, аж за животи трималися.
Якось незадовго після того наш поїзд зупинився серед поля. Не їхав далі,
мав вертатися назад. Подорожні швидко вискакувати з вагонів і бігли наперед,
а там — кількасот метрів розібраного залізничного шляху, а ще далі на рейках
стояв інший поїзд. Це вже був поїзд України! Менш-більш посередині цього
розібраного шляху протікав малий потічок, тоді ше під снігом. Це була границя
Росії та Української Народньої Республіки.
Не було ніякої граничної сторожі, не видно ніякого граничного знака. По
тічок з розібраним містком — от і все. Хоч границя це була тимчасова, але вже
сама свідомість і факт, що ця границя є, що по сотнях літ окупації під гаслом
«нє било, нєт і не будєт» Україна вже не «адін русскій народ» з москалями, вона
вже окрема держава українського народу,— зворушив нас до глибини душі.
Переступивши цей потічок-границю, ми неначе у храм Божий входили, дехто
падав на коліна, хрестився, прогортав сніг і цілував ту землю, рясно зливав її
сльозами радости — це ж була земля відновленої держави славних предків. Тут
плакали наголос сини померлих у Сибірі батьків-засланців. Були між ними
і довголітні засланці, що верталися тепер з Сибіру зложити свої кості у вільній
Україні. Дехто ховав грудку землі за пазуху як найбільші святощі.
Новий поїзд був коротший від того, що нас сюди привіз. Він теж мішаний,
з вантажних і кількох особових вагонів. Тяжко збагнути, як усі в ньому поміс
тилися: хто трохи затримався на границі, до вагона вже не міг дістатися, шукав
місця причепитися якось збоку, коли лише була можливість стояти і добре
за щось вхопитися руками. Або ліз на дах, хоч і там людей повнісінько.
З вікна одного з передніх вагонів виглядав Андрій Мельник. Завваживши,
що шукаю місця, прикликав мене до себе. Поліз я вікном, точніше, втягнули
мене туди товариші, а були тут, здається, всі наші, з Царицина. Минуло якої
півгодини, заки побачили ми першого українського вояка при зброї на якійсь
станції.
Над ранком другого дня ми вже були в ждальні залізничної станції КиївПасажирський. Станція схожа була на слабо освітлений, брудний барак, по
вний солдатів, з котрих одні лежали на долівці, інші кудись пропихалися зо
своїми «сумками» й мішками, а звідусіль відгонило тяжким запахом нафталіни,
поту й диму махорки. На долівці груба верства лушпиння з лузаного насіння,
брудний папір і шмати. В буфеті хіба, може, напоказ, трохи «пиріжків», та хоч
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ЯК ХОТІЛОСЯ ЇСТИ, НІХТО їх не купував, бо по столі лазила всяка гидь. Більше
двох годин доведося ще тут пождати, аж до бітого дня, і тоді поїхали ми шу
кати вулиці Пирогівськои, число 9, де збиралися добровольці і де формувався
Галицько-Буковинський Курінь Січових Стрільців, до котрого викликали нас
з Дубовки Коновалець, Чмола і Черник. Вони й зустріїш нас тут разом з інши
ми, що мали службу в той день. Ще хвилина — і ми теж почнемо нашу службу
Україні в Галицько-Буковинському Курені. Наша мрія стала дійсністю — з по
лонених «австріяків» переродилися ми в українських вояків.

Володимир МОКЛОВИЧ

ОБОРОНА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
(З боїв за Київ 1918року)
В Києві почалося большевицьке повстання, і тепер головним завданням
стала оборона Центральної Ради. Організувалася вона «стихійно», «всім наро
дом» — «сама собою». Першого дня боїв, 29 січня 1918 року, для оборони Цен
тральної Ради з’явилося, не враховуючи Січових Стрільців, може, 1.000 людей,
але їхні успіхи не могли бути значні, навіть при інколи великій хоробрості.
«Стихійно» заімпровізоване громадянське військо, не охоплене одностай
ною організацією, без постачання — було дуже слабе. Оборонці Центральної
Ради билися, розходилися по домах, щоб відпочити, а потім знову приходили
битися. Організованими одиницями були: 1. рештки Богданівського полку,
який у своїх касарнях на Печерському був увесь прикований боєм за Арсенал,
2. полк ім. Костя Гордієнка, що саме тепер прибув з фронту. І це все, крім
Січових Стрільців. Проти Центральної Ради виступали московські технічновійськові частини: інженери, гарматні, летунські і тому подібні спецвідділи,
цілий полк Георгіївських Кавалерів, численні частини інших полків. Але го
ловною силою були організовані большевиками місцеві ватаги московського
населення столиці. Всього разом большевики мали кілька разів більшу силу,
як оборонці Центральної Ради.
Оборона Центральної Ради цілком не була підготовлена. Не дивно, що рішальну й найголовнішу ролю в здушенні повстання відіграли Січові Стрільці.
В них була військова організованість і плян акції. Командування знало, чого
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хоче, І добре вимірювало кожен удар. Тому-то Січові Стрільці не відразу насліпо кинулися в бій, як тільки дня 27 січня почалися розрухи.
Січові Стрільці не надто добре визнавалися в ході революційних подій.
Вони були заскочені большевицьким переворотом і не зовсім точно знали,
хто його робить, —ліві українські партії чи московські большевики. На цю не
певність Січових Стрільців вплинуло хитання самої Центральної Ради від часу
большевицького жовтневого перевороту в Москві та її спроби примиритися
з большевиками. Немало дезорієнтувало Січових Стрільців і те, що українізо
вані полки здебільшого заявляли «нейтралітет».
Комендант оборони Центральної Ради М. Ковенко почав свою роботу
від того, що заарештував у залі Центральної Ради під час її нарад кількох лівих
соціялістів-революціонерів. Це виглядало так, неначе переворот у столиці був
внутрішньою українською справою. Незорієнтовані Січові Стрільці не почува
лися вправі встрявати у внутрішні політичні справи, бо ж це не випадає військо
вим частинам. Команда Січових Стрільців наказала гостре поготів’я, заборонила
стрільцям виходити на місто і брати участь у подіях. Тому Січові Стрільці навіть
не відповідали на обстріл касарень і автомашин з постачанням.
Біля полудня 29 січня команда Січових Стрільців і командир пішого ку
реня Андрій Мельник виїхали до Центральної Ради і до Командування Київ
ської Воєнної Округи, якому безпосередньо пігщягали, щоб отримати останні
інформації. Тут довідалися, що українські ліві партії в перевороті участи
не беруть і що він є ділом лише московських большевиків, і з тим вернулися
до касарні. Автомашина командира Січових Стрільців проскочила через Сінну
площу в останній хвилині: від Великої Житомирської входив большевицький
відділ.
Становище виглядало приблизно так; від товарної станції большевицькі
відділи дійшли по Великій Васильківській майже під Хрещатик, а по Великій
Володимирській аж під Бібіковський бульвар. З другого боку — на Липки,
аж до околиці Лютеранської. Від головного двірця — по Фундуклеївській аж
до Пироговської. Головний наступ ішов з Подолу по Великій Володимирській,
де большевики зайняли готель «Прага» на сто метрів від будинку Центральної
Ради, який узяли під сильний обстріл. Саме в той час Центральна Рада засідала
в повному складі і дебатувала над земельною реформою. Січових Стрільців
у Духовній Семінарії відрізав большевицький відділ, що замкнув Вознесенський спуск. Була година друга пополудні.
Прибувши в касарні, комаїшир Січових Стрільців видав наказ вступити
в бій. Це ріїпеньїя прийняло стрілецтво з почуттям полегші: кінчалися нарешті
муки непевности.
Поки стрілецтво шикувалося на подвір’ї, комевдант першого куреня Ан
дрій Мельник виготовляв оперативний наказ. Наказ передбачував: ударити
в большевицьку групу, що наступала з Подолу, і відкинути її до Дніпра й таким
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ЧИНОМ перервати її зв’язок з печерською групою. Зліквідувавши повстання
на Подолі, перекинути стрілецькі сили на інші загрожені місця. Наступ мала
перевести друга сотня з сотнею скорострілів. З одного грузовика заімпровізовано «броневик», уставляючи в нього скорострілн. Цей експеримент себе
не виправдав.
Цілою бойовою акцією мав командувати Андрій Мельник. Біля третьої
години відчинилася брама касарні, з неї виїхав грузовик зо скорострілом
і відкрив огонь по большевицьких бандах, що залягли від Львівської. Відділ
під командою Пасіки вступив у бій. Він швидко дійшов до Львівської і вдарив
на Сінну площу, де зав’язався короткий, але дуже кривавий бій. За кілька хви
лин полягла вся залога «броневика». Якимсь чудом залищився живим тільки
кулеметник, що ні на хвилину не припиняв обстрілу. Багнетами і ручними
гранатами здобуто Сінну площу. До вечора ми дійшли до Трьохсвятительської.
Тут застала нас ніч, і наступ припинився.
Стрілецькі стежі мусіди здобувати будинок за будинком, бо з вікон увесь
час сипалися стріли. Перщий відділ мав такі великі втрати, що йому на під
могу довелося вислати окрему чету. Вночі большевики пробували вибити нас
зо здобутих позицій, але безуспіщно. Потім почали обстріл з мінометів.
Другий відділ під командою Івана Вирвача здобув готель «Прага» і таким
чином припинив обстріл будинку Центральної Ради. Під вечір відділ зупи
нився перед Софійською площею. Третій відділ Івана Чмоли пілійшов до Со
фійської площі через Рильський провулок.
Вранці ЗО січня відділ Чмоли здобув Михайлівський монастир, натискаю
чи на ліве крило больщевицької групи, що скупчилася проти відділу Федя Чер
ника на Трьохсвятительській вулиці. Відділ Вирвача здобув Володимирську
Гірку і закріпився на ній, перериваючи зв’язок між большевицькими групами
Подолу й Печерського. В боях цього відділу взяли дуже визначну участь вже
й інші частини оборонців Центральної Ради, головно Вільні Козаки.
Найважчий бій ішов на відтинку Федя Черника. Протягом ночі большеви
ки підтягнули сюди великі сили, щоб проломитися в середину столиці. Січові
Стрільці кинули сюди всі резерви, залишаючи на оборону касарень лише 15
новобранців і ранених.
Увесь день наступи й протинаступи чергувалися з обох боків, але вирішен
ня не осягнено. Вночі з ЗО на 31 січня большевики зміркували, що по Великій
Володимирській уже не проб’ються до Центральної Ради. Тому почали густо
обстрілювати мінами наші касарні, рішившися вранці проломити наш фронт
у його найбільш недоступному місці — на кручі за касарнею.
В кінці третього дня бою, 31 січня, перші большевицькі відділи почали
наступати від Фроловського монастиря під стрілецькі касарні. Але всі скоростріли були скупчені на відтинку Федя Черника. Побудовані там за ніч больше
вицькі барикади розсічено на тріски. З підтримкою цього вогню ще раз пішли
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СІЧОВІ Стрільці в наступ, зламали ворожий опір і дійшли до Андріївського
спуску. Дорога на Поділ лежала відкрита.
Большевицький полк Георгіївських Кавалерів ударив від Подолу на стрі
лецькі касарні. Відбитий з кривавими втратами, він відступив. Обидві сторони,
знеможеш, затихли. Але доля Подолу, а з ним усього большевицького повстан
ня була рішена перемогою відділу Федя Черника.
Під вечір цього дня сотник Василь Кучабський перехилив Особливе Ко
мандування на сторону стрілецького пл5шу: ліквідувати повстання спершу
на Подолі, а потім усіма силами звернутися проти Печерського і залізничних
двірців. Згідно з новим пляном штаб Особливого Командування віддав у роз
порядження Команди Січових Стрільців Полуботківський полк (50 багнетів!),
шо саме зломив свій «нейтралітет» і погодився взяти участь у боях. Перед
вечором відступив від нейтралітету і полк «Самокатників» (300 багнетів).
Отримавши таке підсилення, командування Січових Стрільців залишило Са
мокатників на оборону касарень, а всі свої сили почало готувати до наступу
чергового дня.
Вночі большевики почали обстріл касарні Січових Стрільців важкими
мінами. Самокатники залишили її, а в ній шпиталь з десятками ранених.
На велике щастя, большевики не завважили того і стрільці встигли знов об
садити касарню, що була опірним пунктом, довкола якого, немов на завісах,
обертався весь наш наступ.
1 лютого почався бій за Поділ. Протягом дня Січові Стрільці завзятими
боями здобули Житній базар, а під вечір — Верхній Вал. Здобуто міномети,
якими большевики наробили нам великої шкоди. Обслуга мінометів склада
лася з кількох полонених австрійців, яким большевики платили по 100 золотих
карбованців денно.
Вночі з 1 по 2 лютого останній більший відділ большевиків силою около
400 багнетів закрігшвся на Щекавицькому цвинтарі, стрімкій і важкодоступній горі між Подолом і Куренівкою. Впродовж дня 2 лютого їх звідти вибито
багнетним боєм. Після того большевики залишили всякий опір у цій частині
міста. Залишилися ще Печерський Арсенал і залізничні двірці.
Таким чином, своїм виступом 29 січня 1918 року Січові Стрільці врятували
Центральну Раду й усю українську державність. Саме в той час ішли перегово
ри в Бресті над Бугом і впацок українського уряду в Києві виключив би Україну
з ряду міжнародних чинників на довший час. Большевики тому й атакували
так завзято Київ, щоб перекреслити переговори в Бресті.
Рятунок українського уряду окупили Січові Стрільці дорогою ціною. Ми
втратили майже половину свого складу вбитими й раненими. З трьохсот баг
нетів двох піших сотень залишилося 170. Загинула половина скорострільної
сотні, обслугу вісьмох скорострілів зведено до п’ятьох.
Хто загинув у Києві? Невідомо...
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Скрізь по вулицях валялися тіла стрільців, яких ми не могли забирати,
бо самі падали від утоми й не мали змоги нікого ховати. Список полеглих
стрільців пропав кілька днів пізніше під час відступу з Києва.
Головною причиною успіхів Січових Стрільців були: систематичність дії
і всюдиприсутність командування. Стрілецькі вілліли безупинно наступали
й не давали ворогові часу на переформування й закріплення. Командування
наказувало бити в найслабші місця противника і не так дбати про здобуття
терену, як про цілковите знищення ворога.
Організованість Січових Стрільців давала їм перевагу над численними,
але малорухливими бандами противника, що були дуже завзяті в обороні, але
менше грізні в наступі. В багнетному бою слабо вишколені большевики мало
коли витримували удар. Одначе вирішним було те, що наступала на нас лише
большевицька група Подолу. Большевики з Печерського, заховані за укрі
пленнями Арсеналу, були зв’язані Богданівцями і тому в наступ не йшли. Якби
большевїгки наступали координовано, то нам не виграти було б боїв за Київ,
навіть коли билися б ми вдвічі хоробріше.

Євген МАЛАНЮК

АНДРІЙ МЕЛЬНИК
(Уривок зі спогадів)

І
Осадний Корпус зайняв Київ у грудні 1918 року, і з того приводу Дирек
торія УНР надала рангу отамана — цебто в номенклятурі Центральної Ради
генерала — таким трьом старшинам нашої Армії:
Василеві Тютюнникові як 1. генерал-квартирмайстрові Військ Директорії,
Євгенові Коновальцевіяк командирові Осадного Корпусу і Андрієві Мельни
кові як начальникові штабу того ж корпусу.
Наказ Директорії, як кожен наказ, сприйнято в війську як річ само собою
зрозумілу, тим більш за «взяття столиці», і в моїй, тоді «поручницькій» свідо
мості ті три нагороджені особи вже назавжди залишилися генералами нашої
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Армії. І я, властиво, досі не знаю, чому пізніїп і Євген Коновалець, і Андрій
Мельник, ставши на чолі революційної організації, самі себе неначе здеградували на рангу нижче*.
Особисто Євгена Коновальця прийшлося побачити на одній з нарад у Ге
неральному Штабі ще тоді ж у Києві. Натомість його найближчого співробіт
ника, Андрія Мельника, побачити довелося значно пізніїие, а саме по тім, як
з Генерального Штабу виділено і сформовано т. зв. Штаб Дієвої Армії УНР.
Це сталося десь у лютім — березні року 1919.
Василь Тютюнник, ще в Києві призначений перщим помічником на
чальника Генерального Штабу, автоматично ставав помічником начальника
Штабу Дієвої Армії. Начальником якийсь час був генерал (отаман) Олександр
Осецький. Але наказом Головного Отамана на місце Осецького раптом при
значено саме Андрія Мельника.
Яктодіїиній ад’ютант помічника начальника Генерального Штабу, я знав,
що несподіване призначення Андрія Мельника мало характер «політичний»,
що цю кандидатуру мав висунути Осадний Корпус «1н корпоре» — Стрілець
ка Рада — з уваги на значення Формації Січових Стрільців з часу 1-ї світової
війни.
Проблема рангів тоді вже втратила на актуальності: буяла революція
і на рангові тонкощі просто не ставало часу. В цій справі була, може, лише
та незручність, що новозорганізований Штаб Дієвої Армії, щось як щтаб
головного командування, завдяки спеціяльним заходам Василя Тютюнника
мав характер максимально в тих обставинах фаховий, отже, кваліфікований
і майже не різнився від нормального Штабу Армії з часів 1-ї світової війни**.
Першим генеральним квартирмайстром був Володимир Сінклер, Гене
рального Штабу генерал-майор та один з найздібніших штабовців колишньої
російської армії. Начальником оперативного віддіду був Микола Капустянський — тієї ж армії Генерального Штабу полковник. Начальником розвідки
був теж Генерального Штабу полковник — Липко. Ба навіть чергові стар
шини в оперативнім відділі були колишні сотники (капітани) — кандидати
Генерального Штабу. Щоправда, Василь Тютюнник, фактичний начальник
штабу Армії, був не штабовцем, підполковником колишньої російської армії,
але старшиною великого досвіду і як бойовий командир, і як оперативний
ад’ютант корпусу за першої світової війни. До того треба додати яскравий во
єнний талант і немалу політичну інтуїцію, що тоді мало величезне значення
в обставинах фактично революційної війни.
* Можливо, тому, що слово «отаман» було вже звульгаризоване як ранга і викликало не дуже
приємні асоціяції. В Українській Галицькій Армії ранга «отаман» відповідала «майорові».
** Легко можу порівнювати, працювавши весною і початком літа 1917 року в штабі XI росій
ської армії.
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Тож не дивно, шо на першу появу нового начальника чекали в штабі Дієвої
Армії з немалою цікавістю, може, навіть не без певного скептицизму. Тахутко
прийшло несподіване «розчарування» всуміш зо здивуванням, а в мене особис
то — з подивом. По певній події, що про неї мова нижче, подив цей перейшов
у своєрідну навіть закоханість, що згодом прийняла форму тривалої симпатії.
Вона залишилася до кінця наших що далі, то й рідших зустрічей.
До вагона штабу Армії, де звичайно відбувалися доповіді Головному Ота
манові, увійшов високий, моложавий, але на вигляд неокресленого віку стар
шина, в зграбно скроєнім мундирі-«френчі» кольору хакі. Увійшов упевненопросто, привітався так, якби те саме чинив щодня, і зайняв своє місце. Доповідь
звичайно робив Тютюнник. Чисто технічні доповнення давав Сінклер. Симон
Петлюра або схвалював рішення, або, навпаки, оспорював його досить темпе
раментно, з типовою для нього аргументацією «так мені чомусь здається».
Новий начальник штабу, уважно прислухаючись, мовчав. Але, коли він
вкінці забрав голос — рівно, скупо і точно, —то якось блискавично всі присут
ні, від генерала Сінклера до такого «безсловесного» поручника, як я, зрозуміли,
що Андрій Мельник —далеко не фіїурант, не недавній поручник, що лише ви
конує призначену йому політичну ролю, а таки справді людина на своїм місці.
Це враження, згодом переконаність, годі зараз аналізувати чи виясьшвати, але
кожен військовик зрозуміє сенс моменту, що його тут блідо й коротко подаю.
Можу лише додати, що Василь Тютюнник був людиною і старшиною занад
то вимогливою і для себе, і для других, отже, особистістю не дуже «легкою»
в співпраці. Але між ним, ніби підлеглим, і його новим формальним зверхником відразу ж встановилася повна службова гармонія без жодного дисонансу
«непорозумінь», «ріжниць поглядів» чи яких-будь напружень у відносинах.

II
Строго кажучи, Андрій Мельник як постать і характер являє особисто для
мене і досі велику таємницю. Знаю з досвіду, що чудесні появи людей, появи
раціонально нічим ніби не умотивовані, наприклад, т. зв. самородки, появи
якби протиприродні,— вже ж були фактами безсумнівними. Це має місце
переважно в області волі і здібностей, таланту й обдаровання — «природного
розуму не може замінити жодна школа».
Але у випадку Андрія Мельника якось донині не можу зрозуміти й по
годитись, що цей чоловік, який мав обличчя і постать справжнього родового
аристократа, був у дійсності сином галицького селянина. Добре знаю аристо
кратичність нашого селянства, але й не менш добре знаю всі від’ємні сторони
нашого національного характеру... Не можу сказати, що Андрій Мельник
був ідеал воїна, мужа, лідера, вождя, напевно, вдача його мала свої вади чи
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й браки. Але є властивості вдачі, яких не може дати ані школа, ані характер,
ані самодисципліна, лише — подобається нам це чи ні — походження, дідичність, раса.
Він був справжній геній такту, куди входили такі складники, як природна
вихованість — в його випадкові вона просто вражала! — природна вроджена
інтелігенція і якийсь цілком природно згармонізований з ними естетизм. Вони
в нім були безпомилкові, а цього не можуть дати ні Ітон, ні Оксфорд — вжи
ваючи цих назв символічно — в такій природній формі. їх дають лише родина
й раса. Або, може, тут джерел їх треба шукати в сфері надприродній? В області
віри? Бо Андрій Мельник, як знаю, був людиною і релігійною, і церковною.
Ці властивості Андрія Мельника, цей, не вагаюся сказати, чар його особистости — «єдвабна криця» — відчували, певно, всі. Пригадую, що донька
пані дому, де ми в Жмеринці щоденно обідали, гімназистка років 12-13, наївна
й пустенька, як Уля в «Мині Мазайлі», не могла приховати захоплення пове
дінкою і мовою — панночка була в періоді немилої їй «українізації» — і якось
несподівано сказала мені «в таємниці»: «От якби такі були українці, то я б
перша українізувалася». Не здивувався я цією «сповіддю» тоді, як не дивуюсь
і тепер: це був психологічний відрух юначки, що побачила й відчула тоді досить
уявний український «вищий світ» серед примітивізму, простацтва, а то й хам
ства довкільної щоденности... Справді, навіть мовно цілком природна орга
нічність її у Василя Тютюнника та шляхетна вишуканість в Андрія Мельника
могли зробити враження не лише на панночок.

111
Контакти військових з цивілями були рідкі, властиво, ніякі: війна, отже,
часу на те не було. Але пригадую випадок, коли цілком несподівано, і завдяки
саме Мельникові, така зустріч — перша в моєму житті — притрапилася.
Мій начальник послав мене до нової столиці, Кам’янця, з якимсь до
рученням до міністерства. По приїзді туди вияснилося, що комендатура
міста приділила мені помешкання разом з отаманом Андрієм Мельником,
шо теж мав справу до Кам’янця. До речі, це була досить гарна вілла на т. зв.
Новім Пляні, де пізніш надовше замешкав Симон Петлюра. Як виявилось,
таке «співзамешкання» сталося за ласкавого згодою самого Андрія Мельни
ка. Коли я поладнав свої справи, десь надвечір повернувся Андрій Мельник
і своїм стримано-дружнім тоном зробив мені пропозицію; сьогодні річниця
II Універсалу, є парадний спектакль з Садовським у театрі —чи не схотів би я
товаришувати йому в урядовій ложі? Це була пропозиція, не наказ, але велика
дистанція на становищах зробила так, що ту пропозицію я прийняв звичайним
«слухаю». І ми пішли, чи поїхали, разом.
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Спектакль був вийнятковий — «Останній сніп» Людмили СтарицькоїЧерняхівської з геніальним втіленням Миколи Садовського в ролі полковника
Нещадима, з чудовою обсадою і прекрасною режисурою. Враження і від Старицької, і від Садовського було незабутнє. Ще й досі бачу, як у жупані пшенич
ного кольору Садовський падав справді, як останній сніп. Була якась офіційна
частина, промова, але нічого не запам’яталося. При закінченні програми
знову — тим же тоном пропозиція-наказ: «Пане поручнику, мене запросили
урядові чинники на вечерю до клюбу Франка. Чи не хочете товаришувати?»
І з усмішкою: «Будьте вже сьогодні ад’ютантом до кінця, отаман Тютюнник,
припускаю, нічого не матиме проти».
Ми опинилися в клюбі, що носив обов’язуюче ім’я. Клюб був, либонь,
соціялістичний, лівий. Недавно відбулася зміна кабінету, уряд пішов, як то ка
жуть, направо. І, коли ми сіли за стіл, я зараз же зорієнтувався, що поруч нас
сиділи представники попереднього уряду. І справді, опріч члена Директорії
Макаренка, там були самі «бувші»; колишній прем’єр Голубович, колишній
військовий міністр Жуковський і ще кілька інших. Андрій Мельник тримав
ся якось офіційно, видно було, що ці люди були йому або мало знайомі, або
й зовсім чужі. В розмовах він не брав участи. Та й розмов, властиво, поза кон
венціональними, не було. Але коли подали закуску і перейшла перша чарка
самогону, язики наших господарів розв’язалися... І ми, два нерівні своїми
становищами військові, почули — не знаю, як Мельник, але я — вперше —
такі квіти й виквіти політичного красномовства, що, сяк-так зліквідувавши
м’ясну печеню, на знак отамана встали, подякували і по вибаченні з його по
кликанням на від’їзд до Армії опинились на свіжім повітрі. Андрій Мельник
буквально зітхнув, як після важкого тягару, і вже зовсім неслужбово, і зовсім
не по-начальницьки, а скоріше як старшина старшин сказав: «Вибачте, що за
тягнув вас. Ніколи в житті я так не змарнував часу, як оце тепер».
Не варто пригадувати мови й розмови осіб, що адже ж волею долі мали вести
національний корабель у часах Нентральної Ради й пізніш. Формально то мав
бути виквіт народу. В дійсності рівень і формат тих осіб не переходив за виміри
загальноімперської т. зв. інтелігенції, хіба з виразігам співчинником кольоніяльности, отже, провінціялізму, південної емоційности та національного «кордоцентризму». Але при тім факт іх партійної приналежности давав їм, у їхній
свідомості, право на становища, далеко не співмірні з їх характером і знанням.
Можливо, що військовики того часу назагал теж носили на собі печать
кольоніяльної дійсности. Але військові, поза випадками отаманщини, силою
самої лише приналежности до Армії, мали ту психологічно-вояцьку перевагу,
що посідали: 1) інстинкт ієрархічности, отже, служіння і 2) здібність ясніше
й гостріше бачити й оцінювати. Тих властивостей у тодішніх цивільних по
літиків або не було, або замутнилися вони психологічною зрусифікованістю,
та ще й спацифіковані наївно-ідилічним фантомом, в суті речі, антидержавної
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драгоманівщини. Вони сприймали, наприклад, большевизм розумово як «соціялізм!» іт. п., адо війська і військових відчували дивне відштовхування, нехіть
і майже ворожість.
Припускаю, що Андрій М ельник пережив той вечір у кам’янецькому
клюбі ім. Франка більш спокійно, може, вже мав попередній досвід, але я,
політичний ляїк* і підрядний старшина, для котрого прізвиша Грушевського
і навіть Винниченка звучали майже сакрально, а титул прем’єра чи міністра
сприймався як щось бездискусійне, пережив той вечір як важке потрясіння,
як своєрідну духову катастрофу... До наших політиків з того незабутнього ве
чора стратив я довір’я надовго, якщо не назавжди.
Цим, може, пояснюється неймовірний, на перший погляд, випадок, коли
в інтимній вечірній розмові з Василем Тютюнником вліті 1919 року я, завжди
слухняний ад’ютант, висунув був ідею — страшно сказати — військової дик
татури. Час був назовні ніби безпечний, ми йшли на Київ, але очі Тютюнника
вже бачили зиму, неодягнену Армію, брак набоїв і медикаментів і той похід
ний шпиталь, в який обернулася Армія в листопаді того ж року. Цікава була
репліка Тютюнника: «Згода, але чи можете мені підказати, кому мав би дору
чити скарбницю?» На те я відповів тідьки заклопотаним мовчанням, і справа
диктатури перестала бути темою наших роздумів.

IV
По переході Української Галицької Армії в липні 1919 року наступило нове
переформування керівництва військом. Василь Тютюнник став Командуючим
Армією УНР з підпорядкуванням т. зв. штабові Головного Отамана, якому од
ночасно підлягав би також штаб Галицької Армії, її Начальна Команда. Андрій
Мельник — думаю, на власне бажання— вернувся до Січових Стрільців: тоді
вже не корпусу, а групи.
Час і події летіли скаженим чвалом. І от — остання зустріч. Ще «в полі».
Грудень 1919-го. Непритомного в тифі Василя Тютюнника несемо до по
даного на станції Миропідь малого сальонового вагона, того самого, в котрім
ми з Тютюнником виїхали з Києва в лютому того ж року — доля часом любить
поглузувати. А в вагоні вже лежать у тифозному маячінні Андрій Мельник, Єв
ген Мєшковський... Потім рівненський шпиталь. Смерть Василя Тютюнника
19 грудня 1919 року. Зимовий похід. Рік Двадцятий... Інтернування. Розпо
рошення. Еміграція.
Побачити Андрія Мельника довелося аж року 1932, коли, перемагаючи
немалі пашпортові труднощі — «нансеністам» не вільно було перебувати
* Профан (польськ.).
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В Галичині,

— ми з дружиною поїхали на літній місяць до Гребенова, І там ціп
ком несподівано побачив я Андрія Мельника, вже не вищого старшину нашої
Армії, лише інженера-лісовика. «От коли й де прийшлося побачитись», — це
були його перші слова. Ми ходили лісовими стежками понад бурхливим Опо
ром і згадували. Були зустрічі зо студентами, з громадськістю, навіть фотогра
фування. Боляче було і радісно. Може, більш боляче... Потім знову кількалітня
павза. Раз зустріч — очима — у львівському трамваї. І знову павза...
Року 1941 -го, в розпалі літа, мене розбудив телефон у моєму варшавському
помешканні. Знайомий голос сказав; «Почалось. Пане сотнику, ваше місце
в Києві». Відповідати було трудно й незручно. За двадцять літ еміграції я зо
всім інакше собі уявляв поворот до ЇСиєва. Прийти туди ніби півлегально, але
разом з чужим військом і з чужою силою, якої цілі були надто одверті,— це
не вкладалося в мою, хоч би тільки вояцьку, свідомість. І тому я не був у стані
відповісти.

Насмілюся тепер домислюватися, що коли Андрій Мельник по вбивстві
Євгена Коновальця став на чолі революційної— до речі, тоді вже підмінова
ної — організації, то не тому, щоб почував себе революціонером або політи
ком. Рішальним, на мою думку, було тут чисто військове почуття вояцького
обов’язку: заступити полеглого товариша і колишнього командира.

Ю ршАРТЮ ШЕНКО

СОБОРНО-ДЕРЖАВНІ ТРАДИЦІЇ
АРМІЇ УНР - ОСНОВОЮ І СИЛОЮ
НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО РУХУ
І
Листопад у нашу державно-визвольну добу позначився поруч двох най
більш радісних також однією дуже сумною подією, що мала вплив на психоло
гію, світовідчування та на національно-духовий розвиток українського народу
і на кристалізацію ідеологічних засад українського націоналізму.
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І так, поруч проголошення 20 листопада 1917 року самостійности Укра
їнської Народньої Республіки Третім Універсалом і поруч Листопадового
Чину — 1 листопада й надання 13 листопада того ж 1918 року проголошеній
державі в Галичині назви Західньо-Українська Народня Республіка була й ота,
найсумніша після Круг, трагічна подія над річкою Звіздаль під Базаром — коли
большевики 21 листопада 1921 року розстріляли 359 вояків Армії Української
Народньої Республіки.
І те, що сл. п. полк. Андрій Мельник відійшов у вічність в історичний день
Листопадового Чину, мимоволі пов’язує нашу думку не лише з листопадовими
подіями нової нашої історії, але й спрямовує її в сиву давнину до подій на західньому форпості України — в Галичині, — так дуже подібних до таких же
в сучасній нам добі.
Це віїїнував і передав нам автор «Слова о полку Ігоревім», коли звертався
до Ярослава Осмомисла, що «на столі золотокутім сів у Галичі і сталь своїх
полків угорські гори підпирати вислав», до того галицького князя, що «Дуна
єві замикає брами і ген, аж по Дунай, він чинить суд» — «твоя гроза, твій гнів
по землях рине, і Київ відмика твоя рука», і закликав його стріляти «і кощія
Кончака за землю Руську й Ігореві рани, за рани Святославового сина!»*
Власне, в десяту річницю смерти сл. п. полк. Андрія Мельника насувається
думка про цілковиту подібність між ролею Галицько-Волинської держави з
Х ІІ-Х ІІІ століть і ролею західних українських земель нашої доби. І то не тіль
ки в тому, що історія повторилася за 500 років, коли створений у Рівному
на Волині в квітні 1919 року новий Уряд Української Народньої Республіки
на чолі з Борисом Мартосом змушений був у травні того ж року відступити
з своїм військом до Галичини; і не тільки в тому, що згодом Армію УНР під
силила Галицька Армія та в її складі в серпні 1919 року здобувала Київ, але й
у тому, що Київ, як тоді, так і тепер, уважався «матір’ю городів українських»,
хоч державно-політичний центр не раз мусів і в нашу добу бути поза Києвом.
Подібність є теж і в багатьох інших секторах, і то не тільки політичного, але
й церковно-релігійного життя.
Хоч політичний центр після нападу Андрія Суздальського в 1169 році
на Київ і пізніше Батия в 1240 році перенісся до Галицько-Волинської дер
жави, то все ж церковно-релігійний центр далі лишився в Києві без уваги
на те, що якийсь час митрополича катедра не була обсаджена. Власне, тоді
за старанням галицько-волинського князя Данила Романовича на київську
митрополичу катедру призначив царгородський патріярх митрополита Кирила
III, родом з Галичини. Вибір його не був щасливий, бо митрополит Кирило
на протязі сорокалітнього свого урядуваньш підготовив перенесення мгггрополичої катедри з ІСиєва до Володимира Суздальського, а згодом до Москви.
‘ Переклад Святослава Гординського.
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Отож, як тоді, так і тепер, старанням церковних православних чинників західніх українських земель Українська Православна Церква під польською
окупацією стала автокефальною на підставі того, що до 1685 року належала
вона до юрисдикції київської митрополії Української Православної Церкви,
автокефальної вже в давнину в своєму внутрішньому житті й управлінні. Теж
і тодішня наша церковна політика супроти Ватикану в дечому була подібна
до сучасної.
В ті часи представниками Галицько-Волинської держави були князь
Роман Мстиславич і його син Данило Галицький, якому Папа Інокентій III
пропонував королівську корону. В козацькуж добу представниками Галицької
Землі на всеукраїнській політичній і церковній ниві були, зокрема, гетьман
Петро Конашевич-Сагайдачний (1614—1622), що з усім Запорізьким Військом
вписався до Київського Богоявленського Братства, та київський митрополит
Варлаам Вонатович, що його синод московської Церкви позбавив сану й пока
рав досмертним засланням за те, що мав мужність сказати, що обряди і правила
української Церкви й духовенства «незмінні й непорушні ще від часів запрова
дження сюди релігії християнської грецького визнання, спершу через апостола
Андрія, опісля через княгиню Ольгу та князя Володимира Великого...»
Збагативши свою духовність християнською культурою і пов’язавши хрис
тиянську релігію зо своїми давніми віруваннями в одну національно-духову
й духово-релігійну цілість, український нарід унапрямив і своє церковнорелігійне життя в те ж саме державне річище, що випливало з того ж самого
джерела сили, яким був Київ — «мати городів українських». І, власне, всі най
світліші історичні сторінки Києва писалися українськими збройними силами,
а кров’ю їх лицарів утверджувалися й ратифікувалися всі церковно-релігійні
й державні акти.
Починаючи від часів походу Володимира Великого в Галичішу 981 року
та відколи Ярослав Мудрий приєднав у 1031 році Червенські Городи до матірнього пня, потім запопадливою обороною Володимира Мономаха україн
ських земель та їхньої єдности, і ще пізніше за Богдана Хмельницького, і так
аж до років 1918—1919 історію України писали збройні сили, а входили в них
сили всього українського народу.
Український нарід, успадкувавши від своїх предків — хоробрих русичівдружинників і завзятих козаків — обов’язок дбати «найперше про цідість усієї
України, вдруге про вольності її і втретє про рівність і добро черні»*, поставив
в осередку своїх змагань «Козацьку Націю» в значенні того, що кожний п гро
мадянин є козаком — оборонцем української землі, віри й народу.

* Подано за грамотами й оповіщеннями Коша Запорозького з 1667—1709 років.
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І це давнє українське «Вірую», що напередодні першої світової війни жев
ріло тільки в підсвщомості українського народу, з вибухом війни почало ви
ринати наверх, і галицька вітка українського народу перша почала формувати
за Австрії вівділи Українських Січових Стрільців. І так прийшло на південнозахідньому фронті до зустрічі українського вояцтва російської армії з вояцтвом
українських формацій з другого боку фронту та до ознайомлення їх з життям
галицьких українців.
У той же час на теренах російської імперії через тогочасну нагінку державноадміністраційного апарату на все, шо українське, виключена була можливість
творити подібні українські військові частини.
Внаслідок вищезгаданих зустрічей не один з вояків-українців з Над
дніпрянщини в час війни, читаючи не раз піл свист куль куплену в книгарні
Львова, Тернополя чи деінде книжку чи знайдений в окопах український мо
литовник, віднаходив свою свідомість. Тому від такого вояка з фронту летіли
додому чи до товаришів листи українського національного змісту. В запіллі ж
українці-вояки російської армії стрічалися з утікачами або з евакуйованими
чи полоненими українцями з Галичини, що знайомили їх з рідною історією,
яку приховувала від них московська влада. Одночасно та частина української
молоді, що була під впливом «Історії Русов», козацьких літописів, «Кобзаря»
й живих ще в народі традицій Козацької Держави, стала усвідомляти собі
національно-військові та державно-політичні вимоги в тій наявній історич
ній дійсності, що наступила 7 березня 1917 року з виступом у Петрограді
Волинського, Преображенського й Ізмайлівського — українських за своїм
складом — полків, що повалили московську царську імперію. В авангарді
відродженого національного походу стала озброєна когорта молоді з невели
кою кількістю старших одиниць. Власне, ця молодь заснувала Український
Військовий Клюб ім. гетьмана Павла Полуботка з централею в Києві на чолі
з пор. Миколою Міхновським. І з ініціятиви цього клюбу почали творитися
українські військові формації, які з Січовими Стрільцями стали згодом осно
вою регулярної Армії Української Народньої Республіки. При тому Січові
Стрільці, по розгорненні їх у корпус на чолі зо своїм командиром, полк. Єв
геном Коновальцем, і начальником штабу, полк. Андрієм Мельником, стали
тим всеукраїнсько-соборним стрижнем Армії УНР, який опісля успадкувала
Українська Військова Організаціїї (УВО). Власне, УВО цим і пов’язала дер
жавне діяння з часів регулярних збройних змагань з пізнішим державним
діянням, що продовжувалося за часів підпільно-революційної боротьби, як
і триває воно й сьогодні в Україні, хоч і в інших виявах.
Треба сказати, що в 1917 році національно-політичні процеси відбували
ся рівнолежно з усвідомленням національно-державних та військових основ
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І національно-релігійної спадщини наших державних періодів. По обох бо
ках фронту вояки-українці приходили до висновку, що національно-духове
й національно-релігійне життя було синтезою і випливало з одного й того ж
самого національно-державного джерела.
Автор цих рядків по своїм боці фронту в окопах не раз був свідком диску
сій, що їх викликували знайдені в австрійських окопах українські молитовни
ки, часто навмисно залишені на відтинку фронту, шо його тримали Українські
Січові Стрільці. Такі дискусії завжди закінчувалися висновком, що ми повинні
вернутися на шлях наших дідів і прадідів за козацької та княжої доби.
Глибока релігійність, на нашу думку, підказала й полк. Андрієві Мель
никові лагідно-помірковане ставлення до несубординованих членів ОУН під
час внутрішньо-організаційного конфлікту, коли дехто з членів був тої думки,
що до них треба поставитися так, як у XIII сторіччі князь Данило Романович
до неслухняних бояр. Українська релігійна містика, національно-історична
романтика та традиції Армії УНР, до складу якої належав полк. Андрій Мель
ник, були тою рушійною силою, що, надаючи вояцьким починам динамічности, одночасно спрямовувала ті почини в річище національно-моральної
творчости, як це можемо бачити хоч би з таких двох прикладів.
16 квітня 1919 року Запорізька група прибула в район Радивилова-Нового
Почаєва. Власне, тоді, на загальне бажання всього запорізького вояцтва, ко
лишній учасник Всеукраїнського Церковного Собору в 1918 році й тодішній
священик Дорошенківського Полку (теперішній головний священик Запо
різької Групи) о. Павло Пащевський та автор цих рядків як персональний
ад’ютант командира Запорізької Групи полк. І. Дубового замовили в мистцівченців Почаївської Лаври намалювати для Запорізької Грули історичний образ
Покрови Божої Матері, за малюнком з історії Михайла Грушевського, на якім
запорожці побожно простягають руки до Матері Божої, що з’явилася перед
ними в усій своїй величній постаті.
Той самий образ у тридцятих роках був витканий на прапорі, що його
в час відродження державної тяглости Карпатської України передали ми
Карпатській Січі. Власне, Українська Громада в Ліберці на Судетщині в ЧехоСловаччині, головою якої був тоді лектор Української Господарської Акаде
мії К. Михайлюк, а членство складалося з галичан, при моїй активній участі
зібрала більшу суму й замовила в Відні пречудовий прапор — з одного боку
блакитний, а з другого — жовтий, з витканими золотом образами св. Покрови
на блакитній стороні та Архистратига Михаїла — на жовтій.
І ці щирі датки галицького вояцтва на прапор найяскравіїпе виявляють
оту національно-релігійну моральність, яку, власне, на нашу думку, уосіблював у собі виразник ідейних прямувань цього вояцтва полк. Андрій Мельник.
Перебуваючи в 1920 році в Празі як військовий аташе й контролер військових
місій Української Народньої Республіки, він старався сформувати власне з тих
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стрільців, що тоді були інтерновані в таборах Юзефова й Ліберця, українську
військову частину.

III
Та вернімося ще до періоду формування основного ядра української
регулярної армії. Загальне становище для нас у той час було дуже сприят
ливе, бо не тільки ворожі нам по один і по другий бік фронту, але й усі між
народні панівні сили заперечували нам право на державну суверенність. До
того ж на обрії ще зарисовувалася можливість заміни московської окупації
німецько-австрійською. З півночі ширилися московсько-большевицькі гасла.
Серед вояцтва зростали пацифістичні підшепти. Тому великою підпорою для
Українського Військового Комітету на чолі з Симоном Петлюрою в боротьбі
з відосередніми силами — до часу, поки почали творитися регулярні збройні
сили,— стали прибулі з полону з-під Царицина полковники Євген Коновалець, Андрій Мельник, Роман Сушко та інші старшини і стршьці-галичани.
Вони здобули повне довір’я в Українській Центральній Раді, так що піз
ніше спеціяльні частини Корпусу Січових Стрільців несли й охорону бйія неї.
Також Січові Стрільці були в складі тих частин, що втримали столицю до часу
підписання Берестейського Договору. Вони разом з іншими оборонцями Ки
єва відступали по шл5гху на Житомир. До речі, автор цих рядків тоді належав
до складу тих частин, які в районі Святошина почали формуватися в Окремий
Запорізький Загін, а в лютому 1919 року оформилися в трьох його куренях. За
гоном командував генерал Пресовський, пішими куренями — ген. Олександер
Загродський і полк. Петро Болбочан і кінним куренем — ген. Всеволод Петрів.
По розгорненні загону в Бригаду команду перебрав ген. Натіїв — його пізні
ше в дипльоматичній місії на Кавказі вбили москалі. Опісля Січові Стрільці
становили при Другому Запорізькому Полку «бомбометну сотню», а згодом —
Курінь Січових Стрільців.
Вернувшися з Житомира до Києва, залишилися Січові Стрільці з волі Укра
їнської Центральної Ради залогою в Києві, а тим часом ми, запоріящі, не спи
няючись, продовжували переслідувати большевиківдалі вже на Лівобережжі. І,
власне, за гетьманщини, коли Січових Стрільців розформовано, то їх старшини
і стрільці розпорошились по всіх іншихуіфаїнських частинах і, як ми вже згаду
вали, служили і в Другім Запорізькім Полку, де служив і автор цих рядків. Дехто
з них залишився в цих частинах і після дозволу на формування окремого Загону
Січових Стрільців у Білій Церкві, а навіть і після повстання проти німецької оку
пації та гетьманської влади. Цим вони ще в більшій мірі причинилися до духової
підготовки наддніпрянського вояцтва для сприйняття Акту Соборности 22 січня
1919 року і до спільної всеукраїнської боротьби за нього.
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Тому Січові Стрільці в усього наддніпрянського населення залишили
найкращі спогади про себе, а особливо в мешканців Києва. ЬСияни любили
Січових Стрільців за їх вірність національно-державним ідеалам, за їх взірцеву
дисципліну і за зразкову охорону правопорядку. Стрілецький Осадний Корпус
дбав про охорону прав усіх громадян Києва без уваги на їх національність,
як про те свідчить, наприклад:

Наказ команди осадного Корпусу ч. 22
13 січня 1919 року:

1. Супроти того, що рішуча боротьба з внутрішніми ворогами Укра
їнської Народньої Республіки провадиться енергійними средствами,
покликаними для цього законними органами проти самочинних трусів,
арештів і розстрілів, якими користуються вороги Української Народньої
Республіки в явно провокаційних цілях, —
я буду немилосердно віддавати виновних під військово-полевий суд
для найтяжчого покарання.
2. Супроти того, що Український нарід тяжку боротьбу вів за само
стійність свою і свободу, він умів і вміє з великою пошаною і любов’ю
відноситись до свободи других народів.
І тому рішуче буду переслідувати тих провокаторів, які розсівають чут
ки про можливість єврейських погромів або агітують за них, як злочиніцв
супроти Української Народньої Республіки.
3. За самочинні арешти розстріляні козаки: Михайло Болотний і Ми
кола Іванов.
За погромну агітацію розстріляні: Станіслав Полянський і Ніканор
Вавельов.
Підписав: Т. В. О. Командира Осадного Корпусу
Отаман Мельник
Політичний Референт: Військовий Старшина
— Чайківський*.

Отож, як бачимо, вже відтоді полк. Андрій Мельник заступав полк. Євгена
Коновальця, тому цілком зрозуміле для всіх було, що по смерті останнього
зайняв він місце Голови Проводу Організації Українських Націоналістів, тим
більше що вони обидва майже однаково, як ті, так мовити б, два близнюки,
підходили до всіх головніших військових, політичних і державно-дієвих про
блем внутрішньо-українського і зовнішнього міжнароднього світу.

* Д - р М а т в ій С т а х ів .

«Україна в добі Директорії УНР». — Т. 2. — С. 21—28.
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Вони обидва в очах усього вояцтва Армії УНР були символами давніх
соборницьких традицій княжої Галичини, що їх вони пов’язали в реальній
дійсності з Актом 22 січня 1919 року, ратифікуючи разом з усіма своїми стріль
цями кров’ю в День Перемоги — 31 серпня 1919 року, здобуваючи Київ разом
з вояцтвом усієї Соборної України.
І чи не через те їх, як не раз і всю соборну Армію УНР на чолі з Головним
Отаманом Симоном Петлюрою, понижували, і то не тільки ті, для котрих по
над усе була «моя хата скраю», чи ті, що, спасаючи свою шкуру, по розбиттю
ворожих частин неохоче приставали до Армії УНР, але і їхні — Коновальця й
Мельника — шкільні товариші або й побратими зброї в Українських Січових
Стрільцях та в частинах, де вони відзначилися бойовими подвигами. Про таке
ставлення ближчих земляків до обох полковників говорить багато незапере
чних фактів. Формальною ж причиною для того було ніби повстання Січових
Стрільців проти накиненої німцями і протегованої московськими фінансови
ми колами «Протофісу» й очолюваної переважно великими землевласниками
української тільки формою гетьманщини. Січові Стрільці були лише послідов
ними в своїх чинах, бо вже в перші дні гетьманщини на побаченні полк. Євгена
Коновальця й полк. Андрія Мельника з Гетьманом Павлом Скоропадським
вони обидва заявили, що «стрілецтво до краю схвильоване методою переве
дення перевороту й засобами, якими він, Гетьман Скоропадський, покорис
тувався для перевороту»*.
Тож Січові Стрільці вже від самого початку не схвалювали того перевороту
та не залишалися байдужими до того, що «карательні отряди» компромітували
«серед широких народніх мас ідею українського національного визволення
настільки, що ті маси швидко будуть готові піти за кожною силою, яка йтиме
під гаслом боротьби проти України»**. Головно ж незаконність федераційного
маніфесту, що його неправно проголосив Гетьман Павло Скоропадський,
остаточно спонукала їх до повстання, щоб привернути потоптані німцями
і власними «безбатченками» права Української Народньої Республіки (Гали
чини, Буковини, Угорської Русі) і Наддніпрянської Великої України... в єдину
незалежну Українську Народню Республіку».
І тим самим закиди Січовим Стрільцям у «зраді» Галичини були безпід
ставні, Січові Стрільці все залишилися вірні тому, що «шлях до Львова йде
через Київ»***, як це підтверджує такий історичний факт. Коли затяжна боротьба
на кількох фронтах одночасно — проти большевиків, поляків і денікінців, — а
до того ще й пошесть тифу прорідили ряди Армії УНР та змусили її до відступу
з Києва, так що Начальна Команда Галицької Армії мусіла шукати рятунку
* Є вген

К о н о ва л ец ь.

«Причинки до історії української революції».

** Там же.
*** Там же.
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5 листопада 1919 року умови з Денікіним, то Армія УНР головно
завдяки Корпусові Січових Стрільців зберегла свій соборницький стрижень
і соборницько-державні основи. Власне, Корпус Січових Стрільців, що скла
дався в більшості з галичан, пов’язаних територіяльно службою в колишній
австрійській армії та вузлами минулого з Українською Галицькою Армією
(УТА), не пішов з нею, залишився в Армії УНР, зберігаючи вірність її соборнодержавницьким традиціям, побратимству зброї й ідеалам державности взагалі,
І саме тому, що полк. Євген Коновалець і полк. Андрій Мельник ніколи
не викликали сумнівів серед наддніпрянського вояцтва у щирості голошеного ними «вірую*-, вони й мали серед нього біїїьше приятелів, ніж серед своїх
колишніх товаришів і побратимів зброї тих частин, де вони відзначилися бо
йовими подвигами.
Так від днів національно-державного первопочину аж до часу смерти полк.
Євгена Коновальця полк. Андрій Мельник був вірним побратимом і співт
ворцем новітньої української епохи, тому-то й зустрічаємо не раз у публікації
полк. Євгена Коновальця «Причинки до історії української революції» такий
вислів: «...я і полк. Андрій Мельник».
Вони обидва, започаткувавши разом у Царицині листом до Української
Центральної Ради заходи для переїзду полонених українців в Україну, завер
шили ці заходи своїм власним приїздом, наперед полк. Євген Коновалець для
підготовки ґрунту, а потім дня 13 січня 1918 року Андрій Мельник з такими
визначними старшинами, як полк. Роман Сушко, сотн. Федь Черник та інші.
Вони обидва, очоливши Січових Стрільців, ніколи не переривали своєї вза
ємної співпраці, навіть тоді, коли виконували якісь обов’язки поза формацією
Січових Стрільців, коли, наприклад, полк. Андрій Мельник від січня до липня
1919 року виконував обов’язки Начальника Штабу Армії УНР. Хіба за вийнятком того часу, коли полк. Андрій Мельник захворів на тиф і на початку грудня
1919 року від’їхав на лікування.
Його хвороба припала на той час, коли Армія була в «трикутнику смерти»
і звідти під командою ген. М. Омеляновича-Павленка вирушала в Перший
Зимовий Похід, а Січові Стрільці, за постановою збору своїх старшин, розі
йшлися — одні в підпілля, інші включилися в ті частини Армії, що пішли в зи
мовий похід, а між ними й загальновідомий полк. Роман Сушко, що пізніше
був одною з найвизнатніших постатей і двократним Крайовим Комендантом
Української Військової Організації.

IV
І тому й не дивно, що УВО—ОУН, успадкувавши від героїв Базару через та
ких своїх членів, учасників Другого Зимового Походу, як полк. Роман Сушко,
ПО
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СОТНИКГригор Рогозний та інші, соборно-державні основи та всенаціональновійськовий стрижень Армії УНР, все черпала з них, як з джерела, сили, надхнення в своїх починах, віру у власні сили та певність в остаточну перемогу
української правди.
При тім усім слід підкреслити, що не тідьки в переході від збройних зма
гань до підпідьної боротьби та в переємстві соборно-державних основ і всенаціонального стрижня Армії УНР, але й на шляху утвердження та духового
поглиблення Актів 22 січня 1918І1919 років у народі всіх українських земель
Українська Військова Організація успішно сповнила свою ролю.
Розпочате в заграві державно-визвольної війни 1917-1921 років і в поході
поневоленого народу до стану державної нації всебічне зрушення українських
душ далі продовжувалося і після припинення діяння регулярної армії з одно
часним дозріванням державної зрілости-свідомости в усій соборній Україні.
Розпалений у 1917 році революційним первопочином національнодержавний огонь не згас. Вся Україна ще до 1926 року, до днів трагічної смерти
сл. п. Симона Петлюри, була вкрита повстанськими загонами. «Якщо хочемо
знишити українських повстанців, то нам треба за всяку ціну знищити їхню
Ідеологію»,— писала тоді «Радянська Україна». І цю ідеологію, власне, успад
кували УВО й ОУН, вони продовжили існування революційно-визвольного
відтинку українського державного діяння.
Перщим почином по сформуванні УВО було створення НаціональноРеволюційного Комітету в Києві. Тому до Києва вислано членів УВО Івана
Андрухова, Миколу Опоку й інших. Та писати про діяння Української Вій
ськової Організації, цебто про період 1920-х років, доводиться без джерельних
матеріялів. їх не можна було зберігати, бо ж за кожну найменшу записочку
чи листа в організаційних справах грозила небезпека розконспірувати не лише
окремі особи, але й ціді організаційні клітини. Тому не будемо говорити про
УВО подрібно, тільки загально як про переємця соборно-державних основ
і військово-державного стрижня Армії УНР. Користуватимемося переважно
відбитками життя, що залишилися в пам’яті з часів членства в УВО*.
Підпідьно-революційну боротьбу попередив у рядах вояцтва Армії УНР
процес кристалізації ідей, проголошених у публікації «Самостійна Україна»,
що її написав Микола Міхновський і видав 1900 року в Галичині. Цей процес
видвигнув перед українським вояцтвом, що сидідо в таборах інтернованих,
а частково вчилось у високих школах на чужині, багато питань, на які воно
шукало відповіді, зокрема на сторінках таборових та еміграційних видань,
у дискусіях, доповідях тощо. Час минав, життя мінялося, вояцтво, а зокре
ма військова молодь, вчилися політично думати, переоцінювати вартості
* Гл.: «Спогади члена УВО» — автора цих рядків у «Самостійній Україні»,
сень 1971 року.
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й перспективно витичувати дороги в майбутнє, заглиблюючись, власне, в піз
нання тих джерел, що давали нам силу перемагати в минулому. І на цім шляху
пізнання вони прийшли до висновку, шо джерело нашої сили лежить у власнопідметних соборно-державних основах та у військовому стрижні Армії УНР
і що втрачений шлях віднайдено тільки в соборному чині на революційновизвольнім відтинку українського державного діяння, що продовжується
в Україні, хоч і в інших виявах.
Цей процес особливо поглибився після трагедії під Базаром у листопаді
1921 року та внаслідок зради союзників. Бо трагедія під Базаром стоїть у прак
тичному зв’язку зо зрадою союзників. Власне, майже по році перебування
в таборах інтернування напівголі й напівозброєні старшини й вояки Армії
УНР пішли нелегально через кордон з Польщі в Україну, щоб боротися в та
ких важких умовинах, яких ніколи не мала ні одна армія народів світу. І хоч
поляки мали дати зброю та одяг, та не дали. Щобільше, большевики докладно
знали про підготовку Другого Зимового Походу не тільки через власну роз
відку в Польщі і в таборах інтернованих. Були підозріння, шо самі поляки
навмисне поінформували большевиків, щоб викінчити українську визвольну
боротьбу і міцніше сісти на окупованих українських землях. І не забувати, що
на чолі «Всеросійської Чрезвичайної Комісії*» (ЧЕКА), що її покликав до життя
Володимир Ленін, стояв поляк Фелікс Дзержинський. Польський уряд, не ви
пустивши бідьшої кількості українських вояків з таборів та не давши їм зброї
й одягу, тим самим, може і свідомо, допоміг большевикам знищити найкращу
частину вояцтва Армії УНР.
Від тих героїв Базару, шо полягли зо співом «Ще не вмерла Україна», УВО
й перебрало в спадщину оті соборно-державні основи й військово-державний
стрижень Армії УНР. А символізували цю переємність ті члени УВО, що брали
участь у Другому Зимовому Поході.
Загальна ситуація по завершенні ворожої окупації українських земель
була майже дослівно тотожна з ситуацією, що створилася по впадку княжої
й козацької держави. Як і тоді, так і тепер окупанти підривали в очах укра
їнського народу й у зовнішнім світі авторитет української провідної верстви,
руйнували національну мораль молодого покоління й намагалися обдерти
українську громадськість з національної, а то й людської гідности. Терор і на
сильство, як тоді, так і тепер, залишилися для окупантів засобами вдержання
влади. Зокрема була подібність у їхніх прямуваннях загарбати всі українські
землі, встановити політичний централізм і здушити будь-які власнопідметні
державновизвольні прояви в українському народі.
На українських етнографічних територіях перехрещувалися впливи панів
них ідей Сходу й Заходу, що намагалися деформувати і роздвоювати українську
духовність та руйнувати політично-державні й національно-військові традиції.
Між наддніпрянським і галицьким Урядами поглиблювалося непорозуміння.
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Розбіжності поглядів між полк. Євгеном Коновальцем і д-ром Євгеном Петрушевичем та його оточенням, що взяло курс на советофільські позиції, привело
між ними до розриву. До того приєднувалися й удари власної суспільности
по полк. Євгенові Коновальцеві та полк. Андрієві Мельникові, як по їхніх
побратимах та однодумцях. Так було в той переломний період під час криста
лізації національних вартостей у дусі вимог підпільно-революційної боротьби
і потреби виходу з непроглядної темряви блукань по чужих орієнтаційних
манівцях, під час кристалізації власнопіаметної державно-політичної думки
та піцбудови революційно-визвольного чину соборно-державними основами
й державно-військовими традиціями Армії УНР,
В такій-то загальній ситуації виріїпувалася доля духового і практичного
переемства державної спадщини й військово-соборних вартостей нащої іс
торичної епохи — епохи Симона Петлюри. Про неї писала «Розбудова Нації»:
«...Епоха Петлюри (1918-1919) — це епоха національної революції, епоха
боротьби народу за права нації, епоха, коли в огні і крові зродилася дер
жавна традиція! Цю традицію мусимо передати нащадкам, а не збезчестити
її... Поклін Петлюрі — це не поклін орієнтаціям, а поклін державній тради
ції...» І в цей найкритичніший для нас час, перемігщи всі відосередні сили.
Українська Військова Організація не допустила завмерти революційновизвольному відтинкові державного діяння, як це сталося тоді з багатьма
інщими його відтинками. Щобільще, вона його зміцнила й узалежнила наші
тодішні й пізніші політичні твердження й істини від вимог доби державного
періоду. Вона спромоглася навіть утримати духову єдність між розірваними
українськими землями та поглибити на кожному їх клаптикові державнополітичну думку. Вона протиставилася всім чужим впливам незалежно
від того, під якими соціяльно-політичними гаслами вони пропагувалися,
бо вела боротьбу не в ім’я якогось соціяльно-політичного ідеалу, але в ім’я
тих державно-політичних основ, які її члени винесли з державного періоду.
Бо ж УВО, як перед тим і регулярна Армія УНР, творилася не на мінли
вім соціяльнім підложжі, але на наявній історичній дійсності та реальних
державно-політичних і соціяльно-народоправних вимогах, що випливали
з духовости, психології та світовідчування українського народу і власнопідметної державної рації.
Спонукаючи українські політичні партії до ревізії тез індивідуальноматеріялістичного світогляду з його ліберал-капіалізмом і тоталітарним дер
жавним капіталізмом та пов’язуючи національність і соціяльність в одну
органічну цілість, УВО й ОУН прямували до того, щоб основною ланкою
міжнароднього взаємопов’язання стала нація — збірний індивід. УВО й ОУН
проголошували, що людина становить найвищу синтезу духу й ідей через свою
духово й ідейно зрілу націю, що в ряді з іншими повноцінними націями від
находить спільний міжнародньо-політичний знаменник.
8-1 ^^96
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Власне, духовим прагненням творців УВО й ОУН було увіковічнити
дальшою своєю живою діяльністю всі дотеперішні досягнення, здобуті украшським народом як державною нацією, та пов’язати новий етап визвольної бо
ротьби з попереднім в одну органічно-дієву тяглість. І так, УВО—ОУН своїми
чинами устійнювали духовий і практичний зв’язок між воєнним і повоєнним
розгортанням державної дії, вважаючи, власне, себе одним із найважливіших
відтинків загального українського державного діяння, як це в 1926 році наочно
заманіфестував на «процесі поштовців» член УВО Іван Паславський, закінчу
ючи свою промову словами: «Я український вояк, шо виконав свій обов’язок
для добра українського народу й української держави».
І так, коли Уряд УНР, Диктатор Петрушевич і Гетьман Скоропадський втра
тили авторитет всеукраїнської влади та після компромітації наших політичних
партій, що шукали спільних політичних концепцій на зразок «Соціялістичної
Ліги Востока Европи» з ворожими нам чужинцями, які в час наших державновизвольних змагань не хотіли навіть погодитися на автономію України, сталося
так, що Українська Військова Організація перебрала прапор боротьби від героїв
Базару і, пов’язавши соборно-державні традиції з військово-державними в одну
цілість, взяла на себе ролю рятівника духовної і чинної єдности в реальному жит
ті між розірваними уіфаїнськими землями та ролю поглиблювана на кожному їх
клаптику незалежницьких і соборницьких ідей Січневих Актів. На тому шляху
«УВО зміцнила залежність тодіїпніх і всіх пізніших національно-політичних ви
мог від вимог державного періоду нашої доби та закріпила живими своїми чина
ми в душі української нації реальні державні досягнення, здобуті незліченними
жертвами на шляху поневоленого народу до стану державної нації. Тим-то УВО
на революційно-визвольному відтинку державного діяння зв’язала державну
діяльність з часів регулярних збройних змагань з державним діянням після них,
що продовжувалися так за часів підпігіьно-революційної боротьби, як і триває
воно й сьогодні в Україні, хоч і в інших виявах»*.

Не тільки одна Українська Військова Організація ішла цією дорогою.
Українська військова молодь створила цілий ряд інших ідеологічно співзвуч
них з УВО організацій, які сповняли ту ж ролю, хоч і під іншими назвами. І так,
напр., в роках 1921—1922 у Чехо-Словаччині постала «Група Української На
ціональної Молоді», переважно з галицьким членством, і «Легія Українських
* Гл.: Резолюції членів Української Військової Організації (УВО), учасників Побратимської
Зустрічі в Оселі ім, Олега Ольжича в Лігайтоні 28 і 29 серпня 1971 року з нагоди святкування
50-річчя УВО, в точці 2 другого розділу.
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Націоналістів», куди входили головно наддніпрянці*. Коли старші покоління
наддніпрянців і галичан закидали собі взаємно національну зраду, «Легія»
і «Група» з ’єдналися в духовому контакті і в щирій товариській атмосфері.
В Галичині мали вони свій відпочинок у «Союзі Української Націоналістичної
Молоді».
Спідьними ознаками всіх їх були ідея соборности, державницькі традиції
нашої доби і боротьба за відновлення української державности. Тоді почав
зміцнюватися націоналістичний світогляд, шо пустив коріння з вояцького
побратимства і випливав з основ, заглиблених в українській духовності, а
не з чужих теорій.
Події свідчили, що перемогу української державної думки можна закріпи
ти тітьки в революційно-визвольній боротьбі. Становище на всіх українських
землях переконувало, що проти наїзників, як і в древньому минулому, не мож
на йти тільки з однією державною ідеєю і що тільки національна революція
може усунути вороже беззаконня та привернути соборну державність Україні.
І в цьому переконанні ті організації щукали засобів приспішити день націо
нальної революції та вважали підпільно-революційний фронт за один з най
важливіших відтинків загального українського державного діяння.
Власне, Москва, побачивши, що «українізація» не спонукає українців
зректися національно-державного ідеалу, перейшла до терору. Першим упав
з її рук сл. п. Симон Петлюра. Після атентату на сл. п. Симона Петлюру Мо
сква проголосила в 1927 році постанову, що надавала російській мові в Україні
рівні права з українською, мовляв, це потрібно для оборони прав меншин.
Сталін кинув гасло про «будування соціялізму в одній країні» та затвердив
п’ятирічний плян соціялістичного будівництва з індустріялізацією та колекти
візацією, яка мала, за висловом кремлівських можновладців, «зломити хребет
селянству», в першу чергу селянству України. Такі прийшло до того жахливого
терору, що знищив десятки тисяч «контрреволюціонерів» та погнав на північ
сотки тисяч «куркулів».
Увесь український світ відчував, що найважнішою вимогою тоді було
скріпити внутрішньою єдністю протимосковський фронт. Яскравим виявом
того була спільна акція в день трагічної смерти Голови Уіфа'їнської Народньої
Республіки й Головного Отамана українських збройних сил Симона Петлюри
в 1926 році. Всі названі вище організації спричинилися до влаштування жалоб
ного віча у Празі та створення Комітету Оборони нам’яти покійного Отамана.
І по цім загальноукраїнськім вічу вони переводили наради з представниками
інших політичних груп у справі створення Всеукраїнського Політичного
Об’єднання. Одначе всі намагання організаторів скінчилися невдачею, бо пар
тії не могли дійти до згоди в питанні майбутнього державного ладу.
^До її співзасновників належав теж автор цієї статті.
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ПІСЛЯ невдачі цієї акції,

що сталася через цартійні свари, націоналістичні
організації дістали моральне право вести незалежне політичне діяння і в висліці 12 липня 1927 року прийшли до створення Союзу Українських Націона
лістів і кінець кінцем до Конгресу Українських Націоналістів. Творцем її була
українська військова молодь з невеликою кількістю старших одиниць, хоч
не завжди військових, але таких, шо вже раніше брали участь в укра'інському
державному будівництві, І сталося воно не випадково. Цьому сприяла світоглядова співзвучність і спільне їм національно-духове наставлення, що їх вони
винесли ще в своїй підсвіаомості з рядів Армії Української Народньої Респу
бліки. Приналежні до цієї військової молоді, хоч розкидані по всьому світі
і хоч діяли спочатку без спільного пляну, то мали ті самі думки й почування.
Вони шукали між собою тісного духового зв’язку та одностайности у ставленні
до внутрішніх та зовнішніх українських проблем і до окупантів українських
земель. А що засновниками УВО, на котру орієнтувалися Група Української
Національної Молоді і Союз УНМ, були переважно старшини і стрільці Кор
пусу Січових Стрільців на чолі з такими шанованими серед наддніпрянців
старшинами-галичанами, як полк. Євген Коновалець, полк. Андрій Мельник,
полк. Роман Сушко й інші, то пе зміцнювало зв’язок наддніпрянців, зокрема
членів Легії Українських Націоналістів, з тими організаціями. Це взаємне
довір’я між галицькою і наддніпрянською військовою молодцю вело до усві
домлення того, що кращий український світ зродиться не з пливких вартос
тей «сьогоднішнього часу», але з вічних ціннощів, що так недавно зо свіжою
силою об’явилися в військово-лицарських надбаннях українського народу і
в державно-соборницькій традиції.
А що в козацьку добу військо було не тільки збройною силою, але
й державно-політичною*, то й УВО та ОУН хотіли бути такою силою. І пря
мували вони до того, щоб стати не тільки революційно-бойовим відтином
державного діяння, але й політичним виразником самобутніх національних
і соціяльних почувань, духової соборности та всенаціонально-державних пря
мувань українського народу. Як і в Запорозькій Січі, якої сила була не тільки
в тих козаках, що перебували на Січі, але й у всіх суспільних верствах, що да
вали їй моральну, матеріяльну та військову допомогу, так і в УВО й ОУН сила
була не тільки в членстві, але і в усій українській нації, а зокрема це виявилося
в часі діяння Української Повстанської Армії, що її творили спільно кадри
Армії УНР, УВО й ОУН.
Ці практично-дієві засади були тими основними рисами ОУН, завдяки
котрим вона стала першою всеукраїнською військово-політичною органі
зацією в нашу добу, організацією, що нікого не відкидала від себе, хіба тіль
ки тих, що хотіли в житті погодити правду з неправдою, бо ж український
' Про те писав навіть Карл Маркс і називав Запорозьку Січ єдиною в ті часи республікою.
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організований націоналізм завжди проповідував, що справжнє лицарське
життя не має нічого спільного з брехнею.
Наші вороги вважали українську духову державу такою ж небезпечною, як
і ту, що її встановила суверенна воля народу в 1918 році в тій реальній формі
Української Народньої Республіки. Вірність цьому атрибутові української
державности УВО—ОУН зберегла, зокрема, завдяки полковникам Євгенові
Коновальцеві й Андрієві Мельникові. Про те добре знали вороги, й тому після
Головного Отамана Симона Петлюри, шо персоніфікував державні діяння
Української Народньої Республіки, Москва вбила й полк. Євгена Коновальця,
що продовжував укршнську державну боротьбу на революційно-визвольному
відтинку. Бо Москва не могла йому забути ще й того, шо він прийшов з до
помогою Симонові Петлюрі в творенні українських збройних сил, а потім,
очоливши Січових Стрільців, завжди зберігав послух Симонові Петлюрі
як Голові Держави і Головному Командирові — Головному Отаманові Укра
їнських Військ Соборної Української Держави. Те саме можна сказати і про
полк. Андрія Мельника, і взагалі про все січове стрілецтво. Це підтверджують,
між іншими, також такі епізоди: коли полк. Євгенові Коновальцеві деякі
кола пропонували, щоб він спільно з іншими силою перебрав владу в свої
руки, він рішуче від того відмовився з тієї причини, що той уряд був для нього
«формально правним і цілком законним». Щобільше, соборник-полк. Євген
Коновалець не залишив Наддніпрянщини й тоді, коли по Листопадовім Чині
1918 року представники Західніх Земель приїхали за військовою допомогою,
бо вважав, що «з утратою наддніпрянської бази Галичина буде втрачена для
українців навіть і тоді, коли галицькі війська відберуть Львів, тому що між
Польщею і Большевією сама Галичина ніяк втриматися не зможе»*.
У 1938 році, в день трагічної смерти полк. Євгена Коновальця, в рядах
ОУН були вже представники всіх живих поколінь і з усіх українських земель,
і вони організованим зусиллям творили синтезу державних періодів наших ви
звольних змагань і дальшої нашої боротьби за державність; творили її шляхом
пов’язання діючих одиниць усіх періодів, усіх історичних етапів і підпідьної
боротьби; творили її своїм живим діянням, поєднуючи збройну й підпільну
боротьбу за державність в одну тяглість державного діяння, позначаючи це
жертвами життя і крови найкращих синів української нації всіх поколінь на
шої доби.
По смерти полк. Євгена Коновальця Головою Проводу Українських На
ціоналістів став його найближчий друг і побратим— полк. Андрій Мельник,
що його шанували наддніпрянці, як і полк. Євгена Коновальця. І саме це
останнє великою мірою запобігло заламанню діяльности ОУН, хоч Москва
й очікувала цього, готуючись до війни. Бо головно наддніпрянське оточення
' Гл.:

Є вген К о н о ва л ец ь.

«Причинки до історії української революції». — С. 14.

117

АНДР І Й М Е Л Ь Н И К
ПОЛК. Андрія Мельника не дало Москві можливостей використати розбіжності
поглядів між членами ОУН на внутрішню й зовнішню політичну концепцію,
що сталося по розломі в 1940 році.
Сл. п. полк. Андрієві Мельнику довелося перебрати головування в Про
воді Українських Націоналістів у найтяжчий час, коли виникла боротьба між
старшим і молодшим поколінням. Вона позначилася жертвами, що їх наші
вороги повністю вписували на рахунок наших внутрішніх непорозумінь, чого,
на жаль, в нас дотепер не вияснено.
Розлам в ОУН попередили психологічні зміни, що настали, коли до ви
рішального голосу прийшло не пов’язане з соборно-державними основами
Армії УНР галицьке покоління. Воно тоді ще не усвідомлювало ваги історичної
тяглости державних і військових традицій попереднього покоління і ставилося
байдуже до того, що здобуті героїчним подвигом соборно-державні основи
Армії УНР були стимулом у формуванні ідеологічних засад ОУН, були дже
релом її сили.
І коли б не полк. Андрій Мельник, то, може, сьогодні вже й назви Організації
Українських Націоналістів не було. Та тільки з історичної перспективи політич
на історіографія зможе належно оцінити його постать і його ролю в державнім
періоді та в час боротьби між двома війнами й по них. Але вже сьогодні можна
сказати, що він був одною з небагатьох історичних постатей, які своїм авторите
том не тільки унапрямлювали хід історичних подій нашої доби, але й позначили
печаттю свого духа дороговкази в майбутнє. Тільки історик оцінить належно
його ролю в формуванні національно-державної зрілости та соборницького наставлення в націоналістичних кадрах на всіх без вийнятку укршнських землях і
в усіх закутках світу, де тільки жили українці, хоч віїї особисто й не був на всіх те
ренах укрщнського поселення. Високо колись оцінять історики його діяльність
у тих найнесприятливіших міжнародніх та внутрішньоорганізаційних ферментахуроках 1938—1939, його безпосередні почини в ході державного відроджен
ня Карпатської України, як і працю для консолідації суспільно-громадського,
національно-політичного й державно-дійового секторів.
В наших очах полк. Андрій Мельник видавався розважним та обережним
у здійснюванні своїх задумів, мовби враховував те, що хоч би пляни були
й найкращі, то вони не так легко здійснюються, як проектуються. Знаючи ж,
що всі задуми здійснюються тільки великим зусиллям і активністю повних віри
та енергії людей, полк. Андрій Мельник старався в душі кожного й у душах усіх
пробудити хотіння пізнати державні традиції, виявити творчу волю та взяти
участь у змаганнях на якомусь відтинку українського державного діяння.
Та не тільки в наших очах він був такий, але й у всіх національно й дер
жавно свідомих громадян, які цінили його мужність, як теж уважали його мету
й ідеали за ті, що покриваються з метою й ідеалами всієї української громадськости, а його життя, виповнене безперервною боротьбою за національно-
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державні ідеали,— за приклад, гідний наслідування. Це все разом сприяло
поширенню його морального впливу на найширші кола суспіаьности, серед
яких і користувався він великою повагою.
ОУН і за головування полк. Андрія Мельника, послідовно продовжувала
не декляративно, а чинно боротьбу за ідеали, що їх уособлювали в собі Акти
22 січня 191811919 років, та залишалася вірною українським державним атри
бутам, утвердженим тими Актами.
У 1938 році почалися події, що привели до Другої світової війни. В тім же
році і створилася наша автономна Карпатська Держава. Напередодні цих по
дій у Карпатській Україні полк. Андрій Мельник викликав з Берліна до Відня
автора цих рядків, що займав тоді становище Заступника Голови Україн
ського Національного Об’єднання в Німеччині, та відрядив його нелегально
на Пряшівщину і в Закарпаття. Полк. Андрій Мельник вибрав мене для цієї
засекреченої місії тому, що я, член УВО з двадцятих років, вже раніш перемандрував Закарпаття, щоб дістатися нелегально в Галичину або Буковину,
тож знав там майже кожне село. Крім того, я вже в 1934 році твердив, що події
почнуться з Заходу та що Закарпаття в цих подіях мусить відіграти історичну
ролю як найдалі висунений наш форпост на захід*.
За головування полк. Андрія Мельника не тільки Українське Національне
Об’єднання в Німеччині (УНО), але й інші суспільно-громадські організації
в Європі, Америці і навіть на Далекому Сході допомагали сповняти Карпат
ській Україні велику історичну місію: 1) затвердити за собою власне ім’я,
що його заперечували наші сусіди, —назву Карпатська Україна. «Земля без
імени», як перед тим називав Закарпаття чеський письменник Ольбрахт, стала
українською державою —Карпатською Україною; 2) зосередити в собі цілість
української проблеми та стати речником її на Заході, для якого Закарпаття
було найближчою територіяльно частиною України; 3) пригадати україн
ському народові і тим українцям, що розкинені по світі, відвічні національнодержавні дороговкази в дальших наших визвольних змаганнях; 4) підтверди
ти, що джерелом сили і для Карпатської Січі, як і для УВО й ОУН, були ті ж
соборно-державні основи Армії УНР, та затвердити кров’ю, що Карпатська
Україна — не чужий твір, але такий саме, як ціла соборна Українська Народ
на Республіка, самобутній твір українського народу, зроджений з суверенної
його волі. У сповненні цієї історичної волі Карпатської України брали участь
і вояки — члени тоді ще єдиної ОУН, що на її чолі стояв колишній Начальник
Штабу Армії УНР, полк. Андрій Мельник.
* Проблемі Закарпаття присвятив я багато уваги в моїй публіцистиці, напр., «За запілля для
Закарпаття» в 1937 році, «За самостійну Українську Закарпатську Державу» в 1938 році, «За са
мостійну політику Карпатської України» в 1939 році і т. п. на сторінках паризького «Українсько
го Слова» та нью-йоркського «Націоналіста».
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П ІС Л Я державно-збройних змагань 1917—1921 років за межами рідних
земель, зокрема в Чехо-Словаччині, опинилося багато представників україн
ської еміграції, особливо з колишніх військовиків. Частина з них знайшла собі
пристановище і на Закарпатті, звернувши там усю свою увагу на культурноосвітню роботу, в якій тільки й дістала дозвіл узяти участь. Великою мірою
причинилася вона до того, що з-піл селянських стріх вийшла нова провіцна
верства, вихована на загальноукраїнських засадах державности. Закарпаття
вставало, щоб виконати свою історичну місію — відкрити ворота Києву, сто
лиці Української держави, в міжнародньо-політичний світ, у коло вільних
народів*.

VI

В ті часи на революційно-визвольному відтинку соборного державного
діяння практично реальне значення мала тільки ОУН. На жаль, дальшому
зміцненню сил єдиної ОУН перешкодила непідпорядкованість деякої час
тини провідного членства ОУН Голові ПУН, у висліді чого прийшло до роз
колу. Тим розколом дуже раділи Москва й Берлін, бо їм обом у їхній експансії
на перешкоді стояла українська провідна верства взагалі, а націоналістична її
частина зокрема. Тож і Берлін стосував ті ж самі методи, що й Москва, в лік
відації української державної проблеми.
А ще сприяло цьому й те, що внаслідок розколу почали проявлятися ви
ломи в соборно-державницькому діянні, ширитися сумніви в законність Акту
22 січня 1919 року, стала зростати байдужість до соборно-державницьких
основ Армії УНР у практичному діянні. Найбільший здобуток нашої доби —
«Віднині є єдина незалежна Українська Народня Республіка» — не був для всіх
націоналістів передрішеним фактом, а внаслідок цього вони й не змагалися
спільно за відродження Армії УНР, але незалежно один від одного творили
не пов’язані взаємно військові групи, наголошуючи часто партійне понад
загальнонаціональним.
Полк. Андрій Мельник намагався тому запобігти. З його ініціятиви ство
рено Генеральну Раду Комбатантів та Воєнно-Історичну Раду. На чолі пер
шої став ген. М. Омелянович-Павленко, а секретарем був полк. В. Малець,
* Між тими піонерами був теж автор цих рядків. Про те пише інж. А н т ін К ущ и н ськи й у статті
«Професори й інженери Української Господарської Академії в Карпатській Україні» в XV томі
Наукових Записок УТГІ: «Він ішов по лінії незалежного політичного життя і також своєї са
мостійної діяльності, йому в великій мірі завдячує постання і розвиток Народовецький Союз
на Закарпатті, з якого виросла в часи державного оформлення організація УНО, до якої він мобііізував суспільну опінію. Він це робив, мандруючи дослівно від села до села, по лісах і горах
та полонинах, ховаючись від переслідувань жандармерії і всякого роду навіть своїх донощиків.
Він робив своє діло з фанатичним захопленням, проповідуючи ідею соборности українських
земель і в хаті хлібосольного панотця, шо давав йому притулок, і на полонині при ватрі дідовівівчареві, ватагові і пастухам» (с. 100).
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а на чолі другої ~ ген. Микола Капустянський. Коли відновлення української
регулярної армії не вдалося в умовах дійсности німецької окупації, полк. Ан
дрій Мельник вислав членів ОУН нелегальними шляхами на схід. Пізніше
він також прямував до створення регулярних частин через пов’язання по
встанських груп в одну цілість, хоч і без успіху, якшо не рахувати домовлення
з 5 серпня 1941 року між представниками ПУН і командиром Поліської Січі —
згодом УПА — отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем. Полк. Андрій Мельник,
один з основників регулярної армії, з досвіду знав, шо повстанські формації,
не пов’язані з собою та без опірних баз регулярних частин, не зможуть дати
більше, як дали в часи визвольних змагань, і тому він усяко прямував до від
новлення регулярної армії. Повстанські групи можуть виконати свою ролю
тільки тоді, коли будуть пов’язані, як ті потоки і струмені, з одним річищем —
резервною базою регулярних частин. Зокрема ж наявність регулярних частин
має велике духово-психологічне значення для повстанських формацій. Це все
полк. Андрій з власного багатого досвіду знав, як знав і те, шо в пам’яті народу
Армія УНР жила як символ власних збройних сил, бо не вдалося большевикам
підірвати авторитету Армії УНР, хоч від часу бою під Базаром вона, як збройна
сила, ніде не виступала. Все ж вона таки існувала, бо не скапітулювала перед
ворогом, не самоліквідувалася, а її вояцтво і старшинство вважало себе на без
терміновій відпустці. Таке переконання відчув і я в полк. Андрія Мельника
і мав на те доказ у його позитивній поставі до одного мого виступу на зборах
старшин у місті Коломиї після доповіді майора Шипайла в присутності німець
ких представників 1943 року. Як член ОУН і провідник Окружної Екзекутиви
ОУН у Коломиї, заявив я тоді: «Коли німцям справді залежить на перемозі над
москалями, то вони повинні тіїїьки сприяти відновленню вповні незалежної
української армії. Як старшина української армії, перебуваю в безтерміновій
відпустці і піду до вШська тільки на її поклик, бо українські військові обрії
не сміють починатися шойно в найновіші часи — вони повинні спиратися
на військових традиціях державного періоду нашої доби...»
Коли ж ві дділи націоналістів зустрілися з українськими народніми масами
на широких просторах України, то шойно тоді переконалися, що полк. Андрій
Мельник мав рацію. Епоха Симона Петлюри ще не скінчена, і вона далі стоїть
під знаком двох великих Січнів. Від тих народніх мас довідалися вони, що жива
ще залишилася легенда про Армію УНР як про рідне військо, що формувалося
й існувало не в після-державнім періоді чи в час чужої окупації, але як військо
суверенної держави, створене на підставі її законодавства, що випливало з двох
згаданих січневих актів. Вони відчули, що соборно-державні основи Армії
УНР глибоко корінилися в народній психіці та реально проявлялися в тому
державному діянні, що продовжувалося в Україні, хоч і не в збройних виявах.
Ще ліпше це вони пізнали, коли їхні ряди поповнили повстанці з місцевої люд
ности. Внаслідок того всі повстанські групи незалежно від своїх політичних
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Орієнтацій почали шукати свого пов’язання в Українській Повстанській Армії,
надаючи їй цим всенаціональний характер.
Тож завдяки принесеним у Другій світовій війні жертвам і завдяки
пов’язанню сучасної збройної боротьби з традиціями Базару, символом чого
став великий здвиг на братській могилі героїв Базару, на могилі, вдруге скро
пленій кров’ю, українська громадськість почала відзначувати день 22 січня
1918 і 1919 років, вслід за тим і чужинці почали вивішувати на ратушах своїх
міст українські державні прапори поруч своїх власних. Завдяки тому досвідові
Другої світової війни українська громадськість проголосила війну всім тим, хто
хотів би повернути колесо історії до часів з-перед 22 січня 1918 і 1919 років.
З вірою в те, що з віднайденням джерела сили та історичної закономірности прийде до віднайдення внутрішнього миру та до одности державної
думки, полк. Андрій Мельник почав повторні заходи на відтинку консолідації
національних сил та органічного пов’язання їх навколо Державного Центру
УНР. Він уважав, що ці його заходи подиктовані вимогами національної рації
та стануть запорукою успіху на шляху привернення суверенности Українеькій
соборній державі.
Взагалі, період головування в ПУН полк. Андрія Мельника характери
зувався високими духово-моральними, суспільно-етичними та соціяльногуманними вартостями, спертими на традиціях Української Народньої Рес
публіки і на соборно-державних основах її армії. Полк. Андрій Мельник
уособлював у собі синтезу духовностей усіх розшматованих тоді українських
земель, протиставлення її матеріяльним фактам і механічно зібраному дорібкові большевицьких мислителів.
Опинившись знову на чужині, полк. Андрій Мельник намагався довести
світові до відома, шо державницьке втілення суверенної волі українського на
роду сталося 22 січня 1918 і 1919 року і що відтоді боротьба за здійснення цих
актів не припинялася ні на один день, хоч і як криваво та жорстоко її придушу
вано. Він намагався переконати світ, що єдино правноважним проголошенням
державности було тільки це одне, всі ж інші, пізніші, разом з большевицьким
проголошенням у Харкові, не мають правної підстави.
Полк. Андрій Мельник був переконаний, що передумовою успіху зовніш
ньої акції мусить бути внутрішня консолідація національних сил. І за його
головування в ПУН дійшло було до того, що майже всі національні політичні
групи знайшлися на якийсь час в спільному всім центрі. Тоді теж усвідомили
собі всі націоналісти, що державно-визвольний фронт і революційне підпілля
в Україні можуть мати успіх тільки в випадку гармонії між активними силами
в Україні та державно діючою еміграцією в державах західнього світу.
Боже Провидіння судило сл. п. полк. Андрієві Мельникові відійти в ві
чність 1 листопада 1964 року, якраз у той пропам’ятний для українців день,
коли 1918 року відновилася давня роля Галичини як західнього форпосту
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України. У своїм відході узаконив він зміну поколінь, зміну варти в ПУН,
бо почуття законности і правопорядку було органічною частиною його харак
теру. Всім своїм життям, діяльністю і світоглядом засвідчив він, шо і в нашу
добу, як і в княжу й козацьку, джерелом сили були та є соборно-державні
основи збройних сил і що в наш час українська правда кристалізувалася в син
тезі тих ідей, які схрещувалися в центрі суходолу Старого Світу — в Україні,
в культурному обміні чи в збройному зударі між народами Сходу й Заходу.
В тому джерелі лежить історична закономірність українського державного
діяння, внутрішній мир, одність державної думки й чину, співзвучні з власти
вими нам традиціями козацької нації — «військового» народу, в жилах якого,
як каже Василь Симоненко*, козацька кров пульсує і гуде!
Тож бережім соборно-державні традиції Армії УНР, бо тільки вони, а
не мінливі політично-партійні програми були і далі є джерелом сили україн
ського націоналістичного руху, джерелом тих основ, шо диктують українсько
му народові вести національно-визвольну боротьбу проти кожного окупанта
без уваги на те, яке соціяльно-політичне обличчя має він сьогодні або буде
мати завтра.
Москва тому й намагається нищити все те, що пригадує українському на
родові оте животворне джерело, —соборно-державні традиції Армії УН Р. Вона
не перебирає в засобах, не гребує і наругою над прахом похованих стрільціввояків українських збройних сил. Про те В’ячеслав Чорновії** у листі з 16
червня 1971 року до правлячої влади в Україні пише; «Піц наглядом спеціяльно приставлених осіб бульдозер зриває стрітецькі могили, а лопати грабарів
вивертають людські останки... В ім’я людяности заклинаю вас втрутитися
в дії провінційних самодурів і зупинити глум над стрілецькими могилами,
відновити частину зруйнованих поховань і перенести звідти тіла похованих
на чужих кістках людей. Відмежуйтеся тим самим від злочину, який зараз
чиниться у Львові».
А Валентин Мороз*** у листі «Замість останнього слова» до суду пише: «Ко
жен раз, як тільки на українському горизонті з ’являлося щось живе, ви кидали
в нього камінцем. І кожен раз виявлялось, що це не камінець, а бумеранг. Він
обов’язково повертався і бив... по вас! І кожна нова репресія буде тепер новим

* В аси л ь С и м о н ен ко — український совєтський поет (1935—1963) т. зв. групи шістдесятників
з новаторськими тенденціями.
** В ’я ч е с л а в Ч орновіл, публіцист і культурний діяч молодого покоління, автор широковідо
мої книжки «Лихо з розуму». За свої погляди й відважну оборону однодумців переслідуваний
та ув’язнений.
*** В ален т и н М о р о з, історик, за відважну поставу та сміливу оборону вільнолюбних ідей жор
стоко переслідуваний. Його ув’язнення і засуд викликали широкі протести не тільки в україн
ській громадськості, але й серед чужинців.
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бумерангом... Знищені стають прапором. Знищені — це кремінь, з якого бу
дуються фортеці в чистих душах«>.
У цих його словах глибиниться символ завзяття козацької нації, символ
державно-військових традицій, у нім запорука нашої перемоги.
Бо коли б ми перестали плекати в себе традиції козацької нації і соборнодержавні традиції Армії УНР, наше ім’я щезло б зо світової історії. Якщо б
і згадав хто про нас, то хіба як про один з тих народів, що не шанували своїх
національних та релігійних традицій і не пам’ятали слова Ієремії: «Як же
обернеться той народ, що я погрожував йому, та покине ледарство своє, то я
одкладаю те лихо, яке задумав заподіяти йому... Він же стане коїти зло перед
очима в мене і не слухати заповіту мого — от я і відміню те добро, яким хотів
націдити його».
Відзначуючи цим нарисом десяту річницю смерти сл. п. полк. Андрія
Мельника, схилімо голову і перед пам’яттю всіх тих його побратимів, що,
як і він, у боротьбі за національно-державні ідеали черпали сили з соборнодержавних традицій Армії УНР.

Богдан ЗЕЛЕНИ И

в СІМ’Ї «БАСАРАБІВЦІВ»
(З щоденника політичного в’язня)
Разом з полк. Андрієм Мельником пересидів я в одній тюремній келії кіль
ка років. До тюремних часів не знав я його особисто. Щоправда, мені, як укра
їнському воякові, знане було його ім’я з часів визвольних змагань, так само як
і полк. Євгена Коновальця, але ні в часи війни, ні вже після неї ніколи я з ним
не зустрічався і перший раз у своєму житті побачив його аж у львівській тюр
мі. Нас злучено в один політичний процес т. зв. «басарабівців» одним актом
обвинувачення, ми сиділи на одній лаві підсудних, і склалося так, що тільки
з дуже короткими переривами ділив я з ним одну й ту саму в’язничну камеру
спершу в слідчій тюрмі при вул. Степана Баторія, а потім, уже після засуду,
в карній тюрмі «Бригідки»*. Може, це був тільки сліїїий випадок, простий збіг
* Обидві тюрми — у Львові,
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обставин. Але пізніше, коли кілька разів тюремна адміністрація пробувала нас
розлучити, то завдяки чи то його особистій інтервенції, чи через його впливи
«на світі» вертався я назад до його келії.
Для мене це була найперше велика честь сидіти разом з провідником
нашої Організації. А далі, коли я піддався особистому чарові тієї шляхетної
людини, почесть сплелася з приємністю, і було це мені неабиякою полегшею
в сумному тюремному житті. Та й скористав я багато політично, бо до того часу
не дуже бистро визнавався в тонкощах української та міжнародньої політики,
а в роках спільного життя за одними тюремними дверима не одне переговори
лося, не одне я вперше пізнав, не одне краще зрозумів. А чим я заслужив собі
на приязнь і товариську опису полк. Андрія Мельника —не потраплю сказати.
Єдине, що могло нас лучити якоюсь спільною ниткою в минулому, це добрі
взаємини й особисте знайомство моє і нашої родини зо Степаном Федаком —
«Смоком», пізніїпим шурином полк. Мельника. Це ж у нашій хаті провів він
останню свою ніч на волі перед славнозвісним його атентатом на маршала
Йосипа Пілсудського та львівського воєводу Грабовського, підготовляючи
собі алібі на випадок, якби все скінчилося шасливо. Тіїїьки я тоді й поняття
не мав, що станеться на другий день!
Як усі наші українські політичні в’язні, я глибоко шаігував полк. Андрія
Мельника не тіїїьки за те, що він був Крайовим Комендантом Української
Військової Організації. Спочатку ми й не знали нічого про те, бо сам він
ніколи ні словечком перед нами того не згадував, не дозволяв себе називати
ні комендантом, ні навіть полковником, на його власне бажання кликали
ми його «інженером Андрієм». Але польська преса, що розреклямувала ім’я
Української Військової Організації у зв’язку з судовим процесом «федаківців», на весь голос горлала про полк. Євгена Коновальця як Начальника
Коменданта УВО з осідком за кордоном і полк. Андріїї Мельника як Кра
йового Коменданта цієї ж Організації у Львові, тож усім нам цей факт був
добре знаний.
Роки спільної тюрми лишили незатертий слід у моїй душі на все моє жит
тя. Минуло багато років, вийшов я з тюрми на волю, виїхав за океан, пірнув
у вир боротьби за існування і потім за розбудову суспіїїьного українського
життя в Канаді. І знову минули роки — помер полк. Андрій Мельник. А ввесь
цей час, коли приходила хвилина сумніву, коли падали часом руки з безсил
ля,— ввижалася мені висока постать і спокійна опанованість мого командира
і старшого товариша з революційного життя і я неначе знову набирався сил
до дальшого змагу в житті...
В тюрмі, як у тюрмі, бувало всіляко. Та й були ми тіїїьки люди, а не святі
чи ангели, могли прогрішитися чи не дуже-то добре повестися в примусо
вому житті за гратами. Але вертаючись пам’яттю до тих далеких років моєї
молодости і переглядаючи мої тюремні записки, що їх шасливо вдалося
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мені винести з собою «на світ», я не можу знайти й порошинки на нашому
«інженерові Андрієві». В нього була надприродна якась сила опанувати себе,
і коли він навіть горів гнівом чи обуренням — його слова пливли спокійно,
рухи ніколи не піддавалися нервам. Таким він і залишився в мене в пам’яті
до кінця мо’іх днів.
До всіх нас, що засідали на лаві підсудних з полк. Андрієм Мельником,
пристала назва «басарабівців»,— хоч Ольга Басараб згинула, закатована в поліційних арештах, і навіть до слідства не дійшла. Так називали нас, нашу
справу, увесь наш судовий процес, і всі ми творили неначе одну сім’ю, в ко
трій інженер Андрій користувався авторитетом батька. Спершу ми й не знали
про себе, потім нас з ’єднало спільне слідство, а коли воно скінчилося, коли
дозволено вже нам подавати книжки й газети та письмове приладдя, не чи
нили нам перешкод сидіти в спільних камерах і так дожидати процесу. З того
часу робив я собі записки майже кожного дня — авжеж, покрадьки — і ховав
їх як міг, щоб не пропали в періодичних обшуках наших камер. Тоді теж,
за свіжої ще нам’яти, позаписував я деякі події з нашого життя до часу, коли
нас злучено в одну політичну справу. Хоч дні в тюрмі подібні один до одного,
як дві краплини води — та це тільки в індивідуальному житті в’язня. Сама ж
тюрма як цілість пульсує буйним життям, і щодня, ба, щогодини стається там
не одне, що й на гадку не прийшло б нормальній людині «на волі». Тут вибираю
деякі записки з мого тюремного щоденника, шо відносяться до життя нашої
«родинибасарабівців» зароки 1924—1927.

1924
16 лютого: Арештувала мене у Львові при вулиці Піярів військова жан
дармерія з Перемишля в асисті львівської політичної поліції. Найперше за
вели мене до поліційних арештів на допит, що почався стусанами попід ребра
і скінчився тяжкими побоями, я мовчав, не признавався до нічого. Запам’ятав
собі злісні вигуки поліцаїв: «Ми вже маємо таку, що не хоче говорити, але її
шляк трафить і тебе разом з нею!»
Два жандарми з Перемишля поволікли мене — обезсилений побоями,
я не міг встоятися на ногах — до арештів військового польського гарнізону
при Замарстинівсььай вулиці. Там продовжувався допит іншими словами,
далі лупцювали. Звідти мали мене відвезти до Перемишля, та я вже не міг ані
ходити, ані стояти. Жандарми найняли «фіякра» за мої гроші, і так ми заїхали
на залізничний двірець.
18 лютого: Допитував поручник Блєзєнь, начальник II Віддіду Штабу
в Перемишлі. Повідомлено мене, що в Перемишлі арештовано ще в тій самій
справі Манька Вахнянина і Степана Геру.
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17 березня: Переведений з військового перемиського гарнізону до ци
вільної тюрми. Адвокат д-р Володимир Загайкевич вирвав мене з-під наглого
військового суду доказами, що арештували мене тиждень після того, коли
за всякими легальними приписами я вже був звільнений з військової служби
в 10 полку саперів у Перемишлі, перейшов до цивільного стану і належу тільки
до юрисдикції цивільного суду.
16 квітня: Нашу тюремну «п’ятку» привезли з Перемишля до слідчої тюрми
при вулиці Степана Баторія у Львові: Євгена Зиблікевича, Ірину Вахнянин,
Манька Вахнянина, Степана Геру й мене.
Тут ми довідалися, що в цій же самій сцраві сидять у слідчій в’язниці при
Баторія також полк. Андрій Мельник, сотник Василь Коваленко й інші.
16 травня: Загальна голодівка всіх політичних в’язнів у слідчій тюрмі — на
ціоналістів і комуністів — за протягання слідства. На речника домагань усіх
політичних в’язнів обрано інженера Андрія.
20 травня: Кінець голодівки пізнім вечором. Задовільнено найважніші
домагання: відсепарування від кримінальних в’язнів, допущення письмового
приладдя тощо.
24
травня: Відвідини сеймової комісії на чолі з міністром Станиславом
Тугутом. До з’ясування становища й домагань усіх політичних в’язнів знову
уповноважено інженера Андрія, Дістали ми дозвіл на постійні харчі, тютюн
тощо від Українського Горожанського Комітету*, також на легально в Польщі
видані газети й допущені до Польщі книжки.
ЗО вересня: Від деякого часу сиджу в камері число 39 вдвійку з комуністомжидом, куди нас перевели після сепарації від кримінальних в’язнів з великої
камери число 59.
Того ж дня видано присуд у комуністичному процесі «брехерівців» (від
назвища головного звинуваченого, жида Брехера). Десять осіб присуджено
до кари від одного до чотирьох років.
2 жовтня: Прецікавий процес комуністів Пизіка і Ганки Ямйолковської
з Варшави. Танка, молоденька 17-літня дівчина, сиділа в одній камері число
37 з «басарабівками» Стефою Савицькою та Іриною Вахнянин. Звідкись роз
добули вони великого м’яча й передали мені через «посмітюха»** з пропозицією
інженера Андріїї, щоб на ньому намалювати Ганку, як вона сидить на процесі
в суді. Танка дістала 14 днів, а Пизікові, що збаламутив її, всадили на плечі
10 років. Тюремники дозволили їй взяти того м’яча «на світ» —нехай бавиться,
замість політикувати.
* в тому часі не було ще окремого Комітету Допомоги Українським Політичним В’язням.
Опікувався в’язнями загальний Український Горожанський Комітет, заснований скоро після
того, як поляки зайняли Галичину.
** Тюремний послугач.
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17 жовтня; Перекочував до келії число 40, де сиджу разом з інженером
Андрієм. Злучили разом Манька Вахнянина і Стефка Геру, що досі сиділи
кожен з одним комуністом.
1 листопада: Маніфестаційно, але гідно відсвяткували ми цей день у тюрмі.
Підготовка «грипсами»* йшла довший час. Наші спільнички** Стефа і Ірина по
дбали, щоб усі українські політичні в’язні мали синьо-жовті стяжки на грудях.
Вийшовши на прохід, почали співати стрілецькі пісні. Зчинилася суматоха,
тюремники стали заганяти в’язнів назад до келій, інженера Андрія забрали
на допит до тюремної канцелярії, зробили основну «гатранку»*** по камерах —
нічого не знайшли.
22
листопада: Скінчилося судове слідство, на волю вийшли Стефа Савиць
ка, Манько Вахнянин і Стефко Гера — не вдалося пришити їм справи «басарабівців». Сидимо тепер утрійку з інженером Андрієм та Генком Зибліїсевичем.
12 грудня: Річниця арештування Ірини Вахнянин, єдиної жінки в нашій
справі. Рішили ми це якось відзначити. Інженер Андрій придбав розкішне
видання «Ене'іди» Котляревського і китицю хризантем. Обидва вони з Генком
Зиблікевичем придумали присвяту на книжці від групи «басарабівців», на мене
припало графічне оформлення напису: «В подиві для жінвси-громадянки —
тюремна сім’я».
13 грудня: Ім’янини інженера Андрія. Подарунок від мене — рисунок на
шої камери число 40, і хотілося б, щоб ця пам’ятка якнайдовше збереглася
в нього. Ця камера назавжди залишиться в моїй пам’яті. Тут ми вперше направду себе пізнали, переговорили багато справ політичних, організаційних
і навіть особисто-приватних...
Прийшла вістка, що друкується вже наш акт обвинувачення.
28
грудня; Акту обвинувачення ми не прийняли. Аж на другий день, кол
інженер Андрій порозумівся з сеньйором наших оборонців, прийняли й одно
часно зголосили проти нього спротив.

1925
11 лютого: Зібрали нас разом, потім посадили по двох у камері, і почали
ми переписувати судові акти для вжитку оборони. Мені припало приємне то

* В тюремній говірці — дрібним письмом на малому куснику написаний лист, щоб його та
ємним способом передати з однієї камери до другої.
** В тюремній говірці «спільниками» називали співучасників одного й того самого слідства
чи процесу.
*** В тюремній говірці: ревізія, обшук.
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вариство пані Ірини Вахнянин. А я й не знав, що австрійська карна процедура
дає такі можливості.
26 лютого: Дальше працюємо над актами, щодня від 9 вранці до 1 попо
лудні. По всякій правдоподібності судовий розгляд нашої справи почнеться
9 березня. Кажуть, що процес буде тайний.
4
березня: Скінчили переписувати акти. Нас з панею Іриною зокрема ці
кавили перемиські протоколи. Андрій з чогось незадоволений, і то дуже. Він
і так більше слухає, як говорить, а тепер видно, що душить щось у собі.
9 березня: Почався наш процес. Перед звичайним судом, без присяжних.
Проводить Маєр, коло нього судді Соха й Антонєвіч, звинувачує прокурор
Ланєвскі. Мене боронить адвокат д-р Семен Шевчук, і Бог один знає, скільки
це мене, коштує здоров’я, я ніяк не можу погодитися з його тактикою оборони.
Проголошено тайний розгляд справи. Кожен обвинувачений може домагатися
присутности на суді своїх довірених — віл мене є тут мати, брат Зенко і Геня
Косаревич. Тому, що нам не відчитано акту обвинувачення в українській мові,
ми відмовилися зізнавати, вийшли з зали і по нараді з оборонцями вже туди
не вернулися.
11
березня: Довідуємося, що судять нас заочно. Скінчили читати наші
протоколи, завтра починають слухати прокурорських свідків.
13 березня: Побачення з оборонцями. Інженер Андрій вимагає від них,
щоб не зводили процесу на невластиві рейки. Польський суд хотів би для по
треб заграничної пропаганди ставити нашу діяльність в одній площині з ко
муністичною роботою. Інженер Андрій аргументує, що Українська Військова
Організація бореться за незалежність Української держави і від цієї лінії обо
рона відступити не сміє.
28 березня: Кінець процесу о год. 12 в полуднє. Проголошено нам присуд.
Найтяжчий для інженера Андрія —чотири роки важкої тюрми. Мені дісталося
два з половиною. Ірині Вахнянин дали 15 місяців, їх вона відсиділа в слідстві
і зараз вийшла на волю. Франц Штик і Григор Лихолат звідьнені від вини, цей
останній догоряє в шпиталі, він і до суду не приходив. Прокурор не зголосив
спротиву, ми присуду не прийняли.
Дістали вістку, що передучора УВО виконала напад «а головну пошту
у Львові. Забрали кількадесят тисяч злотих, і слід загув. Оце раз хлопці!
13 червня: Багато дечого змінилося в тюрмі на гірше, відколи почали
напливати «пошивці». Загострення, підозріння, обмеження в побаченнях,
присікування тюремників тощо... А ще до загострень у тюремному режимі
причинилася спроба втечі комуніста Лінка. Сьогодні скінчився процес його
групи «лінківців», він дістав п ’ять років, решта сім його спільників — від двох
до чотирьох років. Перед самим присудом Лінк утік з кімнати побачень, по
гоня зловила його аж на Академічній вулиці, наздогнав його тюремник Мороз.
Лінка забили в кайдани. Всі вони прийняли присуд, мовляв, «хоч не гонорово,
9- 11-496
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але здорово», коротше буде сидіти. Не прийняв присуду Білецький, єдиний
українець між ними, засуджений до двох років тюрми*.
14—15 вересня: Вже третій день голодують «поштівці» й комуністи, щоб
здобути принаймні такі облегчення, як ми їх вибороли п ’ятиденною голодівкою перед більше як роком. «Поштівцгв» заступає Микола Бігун, а комуністів
Кранц. Але посмітюхівська пошта зносила все до камери число 24, де сидимо
ми з інженером Андрієм,— всі до нього звертаються за порадами.
Посмітюхи дали знати, шо з поліції привезено тяжко побитого політич
ного в’язня Василя Костинюка. Приміщено його в камері для хворих, і зараз
після того прибігли посмітюхи звітувати інженерові Андрієві, що він до без
тями побитий і тільки шепче одне слово: води, в цій же хвилині, без надуми,
інженер Андрій загримав у двері і зажадав негайно завести його до тюремної
канцелярії. Але в канцелярії всьому заперечено. Кличкою на свист порозу
мілися політичні в усіх камерах і того самого дня демонстрували криками
та співами проти катування в’язнів.
16 вересня: Вранці викликали інженера Андрія до канцелярії і поставили
йому закид, що через нього виникла «авантюра в тюрмі». Це він заперечив, на
звавши демонстрацію «спонтанним виявом обурення безборонних політичних
в’язнів», і заявив одверто начальникові в’язниці, що як довго змасакрований
політичний в’язень Василь Костинюк не діждеться лікаря — кожного дня
в’язні будуть доводити світові крізь тюремні грати, що тут мордують політич
них в’язнів. А нам порадив добре переглянути всі наші речі, бо, без ніякого
сумніву, скоро прийде «гатранка».
Під вечір знову демонстрація, але ще перед тим, заки почали розносити
вечерю, все втихомирилося.
в інженера Андрія здоров’я слабовите, і видно було, що він хвилюється.
Скоро по вечері роздягнувся і поклався до ліжка. Коло сьомої години ввечері
почули ми метушню і думали, що це звичайний вечірній «апель», цебто провірка в’язнів. Відчинилися двері, і до нашої «двадцятьчвірки» вскочив ключник
Бор ще з двома тюремниками, стягнули інженера Андрія з ліжка й виволікли з келії. Вигнали і нас штурханцями на коридор. А там зграя ключників,
роз’юшених, як чорти, мотлошила, копала і всіляко знущалася над політич
ними в’язнями.

* Частина моїх записок пропала під час бурхливих подій у тюрмі дня 16 вересня, про них буде
мова внизу. Не доповняв я їх пізніше, мавши надію, що звернуть мені забрані речі, а між ни
ми й записки, а тепер уже не можу пригадати, що діялося за тих три місяці в тюрмі. Але добре
пригадую, що не забували про нас звільнені в процесі наші «стільнички», не тільки подачами
до тюрми, але й передаванням інформація «зо світа» тяжким трудом: розкручувати гільзи з ци
гарок, писати на них грипси, скручувати назад і так передавати до тюрми. До сьогодні зберігаю
комплект таких грипсів до мене.
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Інженера Андрія тягнули за ноги два незнайомі мені тюремники, я не міг
знести того виду, підбігав до ключників уже не з протестами, але з проханням,
щоб дали йому встати на ноги. Надбіг Микола Бігун і пробував відтягнути
тюремника — зчинилося несамовите сум’яття, і я згубив їх з поля мого зору.
Чув тільки крики товаришів і протести інженера Андрія, коли тягнули його
за ноги по сходах униз. Десь на половині сходів таки вдалося мені вирватися
та прибігти до інженера Андрія, бачив я, як сорочка зсунулася йому з плечей
і як волочать його напівголого. В шаленій та розпачливій люті рвонув я на
перед і вгризся зубами в руку одного з катів. Що далі — не пам’ятаю, стратив
притомність під ударами чобіт, прийшов до себе ажу «каритцЬ*, де вже застав
інженера Андрія й Миколу Бігуна. Завезли нас до Брштдок і розсадили в кар
цери, кожного зокрема. Згідно з нашим домовленням у «каритці», негайно
почали ми голодівку, домагаючись лікарських оглядин.
28 вересня: Нашу п’ятку перевели до камери число 25 «А». Наслідком
голодівки та інтервенції «зо світа» перенесено нас найперше до тюремного
шпиталю, а потім почали діяти всякі комісії, місцеві і прибулі з Варшави...
29 вересня: Надворі дощ, препогана погода. І яка ж несподіванка! Приїхала
Ірина Вахнянин з села Залізець, виюіикала на побачення інженера Андрія і
на його руки передала для нас дарунок від свого батька-священика: копу яєць
і скриньку чудових грушок. Це, щоб зміцнити нас після недавніх переживань.
Казав «Гриць»**, що «тітка» старалася про побачення ще й з іншими недавніми
своїми товаришами недолі — не дали їй з уваги на те, що все ще сидить комісія
з Варшави і скрізь нишпорить.
30 жовтня: Дістали ми вчвірку кращу келію, число ЗІ: інженер Андрій,
Генко, Коваленко і я. Хворого на шлунок Воробця послали до тюремного
шпиталю.
В «Гриця» неабиякі здібності. Він теж провадить в’язничний хор, де спі
вають тільки кримінальні в’язні. По нараді, ми з Генком і Коваленком почали
ходити на співанки, щоб пізніше хор співав у каплиці також під час україн
ських Богослужень.
15
грудня: На доручення з Варшави, начальник тюрми викликав усіх «басарабівців», щоб перевірити, чи далі обстоюємо наш спротив проти засуду. Всі
твердо заявили: так. Але чому начальник тюрми, а не хтось з суду або з про
куратури?
25
грудня: Напружені відносини між інженером Андрієм і Генком,
що схильний поступатися тюремній адміністрації в усяких справах за ціну
поправи умовин тюремного побуту. Андрій стоїть на протилежних позиціях.
* Візок, що ним возили в’язнів з однієї тюрми до другої або на допити до слідчого судді і та
кож до суду на процес.
** Таким псевдом охрестили ми нашого посмітюха, українця Урбановича.
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6 січня; Уіфаїнський Свят-Вечір... Думки линуть «на світ», до рідних, і тим
тяжче відчувається тяжка атмосфера тюрми.
Мабуть, під впливом такого настрою розладналися нерви в Коваленка
ранком того дня, і він вибухнув з жалями супроти інженера Андрія. Ковален
ко проговорився перед поліцією, назвав під час допиту ім’я інженера Андрія,
що довело до його арештування. Якби не те — не було б підстави посадити
Андрія на лаву підсудних. І хоч Коваленко це пізніше відкликав — було вже за
пізно. Мабуть, його весь час гризло сумління. Атепер він накинувся на інженера
Андрія, що його холоднокровність і спокій “ тільки вдавані, що Андрій душить
у собі всякі підозріння про Коваленка, що інакше про нього думає, а що інакше
говорить. Слова лилися в нього потоком, і не все можна було зрозуміти, чому
він це говорить і який це могло мати зв’язок зо справою та «всипанням» Андрія.
Була там мова і про його молоденьку жінку, що зраджувала його в таборі в Каліші з польським офіцером, що він жалівся польській команді, будьте би ті офі
цери надуживали своєї влади і робили тиск на дружину, вища команда обіцяла
їй перенести на інше становище, та це йшло дуже пиняво і т. д. і т. д. Десь у душі
прорвалася йому гребля, і тепер виливалися всі болі невдалого особистого жит
тя, що про нього, до речі, ніхто з нас і навіть Андрій нічого не знав. Надаремно
намагалися ми всі три його втихомирити. За яку годину перенісся він до камери
число 48, де сиділи Воробець, Білянський, Гац і Білецький.
5
лютого: Доручено нам акт обвинувачення за події з 16 вересня минулого
року. Просто смішно читати нам, що знаємо, як воно було насправді: сама
брехня, видумки, перекручення фактів — а все, щоб доконати нас фізично.
26
лютого: Побачення з адвокатами д-ром Левом Ганкевичем, д-ром Сте
паном Шухевичем і д-ром Михайлом Волошиним. На З березня визначено
в Варшаві засіцання Найвищого Суду для розгляду нашого спротиву.
11
березня: Варшава затвердила присуд львівського суду, часу між зго
лошенням спротиву та його віцкиненням нам не зарахували, мусимо сидіти
одинадцять місяців довше. Паршиве почуття. Інженер Андрій потішає мене,
що витримаємо, бо мусимо витримати. Але він щораз більше закашлюється, а
й у мене часами кров на хусточці... Щовечора, заки лягти спати, всі три робимо
руханку перед відчиненим вікном. Ми з Генком звичайно смачно засинаємо,
інженер Андрій полюбляє посидіти ще під вікном, підспівуючи тихенько,
у нього приємний тенор, а улюблена його пісня — «Як почуєш вночі, край
моєго вікна».
23
березня: Урядове повідомлення, що процес за події 16 вересня 1925 року
відбудеться 23 квітня ц. р.
28 березня: Сьогодні рік, як скінчився наш процес. Скільки змін за той час
зайшло навколо нас і в нас самих!
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4 квітьія: Неділя — польський Великдень. Завтра «Гриць*> зачинає підго
товку хору, щоб заспівати воскресну пісню на наш Великдень.
16
квітня; Процес за демонстрації в тюрмі з минулого вересня відложено
на необмежений час. Оборонці внесли спротив до Варшави проти розгляду тієї
справи у львівському суді, що не може бути безсторонній. Домагаються віддати
справу судові з іншої апеляційної округи — а відповідь ще не прийшла.
12
травня: Вістки з Варшави про переворот розвіяли монотонність і нуду
тюремного життя. Боротьба на вулицях, Пілсудський заводить диктатуру,
мабуть, і у Львові неспокійно. Кожен думає: як це все скінчиться і чи матиме
якісь наслідки для нас у тюрмі і для українців на волі?
15 травня: Доручено нам на письмі затвердження присуду в Варшаві. Ар
гументи — хоч на сторінки гумористичного журналу! Перший наслідок — за
борона приносити обіди з Українського Горожанського Комітету.
19 травня: Дальший наслідок затвердження присуду: тюремний одяг.
Не знайшли міри на висоту інженера Андрія, і, заки пошиють, він далі парадує
у власному, його гірський капелюшик з пером високо стримить понад голо
вами в’язнів у часі проходу на тюремному подвір’ї.
24—26 травня: Інженер Андрій дістав велику пачку чоколяди. Страшенне
хотілося поласувати солодким, аж слина підступала на язик. Андрій заявив
урочисто, що доти не розпакує чоколяди, доки не погодимося кожен з нас ро
зіграти з ним партію шахів за ставку: стриматися на цілий місяць від курення.
Він не курив, ми ж з Генком обвдва — пристрасні курці. В камері ми, курці,
в більшості, й інженер Андрій мусів нам підкорятися, та ми завжди вважали
на нього й курили під вікном, пускаючи дим крізь грати.
Першу партію програв Генко Зиблікевич, втягнулася вона весь день. Дру
гого дня я виграв свою партію, за мною одним лишилося право курити в ка
мері. Чоколяду ми розпавсували — та не з’їли! Генко відмовився від неї, доки
я також з ним не розіграю партії шахів: програє він — не куритиме два місяці,
виграє — ми обидва не куримо цілий місяць. Партію я програв, чоколяду ми
з’їли —■місяць ніхто не курив у камері.
12
червня: Тепер ми у привітній, сальоновій, камері число 51. Її мешканці
три «басарабівці» — Андрій Мельник, Євген Зиблікевич, Богдан Зелений,
артист-маляр Бєсядецкі, поляк, сидить за підроблювання десятизлотних бан
кнотів, Коваль, Буксбавм і Назаркевич — кримінальні в ’язні, але з освітою
та інтелігентні, Роман Філясєвіч — студент, поляк, застрілив хлопця, шо за
лицявся до його дівчини. Бєсядецкі малює всякі образи і для тюрми, і для
в’язничних урядовців, за те має всякі привілеї, навіть горілки йому не від
мовляють, бо він п’яничка і любить хильнути. Захотів він мене на помічника
до якихсь там тюремних мальовил, і це одна з причин, чому нас перенесли
до тієї вигідної келії з великими вікнами. Під останнім з них, у куті, приміс
тився Андрій — для нього це найбільша благодать, багато повітря.
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24
червня: В тюрмі загуділо про амнестію з нагоди вибору нового прези
дента Польщі Мосціцкого. Власне, чарівне слово «амнестія» ніколи не завми
рає серед в’язнів, час від часу спалахне, як вогонь, і потім десь знову невидно
тліє в душах. Інженер Андрій песиміст і радить не обіцювати собі багато з тих
поголосок.
Минув місяць, відколи ми з Генком покинули курити. Закурили першу ци
гарку — не смакує. Може, покинемо назавжди? Андрій безупинно нас до того
заохочує, але спокуса завелика.
Перед двома днями було в мене багатолюдне побачення: брати Зенко
і Ростик, Гриць Бандурка, Лісовець, Стефа Кордубівна і якась панна Міка.
Сестра Геня здала матуру й хотіла б учителювати. Ростик їде зо студентами
кудись у гори на військові вправи, найстарший брат Василь, що ще з табору
в Тухолі втік до Чехословаччини, здав уже другий державний іспит з ветери
нарії. Влодко Цвікілевич з Америки пише, щоб учитися англійської мови, він
мене кличе за океан по виході з тюрми... Буйно пливе життя «на світі», а в нас
у тюрмі один день анічогісінько не різниться від другого. Тільки Андрій уже
не співає під вікном,— багато чужих у камері — і видно, що бракує йому того
вечірнього співу. Він тішиться, що є в мене надія поїхати за океан.
28 липня: Андрій ходив на побачення з адвокатом д-ром Шухевичем. Ро
блять старання для всіх «басарабівців», щоб у Варшаві зарахували до присуду
час між вироком у Львові і касаційним процесом у Варшаві. Надії великої на те
нема, але спробувати можна.
28 вересня: Положення «поштівців» покращало. Пустили їх на співанки
тюремного хору, перенесено на другий поверх, де чистіше повітря, від сьогодні
мають з нами спільну прогулянку три четвертини години кожного дня. Славні
хлопці «поштівцЬ! Для всіх нас розрада, що нас більше, є з ким поговорити про
хід революційних справ, про наші надії, про дальшу боротьбу...
19
жовтня: Вбито шкільного куратора Собіньского. Справники шезли,
як дим. По місті ревізії й арештування. Наші співв’язні-поляки хоч і кримі
нальні злочинці, але вважають себе польськими патріотами і вовком дивляться
на нас.
29 жовтня: Таки буде процес за минулорічні побої з вересня. Сьогодні діс
тали ми про те повідомлення з суду.
1 листопада: Пощастило нам дістати дозвіл, щоб після прогулянки не вер
татися до своєї камери і зібратися в наших, сусідів. Плянували ми це від
довшого часу. На Голову наших зборів одноголосно обрано інженера Ан
дрія, і він короткими словами вияснив, яке важливе значення мала акція
1 листопада 1918 року не тільки для галицьких українців, але й на: дальший
розвиток політичного положення в усій Україні. І в якому це стояло зв’язку
пізніше з Українською Військовою Організацією. Кожен хотів щось додати від
себе, Андрій охоче давав усім слово, а наприкінці Генко Зиблікевич відчитав
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писану доповідь. Не стало часу на дискусію, ключник пригадував, що вже час
«додому».
26 листопада: Знову відкладено суд за побиття з минулорічного вересня.
З двох причин. По-перше, помилково не доручили мені виклику до суду,
як іншим. Мій оборонець д-р Семен Шевчук радив мені не згодитися на про
цес, бо я не дістав виклику і тому не приготувався до оборони. Друга при
чина — не приїхав комуніст Кранц, що відсиджує свій присуд у ВолодимиріВолинському.
3 Бригідок до суду й назад вели мене пішки. Туди й назад супроводжували
мене мати, брати Зенко й Ростик та сестра Геня зо своїм судженим Петром
Гарухом. Я тішився, як дітвак. Андрій з іншими поїхали «кариткою».
4 грудня: У Львові сенсація! Приїхала робітнича делегація з Англії при
глянутися відносинам у Західній Україні, до її складу входили Джон Бекерт,
Артур Шеферд і пані Вініфред Тогарт. Заходили і до Бригідок, а хитрий на
чальник так маневрував, щоб обминути нашу камеру. Делегати мали заїшсані
наші назвища на картках і допитувалися за інженером Андрієм Мельником,
а довідалися ми про те від «поштівців» і комуністів, до їхніх келій делегацію
допущено.
13
грудня: Ім’янини інженера Андрія святкували ми скромніше, як мину
лого року, заважала присутність чужих людей. Коли ми складали йому поба
жання, звірився мені, що рани від побиття загоїлися в нього, але здоров’я від
тоді дуже послабло, а найбільше груди. Ще й сьогодні дрижаки мені збігають
по спині, коли згадаю, як цвяхи витоптаної підлоги на коридорі і на сходах
ранили його в плечі і в голову, коли звірі-тюремники волікли його, не шкоду
ючи штурханів чоботищами. Тішуся, що Андрій любить мене і довіряє мені!
17
грудня: Славко Барановський з «поштівців» підготовляє якийсь збірник
чи альманах, списує всякі історії з нашого тюремного життя-буття, точно за
писав від мене все, що знав я і бачив як свідок та учасник подій з 16 вересня
м. р.
22 грудня: Родина комуніста Райса подала донос до Варшави, шо україн
цям у камері артиста-маляра Бєсядецкого задобре ведеться. Звідти прислали
інспектора Скібінського шія провірки, того самого, шо приїздив на слідство
в справі погрому минулого року.
25
грудня: На польське Різдво до нашої камери прийшли гості: обидва
тюремні священики — польський і наш Григорович (він, мабуть, «кацап») —
у товаристві начальника тюрми Маєвского з його заступником Гурским
та кількома старшими тюремниками. Всі добре підпиті, а дехто так хильнув,
що ледве на ногах тримався. В імені їх усіх бажав нам «Весолих Сьвйонт»
польський священик. Треба було щось на те відповісти, й інженер Андрій
короткими словами подякував, закінчивши від себе побажанням: «дай. Боже,
щоб сини польського народу не коротали життя по тюрмах, як сини нашого.
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українського». Не зрозумівши добре слова «коротати», всі взяли це за якийсь
сильний вислів і наввипередки, а найбільше начальник Маєвскі, почали ви
правдуватися, що тюремна адміністрація тільки виконує накази, він в нас
цілком задоволений і т.д. Всі ми з полегшенням зідхнули, коли зачинилися
двері за тією кумпанією.
Атоді запросив нас до себе на свята «Гриць». Він відсиджував кару за якийсь
грошовий обман і був за посередника в усяких махінаціях та підкупствах Маєвскому й іншим тюремним хапугам. Тішився їхнім повним довір’ям, часами
виходив без охорони «на світ». Для них він був дуже помічний, а й нам полаго
див чимало всяких справ, через нього йшов один з наших найліпших зв’язків
на світ. Якось не випадало відмовити йому, і ми втрійку з інженером Андрієм
та Генком Зиблікевичем пішли. З нашої камери були там ще маляр Бєсядецкі
та німець Сюссе, студент-розвідник, що відстрілювався у Львові під час арештування. Вся та братія заливалася горіякою,— а її там не бракувало! — ми ж
тіяьки «для годиться» перекусили дещо, від горіяки відмовилися.

1927
6 січня: Зробили ми все можливе, щоб разом з нашими сусідами з камери
число 109 відбути спіяьну Святу Вечерю. Не вдалося, начальник не дозволив,
хіба що перенесемося туди на постійно. Ми з Андрієм не згодилися, тільки
Генко пішов туди негайно. Та й добре зробив. Останніми місяцями його по
ведінка просто неможлива, навіть такого спокійного інженера Андрія виводив
з терпеливости.
7 січня: Співали коляди в каплиці з «Грицем»-Урбановичем. Горожанський
Комітет передав нам святочне і дозволено на теплі обіди під час Різдва.
12 січня: Тюремна адміністрація присікається. Вимагають, щоб піц час
ранніх та вечірніх провірок-«апелів» стояти на струнко і зголошувати себе.
Політичні в’язні не хочуть з тим погодитися, а навіть деякі кримінальні,
що сидять з нами, як ось маляр Бєсядецкі і якийсь землевласник Врублєвскі,
бунтуються проти того. Сьогодні спеціально в тій справі приходив інспектор
Гурскі з наганою для нашої камери.
13 січня: Врублєвского забрали до карцеру за те, що не «мелвдувався»,
Бєсядецкого не торкнули, бо його потребують, Андрія навіть не пробували
змушувати, а шо зробили б зо мною — не знаю. Вкінці справу розв’язано так,
що німець Сюссе добровільно згодився зголошувати присутніх у камері під
час тих «апелів».
25 січня: Що воно значить? Вечором обходила камери політичних в’язнів,
українців і комуністів, якась «висока» комісія, віцеміністр Сініцкі в оточенні вся
ких грубших риб. Питалися нас тідьки, за шо сидимо і скільки вже відсидіти.
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1 лютого: Інженер Андрій і три «поштівці» — Іван Паславський, Мико
ла Ясінський та Микола Бігун — мали побачення з адвокатом д-ром Левом
Ганкевичем у присутності начальника в’язниці Маєвского, обговорювали
справи перенесення деяких наших товаришів на політичний відділ. Ми дістали
Льолька Ясінського.
21 лютого: Вчимося мов. Іьгженер Андрій уже давно працює над фран
цузькою мовою, а я взявся за англійську, з уваги на перспективи виїзду до Ка
нади.
25 лютого: Перший раз «гатранка» в нашій камері. Андрієві й мені забрали
наші записки з науки чужих мов.
Усіх з нашої камери допитували в тюремній канцелярії. Кажуть, що пере
ловили посилку нелегальних українських часописів у доставі вугілля* для на
шої камери на адресу інженера Андрія. Візника нібито арештували. Не маємо
поняття про те, мабуть, чи не видумка це.
13 квітня: Виявилося, що Врублєвскі доносить адміністрації на нас трьох
з інженером Андрієм і Льольком Ясінським. Забагато випили обидва з Бєсядецкім, проговорилися, а п’яний до безтями Бєсядецкі накинувся на мене
з лайкою, називаючи мене «ти руска сьвіня». Коли протрезвіли, Андрій
об’явив їм, що з цією хвилиною припинюємо з ними всякі взаємини і не бу
демо до них говорити.
Хотіли вигризти нас з камери, та вдалося Андрієві оборонитися, йому ця
камера конче потрібна, в ній багато повітря, а в нього хворі легені.
24 квітня: Великдень, Комітет не забув про нас, дістали «свячене». Не
бувала подія в тюрмі — повна співана наща Служба Божа з власним хором.
Інженер Андрій постарався, щоб зо світа «підмастили» Маєвского і він дозво
лив на співанки хору. За диригента в нас Микола Бігун. Відправлялася Служ
ба Божа на перший і третій дні Великодня. На другім Богослужінні каплиця
виповнена по береги — прийшли слухати співу навіть жиди, ну і «начальство»
в комплекті.
10 травня: Ми з Андрієм у шпиталі. Наше здоров’я погіршувалося з кожним
місяцем, ми про те між собою не говорили. До лікаря, д-ра Гайзика, голосилися
ми частенько, та що він може на те порадити в тюрмі? Лікував нас аспіриною,
а ми себе гімнастичними вправами перед вікном, щоб вдихати якнайбільше по
вітря. На побаченнях з рідними — ні слова про те, щоб не журилися. Але Андрій
закашлювався щораз більше й частіше, а і я не відставав. В іншій камері притис
нула хвороба нашого товариша Воробця. Коли ми сьогодні вже не знаю котрий
* У Бригідках кожну камеру огрівала залізна піч, у тюремному жаргоні називали її «проку
рором». Палили в ній від коридора, але так слабо, що ледве нагрівалася. «Комендант» келії користав з привілеї сидіти на печі, коли в ній палили. Кому дозволено, міг за свої гроші купувати
вугілля на додаткове огрівання. Вугілля до камер, де сиділи українські політичні в’язні, достав
ляв Комітет Допомоги Українським Політичним В’язням.
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раз зголосилися в д-ра Гайзика, він без слова доручив нас перенести до тюремної
лікарні. Дивний випадок —я знайшовся в тій самій шпитальній камері і на тому
самому ліжку, де лежав побитий після масаіфи 16 вересня. В цій же самій кімнаті
лежать інженер Андрій і Воробець, тільки ми три, нікого більше. Якийсь тшвний
спокій у камері після гармидеру у звичайній келії, навіває спогади...
16 травня: Знову заповіджено нам процес за події в тюрмі на Баторія, має
це бути за чотири дні. Андрія та Воробця вже викликали на нараду їхні обо
ронці, мій — д-р Шевчук — як звичайно, не спішиться.
19 травня; Пополудні перевезли нас «кариткою» під поліційною охороною
з Бригідок на Баторія і примістили всіх у поганій та смердючій камері число 3.
Сидимо; Андрій Мельник, Євген Зиблікевич, Федір Воробець, Роман Барановський, Василь Коваленко, Микола Бігун і комуніст Кранц.
20 травня: Перший день процесу. Я й не уявляв собі, що в суді можлива
така тенденційність. Голова суду не дозволив інженерові Андрієві змалювати
причин і піаложжя подій 16 вересня. Все ж таки зумів він — головно відпо
відями на питання оборонців — сяк-так розказати, як тюремники стягнули
його, хворого в гарячці, з ліжка, волочили за ноги й били. Мені не дозволено
сказати ані сотої частини того, що хотілося. Скільки разів починав я — за
вжди переривав мені судця Завістовскі, що проводив засіданням суду; «Акт
обвинувачення того вам не закидає» або «це не належить до сьогоднішнього
розгляду», «ви маєте відповідати на те, за що вас звинувачено, а зокрема, чи ви
вкусили в руку ключника Стонжку». Вперше тоді я почув назвище того ката,
що знущався на коридорі і на сходах над інженером Андрієм.
Я просто кипів з люті на мого оборонця. На суд він не прийшов, заступав
його д-р Лев Ганкевич, що моєї справи добре не знав, не мав змоги відбути зо
мною наради і тепер не поставив мені ані одного питання.
21 травня: Несподіваний зворот на другий день суду. Прокурорські свід
ки — якби їх маслом обмастив та обкачав у меді. Головний свідок Дріблінг
зізнавав, як не можна краще. Те саме начальник коридора Маліняк, а теж
і директор слідчої в’язниці Кольбергер, за одним вийнятком, що називав нас
комуністами. Не зле свідчив на мене тюремник Гук. Один тільки Стонжка далі
стояв на тому, що це я покусав його, показував знаки на руці.
Сподобався мені адвокат Аксер, що боронив жидів-комуністів Кранца,
Кеплера і Вайнштайна.
В залі багато публіки. Прийпіли обидві наші колишні «басарабівки» Ірина
Вахнянин і Стефа Савицька.
Перенесли нас до крашої камери, прогулянка два рази на день, не дуже
вважають, бо вже засуджені. Як же ж багато тепер в’язнів у слідчій тюрмі,
звинувачених у приналежності до Української Військової Організації! Між
ними немало жінок. Махають нам руками крізь вікна, кожен хоче привітати
полковника Мельника.
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22
травня: Від’їхали назад до Бригідок. Свідки оборони, що живуть
поза Львовом, не могли на час приїхати, процес знову відложили, до дня
28 травня.
28 травня: Приїхали на Баторія вчора ввечері, сьогодні продовжується
процес. Всі до одного внесення оборони трибунал відкинув, не допустив ні од
ного свідка. Промовляли наші оборонці, крім д-ра Лева Ганкевича, що поїхав
на суд до Рівного. Заступав його д-р Андрій Павенцкий. А мій д-р Шевчук
знову не прийшов! Кілька слів у моїй обороні промовив оборонець Воробця
Гарасимович.
Мені таки найліпше подобалася постава адвоката Аксера. Супроти нього
наші оборонці виглядали, якби їх вазеліном вимастив, а він виступав рішуче
і домагався, а не просив звільнення.
Десь коло третьої після обіду було вже по всьому — всіх нас звільнили.
Вже з самого початку можна було відчути, шо суд не знає, як вийти з того по
ложення. Дуже йому не на руку цей процес.
11 червня: Закликали мене до начальника Маєвского, і я остовпів з дива:
він говорив з трьома українськими черницями, а між ними побачив я мою
сестру Славцю! Та й масний же той мерзотник, солодший від меду й удає свя
тішого від моїх гостей! Мабуть, ніхто не мав такого довгого побачення, та ще
й на начальницькій канапі. Казав мені інженер Андрій, що в камері були вже
стурбовані, що сталося зо мною, чи не запроторили мене в підземелля.
З сестрою Славцею приїхала мати-настоятелька Полянська і чудесної
вроди двадцятилітня бельгійка Йоанна, що добре вже володіла українською
мовою. Вони приїхали намовляти мене, шоб по виході з тюрми покинув я світ
ське життя та пішов послушником у монастир! Звивався я, як вуж, не хотілося
мені вразити доброго серця тих жінок, але на саму думку про монастир мусів
я стримувати сміх. Просто не міг себе серйозно уявити в чернечій рясі.
29 червня: Попрощалися з добрими часами в шпиталі — назад до камери!
На один день розлучили мене з Андрієм, а потім знову перевели в його каме
ру число 115. € там наш старий знайомий «Гриць» і новий в’язень до справи
за вбивство Собіньского Прокіп Матійців з групи «Долина». Може, досиджу
тут з Андрієм до кінця свого присуду.
5
липня: Побачення з матір’ю і з братами. За тиждень моя сестра Геня
вінчається з Петром Гарухом. Це той, що єдиний відважився піти за мною
на поліцію в день арештування і приніс мені кожушок. Не знаю, що сталося б
зо мною, якби я не мав на собі того кожушка.
Але щоб заждали ще десять днів, коли я вийду на волю, може б, потанцю
вав на їхньому весіллі!
21 липня: День мого виходу на волю. Не дали попрощатися з усіма това
ришами. Не пустили й до тих, що в шпиталі.
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Страшенне важко було мені розставатися з інженером Андрієм, що був
мені не тільки начальником в організації, не тільки співв’язнем у камері, але
щирим другом і порадником. Я бачив, що і його огорнуло зворушення і тяжко
йому говорити, хоч ніколи не був він щедрий на слова. Пригадав ще на останні
доручення і на пам’ятку дав мені книжку «Акорди» з присвятою;
«Богданові Зеленому, гарному моєму товаришеві предовгих літ польської
тюрми, на шлях у світ спільних мрій.
Андрій Мельник, Львів — Бригідки, дня 21 липня 1927 року».
Не мав я і не маю дорожчої для мене речі...

Михайло БАЖАНСЬКИИ

ПТАХ РІВНОГО ЛЬОТУ
( Спогад з Бригідок)*
Ім’я полковника Андрія Мельника було для нас, молодших членів Укра
їнської Військової Організації, досить відоме. Ми знали його з оповідань
колишніх вояків, як теж із сторінок визвольницьких анналів. Але в той час,
коли я дозрівав, між нами кодувала нелегальна книжка «Дурні діти» КрукМазепинця, що знову пригадала нам це ім’я, зарисоване в повній величі, тоді
вже як політичного в’язня львівських тюрем.
Мрією проходило, якби-то побачити цю легендарну постать на власні очі.
Довго ждати не треба було. Одного дня 1928 року і для мене відкрилася брама
Бригідок. Входячи до цієї тюрми, я зовсім забув за полк. Андрія Мельника.
В той час забув я про багато більше справ. Єдине, що крутило мною, як у вирі,
була тема оборони. Не зрадити друзів, не зрадити справи і боронити себе.
Ненадійно ключник впровадив мене до келії полк. Андрія Мельника, а був
він тоді на п’ятому році в’язниці, останній з процесу «басарабівців».

* Цей спогад найперше друкувався у «Свободі» під наголовком «Полковник Андрій Мель
ник — естет — лицар —революціонер». Під тим самим наголовком передруковано його 1966 ро
ку в брошурі «Андрій Мельник, у першу річницю смерти, 1964—1965» (редакція д-ра Марка Ан
тоновича, видання Крайової Екзекутиви Українського Національного Об’єднання Канади).
Перероблений і доповнений, друкується тут під новою назвою.
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Ми представлялися. Я держав руку полк. Мельника в моїй і позвітував
моє ім’я. Він знав уже про мене. Читав пресу і мав побачення зо своєю суд
женою.
Відійшов я до призначеного мені ліжка. Розкладав свої речі і пильно, хоч
крадьки, поглядав на полковника, не хотів я, щоб другі це завважили. Він був
високий, стрункий, з обличчям праведника та з очима, що — здавалося —
бачили все глибоко в душі. Уродливий, навіть у цих буднях і на п ’ятому році
тюрми не затратив свого людського, привабливого чару. Завжди милий. Хоч
деколи, може, надміру вирівняний.
З його цілої постаті віяло чимсь неземним, криштальним, і на перший
погляд видавався мені, як лицар з казок братів Гріммів.
Незважаючи на вроджену мою педантність, мої речі незграбно літали то
в одне місце, то в друге, без толку і без прийнятих у в’язниці системи та поряд
ку. я безмежно радів у ту хвилину, шо досягнув нарешті того, щоб потиснути
по-козацькому руку полковника, і тішився, що в цій келії, понурій і негарній,
буду з ним говорити, разом їсти водяну зулу, грати в шахи, молитися, ходити
на прохід, а головне — буду знати його погляди на життя, а може, теж його
особисті спогади з військового та революційного життя.
В мене було тоді 18 романтичних весен, хоч прокурор та поліція звали
мене «революціонером високої якости» і поклали мені на голову § 58 карного
закону, цебто «державну зраду», не дивлячись на те, що я в той час ще був дити
ною. Але саме тому очікував я від тієї зустрічі багато. Багато більше, як людина
взагалі може від когось дістати.
І я не розчарувався.
Полк. Андрій Мельник негайно помітив моє хвилювання. Підійшов до
мене ближче, поклав руку мені на плече і давав мені перші поради, як вести
себе в тюрмі.
Від того часу, від часу моєї розгублености —хоч у тій камері було сім осіб —
мене він обрав собі за учня: Чи ж міг я бажати собі щось більше?
Я грав з ним у шахи — подарунок митрополита Андрея — незмірно великі
шахи, таких я досі ніде не бачив. На проході, коли він приставав, а це було
проти в’язничного припису, мені було вільно пристанути разом з ним. Ми
часто розмовляли. Він спонукував мене писати завдання. Виробляв мої по
гляди на світ, життя, людей, революцію, підпілля. Ми докладно не один раз
проходили визвольні змагання. Наперед процес наростання національної
свідомости, опісля невдачі та успіш. Ми теж заторкували соціальну проблема
тику, уклад політичних сил в Європі, орієнтацію на Антанту. Так переходив я
школу політичного знання. Полковникові було тоді 37 років життя. Звичайно,
міг з мене сформувати людину, яку сам захотів. 1 він дійсно з умілим досвідом
вояка зумів застосувати відповідну стратегію сумлінного педагога — узяв про
від над моєю майбутньою дорогою.
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Хтось сказав, що в українській суспільності Галичини були три визначні,
шляхетні і непересічно привабливі постаті: митрополит Андрей, професор
Старосольський та полковник Андрій Мельник. Записував я це в свою пам’ять.
Порівнював ще раз і ще раз. Молодою душею провірював це ствердження бага
то разів. І я з цим згідний. Чар його особи був безмежний, і рідко хто міг йому
опертися. Навіть начальник в’язниці Маєвскі давав чимало пільг полковникові
від себе, поза законом, без інтервенцій митрополита Андрея чи д-ра Степа
на Федака. Тюремники не могли опертися тій постаті, колись ними самими
понівеченій, побитій, — і коли полковник переходив попри них, мимоволі
ставали на струнко.
В камері ніхто нічого не рішав, не порадившись наперед з полк. Мельни
ком. Ніхто ніколи не перешкоджав йому в медитаціях чи в читанні. І не було
такого галасу, як по інших келіях.
Для всіх нас, а для мене зокрема, — він став учителем. Він навчав мене
революційного діла. До цього священного діла треба чистих рук, людський
демон мусів зникнути в той час. Тільки чисті люди, високоетичного заложення
можуть стояти по нашому боці барикади. Шляхетні, чисті зразки високої мо
ралі вибере сам нарід, і вони мають горіти ідеєю народу, брати його в оборону
і спалювати на вогнищі за святу народню справу. Тільки такі люди матимуть
на те право, мерзотникові навіть гинути невільно за священну ціль.
Революція, українська майбутня революція повинна прикликати до себе
нову людину, підпорядковану ідеї, органічно пов’язану з народом, з народньою традицією. Ні майно, золоть слави, ні демон, ніщо дочасне не повинно
володіти в тій криштальній і водночас твердій, витривалій душі.
Полковник Андрій Мельник жив у виробленому світі своєї душі. Мав свою
власну філософію. Глибоким роздумом і читанням, довгими студіями створив
світогляд провідника. Ніцшеанську людину не треба штучно пересаджувати
на український ґрунт. Маємо в нашій історії далеко кращі приклади, щоб їх
наслідувати. Для нього Іван Богун і Павло Полуботок були клясичними при
кладами героїв. Зовсім непотрібно пересаджувати квіток з чужого городу,
бо вони в українському підсонні можуть вирости каліками. Українське багате
сонце, атмосфера й український нарід зродили прекрасну українську традицію.
Її слід відновляти, од ягати в золоті рами душі, її любити і жити для неї свій вік.
Нічого не треба позичати, ми все маємо своє. Ми нарід, багатий на геройські
подвиги, на кузню характерів.
Старий Кальниш найглибше промовляв до душі своєю безприкладною
рівністю сприймання і був для полк. Мельника символом української траге
дії, а одночасно передвісником та апостолом поштовху до нових поривів. Ця
рівність у житті, що її так палко проповідував полк. Андрій Мельник, одного
дня показалася на прикладі з природи. Ми стояли коло вікна і глядіти крізь
дротяну сітку в безкраю небесну блакить. Високо на небі ширяв птах.
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— Погляньте, — сказав до мене полковник,
дивіться, яка клясична
рівність пташиного польоту. Ні одного зайвого руху. Крила складені в незрівняній симетрії, голова рівно спрямована проти опору повітря. Яка невисказана рівність льоту... Людина повинна брати приклад для свого життя з цього
рівного льоту...
Полковник не визнавав у людині демона. Не визнавав теорії Дрепера,
не імпонувало йому вчення Дарвіна. Бачив тільки таку людину, в котрої був
рай у душі. Людина повинна бути еманацією хотінь, а не випадкових дід.
Також рішуче відкидав полковник валенродизм, хоч і проповідували його
деякі визначні люди і великі поети.
В житті був скінченим естетом, я пробував самостійно креслити своє
рідну ідеологію націоналізму, що в той час все бідьшє й більше захоплював
нас як модерна політична течія, і запитував слова Івана Франка з вірша «Я
син народа». Це мене захоплювало. Але не викликав він такого ж самого за
хоплення у вражливого на естетику полковника, його вухо просто не могло
слухати часом грубих слів того вірша, хоч полковник високо цінив творчість
Івана Франка.
Тому не диво, що дехто з колишніх усусусів, перейшовши після визволь
них змагань у демократично-радикальний табір, схилялися до думки, начебто
в полковника була пиха та гордовитість. Це рішуче слід відкинути. Полковник
відзначався гострозарисованим естетизмом, його разила всяка дисгармонія,
незугарність, нерівність, немелодійність не тідьки в дідах чи словах, але і
в думках. Він був естет з уродження.
В своїй уяві будував державу Плятона. Часто вертався до біблійських
прикладів, оцінюючи деякі прояви в нашому національному житті. Відкидав
Каїнову ролю в суспідьстві. Зате найчастіше черпав приклади до громадського
життя зо старої грецької скарбниці. До болю не міг стерпіти зрадників, пере
кинчиків чи донощиків, чи то Ефіїїльтів та Азефів на більшу міру, чи то зви
чайних тюремних «капусів».
Як гарно вмів він сполучати виховний провідний мотив з реальними при
кладами, що їх кожен мусить знати і знайти, хто вступив на пілях підпільника,
густо всіяний загрозами життєвих небезпек. Вони чигають на революціонера
на кожному його кроці, і він мусить уміти пройти повз них, як попри Сциллу
й Харибду, пройти певно і щасливо, щоб не заплямити чистої душі, переможно
перейти проби всіх приман і небезпеки душевних заломань.
Полковник часто цитував з пам’яті приклади з старогрецької літературної
та філософської скарбниці. Малюючи образ провідника — брав за приклад
Одіссея, що вмів твердо й рівно пройти попри чарівні співи сирен, не зу
пинитись, бо там ждала смерть. Багато буває в житті людини таких приман,
що кличуть покинути свій нарід, забути на обов’язки супроти нього, кличуть,
як чарівні сирени Одіссея:
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«До нас, до нас! в нас ясно сонце гріє.
Н емає місця в нас ж урбі...
З фіялок, гіякинтів, з рож , з лелії
Вінці сплетемо в дар тобі...»

Але провідник, раз обравши собі дорогу, мусить рівно йти нею, не сміє
спохитнутися, сумніватися в своїх постановах, не вільно йому зійти з раз об
раного шляху.
Провідник мусить світити зразком чеснот. Громада, шо її він узявся вести,
хоче бачити, щоб жив він Божим духом, щоб не було в нього нічого з цього
світу. Я к аскет, він мусить думати тільки про загальну справу. Громаді вільно
жити своїм власним життям у добробуті чи серед спорів, навіть в обиватель
щині. Але горе провідникові, коли він тежупімнеться за своє право людини, —
його ореол меркне в людей, і з тією ж хвилиною гине його слава. Юрба шукає
собі провідника нового.
Теорії Ле-Бона не захоплювали полковника, а вже зовсім відкидав він Достоєвського з його «бєсами» в людині. Толстого з його проповідуванням «не
противлення злу» просто не міг зрозуміти. Це літературна форма казки. Знав
він добре Макіявеллі, але не йшов за ним сліпо, в багато дечому виправляв
його рекомендації, особливо там, де вони попадали в конфлікт з моральною
чистотою. Найкращою для нього формою політичного твору лишався неперевершений, на його думку, досі старий Плятон, йому полковник поклонявся
душею і з нього заохочував щедро черпати та прикладати до нашого грунту.
Його «Держава» ше й тепер може бути найбільш природна на нашому грунті.
Ось як ішла моя наука, що її полковник Андрій Мельник довгими годи
нами викладав мені в Бригіцках.
Мав я багато інших учителів пізніше, направду великого масштабу людей.
Студіював я в професора Томи Гаріка Масарика, президента чехословацької
держави, вчився в Едварда Бенеша, міністра заграничних справ, черпав науку
і знання від Крофта, Швегла та других, що в своїй державі і в середній Європі
належали до найвизнатніших людей.
Жив я близько наших генералів — Павленка, Курмановича, Трекова,
Петрова, — мав нагоду пізнати чимало визначних українських політиків, ди
пломатів, поетів та письменників. Слухав їхні лекції, дискутування, розглядав
їх через призму власної моєї душі.
Прийшов час, і я теж став революційним та громадським діячем, засвоївши
собі світогляд тодішньої доби.
Та ніхто з тих гарних постатей, що їх я стрічав пізніше на моєму життєвому
шляху, відколи покинув я Бригідки перед майже 40 роками, ніхто з них не міг
прикрити, змінити чи викривити тих яскравих випадків на життєві теми з часів
моєї «бригідської академії». Вони лишилися в мене тими вічно-вартісними
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Ідеями, що ними людина мусить жити і мусить їх собі засвоїти, випливаючи
на широке громадське море. Такі-бо витончені прекрасні прикмети мусить
мати людина, що йде по дорозі українського революціонера. Ніхто не зумів
знищити того, що посадив у мені в найкращому моєму віці полковник Андрій
Мельник.
Сталася трагедія. Згинув полк. Євген Коновалець, полк. Андрій Мельник
став на його місці. Перебрав провід у часі назрівання внутрішнього конфлік
ту в Організації Українських Націоналістів. І конфлікт цей таки прийшов і
то в часі, коли на горизонті зарисувався світовий катаклізм.
Людська, але скептична думка зродилася в мені. Чи він, полк. Андрій
Мельник, буде поступати в цьому конфлікті так, як учив мене? Які методи
буде він стосувати в поборюванні відосередних сил, що так грізно почали на
ступати? Кожна революція ширить дезорієнтацію і витворює пристрасті, що їх
нікому не опанувати, доки самі не вигорять.
Навіть найдосконаліша в світі висока християнська етика не в силі була
тому запобігти. А в підпільному житті так важко, так дуже важко очистити
себе від намулу темних і неясних справ... Вночі легко витягнути револьвера
і на свого колись друга, а тепер суперника, та ба, навіть на рідного, найдо
рожчого брата! Темна ніч прикриє братовбивчий злочин, навіть не буде кому
запитатися: «ІСаїне, а де ж твій брат Авель?»
Та тут відразу треба сказати, що полк. Андрій Мельник не тідьки теорію
викладав мені днями й вечорами в келії львівської в’язниці. Свою політи
ку революційної діяльності, політику благородного, криштально чистого
революціонера-визвольника виклав полковник і практично в зустрічі з жах
ливими буднями, не легшими від тих, що загризали й вождів великої фран
цузької революції. Моральне розслаблення української дійсности було грізне
й жорстоке, яке тільки могла зродити й виплекати сарматська земля.
Нелегко було витримати в часі того божевільного розкладу на стійці про
відника, справжнього аристократа великих ідей. Але полковник витримав
до останку. До кінця його днів не має на руках і на душі найменшої плямки,
навіть тіні підозріння нечесної гри. Не проливав братньої крови, але й не було
в нього засад у шуканні нових берегів. І не пішов на службу чужих сил.
Пролетів він і другу половину свого життя тим же самим помахом крил,
не збивши з рівного, простого льоту, як той птах, що на нього глядів крізь ві
кно Бригідок.
Багато разів стрічався я пізніше з полк. Андрієм Мельником, та всі ті зу
стрічі бліднуть супроти цієї першої, найсильнішої і найхарактернішої. Потім
приходили тільки доповнення та висновки з того, що було сказане в днях ке
лійної науки. Нові зустрічі тільки впевнили й підсилили мене в переконанні,
що це людина непересічна, людина з шовку і водночас з іфиці, людина, що ні
коли не відступала з раз прийнятих постанов і своєю поставою та прикладом
10- 11-496
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змушувала інших триматися того самого. Майже сорок років тому до мене
приклав він шовк. І вивів мене шовком на гарну дорогу розумувань, показав
її, провадив нею та утривалив мене на ній безспірними доказами, ідеями твор
чого й корисного розуміння людського призначення — і це був найкращий, а
чи і не єдиний, спосіб навіки полонити душу молодого хлопця.

Матвій СТАХІВ

«ПАЦИФІКАЦІЯ» ЗАХІДНЬОЇ УКРАЇНИ
І моя СПІВПРАЦЯ з ПОЛК. МЕЛЬНИКОМ*
Маршал Юзеф Пілсудскі, що в травні 1926 року прийшов до влади в Польщі
шляхом збройного державного перевороту, бажав накинути свою волю також
на сеймові і сенатові. Це була нелегка справа, бо вибори в 1928 році, незважаючи
на терор і шаїфайство, таки не дали бі[іьшости його партії (Безпартійний Бльок
Співпраці з Урядом). Росла сила польської опозиції проти його режиму.
Тому Пілсудскі рішив у вересні 1930 року розв’язати несподівано сейм
і сенат, розписати нові вибори, а перед виборами пустити по цілій Польщі
хвилю масового терору. В вересні розв’язано сейм, а одночасно арештовано
цілу масу послів українських і польських. Голоси бажав Пілсудскі здобути
головно в Західній Україні терором і шахрайством.
В половині вересня вислано на українські села великі відділи поліції,
спроваджені з західньої Польщі, і цілі полки польських уланів. Ці відділи руй
нували хати, народні доми, кооперативи і били людей до нестями. Вчинилася
тривога, подібна до давніх татарських нападів. Люди втікали в ліси й дебри,
хто куди міг.
В цій ситуації на підставі доносів конфідентів арештовано більшість членів
проводу Української Військової Організації разом з Крайовим Комендантом
сотником Юліяном Головінським. Переведено масові арештування серед
* Один розділ з довшої статгі-спогаду автора, що йшла в кількох числах часопису «Народна
Воля» в грудні 1964 року. Розділ «Пацифікація» і моя співпраця з полк. Мельником» друкував
ся під тою самою назвою в чч. 50 і 51 названого тижневика за 24 і 31 грудня 1964 року, сама ж
стаття йшла під наголовком «Проти ворожого наступу — спільний фронт». Тут пропущено де
кілька несуттєвих речень, що відносилися до особистих поглядів автора на тодішню політичну
ситуацію і ні в чому не торкалися ані особи полк. Андрія Мельника, ані справи, в котрій він був
запрошений до співпраці.
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студентів і старшої інтелігенції. Закрито кілька українських гімназій. Під
українські установи підкладено бомби і т. д.
Обов’язки Крайового Коменданта УВО хвилево перебрав д-р Б.*. Як тіль
ки почалася ця масова «пацифікація», він зайшов до мене. Я тоді виконував
обов’язок секретаря Головного Секретаріяту Української СоціялістичноРадикальної Партії і фактичного керівника бльоку українських самостійниць
ких партій, що негайно утворився на пропозицію УСРП, шоб ставити чоло
наступові всіми політичними засобами.
Не буду тут оповідати нашої розмови, бо це належить ширше до моїх
спогадів за час між двома війнами. Я йому відповів, шо можливі лише дві до
роги оборони в тій ситуації: або показати силу УВО і вдарити в кількох місцях
на поліційні віїщіли під час «пацифікації» та розбити їх, щоб остерегти Вар
шаву, що вона помиляється, коли думає, шо безборонно будемо давати наші
спини під удари нагаїв, — або, коли такої сили нема, то використати всі інші
політичні засоби.
Тимчасовий командир УВО відповів, що тепер нема в УВО потрібної зброї
і що Організація внаслідок арещтів розпорошена. Ніяка збройна акція на шир
шу скалю неможлива. Тому, казав він, залишається лише політична дорога
оборони, і запитав, яка вона буде. Я йому сказав, що без уваги на становище
УВО всі самостійницькі партії утворили один бльок, щоб спільним фронтом
ставити чоло ворожому нападові. Одночасно ми виготовили спільний гострий
протест проти урядового терору, і він буде оприлюднений завтра. Окрім того,
через члена бльоку проф. Володимира Кузьмовича, який є політичним мужем
довір’я митрополита Андрія Шептицького, ми рішуче вплинули на митропо
лита, щоб він особисто полетів з протестом до польського уряду в Варшаві.
Це має бути нині — завтра. Врешті ми висилаємо, мабуть, уже завтра, свого
делегата нелегальним шляхом за кордон, щоб підняти на ноги до протесту всю
нашу еміграцію і весь культурний світ, зокрема ж Лігу Націй.
Всі ті пляни бльоку, а властиво Головного Секретаріяту УСРП, який
фактично провадив справи бльоку, виконано справді негайно. У виконанні
пляну висилки делегата за кордон мені була потрібна співпраця з полковником
Мельником. Я звернувся до нього в цій справі, і він радо на те погодився.
* Автор, мабуть, мав на думці сотн. д-ра Богдана Гнатевича, котрого скрив за першою літе
рою його хресного імені з уваги на те, шо в часі, коли стаття писалася, він перебував за «заліз
ною заслоною» у Чехо-Словаччині. Тепер д-р Богдан Гнатевич уже покійний.
Була стала домова між Начальною Командою УВО і сотн. д-ром Богданом Гнатевичем,
шо скільки разів після ширшої хвилі арештувань попадеться в неї або мусітиме виїхати за кор
дон Крайовий Комендант, д-р Гнатевич автоматично вступає в його місце, щоб передати
зв’язки і вступні інформації новопризначеному Крайовому Комендантові. Таке діялося кілька
разів, і тільки один раз на дуже короткий час тимчасово заступав Крайового Коменданта д-р
Володимир Горбовий.
10*
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Щоб спинити «пацифікаційні» звірства і загальний урядовий терор у За
хідній Україні в вересні і жовтні 1930 року, треба було проти того підняти сві
тову громадську думку і зокрема урядові чинники Ліги Націй. А щоб провести
це завдання, треба було таких заходів:
1. Вислати негайно за кордон делегата з докладними матеріялами і з осо
бливим завданням, щоб він зорганізував там відповідний громадський комітет
оборони.
2. Дати цьому комітетові оборони не лише матеріяли, але також потрібні
фінансові засоби, щоб він міг публікувати в чужих мовах потрібні бюлетені для
преси і розсилати політичним діячам у Західній Європі і в Америці та щоб він
міг провести потрібну організаційну акцію серед української еміграції в усіх
країнах поза Польщею і Совєтським Союзом.
3. Знайти негайно потрібного делегата з відповідним знанням і досвідом
та зібрати для зазначеної мети потрібні фонди.
Все те завдання було звернене проти півдикгаторського уряду тодішньої
Польщі. Цей уряд усіма засобами цензури і відрізання зв’язків з закордоном
не пускав у світ ніяких вісток про ті страхіття, що творилися по українських
селах і містах урядовим і мілітарним терором. Тому вся акція оборони, яку я
з доручення Головного Сєкретаріяту УСРП мав провести спішним порядком,
мусіда бути суворо конспіративною.
З другого боку, не могла цього зробити в повнім розмірі одна політична
партія. Це мусів робити цідий загал громади: давати скоро потрібні матеріяли
про звірства і тероризм: жертвувати потрібні гроші, і то не малими одиницями,
а більшими сумами. Це тому, що збірка малими сумами могла б осягнути успіх
по довшім часі, а тут була нагла справа.
По-друге, була б порушена засада конспіративної тайни. В останнім ви
падку польський уряд довідався б скоро про цю акцію і вдаремнив би її арештуванням і конфіскатою матеріялів та грошей.
Матеріял зібрав я скоро через суворо довірених членів організації на про
вінції. Щодо грошей, то треба було співпраці з такою особою, яка б мала за
гальне довір’я. Був тоді у Львові тільки один такий, хто міг скоро помогти в цій
справі: полковник Андрій Мельник.
По виході з тюрми в 1928 році він працював в управі митрополичих
лісових дібр і не тримав регулярного зв’язку з Українською Військовою
Організацією. Це цілком зрозуміло, бо ж інакше була б поліція скоро на
крила кожний його зв’язок з невідомими людьми або з підозрілими щодо
членства в УВО. Він одночасно був головою Товариства Українських Ін
женерів, бюро якого містилося в сусідстві з редакційним приміщенням
у «Просвіті» в Ринку ч. 10. Тому ми часто з собою бачилися, полк. Мельник
деколи сам вступав до мене, щоб засягнути мого погляду до такої чи іншої
події в названій організації.
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Кілька ДНІВ перед кінцем вересня 1930 року, в самім розгарі «пацифікації»,
я звернувся до полк. Мельника в справі співпраці в обороні
проти «пацифікації». Він без найменшої надуми погодився, кажучи про
сто: «Це річ конечна, що має бути спільний фронт оборони».
Конкретно я попросив полк. Андрія Мельника, щоб він зібрав потрібні
для делегата на дорогу і на всю акцію за кордоном вступні фонди. Рещту вже
збере відповідний комітет за кордоном сам. Датки він мав зібрати лише від
відомих заможних осіб і деяких дирекцій установ. Ішлося про значні суми,
отже, не менше як сто доларів від одного. Він мав жертводавцеві сказати тіль
ки загально, що гроші потрібні для загальної справи, не вказуючи конкретно
завдання. Жертводавець мав йому вірити, і на тім кінець.
Полк. Андрій Мельник протягом киїькох днів зібрав значну суму на вка
зану ціль. Про її вживання мало бути для самого полковника посвідчення
в публікації в умовлений конспіративний спосіб.
Зараз, ще перед кінцем вересня, був висланий до Праги нелегальним
шляхом інж. Іван Лучишин. Він на місці провів успішно все, що лежало в його
завданнях. Заснувався негайно в Празі потрібний громадський комітет обо
рони, і приступлено до наміченої акції.
Комітет розіслав телеграми по всіх осередках еміграції. Негайно почалася
широка акція усіх українських середовищ. «Пацифікація» була припинена.
Наш делегат по проведеній акції вернувся назад з Праги нелегально
до Львова. Ніхто з непокликаних не знав, що він їздив нелегально за кордон,
і ніхто не знав про те, хто провадив ціпу акцію у Львові. Тим-то ніколи не знала
про те також поліційна розвідка.
Полк. Андрій Мельник був дуже радий, коли я йому передав звіт з акції
в Празі і примірники англомовних і французькомовних бюлетенів для світу. Він
заявив, що завжди буде готовий до кожного спільного діла в загальній справі*.
* В ім’я правди слід ствердити, що оборонну політичну акцію проти «пацифікації» за кордо
ном започаткувала Начальна Команда УВО разом з Проводом Українських Націоналістів за
раз у перших її днях, ще заки партійні діячі в краю прийшли до себе після несподіваного удару.
Масові арептти переведено вночі з ЗО на 31 серпня 1930 року, але не захопили вони Крайового
Коменданта сота. Юліяна Головінського, що не ночував удома. Два чи три дні пізніше, коли
вже «пацифікація» ішла на всю пару, сота. Юліян Головінський виїхав на побачення з полк.
Євгеном Коноваяьцем, користуючися позиченим легальним пашпортом одного з львівських
українців. Тоді обговорено положення, вирішено провести акцію, перебрано від сота, Головін
ського перші матеріяли, шо їх він привіз з собою. Такі матеріяли плили постійно майже кож
ного дня законспірованими нелегальними переходами, шо ними користувалася УВО. До дис
позиції для тієї акції УВО—ОУН віддала весь свій зв’язково-інформаційшій апарат у всьому
світі. Сота. Головінський вернувся до Львова з початком другої половини вересня, кілька днів
пізніше його арештовано в дорозі на наради з діячами легальних партій і дня ЗО вересня 1930
року підступно застрілено на шляху між Бібркою та залізничою станцією Бібрка — Глібовичі,
на місці недавнього нападу на поштовий амбулянс.
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Михайло МИХАЛЕВИЧ

СТРИБКАМИ ПО ЧАСІ...
(Репортаж з нам ’яти)

1. Карлів М іст
На зустрічі з Ольжичем:
— Ми на порозі вирішальних подій мусимо негайно кинути всім теренам
образотворчий пропагандивний матеріал!... Домагаймося вишколу, плекаймо
героїчні традиції нашого історичного ставання. Негайно давайте проекти серії
плякатів, гасел^^ап, гербів і портретів Вождів нації!.. Подбайте про власну
друкарську машину, а нема — сконструюйте самі! Але швидко, час не стоїть!
...Знайшли купи залізного брухту: якісь колеса, залізні рами, погнуті рури,
зубчасті коліщата, частини поламаних машин. А ще треба вальців і корби —
коротко, чогось, з чого можна б змайструвати саморобну друкарську машину,
на якій можна б відбивати з ліноритів плякати формату розгорненого часо
пису.
З Костиком усе знесено до мене на Ганспалку*. В коваля десь аж за Гвєздою вдалося замовити підшипники і прилад для регулювання тиску вальців.
Він же приварив до залізних рур сталеві осі, що мали служити вальцями дру
карської машини. В міжчасі рилися в лінолеумі майже метрові кліші схвалених
уже плякатів.
За кілька днів я з дружиною Ніною, а часом за допомогою Михайла Б.,
відтискаємо плякат за плякатом. Машина рипить і стогне, але не стає. Разом
з дитячими пелюшками розвішуємо їх для просушки на шворках, що заснува
ли нашу кімнату на далекому передмісті чеської Праги.
Означеного дня й години рульони плякатів, адресованих до країн Пів
нічної Америки, Аргентини, Хабаровська, а пізніше теж до міст Закарпаття,
звідки перекинуть їх до Галичини й Буковини, неслися від Малої Страни
до Кардового Мосту. Хідником назустріч ітиме Ольжич, теж з якимись паке
тами. Непомітно обміняємося ними і розійдемося в протилежні боки. Забава
в конспірацію? Ні, привчання до техніки підпільної революційної роботи.
Авжеж, можна було б просто заїхати до Олеся й залишити там усе те для Олега.
Сьогодні — можна б, але хтозна, як буде завтра, і до того непевного завтра слід
готуватися вже тепер.
* Ганспалка, як і пізніше Гвєзда, Мала Страна, Нусле і т.д. частини, дільниці й передмістя
чеської Праги.
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Одного травневого ранку в часі зустрічі на Кардовому Мості Ольжич не пе
редав жодного пакунка. Схвильовано кинув:
— Здається, сталося жахливе нещастя: повідомляють про вибух пекельної
машини в Роттердамі...
Кілька днів пізніше ми вже знали, що Вождь упав на стійці.

2. Вілла Бєлка
Мало хто в Празі знав про існування Вілли Бєлки, десь — неначе на ви
гоні — між Нуслями і Панкрацом, серед городів чи пустирів ще не забудованої
частини міста. І таки ніхто з непосвячених не знав, шо там міститься неначе
оперативний штаб організації для дуже своєрідних завдань. Пригадую, як об
говорювалися там сценічні оформлення інсценізацій, присвячених переломовим подіям чи державотворчим актам України на протязі її історичного
існування. Трохи приголомпіила нас тоді концепція оформлення сцени, що її
запропонувала пані Наталя Геркен-Русова: сценічний образ утворювався зо
статичної групи акгорів-рецитаторів, одягнених у щити намальованого на кар
тоні і витятого по контурам убрання. Зміст же імпрези компонувався з «моза
їки» уривків поезій, документів, часами й літописних текстів. Не мали ми тоді
спроможностей, що стояли свого часу до розпорядження театру Леся Курбаса.
Зате були в нас запал і віра в нашу місію! А віра докопувала чудес: зосереджена
в Празі Культурна Референтура ПУН за кілька передвоєнних років виконала
велетенську підготовчу роботу, вивершену власним мобілізаційним пляном,
що передбачав стратегічні й тактичні акції розгортання і заіфіїїлювання секто
рів духового життя народу в Українській державі. Це були плідні роки творчих
шукань і наполегливої роботи груп молоді, переважно студенток і студентів
навчальних закладів Праги, коли випробовувалися нові форми драматичного
дійства, виписувалися з фондів книгозбірень Клементинума перлини свідо
цтва героїчного минулого України, розкидані по сторінках літописів і мало
доступних для загалу видань, що призабулися вже або що їх тенденційно «переочили» дослідники духовности української нації. Тоді вийшли в світ «П’ятий
рейд» та «Андрій Карабут» незабутнього Миколи Чирського, «Городок Ягайлонський» і «Невідомому воякові» Олега Ольжича, з’явилися друком серії за
хопливих, перенасичених змістом «Програм» національних і державних свят
(Державности й Соборности, Перемоги, Жертви, Українського Моря, Вождів
і Т .П .). На замовлення Культурної Референтури ПУН знавець національної
гералвдики Микола Битинський написав наукову розвідку про походження
і природу українських державних, станових і корпоративних гербів та інсигній,
аналізу традиційного і пізніше законодавством Української держави визначе
ного способу вживання наших національних кольорів і порядку іх розміщення
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на полотнищі українського державного прапору. Це були часи, що видали
літературні твори у стилевому своєрідному графічному оформленні Роберта
Лісовського, автора націоналістичного тризуба «з мечем», серію шкільних
та обрядових карток Галичини Галини Мазепи, започаткували серії портретів
державних і культурних діячів України, що їх виконували Галина Мазепа, Алла
Лисянська, Михайло Михалевич і Вовк. Тоді ж Оксана Лятуринська створила
величні погруддя Петлюри й Коновальпя. Гіпсові відлитки з них стали еле
ментами врочистих оформлень кращих домівок націоналістичних суспільних
організацій на кількох континентах.
Душею і стерновим усіх тих широко закроєних і пов’язаних спільною кон
цепцією плянів і праіщ був Олег Ольжич. Людина глибоких переконань, вели
кого знання, широких поглядів, небуденного такту й уміння кермувати та про
вадити. Не накидав він завдання, а дружнім обговорюванням справи викликав
у співрозмовників бажані творчі проекти. Тут же зразу вони уточнювалися,
поправлялися — і так помагав він співробітникам здійснювати окремі завдання
в рамках великого пляну складових секторів Культурної Референтури ПУН.

3. Хуст
Перед державобудівничим чином Срібної Землі Хуст стояв під впливом
творчих сил, згуртованих навколо Головної Команди Організації Народньої
Оборони «Карпатська Січ», «Січової Гостинниці» й «Американського Дому»,
що його подарували для організації українці З ’єднаних Стейтів Північної
Америки.
В цьому загубленому серед ЬСарпат закуткові над Тисою судилося пере
вести генеральну пробу історичного дійства. Адже ж там на практиці мали ви
пробовуватися пляни, сили і здібності творчого генія Організації Українських
Націоналістів, що в свідомості своєї місії вийшов на історичний кін формот
ворчим чинником європейського геополітичного простору.
На одній з нарад в «Американському Домі», де серед учасників бачили ми
Олега Ольжича, Романа Шухевича-Щуку, Зенона Коссака-Тарнавського, Ми
хайла Колодзінського-Гузара і, може, ще й дехто інший був тоді присутній, об
говорювалися мистецькі оформлення прапорів окремих куренів Карпатської
Січі. Бралося до уваги наголошення окремих земель України як співучасників
соборницького чину Срібної Землі. Бо вже тоді в склад залоги Хуста входили
не тільки місцеві бойовики, але й перекинеш «на зелено» з сусідніх Галичини
й Буковини і теж з еміграційних осередків Європи, ба, навіть з далекої Аме
рики.
Доля призначила Чехо-Словаччині стати тим слабим пунктом поверсайської системи Європи, з якого міг би початися розвал системи міжнаціональних
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що не брали до уваги природного гону поневолених народів у зма
ганні за своє визволення й усамостійнершя. Тому передвиборча кампанія на терені «Підкарпатської Русі» —частині тодішньої Чехо-Словаччини — набирала
величезного політичного значення. Не тільки українці й чехи цікавилися пере
бігом і вислідом цієї кампанії — пильно слідкували за нею Москва й Берлін,
Варшава, й Будапешт, і навіть Рим. Для всіх них далеко не байдужими були
актуалізація «українського питання» і спосіб, як ми самі його розв’язували, бо
не вкладалося це в їхні схеми поділу світу на зони впливів і володінь.
На тлі цього всього поставлено Миколі Чирському чітке і дуже непрозаїчне
завдання: створити рухому січову Летючу Естраду з репертуаром, що має мобі
лізувати сили людности навколо ключових проблем нашої політики на цьому
терені, здійснення якої матиме велике значення для розвитку подій на інших
окупованих загарбниками землях України.
Не пригадую вже змісту дошкульної сатири «Тринадцятого кілометра» пера
Миколи Чирського, шо стала в центрі репертуару Летючої Естради. Але добре
пам’ятаю, що перед малярською майстернею Карпатської Січі стояло нелег
ке — в умовинах відірваного від більших міст світу й занедбаного чехами Хуста — завдання: дати оформлення для видовшц, що будуть відбуватися не тільки
на різних сценах, але й на сільських майданах та на міських площах.
Всі покладені завдання виконано, не могло ж бути інакше! Викона
ли збірним зусиллям і Микола Чирський, і сповнені ентузіазмом січовики
й січовички, та й ті, ш о в будинку Головної Команди Карпатської Січі при
Румунській вулиці майстрували й малювали переносні декорації. А в той же
сам час на другому поверсі «Січової Гостинниці» гравірувалися в лінолеумі
й дереві кліші для наголовків часописів, ілюстрацій для «Впорядку ОНОКС»*,
для плякатів з закликами голоситися до Січі та про обов’язок кожного взяти
активну участь у виборах до сойму Карпатської України.
Т оді-то з ’яви л ася в Хусті кольори тн а постать А натолія Д емоДовгопільського, що приїхав до Хуста зо З’єднаних Стейтів Америки, де був
членом МУН. Талановитий і відважний у творчих пошуках режисер, сам зді
бний актор і балетмейстер і взагалі людина непересічної енергії та мужности.
Відразу змілітаризував він хустську групу Летючої Естради, створивши з неї
карну боївку, і в березні 1939 року прославилася вона обороною «хустського
Альказару», що прикривав доступ до «Січової Гостинниці», на яку звернула
свою атаку москвофільська чеська залога напередодні Сойму Карпатської
України. (Того ж дня підступним нападом чехи розгромили казарму, де міс
тилася січова залога Хуста).
Пригадуються мені відвідини загальновизнаного кандидата на чоло Уряду
ІСарпатської України о. Августина Волошина. Прийшов він, щоб узгіднити
ВІДНОСИН,

‘ Організація Народньої Оборони Карпатська Січ,
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нами проект оформлення залі засідань Першого Сойму Карпато-Української
Республіки. Було це в старосвітському одноповерховому будинку коло катедри. В невеликій, затишній і традиційно обладнаній світлиці радилися тут
неофіційно «батьки народу» цієї землі. Вислухавши моє пояснення, о. Пре
зидент завважив, що тризуб у гербі Карпатської України має бути з «іфестовим
увінчанням посередині». Питаюся — чому? Чому герб Карпатської Укршни
має різнитися від державного гербу Соборної України? Чому гербом Карпат
ської України має стати тризуб з хрестом, який за гетьманату був тризубом
на прапорі фльоти?
Не переконували о. Президента мої аргументи:
— На гербах великого князя Володимира Святого є тризуб з хрестами, —
каже він.
Не помогли мої доказування, що ті хрестики над тризубами тігіьки ви
падкові, були роздітовими знаками між словами напису і не пов’язані вони
з гербом.
— Робіть тризуб з хрестом, — наказав о. Президент і попрощався.
Не можна тут поминути величавої маніфестації 19 лютого, що відбулася
в Хусті з нагоди Січового Здвигу. В ті дні Хуст розцвів жовто-блакитпо прапо
рів, заряснів полотнищами транспарантів з кличами Срібної Землі, яка перша
свідомо кидалася на штурм барикад, що їх побудували окупанти на землях
України. Високо над містом, на Замковій Горі, у заграві ватр, шо їх розпалили
січовики, на гідній карпатських гір щоглі гордо маяв у повітрі десятиметровий
жовто-блакитний стяг на тлі ясного неба... А на центральній площі здвигнули
гуцули пишну, прибрану ялиною і заквітчану прапорами й гербами земель
України вітальну браму, крізь яку маршували кольони хустської січової зало
ги, січових куренів краю, Жіночої Січі, маси дітей, юнацтва і люду: делегацій,
гостей і місцевих. На іншій площі, коло катедри, простора і теж прибрана
гірляндами зелені трибуна. Там відбувається величаве й велелюдне віче. Над
морем голів — щити з гаслами: «В своїй хаті — своя правда, і сила, і воля!»,
«Аби було єдине стадо і єдин пастир!», «Ми візьмемо те, що нам належиться
по праву!», «Слава Україні — Вождеві Слава!».
Чідьна стіна репрезентативної залі «Січової Гостинниці» врочисто удекорована: в центр — державний тризуб на тлі жовто-блакитного полотнища,
по боках — герби Карпатської України, Галичини, Буковини, Волині, Кубані
і Криму теж на жовто-блакитних прапорах, що прямовісно звисали по стіні.
З правого боку стола президії, на підвищенні — світле погруддя полковника
Андрія Мельника роботи Оксани Лятуринської. По бічних стінах звисають
ясно-сині полотнища прапорів, а на горішній частині їх видніють золоті три
зуби з мечами — ніби шпалери почесної варти бойовиків національної рево
люції України. На бальконі ж — суворі чорні прапори зо срібними тризубами
Організації Увфаїнських Націоналістів, стяги бойовиків Євгена Коновальця.
З
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Це святочна сторона медалі. Але медаля визвольних змагань народу, як
і всяка інша, має і другу свою сторону. Немов передчуття чогось неминучого
потягло вперше на Замкову Гору, а може, щоб востаннє глянути звідти на Хуст
та околицю. Вже нагорі, оглядаючи мури зруйнованої твердині, ненароком
угледів я з протилежного боку групу чеських старшин. Жваво вони про щось
розмовляли, розмахуючи руками, і гляділи на дерев’яні бараки Карпатської
Січі на околицях міста. Крім мене й чехів, на горі анікогісінько! Спохватився
я, що в кишені в мене ручна граната (та й для чого ж вона?!) і жодного дозволу
на посідання будь-якої зброї. Мабуть, вигляд у мене не був підозрілий, ніхто
мене не затримав. За кілька годин в обороні разом з іншими сходової клітки
«Січової Гостинниці» від чеської солдатески кинув я ту гранату вниз, але...
вона не вибухнула!
На другий день довідався я, шо тяжкі скоростріли чеських «братів-слов’ян»
обстрілювали дерев’яні бараки січової залоги Хуста. Розгрому довершили
панцерники й озвірілі солдати окупанта, топили вони в Тисі недостріляних
і недоколених багнетами січовиків.
І ще одна, дуже характеристична подробиця: проголошення КарпатоУкраїнської Республіки зустрічали ми в підвальних приміщеннях хустського
Капітолію, де ще й досі містилася чеська жандармерія. «Пацифікували» нас ті,
що вже намірилися йти під крило Москви, щоб там, у загонах ген. Свободи,
загнати в неволю рідну Чехію. Прикладами рушниць і брутальними стусанами
чобіт заганяли до переповнених уже приміщень жандармерії. В коридорі під
стіною напівпритомний і скривавлений, поранений вибухом гранати з чесь
кого міномета лежав Демо-Довгопільський. Несподівано крізь шум метушні,
лайки жандармів і крики полонених почули ми здалеку мельодію українського
гімну. Десь там проходить урочистий акт скидання чужинних кайданів з душі
і тіла Срібної Землі... Демо приходить до тямки, поволі зводиться на нош і стає
на «струнко». Глухий удар дерев’яної кольби по голові квдає скривавленого
бойовика на підлогу ще не звільненого від ворога будинку рідної влади.

4. Гунни XX століття
З доручення Миколи Галагана вартував я ніччю в поштовому уряді Хуста.
Наші січові телеграфісти намагалися, користуючися всякими обхідними ліні
ями, передати столицям і пресовим агенціям світу комунікати Уряду КарпатоУкраїнської Держави і повідомлення Головного Командування Карпатської
Січі про героїчний спротив народу збройним силам Угорщини та про сутички
з диверсантами на польському кордоні.
Хуст — ніби Богом забутий острів серед безмежного, ворожого, бай
дужого або спантеличеного подіями моря держав. Телеграфісти «сусідів»
155

АНДР І Й М Е Л Ь Н ИК
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ передавати наші телеграми до Парижа, Лондона і Нью-Йорка.
Тільки румуни —теж неохоче, наскільки пригадую, —через Балкани й Туреч
чину таки допомогли нашим комунікатам прорвати бльокаду егоїзму і злоби
тих, які не усвідомляли ще собі, що й вони вже стоять на межі своїх державних
і національних катастроф.
Ранком 16 березня вулицями міста потяглися кольони панцерників, тан
ків і вантажних машин безславного вояцтва чеського окупанта Срібної Землі
України. Лишили нам підло попсуті кулемети і кріси та кілька поламаних авто
бусів, щоб решту віддати на кордоні або румунам, або большевикам, до котрих
ці невдахи йшли віддавати Москві свою вчорашню незалежність і справжню
свободу свого народу.
В будинкові нашої влади десь в обшню пору сформувалася група «куль
турників», щоб організовано відходити в напрямі на Великий Бичків. Уже
за містом підібрав нас автобус — таки направили його наші хлопці — полк.
Филоновича, який з десятком січовиків мав доручення дістатися десь у район
Бичкова. Під Терешвою обстріляли нас з кулеметів і крісів мадярські дивер
санти, а далі ми вже самі рушили пішки, обійшовши селище з лівого боку.
Ночували в хаті гостинного селянина-гуцула на узліссі, а вранці захопили нас
мадяри і привезли до тячівської в’язниці, де вже розгосподарилися метушливі
й безтолкові жандарми з кумедними півнячими хвостами на шапках.
В камеру, призначену для однієї особи, нас потрапило п ’ятеро. Ця в’язниця,
що її чехи побудували «для русинів», у руках гуннів нагадувала реалістичне
відтворення доби середньовіччя. Вночі, крім нервової і хаотичної метушні
на коридорах, брязкання ключів і замків та клацання зброї, чути приглушені
зойки, а часом нелюдське виття катованих. Вдень —чекання несподіванок. На
обід — чомусь зовсім несолена їжа. Потім допити і тортури для такого курця,
як сл. п. Микола Чирський: він уже покурив усе можливе сміття з домішками
«тютюну», що його вдалося нам нашкрябати й витрусити з наших кишень. З ві
кна камери видно провулок, і одного дня повідомрши нас друзі звідти, що Олег
Ольжич і Улас Самчук уже в безпеці. Але гонведи вриваються до камери й пе
реводять нас до іншої, з вікнами до в’язничого подвір’я.
Поруч за стіною сиділа група січовиків. Ми бачили їх крізь «вовчок» у две
рях, як вони йшли коридором, вертаючися з умивальні. Одного разу, коли від
водили нас з проходу, комусь прийшла думка підставити черевика, щоб двері
камери не замкнулися, коли вартові в поспіху їх захлопують. Двері лишилися
тільки причинені. І от після нас коридором вертаються січовики до своєї ка
мери. Останнім, ледве пересуваючи ногами і тримаючись за стіну, не йшов,
а волікся січовий старшина, шо його ми знали під прізвищем Гуцула*. В одну
мить вихопили ми його з коридора і захлопнули двері. За кілька хвилин Гуцул

* Псевдо Івана Бутковського, пізнішого полковника Української Повстанської Армії.
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мав на собі цивільний одяг, а його однострій тимчасово зник під сінником
єдиного в камері ліжка. Пізніше, при першій же нагоді, ми цей однострій з ка
мери викинули. Але й гунни вміють числити своїх в’язнів. Почалися розшуки,
неминуче брязкнув теж і наш замок, і раптом гонведи схопили Валентина
Олександрова, що стояв найближче до дверей, почали витягати його з камери.
Він ухопився за одвірки, а ми всі за нього, і тут виявилося, що «союзник держав
осі» зовсім безпорадний там, де має до діла з рішучим спротивом. На наше
щастя, надійшов один з будапештських слідчих, в котрого перед тим Валентин
був на допиті. Слідчий його впізнав і, мабуть, дуже зрозуміло пояснив жан
дармам їхню дурноту, бо вони люто грюкнули дверима й пішли по сусідніх
камерах полювати за жертвою, щоб доповнити свій рахунок.
Цей випадок ідюструє не тшьки характер, але й рівень ментальности й мо
ралі нового окупанта нашої землі, шо тоді потрапила під чобіт мадярів.
Недовго потім перевели нас до камери, де перед тим тримали замкнених
січовиків, що ними командував Гуцул. Його група залишила Хуст останньою,
прикриваючи відступ головної кольони. Мала вона перейти до Румунії, прой
шовши Тису через міст у Тячеві, знаючи напевно, що її там інтернують. Румуни
чемно їх привітали, запропонували скласти зброю, а тоді вивели на міст і... без
боронних передали в руки мадярам! А ці вже на подвір’ї в’язниці штурханами
рушниць і стусанами чобіт змасакрували Гуцула так, що й рідна мати його
не пізнала б. Якби не здогадався він упасти і головою підкотитися під колесо
вантажного авта — може, в надії, шо роздавить воно його і визволить від мук
катування, — були б там гонведи забили командира січового вщдшу. Сиділи
ті хлопці в камері, куди оце нас замкнули. Боже!... Стіни просто захлюпані
кров’ю, по підлозі розкидані однострої, якісь речі... В уяві сама собою від
творюється несамовита картина знущань нащадків Аттіли над безборонними
полоненими. Кілька днів перед тим відведено ту групу на польський кордон
і там у присутності польських пограничників розстріляно так само, як больше
вики розстріляли під Базаром полонених воїнів армії Української Народньої
Республіки...
Ми зібрали на купу ті однострої і схилили над ними чола, віддаючи шану
друзям, що... кудись зникли, правдоподібно загинули. Гуцул і я взяли по одній
уніформі, щоб їх переховати і якось винести на волю та передати до Музею
Визвольних Змагань України... Де їх заховати? Рішили надягнути на себе, під
цивільний одяг.

5. Ніредьгаза
Одного вечора вивели нас на подвір’я тячівської тюрми і наказали стати
п’ятками, спинами до середини. Дротом пов’язали руки — кожних десять рук
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В ОДИН «ЖИВИЙ пучок». Після того, підштовхуючи гроно людських тіл прикла
дами рушниць та колінами гонведів, підсадили нас на вантажні авта. Наказано
сісти і схилити голови, за кожен підозрілий рух — стріл!
Так уночі привезли нас до Кривої на карантену, там уже назбиралася сила
народу. Пролунав наказ — роздягнутися і скласти речі в торби для дезінфек
ції в гарячій парі. А в нас же під цивільним одягом — однострої розстріляних
друзів! То була штука на очах у гонведів так стягнути з себе одноразово обидва
одяги, щоб варта того не завважила. Бо ж у слідстві нас записано як старих
емігрантів з України, що, мовляв, випадково в той час перебували в Хусті. Вда
лося якось і роздягнутися, і потім, усе пожм’якане й розпарене, знову на себе
нацупірити. Але коли нас уже везли в скотячих вагонах у глиб Угорщини, ми
вдвох, щоб не наражати друзів і теж себе на додаткові небезпеки, пороздяга
лися вночі, порвали наші однострої на малі шматки, щоб можна їх просунути
крізь щілини в вагоні, і так пішли вони кудись за вітром.
Концентраційний табір Ніредьгаза лежав десь на пушті. Ззовні він нага
дував якусь занедбану «економію», схожу на маєток батька Лева ТроцькогоБронштайна біля нашого Бобринця на Херсонщині. Навколо огорожа з кізя
ків, за нею кілька хлівів і непоказних будинків, усе стиснено докупи. Широкі,
напіврозвалені ворота з дощок і колючого дроту. На триногах розкарячені
скоростріли, і біля них дядькуваті, заспані вартові. Величезні хліви для корів
на подвір’ї тепер стали нам приміщенням. Під стінами дещо соломи, а на ній
з ногами «по-турецькому» і з руками за спиною сидять попід стінами в’язніневільники. Праворуч бід нас будова з нарами в два поверхи. Там січовики,
уніформовані й у цивільному.
Посередині хліву, на всю його довжінь, знову ж два ряди, сидять у той же
спосіб, спинами до себе. У проходах між рядами ходять гонведи з довжелезни
ми допотопними рушницями і теж не дуже короткими палицями, вирізаними
з акації. Це вже для наших рамен і задів. Під вечір вони нагадують кумедні «пен
злі», бо кінець, призначений для наших тіл, розтріпувався за день на розпатлані
волокна дерев. А все те — в центрі Західньої Європи і таки в XX столітті.
Балакати не вільно. Але можна водити очима. Отож збоку подалік —Олег
Лащенко. Далі — Микола Чирський. Напроти — режисер «Нової Сцени» —
Євген Шереглій, а там — брат коменданта Карпатської Січі Клемпуш. Багато
незнайомих. Раз крізь відчинені двері побачили ми, як попід руки вели Анатоля Демо-Довгопільського, все ще забинтованого. Допитували не всіх однаково.
Декому зв’язували за спиною руки, а тоді підносили догори, викручували руки
і так на зв’язаних руках підвішували на відчинених дверях. Або клали на підло
гу гостроребрий брус дерева й казали «падати» на нього спиною. А при всьому
як незмінний атрибут «права» й «культури» — палиця з твердої акації.
Але навіть там діяло наше підпілля. Зв’язок між нами і зовнішнім сві
том швидко наладнався через наших хлопців з Буковини, що подалися
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за трансильванських мадярів, утікачів з Румунії. Вони мали право ходити
до міста Ніредьгази, отже, бували й на пошті.
Були й видовища на розвеселення душі. Сидів з нами якийсь «наш*» німачок чи то з Рахова, а чи, може, з Бичкова. На руці носив червону пов’язку
з «гакенкройцом», а в душі, мабуть, нечисте сумління супроти свого фюрера.
Мадяри знущалися над німачком, примушували його викрикувати «гайль
Гітлер:», кожен раз заохочуючи дошкульним патичком. Невинні жарти «союзничків»...
Визволилися ми з цієї єгипетської неволі десь аж у травні. Трималися вкупі
й у не замкненому вже телячому вагоні, яким нас везли до Відня. На якомусь
двірці за австрійським кордоном хлопці роздобули кілька пляшок вина. Дехто
з нашої п’ятки на знак вічного побратимства обмінялися сорочками, а всі ми
випили за друзів, що лишилися ще за дротами ганебних кацетів.

6. Гордійський вузол затшується
Карпато-український державотворчий чин, що сколихнув усіма українця
ми в Україні і на еміграційному розселенні, був закономірною ланкою ланцюга
історичних подій світового значення.
Це були роки визрівання й випробування моральних і збройних сил з од
ного боку наново замаскованого московського імперіялізму, і з другого — ви
звольних змагань України та інших народів, поневолених або залежних від
чужих держав — громадянська війна в Еспанії, війна на Далекому Сході між
ЇСитаєм і Японією, прилучення до Райху Судетів і Австрії, російсько-фінська
війна...
Це теж роки інтенсивної праці всіх секторів Культурної Референтури ПУН
над мобілізаційним планом, враховуючи при тому досвід визвольних змагань
20-х років і теж сучасних, а в тому можливих «союзників» і ворогів.
Ішли теж праці над іншими плинами, що їх схвалив ще сл. п. полк. Євген
Коновалець, і над здійснюванням завдань, що їх перед ОУН та перед україн
ським народом ставив Провід Українських Націоналістів, на чолі якого стояв
полк. Андрій Мельник.
В тих умовинах одним з найпильніших завдань стала підготовка й пере
ведення Другого Великого Збору Українських Націоналістів, щоб підсумувати
десятилітній досвід ставання, росту і практичних наслідків динамічної полі
тики українських націоналістів, а на здобутих і закріплених позиціях визна
чити стратегію дій та акцій, що забезпечать остаточну перемогу Українській
Національній Революції. А тому матеріяли IIВЗУ Н ставалися ствердженням
одного етапу доби українського націоналізму й одночасно вихідною позицією
для майбутнього етапу осягів вищих категорій.
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В час, коли Перший Конгрес Українських Націоналістів проголошував
основи нового українського світогляду — український націоналізм,— схва
люючи, шо ОУН протиставлятиметься всім партійним і к л а с о в и м угрупован
ням та змагатиме в усьому українському національному житті на всіх землях
України до найширшого розгорнення української національної сили та до за
безпечення великій українській нації відповіцного місця серед інших держав
них народів,— окупант України «українізацією» і легковажним ставленням
до культурного віародження 20-х років намагався нейтралізувати впливи ідей
ОУН на материку України.
А вже після ротгердамської трагедії грізною пересторогою для легковірних
була «мюнхенська угода» і «віденський арбітраж», що віддавали німцям Суде
ти, а мадярам Мукачів, Ужгород і південь Закарпаття.
У відповідь на те у 10-річчя Першого Конгресу Українських Націона
лістів у Хусті відбувся величавий здвиг Карпатської Січі з участю чисельних
делегацій і непроглядних мас народу. А місяць пізніше український націо
налістичний рух, зарепрезентований представниками всіх земель України,
недвозначно і чинно протиставився осі «Берлін — Рим» і всупереч їх намірам
вийшов на історичний кін як єдиний авторитетний речник суверенної по
літики України.
Большевицька Москва, дуже чутлива на кожну активізацію українського
визвольного руху, ціною власної компромітації в очах усіх «антифашистів»
світу погодилася на «пакт приязні» з гітлерівською Німеччиною, що віддавав
москалям західньоукраїнські землі, цей акумулятор української націоналіс
тичної енергії.
І... цікавий збіг обставин: майже одночасно, в останньому тижні серпня
1939 року, в Берліні Молотов і Ріббентроп підписали угоду про відступлення
Москві Західньої України, окупованої Польщею, а в Римі закінчився Другий
Великий Збір Українських Націоналістів, на якому потверджено засади Пер
шого Конгресу Українських Націоналістів і визначено напрямні для відбудови
й закріплення державної суверенности й соборности земель України, знаючи
що:
«Через свою експонованість проти найбільш активної
цитаделі старого матеріялістичного світу — Московії —
Україна стягає на себе головну боротьбу за новий світ
і з повноти напруження цієї боротьби черпає свою
духову міць і своє провідництво».
(Олег Ольжич, 1938 року).

Майбутній Заступник Голови Проводу Українських Націоналістів пол
ковника Андрія Мельника д-р Олег Кандиба-Ольжич стане провідником під
пілля ОУН на окупованих ворогом теренах, на землях України, плюндрованих.
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гвалтованих і кривавлених між жорнами найстрашнішого лихоліття війни
й терору обох окупантів: московського большевизму й німецького націоналсоціялізму. Це ж Ольжич, що голосив:
Майно революції — цінний
Живий бойовик повсякчас.
Сьогодні найбільшого чину
Вона зажадає від нас.
Упав він, закатований у німецькій мордівні. Імперіялісти Сходу й Заходу
не могли вибачити Бардові «трьох літер багряної реклями» — ОУН — за те,
що відучував земляків:
Лучити гонори своєї землі
І службу ворожій державі.
...Десь у другій половині серпня 1939 року в тій же Віялі Бєлка дістав я
потрібні документи для подорожі до Рима як другий секретар Великого Збору
і представник найновішої еміграції з УРСР. У Відні на Маріягіїїьфештрассе
дістав адресу готелю в Римі, де заопікувався мною брат Степана Бандери і по
міг орієнтуватися в Вічному Місті.
Засідання й наради учасників Великого Збору відбувалися в просторому
мешканні проф. Євгена Онацького на Корсо д ’Італія, 6.
Майже нікого з делегатів я перед тим не стрічав, знав лише друзів з празь
кого осередку і декого з інших хіба з назвищ. Моя роля в Секретаріяті Великого
Збору була тільки помічна. Першим же секретарем був Ярослав СтецькоКарбович, і тоді докладав він усіх сил, щоб усе пройшло якнайкраще. Відчува
ючи прояви обережности в стосунках і балачках зо мною — це ж утікач «з Совєтів»,— старався я не виявляти надмірних зацікавлень людьми і справами,
з якими не був безпосередньо пов’язаний.
Глибоко врізався мені в пам’ять урочистий момент присяги, що її складав
полк. Андрій Мельник Вождеві-Основоположникові після короткого звіту
з діяльності за час трагедії в Роттердамі. Відбувалося це перед портретом полк.
Євгена Коновальця, удекорованим квітами, національними барвами й ембле
мами ОУН. Портрет намалював проф. Роберт Лісовський з Праги.
Після того всі ми складали присягу новообраному Голові Проводу Україн
ських Націоналістів полк. Андрієві Мельникові. Текст присяги читав Ярослав
Отецько-Карбович, усі за ним повторяли.
31 серпня я з групою учасників від’їхав з Рима. Всі поспішали якнайшвид
ше додому, з уваги на непевний час. На залізничному двірці в Інсбруці почули
ми через гучномовець радіоповідомлення про перехід збройних німецьких сил
1- 1-І96
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через польський кордон. Почався великий танець! Тільки ген. Миколу Капустянського, що їхав з нами в одному переділі, не заскочила ця вістка, і він уплів
її в дотепну сміховинку...

Михайло МУШ ИНСЬКИЙ

МІСІЯ

до ЕСПАНІЇ

Після всяких пригод і дивних подій у моїй організаційній діяльності,
в половині 30-х років приділено мене до найближчого оточення полк. Євгена
Коновальця, що разом з дружиною і сином Юрком проживав тоді в Римі. Ще
тігіьки один проф. Євген Онацький з-поміж інших членів ПУН мав свій по
стійний осідок у Римі, решта ж були розкидані по всій Європі, жили у Відні,
в Празі й Берліні, а хто в Парижі, ніколи не знавши, як довго загріють там
місце. Моє завдання коло полк. Коновальця було свого роду комбінацією
особистого секретаря з ад’ютантом, зокрема в ділянці зв’язку. Через те я хочне-хоч мусів знати чимало всяких таємних справ з тодішнього внутрішнього
організаційного життя на його верхах. Незважаючи на тверду мою постанову
якнайшвидше випускати лівим те, що ввійшло в голову правим ухом, все ж
таки дещо там залишилося, і це, мабуть, заважило на дальшій моїй долі і
на доручених мені несподіваних і незвичних для мене завданнях. Нічого я тоді
не передбачав і з безжурністю молодости жив з дня на день щораз —то новими
враженнями.
Як і всіх інших важніших чи менших співробітників полк. Євгена Коно
вальця, його нагла смерть від розриву бомби в Роттердамі вдарила мене неначе
обухом по голові. Всі ми рахувалися з тим, що революційна робота, нехай і
на безпечніших теренах, —це не дитячі іграшки і що кожного дня, ба, й кожної
години навіть і тут довга рука ворога може завдати нам болючих втрат, та про
сто не хотілося вірити, шо перший удар дістанемо на самому верху і що він
буде такий трагічно болючий.
Ладнаючи всякі справи в новій ситуації, що створилася після смерти
полк. Євгена Коновальця, склалося так, що познайомився я з полк. Андрієм
Мельником та його дружиною, їхали вони на похорони шляхом на Відень і тут
довідалися, що похорони вже відбулися. Не було вже чого їхати до Роттердама,
і вони взяли шлях на Рим, щоб відвідати вдову після полк. Євгена Коновальця,
рідну сестру пані Мельникової.
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Особа полк. Андрія Мельника справила на мене помітне враження своїм
спокоєм, опанованістю поведінки і привітністю до свого довкілля. Не знав я,
що недалекий той час, коли доля зв’яже мене з ним на довгі роки.
Нам було відомо, що полк. Мельник мусить їхати назад до Львова. Йому
видано пашпорт на його слово, що після похоронів вернеться додому, а полк.
Мельник належав до людей, що раз даного слова ніколи не ламають. Не мав
я зеленого поняття про те, що на підставі давнішого домовлення і пізніше
на основі бажання й завіщання полк. Коновальця його наступником на ста
новищі Голови Проводу Українських Націоналістів має стати полк. Андрій
Мельник. Довідався я про те аж від «канцлера* Омеляна Сеника-Грибівського,
що відбував тоді організаційну поїздку по Південній Америці і на вістку про
смерть полк. Коновальця в поспіху вернувся до Європи.
Тим часом Європа дрижала в передчутті зловіших років, що мали дощенту
змінити в ній уклад сил, затопивши її в море крови і вкривши руїнами. Нас,
українців, загіпнотизували події в Карпатській Україні і ті політичні можли
вості, що в зв’язку з тим відкривалися перед нами. Відбув і я своє спецІ5ільне
доручення, що стояло в зв’язку з Карпатською Україною, а потім післали мене
на авіяційний вишкіл. Я тільки що закінчив його і чекав дальших доручень,
коли заповіджено мені, що маю піти на побачення з полк. Андрієм Мельни
ком. А в той час уже всі ми в Організації знали, що полк. Авдрій Мельник
перейняв керму українським націоналістичним рухом як Голова Проводу
Українських Націоналістів.
Було це десь у травні 1939 року. Гітлерівська ідеологія і політичні пляни,
в загальному зарисовані ще в книжці Гітлера «Моя боротьба*, після падіння
Карпатської України насували тяжку змору на всіх, хоч дехто з наших при
ятелів у німецьких військових колах пробував потішати нас, що пляни — плянами, ідеологія — для пропаганди, а в зустрічі з твердою дійсністю не одне
мусить змінитися і напевно зміниться.
Тоді-то полк. Мельник викликав мене на довшу розмову. Від ніг до голови
сповняла мене цікавість, про що таке буде розмова — а деякі натяки показу
вали, що буде вона вагітна наслідками. Для нікого не було тайною, що полк.
Андрій Мельник не полюбляє довших розмов, коли ж уже ійшається на те,
то справа справді мусить бути важлива.
Розмова ця перейшла всі мої сподівання, і я тоді вперше пізнав, як мало
знають Голову Проводу не тиіьки наші вороги чи політичні противники, але
і прихильники націоналістичного руху.
Коротко зміст цієї розмови можна б замкнути в таких реченнях. Війна ви
сить у повітрі. Про те знають усі, але або вдають незнайків, або обдурюють себе
й інших. Вона почнеться на сході, але невідомо, як далеко туди піде. Напевно
не скінчиться на східньому фронті, всі знаки промовляють за тим, що роз
гориться вона в нову світову війну. Чи тільки пролетить вона над нашими
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головами, а чи, може, матимемо в ній якийсь голос — важко пророкувати. Це
залежить від того, яку поставу прийме сам український нарід. Є деякі підстави
до оптимізму.
Наш Провід повинен вирватися з охоплених війною теренів та осісти
в котрійсь з невтральних країн, звідки були б можливості певних і добрих
контактів з Україною. Певно, будуть серед українців люди, що ставитимуть
на антикомінтернівський бльок, але будуть і другі, з орієнтацією на альянтів.
Провід ОУН мусить перебувати в країні, де міг би мати контакти з одними
і другими, щоб не повторилася фатальна помилка з часу першої світової ві
йни. Виглядає, що для тієї цілі найзручніша Португалія. Вона напевно за
лишиться невтральна — це лежить в інтересі обидвох сторін,— а хоч і далеко
від України, та все-таки на європейському континенті. Одна тільки заковика:
в нас нема і ніколи не було ніяких зв’язків з Португалією. Але до неї можна
дістатися через сусідню з нею Еспанію, до котрої якісь контакти, хоч дуже сла
бенькі, наша організація втримувала від декількох років, точніше від початку
внутрішньої еспанської громадянської війни. Наш друг Орест Чемеринський
(Оршан)* був акредитований як журналіст при головній квартирі генерала
Франціска Франка, студіювали в Еспанії деякі націоналісти, а один з них, д-р
Всеволод Левицький, вступив добровольцем до революційної еспанської армії,
визначився в боях, двічі був поранений, піднявся до старшинського ступеня
і здобув найвищі військові відзначення за відвагу й хоробрість. Обидва вони
придбали чимало друзів, що тепер, коли національна Еспанія наближається
до перемоги, займають і далі будуть займати щораз — то вищі становища.
На жаль, ні один ні другий не міг би зайнятися тією надзвичайно тонкою і не
безпечною справою, а це тому, що вони добре знані німецьким та італійським
агентам в Еспанії і в колах обидвох амбасад, а їхні зв’язки, цілком природно,
ішли в першу чергу і майже виключно до еспанців, настроєних пронімецько
та проітапійсько.
Завдання це мусить узяти на себе людина нова, що орієнтується в відноси
нах, але ще не розконспірована в тій грі, що почнеться вже ось-ось на всьому
Іберійському півострові. Вибір упав на мене.
Дістану всяку поміч, на яку нас стати, а тим часом мушу сидіти тихше води,
нижче трави, вдосконалювати моє знання еспанської мови (італійську я вже
знав), студіювати еспанські відносини та слідкувати за ними. Сидітиму в Відні,
нікуди не показуючися між українцями, контакт зо мною від ПУН триматиме
зв’язковий Костик Мельник.

* Один з молодших, надзвичайно здібних журналістів, член Відділу Пропаганди ПУН, близь
кий співпрацівник інж. Миколи Сціборського, в часі війни — його заступник. Згинув з рук гес
тапо в Києві 1942 року.
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Довір’я Проводу і полк. Андрія Мельника до моєї особи і до мого вміння
наладнати справу сповнило мене гордістю; я ладен був зо шкури вискочити,
щоб тільки показатися гідним тих надій, що на мене покладали. І гарячково
взявся за працю: зубрив граматику, «кував» слова, заглиблявся в еспанські
часописи і незабаром міг би парафразувати Карася з «Запорожця за Дунаєм»:
тепер еспанець, не козак!
Так я й незчувся, коли надійшов серпень місяць. Дістав я потрібні доку
менти, усякий виряд і поїхав найперше до Рима, де проф. Євген Онацький мав
друзів в еспанській амбасаді. Видали мені там еспанську візу, відбув я низку
всяких розмов, що мали помогти мені зорієнтуватися, чи і які були б можли
вості нашої праці в Еспанії. З Рима поїхав я до Генуї і замовив собі місце на ко
раблі «Августус», що плив до Буенос-Айреса у Південній Америці, а по дорозі
вступав до Барсельони. Як на те, саме тоді почалася німецько-польська війна
і вслід за тим пішли заяви солідарности французького й англійського урядів.
Пароплав уже зовсім був готовий до дороги — все навантажено, подорожні
зайняли свої кабіни, всі в нетерплячці, шоб якнайшвидше вирушити на море.
Корабельна лінія не рішалася пускати корабля в плавбу, подорожні мусіли
зійти на берег.
В тій ситуації зв’язався я телефонічно з полк. Мельником, і він радив
мені не їхати; морські стежі французької фльоти можуть затримати корабель,
контролювати пашпорти подорожник та інтернувати мене в якомусь таборі
до кінця війни. Будемо думати про інакші способи, як дістатися до Еспанії, тим
часом не лишається нічого іншого, як поки шо назад вертатися до Відня.
Такий кінець моєї «великої пригоди» аж ніяк мені не всміхався, і я попро
сив полковника дозволити мені розглянутися ще в Генуї, ану ж знайдеться
якийсь догідний спосіб таки стрибнути до Еспанії?
Вещтався я по вуличках коло порту, прислухався розмовам моряків, за
глядав до корщем і таверн, куди полюбляв заходити морський люд, щоб хиль
нути чарку, і якось пощастило мені познайомитися з капітаном маленького
кораблика, що мав визначений курс на Барсельону і ждав догідної хвилини.
Ми обидва припали собі до вподоби, і я вговорив його взяти мене з собою.
Поьфутив він головою — небезпечно, французькі морські патрулі день і ніч
кружляють по морі, затримують пароплави, перевіряють документи в подо
рожник, як попадуся — до кінця війни не вийду з-за дротів, а лихий його знає,
як довго вона потягне, ота війна. Та якось погодився, на мою відповідальність.
А я вірив у мою щасливу зірку.
Виплили ми з Генуї під ніч, і хоч французький стежний корабель пропли
вав неподалік, та не спинив нас, і ми щасливо другого дня доплили до Барсе
льони.
Дуже було мені цікаво побачити нову країну, що приманювала мене своєю
екзотикою, хоч і зруйнована жорстокою громадянською війною. Десь на дні
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душі, правда, ворушився жаль, що там далеко в Україні розгортаються події,
стеляться всякі можливості, мої друзі беруть у них участь, а я тут, відірваний
від рідної землі, далеко від свого народу. Твердо постановив я собі вложити
і свою частку в наші змагання, хоч свідомий був того, що я сам-один в незнаній
країні і не знаю, звідки що зачинати.
Потрібно мені було б якнайшвидше дістатися з Барсельони до Мадрида.
Здавалося б — нічого легшого: сісти на поїзд та й поїхати. А забрало мені воно
цілий тиждень, щоб діждатися своєї черги до поїзда.
Перші мої спроби зв’язатися з якимись урядовими еспанськими чинни
ками не довели до нічого. Фінансовими засобами забезпечений я був більш
як скромно. Не було й мови про те, щоб спинитися в репрезентативному готе
лі, куди звичайно заїжджали чужинці. В Барсельоні назбиралося багато всяко
го люду, було тісно, за ночівлю тяжко, з бідою знайшов я місце в підрядному
готеликові. ї хто б хотів зайти туди, поцікавитися молодим українцем і слухати
його плянів та пропозицій? Скрізь недостатки, звідусіль виглядають злидні,
по вулицях волочилися юрби вихолоджених, обідраних людей, в захсапелкахта
по бічних вуличках царювала чорна біржа, ніхто не міг без неї обійтися, тільки
там можна було купити цигарки.
А все-таки Барсельона — чудесне місто! Чарівна природа, вічна весна, роз
кішні пальми приковують увагу, квітки веселять очі, морський легіт сповняє
серце оптимізмом і заставляє бадьоро глядіти на світ, проганяє навісні думи.
Звідти подав я першу вістку полк. Мельникові: прибув щасливо, перші
вражеїшя не надзвичайні, поки що за нікого не зачепився, але є надія на деякі
можливості, треба тільки пробиватися далі, до центру цієї країни великих потрясень і контрастів.
Настав день, коли прийшла моя черга до поїзда. Брудний, знишений, за
повнений, що й голки на землю не впустив би, а що вже повільний, то здавало
ся, пішки швидше дочвалав би до Мадрида! Просто диво, чого стільки всякого
народу пре до Мадрида, зруйнованого, знищеного, до іфаю сплюндрованого
червоними. А в кожного клунісів, скільки лише можна втримати в руках.
Та й їзда це була, їзда! Тяжко знайти слова, щоб віддати вірно те при
гноблення, що огортає людину, коли пощастить їй час від часу глипнути
в вікно: поїзд сунув крізь кам’яну пустиню, сотні ісілометрів без людських
осель, без сліду сільського господарства. Серед найближчого мого товариства
подорожі — я єдиний чужинець. їзда довга й нудна, людей тягне до розмови,
розпитують мене, звідих й куди, співчувають моїй самотності в чужій країні і
в зворушливій еспанській гостинності діляться зо мною своїми вбогими до
статками. Ця перша подорож зблизила мене з простим еспанським народом,
я помічав, що ростуть мої симпатії до нього.
Під’їжджали ми до Мадрида, і я горів цікавістю побачити горду столицю
могутньої колись еспанської імперії, що в її межах ніколи не заходило сонце.
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Тепер вона скидалася на побоєвище — на кожному щюці сліди кривавої війни,
тяжких боїв, внутрішньої крамоли — не скоро ше їй стати справжнім політич
ним центром модерної держави.
Кімнату в готелі якось знайшов і, не гаючи часу, почав шукати зв’язків.
Завдання і так нелегке, а тепер і поготів. Війні тільки що недавно настав
кінець, центральні державні установи ще розкидані по всяких містах усієї
Еспанії. Першу стежку мусів я топтати до Міністерства пропаганди, тамбо окремий його департамент завідував справами закордонної преси. Але ж
він не в Мадриді, тільки в Саляманці! Нічого не вдієш, поїдемо до Саляманки. Покрутився я ще пару днів по Мадриді і вибрався в серце Старої
Кастілії, до джерел еспанської культури і колиски старої держави. Здавав я
собі справу, що я тут не турист, тільки в політичній місії, все ж таки кортіло
побачити сліди колишньої могутности і місця, в котрих історія формувала
вдачу й характер еспанського народу. Побував я в Валядоліді, відвідав інші
місця й заїхав нарешті до Саляманки.
В цій тимчасовій столиці зібралися всякі установи державного апарату,
та вони вже «СИДІЛИ на валізках», одна за одною переносилися до Мадрида,
як ТІЛЬКИ знайдено їм там відповідне приміщення. Звідси почав я мої ходіння,
складаючи візити всяким урядовим особам, і вдалося мені ввійти в контакти
з деякими впливовими людьми, зокрема з кш Антикомінтсрну,— в них най
легше було знайти зацікавлення українською справою. Щоправда, не надто
багато вони про неї знали, зате радніше слухали і скоріше її розуміли.
Саляманка поволі пустіла, з рухливого адміністраційного центру знову
ставала тихим осередком науки довкола свого старовинного університету.
Не було й мені там нічого більше робити, я знову перекочував до Мадрида
й осів там уже на довший час.
В департаменті для закордонної преси прийняв мене тодішній його керів
ник Дель-Валлє. Надзвичайно приємно вразило мене його добре знання східньоєвропейських справ та тонка орієнтація в усіх замотаних проблемах Сходу.
Не було в нього ніякої плутанини України з Росією, а те саме можна було ска
зати і про його найближчих співробітників, з котрими мені доводилося мати
діло чи хоч би тільки говорити. Це разюче відбивало від постави таких самих
установ у тогочасній Західній Європі чи хоч би ще й тепер у Північній Америці
і давало мені можливість легшого доступу до інших еспанських політичних кіл.
Хоч усі вони з головою поринали в відбудову знищеної країни і розладнаних
внутрішніх відносин, але я на кожному кроці відчував, що хотіли вони мені
помогти в моєму завданні. А було воно в своїй меті дуже просте і конкретне:
я не приїхав розгортати загальну пропаганду української справи, моєю ціллю
було дістати згоду еспанського уряду на переїзд полк. Андрія Мельника як Го
лови ПУН разом з кількома членами Проводу до Еспанії, переходовим етапом
у дорозі до Португалії.
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Незважаючи на прихильну поставу майже всіх, з ким мені це доводилося
майструвати, я відчував свою слабість через брак ґрунту під ногами. Бо хто ж
це мав говорити і домовлятися з представниками уряду Еспанії, обезсиленої
щоправда, але старої своєю імперіяльною традицією держави?
Студент-українець, висланець підпільної, законспірованої організації,
мало знаної в явному політичному світі. Було ясно, що доконче треба здобути
собі опору в українських громадських організаціях латинської Південної Аме
рики. Націоналісти мали там сильну на той час організацію «Відродження»
в Аргентині. Нещодавно вернувся звідти Омелян Сеник-Грибівський і затіснив
її зв’язки з Проводом Українських Націоналістів. Від тієї-то організації дістав
я уповноваження діяти як її представник та кореспондент її пресового органу
«Наш Клич»: це відразу ставило мене на сильну площину в моїх пересправах
з політичними колами Еспанії, вражливими на все, що має якусь стичність
з еспанськомовними державами Південної Америки, зокрема з Аргентиною.
Коли ж до того ОДВУ з Північної Америки вислало мені пресову легітимацію
як представника Української Пресової Служби в Америці — моя позиція від
разу зміцніла і я міг стояти нарівні з іншими чужомовними кореспондентами.
Ба, щобідьше, інші кореспонденти представляли тільки кожен свою газету,
я ж міг виступати не тільки як журналіст, але і як репрезентат організованої
громадськості в Аргентині і в З’єднаних Стейтах Америки. І я цю ріжницю
помітив негайно, навіть у людей, що й без того прихильно ставилися до моєї
місії.
Постала парадоксальна ситуація: в чужій країні нав’язував я щораз то нові
і закріплював старі контакти, з кожним днем міцніше вростав у грунт. Зорга
нізував Агенцію Української Пресової Служби і через неї постачав еспанській
пресі матеріали про українську справу. Був я постійним гостем у Міністерстві
Пропаганди, частим відвідувачем у Міністерствах Заграничних та Внутрішніх
Справ, мав добрі знайомства в партійних колах Фалянхе, майже кожного дня
був в еспанському Антикомінтерні — скрізь відчинялися мені двері, і всюди
мене радо вітали. А в той же час від українського світу в Європі я був майже
відрізаний, мої контакти з ПУН послабли, тільки через проф. Онацького
в Римі, куди часами заїжджав полк. Андрій Мельник, ішла моя тоненька ни
точка зв’язку. Відносини на українській території та внутрі ОУН складалися
так нещасливо, що хоч і грунт підготовлено, а здійснити задум Проводу пере
їхати до Еспанії було тяжкувато. Падіння Карпатської України, большевицька
окупація Західньої України, розкол в ОУН, що накльовувався, — все те мусіло
відтягати Голову Проводу та його співробітників від справи, для якої вислано
мене на Іберійський півострів.
Час в Еспанії не вважався нашим союзником. Тоді, в 1940 році, після
капітуляції Франції, Німеччина стояла на вершинах своєї мілітарної могутности, і з тим мусів рахуватися еспанський уряд. Німецька амбасада в Еспанії
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роздулася великим персоналом, що пшіьно слідкував за всім, що там діялося,
хоч би і як незначне могло воно видаватися. Як тільки міг, уникав я німців, та
не міг зовсім порвати з ними всіх зв’язків. Жив я на німецькому пащпорті для
чужинців-бездержавників і тому мусів зголоситися в німецькому консуляті.
А крім того, що більщ віцома ставала моя особа в тих еспанських політичних
колах, що їх потребував я до виконання моєї місії, то частіше запрошували
мене на всякі прийняття. В моєму інтересі було туди ходити, це ж чудова нагода
для всяких нових знайомств. Якби не одне «але»... Бо там ніколи не бракувало
німців, і хоч-не-хоч мусів я перебувати в їхньому товаристві. А до того мій зо
внішній вигляд — високий ріст і біляве волосся — відбивався на тлі смаглявих
і темноволосих латинців, нерідко брали мене за німця, і я частенько мусів
вияснювати, хто я такий і з якої країни. Моє завдання вимагало, щоб я стояв
якнайдалі не тільвси від самих німців, але й від тих еспанців, що з ними симпа
тизували. А в тодішньому часі в Еспанії нелегка це була справа. Отож, мавши
власну ціль, старався я дружити з еспанцями, що критично ставилися до затіснювання вузлів з Німеччиною. З ними я міг говорити одверто і покладатися
на їхню допомогу. Та хоч звивався я як вуж, забагато було німців в Еспанії, за
великі їхні впливи, щоб сховатися перед ними. А це тим більше, що я мусів — та
й хотів — виконувати свою політичну місію без зайвої конспірації в вужчому
сенсі, як таємні зустрічі, підозрілі місця і т. п. історії з підпільної революційної
діяльности в Україні. Тут це було непотрібне, виглядало б смішне і могло б
тільки зашкодити нашій справі.
Воно, авжеж, і серед німців були всілякі люди. Траплялися і прихильни
ки України, що не закривали очей на німецькі помилки і справді щиро нам
співчували, та що вони могли вдіяти? Один з них настирливо шукав мого то
вариства і конче хотів намовити мене, щоб я працював на німців, мовляв, це
найпевніший спосіб помогти моїй Батьківщині, бо хто ж, крім німців, схоче
і може що-небудь зробити для України? Якось відкоськався я від нього —
та німці з очей мене не згубили й уважно цікавилися всім, що я роблю, з ким
говорю та де буваю. Дуже я мусів бути обережний.
Добігало півтора року, відколи я ступив ногою на еспанську землю. За той
час я сам себе не впізнав би в тому юнакові, що несміливо висів з вантажно
го кораблика і з порожньою кишенею, але з великим ентузіазмом починав
свою роботу. Тепер я вже мав свій стаж, за мною був досвід, а мої знайомства
і зв’язки сягали часом дальше, як у не одного професійного дипльомата. По
лагодив я теж головну справу, заради котрої приїхав до Еспанії. Вдалося мені
знайти добрих приятелів в університетських колах та в середовищі еспанських
інтелектуалістів — назвати б хоч адвоката Вазказа, професорів Товара, Валенціяна, Лісараге, — вдалося мені познайомитися з панною Кермен Прімо
де Рівера, рідною сестрою Хозе Антонія Прімо де Рівера, основника Фалянхе,
і також з тодішнім міністром внутрішніх справ Районом Серрано Суньєром,
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шурином генерала Франціска Франка. Міністер не тільки погодився на переїзд
полк. Андрія Мельника разом з кількома членами ПУН до Еспанії, але й за
певняв мене, що виклопоче згоду португальського уряду, щоб дозволено полк.
Мельникові жити в Лісбоні. Мали вони це зробити при помочі рідного брата
генерала Франціска Франка, що був еспанським амбасадором в Португалії.
Здавалося, не лишалося мені нічого іншого, як тільки звітувати Голові
Проводу про успішне виконання моєї місії. Тим часом в організації дійшло
до розламу. Полковник Андрій Мельник і члени ПУН зайняті були внутріш
німи справами ОУН — годі було в таку хвилину вибиратися в далеку дорогу.
Мені ж багато з того було невідоме, і я не міг зважитися говорити нашим при
ятелям в Еспанії, що напередодні війни з Сонетами, коли мала рішатися доля
України, організація, в котрої могутність і повагу вони вірили, роздвошася і,
замість одностайно стати на ворога, б’ється між собою.
Мені лице паленіло з сорому, і я скоріше в землю провалився б, якби мало
це витиснутися з моїх уст. Мусів я вертатися назад, ніби щоб остаточно все
обговорити з Головою Проводу. А це не така-то вже проста справа. Та якось
добився. Найперше літаком до Мюнхена, звідти поїздом до Берліна і далі
до місця постою Голови ПУН.
У довгій розмові з полк. Андрієм Мельником склав я докладний звіт з пів
торарічної моєї діяльности. Стояв місяць квітень — два місяці до війни з Совєтами. Не могло бути й мови, щоб у такій годині і серед такого внутрішнього
розладдя в організації Голова Проводу міг виїжджати на захід, справа відійшла
на дальший плян.

Олекса БОЙКІВ

НА ДОСЯГ РУКИ
(Перша фаза Другої світової війни. Спомин)
Як тільки ми одержали в Парижі офіційне повідомлення Проводу Укра
їнських Націоналістів, що 12 жовтня 1933 року полковник Андрій Мельник
перейняв функції Голови Проводу й керманича Українського Націоналістич
ного Руху, ми негайно привітали його надісланням телеграми, висловлюючи
водночас побажання, щоб Полковникові пощастило завершити діло його по
передника, сл. п. полковника Євгена Коновальця. Події в Чехо-Словаччині
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вже розпочались були, і наше Закарпаття кипіло, мов вогненний вулькан.
Ми були вийнятково раді подіям і провели масову збірку грошей на допомогу
урядові Карпатської України. В поворотній дорозі зі ЗСА заскочив на кілька
годин до Парижа сл. п. Олег Ольжич-Кандиба. В розмові з ним — а поспішав
він до осідку Полковника, щоб якнайшвидше переїхати на Закарпаття — він
висказався вельми похвально про нашу працю на французькому терені.
«Українське Слово» в Парижі було забезпечене постійними дописами з За
карпаття, що їх постачав дбайливо Улас Самчук, але в його дописах відчувалася
певна гроза, чехи не бажали робити яких-небудь уступок, а українці прямували
безупинно і прискореним темпом до проголошеїшя державної самостійности.
«Жертва крови мусить бути, й українці її не пожаліють...» — писав в одному
з останніх своїх дописів Улас Самчук. Це мене вельми тривожило, бо, бувщи
в рядах Українських Січових Стрільців, ми бачили, в якому важкому національ
ному й соціяльному стані перебували наші брати Закарпаття, а гострі на язик
стрільці навіть придумали були такі кпини на адресу закарпатців: «Та вам,
українцям, то добре, але що будемо робити ми, бідні русини?..» Завжди воно
якось так стається, що нам, українцям, вороги не залишають потрібного часу
для внутрішнього зорганізування своєї адміністрації, а тим самим ми завжди
в першій стадії формування свого апарату мусимо боронитися, бо вороги роз
починають війну проти нас.
Очевидно, що події на Закарпатті прикували всю увагу Полковника і чле
нів Проводу, а тим самим нас залишили майже без зв’язку. Ще далеко до війни
ми обидва з інж. Сціборським турбувалися, що не можемо ніяк встановити
якогось зв’язку з французькими політичними колами, і нам вдавалось що
у Франції українська проблема висить у повітр. Ще бо сл. п. полк. Євген Коновалець установив був такий зв’язок у Лондоні, де в перших роках перебував
інж. Євген Ляхович а пізніше його місце зайняв Степан Давидович, у Брюс
селі був інж. Дмитро Андрієвський у Римі проф. Євген Онацький; був зв’язок
навіть на Далекому Сході, з японцями, але встановити зв’язок у Парижі було
майже неможливо. Праві французькі кола були проти війни, соціял-демоіфати
швидше цікавилися большевицьким режимом ніж війною, що наближала
ся. В цідому французький народ не бажав війни, а тому й засуджував чехо
словацький нарід, який «розбив велику державу» — Австро-Угорщину, — за
суджував Польщу, яка не вміїїа зорганізувати внутрішнього державного ладу,
одне слово — «хай пропадають!» Ба, навіть високі військовики були проти
війни, здаючи собі справу, що армія не має модерного озброєння, бо бюджет
для армії завжди «обкроювали» парлямент і сенат, а, крім того, бойовий дух
війська рівнявся майже зернові.
Правда, в часі військових маневрів уже в 1938 році нижчі старшини якось
нібито «не хотячи» спотикалися на українців у Франції та встрявали з ними
в розмови. Те саме повторювали вони і влітку 1939 року, цебто напередодні
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війни; деякі старшини навіть стріляли зо своїх револьверів, гукаючи: «Хай
живе самостійна Україна!»
Після Карпатської України полк. Андрій Мельник міг присвятити більше
уваги нашій еміграції у Франції. Наш «Український Народний Союз у Фран
ції» був аж до подій у Карпатській Україні найбільшою нашою організацією
в Європі, і не пожертвувати, а використати цю еміграцію це було завдання нас
усіх, а в першу чергу полк. Андрія Мельника. Негайно вернувся до Парижа
Любомир Гузар, що був піц час «арбітражу» у Відні, коли-то вівдано мадярам
Ужгород і Мукачів та загнано уряд Карпатської України до маленького міс
течка Хуста, — отже, у Відні Гузар зловив зв’язок з французами. Крім того,
в місяці лютому 1939 року французьке Міністерство Закордонних Справ від
рядило на Закарпаття свого обсерватора. Після повороту обсерватора назад
до Парижа мали ми нагоду з ним говорити і питатися про враження. «Говорив
я з десятками людей-українців, розмовляв з о. Волошином, бачив горіючу
вогнем вашу молодь і знайшов одного європейця, проф. Миколу Галагана...»
Ставало очевидним, що обсерватор не був захоплений подіями на Закарпатті,
зокрема неприхильним наставленням до Чехо-Словаччини, бо, як твердив
обсерватор, «українці не бачать, з котрого боку їм грозить небезпека».
Безпосередньо на повороті до Парижа Любомир Гузар, що дуже добре знав
французьку мову, встановив зв’язок з французьким Міністерством Закордон
них Справ. Це була для нас велика полегша, бо тиск на Український Народний
Союз у Франції вже давав себе відчути в 1938 році, зараз після вбивства сл.
п. полк. Євгена Коновальця. З початком липня дістали ми повідомлення від
проф. Олександра Грановського та інж. Володимира Коссара, що вони при
їжджають до Європи. Викликав іх до себе полк. Андрій Мельник, щоб обго
ворити всі справи, бачачи, що війна все бідьше наближається з кожним днем.
Англо-польський і франко-польський договори переконливо доказували,
що Польщу не віддадуть Німеччині, як віддали Чехо-Словаччину. По приїзді
до Парижа проф. Олександра Грановського та інж. Володимира Коссара Лю
бомир Гузар пішов до Міністерства Закордонних Справ та виєднав для наших
гостей авдієнцію в керманича «європейською секцією» в Міністерстві Закор
донних Справ, міністра Опено. Це був службовець, що осягнув таку рангу, але
ніколи не був міністром закордонних справ. На той час це становище займав
Жорж Бонне. Розмова в Міністерстві Закордонних Справ велася англійською
мовою, бо інж. Коссар французької мови не знав. Наша делегація поставила
справу чітко: «ми боремося за відновлення самостійної України і просимо
помочі». Коли міністер Опено почав говорити про федерацію України з Ро
сією, йому перебив проф. Олександр Грановський, заявляючи, що Україна
вже мала кілька федерацій з Москвою, але всі вони, включно з останньою,
кінчалися поневоленням України. Делегація дістала запрошення на «офіційну
трибуну» на 14 липня, що у Франції є національним святом. Отже, коли наших
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заокеанських гостей запросили до офіційної трибуни, то це був добрий знак
для нашої справи, адже на офіційній трибуні засідають запрошені на свято
голови держав, дипльомати, політики та державні високі службовці, члени
парламенту й сенату.
Після того наші гості з-за океану поїхали на стрічку з Полковником, а коли
інж. Коссар вернувся звідти до Парижа, одверто нам заявив: «Війна!» Хочне-хоч треба було поквапно до неї готовитися. Але водночас з тим появилася
на французькому терені зграя провокаторів: польські, московські, німецькі,
і вони намагалися з одного боку деморалізувати нашу еміграцію, а з другого ро
бити доноси до французької поліції на українців як «німецьких агентів». Полк.
Андрій Мельник завчасу переїхав до Рима, а звідти легше було йому подавати
потрібні нам директиви та вказівки. Українці одверто виявляли своє вороже
наставлення до Польщі, а де-не-де навіть відбувалися бійки між українцями
й поляками. Французька поліція й жандармерія все те нотували та посилали
свої рапорти до Міністерства Внутрішніх Справ.
З початком світової війни поляки, що перебували у Франції, заходилися
організувати свій легіон, але заки отримали дозвід французького Міністер
ства Війни — Польщі як держави не стало. Українські західні землі окупували
москалі і «возз’єднали» їх з Українською Совєтською Соціялістичною Респу
блікою. До Парижа прибув чи вернувся французький консул зо Львова і склав
додатковий звіт про українців західних земель. Звіт цей був прихильний для
українців. «Українці дозріли до своєї суверенности!» Тепер це було вже дідом
Міністерства Закордонних Справ подбати про те, щоб поляки зреклися своїх
«прав» до Західніх Земель України. Але нещастя було в тому, що уряд УНР,
перебуваючи в Парижі, негайно зловив зв’язок з ген. Сікорскім і вступив з ним
у співпрацю. Очевидно, що поляки почали підтримувати уряд УНР, що його
очолив проф. Олександер Шульгин, одначе французьке Міністерство За
кордонних Справ справді «не бажало повторити помилки з 1919 року». Воно
хотіло, щоб українці самі виявили спротив проти приналежности до Польщі
і тим самим помагали Міністерству робити натиск на Сікорского. Так поча
лася важка боротьба між Управою Українського Народнього Союзу у Франції
та урядом ген. Сікорского.
Наше бажання домогтися того, щоб сформувати при французькій армії
український легіон, треба було здійснювати етапами, ми ж бо гаразд розуміли,
що український легіон при французькій армії — це акція політична, а не вій
ськова. Адже французьке Міністерство Закордонних Справ могло махнути
рукою на українців, і всі вони були б поставлені перед дідемою: або в поль
ську армію, або до в’язниці, а звідти до концентраційного табору. Листування
з полк. Мельником ішло в нас за посередництвом проф. Євгена Онацького
й інж. Дмитра Андрієвського. Я посилав листи на адресу інж. Андрієвського в Брюсселі, а він направляв їх до проф. Онацького в Римі, і тоді щойно
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попадали вони до рук Полковника. Такий самий процес чи шлях листів з Рима
від Полковника до мене.
Нам ішлося в першу чергу добитися того, щоб поляки не тягнули наших
людей у польську армію, що її тоді почав організовувати у Франції ген. Сікорскі. Був це вийнятково важкий період боротьби з польським урядом, але врешті
ми домоглися того, що уіфаїїщі — єдині — мають право вибору: або в польську
армію, або у французьку. Всі інші — білорусини, литовці, жиди — мали йти
туди, куди їх покличуть, цебто, в польську армію, бо французька не мала права
покликати чужинців до своєї армії, якщо вони громадяни чужої держави. Од
наче у французькій адміністрації, як і в кожній іншій, протекціонізм помагав
обминати розпорядки, отже, в багатьох префектурах не звертали увагу на роз
порядок Міністерства Внутрішніх Справ і Міністерства Війни,— всіх колишніх
польських громадян гнали до польських призовних комісій.
Інформувати Полковника всебічно годі було через цензуру листів і воро
жий нам елемент, що засів у відділі цензури. Проте все найважніше завжди
знайшли ми спосіб передати, і такою самою дорогою приходили до нас від
Полковника його поправки чи одобрення нашого становища.
Війна, це найбільший риск не тільки для вояків, але і для всього народу,
і коли нема цілі у війні, нарід не сприймає її ентузіястично, не бажає жертвува
ти всім, щоб здобути перемогу. Так виявив себе і французький нарід З вересеня
1939 року. Цілком протилежно, як було в серпні 1914 року, коли не тільки
людність Парижа, але й усіх сіл та міст Франції ішла на війну з великим ентузіязмом, мовляв, це здійснюється наше єдине й найбільше бажання. Прав
да, Франція мала тоді ціль у війні, а саме: відірвати від Німеччини Альзацію
і Льотарингію. Але не було ніякої цілі встрявати в другу світову війну. Тому
весь французький нарід уважав війну великим нещастям, що його слід за всяку
ціну обминути. Мовляв, позбулися Чехо-Словаччини, треба було позбутися
і Польщі. Мобілізація резервістів проходила спокійно, але всі ремствували,
а зокрема французьке жіноцтво одверто вигукувало проти уряду.
В лютому 1940 року французький нарід ніби розрухався і почав органі
зовувати «експедиційний корпус» на допомогу Фінляндії. Насправді ж цей
«експедиційний корпус» мав цілком інше призначення, а саме —новий десант
на побережжі Чорного моря. Здогадуючись, куди і для якої цілі буде скеровано
«експедиційний корпус», я негайно алярмував Полковника: «зв’язок з Пор
то!...» Через кілька днів отримав я відповідь: «зв’язок з Порто є!...» Ставало
очевидним, що французи хочуть робити ставку на Україну, і це було куди
приємніше, замість посилати нам людей у холодну Фінляндію. Вішошення
французьких міністерств, як Закордонних Справ так і Міністерства Війни,
значно для нас покращали і нам треба було спішно підготовлятися, щоб діс
тати дозвіл та організувати Український Легіон. Очевидно, мусіли ми розра
ховувати тільки на ті нащі сили, що були у Франції, бо з Німеччини, з Австрії
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та колишньої Польщі перекинути наших людей до Франції не було можливости. Слід було розглядатися за молодими старшинами, що перебували у Франції
після закінчення нашої визвольної війни, треба було брати на облік тих наших
національно найсвідоміших робітників, тих ентузіястів, що стали б нервами
нового військового організму. Полковник дуже добре здавав собі справу, яка
важка була наша праця, і постійно підтримував наші зусилля, а водночас над
силав заклики Проводу для друку в «Українському Слові».
Коли Ф інляндія підписала перемир’я з СССР, ціль «експедиційного
корпусу» відпала, і тому французи мусиш заграти одверто, а саме, домагатися
від Великої Британії згоди створити другий фронт на сході і так приєднати
за союзників у війні Туреччину, Румунію та Югославію, включивши туди
й Україну. В Українському Народньому Союзі у Франції закипша гарячкова
праця, щоб бути готовим до менту, коли прийде дозвіл формувати Уїфаїнський
Легіон. Нелегка це справа творити на чужині українську військову формацію,
бо коли українець не чує своєї землі під ногами, все видається йому відірване
від рідного ґрунту. Отже, треба було заздалегідь підготовити все, щоб з першо
го дня покликані до Легіону знайшли все в найкращому ладі. Правда, українці
звертають велику увагу на зовнішній блиск, цебто в даному випадку на приманливу військову уніформу. На жаль, в часі війни приманливих одностроїв
нема, вони достосовані до фронтових чи окопних боїв. Отже, у французькій
армії нічого не було такого, щоб зовнішньо приваблювало українців. Та деякі
наші, що вступили до похідних полків, зуміли так причепуритися, що справді
цей однострій лежав на них як вилитий і виглядав прекрасно. Коли вони при
бували до домівки Народнього Союзу, приємно було глядіти на них.
Пропаганда за вступленням до Українського Легіону могла початися аж
з хвилиною, коли прийщов би дозвіл на нього. За нашими рахунками можна
було створити щонайвище одну бригаду, а на доповнення сподіватися аж
після висадки на побережжі Чорного моря. Щойно в Укршні Легіон міг би
розростатися в більшу військову силу. Та лихо в тому, що навіть французи
не були готові до війни, відчувалася велика нестача зброї, а зокрема модерної
та наймодернішої. Пригадувалися часи з першої світової війни, коли нам,
Українським Січовим Стрільцям, видано було стару зброю, старі рушниці
на один набій тощо.
Головне — це було дістатися в Україну, а там, з досвідом першої світо
вої війни, зброю буде легко здобути, адже московські війська при кожному
відвороті залишали купи зброї, що нею можна було користуватися. Правда,
не могли ми привчити напшх вояків, як колись у визвольній війні, мовляв,
зброя у ворога, відбери її собі!
В перщих днях березня 1940 року несподівано й неочікувано на пленар
ному засіданні французького парляменту забрав слово в українській справі
колищній голова французького уряду й колищній міністер закордонних
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справ, Етієн Флянден. «Україна входить у склад Совєтського Союзу як окрема
республіка,— говорив він,— а згідно з постановами конституції Совєтського
Союзу вона може добровільно з нього виступити і проголосити свою суверен
ність...»
Це була бомба сильного калібру, але хто був її майстром? Ніколи давніше
цей посол не цікавився українським питанням. Негайно заметушилися всі
агенти — московські, польські й німецькі. У французькому Міністерстві За
кордонних Справ були вельми стурбовані, але не давали нам ніяких вияснень,
хоч напевно знали, хто спровокував цю промову. Нам казали: «От так шось
стрілило послові Флянденові до голови, і він виголосив свою промову».
Не треба було довго ждати на роз’яснення. Німці напали на Данію та Нор
вегію, і в тому менті забрав голос Молотов, що не тільки виправдував цей
німецький напад, але й обвинувачував англійців та французів, що це вони
ведуть «імперіялістичну війну». Це означало, що німці через десяті-двадцяті
руки спровокували таку промову і тим самим ще раз мали по своїй стороні
московських імперіалістів, хоч німецька окупація Данії й Норвегії могла бути
однаково небезпечна як для Великої Британії, так і для Совєтського Союзу.
В гарячковій підготові до того щасливого менту, тобто дозволу формува
ти Український Легіон, що мав би дістати знову назву Українських Січових
Стрільців, нараз немовби все урвалося! Настала мертва тиша. Що сталося?
Саме в хвилину, коли нам здавалося, що ось-ось нас покличуть до Мініс
терства Закордонних Справ, поінформують, що французький уряд дав свою
згоду формувати Український Легіон, і відрядять нас до Міністерства Війни
по інструкції, — настає мертва мовчанка! Причина виявилася скоро. Французи
поінформували нас, що англійці рішуче відмовилися від участи в такій виправі
і перестерегли французький уряд, що вони проти тієї акції. Я повідомив про
те Полковника, але він усе ще не втрачав надії, що таки прийде дозвіл на фор
мування Легіону.
Можливо, що французи самі б зарискували таку експедицію у спробі від
крити другий фронт, якби Муссоліні не поїхав назустріч з Гітлером у Бреннері.
З того менту стало ясно, що Італія не залишиться невтральна, а в таких умовах
зачинати транспортувати морем «експедиційний корпус» — діло найбільш
небезпечне. Тому «експедиційному корпусові» довелося швидко їхати до Нор
вегії. Так на ніщо не придалися численні французькі дивізії, що їх завчасно
перевезено до Сирії і Ливану і вже не можна було перекинути на французький
фронт, коли почалася німецька офензива в травні 1940 року.
Надії на створення Українського Легіону, що здавалися нам «на досяг
руки», не здійснилися. Треба було рятувати наших людей, бо уряд Сікорского
ще далі покликав їх до служби в польській армії, а французи перестали нами
цікавитися. Довелось негайно розіслати тисячі листів українцям у Франції,
а ми вже мали їх на списках, з дорученням: «Коли дістанете цього листа,
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не питайтеся чому, тільки негайно сідайте на поїзд і рушайте до коша похід
них полків». Тисячі наших молодих українців повністю зрозуміли, що надії
на Український Легіон провалилися і треба їхати туди, куди каже Управа Укра
їнського Народнього Союзу у Франції. Воєнне щастя відвернулося від нас, але
в війні успіхи і неуспіхи завжди чергують. Не виграв з нами бою ген. Сікорскі,
це єдине, що ми могли осягнути. А так хотілося нашого Українського Легіону,
і Полковник нам у тому не тільки допомагав, але й постійно заохочував, по
давав свої вказівки й поради. «На досяг руки!» — не здійснилось!

Юрій ПУНДИК

ВОЄННІ РОКИ ОУН
у СВІТЛІ АРХІВНИХ МАТЕРІЯЛІВ*
Під час Другої світової війни доля повелася по-мачушиному і з україн
ським народом, і з Організацією Українських Націоналістів, і з полковником
Андрієм Мельником. Великі сподівання на визволення народу і на ролю, що її
в цьому визволенні мала виконати найсильніша напередодні війни українська
політична сила. Організація Українських Націоналістів, звелася внівець, і
то не тільки через зовнішні обставини, але й через власні українські слабості.
Ще раз в історії підтвердилися слова Шекспіра, що «вина, Бруте, не в зорях,
а в нас самих».
В центрі цієї драми довелося стояти полк. Андрієві Мельникові, «дійсно
живій лицарській людині», котрої «життєвий твір — це передусім відклик
до ідеї духового братерства і життєвого побратимства в серцях українських
людей, що заглушили в собі природну людяність»**. Ця прикмета полк. Андрія
Мельника стала в часі війни для одних — оправданням анархії, а для інших —
* Суцільна, повна й об’єктивна історія Організації Українських Націоналістів у тому кри
тичному часі ще не написана. Колись, може, безсторонний історик, знайшовши доступ до всіх
архівних матеріялів, дасть повний її образ. Початок цьому зробив Джон Армстронг у своїй праці
«Український націоналізм під час Другої світової війни», безпристрасній, але неповній студії
діяльности. ОУН на тлі тодішнього політичного життя. В документації цієї статті використано
архівні матеріяли та листування проф. Євгена Онацького, що зберігаються в українському від
ділі Еміграційного Архіву бібліотеки Міннесотського університету.
** Ю ліян
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проявом слабости в її поборюванні, коли вона почала загрожувати життєвим
інтересам української справи.
З вибухом війни «Дометівка», цебто Італія, де перебував проф. Євген
Онацький-Домет і сам полк. Андрій Мельник, стала центром зв’язків Орга
нізації Українських Націоналістів з українським світом поза межами України.
А після виїзду полк. Мельника до Німеччини, на проф. Онацького припала
доля бути фактичним зв’язковим між Проводом Українських Націоналістів
та іншими країнами поза Німеччиною.
Закінчення німецько-польської війни та окупація большевиками Захіїщіх
Українських Земель спонукала ПУН пожвавити працю по таких головних
лініях:
- розбудова ОУН і зміцнення її кадрів,
- побудова організаційної мережі на землях під німецьким володінням,
віднова її на Західніх Українських Землях та проникнення далеко вглиб Укра
їни,
- підготовка їх до сподіваного майбутнього виступу проти большевицьких
окупантів,
- координація українських політичних сил у світі,
- зовнішньо-політична пропаганда.
До «націоналістичного активу, що звільнився з тюрем і таборів поза межа
ми українських земель, або на їх західніх скварках» полк. Андрій Мельник ще
20 жовтня 1939 року звернувся окремим привітальним листом, передавши
його на руки Степана Бандери та виявивши бажання особисто стрінутися
з двома його представниками, а саме Степаном Бандерою та д-ром Юліяном
Вассияном. Вийшло доручення Провідникові Терену, де обидва вони в той час
перебували, якнайшвидше подбати про переведення цієї зустрічі.
Це побачення з Бандерою таки відбулося, але не в таких обставинах,
як того хотів і сподівався полк. Андрій Мельник. Дня 10 лютого 1940 року група
членів ОУН, переважно з Галичини, пов’язаних давнішими організаційними
контактами зо Степаном Бандерою, створила в Кракові «Революційний Про
від Організації Українських Націоналістів». Його становище в націоналістич
ному русі початково не було ще остаточно оформлене, як це виходило б з осно
вних його комуніїсатів. Бо перший комунікат з тієї самої дати 10 лютого 1940
року, коли постав РП ОУН, кінчався словами: «ждемо рішення полк. Андрія
Мельника, що він і надалі очолює нашу боротьбу», а в пізніїпому повідомленні
з дня 8 квітня 1940 року вже нема про те мови, є тільки ствердження, шо цей
зібраний у Кракові 10 лютого 1940 року націоналістичний актив «віддав керму
Організації Українських Націоналістів у руки Степана Бандери».
Побачення Степана Бандери з полк. Андрієм Мельником відбулося в Іта
лії дня 5 квітня 1940 року. Прибув він туди, щоб передати полк. Мельникові
постанови «Революційного Проводу ОУН». В такій площині неможливо було
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ПОЛК. Мельникові переговорювати. Тоді РП ОУН видав 8 квітня 1940 року
комунікат, котрого перший пункт стверджував, шо «з днем 7 квітня 1940 року
полковник Андрій Мельник перестав займати пост Голови Проводу Україн
ських Націоналістів».
Організація Українських Націоналістів поділилася на дві частини, і кож
на з них пішла своїм шляхом*. Деякі моменти показували б на те, що ані сам
полк. Андрій Мельник, ані — щиро чи нещиро — деякі члени Революційного
Проводу Бандери не прийняли поважно цієї квітневої постанови. Свідчив би
про те м. ін. приїзд Миколи Лебедя, члена РП ОУН, до Рима. Зголосився він
на зв’язок до Домета по засоби, як з того приводу проф. Онацький писав**
полк. Мельникові:
«Він (цебто Микола Лебедь, прим. Ю. П.) вияснив ближче причини і цілі
свого приїзду, що, залишаючись «приватним», проте переслідує й організацій
ні цілі, а саме — можливість перетоворювати з усіма нами. Він належить до так
званого Революційного Проводу, але хоче розмовляти не як такий, а просто
як член організації з другими членами організації, щоб знайти шлях компро
місу, про який говорив йому «Карпат»***. В цій самій площині він був би радий
говорити і з Вами... Він мав би залишитися в Італії... до приїзду Карпата, який
ніби вже має відповідь Ст. Б.(андери) та пропозиції...»
Ярий до Італії не показався, а й Лебедь, побувши там місяць, також
від’їхав. Але якісь «засоби» дістав: за згодою полк. Андрія Мельника проф.
Онацький виїшатив Лебедеві з організаційного фонду 50 американських до
ларів, передав 700 лірів для Бандери і заплатив 250 лірів римському лікареві
за лікування Карбовича****.
Факт, що полк. Андрій Мельник доручив Дометові заплатити за лікування
Карбовича і передати Бандері 700 лірів — двом чільним провідникам «пучу»
проти нього, що вже були поставлені перед організаційний суд — вказує на цей
дух «братерства і життєвого побратимства», про який писав Юліян Вассиян, і
на його віру, що таке братерство ще можна відновити в ОУН.
В тім же самім часі М икола Лебедь співдіяв з Ярославом СтецькомКарбовичем, що жив тоді в Італії і пробував в’язатися в імені Революційного
Проводу з деякими особами італійського та іншого політичного світу. Пише *****
про те Полковникові проф. Онацький:

* Деталі історії цілої цієї афери читач може знайти в книжці Зиновія Книша «Розбрат»,
видання «Срібної Сурми», Торонто, 1960, тому не будемо над ними тут зупинятися.
** Лист з дати зо травня 1940 року.
*** Ріко Ярий, член Проводу Українських Націоналістів, що за всіма даними зіграв чорну ро
лю в розламі ОУН.
**•* Ярослава Стецька.
***** Лист з дати 19 червня 1940 року.
12‘

179

АНДР І Й М Е Л Ь Н И К

«Оповідав мені Лебедь про відвідини разом з Карбовичем фінляндського
і японського посольств (не про зміст, тільки про сам факт) і просив мене, щоб
я не здезавуйовував Карбовича, бо по всіх усюдах запитують, в яких вони від
носинах до мене, а вони все відповідають, що визнають мене за представника
тієї організації, до якої належать. Витворюється досить дивне становище:
в цей спосіб використовується моє ім’я, але сумніваюся, щоб була з того якась
користь для справи... Я заявив з усією рішучістю, що, по-перше, не розумію,
як людина, поставлена до суду і, значить, позбавлена можливости перево
дити будь-яку відповідальну роботу, пускається на такі відповідальні кроки,
а по-друге, що в усякому разі я забороняю уживати моє ім’я їм, як людям,
на яких дивлюся тільки як на приватних осіб».
Цікаве світло на тодішню діяльність Ярослава Стецька-Карбовича як де
легата Революційного Проводу в Італії кидає ще один, пізніший лист* Домета
до полк. Андрія Мельника: «Сьогодні був у мене Кон-то**, з яким ми говорили
про Б-ша*** і його бюлетень. Кон. признався мені, що з огляду на моє офіційне
становище був примушений дати про бюлетень негативний осуд, бо, як казав,
«бюлетень має багато неточностей і перебільшень». Як приклад таких пере
більшень він навів, сміючись, твердження бюлетеню, що на терені Совєтчини
стоять супроти себе дві сили — ОУН та Комінтерн. «Якої б високої думки
не бути про сили ОУН,— сказав він,— ставити її на одну площину з Комінтер
ном просто смішно». На його думку, бюлетень не причиниться до престижу
ОУН, а скоріше навпаки. При цьому він радив мені подати до відома, що це є
приватне видання, а не видання ОУН, за яке його можуть уважати, і то «тим
більше, що Белендиш по всіх усюдах видає себе за єдино уповноваженого
говорити від імени всіх українців-націоналістів, що перебувають на терені Со
вєтчини, і що він приїхав до Італії ніби з спеціяльним дорученням». Коли Кон.
запитав його, де ж ті уповноваження і хто їх міг дати на терені Совєтчини,
окрім хіба, сказав жартуючи, Гепеу, то Белендиш теж розсміявся і не відпо
вів нічого. Крім того, Кон. мені сказав, що Белендиш усім відверто говорить,
що він властиво не Белендиш, а Ярослав Стецько».
Вся та несподівана метушня на внутрішньо-організаційному відтинісу
діяльности ОУН, що почалася під хвилини створення Революційного Про
воду Степана Бандери, мусіла відсунути на дальший плян властиві завдання
Організації Українських Націоналістів. Годі було братися за яке-небудь діло,
не впорядкувавши наперед своїх власних справ. А тим часом прірва між
* З дати 12 липня 1940 року.
** Зо змісту листа можна здогадуватися, що мова про високого урядовця в італійському мі
ністерстві.
*** Белендиш, одне з псевд. Ярослава Стецька. Бюлетень видавав він уже з рамени Революцій
ного Проводу Степана Бандери.
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Організацією Українських Націоналістів, що її очолював ПУН, та опозицією,
що згуртувалася довкола РП ОУН Степана Бандери, все більще й глибше по
глиблювалася, й обидві частини колись єдиної ОУН, авангарду українського
націоналістичного руху, не зійшлися вже ніколи. Ставало ясним, що питання
тактики і персональні моменти, від котрих усе почалося, є тільки висліцком
глибших світоглядових розходжень у розумінні українського націоналізму
серед обидвох груп ОУН ще навіть перед розколом. Цікаві причинки до того
можна знайти в листуванні проф. Онацького з полк. Андрієм Мельником.
От хоч би взяти два приклади. Подавши свої міркування з приводу деяких
писань Стецька-Карбовича зараз після Другого Великого Збору, пише проф.
Онацький*: «Огфемо висилаю ще один рукопис Карбовича. Всього рукопису
я не читав, але переглянув «Правди життя націоналіста». Щодо цих останніх,
то хочеться мені завважити від себе, що в загальному вони досить добре скла
дені, матеріял у них добрий, хоч і потребує ще стилістично-мовної обробки.
Проте ніяк не можу погодитися з другим пунктом: «Добро України, живих,
мертвих і ненароджених, в Україні і не в Україні сущих», ставитимеш вище
за щастя всіх живих українців, а своє особисте добро знаходитимеш у щасті
України». Тут якомусь абстрактному «добру України», ближче нез’ясованому,
пропонується в жертву щастя, цебто, зрештою, добро всіх живих українців,
цебто, зрештою, цілої України. Ми повертаємося в тій точці до того сектанства, що примусило одного славнозвісного есдека** проголосити: «або Укра
їна буде соціялістична, або хай її зовсім не буде». Його бажання сповнилося,
і «щастя всіх живих українців» вилетшо також у трубу, але чи виграло на тому
якесь абстрактне «добро України»? І хто може дати запоруку, що той, хто бра
тиметься за переведення тих «Правд життя» в живу дійсність, буде розуміти це
«добро України» настільки вірно і правильно, що дійсно матиме право при
нести в жертву «щастя всіх живих українців»? Український націоналізм, як,
зрештою, і всі модерні націоналізми, постав як реакція проти всяких інших
доктринерських «ізмів», що приносили в жертву вигаданої ідеології таку живу
і конкретну дійсність, як нація. Коли йдеться про щастя цілої нації, то не його
приноситься в жертву якійсь теорії та ідеології, хоча б і вона прикривалася на
звою «націоналістичної», а ту ідеологію та теорію викидається за вікно разом
з тими, хто її вперто тримається. В цитованому вище уступі з «Правд життя
націоналіста» почувається той сам «ухил», що намагається для якогось ближче
неозначеного «добра» нації принести в жертву щастя «всіх живих українців»,
цебто, інакше кажучи, зруйнувати всю країну і потім виправдуватися, що це
робилося задля її «добра». Подалі нам від таких «дібр».

* Уривки з листа з дати 12 листопада 1939 року.
** Соціял-демократа.
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А місяць пізніше* проф. Онацький цілком відмовився перечитувати якінебудь матеріяли з-під пера Ярослава Стецька-Карбовича, повідомляючи про
те Голову ПУН:
«Щодо матеріалів Карбовича, то я їх не читав, відмовився раз на все...
Звернув я увагу тільки на першу сторінку числа 1. «Ідея і чин». Там на само
му споді сторінки читаємо: «Українська распря вимагає не тільки ідеї, що її
організує, і фанатизму, і т. д.». Отже, «ідея, що організує распрю». Нащо вона,
ця ідея, ту распрю організує?»
Наведені в цих листах цитати С тецька-К арбовича дуже нагадують
стиль та ідеї писань Дмитра Донцова в 1920—1930 роках. Під їхнім впливом
виховувалося молоде покоління Організації Українських Націоналістів
на Західніх Українських Землях, цебто покоління Карбовича, Бандери
і товаришів. Зате Провід Українських Націоналістів в основному складався
з людей покоління і життєвого досвіду Євгена Онацького. Це вони, люди
цього покоління — Євген Онацький, Дмитро Андрієвський, Володимир
М артинець, М икола С ціборський, Ю ліян Вассиян та інш і формували
ідеологію Українського Націоналістичного Руху на базі розуміння нації
як спільного добра її членів, а добра нації — як добра її складових людських
клітин. Не дивно, що одним з головних обвинувачень групи Бандери проти
ПУН був закид «браку революційности». Не дивно теж, що в 1941 і пізніших
роках члени «революційної ОУН» не вагалися, в ім’я їхнього розуміння «до
бра нації», жертвувати не так своє власне життя, але також і перш усього
«жертвувати» життя Омеляна Сеника, Миколи Сціборського, Олекси Куца,
Ігоря Шубського, Івана М ицика, Ярослава Барановського, полк. Романа
Сушка і десятків інших, які, в їхньому розумінні, стояли на перешкоді
здійснити оте абстрактне «добро нації», про котре писав Дмитро Донцов,
а за ним Стецько-Карбович.
Хоч і як прикрі були внутрішні ускладнення в ОУН, Провід Українських
Націоналістів мусів пам’ятати, що в розхитаній війною дійсності він зали
шається єдиною порядкуючою силою в українській суспільності, і відчував
на собі відповідальність за всіх українців, що їх війна зрушила з нормальних
рейок життя.
Заходами ОУН доведено до того, що в Кракові створився допомоговий
комітет емігрантам з Західніх Українських Земель. Пізніше, коли він залегалізувався перед новою владою, розгорнувся він у широку систему Українського
Центрального Комітету з підбудовою льокальних Допомогових Комітетів і діяв
уже незалежно від ОУН. Одначе сама його ідея та перші організаційні почини
вийшли від ОУН, та й до самого кінця багато членів Організації працювали
в ньому на керівних постах.
* Лист з дати 11 грудня 1939 року.
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Полк. Андрій М ельник висловив баж ання встановити співпрацю
з Українсько-Швейцарським Допомоговим Комітетом, шо його очолював
Євген Бачинський. Думав він також про організування допомогової акції
в Італії і про те писав до проф. Онацького*:
«Що ж торкається думки створення аналогічного комітету на терені Домета, то я розумів би, що характер його був би радше пропагандивний, ніж мав би
принести справдішню поміч жертвам нової окупації ЗУЗ. Чи не найбідьша
його користь була б у свободі рухів керманичів цього комітету, якщо б влада
дала дозвіл на цю гуманітарну акцію. Мабуть, найдеться доволі осіб на цім
терені для такої праці. Чи не сперти таку б акцію на особу Преосвященного
Бучка, притягнувши одного-двох наших священиків, двох-трьох італійських
наших приятелів і дати кермуючий стрижень з двох-трьох з нашого активу».
Разом з допомоговою діяльністю полк. Андрій Мельник звертав увагу
Домета на потребу приготувати для італійського уряду та для Ватикану, а теж
і для преси протест-демарш від імени Організації Українських Націоналістів
проти заповідженого «Народнього Зібрання» у Львові, що мало за завдання
висловити «народне бажання» об’єднатися з Українською PCP, тобто визнати
большевицьку окупацію.
Просив теж Голова ПУН Домета звернутися до Центральної Управи Ор
ганізації Державного Відродження України в Америці**, щоб:
«Якщо лише стане змога в наших, слід їм негайно організувати свіжу поміч
для нової нашої еміграції і для звільнення політичних в’язнів. Жертви можна б
сміло пересилати через Американський Червоний Хрест з призначенням для
Українського Допомогового Комітету в Кракові».
Всі ті, хоч і як пекучі, проблеми внутрішнього українського суспільнополітичного життя відходили в тінь перед величезними завданнями у зов
нішньо-політичній ділянці і кольосальними труднощами як-небудь вивести
українську справу на світову арену та зачепити її за рушійні сили світової
політики.
Війна 1939 року поставила перед українським політичним світом нові
проблеми, що вимагали негайної розв’язки і ще більш посиленої політичної
діяльности. Окупація ЗУЗ накинула проблему організації українських сил
у зайнятій німцями Польщі, точніше на її східній українській етнографічній
території - Холмщині, Підляшші і Лемківщині, для перетворення цих земель
в організоване запілля для визвольної боротьби на українському материку. Хоч
у вересні 1939 року в межах Німеччини і на землях під її володінням існували
три українські групи — група гетьмана Павла Скоропадського в Берліні, група
довкола Андрія Лівицького з кіл УНР у Варшаві і Організація Українських
* Лист з дати 25 жовтня 1939 року.
** Лист з дати 4 листопада 1939 року.
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Націоналістів, то в той час не було в нікого сумніву, що завдання організації
українського політичного запілля могла виконати тільки ОУН як єдина сильна
політична організація. Цього «первородного права» ОУН не ставили під сумнів
ані гетьманці, ані група УНР, ані теж члени колишніх українських політичних
партій у Польщі. Голову Проводу Українських Націоналістів без будь-яких
офіційних проклямацій визнала суспільність як керівника українського по
літичного проводу. Щойно згодом розкол в ОУН підірвав цей престиж Голови
ПУН, але й тоді, можливо, також і завдяки своїм особистим прикметам, полк.
Андрій Мельник залишився до кінця війни провідною постаттю, що на неї
орієнтувався український політичний світ, хоч і був він тільки неначе свого
роду «прімус штер парес»*.
Багато складніша була справа поза межами німецької окупації. Ішлося про
те, як використати для посиленої пропаганди української справи союз Москви
з Берліном, а згодом большевицький напад на Фінляндію, не кажучи вже про
такі конкретні пекучі завдання поточного дня, як боротьба з екзильним поль
ським урядом проти мобілізації українців до польського війська або допомога
українським полоненим у Фінляндії і пляни творити з них окремі українські
частини. Відносно цього останнього питання, то була пропозиція вислати
до Фінляндії Ярослава Оршана**, тодішнього редактора Націоналістичної Пре
сової Служби. В тій справі полк. Мельник писав проф. Онацькому***.
«Відносно пропозиції Оршана, то я в засаді не противився б їй. Прийшлося б вияснити питання НПС, зв’язане з цією поїздкою. Важне для мене питан
ня, чи на тім не потерпіла б НПС, цебто чи дальша її поява не спричинювала б
забагато труда для Вас і Органського**** по виїзді Оршана... Все-таки я цікавий
про хід Вашої розмови з фінцями».
Ще заки проф. Онацький отримав цього листа, писав***** він до полк. Андрія
Мельника:
«Я був сьогодні в фінляндському посольстві і передав секретареві п. Картунен нашу готовність служити в спільній боротьбі чим можемо, а зокрема
співпрацею в пропаганді між українськими полоненими та українськими
вояками в большевицькій армії. Вона це все записала і передала міністрові,
а потім дасть мені знати. Відносини в нас найкращі. Було б добре, коли б уже
були готові імена осіб та все інше, що торкається, — бо далеко краще, коли
в таких справах можна вже говорити конкретно».
* Перший між рівними.
** Ореста Чемеринського.
*•* Лист з дати 18 грудня 1939 року.
**** Інж. Микола Сціборський.
***** дист з дати 19 грудня 1939 року.
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Кінець совєтсько-фінської війни в 1940 році не припинив заходів ПУН
нав’язувати ближчі контакти з Фінляндією. Замість Оршана вислано пізніше
до Фінляндії Богдана Кентржинського, який, особливо після того, як німецька
окупація Європи відтяла Проводові Українських Націоналістів зв’язки з зо
внішнім світом, зіграв велетенську ролю в інформуванні західніх країн про
Україну і події в ній під час окупації*.
Дуже важною справою в первісних плянах ОУН було створити на тери
торії Західньої Європи, у Франції, українську політичну репрезентацію для
пропаганди і захисту інтересів України в західньому, зокрема в альянтському
світі. Ще до вибуху німецько-польської війни ПУН виробив проект скли
кання за ініціативою націоналістичних суспільно-громадських організацій
всеукраїнського конгресу для створення української репрезентації. З уваги
на те, що З’єднані Стейти Америки в першій стадії війни були нейтральні,
було призначено відбути такий конгрес у ЗСА, причому націоналістичні
організації в інших країнах мали вислати на нього своїх делегатів або пере
дати свої повновласті для ОДВУ як ініціятора конгресу. Вибрана конгресом
репрезентація мала переїхати до Парижа, де діяла б як неофіційна українська
амбасада.
Пересилаючи через проф. Онацького привіт** для заплянованого конгресу,
полк. Андрій Мельник доручає професорові:
«Просити виразно проф. Грановського, щоб цим привітом користувавсь
і його дав відчитати лише в тім випадку, коли буде на те дозволяти ситуація.
Якщо б склалося так, що привіт за підписом Голови ПУН радше шкоду, ніж
користь, приносив би справі у витвореній ситуації, тоді краще його не давати
відчитувати. Зокрема, не слід би того чинити, якщо б конгрес мав зайняти по
зиції, яких ми не поділяємо, і через те ставив би ПУН у невигідне положення.
На самому конгресі слід би оминати переяскравлень і всього, що колідувало б
з нашим вичікуючим становищем у дотеперішньому європейському конфлікті.
Не слід давати причини до репресій супроти української еміграції, головно
го та єдиного джерела і так убогих інтелектуальних сил наших***. Слід зайняти
достойну поставу супроти історичних ворогів, хоч би їхні аспірації навіть сим
патію знаходили в західнк демократів, і тим самим наші постуляти там були
прийняті холодно. Головний наш удар звернений буде проти СССР, а дальше
у відповідній мірі чи пропорції проти інших окупантів наших земель».
Чому Провід Українських Націоналістів і полк. Андрій Мельник поста
новили створити Українське Представництво для репрезентації української
* Гл.: «Організація Українських Націоналістів 1929—1954». — С, 160—161.
** Листом з дати 6 березня 1940 року.
*** Полк. Мельник мав тут на увазі українську еміграцію на землях під німецьким воло
дінням.
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справи назовні? Відповідь на те знаходимо на іншому місці в архівних матеріялах*:
«Доцільним і єдино раціональним у сучасних умовах — це консолідація
наших сил в умандатованім «Українськім Представництві», а не в паризькому
комітеті**, який не репрезентує українського громадянства навіть у самій Фран
ції, не говорячи вже про т. зв. Уряд УНР, який не то що здавна не репрезентує
державного центру нашого як вияву стремлінь національного активу, але через
свої шкідницькі потягнення втратив довір’я в 99% українства. Оманою гово
рити про центр УНР і його політичний капітал, а радше треба говорити про великанський пасив у нашім бідянсі. Час би вже раз покласти край фікціям: кого
числити центром УНР — Андрія Лівицького з його урядом, чи Прокоповича
з його урядом***, чи Шульгина з його комітетом? Радше закравають ці справи
на фарсу, ніж на серйозне діло. Поділяємо Ваш погляд, коли кажете, що унор
мування взаємин українсько-польських належить до державних центрів обох
народів і що це унормування вимагає ясности в територіяльному питанні,
цебто Західня Україна належати мусить майбутній Українській державі. Але
де ж це сказав ясно, одверто, понад усяких сумнівів, без усяких лукавств центр
УНР? Навпаки, це все, що дотепер прййшлося читати серед енунціяцій цього
центру, то здебільш славословія по адресі Польщі (кому воно потрібне — Бог
знає), а якраз територіяльні справи як незрілі і неактуальні відсуваються «ад
калєндас грекас».
Все ж ПУН не відкидав можливости зговоритися з центром УНР в Парижі.
В січні 1940 року до Італії прибув представник того центру Д. Соловій і мав
розмову з проф. Євгеном Онацьким. В тій розмові мав він заявити****, що «нема
ніяких труднощів у тому, щоб видати деклярацію про уневажнення Варшав
ського Договору». В лютому того ж року проф. Онацький мав другу розмову
з Соловієм, коли цей останній вертався до Парижа з подорожі до Румунії,
і тоді запевняв він проф. Онацького, що «як тільки приїде до свого місця
осідку, зараз же візьметься за працю, щоб знайти спільне поле по праці»*****. Цю
заяву проф. Онацький прийняв до відома, одначе ще раз виразно підкреслив,
що «наколи б умов розриву з польським урядом не було прийнято, а навпаки,
коли б хтось з оточення УНР увійшов би до польського уряду або до польської
* Лист полк. Мельника до проф. Онацького з дати 19 лютого 1940 року.
♦♦ Мова про «Український Національний Комітет», що його після вибуху війни створили кола
екзильного Уряду УНР.
*** Після того як Андрій Лівицький лишився в окупованій німцями Польщі, прем’єр Уряду
УНР В’ячеслав Прокопович створив та очолив новий уряд УНР в Парижі.
**** Лист проф. Онацького до полк. Андрія Мельника з дати 2 січня 1940 року.
***** Гл.; «Перебіг розмови між Жайворонком і Дометем при їхній другій зустрічі в кінці люто
го 1940 року».
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Національної Ради як представник української меншини, то ОУН таку особу
вважала б за зрадника»*.
Дня 1 березня 1940 року проф. Онацький, покликаючись на листа від
М. Ковалевського, повідомив полк. Андрія Мельника, що Андрій Лівицький
відкликав повновласті В’ячеславові Прокоповичеві створити у Франції новий
Уряд УНР та перебрати обов’язки Головного Отамана УНР, що залишається
він у Варшаві і що кола УНР висунули свої контропропозиції до ОУН, але ішли
вони по такій лінії, що годі їх було прийняти, і це передав полк. Мельник через
проф. Онацького**;
«Домагання Жайворонка від кругів УНР по нашій адресі є, спокійно ка
жучи, визовом, є з місця не до прийняття й усувають всяку базу ддя будь-яких
дальших розмов».
Пізніший хід воєнних подій, арешт полк. Андрія Мельника і членів ПУН
тих, що лишилися в живих, унеможливили дальші переговори про політичну
консолідацію майже аж до падіння Німеччини.
Нічого не вийшло і з Української Репрезентації, шо її проектував Провід
Українських Націоналістів. Конгрес в Америці відбувся, але не у всеукраїнсько
му масштабі, як це плянував ПУН, тільки в континентально-американському.
Проходив віїї у дусі не української єдности, а в атмосфері просто провокацій
них виступів проти Українського Націоналістичного Руху***.
Ще перед тим, заки відбувся Конгрес, проф. Онацький інформував полк.
Андрія Мельника****:
«ОДВУ і ми з ними опинилися в осередку інтриг і наклепної кампанії».
Ця кампанія і наклепи, так з боку українських груп, як і з боку комунізуючих і «ліберальних» американських кіл, привели до урядової нагінки на ОДВУ.
Нічого не помогла заява ОДВУ повної підтримки західнім альянтам всупереч
тодіїпній політиці Проводу Українських Націоналістів про невтральність*****.
* Там само.
*• Лист з дати 27 березня 1940 року.
*** Лист з дати 27 березня 1940 року.
**»* Лист з 11 березня 1940 року.
***** Зразком наклепницької кампанії проти ОУН може служити допис з Парижа до «Січового
Клича», органу Чорноморської Січі в Америці:
«До нього (цебто до проф. Онацького. — А в т .) з’їхалася вся націоналістична еліта й об’їдає
нещасного Онацького. Туди поїхав Мельник, Грибівський, погнався і Сціборсьіоїй.,. Я ду
маю, що як американське правительство положить кінець інспірованому в Берліні так звано
му українському націоналізмові, то і в Європі прийде йому кінець... Як до того ще й ОДВУ
та Об’єднання перестануть їм грощі посилати, то вірте мені, що їм прийде кінець. А вже би час!
Досить вони смороду наробили в українському житті за кордоном. Кожний поінформований
українець в Європі знав, що ОУН сповняла шпіонську роботу для німецького міністерства ві
йни, а її відділи в Сполучених Державах, Бразилії, Аргентині й Канаді служили німцям за ка
муфляж» (Цитоване з листа проф. Онацького з дати 10 грудня 1939 року).
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Урядова й неурядова нагінка спаралізували діяльність ОДВУ на протязі війни.
А коли німці окупували Францію — відпала можливість діяльности Україн
ської Репрезентації по той бік німепького фронту, як це первісно заплянував
ПУН. Для об’єктивности треба відмітити, що заява ОДВУ пішла без порозумініія з ПУН, бо справа була нагла і не ставало часу порозумітися та основно
переговорити цей виступ ОДВУ, та що виразно іщла врозріз з офіційною
тодішньою лінією політики ПУН не втручатися в конфлікт між Німеччиною
та західніми альянтами. Політика ПУН випливала з всеукраїнських потреб,
в той час як заява ОДВУ мала на меті тільки облегшення положення однієї
частини української суспільности, що жила в Північній Америці.
Авжеж, таку репрезентацію і можна, і доцільно було б створити хоч би
й тільки в Північній Америці, і вона навіть серед умов «дружнього альянсу»
Америки з Москвою все-таки щось могла б зробити. Але до того потрібні
були добра воля і солідарність усіх українських політичних груп у суспільному
фронті оборони інтересів України. А їх у короткозорої та пройнятої груповими
упередженнями української суспільности не стало.
У війні між західніми альянтами й Німеччиною Провід Українських На
ціоналістів намагався стояти на нейтральних позиціях. Таке становище було
подиктоване бажанням не виставляти українців у Німеччині та на землях під
німецьким володінням на репресії, а з другого боку, тому, що передбачувався
німецько-совєтський воєнний конфлікт, в якому мала розв’язатися справа
України. Слід підкреслити один факт: ніде в листуванні полк. Андрія Мель
ника з проф. Євгеном Онацьким не знаходимо навіть натяку на якусь критивсу
західніх альянтів, за вийнятком хіба того, що проф. Онацький жалівся, що ан
глійці спиняють йому пошту між ним і Америкою на Бермудських островах.
Зате в деяких націоналістичних гуртках під впливом Дмитра Донцова існувала
мода критикувати «гнилі демократії» Заходу.
Як довго міг, полк. Андрій Мельник перебував в Італії. З надією довести
до віднови братерства в ОУН і за намовою членів ОУН в Італії, між ними й Ми
коли Сціборського, в липні 1940 року полк. Мельник виїхав до Німеччини,
плануючи вернутися згодом до Італії. Однак це йому не вдалося, не міг дістати
візи. Серед листування проф. Онацького є ціда низка листів полковника, де він
просить посунути наперед справу його візи в італійському уряді. Але навіть до
волі великі знайомства і впливи проф. Онацького в римських урядових колах
не помогли. Італія вже була тоді воєнним союзником Німеччини, а німцям
залежало на тому, щоб тримати Голову ПУН під своєю фізичною контролею —
«на всякий випадок». І цей «випадок» прийшов з німецькою інвазією на схід,
кілька днів після якої полк. Андрія Мельника посадили під домашній арешт,
а згодом до табору в Саксенгавзені.
Випадкове чи невипадкове «зловлення» полк. Андрія Мельника в німець
кій пастці, і то саме напередодні німецького походу в Україну, свідчить про
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те, що німці рахувалися з потенціяльною для них небезпекою від ОУН навіть
уже після того, як ослабла вона через внутрішній розкол. Насувається питан
ня, чи виграла б ОУН і українська справа, якби полк. Мельник залишився
був у Італії? Правдоподібно ні. Все ж таки перебування полк. Мельника поза
Німеччиною могло було послабити аргументи ворогів української справи про
те, що «Мельник і націоналісти — це агенти ворожої розвідки».
Так звана орієнтація на Німеччину, в якій противники обвинувачували
Організацію Українських Націоналістів, випливала з тогочасного думання
всього українського загалу, з його надії на те, що в конфлікті з СССР Німеч
чина неминуче мусітиме визнати український фактор і національні аспірації
України. Заходи ПУН були спрямовані на переконання німецького уряду про
конечність офіційно визнати самостійність і соборність України і допустити
українців у війні проти СССР як рівнорядних партнерів Німеччини. Записку
про те подано урядові Німеччини ще в квітні 1941 року. Мовчанка німців у цій
справі спонукала ПУН зайняти здержливе становище до Німеччини навіть се
ред загального ентузіазму та необгрунтованого оптимізму українського загалу
в початках німецького походу в Україну. Ця здержливість дуже яскраво видна
в відозві полк. Андрія Мельника до українського народу з ЗО червня 1941 року.
В ній не тільки нема популярних у той час славословій на адресу «неперемож
ної німецької армії та її Фюрера», але навіть не згадано самої Німеччини. А ось
як інформував ПУН проф. Євгена Онацького про події в Україні та німецьку
політику щодо України зараз у перших тижнях німецько-совєтської війни*;
«В розмовах німці підкреслюють, що щойно після скінчення воєнних опера
цій вони скажуть своє слово про Україну. Однак дотеперішні потягнення тих
німецьких чинників не дають підстави до великого оптимізму... Наші дальші
завдання в цій ситуації: іти на рідні землі і, закусивши зуби, включатися в пра
цю, розраховуючи, що цей стан не вічний і що від нас самих залежатиме доля
України. Якщо німці попадають у помилки з 1918 року, то ми в ніякому разі
таких наших помилок з 1918 року не можемо повторяти. Попри роботу на рід
них землях ведемо теж роботу тут, шукаємо контактів і розбудовуємо їх з дипльоматичними представниками держав, що належать до Осі. Наладнані такі
зв’язки до фінського посольства, хорватського, еспанського й італійського».
Метою тих зв’язків було переконати союзників Німеччини в помилковості
німецької політики щодо України і через них вплинути на її зміну.
Німецькі репресії проти Організації Українських Націоналістів в Україні,
що почалися розстрілами на Житомирщині в листопаді 1941 року й арешта
ми та розстригами в Києві й інших містах у лютому 1942 року, зняли завісу
«неясности» щодо німецької політики відносно України. Все ж ПУН і полк.
Андрій Мельник намагалися вплинути на її зміну. ЗОквітня 1942 року вислано
‘ Інформаційна записка з дня 6 серпня 1941 року.

189

А Н ДР ІЙ МЕ ЛЬ Н ИК

ДО Гітлера меморіял за підписами Митрополита Андрея Шептицького, За
ступника Головного Отамана УНР Андрія Лівицького, Голови Всеукраїнської
Національної Ради проф. Миколи Величківського, Голови Генеральної Ради
Українських Комбатантів генерала Д. М. Омеляновича-Павленка та Голови
Проводу Українських Націоналістів полк. Андрія Мельника. З тою ж датою
від Голови ПУН пішов меморандум до міністра закордонних справ Італії гра
фа Галеаццо Чяно. Дня 22 червня 1942 року Голова ПУН вислав меморандум
до Альфреда Розенберга, німецького міністра для окупованих східніх теренів,
а потім дня 5 лютого 1943 року другий, де м. ін. сказано:
«Ігнорування німецькою політикою національних прав і прагнень народів
Східньої Європи підсилює позиції Совєтів і Сталіна в часі, коли їх треба було б
послаблювати всякими можливими способами. Нам здається, що тепер ще час
змінити цю нездорову політику новою політикою, прихильною до національ
них прагнень України й інших поневолених Москвою народів».
Як відповідь на те німці запроторили полк. Андрія Мельника й інших
провідних українських політичних діячів до концентраційного табору в Саксенгавзені. А коли звільнили їх під кінець 1944 року, то Третій Райх лежав
у передсмертних судорогах і запізно вже було йому думати про яку-небудь по
літичну співпрацю з народами під большевицьким ярмом.

Дмитро АНДРІЄВСЬКИЙ

ПІД ЗНАКОМ САКСЕНГАВЗЕНУ
1. Напередодні Другої світової війни
Організація Українських Націоналістів за несповна десять років свого
існування набрала неабиякої політичної ваги. До того пррсчинилася не тільки
її революційна діяльність у всрайовому підпіллі, але й політичні заходи поза
межами України. Вона стала відігравати першорядну ролю в українському
житті і звернула на себе увагу міжнародніх чинників, що мали якесь відно
шення до української території або були зацікавлені політичним положенням
на сході Європи. Само собою, належав сюди в першу чергу Совєтський Союз,
що, плянуючи похід на Захід, зміряв захопити всі західньоукраінські землі, що
й сталося пізніше, під час Другої світової війни.
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Москва мусіла числитися з труднощами, яких 'їй можуть завдати українці,
коли вона рушить на захід. Чи не тому власне большевицьіса служба безпеки
рішилася обезголовити ОУН і наказом своєму агентові, знаному під прибра
ним назвищем «Валюха», замордувати 1938 року в Роттердамі Голову Проводу
Українських Націоналістів, сл. п. полк. Євгена Коновальця. Однак цей зло
чинний замах не досяг вповні своїх цілей. Згідно з заповітом Основоположни
ка ОУН, на становище Голови ПУН прийшов його найближчий співробітник,
полк. Андрій Мельник, і ОУН діяла далі.
Незважаючи на невщжалувану втрату, акція ОУН не тільки не послабла, а
в силу деяких міжнародніх подій набрала під проводом полк. Андрія Мельника
ще більшого розгону. Це виявилося особливо в порі, коли напередодні Другої
світової війни почала розкладатися Чехо-Словаччина. В її межах знайшлася
частина українських земель, а саме Закарпаття, приділене Сен-Жерменським
Договором до новоствореної в 1918 році Чехо-Словаччини як автономна її
частина з власним соймом. Туди стали напливати члени ОУН, що проживали
в Чехо-Словаччині, і поширили українську свідомість, а навіть націоналіс
тичні ідеї серед закарпатців, як це вже скоріше сталося в Галичині і на Волині,
а також і на Буковині. Коли захиталася структуральна державна система ЧехоСловаччини, українські націоналісти висунули ідею створити на Закарпатті
Українську державу. Ця ідея знайшла прихильність у закарпатських україн
ців, і, коли осінню 1938 року у Хусті відбувся Конгрес Центральної Руської
Народньої Ради за участю 1.100 осіб, на ньому піднесено право українців
на самовизначення, й ідея власної державности знайшла там повну підтримку.
В місяці жовтні того ж року Голова ПУН видав заклик до членів ОУН, щоб
вони підтримали закарпатських українців у боротьбі за незалежність. І дійсно,
в січні 1939 року відбулися вибори до сойму Карпатської України, що пізніше
проголосив незалежність своєї країни.
Вже з цього прикладу Закарпаття видно, як і в якому напрямі розгорнула
діяльність ОУН під проводом полк. Андрія Мельника. Це вимагало неабия
кої напруги сил Проводу та й цілої Організації Українських Націоналістів. І
то тим більше, що в той час міжнародні відносини в Європі і в усьому світі
напружувалися у зв’язку з близькою війною Німеччини проти Польщі. Та ві
йна була наслідком гону Гітлера до опанування просторів Сходу Європи, а
в тому й Уїфаїни. Наміри і пляни фюрера стали загальновідомі — метою їх було
включити східньоевропейські країни в склад Третього Райху, кольонізувати
їх німцями, посуваючи володіння Німеччини аж до Уралу. На дорозі до здій
снення плянів стояла Польща, яка, до речі, посідала деякі колишні німецькі
території, як-от надбережжя Балтики. Перебувала вона під опікою держав
Антанти, що ускладнювало положення німців.
Уклад сил в Європі і взагалі в світі визначався в ті часи фактом існування
т. зв. осі Берлін — Рим, а згодом «Бльоку Осі», що складався з авторитарних
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держав, а саме Німеччини Гітлера, Італії Муссоліні та з Японії, і який проти
ставився і демократичним державам Антанти, і Совєтському Союзові. Але
цілком несподівано в місяці серпні 1939 року дійшло шляхом таємних пере
говорів до т. зв. пакту Ріббентроп — Молотов. Згідно з тією умовою між гіт
лерівською Німеччиною і сталінською Росією перша дістала вільну руку, шоб
розчленувати Польщу, а друга мала отримати українські та білоруські терито
рії, шо були в посіданні поляків. І от постає питання, чи вбивство сл. п. полк.
Євгена Коновальця не сталося в передбаченні цих подій і чи ним не хотіла
Москва запобігти труднощам з боку українських націоналістів, коли прийде
до окупації Москвою західньоукраїнських земель?
Ці пляни німців і москалів зберігалися в тайні, але українці, а зокрема на
ціоналісти, дуже сумнівалися, щоб війна з Польщею принесла якісь користі для
України. А все ж Гітлер пробував використати українців для своїх плянів. Його
агенти звернулися до полк. Андрія Мельника з пропозицією підняти повстання
в Галичині, коли дійде до війни з Польщею, нічого при тому не обіцюючи. Голо
ва ПУН відкинув ці пропозиції. Щобільше, в націоналістичному органі «Пробо
єм» надруковано статтю, яка виразно говорила, шо для українців ше не прийшов
час для військових виступів. Невдоволений з такої постави Проводу Українських
Націоналістів, Гітлер лишив набоці розмови з українцями і на якійсь нараді мав
виразно зазначити, що не має супроти них ніяких зобов’язань.
В очікуванні подій та в передбаченні поважних змін на сході Європи Голова
ПУН поробив деякі заходи, щоб запобігти сподіваним труднощам і в міру можливости використати надходячі події в інтересах українців. В тій цілі наказав він
деяким членам ПУН і ОУН вернутися з-за кордону на рідні землі. Одночасно
створено «Комісію Державного Плянування»*, що мала опрацьовувати всякі
проблеми в ділянках економічного, громадського й культурного життя, щоб
легше опанувати ситуацію, коли б дійшло до занику польської влади на україн
ських землях. А тим часом відпоручникам ОУН наказано зберігати пляни ОУН
в тайні. Все те свідчить, шо полк. Андрій Мельник здавав собі справу з немину
чих ускладнень і небезпек, яким доведеться ставити чоло, і готувався до них.

II. ПІД час війни
Разом з цими заходами на внутрішньоукраінському відтинку треба було
подбати і про посилення діяння ОУН на зовнішньополітичній ділянці пра
ці, чого вимагали вже висліди німецько-польської війни. Осівши 1940 року
* Ця Комісія мала діяти під кутом потреб усієї України, а шо війна з Польщею поставила
на чергу дня справу українських земель під польською займанщиною, Комісія мусіла попервах
зайнятися Західною Україною.
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на стало в Берліні, що став ніби вогнищем міжнародніх подій, які заторкували
також і справи України, полк. Андрій Мельник зібрав коло себе свого роду
штаб співробітників. Автор цих рядків, бувши членом ПУН, працював голов
но в дітянці зовнішньої політики. Замешкалий у Бельгії, де він кінчив студії
і працював як інженер, від часу до часу навідував він Голову ПУН у Берліні. Але
події вимагали частіших і стисліших контактів з полк. Андрієм Мельником,
тому-то на початку 1941 року покинув він свою інженерську посаду в Бельгії
і перенісся на постійно до Берліна.
Зломивши в висліді тритижневої війни військову силу поляків, Гітлер про
голосив, що Польща як окрема держава не існує, а її території включаються
до німецького Райху в формі Генеральної Губернії.
Як і треба було очікувати, виступ Гітлера проти Польщі був лише прелю
дією його походу на схід. Тому після короткого часу співпраці між Москвою
і Берліном, започаткованої пактом Ріббентрон — Молотов, прийшло врешті
до розриву між Німеччиною і Совєтським Союзом. В червні 1941 року ні
мецьке військо рушило походом проти СССР, окупувало Україну і 19 вересня
захопило Київ. Поставлені перед таким доконаним фактом, українські націо
налісти мусіди діяти, до чого вони, зрештою, були підготовані. Полк. Андрій
Мельник завчасу доручив організувати т. зв. «похідні групи» для вирядження
на схід і звелів деяким провідним членам ОУН, як-от Ольжичеві, Рогачеві,
Оршанові, Марганцеві і багатьом іншим передіставатися в глибину україн
ських земель і на місцях впливати на дальший розвиток подій. їх завданням
було опановувати — в міру звідьнення українських земель від большевиків —
все громадське життя і також купчити зброю, їхніми заходами створено в Києві
видавництво «Українське Слово», заложено часопис і також основано «Клюб
ім. гетьмана Павла Полуботка», який став гуртувати українських вояків. Зре
штою, в жовтні 1941 року в Києві покликано до життя Українську Національну
Раду з проф. Миколою Величківським на чолі як репрезентативний і керівний
орган української суспільности.
Що ж до Галичини, то гітлерівська влада поки що залишила ті українські
землі при колишній Польщі, т. зв. при Генеральній Губернії. Буковину й час
тину південних українських земель віддав Гітлер Румунії, шо створила з тих
останніх провінцію Трансністрію.
І от у цих обставинах Організація Українських Націоналістів під проводом
полк. Андрія Мельника мусіла вести свою акцію. Тут існувала віддавна ши
роко розгорнена сітка її організаційних клітин, у яких купчилися вироблені
політично та вишколені організаційно націоналісти. Дещо могла зробити ОУН
безпосередньо своїми людьми, а в дечому мусіда користуватися легальними
виявами українського організованого життя й установами, що навіть у цій
тяжкій дійсності німецької окупації таки творилися й існували. Згідно з інструкціїїми ПУН, націоналісти були приготовані до співпраці з ними, головно
13- 11-496
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З Українським Центральним Комітетом на чолі з проф, Володимиром Кубійовичем. Цей Комітет зо своєю підбудовою Окружних Допомогових Комітетів
та їх Делегатур постав початково в Кракові і потім розширив свою діяльність
на Галичину. Були націоналісти теж готові співпрацювати з Національною
Радою, що створилася у Львові, та німці не дали їй залегалізуватися, і хоч іс
нувала вона, то діяти не могла, а поринати їй у підпілля не було змислу, для
того вистачало роботи самої Організації Українських Націоналістів.
Як і можна було сподіватися, німецький наїзник ставився до місцевої
людности, а зокрема до її організованих груп в Україні, з немалою дозою пі
дозри. Адміністрація окупанта, дбаючи насамперед про себе і про своє військо,
мало думала про потреби людности, про довіз харчів до великих міст, зокрема
до Києва, з чого постали немалі труднощі. І то тим бшьще, що німці забо
ронили ліквідувати совгоспи та колгоспи, використовуючи їх для збирання
потрібних їм харчових засобів. Для них, як висловився одного разу Еріх Кох,
керівник «Райхскомісаріяту України», «один центнер пщениці важив біїїьше,
як державні проблеми України». А шеф гестапо Гайнріх Гіммлер не крився
з нацистськими намірами щодо майбутнього й одверто заявляв, що схід Єв
ропи має бути заселений людністю германської крови.
При такім наставленні німців не довелося довго ждати на репресії проти
організованих груп в Україні, а найперше проти Організації Українських На
ціоналістів. Вже в грудні 1941 року заборонено видавати «Українське Слово» і
на його місце створено «Нове Уіфашське Слово» з явними протиукр^ським и
тенденціями і з нахилом до русофіїїьства. Тож недаром заступник німецького
губернатора в Києві Акерман висловився на якійсь нагоді, що для нього укра
їнські націоналісти є ворогом число один. Тому власне німецька адміністрація
хоч ніби й не заборонила Українську Національну Раду, але противилася її
чинності. Пізніше ніїиці зажадали, щоб Українську Національну Раду було
перетворено в Український Громадський Комітет без політичних функцій.
На це не могли погодитися українці, і це тільки поглибило розходження між
ними й німецькою владою. Німці нерадо бачили величні національні маніфес
тації, як-от у роковини Базару. З часом почалися розстріли воєнних бранців
з Червоної Армії, між котрими було багато українців. В таких умовинах орга
нізації, що опинилися під німецькою окупацією і ставили опір большевикам,
мусіли зійти в підпілля.

III. На шляху до в^язниці
Внаслідок такої поведінки німців відносини між ними та відповідальни
ми українськими чинниками почали напружуватися. Вже в січні 1942 року
українці звернулися до Гітлера з меморандумом, що його підписали: Голова
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Української Національної Ради в ІСиєві проф. Микола Величківський, Голова
Національної Ради у Львові Митрополит Андрій Шептицький, Голова Дирек
торії УНР Андрій Лівицький та Голова Проводу Українських Націоналістів
полк. Андрій Мельник. В ньому піднесено протест проти німецької політики
в Україні. Відпис того документа подано одночасно до відома представникам
нейтральних держав, до котрих українці могли знайти доступ. Ясна річ, що цей
виступ українців не міг німцям сподобатися, та вони навіть не завдали собі
труда застановитися над піднесеними в ньому проблемами і далі робили по
милки.
В такій ситуації Провід ОУН не раз мусів призадумуватися над питанням:
а що далі? В травні місяці 1942 року відбулася в Почаєві конференція, на ній
розглянено питання спротиву німецьким насильствам та пороблено заходи,
щоб його організувати. В місяці серпні скликано з’їзд самостійників у Києві,
в якому взяла участь також ОУН. На ньому розглянено загальну ситуацію,
перевірено позиції та устійнено шіян діяння на майбутнє.
При тій нагоді подано до відома, що Провід ОУН звертався до Розенберга,
німецького уповноваженого для всіх зайнятих східніх теренів, домагаючися
з’ясувати позиції Німеччини в справах України і вимагаючи злуки всіх україн
ських земель, відмежувавши їх від Росії, тощо. Однак на це звертання не було
від німців ніякої відповіді.
Внаслідок насильств німецької адміністрації і війська в Україні став сти
хійно народжуватися й ширитися партизанський рух. Початків його треба
шукати в вівдіїїах «Поліської Січі», що під проводом отамана Тараса БульбиБоровця під час наступу німців боролися проти большевицьких ватаг і бо
ронили перед ними мирну людність. Організація Українських Націоналістів
помагала «Поліській Січі», висилаючи туди старшин і втримуючи при ній по
стійного свого представника. Німців тоді на Поліссі було малувато, бо вони,
прямуючи на Київ, оминали лісову глушу й болота. Але треба було готуватися
до зудару з ними, ОУН старалася перевести партизанські відділи в стан підпідьного війська.
Ситуація ставала для українців щораз складніїпа й небезпечніїпа.
Кінець кінцем політика німців в Україні та опір їй українців довели
до того, що обидві сторони стали проти себе на ворожій стопі, бо з 1943 року
почалася масова партизанка. Однак поки що німецька влада офіїцйно не ста
вила націоналістам закиду, що це вони виновники того роду відносин. А коли
в січні 1944 року виарештовано провідних членів ОУН на чолі з полк. Андрієм
Мельником та ув’язнено без ніякого суду над ними, то це, може, була неспо
діванка для декого, та не для націоналістів.
Ось так поведінка німців і постава українських націоналістів вистелили
цим останнім шлях до в’язниці.

195

АНДРІ Й М Е Л Ь Н ИК

IV. Ув’язнення
Арештованих здебільшого затримано там, де їх схоплено під німецькою
владою: полк. Андрія Мельника в Відні, Євгена Онацького в Римі, Дмитра Андрієвського в Берліні, Володимира Мартинця і Дениса Квітковського у Львові
і т. д. Вкінці їх звезено до Німеччини і майже всіх приміщено у в’язниці Саксенгавзен коло Оранієнбурга, а деяких у Брецу.
При допитах німецькі слідчі головну увагу звертали на вияви діяльности
ОУН як цільности, і тільки в рідких випадках підношувано закиди окремим
особам, напр. Євгенові Онацькому закидали його виступи в пресі проти по
літики й поведінки німців, а Євгенові Мацяхові — підслухи ворожих радієвих
авдицій для інформації Проводу Українських Націоналістів. Найбільше до
питувано, очевидно, Голову ПУН полк. Андрія Мельника. З його записок
виходить, що німці цікавилися такими справами; віл якого сейфа два малі
ключики, знайдені в полковника; чи архіви ОУН знаходяться в засягу німців
і де саме; оскільки Євген Онацький і Михайло Мушинський відмовилися зі
знатися без дозволу полковника, то чи він готов їм дати такий дозвіл; чому
в листуванні членів ОУН, що перебували на терені Райху, вживалися псевда
й коди; які публічні проголошення, крім меморандумів, робив ПУН, з яких
ясно виявлялося не тільки наставлення проти большевизму, але й зазив
до спільної боротьби з ним; де і як виявляла ОУН своє позитивне відношення
до СС Дивізії «Галичина».
З опитів інших членів ОУН не виглядало, щоб німці робили якісь закиди
окремим особам, як то було з Євгеном Онацьким та Євгеном Мацяхом. Ні
кого не звинувачували за порушення законів Третього Райху, все зводилося
до політичних розходжень між німцями та українцями. Заарештовані українці
опинилися неначе в положенні полонених, яким відібрано свободу, щоб вони
не могли боронити прав та інтересів свого народу, що опинився під окупацією
чужинного війська без виповідження війни Україні. А вже ніхто з ув’язнених
не міг почувати себе злочинцем, тільки невільником чужої влади. І це почуття
давало їм відвагу глядіти німцям просто в очі.
Бувши заарештованими поодинці, не знали вони, де хто опинився. Замкнені
в окремих камерах в’язниці Саксенгавзен, якийсь час чулися вони відтяті від
своєї громади і взагалі від світу, щойно з бігом часу поволі стали орієнтуватися
та усвідомлювати своє положення. Так було і з автором цих рядків, коли в’язнів
почали випускати з камер надвір для проходів. Це дало їм можливість побачити
знайомих і навіть, коли не бачила чужа сторона, обмінятися кількома слова
ми з сусідом. І так став я бачити на проходах Михайла Мушинського, Тараса
Бульбу-Боровця, а потім Степана Бандеру і Ярослава Стецька. Згодом почав я
помічати, коли відкривалися двері від моєї камери перед виходом на прогулян
ку, що повз моє приміщення проходили полк. Андрій Мельник з дружиною.
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Час минав, а в’язні все ще не знали докладно, за що їх туди запроторено і
шо жде їх у найближчому майбутньому. Але десь так з початком березня* ви
кликано декількох в’язнів на подвір’я, і там довідалися вони, що повезуть їх
до приміщення гестапо в Берліні на допит-розмову в присутності полк. Андрія
Мельника.
Привело їх до тієї канцелярії гестапо, і за якийсь час увійшов туди полк.
Андрій Мельник. В арешті він сильно схуд, але поза тим ані в голосі, ані в ду
ховій поставі ув’язнення сліду на ньому не лишило.
Ця несподівана зустріч почалася тим, що гестапівець Вольф виголосив
промову. В ній ствердив, що члени ОУН, перебуваючи на території Німеч
чини, виявили вороже відношення до німців, незважаючи на те, що німці ж
борються з ворогами України, большевиками. Він покликувався на публікації
ОУН, на всякі летючки за її підписом, що їх ширять між народом члени ОУН.
Дійшло до того, продовжував Вольф, шо націоналісти ведуть партизанку
й саботажну акцію проти німців. Одну з таких летючок він відчитав. Уважав
він теж, що ПУН відповідальний за протинімецькі виступи заокеанських
українських емігрантів, а це, на його думку, — злочин і зрада. Вкінці скаржив
ся на Євгена Онацького, що не хоче він видати схованих архівів ОУН, і ждав
висловлення полковника в тій справі.
У відповідь на те Голова ПУН виразно заявив, що ОУН не погоджується
з німецькою політикою в окупованій Україні, і про те одверто заявлено в мемо
рандумах ПУН. І не самому тільки ПУН слід приписувати відповідальність за всі
протинімецькі виступи, бо спротив німецькій окупаційній політиці чинить або
йому сприяє вся людність України. Не всі летючки видає і підписує ПУН. В ат
мосфері, що їївитворила німецька політика в Україні, такі речі можуть з’являтися
спонтанно на низах. А щодо Євгена Онацького — він поступив правильно.
Така відповідь зайвий раз засвідчила твердість і невгнутість Голови Про
воду Українських Націоналістів перед насильством німців.
Тут подав я тільки коротку квінтесенцію тієї розмови. Писав я її 28 років
пізніше. А що по своєму твердому змісті і сильній формі — хоч і в неволі в
гестапо — була вона надзвичайно важлива, відбивала в собі сенс і причину,
чому німці виарештували майже ввесь знаний собі провідний актив ОУН разом
з його Головою, не від речі буде точніше подати її перебіг так, як накреслив
її один з учасників цієї ніби розмови, ніби допиту, списуючи її за свіжої ще
пам’яті негайно після звільнення:
«Почалося з того, що Вольф сказав нам предовгу промову, в якій з жалем
сконстатував, що Організація Українських Націоналістів, порушуючи всі
* Такий сам час приблизно заподаний у спогадах Є в ге н а О н а ц ь к о го « У вавилонському поло
ні», Буенос Айрес, 1948, с. 103. Одначе з нотаток полк. Андрія Мельника виходить, шо ця роз
мова відбувалася доволі скоріше, ще дня 11 лютого 1944 року.
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обов’язки гостинности, до яких примушував би факт перебування на тери
торії німецького Райху, не тільки не включилася досі в загальний, спільний
для всіх, що живуть у Німеччині, фронт боротьби, але й розвиває діяльність,
яку треба визнати небезпечною для самої Німецької держави та націоналсоціялістичної ідеї. І це тим більше дивно й незрозуміло, що спочатку,
як здавалося, українські націоналісти розуміли, що большевизм в Україні,
той справжній смертельний ворог українського народу, може бути вико
рінений тільки завдяки нашій славній армії. А тим часом ми констатуємо,
що видаються якісь нелегальні цикльостилеві журнали під фірмою ОУН,
що не тільки не піддержують нашої антибольшевицької акції, а, навпаки, її
всіляко утруднюють, закликаючи народ до партизанки, до ухилу віц роботи,
до переховування по лісах, до всяких більших і менших саботажів. Ми цього
не розуміємо. І ми хотіли б, шоб ви це нам вияснили. Ось, напр., деякі з таких
видань. Я зачитаю вам у хронологічній послідовності — в цей спосіб кожному
буде видно, як з кожною новою летючкою антинімецький настрій зростає
і робиться все більш напасний...
І він почав читати.
А в мене страшно чухався язик. Хотілося вскочити і пояснити, пригадати,
як український наріа дійсно чекав у цій війні свого визволителя, як сотки ти
сяч українських вояків совєтської армії здавалися в полон німцям, надіючись
у той спосіб приспішити кінець війни і визволення Укршни, як населення Со
вєтської України перше зустрічало німецькі війська з хлібом-сіїїлю і квітами
як справжніх визволителів і як потім замість визволення прийшло жахливе
винищування та випалювання сіл, депортації і вивіз населення на примусові
роботи до Німеччини, як наших полонених винищувано по концентраках,
як узагалі замість визволення принесли німці в Україну теорію потрібного їм
«життєвого простору», в якому українці повинні були або цілком вимерти, або
перетворитися в ніїйих рабів-кріпаків.
Хотілося вскочити і все це йому сказати, цьому дегенеративному геста
півцеві, що тепер так солодко співає і вдає з себе невинного дурника. І хто
зна, коли б мені було років з десять менше, я таки, мабуть би, і вскочив, але
тепер досвід життя надав мені розважности, і я сидів мовчки, тільки похитую
чи докірливо головою, коли Вольф відчитував особливо гострі випади проти
німецької політики в Україні.
— Нам незрозуміле таке ставлення з боку організації, що називає себе на
ціоналістичною і як-не-як, а перебуває на нашій території.
І тут його голос нараз стверднув і пошорстнув:
— Ми вважаємо таке наставлення зрадою і людей, що поширюватимуть
летючки, будемо нещадно нищити. Але нам цікаво вияснити, яка, власне, від
повідальність у тому Проводу.
Полковник відповів спокійно, розтягаючи трохи слова:
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— Як ви знаєте, Провід нашої Організації ніколи не погоджувався з тою
політикою, яку повела Німеччина в Україні. Ми ніколи не ховали свого осуду
цієї політики, і ви, напевно, маєте тексти тих протестів, що за моїм підписом,
а також за підписами інших видатних представників українських національних
організацій, утому числі й Митрополита Шептицького, були вислані на адресу
Головної Квартири, а також міністра Розенберга...
— Так... Отже, ви хочете сказати, що ці летючки...
— Щ о ці летючки випливають з загального незадоволення, що його ви
кликає політика...
— І ваша в тому участь?
— Наша участь? Яка в тому може бути наша участь?
— Але ж тут стоїть фірма ОУН...
— На цикльостшгі кожний може поставити таку фірму, якої йому захочеть
ся... Наша фірма популярна, тому її вживають. Зрештою, я зовсім не виклю
чаю, що якийсь місцевий відділ ОУН, бачачи загальне становите, виступає
на власну руку... Порозумітися з України сюди досить трудно...
— Добре. Але ми, власне, констатуємо, що ваші відділи по всіх усюдах
виявляють вороже до нас наставлення. І нам здається, що тут повинна бути
якась загальна директива...
Полковник знизав плечима. Але Вольф продовжував:
— От візьмім Онацького. Де Україна, а де Італія, а його наставлення до нас
інакше не можна назвати, як ворожим. Ви знаєте його журналістичні висту
пи... Але коли ми даємо йому можливість виявити свою до нас льояльність,
він відмовляється...
Всі вставилися на мене.
— Якщо дозволите, я поясню... — сказав я тоді. Вольф дав згоду.
— Бачите, пане полковнику, — сказав я, — мене було заарештовано і при
везено сюди після докладного трусу в моєму домі. Шукали якихось документів,
але нічого не знайшли. Пан радник Вольф домагається від мене, щоб я сказав
йому, де я сховав свій архів, що ніби є фактично архівом ОУН. На те я сказав
панові радникові, що ніякого архіву організації в мене ніколи не було, але було
моє приватне листування з покійним полк. Коновальцем, з Вами й іншими
провідними людьми українського визвольного руху і що те листування — моя
приватна власність, віддавати яку будь-кому не бачу ніякої рації... Зокрема, я
не бачу рації віддавати її поліції держави, до якої я ніколи не мав ніякого від
ношення. А п. Вольф уважає те ворожим актом...
— Яка ваша думка, пане полковнику, — звернувся знову Вольф до ньо
го, — чи Онацький поступив як слід?
Полковник якось зразу випростався, ніздрі носа в нього несподівано роз
дулися, і він сказав рішуче:
— Так, як слід... Запанувала тиша.
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Для мене відповідь полк. Мельника була сама собою зрозуміла, я іншої й
не ждав. Але Вольф та інші гестапівці були чомусь здивовані.
— Бачу,— сказав Вольф,— що ми не дійдемо до порозуміння, якого наді
ялися... Але ми ще до цієї справи повернемося*.
З пізнйпих інформацій полк. Андрія Мельника виявилося, що до того часу
він був затриманий у Ванзе під Берліном, а після цієї розмови-конфронтації ви
везено його в гори Форарльберга, де інтерновано його в Гіршегг разом з іншими
чужинцями, м. і. з колишнім французьким амбасадором у Берліні Франсуа Понсе.
Так полк. Андрій Мельник, як і його дружина, мусігш підписати зобов’язання, що
не втечіть з Гіршегг і не будуть вдаватися в розмови з місцевою людністю. До Саксенгавзену привезено його кіяька місяців пізніше. Правдоподібно, щоб позбавити
його контакту з західніми політиками, що перебували в Гіршегг.
Також і від нього домагалися слідчі, щоб заподав, де сховані архіви ОУН,
бо в них сподівалися знайти докази зв’язків Організації з Америкою і Канадою,
тоді ворожими Німеччині країнами. В декого з тогочасної гітлерівської вер
хівки зродилася думка довести до великого показового політичного процесу
проти ОУН, щоб оправдати перед німецьким народом свої невдачі на сході
«зрадою і саботажем» українців. Власне в архіві ОУН думали вони знайти
потрібні до того доказові документи. Між іншим, такого ж самого враження
набрав інший з в’язнів гестапо, інж. Михайло Селешко, в часі допитів.
Залежало гестапові теж і на тому, щоб в’язні ОУН не знали, де перебуває
полк. Андрій Мельник, і якнайменше знали про місце перебування одне од
ного. Перед конфронтацією заборонили їм про те питатися в полк. Андрія
Мельника, не дозволили теж говорити йому про себе.
Не пригадую собі, чи то віц українців-співв’язнів, що крадьки могли об
мінятися ісількома словами на проході, чи то з деяких завважень німецької сто
рожі почали доходити сумні і тривожні вістки. І так одного дня довідався я, що
не живе вже Ольжич, Як мене повідомили — повісився він у своїй камері. Але
пізніїпе стало відомо, що його катували, намагаючися дістати від нього якісь
відомості. Всі в’язні знали, що десь там у цій в’язниці є окреме приміщення
для того роду гестапівських «допитів». Отже, Ольжич став їх жертвою, а щоб
сховати той злочин, пущено вістку про його ніби самогубство.
Про смерть Ольжича полк. Андрій Мельник довідався дивним способом.
Після перевезення до Саксенгавзену, під час одного з проходів на подвір’ї
побачив він на шибці котроїсь з камер напис крейдою. Подавалися там числа
камер при назвищах Михайла Мущинського, д-ра Томи Лапичака, БульбиБоровця, а коло Ольжича — хрестик. Показалося, що це Степан Бандера при
помочі дзеркальця побачив на проході полк. Андрія Мельника з дружиною
і подав цю відомість таким незвичним способом.
* Є вген

О н ац ьк и й .

«У вавилонському полоні, спомини». — Буенос Айрес, 1948. — С. 106—110.
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Тим часом події в світі почали розгортатися все ширше, що не могло ли
шитися без наслідків для українських в'язнів Саксенгавзену. Доходили до нас
чутки про те, що коли вже німці втратили Україну, почали шукати якихсь шля
хів, щоб зарадити більшому лихові, і намагаються творити антибольшевицький фронт, в якому й українці мали б зіграти поважну ролю. Підходили з тим
і до полк, Андрія Мельника, та він зовсім відмовлявся говорити на політичні
теми, заявляючи коротко:
— Я тут в’язень, не політик.
Зверталися до Степана Бандери, і він поставив як передумову яких-небудь
розмов звільнення всіх українців з тюрем.
Так почали кружляти вістки про можливе наше звільнення. І справді, Сте
пана Бандеру та Ярослава Стецька звільнили 27 вересня, а Стахова й Романа
Ільницького — зо вересня. Нас поки що продовжували тримати далі.
Так прийшов день 18 жовтня 1944 року. Зібрали нас у камері полк. Андрія
Мельника, з’явився там і цей же сам Вольф і знову виголосив промову, в нього,
здається, була слабість до промов. Цим разом без усяких натяків і запитань
зазначив, що хоч наша поведінка супроти націонал-соціялістичної Німеччи
ни була нельояльна й хибна, але, на велике здивування слухачів, і німецька
політика супроти українців теж була помилкова на 50%. Тепер німці, казав
він, усвідомили собі те, хотіли б направити свої помилки і дати українцям
можність організуватися на національній основі. А щоб показати свою добру
волю українській суспільності, вони рішилися звільнити з в ’язниці членів
ОУН і видатніших українців.
І
дійсно, ще того самого дня 18 жовтня звільнено полк. Андрія Мельника
з дружиною, а на другий день — Євгена Онацького, Михайла Мушинського,
Осипа Бойдуника, Костя Мельника, Тараса Бульбу-Боровця, Олега Штуля,
автора цих рядків та й інших, що їх в’язнили чи то в берлінських тюрмах,
чи в інших деяких місцях, а саме Олексу Бойківа, Михайла Селешка, Анну
Чемеринську-Барановську, Володимира Мартинця, дружину Ярослава Гайваса з матір’ю — всіх годі заподати. Одначе декому, як, напр., Євгенові Мацяхові,
прийшлося сидіти довше. Цей останній вирвався з концентраку в останній
хвилині, коли вже совєтські танки підкочувалися туди.
Ув’язнення членів ОУН разом з Головою ПУН та їх десятимісячне пере
бування в німецькому полоні кидає яскраве світло на події, що попередили
цей факт. А теж і на пізніші, що сталися вже по їхньому звільненні: це ж
і ставить їх усіх під знак Саксенгавзену. Як про те вже було зазначено, гіт
лерівська влада, знайшовшися під час Другої світової війни в критичному
положенні, пробувала використати українців у боротьбі проти поляків, а під
кінець також і проти большевиків і в тій цілі робила їм деякі пропозиції,
як-от підняти повстання проти поляків. Ще більш було їм потрібне таке по
встання, коли рішили вони йти походом проти Совєтського Союзу. Але тоді
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Гітлер уже так зопсув відносини з українцями, що годі було й думати про
якусь співпрацю.
Події з часів Другої світової війни, що пов’язані з нашим ув’язненням
в Саксенгавзені, становлять те тло, на котрому чи не найкраще вирисовується
постать Голови Проводу Українських Націоналістів полк. Андрія Мельника
як українського патріота, політичного діяча і, зрештою, як людини. Направду
постава його супроти німецького наїзника була гідна і тверда. Своїми звернен
нями і меморандумами до чужинних політичних чинників він старався запо
бігти небезпекам, що нависли над українським народом, та полегшити йому
терпіння. Не змінив він своєї постави і після того, як німці його ув’язнили,— ні
на йоту не зійшов з позицій українського самостійника і патріота.
Таким Голова Проводу Українських Націоналістів полк. Андрій Мельник
увійшов в історію і лишиться в ній як видатна постать своєї БатьківщиниУкраїни.

Ярослав ГАЙВАС

НА ЗАКРУТАХ ІСТОРІЇ
Стається непередбачуване
— Ми, напевно, збилися з дороги. Тут залізничних рейок багато, не так, як
у нас. Зробили завеликий лук і попали не туди... Ніч, темно, терен незнайомий,
мапи зорієнтувати не можна, а по бусолі зайдемо прямо на станицю поліції...
— Не бійся. З дороги не могли ми збитися. Містечко ж невелике, й обхід
незначний. Це напевно наші рейки. Тільки не знати, як далеко до станції.
На всякий випадок тепер треба прямувати на південь, доки не осягнемо рейок,
а опісля ними на захід, аж дійдемо до станції і тоді побачимо...
Так розмовляли ми з Іваном Мициком, перейшовши границю недалеко
Битома*, щоб добитися до Берліна. Недовго виряджав нас у дорогу Рейс**. Була
осінь 1940 року, що принесла безконечну кількість роботи, нових, незвичних
і несподіваних завдань, а ще більше можливостей і прикрих ударів. Після
* Німецька назва тоді; Бойтен.
** Зиновій Книш, у той час користувався псевдом «Мохнацький».
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КІЛЬКОХ місяців напруженої діяльности вдалося нам

відбудувати організаційну
сітку на терені Генеральної Губернії. Тепер полковник Андрій Мельник, Го
лова ПУН, хотів з нами зустрітися, щоб докладніше обговорити положення
і встановити, що діяти далі.
Дорога була неважка. І колись тієї границі не пильнували занадто, тільки
хіба в часі кризи. А тепер — стійки і на залізницях, і на битих шляхах. Полем,
такою звичною для нас дорогою, можна було переходити без труда.
Все пішло «по пляну». В Берліні нас чекали на квартирі, бо невідомо було,
коли ми туди діб’ємося.
Берлін нас не здивував, навіть не зробив на нас більшого враження. Стояв
сірий осінній день, кожен поспішав за своїми справами, так і ми, вийшовши
з лябіринту станційних коридорів, переходів, звичайних і механічних сходів,
подалися за своїм дідом, тобто шукати адреси. Я, то нібито знав краще ні
мецьку мову, розпитував, а Іван розглядався по будинках і вулицях. Накінець
покрутив головою і висловив свою думку:
— Все подібне, як у Львові. Камінь і камінь, а «на тому камені ще один
камінь». Тіїїьки все куди біїїьше, сіріше і, мабуть, тому поганіше. Лише вулиці
такі чисті...
Може, Берлін ще й тому не дуже нам сподобався, бо ми були приготовані
на щось справді могутнє. Крім того, в нас не було зв’язаних з тим містом ніяких
особистих переживань чи приємних спогадів. А може, тому, що попали ми
в діїїьницю довкола залізничної станції, а вони завжди сірі й закапарені.
Після короткого сну нас відвели на квартиру, де ми мали зустрітися з Пол
ковником. До того часу я ще не бачив Полковника, а Іван мав з ним тіїїьки
одну розмову в Кракові. Полковник уже чекав на нас. Після декількох запитів
про родини, дорогу, новості в Кракові розмова відразу перейшла до справ,
що ними ми займалися і для яких сюди приїхали.
В Полковника була методично приготована програма цілої нашої зустрі
чі — безліч питань, підібрані численні матеріали, — а ми принесли з собою
«все в голові». Він запропонував поодинокі точки і порядок розмов, на що ми
радо погодилися, додавши тіїїьки, що, якби виникло щось нове, не поминемо
й того.
Почали ми своїм звітом. Згідно з прийнятим неписаним законом — а він,
як і кожен неписаний закон, триває найдовше — почали ми з положення
в краю і зо стану та умов зв’язку через кордони. На те пішов повністю перший
день. Полковник не задоволився загальним з’ясуванням, пильно намагався
висвітлити деталі, вони ж бо не раз дають найвиразнішу картину ситуації.
Чергового дня, коли ми перейшли до інших справ, завважив Полковник:
—Хочу приготовити вас, а ви приготуйте своїх людей і свої терени на всякі
непередбачені несподіванки. Багато дечого, можна б сказати, більшість з того,
чого ми сподівалися або припускали, сталося зовсім інакше. Тепер же ж події
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КОТЯТЬСЯтак швидко і не раз в такому несподіваному напрямку, що треба бути
добре психічно підготованим, щоб не розгубитися. Ви відповідаєте за ті гарячі
терени, а найважніше — за людей на них, і ви не смієте розгубитися. Не раз бу
дете здані на власну ініціятиву, бо ні поради, ні зв’язку не буде можна дістати.
А для прикладу скажу вам, що маю на увазі. Хто з нас сподівався і взагалі міг
сподіватися союзу Гітлера зо Сталіним? Або упадку Франції — у шести тиж
нях? Несподіваний оборот справ заскочив нас теж на українському відтинку.
Хто передбачав, що в ОУН може наступити розлом, та ще й такий глибокий
і далекойдучий?
Мицик, очевидячки, тільки ждав на цей момент. Як лише Полковник
перервав, то він відразу;
— Пане Полковнику, щось мусимо зробити. Так далі бути не може. Това
риші з одної бойової ланки, з одної тюремної келії, що роками йшли разом,
разом рискували і разом терпіли, тепер навіть не дивляться на себе. Це все
не має глузду, треба тому зробити кінець, і то вже.
Полковник, мабуть, брав до уваги таку поставу і можливість такого ви
ступу Івана Мицика, бо зовсім спокійно, що було в нього незмінним звича
єм — стримано і тактовно реагувати в кожній, навіть найбільш напруженій
ситуації, відповів:
— Ви, друже, праві, тільки як?
— Я зустрічаюся з ними майже щодня, говорю, сваримося й годимося... —
скороговіркою продовжував Мицик.
— Запевняю вас, друже, що нема жертви, яку я не був би готовий принести,
щоб цю справу полагодити. Але як?
“ Може, ще раз виявіть ініціятиву, може, закличте декого до себе на при
ватну розмову, може...
— я не відмовляюся. Навпаки, готовий кожної хвилини це зробити.
Та дотепер кожна зустріч тільки поглиблювала прірву, кожна розмова доли
вала оливи до вогню, а кожна моя ініціятива тільки ще більще насторожувала
другу сторону. Вони саме тепер зайшли в стадію намагань спаяти себе внутрі
і для цього потребують загострених позицій, а крім того, для нормального
оправдання свого поступування вони мусять нас, а головно мене, обкидати
якнайгіршими звинуваченнями.
— Все-таки я знаю тих людей, у багатьох з них не сумніваюся і вважаю,
що конче треба щось зробити.
— Запевняю вас ще раз: для добра справи я поступлюся якнайдальше,
в першу чергу поступлюся своєю особою, але не приложу рук і не буду глядіти
спокійно на ламання принципів і засад, на яких побудований наш Рух. Усту
пити я готовий уже, і це я їм не раз говорив.
— Про ваш відхід не може бути й мови. Ніхто з нас і думки про те не хоче
до себе допускати. Зрештою, вони того ж не вимагають. Зав’язався тут якийсь
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такий дивний клубок, і що більше думаєш про нього, що більше довідуєшся
про всякі справи, то менше розумієш. Для мене одне найважніше: вони на
ціоналісти і ми націоналісти, всі ми працюємо для загальної справи, а не для
себе, і серед них безліч таких самих.
— Аж ніяк не сумніваюся в те, що говорите. Я теж вірю, що наші дороги
не розійшлися і що ми зійдемося знов. Знаєте що? Робіть ви всі можливі за
ходи, шукайте виходу, а що ви й усі друзі схвалите, на що погодитеся між со
бою — я те прийму.
— Чи маю це розуміти дослівно?
— Так. А в усіх сумнівах звертайтеся прямо до мене. Івана це повністю за
довольнило. Ми перейшли до інших справ. Полковник витягнув зо своєї папки
плік матеріалів про події в краю, арешти, переслідування, вивози, прізвища,
дати. Він мав багато дечого такого, чого ми не знали. Вийняткова пошана на
шої громади до нього, розгалужені зв’язки й особисті контакти з чужинцями
приносили йому інформації, до яких ми не мали доступу.
Довгі години розглядали ми це все, звірювали й доповняли. Крок за кро
ком з деталів виростала перед нами виразна картина положення в краю. Перед
закінченням розгляд тієї ділянки Полковник спокійним голосом і підкреслено
поволі висловив свою думку:
— Мусимо досить основно змінити свої погляди на большевицьку небез
пеку. Рік тому, коли большевики прийшли на Західні Землі, то схудлі, збідовані обличчя їхніх вояків, мішки замість наплечників, рушниці на мотузках,
сотні й сотні попсованих машин усякого роду і безприкладний хаос у всьому
приводили до думки, що з цим ворогом можна справитися без особливих
труднощів. Одначе останній рік повчив нас, що це дуже небезпечний ворог,
його цілеспрямованість і жорстокість, чималий кадр фанатиків, що вірять не
похитно в комуністичні гасла, задурманення широких верстов комуністичною
пропагандою, гігантська бюрократія, що живе тільки завдяки режимові і тому
йому повністю віддана, роблять його силою, до поборювання якої треба під
ходити обережно і пляново. І найважніше: не пориватися на блискучі виступи,
зате вростати в землю, в народ. Підносити його, збуджувати віру, шо скоріше
чи пізніше зміни таки прийдуть і треба для них працювати. Що довше тривати
ме теперішній стан, то більші будуть жертви всього населення, тому втрати, які
постануть наслідком нашої праці, не лише оправдані, але в порівнянні з тим,
що планують большевики для знищення суспільної структури, національних
надбань і національного змісту західньої вітки нашого народу, вони просто
ніщо. Перед нами постала шанса ширшою хвилею вийти на Наддніпрянську
Україну, про що ми так мріяли, стільки намагань у цьому напрямі зробили і
за що Основоположник заплатив своєю головою. Тож ідім!
Справи в Генеральній Губернії — як німці назвали ту частину польської
території, яку виділили в окрему адміністративну одиницю, яка нібито мала
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затримати польський характер,— здавалися нам перед тим зовсім нескладни
ми. Коли ж прийшлося їх обговорити, виникло так багато проблем і такі різні
потреби й можливості, що праця на цьому терені набрала особливо многогранности. Свої вказівки почав Полковник від того, що насамперед треба
зайнятися населенням, і то з кожного боку. Заліьсувати важкі рани, наслідок
довгого й безглуздого польського панування, наладнати нормальне життя, ви
користовуючи всі можливості, а на тому тлі творити організовану силу.
— Наша організаційна мережа є для нас найчутливішим інструментом.
Та не єдиний це інструмент нашої сили. В суспільному житті діє ще цілий ряд
чинників, їх можна й мусимо використати для зміцнення наших сил. Треба
використати все, ніякої ділянки не залишати облогом. Школа дуже важна, але
важливі й інші життєві ділянки. Здорова відбудова, чи, як хочете, розбудова
загального життя, мусить простягтися на всі його вияви. Інша справа в їфитичних моментах, коли треба найбільшу увагу зосередити на одному якомусь
відтинку, в існуючій ситуації треба вважати, що перед нами два однаково важ
ливі завдання: піднести українську людність, розбудувати всі життєві функції
та органи для їх виконування і побудувати міцну організаційну систему.
Цей терен дуже важливий для нас з багатьох причин, а серед них одна з
перших — його безпосередній стик з землями під большевицькою окупацією,
п ро зв’язки через кордон і діяльність у глибину окупованих большевиками
земель ми вже говорили. Таким чином, тепер маємо цілу картину, можна ска
зати б, діяграму наших завдань.
— А що нам робити у відношенні до німців?
— Залишіть цю справу за Сичем*. Він її ладнатиме в Кракові зо своїми
співпрацівниками. В Празі маємо до того інших людей, у самій Німеччині теж
є призначені до того особи й відповідні установи. Це дуже тяжкий відтинок
праці, і кожного дня приносить він все нові розчарування. Вам треба бути
якнайдальше від нього. В разі потреби використовуйте місцеві наші чинники,
Допомогові Комітети й інші установи, а в Кракові ідіть через Сича. Але вва
жайте, бо були вже випадки, де ніхто з наших людей нічого не міг зарадити.
Безпечні будете тоді, коли про вас, ваших людей і вашу роботу не знатиме
нічого ніхто, а принаймні якнайменше.
— А з поляками, пане Полковнику? Є вже кілька випадків пропозицій
з їхнього боку, зокрема на словацькому й мадярському кордонах.
— На цьому відтинку ще передчасно що-небудь починати. Ми їх розуміє
мо, але поки що нічого зробити не можемо. Риск був би величезний, а користі
в порівнянні малі.
— Пане полковнику, а ці спеціяльні справи на мадярському кордоні, про
які передавав усно?
* Полковник Роман Сушко.
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— Є там два моменти. На ‘їхні зв’язки, переходи через кордони, перекидування людей примикайте очі. Коли ж ідеться про висилку наших людей,
то треба вивчати положення і приготовлятися... А та мали б ви людей готових
і відповідних до важливости завдання?
— Здається, що так, хоч я ще з ними не говорив.
— Напіупуйте ґрунт, говоріть з ними приватно, а коли щось зайде — пе
редайте сигнал. Як буде потрібно, щоб я зрушив справу від себе, я звернуся
до вас.
Довгі розмови з Полковником залишили на нас глибокий слід. Особливо
Мицик увесь час нашої' поворотної' дороги щораз до них нав’язував.

Сполучіть рішучість з обережністю!
На вузловій станції в Рейовці, що між Люблином і Холмом, непроглядні
маси народу. Забиті ждальні, і на хідниках аж кишить. Як комашня пробива
ються люди, хто куди. Здалеку на рейках видно воєнні ешелони. Час війни,
і люди звикли до таких картин, але тут, на сході, давно вже не було тако’і маси
вояцтва і зброї. Вояки на плятформах і в відіфитих автомобілях вигріваються
на весняному квітневому сонці.
Нас на пероні шість. В групі чекаємо поі'зда. Між нами Полковник. Кожен
з нас думає, як у цьому натовпі дістатися до вагона, та ще й так, щоб шістьом
людям бути разом. Плян може бути лише один: як тільки підійде по'ізд, групою,
використовуючи свою силу, кинутися до дверей вибраного вагона. Нас п ’ять, і
будемо — як таран. Може, випередить нас кілька осіб, та це не таке важне. Пол
ковникові місце збережемо, навіть якщо він не зможе пробитися одночасно
з нами, А це ж не жарти! Тут же тисячі людей, і всі вони готові на такий самий
штурм. Тільки, що вони ще з клунками й міхами, якими розпихають натовп.
Взагалі, таке здобування місця в поїзді — це неабияке пережиття. Людей куди
більше, як може вмістити поі'зд. А клунків і переглянути несила. Везуть люди
все можливе: хатнє знаряддя й посуду, харчі для себе і безконечність усього
для обмінної торгівлі. Нелегальна торгівля — тепер головний засіб на прожи
ток для багатьох. А власне, для всіх. Тільки невеликі вийнятки не торгують,
всі інші купують і продають, продають і купують що тільки можуть. Німецькі
харчові пайки для місцевих людей ненімецького походження скупі, не випо
внюють однієї десятини харчів, потрібних людині для прожитку, отож єдиний
порятунок у торгівлі «з-під поли».
Здалека засвистав потяг, та ніхто не рушився. Залізнична охорона в чорних
мундирах з українських, польських та інших вислужників озброєна до зубів,
тільки й чекає нагоди, щоб побити кого-небудь. Це належить до служби, і нема
в цих нелюдів виконання обов’язку без катування людей. Охорони багато, між
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кілька німців, що більше пильнують не так служби, як того, щоб пожи
витися чим-небудь при нагоді.
Що тільки поїзд став, як ми з юрбою людей рушили до дверей. Миттю і,
здавалося, без труда добилися до них і, коли перший з нас достав рукою клям
ки, ми знали, що опановано ситуацію. Люди штурмували і кричали, клунки
пересувалися й перекидалися нам понад голови, хто вже був усередині — втя
гав їх крізь відкриті вікна. На станціях це суворо заборонено: є ж логічний
німецький припис, що всідати слід дверима й тудою вносити клунки. Що зна
чить для німецьких «юберменшів»**, що поїзд стоїть коротко, що місця в ньому
і так замало, а людей — хмари?
Залізничні охоронники таки діждалися свого. Щось їм не сподобалося
недалеко нашого вагона, і вони почали бити людей гумовими палками. Всіх
без розбору, бо всі й так однаково невинні. А потім на знак свого німецького
старшого прискочили до дверей вагонів, ударами прикладів і палками збивали
людей зо ступенів і замикали двері.
— Досить! Поїзд переповнений! — кричали вони, і слово їх було зако
ном.
Щасливі ті, хто вже був у вагонах. А хто не вспів, чекатиме до чергового
поїзда завтра і до чергового штурму, що може так само для них скінчиться.
Вже, здавалося, все в порядку і незабаром від’їдемо. Одначе щось не так.
Зробився шум, люди біля дверей почали розсуватися, досередини ввірвалися
охоронники.
— Всі геть з купе! — закричали вони в першому переділі вагона, а потім
те ж саме й до нашого.
Зчинилася товкітня, люди вискакували прожогом, тут не може бути ні ар
гументу, ні ласки. Тікай, поки голови або плечей не опоясала гумова палка.
— Всі геть! — ще раз крикнув у наших дверях ламаною німецькою мовою
«слугус» .
Зглянулися ми між собою. Полковник спокійно піднісся з місця і показав
«слугусові» свій фремденпас***, який респектували в Генеральній Губернії. Охо
ронник закликав старшого німця, і той перевірив папери нас усіх. Полковника
залишив у купе, нам казав висідати. В вагоні ще можна було простояти, стис
нувшись, але чомусь їм забаглося цілком викинути нас з поїзда. Видно, було
це потрібне для німецького «орднунг»**** і для підкреслення рішучости німецької
влади. Ми висіли, німець та його помічники з задоволенням глянули на нас,
а тоді німець побачив між нами Полковника:
НИМИ

АА

* в німецькій мові: надлюдина, людина вищої вартости.
** Так поляки називали тих, що підлизувалися в службі своїм панам.
*** Пащпорт для чужинців, громадян чужих держав.
**** По-німецькому: порядок.
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— А ВИ чого висіли? Можете їхати.
— Я поїду зо своїми приятелями.
— в цьому поїзді вже нема місця, — настоював здивований німець.
— Поїду наступним.
Тим часом попри нас охоронники вже вели групу людей на наші місця,
видно, таких, що підплатили. Німець стояв і не знав, що йому робити. Тоді
каже до охоронників;
Викиньте з цього вагона шість людей і зробіть місце для них. Хай вони
їдуть.
— Ми можемо й так вміститися в цьому вагоні, ще знайдеться стояче місце
для нас.
Німець дивився на спокійну постать Полковника і вагався. Врешті:
— Всідайте до того самого вагона, але ш видко, бо поїзд зараз
від’їжджає...
Хоч і недалека наша дорога, та було нам весело, всю ту пригоду вважали
ми своєю перемогою. Відвідували місто за містом, також деякі більші сели
ща: Холм, Володава, Біла Підляська, Тираспіль, а потім Грубешів та інші.
Це була перша частина дороги. В другу ми вибралися автом і, починаючи
Ряшевом та Ярославом, відвідали ціле П осяння і Лемківщину, Всюди
ті самі сцени, подібні зустрічі, розмови. Всюди багато давніх знайомих
Полковника, товаришів зброї з українських армій чи ще з Українських
Січових Стрільців. Крім них, молоді, віддані друзі і приязно настроєна
громадськість.
Дні і ночі проходили на зустрічах і нарадах.
Була весна 1941 року.
Полковник любив вечорами ходити на довгі проходи. Звичайно брав з со
бою когось, з ким мав якісь особливі справи. І я ходив на такі проходи з ним.
Наші розмови починалися розглядом положення, оцінкою сил, прогнозами
на найближче майбутнє. Вже в перших диях виявилося, що, на думку Полков
ника, незабаром буде війна з Совєтами. Хоч перевантажена магістраль між Ні
меччиною і СССР — залізнича станція Перемишль —Журавиця — стогнала від
совєтських поїздів з усяким добром, але, з другого боку, незліченні транспорти
німецьких військ на большевицьку границю говорили своє. Видно було, що це
не маневри, ані засоби тиску на партнера. Це діло серйозне, фактична під
готовка до удару. З другого, большевицького, боку за високими охоронними
огорожами будувалися важкі бункери.
— Друже,— говорив Полковник,— я вам з’ясую положення та всі наші
можливості й завдання, а ви на цьому фундаменті випрацюєте довірочні пляни
акції і відповідну виконавчу інструкцію. Оформіть їх так, що це походить від
вас, екзекутивного тіда, яке створите ви. Одначе будьте дуже обережні з роз
повсюдженням тих матеріялів. Після повороту до Кракова негайно вивезіть
14-11^96
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родину десь у гірську закутану, а самі будьте з того часу «птахом»*. Те
саме найближчі вам особи. З випрацюванням тих матеріалів та інструкцій
мусітимете поспішати, бо знаю, що деякі керівні наші друзі готові до відходу
в СССР. А їх треба не лише докладно поінформувати, але й фактично слід їм
опанувати це все напам’ять. Вони мусять це знати дослівно, а не тільки вміти
переказати.
Положення інакше, як ми сподівалися, як ми могли собі уявляти. На
ближається війна, це і є головна причина нашого об’їзду цілого терену. Так,
як справи виглядають сьогодні, ми не маємо шанси. Її треба буде щойно ство
рити. І це буде перше завдання. Але, щоб її створити, а потім використати,
треба сили, відповідної сили. Створити таку силу — це друге завдання. Ми
сподівалися й очікували, що війна між Совєтами й Німеччиною мусить нам
ту шансу принести зразу ж, на самому початку. Тим часом воно не так. Навіть
ті німці, що колись говорили з нами на ті теми, тепер на наші запити відпо
відають: «Ще не час». Кожному з нас ясно, що це не тільки вже був би час, але
вже фактично запізно, щоб можна було приготовити таке велике і складне
діло. З того мусить бути очевидний висновок, що керівні німецькі чинники
змінили свою поставу в українській справі і сьогодні займають інакше стано
вище, як колись, ще, може, зовсім недавно. Самі бачите, що армія закінчує
вимарщ на бойові позиції, з того, що ми побіжно могли й можемо спостерег
ти, це нормальний бойовий порядок, і ще треба кілька тижнів, щоб усе було
готове до виступу. Коли ж, як не тепер, пора устійнити й наші політичні цілі
та договоритися, як до них іти. Коли ж іще й тепер не говорять, то, значить, —
говорити не хотять. А втім, інформації, що їх маємо з різних джерел, показують
на те саме. До того ще тільки треба додати; коли вони перед виступом не хотять
говорити з нами наполітичні теми і договоритися, то що буде після початкових
успіхів, може, навіть велиьсих успіхів? З тим мусимо рахуватися.
— Пане Полковнику, маю точні дані, що німці говорять з бандерівцями,
що ті навіть формують кадрові відділи, з яких на здобутих українських теренах
має розвинутися армія.
— Так, ми теж маємо подібні певні інформації. Знаємо, хто говорить з ні
мецького боку, бо ті самі панове говорять з нами. Одначе мушу вам сказати,
що, на жаль, розмови не ведуться в тому пляні, в якому ви думаєте та в якому
ми всі хотіли б. І з нами, і з ними говорить військова розвідка, що на політику
великого впливу не має, а в особливих умовах сучасної німецької націоналсоціялістичної системи, мабуть, зовсім не має ніякого впливу. По-друге, навіть
ті, що говорять з німецького боку, виразно вистерігаються, щоб не заторкнути
СВОЮ

* «Бути птахом» було в нас технічним окресленням стану, в якому людина-птах не перебу
вала б на сталому місці, не мала б постійного замешкання, ночувала в щораз, то інших примі
щеннях.
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питань української визвольної політики. Коли ж ідеться про військову сто
рінку цілого діла, то німці, власне, категорично зажадали, щоб сформовані
українські відділи не розгорталися в більші одиниці. Не вільно їм набирати
поповнень, вступивши на українську територію. У к р ^ с ь к а сторона мусіла це
прийняти, і я не бачу можливостей, як у створених німцями умовах можна буде
це обмеження переломити. Не забуваймо, що не той це період війни, коли вже
витворений розгардіяш, всі втомлені, багато справ вирвалося з-під контролі.
Це початковий період, коли все ще «грає».
— Пане Полковнику, а чому німці не говорили з нами в тих справах і чому
ми з ними не договорилися?
— я вже згадував, що ми говорили так само і з тими самими німецькими
старшинами, що й бандерівці.
— Але ми чули, що німці договорюються радше з бандерівцями.
— Так, це відповідає правді, і на це складається багато причин. В першу
чергу, ніде правди діти, що на прифронтових теренах, головно в Генеральній
Губернії, бандерівців більше, чим нас. їхній людський елемент агресивніший
і взагалі їхня динаміка, на жаль, вища від нашої. Тому не можна дивуватися,
що старшини, яким головно залежить на оперативності, враховували цей мо
мент. Крім того, є ще одна вагома причина: сотник Ярий, який віддавна мав
у своїх руках зв’язки з військовими колами, тепер не лише повністю перейшов
до бандерівців, але є з нами, як то кажуть, «на ножах», а зо мною персонально
в гострому конфлікті за те, що я притягнув його до відповідальности за деякі
неправильності. Накінець, є ще один момент: ті самі, що вже мали з нами договорення, не дотримали тих домовлень, і їм ніяково знову говорити і знов,
як можна сподіватися, не дотримати слова. Грає теж свою ролю німецьке на
магання розігравати нас згідно з клясичною засадою «діли і пануй». Не бракує
й інших причин...
Ви чули вже давніше від канцлера*, що в випадку серйозніших розмов
з німцями будемо домагатися запевнень, а навіть політичних гарантій від ком
петентних німецьких чинників. Одначе до того взагалі не дійшло. Військовики
відмовилися розмовляти на ті теми, а коли ми запропонували притягнути
до розмов політичні чинники, покликані говорити й рішати в українських
справах і справах сходу Європи, тоді нам заявили вони, що мусимо, так само,
як наші суперники-бандерівці, задоволитися розмовами в технічно-військових
рамах, а коли ні, то ані ми, ані вони не мають вибору, бо на цьому кінчаються
і їхні заінтересування і компетенції.
— Пане Полковнику, чи не краще було б погодитися на початку, а пізніше
виривати німцям з зубів кусник за кусником усе, що нам потрібне?

* Так в Організації називали Омеляна Сеника-Грибівського.
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— Були й у нас такі думки. Та дотеперішній наш досвід і теперішні умови
засуджують таку тактику на невдачу. Коли б ще хоч наш рух був суцільний!
В такому стані, як тепер, розіграти нас не буде труда. До того ми рахуємося
з великими німецькими успіхами на фронтах. Коли вони тепер не хотять по
годитися на які-небудь політичні концесії, навіть не хотять говорити на ці
теми, то як можна сподіватися, що погодяться на те після перемог. Якби ми
мали відповідну силу, тоді можна б пробувати такої тактики. Далі не можемо
забувати досвіду, що його ми здобули у взаєминах з німцями за останні роки.
Навіть якщо вони щось пообіцяють, то коли їхній інтерес вимагає чогось ін
шого, вони односторонньо уневажнюють обіцянку. За три останні роки ми
мали з ними дві великі справи, і в обидвох вони, власне, так повелися. Вони
не лише нас підвели і змінили свою поставу, але, коли ми звернулися за вияс
ненням, БІдповіди цинічно, що їм у даній ситуації це невигідно, але майбутнє
може ще принести відповідні нагоди. В часі кризи Чехо-Словаччини високі
їхні відповідальні особи заявили нам; «Що здобудете і збудуєте в Карпатській
Україні — буде ваше». Коли ж ми в їс л ю ч и л и с я в ц ю акцію і наша діяльність
розгорнулася навіть ширше, як ми самі сподівалися,— а здобутки заскочили
навіть наших оптимістів,— німці преспокійно договорювалися з нашими голо
вними ворогами нашим коштом. Про їхнє поступання довідалися ми щойно
з італійських джерел. Про наших в'язнів у мадярських тюрмах і полонених
у мадярських концентраційних таборах, яких там виголоджувано й катовано,
незважаючи на рани й недуги, вони згадали щойно тоді, коли ми знову були
їм потрібні. Та й то багатьох з них вони пізніше намагалися понад наші голови
вербувати на свою службу. Подібна історія, тільки на ширшу скалю, була перед
війною з Польщею. Ми зробили в краю все, до чого зобов’язалися, ми сфор
мували дуже добрий легіон, для нас не існували ні гранипі, ні фронти, коли
вже почалися бойові операції, а потім ми довідалися, що все пішло проти нас.
Ті, що з нами домовлялися, навіть не вважали за відповідне попередити нас.
А тепер нам німці сказали на вступі, що погодимося ми чи ні на їхні пропо
зиції, бандерівський легіон буде сформований. Уявіть собі дві конкуренційні
українські військові формації! Правда, вони нам «забезпечували», що визна
чать зовсім інші маршрути для тих обидвох легіонів. Вони були такі певні
нашої згоди, що вже визначили, очевидно без порозуміння з нами, маршрут
нашому легіонові: Чернівці — Кам’янець-Подільський, а звідти в напрямі
на Дніпропетровське*.
* Цей німецький плян виявився в акції в часі війни на захіцніх землях і на Правобережжі.
З Буковини вийшов Буковинський Курінь ОУН, самостійна й віц нікого незалежна, виключно
організаційна формація, хоч були там не самі тільки повноправні члени Організації. Німецькі
фронтові й піцфронтові команди були заскочені появою довжелезної валки возів і цивільних
людей, чоловіків і жінок, які пробігеалися на схід, незважаючи на всякі перешкоди. Згідно з пли
ном, Курінь мав добитися до Києва, виконуючи по дорозі намічені завдання і те, шо покажеться
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Полковникові виступи на наших широких сходинах для членства та при
хильників і для видатніших громадян опісля його з’ясовування на нарадах
організаційних клітин, а головно довгі вечірні розмови в часі проходів і на від
починку давали змогу не лише перебрати всі інформації з дуже розгалужених
ділянок життя й політичної діяльности, що збігалися в нього, але й пізнати
його погляди й хгумки, його конкретну програму діяльности в нових умовах,
що невідхильно наближалися.
Окремий вечір присвятив Полковник організаційним і тактичним питан
ням. Відправною точкою для нього в цьому пляні були кадри, якими ми розпоряджали. Кожен навіть найкращий і найбільше потрібний замисел залишиться
мертворожденим, якщо не буде людей, відповідних для його переведення
в життя. Людей у нас обмаль у порівнянні з величезними завданнями, і тому,
якщо не звербуємо їх більше нових на землях, а головно на Наддніпрянщині,
наші широкі завдання залишаться тільки побажаннями.
Для керування всією діяльністю нашого Руху треба покликати до життя
окремий орган. Оперативне Керівництво, яке розплянує, переведе й буде від
повідати за всю нашу роботу на звільнених теренах, крім Галичини, Буковини,
Волині й Полісся. На названих теренах діятиме нормальна організаційна сис
тема, й вона мусить залишитися ще на якийсь час, доїси не назріють можливос
ті створити загальноукраїнську організаційну схему. В міру опанування теренів
Оперативне Керівництво передаватиме Центральній Екзекутиві, що постане
у звільненому Києві, свої повновласті, а само буде зосереджувати свою увагу
на підфронтових смугах і на окремих призначених йому завданнях. На Голову
Центральної Екзекутиви, або Центрального Керівництва, призначений Олег
Ольжич, він завжди перебуватиме близько фронту, щоб у потребі можна з ним
зв’язатися.
З особливою обережністю треба підходити до формування збройної сили.
Не слід забувати, що обов’язуватимуть закони воєнного часу, зокрема недале
ко фронтів, і треба уникати жертов. Обережність і тактична зручність мусять
бути основною міркою, і її треба наголошувати на кожному кроці. Тут не мож
на подавати якихсь сталих норм, бо кожен терен матиме свої особливості, і їх
потрібним на місцях. Спочатку німецькі командування не знали, що робити, а потім, мабуть
наслідком інструкції згори, перестали ставити перешкоди. Виглядало, що вони взяли Буковин
ський Курінь за якийсь зав’язок того легіону, що його нам пропонували. Так було, коли Курінь
знаходився в марші до Вінниці й опісля зупинився там на короткий спочинок. Коли ж Курінь
з Вінниці, замість у напрямі на Дніпропетровське, подався на Київ, німці пробували спинити
його. Використовуючи нез’ясованість положення і нерішучість деяких німецьких команд, Бу
ковинський Курінь швидкими маршами перекинувся до Києва. Німцям не залишилося нічого
іншого, як погодитися з тим фактом. Одначе ще й тепер вони робили всі можливі намагання
вюпочити Буковинський Курінь у свою систему. Коли ж їм це не вдалося, тоді перейшли до те
рору, а щоб терор був якнайдошкульніший, серед перших розстріляних у Києві членів ОУН
були молоденькі сестри Суховерські, одні з видатніших членів Буковинського Куреня.
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Треба використати. Що дальше від головних шляхів, залізнодорожних магі
страль, по яких пересуватимуть військові транспорти й постачання, то біль
ше з’єднання можна буде творити*. Претекстів для того буде багато: служба
порядку, міліція, охорона перед воєнними мародерами, а в тяжче доступних
околицях — перед большевицькими партизанами, якщо такі будуть, відді
ли молоді, відроджені організації «Сокіл», «Січ», «Луг» і т. п. З походу проти
Польщі знаємо, що деякі коменданти відтинків можуть погодитися творити
парамілітарні відділи. Треба це якнайширше використати, якнайскоріше
добитися, щоб була до нашої диспозиції сила. Наскільки матимемо силу,
настільки німці будуть з нами рахуватися. Збройна сила мусить творитися
на загальнонаціональній базі. Це — передумова успіху. В початкових етапах
особливо там, де будуть німці, не демонструвати відділів і зброї. Цієї останньої
заховати якнайбільше.
Так як у творенні військових відділів, так само в побудові адміністрації
і всіх форм суспиіьного та державного життя треба виходити з загальнонаціо
нальної бази. Детальніше ці питання опрацьовує Комісія Державного Плану
вання під проводом Олега Ольжича.
З того, що говорив Полковник, було ясно, які обмежені наші можливості.
Але принаймні ми виразно бачили положення і не жили в світі нереальних
мрій. На одній з останніх розмов, уже в Кракові, Полковник запитав про мої
думки в справі положення. А вони в мене були приблизно такі:
В ситуації, що нас чекає, буде не один, а більше варіяніів нашого посту
пування. Плянування слід починати від аналізи варіянту, що його ми колись
вимріювали: офіційне заіснування Української держави на звільнених від
большевиків теренах. Цього не станеться. Не буде фанфар, всенародньої радости в побудові власної держави, бо не маємо сили, що могла б її захистити
і протиставитися німцям. Але не може теж бути протилежного варіянту: па
сивно вичікувати з заложеними руками.
Нам залишаються між іншими ще й такі варіанти; проклямувати державу,
осягнувши перше більше місто, або проголошувати її, почавши з першого
звільненого села. Таку методу застосували ми на Лемківщині в 1939 році в часі
війни з Польщею. Вона дала дуже добрі успіхи, але все тоді скінчилося, як відо
мо, вимаршом большевиків на Сян, включенням Лемківщини в Генеральну
Губернію, і все плянування пішло шкереберть. Перша метода цього варіянту
може виглядати надійно, але при наявності двох подібних політичних груп
* Саме ця концепція стала пізніше базою включення ОУН у творення Поліської Січі під ко
мандуванням Боровця-Бульби. Він почав творити збройну силу негайно після нелегального
переходу кордону на Бузі, коли осягнув знані йому райони Полісся. А як почалася війна, він
уже мав кадр людей довкола себе. З падінням Львова він прибув туди і тут не тільки договорив
ся з представниками ОУН, Сціборсьюш і Сеником, щодо всіх питань дальшої співпраці, але
відразу забрав з собою групу молодих старшин, членів ОУН.
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З двома такими самими наставленнями і іілянами вийде таке, що одні про
голошуватимуть «свою» державу в одному, а другі — в другому місці. Через
те ми відразу поглибимо конфлікт і приготуємо німців на те, що має статися
в столиці.
Полковник висловився в цій фундаментальній справі під іншим кутом.
На його думку, в існуючій ситуації, врахувавши всі можливості, центральною
проблемою і завданням нашої стратегії мусить бути — створити силу. На це
завдання треба звернути всю увагу і його зробити віссю всієї нашої стратегії.
Нарід, головно на теренах, що два десятиліття перебували під большевиками,
мусить активно включитися в національно-політичну діяльність. Мусять по
стати всі потрібні органи тієї діяльности, які самі собою не виповнять цілого
завдання, але стануть одним з головних, а, може, навіть найголовніїпим за
собом загального зрушення. Коли людський масив зрушиться і втягнеться
в діяльність, коли будуть відповідні форми управи в наших руках, коли будемо
мати якусь значнішу збройну силу, тоді наші політичні домагання матимуть
конкретну підставу, з якою мусітимуть числитися німці.
Отже, правильно буде починати з першого села, але не проголошенням
держави, а створенням органу народньої влади й активности, тобто «народньої
ради» — «народньої міліції». Це самозрозуміїїі елементи самоуправи й само
оборони. Коли ж їх вивершувати в районові установи, окружні, обласні — тоді
вони стають «пірамідою» для побудови завершуючого державного органу. Це
довга дорога, але її не оминути. Створення теренових національних рад у Льво
ві і Чернівцях буде наріжним каменем під побудову загальної Української На
ціональної Ради в Києві*. Доки не зрушимо народнього масиву, доти не може
бути й мови про нашу силу. А без сили нам небагато вдасться.
* Концепція створити Українську Національну Раду, революційний передпарлямент Укра
їни стала рамою внутрішньої політики Організації Українських Націоналістів. Вже в перших
зустрічах після прибуття до Львова представники ОУН висунули цю концепцію перед провід
ними українськими діячами. Як відомо, в тодішній суматосі, в нез’ясованому стані «Правлін
ня», що його створив і очолював Ярослав Стецько, в обличчі невиразної німецької політики
на уіфаїнському відтинку ця концепція не знайшла багато прихильників. Одначе після декіль
кох днів, коли виявилося, що «Правління» Ярослава Стецька не стане справжнім правлінням,
ця концепція почала здобувати популярність і підтримку. Саме в тому часі вона «перехрестила
ся» з концепцією «Ради Старших» чи «Ради Сеньйорів». Хто висунув концепцію Ради Сеньйо
рів, дотепер ще не стверджено з незбитою певністю. Могла це бути спроба творити ширшу базу
для «Правління» Ярослава Стецька, але могло теж бути намагання знайти тимчасову, так дуже
потрібну підтримку цьому «Правлінню». На це останнє вказувала б пропонована назва «Рада
Сеньйорів», яка згори обмежувала намічуване тіло як дорадний орган. Як відомо з дальшого
розвитку подій, керівні громадяни не погодилися на «Раду Сеньйорів», але відразу прийняли
назву Української Національної Ради І надали їй характер революційного передпарляменту
Західніх Земель України. Сталося це в прискореному темпі, тому то приреченість «Правлін
ня» ставала з дня на день більш очевидною. Одначе й Українська Національна Рада у Львові
не протривала довго. Німецькі маневри всяких «українських приятелів», у роді полк. Альфреда
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Це завдання не буде легке, зокрема на Наддніпрянщині. Вже в часі ви
звольних змагань ми не раз мали труднощі притягнення людности до актив
ної співраці. Тепер, після винищення всього активного, після розбиття цілої
суспільної структури в Україні, після розгрому селянства, це, мабуть, буде ще
важче. До того німецькі пляни й німецька політика не віщують нічого добро
го. Але коли б піднести нарід, коли б у селах і містах люди взялися за загальну
працю, тоді будемо мати базу до дальших заходів.
В усіх тих заходах Організація мусить і може бути тільки найнадійнішим
інструментом у наших руках. Люди повірять нам, коли побачать, що ми при
ходимо працювати для них, змагатися разом з ними, а не наказувати і стар
шувати.
Цих настанов слід притримуватися дуже рішуче й непохитно. Так само
рішуче треба переводити свої пляни в життя, незважаючи на внутрішні ор
ганізаційні труднощі, на перепони від наших націоналістичних контрагентів
або які виринуть в нашому українському житті, а їх напевно не бракуватиме.
А коли ше додати трудноші з німцями, то аж тоді покажуться зариси цілої
картини. І тому нашу рішучість мусить супроводити обережність.

Бізанца, проф. Ганса Коха й інших, тиск, а потім обіцянки й погрози зробили своє, і Україн
ська Національна Рада у Львові перестала фактично існувати або принаймні припинила свою
активність, а саме вона в воєнному часі мусить бути рішальна.
По здобутті Києва Організація Українських Націоналістів відразу почала організувати передпарлямент, Національну Раду. Діло не йшло легко, бо стероризоване населення ще не при
йшло до себе, а до того німецька політика була виразно проти признавання яких-небудь полі
тичних концесій українцям. Та, незважаючи на те, в швидкому часі таки дійшло до створення
Української Національної Ради в Києві. Загальним бажанням було, щоб її Головою став слав
ний Агатангел Кримський, він-бо навіть у часи найгіршого терору не загубив своєї людської
гідности й національного обличчя. Агатангела Кримського в Києві не було. Згідно з зібраними
інформаціями він мав перебувати у свого брата в Звенигородці на Київщині. З метою привезти
його в Київ виїхав автор цих рядків до Звенигородки, де віавщав брата Агатангела. Виявилося,
що недовго перед війною Агатангел Кримський виїхав зо Звенигородки на літній відпочинок
на Крим. Був з ним його кільканадцятилітній небіж. Брат Агатангела Кримського показував
авторові цих рядків листівку від нього, написану в перших днях війни, в якій Агатангел повідо
мляв, що разом з небожем намагаються дібратися додому, до Звенигородки. Листівку вкинено
в поштову скриньку на станції Цвіткове, Опісля стверджено, шо большевики завернули Ага
тангела Кримського й повезли на схід.
Деякі інші кандидати з усім відомими назвищами були ще дуже стероризовані. Відважним
виявився один з університетських професорів Микола Величківський, і він погодився прийняти
пост Голови Української Національної Ради в Києві.
Після дуже короткого часу німці почали в Києві «Львівську» гру. Вони боялися ліквідува
ти Українську Національну Раду, і тому згаданий уже Ганс Кох «порадив» перемінити назву
на «Уіфшнську Суспідьну Раду». Справді, одного дня появилася картка на брамі Всеукраїнської
Академії Наук (ВУАН), де приміщувалися бюра Української Національної Ради, з написом
«Суспільна Українська Рада». Одначе обурення місцевих патріотів і взагалі громадян було таке
велике, що картка швиденько зникла.
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Ці думки Полковника стали підставою всього нашого, як ми тоді казали,
«мобілізаційного плянуї>, і згідно з тим ми ставили нашу працю на звільнених
теренах; аж доки не дійшло до одвертого конфлікту з німцями.

Перелім
— друже, зорганізуйте собі перепустки на переїзд до Німеччини, поїдете
до Полковника, він хоче з вами говорити.
— Коли?
— Що скоріше, то й краще. Справа жде полагоди.
— Яка справа?
— Ухвали Почаївської Конференції і застереження до них від деяких на
ших друзів.
Після такої короткої розмови з Ольжичем я, «зорганізувавши» собі потріб
ні папери, подався до Берліна. Там ждав мене Полковник, мавши вже на руках
мій звіт з підготовки та переведення Почаївської* Конференції, її ухвали та за
стереження до них деяких керівних друзів. Як виявилося, Полковник не лише
відстудіював усі матеріяли, але й зібрав деякі додаткові інформації.
Його вступні завваження були прості: ухвали Почаївської Конференції
виразно пішли в напрямку, що його дотепер наша Організація не визначу
вала і не формулювала. І то з котрого б боку до них не підходити. В першу
чергу оцінка воєнного положення інакша від дотеперішньої. Дотепер ми
Тоді німці взялися за згори намічені засоби сили. Арештували професора Миколу Величківського, перевели ревізії в бюрах Української Національної Ради, арештували інших її працівни
ків і співробітників. Всіх їх однаково страшили, тероризували, а потім обіцювали всякі блага.
Одначе ніхто з тих діячів не заламався.
Німці арештованих звільнили, а потім знову арештували, вже одинцем. Таким чином діяль
ність Української Національної Ради падала, накінець німці викинули її з приміщення. Іншого
приміщення не вдалося дістати.
Незважаючи на все. Українська Національна Рада в Києві своїх позицій не здала. Коли по
чався відворіт, з Ініціятиви Організації Укршнських Націоналістів відбулися зустрічі у Львові
між представниками Українських Національних Рад у Києві й у Львові. В висліді тих зустрічей
створено одну Всеукраїнську Національну Раду. Відповідний документ підписали Митрополит
Андрей, професор Микола Величківський, а від Національної Ради Закарпатської України —
міністр Юліян Ревай. Президент Карпатської України о. Августин Волошин одушевлено при
йняв цю розв’язку, одначе вже не було змоги перевезти йому документ до підпису і він уповажнив до того міністра Юліяна Ревая.
Аж до постання Української Національної Ради в Мюнхені на еміграції як частини Держав
ного Центру Української Народньої Республіки в екзилі. Всеукраїнська Національна Рада про
являла політичну діяльність. Після завершення консолідації в Українській Національній Раді
вона свою роботу припинила.
* Її називають часом також Травневою Конференцією.
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сподівалися перемоги Німеччини та її союзників. А Почаївська Конферен
ція в своїх «Ствердженнях і тезах» передбачує, що такої перемоги не буде.
Враховуючи правдоподібність поразки большевиків, вона одночасно перед
бачає на заході перевагу альянтських країн. Та не лише це. Вона визнає цей
факт позитивним і корисним для нашої справи і каже ставити на ньому нашу
дальшу політику. Будуючи послідовно нашу дальшу політичну концепцію
на, сказавши делікатно, німецькій «не-виграній», вона фактично тягне нас
до акції проти німецької перемоги. В ухвалах Конференції виразно сказано,
що німецька система йде на наше знищення, що ми не лише не можемо вва
жати себе її частиною, а, навпаки, мусимо її послаблювати й поборювати.
Конференція в такий спосіб уважає гітлерівську Німеччину черговим ворогом
після большевиків.
Одночасно з тим Конференція в своїх ухвалах уводить новий стиль, новий
звичай і нові норми у внутрішнє життя нашої Організації. Вона спирає свої рі
шення групово на думках і голосах знизу, що *іхпізніїпе учасники Конференції
зводять в одну конструкцію, а тим заперечно дотепер обов’язаний принцип
провідництва, що в нас відіграє свою ролю і до якого багато наших друзів
глибоко прив’язані.
Нарешті Конференція не лише стверджує, але й визнає здоровим стан,
коли в суспільному житті нації діють побіч себе і проти себе різні політичні
течії, організації та групи, і залишає за ним право ріїпати й вести нарід на базі
їхньої активности, сили й ваги в суспільному житті.
Ось як я розумію суть і спрямування ухвал Почаївської Конференції.
Чи правильно? — закінчив свої виводи Полковник.
— Зовсім правильно і точно,— відповів я,— а тепер я дещо поясню, по точ
ках.
Почав я з нашої постави до німців. Перед самою війною дістав я від
Полковника запевнення, що німці не хотять ставити й розв’язувати нашої
національно-політичної проблеми. Тепер же вони не тільки насильно нама
гаються не допустити до її розв’язки в нас, але й ведуть проти нас щораз посліцовніше політику винищення. Так само перед війною було мені доручено
сформулювати нашу програму і переводити її в життя незалежно від німецької
системи і німецьких намірів та вимог. Було сказано: не проти них, але неза
лежно від них. З того часу минув більше як рік, і ми побачили німців у діянні.
Вони нас знищують тими самими засобами, що большевики: тюрми, кон
центраційні табори, катування, терор, розстріли, душення в газових коморах,
і то все на масові розміри. Чи могла Конференції!, що розглядала положення
в Україні і якої учасники бачать це все кожного дня і кожної години, замов
чати про те? А від представлення цього фактичного стану вже тільки півкроку
до заяви: будемо чинно протиставитися тим, що нас знищують. Одначе, як це
виразно видно в ухвалах, ми, враховуючи сучасне наше положення, пункт,
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на якому знаходиться ввесь українсьісий нарід і взагалі наша визвольна справа,
не закликаємо до масової збройної боротьби проти німців, хоч були на Кон
ференції голоси, що власне це вже треба зробити.
Спокійно вислухав це Полковник, подумав хвилинку і заявив:
— До цього питання не маю вже ніяких додаткових запитів, ані пояснень,
прошу далі,
В другому питанні мої виводи ішли по лінії: ми втягаємо наше членство,
його загал у вирішування важливих справ на всіх дійових рівнях. Щоб люди
дали з себе все, на що вони здатні, щоб вони гинули за справу, вони мусять
не лише знати, для чого вони працюють і за що гинуть, але й бути свідоми
ми співтворцями того, не тільки сліпими виконавцями. Лише в той спосіб
можемо добиватися основного нашого стратегічного завдання — зрушити
нарід та видвигнути на поверхню його активніші, провідні елементи. А як це
зробити, коли не притягнути їх до рішень? А втім, ми воюємо з тоталітарним
большевизмом і мусимо йому протиставити щось краще, досконаліше. З тих
самих причин ми підкреслили право кожного мати свою думку, організуватися
в групи і право кожної групи однаково думаючих спільно виступати і здійсню
вати свої цілі.
— Чи це не задалеко?
— Пане Полковнику, ви були одним з командирів Корпусу Січових
Стрільців, ви разом з полковником Євгеном Коновальцем та іншими ство
рили в Корпусі Стрілецьку Раду. У важких хвилинах і в важливих справах
вона збиралася й виносила рішення. І це було добре. Сьогодні положення ще
складніше, як було тоді, і тому тим більше треба засягати думки якнайширших
кіл співучасників.
На цьому Полковник припинив розмову. Після довгої надуми він заявив,
що це такі засадничі справи, що іх може вирішити тільки відповідний орган
нашого Руху — Великий Збір — або принаймні Конференція. Все промовляє
за тим, що йдемо в напрямі, який саме зайняла Почаївська Конференція.
В умовах Волині і решти українських земель Організація може вести свою
працю тільки по тій лінії. В тому самому напрямі треба з’ясовувати наші по
зиції перед членством і перед громадськістю, зберігаючи якнайбільш сувору
конспірацію. Війна загострюється, німецький терор проти населення і бо
ротьба з нами теж будуть загострюватися. Сподівання, що в тяжкій ситуації
німці стануть прихильнішими до нас, зовсім не оправдали себе, діється якраз
навпаки.
Обговоривши ці підставові справи, перейшли ми до питань поточної пра
ці, Серед них центральною точкою був з’їзд українських націоналістів і само
стійників у Києві, що його ми плянували на серпень 1942 року. До цієї справи
Полковник висловився дуже широко. Він наголосив, що треба не лише при
тягнути до участи у з’їзді всі самостійницькі елементи в Україні, починаючи
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З Традиційних, тих, що брали участь у державному будівництві і в повстанській
боротьбі після падіння державности, але й ті, що виросли в підбольшевицьких умовах і шукають шляху до боротьби з большевизмом. Для цього треба
перечесати увесь терен по обидвох берегах Дніпра. Поширюючи свої впливи
серед людности і на адміністративні та інші органи, треба шукати щораз но
вих метод, щоб уникати німецьких ударів. Дуже гаряче підтримав Полковник
тодішню політику центрального Оперативного Керівництва, щоб притягати
до співпраці представників різних національних елементів, що жили в Україні.
Всю працю ставити на місцевих людях, щоб у такий спосіб діло продовжалося,
навіть коли наших членів знищать. Окремою точкою було побажання Пол
ковника, щоб у тих дуже невідрадних і небезпечних для українського народу
умовах шукати шляху до порозуміння і якоїсь співпраці з бандерівським під
піллям Б Україні*.

Наступає чорна хмара...
— Хто знає про ваш приїзд сюди?
— Господар цієї хати й Ольжич.
— Добре, починайте від звіту.
Цим разом звіт був інший, як дотеперішні. Мінялася воєнна обстанова
на сході. Німецькі армії були у відвороті не на одному відтинку, а на цілій до
вжині фронту. Це значило дуже багато. На заході зростав тиск альянтів. Саме
минув рік, як ми впоралися з т. зв. розвантаженням наддніпрянського терену,
тобто з вивезенням звідти великої кількости загрожених людей. Акцію пере
ведено з успіхом, але ми зазнали дошкульних втрат. Загинуло чимало людей,
а на вершку тієї піраміди сл. п. Олена Теліга. Німці розправлялися щораз
жорстокіше, націдюючись у першу чергу на інтелігенцію. Чого не знищили
большевики, те добивали німці. Документація втрат, що її провадив Дубовий**,
зростала в застрашливий спосіб. Тих, що впали, і тих, що їх ми вивезли, засту
пили інші, з молодої наддніпрянської провідної верстви. Після двох років ні
* Згідно з тим дорученням Полковника я, як Голова Центрального Оперативного Керівни
цтва в Києві, пошукав зв’язку з керівником бандерівської ОУН. Згідно з нашими інформаціями мав ним бути Мирон (псевдо «Орлик»), що перебував у Києві. Знов же згідно з нашими
інформаціями його зв’язковою була Люба Шевчик (тепер у Канаді). Власне, я зв’язався з Лю
бою Шевчик і через неї запропонував їхньому керівництву, цебто Миронові, зустріч для обго
ворення актуальних справ і наладнання співпраці принаймні в галузі оборони перед німцями
і большевицькою агентурою. Люба Шевчик перебрала пропозицію, але після короткого часу
передала мені відповідь, що це нереальна справа. На цьому закінчилася невдачно ще й ця спро
ба наладнати яку-небудь співпрацю.
** Псевдо д-ра Якова Шумедди.
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мецької окупації ці люди перейшли повчальну життєву лекцію, і вона навчила
їх, що тільки у власній державі можна бути безпечним. Масовими розстрілами
німці намагалися зломити моральну поставу українців. Є всі дані твердити,
що, незважаючи на важке положення і відступ, їхні керівні політичні кола
й військове командування надіються втриматися в Україні і тому далі хотять
вичищувати її з свідомого українського елементу. Інакше не можна пояснити
того біологічного винищування, такого планового й настирливого. Це одна
з причин, що серед молодих надцніпрянців щораз більше активних революці
онерів. Завдяки тому не лише районні й обласні керівництва обсаджені ними,
але й у центральному керівництві в Києві вони в перевазі.
Одначе ми ще не закінчили перебудови внутрі організації, як прийшов не
жданий розвиток подій і треба було знов пересувати людей та перебудовувати
систему. Большевицька небезпека стає щораз ближчою.
Полковник додав свої завваги. Тепер уже йдеться не про пересування,
але точніше про евакуацію людей. І то маси людей. Хоч ще нема підстав
до крайньої тривоги, однак треба приготовитися на найгірше. Большевики
після сталінградського тріюмфу створили зовсім нову ситуацію. Вони далі
й безнастанно наступатимуть, щоб наперед осягнути рівновагу сил, а потім
і свою перевагу. Чи де і як їх німці стримають — годі сказати. Голосно німці
говорять про підготовку нових вирішних офензив, дехто з них каже, що їм
удалося виманити з глибини СССР останню совєтську бойову резерву, і коли
ЇЇ тепер німці розгромлять у відкритому бою — Москва лежатиме на лопатках.
Мовляв, саме тепер настала стадія остаточної підготовки. Не може бути сум
ніву, що вони готовляться. Цей рішучий бій мусить бути десь у центрі фронту,
а не на його периферіях. Бій на периферіях має звичайно менше значення*.
Сьогодні большевиьси стоять перед Харковом і Орлом. Коли б їм удалося про
рватися, вони опиняться на Дніпрі. Німці те знають і готовляться до великого
* Справді дуже швидко, бо вже 5 липня почалася давно плямована велика літня офензива
німецьких армій на т. зв. Курській дузі. Згідно з надіями німців, що про них згадував Полков
ник, вона мала стати переломовою у війні на сході. Такою вона й була. У величезному, може,
найбільшому бою Другої світової війни на Курській дузі взяло участь понад три мільйони вояків
з обидвох сторін. Понад тридцять тисяч гармат і мінометів, тисячі літаків. Большевики бачили
підготовку німців і зо свого боку підкинули величезні резерви, крім командира цим воєнним
відтинком генерала Рокоссовського, вони ще післали туди найкращих своїх маршалів: Жукова
й Василевського. З німецького боку, крім маршала Манштайна і низки відомих генералів, пе
реведено в часі бою славного генерала Моделя. Та все надаремно. Большевики мали величезну
матеріяльну й чисельну перевагу і билися не на життя, а на смерть. Сім днів німці кидали диві
зії й корпуси в наступ, а після цього вичерпалися. Тоді большевики перейшли в протинаступ,
що тривав коло сім тижнів. їм думалося зломити опір німецьких армій і підготовити випади
до Дніпра. Після бою на Курській дузі німецьке командування вже не спромоглося аж до кін
ця війни на цього розміру офензивні операції. Наслідком того всього доручення Полковника
переводити евакуації на Лівобережжі вже, а на Правобережжі негайно до того підготовлятися
виявилося вийнятково на часі, хоч па перший погляд могло здаватися передчасне.
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бою. Одначе навіть якщо виграють його та й інші влітку цього року, то це ще
не буде остаточна перемога над Москвою. Сьогодні* вже тільки піднесення
народів з цілої Східньої Європи могло б урятувати положення, але з німцями
небезпечно навіть говорити про те.
Значить, нам треба приготовитися на найгірше. Може, ще найгірше
не прийде, але приготованим треба бути. Тому першою точкою доручень, що їх
повезу на схід, буде підготовка евакуації. На Лівобережжі вже, а про Право
бережжя ще буде час говорити пізніше. Німці хваляться, що вони на Дніпрі
будують непрохідний вал.
В цьому місці подав я, що ми знали про цей «вал», ми ж бачили його
на власні очі. Укріплення німці будували, це правда, але здебільшого зе
мельні, зміцнені деревом і тими матеріялами, шо їх могли дістати на місці.
Залізобетонних споруд майже не видно. Та найважніше — не видно армій
і зброї, а це вони мали б перемінити високі західні береги Дніпра в непро
хідну перешкоду. Тому якщо большевикам удасться зламати опір німецьких
армій на теперішній лінії Орла — Воронежа — Харкова — Донбасу, то вони
докотяться аж до Дніпра. До того ж большевицькі партизани і партійне під
пілля. Зріст підпільних груп такий, що не раз не хочеться вірити. Населення
стратило віру в перемогу німців і жде на поворот большевиків. Тому зро
зуміло, що, хто може, включається в большевицьке підпіїїля, в партизанку
й помагає їм. Дійшло до того, що під самим носом німців, у Пущі Водиці
коло Києва, діють сильні большевицькі партизанські групи. Прихильна нам
людність розгублюється.
Полковник хотів, щоб представити йому ближче, як це виглядає. Для ілю
страції навів я київську вчительку, що багато нам помагала, а її син був членом
нашої організації. Ця жінка при останній зустрічі сказала мені;
— Хлопці, де в вас сила протиставитися таким потугам? Таж сотні тисяч
вояків стоять проти себе, озброєні по зуби, а вас гуртки... Ви не маєте шанси.
І хоч вона далі співпрацює з нами — то вже не та, що колись.
Коли мова зійшла на організаційну сітку, я представив Полковникові,
що ми на всякий випадок дідимо її на дві частини: «одинку» і «двійку». В склад
«одинки» входять ті всі, що не виявлені як члени організації, ані не проявили
себе активно в національній діяльності. Тіїїьки вони можуть залишитися. Всі
інші входять до «двійки» та підлягають евакуації. Окремо стоять ті давніші,
заправлені члени підпілля, що, незважаючи на все, рішають залишитися.
Вони творять окрему систему з особистими завданнями. «Одинка» не творить
спаяної організаційної системи, це незалежні від себе дієві об’єднання дуже
невеликої кількости людей.
— А центральний провід? — запитався Полковник.
Травень 1943 року.

222

_______________________________________ СПОГАДИ_______________________________________

Я пояснив, що поки що ця справа в нас не розв’язана. У Львові є два по
гляди. Сокирка*, Діброва**, Дубовий та інщі заступають думку, що такий Кра
йовий Провід потрібний. Вони вважають, що без того нема організації взагалі,
що таке центральне тіло мусіло б мати якусь евіденцію, якусь контролю над
цілим тереном. Іншу думку заступаємо ми:
Ольжич, Степовик***, я та ще дехто. Ми вважаємо, що в умовах можливого
больщевицького повороту крайовий провід може бути тільки для формальности, але він не буде мати ані перегляду людей, ані зв’язку в терен. Все це
буде диктувати умови побуту під большевиками, щодо якого не можна мати
ілюзій. На ділі якого-небудь центрального проводу й не буде потрібно, але
в переходовій добі хай він формально залищиться. Зате, на нащу думку, в краю
завжди мусить бути член ПУН з прямим зв’язком за кордон. А втім — це вже
уложиться. Відразу й так не можна нічого в подробицях устійнювати, бо навіть
не знаємо, як буде далі виглядати розвиток подій на світовому театрі великих
мілітарних і політичних подій. Нас цікавило z^yжe, чи не передбачається якась
зміна німецької політики на українському відтинку. Полковник це відразу за
перечив на підставі докладного знання постави вирішних «чинників».
Полковник схвалив поділ нашої системи на «одинку» і «двійку» та під
креслив, що на випадок переходу Дніпра большевиками евакуацію треба
буде переводити аж до ризького кордону. Події покажуть, що робити потім.
Особливу увагу звернув він на організацію й техніку відвороту на евакуації.
Я подав, що ми засадничо устійнили два річища для відпливу на захід: півден
не — через Дніпро на південь від Кременчука в напрямі на Дністер і Румунію,
та північне — в напрямі на Волинь і Львів****.
Велику частину нащих розмов виповнили питання, зв’язані зо збройною
боротьбою. Вони були дуже близькі Полковникові, він їх сприймав дуже гли
боко і намагався завжди мати точні і свіжі інформації. Крім нащих відділів
на Волині, оперувала ще УПА отамана Бульби, де було чимало наших людей
на командних постах і серед бійців, та відціди бандерівців. Був це час, коли
поліційні станиці на Волині, обсаджені українцями, переходили зо зброєю
в ліс. Серед молоді почався масовий відплив у повстанські загони, що вини
кали й росли дуже швидко. Загальні інформації і наші обсервації переконали
нас у тому, що бандерівці перейшли на масовізм у партизанській боротьбі та
що перехід цідих поліційних станиць у ліс відбувався на підставі їхніх дору
чень. Мій приятель Ростислав Волошин, найкомпетентніша людина в тому
* Інж. Володимир Мартинець.
** Інж. Йосип Бойдуник.
Генерал Микола Капустянський.
Майбутнє показало, що наші евакуаційні пляни були дуже на часі. Одначе сама евакуація
не пішла повністю по передбачених лініях.
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середовищі на Волині, з яким я часто зустрічався, в розмові не заперечував
того факту, навпаки, наголошено підкреслював: наступила нова ситуація і те
пер будуть великі зміни й великі події. Ближче нічого він не хотів сказати, але
й це вистачало нам до зрозуміння, що бандерівці рішилися приготовляти те,
що на революційній мові називається «всенароднім збройним повстанням».
У розмовах з нами ця фраза щораз частіше повторялася.
З уваги на те треба було ще раз передумати свою поставу. Полковника за
цікавило, як це так, що поліція цілими станицями відходить у ліс, яка реакція
людности на те, яка в німців, які, врешті, вигляди?
На мою думку, поліція відходила цілими станицями тому, що, коли від
ходили одні зо зброєю в руках, другим не можна було лишатися. Отже, навіть
якщо хтось був інакшої думки або не погоджувався з таким дорученням, вибору
не мав. І наші люди, що були по таких станицях, покидали їх разом з іншими —
це єдиний спосіб зберегтися. Населення вже так зражене німецьким терором,
безглуздями, всілякими переслідуваннями, що воно радіє загостренням нових
труднощів для німців. Воно свідоме величезної большевицької загрози, але
німці дошкулюють уже, розстрілюють і вивозять до Німеччини на рабську
роботу вже. Німці спочатку були принишкли, певно, чекали, що з того буде,
а може, і на наказ згори. Тепер же починають мститися. Наші теж відповідають
силою. Тоді німці знову відплачуються і постає дуже гаряче положення. А тому
що все те діється в широких розмірах, масово, то постає загальна атмосфера,
дуже сприятлива, власне, пропаганді «всенароднього збройного повстання».
Це каже здогадуватися, що йдемо до щораз дальшого, щораз рішучішого заго
стрення боротьби з німцями. З виходом маси озброєних людей у ліс контроля
подій вихоплюється нам з рук, події починають розвиватися за своїми закона
ми. Перевагу осягають ті, що домагаються щораз скрайніших виступів і щораз
більшого загострення. Тут перед нами може бути найважніший вузол нашої
революційної стратегії в часі Другої світової війни. Ми-бо сперли побудову
й діяння збройних відділів на невеликих, добре організованих, вишколених
та добре озброєних частинах. Того ми чималою мірою вже добилися. І є, треба
додати, на дорозі до дальших успіхів. Одначе тепер постає ситуація, що горі
дном перекидає нашу концепцію. Масова поява збройних відділів, що силою
свого числа матимуть тенденцію зливатися в більші одиниці і потребуватимуть
великих оперативних просторів, створює зовсім нову, не передбачену в нас
на той етап дійсність.
Полковник категорично висловився проти зміни нашої концепції. Неве
ликі, добре озброєні відділи на обмежених оперативно просторах — це й надалі
мусить бути наша відповідь. Зріст наших відділів і велике поширення просто
ру, ними опанованого, приведе до збільшення й поглиблення війни з німця
ми. Ми не мали б нічого проти того, але ж необ’єктивно виходить на користь
большевикам. Бачимо з досвіду, що німці не поступаються і, хоч на фронтах
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ВІДКОТИЛИСЯ так дуже назад, в українському запіллю вони посилили терор
супроти української організованої сили і української людности взагалі. Ми
не можемо сподіватися, що захопимо відповідно великі простори для нашого
самоврядування, зможемо їх утримати і таким чином змусити німців рахувати
ся з нами. Для того нам треба було б захопити і втримати значну частину Воли
ні й Полісся, перетинаючи німцям шляхи на фронт і фактично ліквідуючи їхню
адміністрацію. А далі зростаюча сила большевицького підпілля й партизанки
створює додаткові труднощі та ускладнення. Нічого й говорити про те, що така
тактика «слідом за дідом», тобто проголошення «загальної мобілізації», з на
шого боку причиниться до постання принаймні двох подібних, наставлених
проти себе збройних сил. На наслідки такого стану довго ждати не треба буде.
Зброя має свою мову, а наявність бідьших збройних відділів створює свої за
кони. Одначе це тільки одна сторінка скомплікованої картини. Друга показує
не більш замотану перспективу. Зрушена нашими противниками людська
маса силою свого числа буде нас придавляти. Рішення було б просте, якби
можна було припустити, що в тій силі вдасться здобути відповідну теренову
базу і розбудувати себе так, щоб стати хоч малим, але суверенним чинником.
Суверенним у подвійному значенні, тобто на зайнятому просторі і у відно
шенні до зовнішніх сил. Тоді ми просто цю силу підтримали б. На жаль, нема
найменших підстав для такого оптимізму. З того висновок ясний: в існуючих
умовах, враховуючи дальший їх розвиток, нам треба дотримуватися своєї на
прямної; формувати невеликі, добре озброєні та вишколені відділи, що будуть
виконувати обмежені завдання тепер, а на майбутнє послужать кадром для
розгорнення в більші. Причому не слід забувати, що існування тих одиниць
у нових обставинах буде дуже складніше, як дотепер.
На закінчення тієї теми ми ще зупинилися над пропозицією Сича, щоб
йому і групі старщин з його оточення дозволено» відійти на Волинь у пар
тизанку. Я провірював цю справу в розмовах з Ростиком Волошиним і дуже
близьким своїм приятелем Петром Олійником* та в розмовах з нащими людь
ми. В нас думки були поділені, а обидва панове, не знаючи навіть прізвищ,
категорично висловилися проти. Волошин сказав виразно, що, з малими вийнятками, майбутнє належить до «революційних генералів, які всі дотеперішні
формули зо сміттям викинуть через вікно. Шанса для здійснення пропозиції
Сича була б тільки тоді, коли б закінчилися успіхом заходи Діброви**.
* Пізніше дуже популярним отаманом УПА «Енеемї^.
** Перебіг і закінчення тих останніх розмов з бандерівцями, які проводив інж. Осип Бойдуник
в товаристві Онуфрія Максимова, відомі, але для відсвіження пригадаю їх. З бандерівського бо
ку розмови вели майстер Степаняк, член їхнього проводу, і Клим, один з давніших діячів орга
нізації. Мгр. Степаняк, колишній член ЦК КПЗУ, після численних чисток у ній, а потім після її
розв’язання перейшов до бандерівців. Довгий час розмови подавали великі надії на успіх. Зірвав
їх Степаняк у досить особливий спосіб; на останній зустрічі він почав гостру суперечку, в часі
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Дуже невеселі були думки в Полковника про німецьку політику на укра
їнському відтинку. Для керівних німецьких чинників українська справа
як національно-політична проблема ще й далі не існувала. Вони вперто від
мовлялися навіть дискутувати про те. Пробував нібито ставити це Розенберг,
але, незважаючи на його сумирний тон і мінімальні пропозиції, скінчив тільки
поглибленням своєї неласки в Гітлера. Надалі обов’язує і зміцнюється лінія
«райхкомісара» Еріха Коха з тим, що в Галичині німецька влада застосовує
всякі виминальні маневри. Ніяких змін у ніякому разі нема підстав споді
ватися. Навпаки, німці щораз виразніще висувають неполітичні українські
елементи як єдиних репрезентантів нащого життя і, на їхню думку, наших
дальших домагань.
У Німеччині і на обкроєній території Чехо-Словаччини, тобто в т. зв. Про
тектораті, головним чинником стає Українська Установа Довір’я, в Генераль
ній Губернії разом зо Львовом — Український Центральний Комітет, німецька
установа під повного німецькою контролею і фактично ними ведена. Ці уста
нови створили німці з виразним наміром поставити в тінь наші політичні сили
й вимоги. Німецька влада пильно дбає, щоб ті наші установи не перейшли
своїх «аполітичних» рам.
Останньою ширшою темою, що її ми обговорили на зустрічах у тому часі,
було нав’язання контакту з західніми альянтами*.
Описані тут розмови з Полковником були найдовші за час цілої війни,
вони давали дуже вичерпні інформації та вказівки, і на їхній основі можна
було опрацювати дальшу практичну лінію для діяння Організації Українських
Націоналістів як теж інструкції для людей.

Перед нами важка праця і ще важча боротьба
Було це пізнім вечором, з дерев давно обсипалося листя, в повітрі холод
і тиша, майже ніде не видно прохожих. Притемнені вулиці дихали самітньою
непривітністю. Нас двоє. Ідемо на зустріч з Полковником, що вернувся з кон
центраційного табору до Берліна. Веде Яків Шумедда, довголітній мешканець
Берліна, він має «в пальцях» Берлін та його околиці. Вивчив це з методичною
якої вхопив важку попільничку, що стояла на столі, і намірився вдарити нею інж. Бойдуника.
Хоч до удару не дійшло, але розмови перервано і ніколи вже їх не відновлено. Клим загинув
з німецьких рук, його повісили в Дрогобичі на ринку разом з іншими українськими патріота
ми. Степаняк, його псевдо було «Лєкс», залишився піц большевиками, був арештований і сидів
у тюрмі. Вернувшися до рідної Долинщини, їздив опісля багато разів до Києва, бувши заміша
ним у якійсь спробі большевиків проти українського визвольного руху. Згідно з інформаціями
з краю помер перед кількома роками.
* Гл.: «Вікно на світ» на іншому місці цього збірника.
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ПИЛЬНІСТЮ науковця. Зустріч з Полковником має відбутися в одній з підмісь
ких місцевий. Ми обидва з Яковом живемо нелегально, на інших прізвищах,
за нами шукає гестапо.
Не ждали ми довго... Поміж деревами замиготіла висока тінь — це Полков
ник. Вітання було зворушливе. Полковникові дрижав голос, хоч він намагався
того не показувати,
—Друже, дуже вам дяїсую і від себе, і від усіх друзів за те, що після схоплення Ольжича ви перебрали керівництво організацією і на цьому пості з успіхом
перевели дуже складні завдання у вийнятково несприятливих і небезпечних
умовах. Багато найкращих друзів утратили ми, ми втратили Ольжича, якого
гестапо закатувало в таборі, але ми живемо, наша боротьба триває далі.
Дуже жалко, що нам не вдалося вирвати з концентраційного табору ва
шої матері й дружини. Я постійно інтервеніюю в цій справі, підкреслюючи,
що всякі наші розмови з німцями позбавлені відповідної атмосфери, коли
ваша рідня й інші наші друзі караються в тюрмах і таборах. Ургували теж
Бандера і гетьман, та дотепер без успіху. Ми, очевидно, робитимемо дальші
безперервні заходи, аж доки не доб’ємося успіху.
Ви ж бережіться. Коли б ви попалися в їхні руки, ніхто з нас не зможе вас
урятувати.
Звітувати й розказувати Полковникові цього вечора мали ми безмежно
багато, а в нього було ще більше питань до нас. Тому на перший раз обмежи
лися ми тіаьки до подій і положення в краю. Інші справи відложено на дальші
зустрічі.
В краю, згідно з нашими планами, залишалася організаційна система, що її
мали назвати «одинкою». Не тільки всі наші землі залляли большевицькі вій
ська, але большевики посунулися далеко на захід і закріпили за собою вигідні
для дальших наступів позиції. їхні сили як кількістю війська, так і озброєнням
щораз більше переважали німців. Це створювало зовсім нову ситуацію інакших
від теперішніх метод, крім «одинки», існувала ще в Уїфаїні Оїфема група людей,
розконспірованих як діячі націоналістичного підпідля, вони добровільно за
лишилися в Україні, знаючи, що їх може стрінути, і взяли на себе цей риск. Ці
й інші люди творили елястичну групу під назвою «Оборона України». Всі інші
мали вийти за кордон. Організаційні люди мали виходити з родинами.
Починаючи з другої половини 1943 року, між нами внутрі відбувалася
гаряча дискусія до альтернативи: «революція в лісі» чи «революція в народі»,
як це було коротко сформульовано. Ми майже однодушно стали на становищі,
що завданням організації і взагалі націоналістичного Руху в новій большевицькій дійсності мусить бути «розплистися» між народом чи, може краще сказав
ши, «злитися з ним», жити з ним так, як він живе в своїй масі, і з тих позицій
розвивати свою діяльність. З того основного положення витікали безчисленні
наслідки на кожному кроці і в кожній галузі діяльности.
15‘
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Полковник був заскочений, коли ми подали йому, в якому величезному
розмірі бандерівці прийняли протилежну до нашої альтернативу «революції
в лісі» і до яких вислідів вони дійшли. Десятки тисяч людей, зрушені з місць,
викинені на поверхню життя, озброєні та вивінувані придбаними в часі від
ступу німців і здобутими в боях технікою та постачанням, в інших умовах мусіли б створити міцну й непохитну базу для динамічного, бурхливого розвитку
й перемоги, в умовах нової большевицької дійсности час мав показати, як це
буде далі виглядати. Полковник слухав цієї частини звіту, як зачарований.
В концентраційному таборі доходили до нього деякі вістки про події на рід
них землях, та не давали вони повної картини. Він безконечними запитами
видобував від нас усі дані, що їх ми могли розказати. А коли перейшли ми
від інформації до аналітичних оцінок, щойно тоді мені виразно стали перед
очима всі аспекти тієї особливої ситуації. Його величезний життєвий досвід,
активна участь на командних постах у визвольних змаганнях, довголітня бо
ротьба з окупантами українських земель, а особливо з большевиками і взагалі
з російськими імперіялістами, колосальне теоретичне знання не лише давали
змогу проаналізувати всю глибину положення, але й передбачити можливі
шляхи майбутнього розвитку. А ще більше імпонувала постава Полковника
тим, що в ній не було ні тіні групового, партикулярного чи однобічного, зо
всім не було почуття зависти, чи яких ураз, або пересудів. Як з одного боку
Полковник бажав бандерівцям якнайбіїїьших успіхів у боротьбі з большеви
ками, так з другого — не скривав своїх песимістичних передбачувань. На ба
гато його питань ми з Шумелдою взагалі не могли йому відповісти. З наявної
в той час бандерівської літератури небагато можна було довідатися, а з розмов
з керівними особами бандерівського проводу виходило, що вони розрахову
ють на безпосередній конфлікт західніх держав з большевиками, як тільки
прийде до остаточної фази боротьби з гітлерівською Німеччиною. Власне,
війна між СССР і Заходом мала бути, як це багато висловлювалися, остан
ньою фазою Другої світової війни. Через те вони підкреслювали безсумнівну
«очевидність» можливости втриматися і перетривати під большевиками аж
до нового конфлікту, з тої позиції вони засуджували нас. Коли ж ми насто
ювали, що такого конфлікту в найближчому майбутньому може не бути, тоді
стрічалися ми з легковаженням большевиків та їхньої сили. Мовляв, «дамо
собі самі раду». Така була найбільш загальна концепція. Коли ж ми пробували
довідатися про стратегічні положення для переведення тієї концепції в життя,
нам замикали рота «секретністю»*. Зовсім протилежно до наших настанов
* Збройна боротьба українського народу в часі Другої світової війни, включно з боротьбою
УПА, на жаль, не діждалася дотепер відповідного висвітлення. Не зробили того ніякі спомини,
не зробили теж і дуже нечисленні, навіть скупі книжкові видання. Більшість авторів попали
в патос і, замість продуманих історію й аналізу, дали панегірики і славословія. А того нам най
менше потрібно.
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евакуювати якнайбільше людей вони тиснули всіми можливими засобами,
щоб залишитися під большевиками. Через те й деякі наші люди не мали змоги
перебороти створених ними умов, бо засилля в них не раз було непереможне.
Люди, зокрема бійці УПА і низовий командний склад, не лише вірили твердо
в оптимістичні оцінки, але й давали весь вклад своєї енергії в працю і бороть
бу. І наших людей було багато в УПА, зокрема на деяких високих постах, так
що ми мали доволі докладні і своєчасні інформації.
Коли ми заскочили Полковника інформаціями про події в краю, то не мен
ше заскочив він нас вістками про німецьку поставу й німецьку політику. Німці,
особливо їхній провід, іїпли в загибіль, як загіпнотизовані. Не лише раціональ
ні думки, але й факти не мали в них ніякої ваги, зокрема коли вони заперечува
ли німецькі маячення. Хоч большевики в той час — а був це кінець листопада
1944 р. — стояли на Віслі, а навіть перейшли її в деяких місцях і побудували
причілки на західньому березі, хоч вони перейшли Карпати, здолали Румунію,
Болгарію і наближалися до серця Німеччини, німці поводилися, якби всього
того не було, в тій ситуації вони звільнили з концентраційних таборів наперед
Степана Бандеру і ряд його співробітників, а пізніше Полковника та деяких
його співпрацівників, але зовсім не дійшли до яких-небудь висновків політич
ної натури. Правда, їм у тому заваджали їхні недавні пересуди, а крім того, були
всякі дивовижні почини, як, напр., творення «єдинонедшимського антибольшевицького руху» генерала Власова. Звільнивши з концентраційних таборів
українських політичних діячів, вони почали з ними розмови на теми співпраці
з гітлерівською Німеччиною на базі створення... Українського Національного
Комітету. Півроку перед тотальним розгромом Німеччини, як сказав Полков
ник, «не могли стравити ідеї самостійної Української держави». Вони запропо
нували Полковникові перебрати керму цього дивовижного Комітету. Коли ж
Полковник відмовився, тоді вони вийшли з пропозицією відбути якісь спільні
розмови з керівниками українських політичних течій. Розмови ці, як і можна
було сподіватися, виявили одностайну національно-політичну поставу відпо
відальних українських політичних чинників.
Тому Полковник не мав найменших ілюзій у відношенні до німців та їх
ньої політики. Не ждав він ніїїких концесій, ні розуміння наших домагань.
Дотепер не маємо ґрунтовної, непропагандивної праці про постання УПА, її ріст, організа
цію. Ніхто не взявся за опрацювання тактики українських збройних частин у другій світовій
війні, зокрема УПА. А вже годі говорити про стратегічну концепцію командування УПА. При
кмети «геніяльні», «великі», «героїчні» хоч і віддають не раз правдивий стан, одначе вони зовсім
не з’ясовують тої провідної думки, що була в основі всіх починань. Дотепер ми навіть не маємо
солідних описів боїв УПА, а ще гірше, ми не знаємо, котрий бій був вершком, епіцентром її роз
витку та успіхів і котрий з них найкраще подає її характеристику. Кожна війна і кожна збройна
сила мусить мати такі свої вершкові, найбільше типові осяги. Мали їх і наші збройні формації
Другої світової війни, мала їх і УПА. Та на з’ясування того в солщній праці об’єктивно Історич
ного характеру довго ще, мабуть, доведеться пождати.
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Зрештою, на його думку, на те не було вже часу. Падіння Німеччини було
на досяг руки. Але в тому надзвичайно тяжкому для нас положенні, в тих май
же «кінецьсвітніх» умовах він виразно бачив наш шлях. Дуже цікаво, що його,
здавалося, песимістичні оцінки зовсім не штовхали його до безвиглядности,
дієвої інерції. Навпаки, в тяжкій ситуації він бачив для нас виклик бути твер
дішими, рішучішими, з вимогами більше працювати.
Не було для нього ніякого сумніву, що продовжування нашої праці, хай
і дуже обмеженої, хай не раз зведеної тільки до стану присутности в краю,
є можливе і Невідклично потрібне. Це був наріжний камінь його думання
і поступування. В тому він бачив не лише демонстрацію живучости і незнищимости украінського націоналізму, визвольної боротьби, але й самого укра
їнського народу. Він мав високі вимоги до української людини, але ще вищі
вимоги ставив до себе самого. Таку моральну поставу він намагався зробити
незрушними підвалинами нашого життя. Наше перебування на еміграції — це
продовжування нашої боротьби в краю. Простими логічними аргументами
і прикладами з життя він нас переконував.
На теренах, не окупованих большевиками, опиниться багато наших лю
дей. Мусимо заопікуватися ними і разом з іншими українськими силами зро
бити все можливе, щоб їх зберегти. А буде це нелегко. Власне, в тому бачив
Полковник оправдання для тодішніх розмов з гітлерівською Німеччиною,
що вже валилася. Треба грати на часі, використовувати всі умови, а де мож
на — творити пригожі для наших завдань, зміцнювати свої установи супроти
німців і працю тих установ серед наших людей. Наша майбутня сила і значення
по цьому боці фронту в великій мірі буде залежати від нашого числа, скільки
людей ми збережемо, зв’яжемо з українським організованим життям і як ті
люди будуть себе в новій дійсності вести,
Накінець — справи Організації Українських Націоналістів. Як завжди, так
тепер, а може, тепер більше, як коли-небудь перед тим, існування Організації
Українських Націоналістів, її праця й досягнення будуть запереченням повної
перемоги большевизму і російського імперіялізму, будуть доказом, що ми жи
вемо, обстоюємо наші вимоги, боремся за них, а з ними і за наш нарід. Перед
нами ще далека дорога, і ми мусимо дійти до її кінця. Перед нами важенна
праця і ще важча боротьба.
В тих і подібних настановах та інструкціях ми бачили людину, що юнаком
стала до праці для народу, вийшла на поле бою, пройде обраним шляхом ціле
життя та поведе інших за собою..,
Шумом і зойком наповняли повітря альянтські літаки, від їх бомбових
«килимів» хиталася і розвалювалася земля, німецькі рефлектори снопами слі
пучого світла скородили небо, а незліченні літунські гармати акомпаньювали
Вальпургієвій берлінській ночі, коли ми з Шумелдою перебиралися з міста
до найближчої ще чинної залізнодорожної станції.
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ПОЛКОВНИК АНДРІЙ МЕЛЬНИК РЕЧНИК ІДЕЇ СВІТОВОГО КОНГРЕСУ
УКРАЇНЦІВ
В листопаді 1967 року при участі 1003 делегатів з 17 країн, де живуть
українці у вільному світі, відбувся в Нью-Йорку Перший Світовий Конгрес
Вільних Українців. Брали в ньому участь представники нашого громадського,
церковного й політичного життя. Цей Конгрес був маніфестацією зрілосте
й солідарносте української громадськосте, він був доказом живучосте укра
їнців у вільному світі, могутнім голосом протесту проти поневолення України
і свідчив про те, що ані ворожа окупація рідних земель, ані простори конти
нентів та океанів не в силі відчужити українців у діяспорі від їхнього материка.
Нью-Йорк, метрополія північноамериканського континенту, ніколи не бачив
такого могутнього вияву єдносте української спільноти.
Між тисячами учасників у складі почесних гостей Конгресу були пані Ольга
Коновалець і Софія Мельник. Організатори Конгресу вважали своїм обов’язком
запросити їх до участи в зв’язку з тим величезним вкладом, що їхні чоловіки
вложили в українське життя на чужині, а зокрема з трудом, що для справи
з’ясування ідеї і концепції Світового Союзу Українців поклав полк. Андрій
Мельник. Важко писати, як переживав би той Конгрес сам полк. Андрій Мель
ник, якби доля дозволила йому брати в ньому участь. Здається, що це, напевно,
був би один з найкращих моментів його життя, бо з почуттям заслуженого вдо
волення міг би він приглядатися, які величезні успіхи осягнули ідея і коїщеіщія
Конгресу, що викільчилися з зерна, яке він кинув у наш суспЬіьний ґрунт.
Це аж ніяк не має на меті приписувати всі заслуги за справу Конгресу
полк. Андрієві Мельникові. Ані він, ані його співробітники ніколи не бачили
тієї справи в такій вузькій площині. Але слід хоч би й коротко віддати належну
данину вдячности полк. Андрієві Мельникові, без котрого Конгрес правдопо
дібно ще й дотепер не відбувся б.

Невідомо, коли вперще зарисувалася в полк. Андрія Мельника ідея Сві
тового Конгресу Українців. Можемо припускати, що було це в початку трид
цятих років, коли ця справа була предметом цілого ряду заходів у к р ^ с ь к и х
політичних партій. З певністю можемо ствердити, що полк. Андрій Мельник
брав участь у міжпартійній нараді у Львові в днях від 24 до 28 грудня 1934
року, на якій створено Підготовчу Комісію для скликання Всеукраїнського
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Світового Конгресу, у складі членів тієї Комісії не знаходимо прізвища полк.
Андрія Мельника. Це правдоподібно тому, що Провід Українських Націона
лістів, як теж інші політичні центри, віднісся зі застереженням до того, що Під
готовча Комісія не мала змоги діяти суверенно, бо опинилася під проводом
тільки частини українських політичних сил, а саме тих, що діяли в тодішній
Польщі. Та й остаточно виявилося, що саме через інтервенцію польських
державних чинників не дійшло до відбуття Всеукраїнського Конгресу, незва
жаючи на те що всі пекучо відчували його потребу.
Авжеж, воєнні роки унеможливили будь-які заходи в цій справі. Але після
закінчення Другої світової війни полк. Андрій Мельник уже як Голова Про
воду Українських Націоналістів стояв у центрі всяких консолідаційних заходів
з метою довести до координації українських сил, зокрема на міжнародньому
відтинку та в боротьбі проти окупанта України.
Важливість тієї справи і велетенські в зв’язку з тим завдання вільної укра
їнської суспільности підтвердив полк. Андрій Мельник у своєму інтерв’ю
кореспондентові «Нового Шляху» ще в місяці жовтні 1946 року. Відповіда
ючи на запитання про тодішній стан українського народу та про безпосередні
завдання, що на весь зріст стали перед українською громадою поза межами
рідних земель, полк. Андрій Мельник неодноразово наголошував на потребі
національної єдности, концентрації національних сил і спільної громадської
та політичної акції всього без вийнятку організованого українства, незважаючи
на його партійну приналежність чи ідеологічну визначеність:
«...Ті завдання величезні і понад силу одного чи кідькох чинників нашого
громадсько-політичного життя, хіба їх усіх разом...
...Український націоналізм у своїх початках мусів відштовхуватися від
усіх інших політичних угруповань, щоб знайти себе, викристалізуватися, пе
ревести певну критичну роботу в українській національній дійсності. Та той
період внутрішнього оформлення вже минув... нині наша організації! вже
може собі дозволити на коаліцію без ризику втратити своє питоме обличчя...
Загальні її завдання на чужині ті ж самі, що і в іїіш и х політичних груп. Звідси
можливість стислої співпраці всіх українських політичних чинників, дарма
що в справах тактики вони можуть дещо розходитися... Це є виявом самозаховавчого інстинкту нашої нації, яка з краю, з матірного пня дає нам наказ
економії і доцільного використання наших сил для спільної справи і рятунку
Батьківщини».
Йому були відомі заходи американських українців, що в 1947 році довели
до створення Пан-Американської Української Конференції (ПАУК), спертої
на українські громадські централі. Провід Українських Націоналістів брав
участь у консолідаційних нарадах, що закінчилися створенням Української
Національної Ради в 1948 році, до складу якої ввійшли всі українські політич
ні сили, крім гетьманців. Слід підкреслити, що вже на першій Сесії УНРади
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20 липня 1948 року схвалено постанову про конечність створити Світовий
Союз Українців, спертий на громадських формаціях.
Проминуло майже десять років від постання ПАУК і УНРади. З тих чи ін
ших причин ані з позицій ПАУК, ані по лінії УНРади не знайдено способу
здійснити постанову про Світовий Союз Українців.
Здавалося, що ця ідея завмерла, що не має вона послідовників, нема кому
проводити її в життя. Але події розвивалися невпинно. Процес розпорошення
масової повоєнної еміграції по всіх континентах ослабив українські політичні
сили в Європі. Процес поневолення України вимагав протидіяння. Виявилося,
що послаблення політичного сектора, з одного боку, і партикуляризм та нескоординованість громадського сектора, з іншого, — стали основними пере
шкодами, щоб належно поставити таке протидіяння ворогові.
І саме в таьсій ситуації вийшла ініціятива полк. Андрія Мельника. Відвіду
ючи Канаду й Америку в 1957 році і виступаючи як гість Українського На
ціонального Об’єднання Канади на бенкеті з приводу 25-річчя УНО в травні
1957 року в Торонто, полк. Андрій Мельник говорив:
«...Дякуймо Божому Провидінню, що слабнуть поділи, а деякі з них без
посередньо за нами. Світ сьогодні єднається, переступаючи для багатьох справ
національні кордони, чи ж не можемо ми переступити наших внутрішніх меж
для здійснення великої мети, за яку боремся по всьому вільному світі, за яку
ллють кров бійці на рідних землях?
Дотеперішні спроби і невдачі у творенні єдиного українського визвольного
фронту не можуть і не сміють нас знеохочувати. Навпаки: буде настирливим
нашим завданням доложити всіх зусиль, щоб відновити і збільшити наші доцьогочасні заходи в цьому напрямку.
Ввижається мені велика спроба об’єднання всіх українців у вільному світі
без уваги на країну їх перебування, без уваги на державну приналежність —
шляхом Світового Конгресу Українців для створення Світового Союзу Укра
їнців. Ось завдання, яке в першу чергу стоїть перед українським націоналістич
ним світом: дати не тільки ініціятиву, але й бути реалізатором того завдання.
Та передумовою цього є узгляднення і координація діяння нашого націо
налістичного табору, зближення і єдність націоналістичного світу. Цю єдність
нам, Боже, подай!»
Очевидно, що це не було випадково. Напередодні приїзду полк. Андрія
Мельника до Канади в колі його співробітників ішли гарячі дебати про те,
з чим найкраще виступити полк. Мельникові перед українцями на амери
канському континенті. Були різні думки й ідеї. Треба визнати, що остаточне
рішення таки виніс полк. Андрій Мельник сам. З кількох пропозицій вибрав
він справу Світового Конгресу, і, як показало життя, у своїй холодній аналізі
потреб і можливостей нашої суспільности вибрав він правильну розв’язку. Це
не перший раз полк. Андрій Мельник доказав блискуче вміння робити важливе
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рішення ТОДІ, КОЛИ навіть його найближчі співробітники не могли в деяких
справах знайти однозгідности.
Само собою, що така деклярація полк. Андрія Мельника зобов’язувала все
членство Організації Українських Націоналістів і систему Українського Наці
оналістичного Руху, Та куди більш важливе те, що широкий український загал
віднісся з належною увагою до тої справи саме тому, що її поставила людина
з таким величезним авторитетом, як полк. Андрій Мельник. Вся українська
преса широко коментувала його пропозицію. З багатьох прикладів наведемо
тут голос американського щоденника «Свобода», що реферує розмову свого
редактора з полк. Андрієм Мельником на ту тему. Користаючи з коротких від
відин полк. Андрія Мельника в Нью-Йорку, редакція «Свободи» просила його
точніше з’ясувати пропозиції до таких акцій, як скликання Світового Конгресу
Українців, продовжування акції об’єднання українських націоналістичних
угруповань та консолідації українського політичного фронту в одній спільній
репрезентації. Передаючи думки полк. Андрія Мельника до першого запиту,
писала «Свобода»*:
«Відносно Світового Конгресу Українців полк. Андрій Мельник пригадує,
*що думка про такий Конгрес була видвигнена вже на перших нарадах ПанАмериканської Української Конференції (ПАУК), але, на жаль, її призабуто.
Тим часом такий Конгрес міг би мати велике значення для української ви
звольної справи як моральна піцтримка тим, що в умовах жахливої окупаційної
дійсности активно борються за волю, і як збірна опінія в користь української
визвольної справи у вільному світі.
Полк. Андрій Мельник уважає, що такий Конгрес можна було б склика
ти й відбути на такій самій чи подібній базі, як скликано, відбуто і створено
як постійну інституцію ПАУКонференцію з представників центральних
українських репрезентацій з поодиноких країн вільного світу. На організатора
й господаря такого Конгресу надавалася б, на думку полк. Андрія Мельника —
з політичних чи інших міркувань, саме ПАУКонференція, що вже є спільною
репрезентацією українців американських країн.
На цю тему полк. Мельник мав окрему розмову з генеральним секретарем
ПАУК адв. М. Пізнаком. «При добрій волі та наполегливій праці такий Конгрес
можна було б відбути з великою користю для української визвольної справи вже
в короткому часі, навіть у наступному році, коли припадають 40-ві роковини від
новлення Української Державности», — твердить полк. Андрій Мельник. «Для
здійснення цієї ідеї, —заявляє він, —український націоналістичний рух готовий
прикласти всіх свок сил і старань на всіх теренах свого діяння».
Також і громадські централі з пильною увагою віднеслися до тієї спра
ви. Дуже далекойдучим наслідком цієї пропозиції було й те, що нею уважно
* «Свобода». — 1957. — Ч. 131.
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зацікавилися представники нашого церковного життя. Полк. Андрій Мель
ник відвідав на американському континенті владик Української Католицької
і Православної Церков. В розмовах з ними він докладно з’ясовував справи
Світового Конгресу Українців, і хтозна, чи з того часу не почався процес мис
лення декого з них, що остаточно завершився аж у 1967 році, коли всі наші
Церкви взяли участь у СКБУ і призначили своїх представників до Секретаріату
СКВУ
З перспективи десятиліття підготовки СКВУ від 1957 де 1967 року можемо
з певністю сказати, що без такого виразного зобов’язання полк. Андрія Мель
ника підготовка до СКВУ не пішла б такими шляхами, як вона дійсно пішла.
Тоді, коли політичні пристрасті і дезорганізація громади не раз убивали здорові
пропозиції речників необхіщюсти Світового Конгресу Українців, полк. Андрій
Мельник до кінця свого життя твердо і послідовно доручав не зражуватися
невдачами і продовжувати велике діло. І в межах, і поза межами українського
націоналістичного руху не поминав полк. Андрій Мельник ні одної нагоди,
щоб не зробити принаймні один крок наперед. Прикладом його послідовности
і терпеливости може бути його листування з деякими громадськими централя
ми, з котрого наведений тут один приклад, його відповідь на листа Президента
Комітету Українців Канади о. д-ра Василя Кушніра*:
«...Ідея скликання Світового Конгресу Українців і створення Світового
Союзу Українців є така велична, що для неї варто потрудитися.
Скликання СКУ і створення ССУ треба, на мою думьсу, вівдідити від суто
політичної ділянки, а в цьому і від УНРади чи Державного Центру УНР в ціло
му... Світовий Союз Українців мав би, в нашому розумінні, бути аполітичним.
Він мав би за завдання поза межами України вдержати українство й унапрямлювати й координувати діяльність покликаних до того організацій суспільногромадського характеру. Розуміється, що в парі з тим те українство було б
запіллям визвольних змагань і їм допомагало б морально, політично і матеріяльно, не ангажуючися в активну політику, а відділовуючи на неї як зразок
одноцілого українського фронту на важливому суспільно-громадському від
тинку.
Дальше дотеперішня практика показала, що на суспільно-громадському
відтинку легше договорюватися, як на відтинку політичному, зокрема в пи
танні творення одного політичного центру. Отже ж, яке-небудь пов’язання
чи узалежнювання створення Світового Союзу Українців від договорення про
створення політичного центру, байдуже в якій формі, могло б справу скликан
ня СКУ і створення ССУ проволікти або і стати тому на перешкош».
На кожному засіданні Проводу Українських Націоналістів — а вони
відбувалися завжди під проводом полк. Андрія Мельника — підкреслювано
* З дати 19 квітня 1958 р.
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потребу Інтенсивно продовжувати заходи для підготовки і скликання СКВУ,
усувати перешкоди, ламати льоди недовір’я. Ніколи не поминалася ця справа
в організаційних інструкціях до Теренових Проводів Організації. Скільки ра
зів відпоручники ПУН вибиралися в об’їздку по теренах поселення українців
у світі, діставали доручення робити все можливе, щоб ідея СКВУ і ССУ глибше
вростала в свідомість української спільноти. Багато в цій справі — особистими
контактами, розмовами і виступами на нарадах та засіданнях громадських
установ, куди їх запрошувано, — зробили інж. Дмитро Андрієвський та інж.
Осип Бойдуник, а діяли вони в тісному порозумінні з полк. Андрієм Мель
ником і точно йому про все звітували. Інж. Дмитро Андрієвський спеціяльно
об’‘їхав Америку з доповіддю про Світовий Союз та Світовий Конгрес. Як за
прошений журналіст, брав він участь у Конференції НАУК в днях 29 і ЗО жов
тня 1960 року, де хоч був тідьки гостем, однак міг не лише прислухуватися,
але й висловлювати свої думки. А інж. Осип Бойдуник, на той час референт
суспільно-громадських справ у ПУН, пильнував тієї справи в своїй ділянці
в часі таких же об’їздок.
Після довшої пресової кампанії та психологічної підготовки української
спільноти Президія УНО Канади як член Комітету Українців Канади звер
нулася формально до Президії КУК із внесеннями щодо приспішення тієї
справи*. В листі аргументувала потребу скликання СКУ і створення ССУ,
иіюструвала це прикладами й аналогіями в інших народів і кінчала такими
внесеннями:
«Добро української справи вимагає об’єднання всіх українських націо
нальних суспідьно-громадських організацій у всіх країнах світу для осягнення
відповідної координації праці і збереження духово-культурної і національної
єдности.
Тому в умовах назріваючих світових подій уважаємо необхідним скликати
Світовий Конгрес Українців і створити Світовий Союз Українців.
Комітет Українців Канади поробить відповіднії заходи перед П анАмериканською Українською Конференцією в цілі переведення підготовки
і відбуття Світового Конгресу Українців.
Заразом Президія Українського Національного Об’єднання Канади за
являє, що вона готова — в порозумінні з Президією Комітету Українців
Канади — взяти участь разом з іншими організаціями в праці для підготовки
й успішного переведення Світового Конгресу Українців».
Три місяці пізніше, в липні 1959 року, відбувся у Вінніпегу Шостий Кон
грес Українців Канади, і дня 11 липня в одній з резолюцій Конгресу одно
душно прийнято постанову про потребу СКУ і ССУ та конкретних засобів для
здійснення цієї ідеї.
*

З дати 7 квітня 1959 р.
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Коли за життя полк. Андрія Мельника його співробітники все і послідовно
виконували його доручення в цій справі, то його передчасна смерть ще по
силила тиск на всіх тих з-поміж них, що займалися справою Конгресу. Для
нихуспіщне заверщення тої справи було, очевидно, важне з позицій інтересу
української громади, вони свято вірили, що такий Конгрес буде хосенний для
української визвольної акції. Але поза тим у їхніх серцях і дущах ще додатко
вим товчком діяли почуття, що вони довершують те, чого бажав собі Великий
Полковник, те, що їм доручав Голова ПУН і чим вони віддавали належну шану
вже тоді покійному полк. Андрієві Мельникові.
Вони пригадували собі вираз очей і глибокі переживання полк. Андрія
Мельника, коли він у травні 1957 року приїхав з малесенької української гро
мади в Люксембурзі і побачив тисячі української молоді та нашої суспільности
в Канаді. Вони бачили те батьківське хвилювання, з яким він передавав на бен
кеті УНО ідею Світового Союзу Українців. Вони радісно читали його листи
з порадами і дорученнями, коли він аж до 1964 року інтересувався кожною
найменшою подробицею підготовки Конгресу. І коли в 1964 році вже було оче
видне, що українська суспільність прийняла його ідею та що після завершення
Шевченківських святкувань прийшла на чергу справа здійснення задуму про
Світовий Конгрес — то він радів тією справою, він відчував, що його задум
не пропав, що знайшов зрозуміння в українському народі.
Коли в листопаді 1967 року в Нью-Йорку з великим одушевленням укра
їнська суспільність переживала дні, в яких відбувався історичної ваги Перший
Світовий Конгрес Вільних Українців, то напевно в душах багатьох зродився
жаль, що між ними нема полк. Андрія Мельника. Одночасно з тим вони були
свідомі, що без нього, без його виразного і повного зобов’язання здійснювати
думку про Світовий Конгрес Українців ніколи не дійшло б до такого успіху,
що ним показався цей Перший Конгрес Вільних Українців.

М икола К А П У С Т Я Н С Ь К И И

в о ї н І СОБОРНИК
Полковник Андрій Мельник мав чесноти вояка-лицаря без страху й до
гани. Йому завжди уявлялася вимріяна ним, подібно лицарям середньовіч
чя, прекрасна Дульчінея; золото-блакитна Україна на всіх її широких ланах
від Карпат до Кавказу. За неї і для неї Андрій Мельник був завжди готовий
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З відвертим заборолом ставити чоло всім її ворогам-займанцям подібно леген
дарному лицареві Дон Кіхотові. Тут корінь та істота шляхетних вояцьких влас
тивостей та смолоскипів його безкомпромісово-соборницьких переконань
та настанов як українського державника. Назагал це був муж-вояк не красного
слова, ефектів і тріюмфів, а жертвенного чину, творчої праці і шляхетних форм
боротьби на внутрішньо-українському форумі.

Буревійні роки визвольних змагань 1917-1919
Грудень 1918 року. Директорія на чолі з Володимиром Винниченком і Го
ловним Отаманом Симоном Петлюрою — в Києві. Повалено гетьманський
уряд. Збройним революційним рухом уневажнено шкідливий федеративний
акт гетьмана Скоропадського і відновлено історичну ролю нашої хартії сво
боди, історичних скрижалів III і IV Універсалів. Двері до Києва відчинив
Директорії Осадний Корпус (фактично — Армія) під кермою полк. Євгена
Коновальця з його Начальником Штабу та Заступником отаманом Андрієм
Мельником.
Почалася нова героїчно-трагічна сторінка визвольної боротьби на чотири
сторони білого світу.
В Києві до Штабу Дієвої Армії Головний Отаман Симон Петлюра, ця цен
тральна постать українського національного руху, приділив на пости началь
ника Оперативного Відділу і заступника першого генерал-квартирмайстра,
а згодом і генерал-квартирмайстра полк. Миколу Капустянського. А началь
ником Штабу Армії — отамана Андрія Мельника, його помічником — отама
на Василя Тютюнника. Отже, тоді я вже ближче і безпосередньо запізнався
з полк. Євгеном Коновальцем та отаманом Андрієм Мельником. З ними мені
шаслива доля судила гармонійно і дружньо, а часами і під їхньою кермою
співпрацювати в різних етапах нашої визвольно-революційної боротьби як
в Україні, так і на вигнанні аж до їх смерти на стійці. Полк. Євгена Коноваль
ця — від ворожої руки, полк. Андрія Мельника — від надмірної перевтоми
у виконанні обов’язків на високому посту.
У мене, зокрема, яскраво закарбилося враження від цих історичних по
статей та їх діяльности в 1917-1919 роках. І це я зафіксував у зимі 1919—1920
років у Ланьцуті (Польща) під безпосереднім враженням пережитих подій.
Тоді ще не було ні Української Військової Організації, ні організованого На
ціоналістичного Руху*.
* М и к о л а К а п уст я н ськ и й , Генерального Штабу генерал-хорунжий. «Похід Українських Армій
на Київ — Одесу в 1919 році, короткий воєнно-історичний оглад». — Видання друге. — Мюн
хен, 1946. — Книга перша (частина І і II). — С. 44-46.
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«Отаман Андрій Мельник, старшина австрійської армії, з походження
галичанин, брав діяльну участь в організації Січовиків (помічник коменданта
полку Євгена Коновальця). В ролі начальника штабу Корпусу Січових Стріль
ців керував січовиками в переможному наступі на Київ* Видатний старшина,
знаменитий організатор, відважний, коректний і чесний, палкий патріот.
Здобув собі пошану і повагу старшин Штабу Дієвої Армії, вояків та урядових
і політичних чинників...»
«Отаманів Андрія Мельника і Василя Тютюнника на ці посади було при
значено з причин національно-політичних як видатних і популярних у війську
діячів».
«Отаман Євген Коновалець, командувач групи Січових Стрільців, стар
шина австрійської армії, діяльний творець Січовиків, був командиром Кор
пусу СС при наступі на Київ війська Директорії. У Києві відогравав видатну
ролю командира Осадного Корпусу... Розумна людина... чудово орієнтувався
в різних політичних течіях. Умів підтримувати свій авторитет і заступництво
перед підлеглими і здобути від них повагу. Бойове керівництво військом він
покладав на своїх начальників штабів, санкціонуючи їхні розпорядження.
Взагалі — більш політик і дипльомат, ніж військовик».
Починаючи від кінця 1917 року, Євген Коновалець і Андрій Мельник,
мов українські Кастор і Поллюкс, гармонійно працювали, доповнюючи
один одного, в боротьбі з большевиками на Київ та в підступі до нього поруч
з гайдамаками Симона Петлюри, Вшьними Козаками та іншими частинами
Євген Коновалець, як зазначено в моїх характеристиках, визначався як стратег
і політик, а Андрій Мельник — як відважний фронтовий старшина, здібний
організатор, оператор і тактик у боях. Лисоня, Мотовилівка, бої за Арсенал
у Києві і т.д. Безпосередня співпраця між ними відновилася на пізню весну
1919 року в поході об’єднаних армій на Київ. Отаман Андрій Мельник знову
тоді включився до групи Січових Стрільців, що творили ліве крило, загрожене
сусідством з поляками*
Вояки-надцніпрянці, зокрема старшини Генерального Штабу, подивляли
велику інтелігентність Євгена Коновальця й Андрія Мельника, їх національнодержавницьку свідомість, організаційний хист, ініціятиву та вислід їхньої пра
ці — Січових Стрільців* Цю своєрідну політично-стратегічну формацію з й
талановитим командиром Євгеном Конова.льцем та його застугшиком Андрієм
Мельником. Січові Стрільці стрілецькою ідеєю, бойовим духом стають кузнею
українського військового соборниптва і вдалим його експериментом — по 50%
вояків із західніх та осередно-східніх земель. Назагал це була невмирущої слави
військова частина. Вона діяла поруч з наддніпрянськими героїчними стягами:
славетним Запорізьким Корпусом, непереможною в боях Залізною Дивізією
полк. Удовиченка, невгнутою Вапнярською Групою, Шостою Січовою Диві
зією полк. Безручка, Волинською Групою та іншими бойовими формаціями
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наддніпрянської армії, що жертвенно боролися під кермою Головного Отама
на Симона Петлюри.
Ці молоді патріоти-вояки, Євген Коновалець і Андрій Мельник, гарту
вались і виросли на історичні постаті у вирі військових подій національної
української революції та перебування їх у московській неволі.
На початку першої світової війни Українські Січові Стрільці, відновлю
ючи українську збройну силу після довголітнього її занепаду, ідуть на фронт
із запальним патріотичним гаслом: визволяти братів-українців з московської
неволі. У складі цієї військової української формації Андрій Мельник набирав
бойового досвіду як здібний і відважний старшина, лейтенант-сотник. В битві
під Лисонею після героїчного спротиву сотник Андрій Мельник поранений
попадає в полон. Подорож з тихої галицької провінції через безмежні простори
України та Донщини до великої ріки Волги і дворічне перебування в полоні
лишили в молодого січовика незатертий слід. Він дістався в найбільш неспо
кійний та революційний район Росії з його легендами про повстання і бо
ротьбу за волю козаків. Тут боролися отаман Степан (Стєнька) Разін, козаки
донського отамана Булавіна і т. зв. «інородці». Полковник Андрій Мельник
декількома наворотами ділився зо мною своїми переживаннями в полоні.
Пригадував мені пісню, цитуючи її по-російськи:
Д алеко, далеко
Степь за Волгу уш ла,
В той степи широко,
Буйно воля жила.

С казаком-бурлаком
Там роднилась она,
С казаком-бурлаком
Наша друж ба цвела.

Назагал полк. Андрій Мельник міг спостерігати, перебуваючи в полоні,
не лише фасаду величезної, багатонаціональної Росії, але і загрозливе та не
спокійне її запілля. Також оба полковники в полоні, на берегах многоводної
Волги, мали можливість, крім набутих вражень і спостережень, спокійно
слідкувати за великими подіями, що потрясали імперіями. Передумати і під
готовитися до дальшої визвольної боротьби. Отже, Андрій Мельник і Євген
Коновалець за ці роки полону змужніли, поширили свій виднокруг, почали
оперувати широкими категоріями та ще більш скріпилися в своїй вірі в нашу
справу. З вибухом революції вони мов на крилах летять до «матері міст україн
ських», до Києва, і з головою кидаються у вир праці для відбудови Української
держави. Вони з січовиками навіть не поспішають на заклик своєї вужчої бать
ківщини в 1918 році, а лишаються в Києві, бо з Києва, вони вірять, «стелиться
визвольний шлях до Львова».
Роля, вага і значення полковниьсів Євгена Коновальця і Андрія Мель
ника в дальших етапах нашої революційно-визвольної боротьби як осново
положників і керманичів Української Військової Організації та могутнього
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Українського Націоналістичного Руху потребує окремого, ширшого насвітлення.
Ми лише з великим болем мусимо сказати, що смерть найближчого мені
друга і зверхника Голови Проводу Українських Націоналістів полк. Андрія
Мельника нанесла нам, і мені особисто, тяжкий удар. З ним ми працювали
душа в душу впродовж більш сорока років.
До отамана Андрія Мельника зберігаю велику подяку за те, що він мене
вирвав з лабет отамана Оскілка, який мене в квітні 1919 року заарештував
у Штабі Північної Групи, коли я прибув туди для обговорення важної операції
на Київ, і намагався мене спровокувати та розстріляти*.

Осип Б О Й Д У Н И К

с т и л ь І ПОСЛІДОВНІСТЬ
полк. АНДРІЯ МЕЛЬНИКА
Напередодні другої світової війни, в травні 1938 року в Роттердамі згинув
від атентату Голова Проводу Українських Націоналістів полк. Євген Коновалець, У нікого навіть не було сумнівів, що його наступником може бути й буде
лише полк. Андрій Мельник.
На порозі головокружної хуртовини на міжнародньому форумі та вну
трішньополітичних ускладнень вступив полк. Андрій Мельник на пост Голови
Проводу Українських Націоналістів. І коли в тій хуртовині і при тих усклад
неннях полк. Андрій Мельник не розгубився, то це завдяки його стилеві і по
слідовності, криштальному характерові, вирощеному й формованому вже з ди
тинства та гартованому довгорічними воєнними й підпільно-революційними
змаганнями, на командних постах та, врешті, тому нічим не заступному до
свідові, що його набув він впродовж тих змагань.
«Не можу дати згоди і видати наказ до повстання Організації Українських
Націоналістів на тилах польської армії тому, що не бачу, в ім’я чого це мало б
статися. Найперше німецький уряд мусить офіційно зайняти чітке становище
щодо України, а тоді, в залежності від того становища, ми зможемо розглядати
* Так само. — С. 44.
16-11-496
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німецькі пропозиції включення ОУН у війну Німеччини з Польщею і повстан
ня на тилах польської армії».
Так зреагував Голова Проводу Українських Націоналістів полк. Андрій
Мельник на пропозиції німецьких чинників напередодні наступу Німеччини
на Польщу в 1939 році.
Так зреагувати могла людина, яка знала, за що змагається і що намагається
осягнути, і в своїх хотіннях була послідовна. Так послідовно зреагував полк.
Андрій Мельник, який мав пребагатий досвід з дій німців в Україні в 1918 році
та з постави Німеччини щодо Карпатської України в 1938-1939 роках. Крім
того, полк. Мельникові були відомі з «Майн Кампф» шіяни Птлера щодо сходу
Європи.
Такою настановою полк. Андрій Мельник указав, що не можна дати
ані одної краплі української крови за чужу, чи неясну, чи хоч би невиразну
справу.
Війна між Німеччиною та Польщею провадилася і закінчилася без по
встання ОУН на тилах польської армії. Німеччина інтенсивно підготовлялася
до війни проти СССР.
В травні 1940 року в Організації Українських Націоналістів постав розлом.
22 червня 1941 року Німеччина розпочала війну проти СССР. Голову Проводу
Українських Націоналістів полк. Андрія Мельника гестапо зразу інтернувало
в Берліні.
Похідні групи ОУН і члени ПУН пробиралися в Україну «на зелено», цебто
конспіративно.

Німецька політика в Україні і протиакція ОУН
Поведінка німців на окупованих ними українських землях від самого
початку не залишала жодних сумнівів, що вони реалізують те, про що мова
в «Майн Кампф» Гітлера та в інших, щойно тепер повністю відомих наказах
щодо українського народу та українських і інших ними опанованих земель
на сході Європи, а саме:
1. Здобути землі і зробити місце на поселення ста мільйонів німців у май
бутньому, а тим часом не пізніше як упродовж десятьох років поселити на тих
землях двадцять мільйонів німців. А тому:
2. Знищити українську інтелігенцію і не допустити до росту нової.
3. Простолюддю, що має стати робочою силою, вистачить знати азбуку
та визнаватися на знаках вуличного руху, а до біїїьшого знання не допустити.
Німецький гебітскомісар Акман 17 листопада 1941 року заборонив діяль
ність Української Національної Ради, заснованої за ініціятивою Заступника
Голови ПУН д-ра Олега Кандиби-Ольжича, якої завданням саме було керувати
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ВІД НОВОЮ та розбудовою українського національного духовно-культурного
життя, включно зо школами всіх ступенів та соціяльно-господарської ділян
ки. В першій половині грудня, оскільки не помиляюся, 12 грудня 1941 року,
київське гестапо виарештувало редакцію «Уіфаїнського Слова» в Києві на чолі
з головним редактором Іваном Рогачем, а пізніше, в лютому 1942 року, редак
цію літературного журналу «Літаври» на чолі з відомою поеткою і головною
редакторкою Оленою Телігою.

Меморандум щодо подій в Україні
Під кінець грудня 1941 року, вислухавши звіту і пропозицій прибулого
до Берліна її Секретаря Української Національної Ради в Києві та по розгля
ді того звіту і тих пропозицій на нараді членів ПУН і інших провідних членів
ОУН, що в тому часі були в Берліні, Голова ПУН полк. Андрій Мельник рі
шив;
1. Вислати до Гітлера меморандум з вимогами припинити нищівну німець
ку політику в Україні. Цей меморандум підписали: Голова УНРади в Києві
проф. Микола Величківський, Голова Національної Ради у Львові митрополит
Андрій Шептицький, Заступник Голови Директорії УНР Андрій Лівицький,
Голова Українських Комбатантських Організацій ген. Омелянович-Павленко
і Голова Проводу Українських Націоналістів — полк. Андрій Мельник.
Меморандум з датою 15 січня 1942 року передали Гітлерові, а в фотокопіях
чужинним амбасадорам і послам, акредитованим у Берліні.
2. Поробити заходи створення українського всенаціонального фронту
з одним політичним центром під назвою Українська Верховна Рада, до якої
входили б представники всіх українських політичних угруповань і чинників,
а завданням якої було б керувати дальшими визвольними змаганнями укра
їнського народу та протиставитися безглуздій нищівній німецькій політиці
в Україні.
На жаль, сформування УВРади не докінчено тому, що по затяжних
пересправах і напередодні її оформлення гестапо арештувало Голову ПУН
полк. Андрія Мельника та його дружину Софію, також інших членів ПУН,
між ними й тих, що відали справами організування Української Верховної
Ради.
Вже пізнім літом 1944 роьсу уряд Третього Райху рішився замиритися
з українцями і включити їх у війну проти е с е р . Кому першому з українських
провідних осіб запропоновано таке замирення, нам точно невідомо. Були
чутки, що таке замирення першому запропонували гетьманові Павлові Скоро
падському. Він мав зажадати, щоб звільнили з концентраційних таборів полк.
Андрія Мельника і Степана Бандеру.
16*
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Спроба консолідації українських сил
і переговори з німецьким урядом
У вересні 1944 року вийшов на волю Степан Бандера, а в жовтні того ж
року — полк. Андрій Мельник.
На нараді, в якій взяли участь Андрій Лівицький, Павло Скоропадський,
Степан Бандера й Андрій Мельник, розглянули пропозицію німців та уповажнили полк. Андрія Мельника вести переговори з німецькими урядовими
чинниками. Приступаючи до переговорів, полк. Андрій Мельник поставив
німецькій стороні наступні передумови;
1. Переговори будуть відбуватися безпосередньо з німецьким міністер
ством закордонних справ.
2. Німецький уряд підпише та оголосить деклярацію, шо Німеччина раз
на все зрікається всяких претенсій на українські землі і визнає право україн
ського народу на самостійну державу.
3. Буде створений Український Національний Комітет як єдиний речник
українців у Німеччині, нічим не зв’язаний з російським Комітетом Власова.
4. Буде створена Українська Національна Армія під українським одноцілим командуванням.
5. Негайно будуть звільнені з концентраційних таборів і арештів усі укра
їнці, арештовані з політичних чи національних мотивів.
Коли німецька сторона тих передумов не прийняла, полк. Андрій Мельник
відмовився від дальших переговорів з німцями, а свої уповноваження зложив
до рук тих, що його до таких переговорів уповажнили.
Порівнюючи цю реакцію полк. Андрія Мельника з реакцією на пропозиції
німців у 1939 році, бачимо тотожність послідовности і стилю.
Зложивши уповноваження до переговорів з німцями, Голова ПУН полк.
Андрій Мельник всю свою увагу присвятив визвольно-політичній діяльності
Організації Українських Націоналістів.
Вже в грудні 1944 року, а далі в січні 1945 року не було жодних сумнівів,
що війна наближається до свого кінця. Притому закінчення трагічного для
Німеччини й німецького народу.

ОУН і остання фаза війни
В половині січня 1945 року полк. Андрій Мельник скликав нараду членів
ПУН і деяких провідних членів ОУН, які на той час перебували в Берліні. На тій
нараді основно розглянено положення на воєнних фронтах та уклад міжнародніх
сил і українську внутрішню ситуацію в політичному й суспільно-громадському
аспекті. Найскладнішою проблемою було те, що західні альянти були в союзі
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З окупантом України СССР. У висліді того розгляду і висловлених при тому
міркувань учасників наради Голова ПУН полк. Авдрій Мельник рішив:
1. «Не схиляти вниз прапора», лише під прапорами українського націона
лізму Організація Українських Націоналістів продовжуватиме з непослабленою інтенсивністю і без будь-яких відхилень визвольні змагання.
2. В зустрічі з західніми альянтами вияснювати цілі визвольних змагань
українського народу та ролю ОУН у них.
3. Звертати увагу західніх альянтів на московський імперіялізм та на не
безпеку московсько-большевицького комунізму для західньої культури й ци
вілізації.
4. Члени ПУН і провідні члени ОУН мають якнайскоріше покинути Берлін
і виїхати одні на захід, другі на південний захід Німеччини, щоб нав’язати кон
такт з західніми альянтами, коли вони займуть дані терени. Кожному окремо
зразу була визначена місцевість, куди хто має їхати.
Дня 11 лютого 1945 року Голова ПУН полк. Андрій Мельник з двома чле
нами ПУН покинули Берлін і виїхали на південний захід до Бад Кіссінгена.
Звідси в березні 1945 року полк. Андрій Мельник ще раз вернувся до Берліна
на розмови з українцями. В поворотній дорозі з Берліна вступив до Ваймара,
де мав розмови з заступником Голови Директорії УНР Андрієм Лівицьким і Головою Українського Центрального Комітету проф. Володимиром Кубійовичем
та іншими чільними особами українського політичного і громадського життя,
що зупинилися в Ваймарі. 7 квітня 1945 року досвіта американські війська за
йняли Бад Кіссінген. Згідно з рішенням берлінської січневої наради дня 12 квіт
ня 1945 року члени ПУН, що перебували в Бад Кіссінгені, по нараді з Головою
ПУН полк. Андрієм Мельником нав’язали контакт з «представником Військо
вого Управління в Бад Кіссінгені» і пред’явили йому цідий ряд пильних питань
громадського характеру, важливих для українців, що опинилися на території
Німеччини, включно з потребою для них відповідної організованої форми.

Меморандум до американського командування
У висліді тих контактів 27 квітня 1945 року після наради з полк. Андрієм
Мельником, в якій узяв участь також єпископ, сьогодні митрополит Мстислав
Скрипник, що в той час також перебував у Бад Кіссінгені, внесено до Вій
ськового Управління — «Німеччина» меморандум, в якому були з’ясовані
потреби українців. «З усіх тих питань,— сказано в меморандумі,— найбідьш
пекуче — це питання створення для українців одного центрального органу,
що керував би їхнім життям і діяльністю». «Організація мала б мати місцеві
керівництва з центральною надбудовою, центральним керівництвом, яке за
ступало б загальні інтереси українців».
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«Керівництво мало б завдання:
1. Реєстрація емігрантів та виготовлення статистики, персональні справи
включно з розшуками розгублених членів родин.
2. Впорядкування законного побуту та питань щодо цивільного стану,
встановлення особистих виказок і т. п.
3. Допомога безробітним: затруднення, умови праці, суспільна опіка
іт.п .

4. Поміч у різних потребах хворим, опіка над інвалідами, старцями, сиро
тами тощо,
5. Організація духовного та культурного життя, церква, преса, мистецька
діяльність, виховання молоді і т, п.
6. Інші вимоги — в політичному аспекті — залишаємо до розгляду на піз
ніше».
Цей меморандум підписали; Мстислав — Переяславський єпископ,
інж. Дмитро Андрієвський та інж. Осип Бойдуник.
У зв’язку з тими контактами, меморандумом і заходами в квартирі амери
канського командування у Вюрцбургу американський полковник Гендерсон
прийняв українську делегацію з підписаних під меморандумом єпископом
Мстиславом та інж. Осипом Бойдуником. Полк, Гендерсон в основному по
годився на предложені вимоги, а практичне і технічне їх здійснювання передав
капітанові Коллінсові, який відав тими справами в квартирі. З ним обговорю
вав ці питання вже сам тільки інж. Осип Бойдуник. І вони устійнили:
1. В таборах для «ДП» вилучать українців в окрему ірупу від поляків і ро
сіян, з якими вони дотепер були разом.
2. На таборах, де будуть перебувати українці, побіч польського і російсько
го прапорів дозволять вивішувати також український національний синьожовтий прапор.
3. Для постійного зв’язку з американською квартирою буде окремий
зв’язковий. Цей зв’язковий буде ладнати практичні й технічні справи щодо
питань, видвигнених у меморандумі. На такого зв’язкового зразу призначено
гімназійного вчителя Чубатого для Вюрцбурга. Він негайно отримав відповідну
виказку з правом вступу до військової квартири.
Поза тими поточними суспільно-громадськими справами не занедбувано
і справ політичного значення.

Полк. Андрій Мельник і Конференція у Сан-Франціско
Вже 2 травня 1945 року полк. Андрій Мельник вислав телеграму до «Його
Ексцеленції Едварда Р. Стеттініюса, державного секретаря, Президента Міжнародньої Конференції в Сан-Франціско» такого змісту:
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їнські патріоти можуть бути тільки вдоволені з приводу признання нашій
країні права участи в міжнародньому житті. Воєнні умовини не дають
мені змоги порозумітися з іншими українськими політичними групами
щодо цієї події. Однак я не сумніваюся, що моя ініціятива та моя постава
знайдуть їхню повну згоду. Тому я дозволю собі звернути увагу Вашого
Зібрання, що делегат уряду Совєтської України, хто б це не був, ніяк
не заступає ідей та аспірацій української нації. Я можу тільки висловити
свій жаль, що з нагоди виступати на міжнародньому форумі не може користати Україна Національна, яка під большевицьким режимом і росій
ським пануванням змушена мовчати та не має змоги виявити правдивого
українського голосу.

Андрій Мельник,
Голова Проводу Українських Націоналістів.

Наводимо цей фрагмент з політичної діяльности полк. Андрія Мельника
на те, щоб вказати на послідовність і стиль в його визвольній політиці. А коли
усвідомимо собі, що то був час, коли війна ще не була закінчена, Німеччина
ще не капітулювала, а на українців, зокрема українських націоналістів, кшіа
з усіх сторін, а найбільще з боку союзника західніх альянтів СССР, нагінка
як на «німецько-фашистівських коляборантів», то напевно кожний признає,
що ця постава і висилка телеграми до Сан-Франціско були мужні і відважні.
І таким безстрашним був полк. Андрій Мельник завжди, коли приходилося
заступати українську справу.

Підготовка до створення
Української Національної Ради
В парі з тим, продовжуючи заходи з грудня 1941 року консолідації всіх
українських політичних сил з одним політичним Центром, полк. Андрій
Мельник у порозумінні з Андрієм Лівицьким, який у міжчасі також переніс
ся з Ваймара до Бад Кіссінгена, скликав нараду представників українських
політичних чинників, В нараді взяли участь: від Директорії УНР — Андрій
Лівицький, заступник її Голови, і суддя Соловій, пізніший єпископ Варлаам
в Австралії; від Союзу Гетьманців-Державників — інж. Рознятовський і ко
лишній посол Сегейда; від Організації Українських Націоналістів — Голова
ПУН полк. Андрій Мельник та інж. Осип Бойдуник. ОУНР (Бандери) деле
гатів не прислала.
Хоч на тій першій нараді не осягнено заплянованої консолідації, та всі
учасники заявили, що в тому напрямку треба робити дальші заходи і відбувати
подібні наради, щоб довести до порозуміння і консолідації.
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Пройшовши всякі етапи і форми консолідації, ті заходи завершилися
створенням Української Національної Ради на базі Державного Центру Укра
їнської Народньої Республіки. Цей фрагмент показує на вірність Голови ПУН
полк. Андрія Мельника націоналістичному гаслові «держава понад партії» і
що він групові інтереси й амбіції все і всюди підпорядковував загальнонаці
ональній справі. А все те підтверджує державництво й соборництво, що було
притаманне полк. Андрієві Мельникові ще з часів Українських Січових
Стрільців у Києві.

Світовий Конгрес Українців
До аналогічних заходів на суспільно-громадському проміжку належить
ініціятива полк. Андрія Мельника в 1957 році скликати Світовий Конгрес
Українців і створити Світовий Союз Українців. Ця ініціятива на найкращій
дорозі до здійснення. Відбуття Світового Конгресу Українців і створення по
стійного координаційного органу — байдуже на його назву — напевно буде
мати поважне значення і для визвольних змагань українського народу.

Вщмолодження Проводу Українських Націоналістів
Останнім, далекосягним політичного значення актом, зокрема для
продовжування визвольних змагань і визвольної політики, який вспів ще
за життя провести Голова ПУН полк. Андрій Мельник, це т. зв. «відмоло
дження» Проводу Українських Націоналістів, яке формально переведено
найперше на Третьому Великому Зборі Українських Націоналістів 1947
року і потім ще раз на П ’ятому Великому Зборі Українських Націоналістів
у липні 1964 року. Кажемо «формально» тому, що «відмолодження» ПУН
було в основному розглядане і засадничо, без конкретизації вирішуване
на засіданнях ПУН.
Сталося це «відмолодження» на виразну вимогу Голови ПУН та інших
членів Проводу, Співосновників ОУН. Це відмолодження ПУН дає запоруку
безперебійно продовжувати визвольні змагання і визвольну політику. Ми
повинні бути раді й горді з того, що є ким «відмолоджувати», а заодно гаряче
бажати, щоб і надалі було ким відмолоджувати не тільки Провід Українських
Націоналістів, але й Організацію Українсььсих Націоналістів і весь Україн
ський Націоналістичний Рух. І це буде найглибшим поклоном та найбільшим
відзначенням світлої нам’яти полк. Андрія Мельника, коли ми з його послі
довністю всі свіжими підростаючими силами будемо продовжувати діло, якому
він усе своє життя безперебійно служив і на стійці якого помер.
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ВОЯК-ФІЛОСОФ
грецький філософ Діоген ходив у білий день із засвіченою лямпою по люд
них улицях міста, шукаючи чесної людини. Діогенів цинізм щодо його земля
ків був безперечно перебільшений. А все ж як важко знайти в житті людину,
яка єднала б у собі максимум шляхетних прикмет і наближена була б до ідеалу
справжньої Людини, що силою своєї особистости відрізнялась би від юрби
сірих комах людського мурашника, що викликала б пошану і беззастережне
довір’я навіть у її противників, що все своє життя віддала б праці для ідеї,
не шукаючи собі в тій праці особистої слави, популярности й оплесків.
Такою рідкою Людиною в українськім житті був полковник Андрій Мель
ник, якого архієпископ Іван Бучко назвав найкращою людиною на очолю
вання української нації і якого Юліян Вассиян схарактеризував як людину
природної достойности і внутрішньої гідности, «живою, дійсно лицарською
людиною».
Часто, коли хочеться в короткій формі схарактеризувати історичну особу,
її порівнюють до іншої відомої історичної постаті. Особа полковника Андрія
Мельника викликає згадку про римського імператора й філософа Марка Аврелія, ідеалом якого було так провести життя, щоб на його схилі можна було б
із внутрішнім вдоволенням ствердити, що не пішов за дрібною життєвою сує
тою, не дбав про життєві втіхи та болі, відкинув з погордою багато так званих
почестей, виявив прихильне наставлення до злобних людей, і щоб люди могли
сказати; «Він ніколи не скривдив людини ані вчинком, ані словом».
Марк Аврелій, як рідко хто, поєднував у собі вояка й філософа, дві при
кмети, що в популярному уявленні собі протилежні. Таким контрастом був
і Андрій Мельник. Від 1938 року, коли він перебрав головування Проводу
Українських Націоналістів, він стояв у центрі української політики, але не був
політиком у популярному значенні того слова. Не був політиком, що прямує
до здобуття влади для себе і для своєї групи, не нехтуючи навіть макіявелівськими принципами політики. Він очолював революційну організацію, але
при зустрічі «розчаровував» поверхових людей, які утотожнюють революцій
ність з зовнішніми ефектами голого чину та уявляють революційного діяча
як палкого трибуна народньої стихії і безоглядного командира озброєних
революційних лав, який твердою рукою жорстоко карає всякий непослух його
підвладних.
На думку декого, Андрій Мельник повинен був бути саме таким безогляд
ним вождем Організації Українських Націоналістів у трагічні роки Другої
світової війни, коли вирішувалося питання її організаційної цілости і коли
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революційний Примітив намагався підмінити державницький розум у наці
ональній боротьбі. На щастя для української справи, Андрій Мельник таким
«революціонером» не був, бо в іншому випадку наша визвольна діяльність під
час війни була б перетворилася у братовбивчу війріу між самими українцями,
яка була б до краю ослабила і так послаблені ворожим терором національні
сили і скомпрометувала б саме визвольно-революційне діяння. У відповідь
революційному примітивові він писав:
«Як досі, так і на майбутнє перемагатимемо лише нашою Великою Ідеєю,
глибокою мораллю, гідною поставою, відданістю справі та вірою в перемогу.
В часі, коли Батььсівщина вимагає від нас творчого чину, праці та жертвенного
самозаперечення, ми не сміємо зводити революцію на шлях безвідповідальности й самовинищування».
Спокуса влади й сили — велика й часто непереможна. Андрій Мельник
мав у своїх руках владу, підтриману силою його організації, але ця влада ніколи
його не спокусила тому, що він був зразком тієї ідеальної української людини,
до якої прагне український націоналізм, його особа й життєвий приклад були,
як писав Юліян Вассиян, «відкликом до ідеї духового братерства й життєвого
побратимства в серцях українських людей». Він був дійсно практикуючим на
ціоналістом у переконаннях і в діянні, а не на словах і зовнішніх ефектах.
Українська національна революція, до якої прагнув очолюваний ним
У к р ^ с ьк и й Націоналістичний Рух, була для нього не тільки збройним чином,
але в першу чергу намаганням переродити українську людину і перетворити її
індивідуалізм з анархічної отаманщини у творчу співпрацю людей, свідомих
своєї особистої гідности, сповнених пошаною і почуттям дружби до інших
членів національної суспільности й готових жертвувати собою в боротьбі
за національні ідеали.
Багато революцій, розпочатих в ім’я великих ідей, перетворилися в са
моціль і знаряддя здобуття влади для її творців. Андрій Мельник був послі
довний у своїй вірі в те, що українська національна революція має служити
тільки українському народові і що Організація Українських Націоналістів
це тільки знаряддя для виборення національної незалежности й передання
влади в руки народу. Тому всяке діяння, що вело б до розбиття національної
єдности, було для нього зрадою революційних ідеалів і принципів націона
лістичного руху.
Одначе його віра в революцію й ідеологію українського націоналізму
не була догмою, зведеною в сухі безкомпромісні форми. Націоналізм був для
нього живою філософією життя відданого бійця за національну — і тільки
за національну, а не групову — справу. Він був безкомпромісний тільки там,
де йшлося про добро національної справи; і, навпаки, якщо національна спра
ва вимагала компромісу з іншими групами, він без вагання готовий був шукати
такого компромісу в дусі національної соборности.
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Українська соборність не була для нього соборністю тільки територіяльною, а соборністю д ія н р ія всіх українських сил в національній боротьбі з підпо
рядкуванням вузьких інтересів собі і груп загальним національним інтересам.
Саме до такої соборности послідовно прямував Андрій Мельник і Провід
Українських Націоналістів у часі Другої світової війни та після неї. Згадати б
заходи ПУМ для створення спільного з іншими українськими політичними
групами українського політичного проводу в 1941 році, створення У к р ^ с ь к о ї
Національної Ради в Києві і пізніше її перетворення у Львові у Всеукраїнську
Національну Раду, очолювання полк. Андрієм Мельником українського пред
ставництва для переговорів з Німеччиною при кінці війни і, врешті, активну
участь ОУН в реорганізації Державного Центру Української Народньої Респу
бліки після війни і допомогу цьому Центрові людськими кадрами в Німеччині,
а особливо поза Німеччиною, де інші групи таких людських сил не мали аж
до початків 1950-х років.
Як колишній військовик та активний учасник війни за українську держав
ність Андрій Мельник був свідомий факту, що кожна революція освячується
кров’ю її слуг. Але клич «революція потребує людської крови» не був для
нього абсолютом і самоціллю. Він не вірив у революцію для самої революції
і революційний порив для пропагандивного ефекту. В його розумінні рево
люція мала служити тільки конкретним справам національної й державниць
кої рації, бо кожна зайво пролита краплина крови — це національна втрата.
Тому він погодився вжити кадри ОУН в боротьбі за Карпатську Україну,
але відмовився дати наказ до повстання в Західній Україні в 1939 році, коли
розліталася Польша, за що пізніше його крайньо революційні противники
обвинувачували в бракові революційности. Під його проводом ОУН не під
далася також спокусі розгорнути масову партизанську боротьбу в Україні під
час німецько-совєтської війни, воліючи на короткий час жертвувати своїми
організаційними впливами, замість безкорисно жертвувати людським життям
для короткотривалого ефекту й організаційних амбіцій.
Революційним діячам ставлять героїчні статуї, укладають романтич
ні балади і творять довкола них легенди. Особа Андрія Мельника якось
не укладається в такий тип. Може, тому, що він — як людина — був скром
ний та уникав героїчної пози. Але його заслуги не скромні, хоч оцінка їх
вимагає вдумливої і глибокої аналізи. Як Голова Українського Націоналіс
тичного Руху в незвичайно критичній для нащої нації доби, він урятував
гідність української національної революції, зберіг чистоту ідей українсько
го націоналізму, вивів ОУН на шлях конструктивної служби нації і силою
власного прикладу та гідности допоміг оздоровити загальноукраїнське
політичне життя в той час, коли йому загрожувало божевілля анархії і вну
трішнього самознишення. Про нього можна повторити слова Олександра
Неприцького-Грановського:
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І ХОЧ пора не р а з недомагала^
Н е мож учи збагнут и тих вимог,
Що історична путь в нас вимагала,
З тобою завж ди був одвічний Бог.

—

Бог і любов до України, особиста гідність, скромна відданість справі
і мудрість державної рації — це були дороговкази життєвого шляху Андрія
Мельника.

ЮліянВАССИЯН

ВЕЛИКА ЛЮДИНА*
Андрій — чарівне для українського слуху рідне ім’я. У сизій давнині зри
нає воно постаттю апостола на дніпрових горах і прорікає постання великого,
славного міста. При звукові цього імени виявляємо благовісно розкриті руки
над плодотворною землею і чуємо, як величні слова пророчого благословення
линуть у вирій часу і стаються живим тілом історичного народу, пю на цій землі
вдомовився по сьогоднішній день.
Легендарна далекість, пророча вагітність і осяйна святість єднаються в ці
лість і творять притаманну сутність цього імени. Воно, як усяке іменне слово,
має в собі устійнений непроминальний зміст, отой буттєвий реалізм платонівської ідеї, що відкривається в живих зразках індивідуального людського
існування. Люди, випадкові носії імен, деколи сповняють їх так вартісно
змістом свого особистого життя, що, здається, перекликуються з досконалістю
Ідеї як її ідеальний зразок. Вийнятково рідкісний є такий збіг повновартісного
звучання подуманої в ідеї досконалости з життєвою дійсністю живої людини.
Це знак, що найбідьщ істотна спрямованість реального життя — нагірня, ідей
на, верщинно-доцільна.
Ми, люди, дуже суворі судді людської доверщености і радще схильні з при
роди поменшувати значенність ближньої людини, аніж її перебільшувати.
* «Андрій Мельник, у першу річницю смерти, 1964-1965» / / За редакцією д-ра Марка Анто
новича. — Видання Крайової Екзекутиви Українського Національного Об’єднання Канади. —
Торонто — Вінніпег, 1966.
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Є своя особлива родова людська розкіш у буранні святощів і зрівнюванні всьо
го вивищеного до спільного рівеня загальнолюдської пересічности. Як люто
висміваємо вчорашніх богів, з якими кпинами накидається холодний розум
на ідолопоклонство власної душі, як цинічно знущається він над природою
людини, що з невідомих, незрозумілих і дитинно наївних спонук творить собі
вічно нових ідолів і поклоняється їм з однаковою відданістю в часи варварства,
просвітности чи цивілізації. Зміняються божки й образи — людина ж незмін
на, і потреба культу вічна. Вона обезславить сусіда і вб’є власними руками
ближнього праведника не з святого почуття речника справедливої людської
рівности, а тільки тому, що в почутті власної славолюбности не переносить об
разу брата на тому місці, якого прагне виключно собі. Переслідування релігії,
нищення вівтарів, поборювання вір має той самий спільний корінь глухої зависти, з якого роститься дика парість нового ідолопоклонства — матеріально
і безпосередньо собі самому.
Суд духовно свобідної людини про людей і людську природу вільний від
усяких пристрастей думки та почуття і збувається єдино на засновках гідности і вартости. Признаємо талант доброго мистця, величаємо геніїв творчої
мислі, падаємо на коліна перед Спасителем. І в думку не приходить охота
бунту, настільки вимовна для нас сила вартости в даних постатях і настільки
потверджена в них наша жива вічна людська природа, що зводить свій тужний
зір у небесні висоти. Як відрадно на шляхах розбою стрінути добру людину,
як спасенно серед оргій безвірства і порочного відступства здвигається світоч
віри і вірности, як полум’яно загоряються очі в заляканих пітьмою людських
челюстях приречених жертов, коли нараз прогомонить голос: «Не бійтеся, я
з вами завсіди, я свідчу, що людина не вмерла у ваших душах, тільки примеркла
в недолі животворча її сила».
Хто б не сказав отих слів, він мовить сущу правду, він речник вічної лю
дини і збудник непроминальних сил людської природи, що прагне світла
на землі, світлости людини й образу живої святости. Не шукаймо розумом
у людині більшого, ніж серцем прагнемо, і не поменшуймо в світі та в людях
тієї дійсности, що її очима справедливої душі можна виразно побачити і без
сумніву ствердити.
Перед нами постать дивної людини немов підноситься з течії часу і хоче
подивитися над нею в звершеному стані. Час не має сил зміцнити її обличчя,
ні додати йому сильніших рис виразу. Життям завершена сформованість ви
явлена безпосередньо як вислів незмінного характеру, як портрет внутрішньої
суверенности, як своєзаконна духова особовість. Андрій Мельник — люди
на зразкової міри, повний муж, про якого зайво витрачати посібні засоби
характеристики. Слово тут скаже завжди менше, ніж треба, він-бо завсіди
більший, аніж здається бути. Додавати цього цій постаті, різьбити її образ
мистецьким підкресленням поодиноких ліній — означало б скривлювати
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оригінальний дійсний стан живої повноти: кривдити його. Через додачу
чи підкреслювання пропала б правда безпосередньости, а з нею була б втра
чена найсуттєвіша посвідка сили — жива, дійсна, лицарська людина. Таїсий
голод, у світі й у нас, на людину в скромному значенні природної достойности
і внутрішньої гідности, що не бачити справжнього скарбу людяности, оминати
його на дорозі власного життя — це непростима вина незрячих, які не відають,
чого саме в житті прагнуть.
Андрій Мельник ніколи не накидався своєю особою, а говорив про себе
тільки багатим життям добре сповнюваної повинности і несхитної вірности
на становиші, без уваги, чи надійне воно, чи втрачене. Від молодечих літ до
бровольця Українських Січових Стрільців до останнього дня на стійці несхит
ний воїн Андрій Мельник — знак, що становище укріплене силою найкращої
людської якости. Одначе не справа бійця та воїна говорити про те рідним бра
там, що з полудою на очах і заразою в серці товпляться на життєвому тоці, мов
на смітному базарі, де обман, грабунок, крадіж і зрада є людським хлібом для
“торгівців усім і всіми. Він там пробивався до людських душ, його шлях був би
вибраний просто і прямо — через українську історію до здійснення україн
ської національної ідеї і створення української державної нації. Шлях не був
готовий і вимощений до походу зброєносців та бойових возів, шлях починався
в історично-національній свідомості молодої душі, що чула в серці призив бути
в рядах Архистратижого війська, нести в собі призначення св. Юрія і служити
лицарським подвигом святій справі. Так починався славетний цей шлях крізь
безодню до вершин, так виглядало перше військо, на прапорах якого лопотіли
хрести, схрещені шаблі і витав побратимний дух січового лицарства. В ньому
давність української слави ожила, були хвилини, що до живого нагадували
княжі дружини або козацькі сотні. Відвага, сміливість, завзяття, бойовий
порив і оборонна видержність. Лицарська честь — не була пустим словом
крикливої окраси, але суттю бойових чинів і життєвого побуту. Сила неписа
ного закону, мужність духа творили панівний настрій Стрілецтва, і в такому
середовищі треба було кожному панувати над собою, триматися внутрішньою
силою на обрії повинного рівня. Взаємна постава людей тримала цілість в по
добі ордену, свідомого своєї великої історичної місії. Добір у складі тієї бойової
формації вчорашнього українства переводила жива ідея та високі її бойові ви
моги. Не диво, що стрідецтво видало з себе численну фалянгу хоробрих бійців,
старшин і пізніших організаторів та провідників громадського і політичного
життя.
в коло воїнів-побратимів увійшов Андрій Мельник, думаємо, внутрішньо
готовий як морально сформована особовість. На тлі виструнченої лави новітніх
хмельничан вибивається його висока, струнка постать нордичної будови тіла
незмінним стилем постави, рухів, ходи, мови й поведінки. Абсолютна опанованість людини з нутра власної природи, тип буттєвий, не посталий зусильним
ЙОГО
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самовишколом, невпинною контролею себе, мозольним вивченням рухів, поз,
манер, характер безпосередньо прямий, твердий і невгнутий, а не з наказу собі,
з рації панівної мети, особистої чи суспільної, — оті риси творять доповнену
і ритмічно зрівноважену цілість живої істоти, де вигляд і будова тіла висловлю
ються в виявах душевного життя, а душа говорить складом, рухами і загальним
образом фізичної природи. Ота психофізична довершеність займає в просторі
людських взаємин становище повної суверенности, що діє на оточення не по
казом, перебоєм чи накидом себе, але враженням своєї внутрішньої свободи,
природности своєї появи і бутгєвої певности себе. Нічого з тих прикметних
ознак не підкреслюється намірено, кожна проявляється природно і свобідно,
і саме в цьому невимушеному стилі самовияву коріниться весь чар особистости
на оточення і тайна поваги та респекгу оточення для особи полковника Андрія
Мельника. Найперше враження певної замкнутости, недоступности, холодности, доктринальної аскетичної суворости, ба, навіть нечулої жорстокости
Ідейника — слабне і повільно перетворюється в дальших взаєминах з ним у пе
ресвідчення про високу людяність, уважливість, від даність, цінність і доброту
тієї напрочуд багатої душі, що замешкала в її стрункій статуї гідности, поваги
і стоїчної мовчаливости. Проте рухи тієї статуї м’які, еластичні, а вияви, можна
сказати, величні, бо відбуваються вони в такт внутрішнього життя, що на
справді горить непослабно високим нап’яттям моральної волі — нап’яттям
рівним, буттєвим.
Не будемо брати в перелік видатних виявів чинної волі тієї людини,
не будемо хвалити, ні славити його вояцьких чеснот, скажемо тільки, що себе
не жалів він ніколи і в бою ішов напереді, в полоні і в тюрмі прикладно і зраз
ково зберігав високу честь во'іна-революціонера. Своє становище займав у той
самий спосіб природної свободи долі, як приймав кожний її удар — мовчки,
без торгів і нарікань, зайвих жертов свідомої гордости і великости. Це правди
вий дружинник з тієї лави передових воїнів, що любої хвилини може зайняти
місце впавшого князя, однак його честь ніколи не дозволить і думки настава
ти на владу живого князя тому, що носить він у собі справді княжу душу, яка
не міняє установленого морального ладу і живе не для боротьби за особисту
владу, але для перемоги своєї ідеї в світі. Саме тому — цьому блискучому реч
никові, оборонцеві й будівничому людського життєвого ладу на найкращих
і найтривкіших вартостях людської лицарської духовности, цьому рідкому
на ґрунті нашої сучасности зразкові життєвого аристократизму, цьому вро
дженому мистцеві такту, цій високошляхетній людині було призначено силою
засади контрасту наткнутися на гать рідного опору, що відплатила мужеві
вірности — зрадою свого вождя і чеснот провідництва. Найболючіший удар
ззаду, від своїх однодумців, тоді, коли він ціле життя стояв у боротьбі в бойовій
лінії і жив одною думкою про ворога своєї Батьківщини. Такого удару доля
Андрієві Мельникові не пожаліла, однак найбільше лихо в тому, що ця подія
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залишилася для полутемного українського світу в темряві і він до сьогодні
не збагнув її вимови історичного нашого двоєдушшя — героїчної світлости,
пожираної челюстями руїнного хаосу. Андрій Мельник має оте коріння знаття
основних рушіїв людської ііуші, тому відповідно вимогам становища свого на
роду між двома ворожими тоталізмами Другої світової війни не пішов на розбурхання пристрастей визовників, але наказав жертвенну видержність перед
ударами рідного шалу. Він вірив в українську людину, що переможе вкінці
в собі пекельні сили хаосу і прозріє для творчої дії.
«Я такий, який є, готовий віддавна, я незмінно живий серед вас і чекаю
вашого дружнього відзиву»,— отак міг би сказати про себе мовчазний воїн
нашої доби, що свій довгий похідний шлях пройшов кроком рівним і пев
ним. Та він — Андрій Мельник — не скаже про себе нічого, бо що змогли б
слова, коли лицарське звершене життя його не знайшло достатньо слухачів.
Тривання тієї постаті на ґрунті української дійсности різко відрізняєть
ся виразними контурами своєрідности і наперекір сокрушній потузі часу
не розпливається в панівній світлотіні нашого крайовиду. Блиск шляхетного
каменя світить у темряві братнім соняшним сяйвом, немов терпеливий за
пит горам сірого людського каміння; «Чому не світите силою вашої життєвої
видючости, вона ж у вашому нутрі нечинно спочила, добровільно закована
сном моральних сил ваших? Будіться і світіть, починайте вже раз той свій
невольними думами оспіваний і незрячими очима вимріяний день свободи
і вільного людського життя. Станьтеся гідними власного призвання, ви ж
бо люди!»
На широкому шляху історичного буття українського народу багато
пам’яток, написів, символів і покликів. Кожна визначна людська постать
говорить мовою сутности свого звершеного життя. Між живими звичайно
не багато буває таких, що правили б за символ і зразок. Тільки вийняткова
довершеність особи, сформованість морального людського типу дозволяє
сучасникам живу людину вважати дороговказом і вартістю. Мусить це бути
особливо видатна людська постать, щоб серед життєвого виру і стихійного руху
перемін сталася помітною і тривалою. Це знаємо, з джерел якої волі йде по
клик до життя особливо виражених та окреслених людських подоб, погоджу
ємося в здогаді, що Провидіння чинить такі скріплені підкреслення в пляни
історичного буття для витримання людських спільностей у можливо сильній
формі змагової життєвої здібности. Суспільні організми, схильні дробитися
і розпадатися, забезпечує воно появою рівноважних сил сцілення та наладнання в них здорової органічної функціональности частин. То сили здорової
і моральної якости. їхнє призначення виявнюється характером і стилем цілого
їхнього життя, в тому відношенні вони діють на своє життєве оточення безпо
середньо своїм прямим буттям і перемагають його спротив уже за життя або
прокладають до нього шлях черговим появам.
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Постать полковника Андрія Мельника та його життєвий твір — то пере
дусім відклик до ідеї духового братерства і життєвого побратимства в серцях
українських людей, що заглушили в собі природну людяність. Цей відклик
виконаний зразковим стилем шляхетного лицарського життя людини і по
ставлений українству як основний запит, на який воно мусить дати ядерну
і ясну, співзвучну відповідь. Не заявами, а своїм достойним шляхетної лю
дини життям національно свідомої і державнотворчої спільности. Згаданого
запиту не ставить від себе, особи, Андрій Мельник, але його цілою постаттю
та моральними якостями його духової природи питає історична доля України
живих сучасників, так як питає мати своїх розсварених синів, що побиваються
за місце батька родини. Родина в небезпеці, і перед розпадом може врятувати
її єдино ідея роду, визнана словами й устами, але не стверджена серцем братів
як головна напрямна їхнього життя в родинній спільності. Важкий і непопу
лярний такий запит для слуху сучасного українця, шо переважно втратив фі
зичну змогу самостійно слухати або наставився на легку перемогу і любі звуки
звитяжних фанфар. Та ніякий грім барабанів не заглушить запиту, що став
лений внутрішньо в площині збірного сумління як неухильне призначення,
що його виконати треба по-лицарському, зразково, так, як його виконував
упродовж свого життя Андрій Мельник — шляхетна людина, повний муж.

Зиновій К Н И Ш

ОЧИМА д руги х
(До характеристики полк. Андрія Мельника)*
Понад п ’ятдесят літ провів полк. Андрій Мельник на провідних і команд
них постах українського військового, громадського, підпільно-революційного
і політичного життя. Цей проміжок часу рівняється майже двом людським по
колінням. Значить, що в тому часі разом з полк. Мельником — чи то під його
проводом, чи то побіч нього в інших військових формаціях — виросли два
* Стаття друкована перший раз у «Самостійній Україні» в Чикаго 1964 року, в числі, присвя
ченому пам’яті полк. Андрія Мельника. Передрукована в збірничку Крайової Екзекутиви УНО
в Торонто 1965 року, за редакцією д-ра Марка Антоновича, в першу річницю смерти полков
ника. Тут цілком перероблена й доповнена новим матеріялом.
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ПОКОЛІННЯГромадських і політичних діячів, його сучасників. Вони були свідками
його діяльности, не раз мусіли займати до неї таке чи інше сітановище, брати
до уваги його особу й характер як провідника, більше чи менше з нею рахува
тися у власній своїй діяльності. Але всі вони зжилися з ним, як з невід’ємною
частиною української дійсности, і ледве чи був би хто з них у стані в тому часі
всеціло й під кожним кутом подати характеристику свого великого сучасника.
Недарма ж за життя людини ніколи не можна її правильно оцінити, і тільки по її
смерті, з перспективи часу виринає її повний і правдивий образ.
Буде завданням історика прослідити повне трудів і змагань життя полк. Ан
дрія Мельника та визначити його місце в історії. Завдання не буде легке, коли
він схоче реєструвати й інтерпретувати факти та події. Але стане він перед ве
ликими труднощами, коли в джерелах своєї праці схоче покликатися на слова
самого полк. Мельника. Бо промов виголошував він мало, деклярації та заяви
складав тільки в конечності, пресові конференції чи інтерв’ю з пресовими ко
респондентами відбував тільки в надзвичайних випадках, коли не можна було
без того обійтися. По своїй вдачі була це людина діла, а не слова, віїї не писав
історії, тільки творив ЇЇ. Таким був усе своє життя: скупим на слова, багатим на
чини, рішучим у команді, непохитним у раз зайнятій поставі. Таким пам’ятали
його сучасники, і так перейде він до історії.
Спробуймо пригадати собі декілька голосів визначних сучасників полк. Ан
дрія Мельника, як вони висловлювалися про нього при всіляких нагодах.
В часі своєї ранньої молодости й університетських студій полк. Андрій
Мельник мало був відомий українській суспільності, так само як багато інших
визначних постатей з доби наших визвольних змагань. Щойно в рядах Україн
ських Січових Стрільців почав він звертати на себе увагу якостями провідника
й коменданта, що висували його щораз вище наверх по ступенях військової
кар’єри. Передусім славився він серед військових товаришів своєю відвагою,
що нічого не мала спільного з одчайдушністю чи показовою бравурою: це була
спокійна й холоднокровна відвага військового старшини, відповідального
за долю своїх вояків. Так зарисовується його портрет у спогадах його колишніх
товаришів по зброї, з котрих запитуємо тут один:
«Є в нас оіфема численна група старшин, які творять свій гурт, такий ці
кавий і відмінний від інших.
Маю на думці наше новочасне лицарство, людей твердих жовнірських
характерів, наче вроджених до меча, щоб воювати, людей, які в бою знаходять
себе, своє живло і які творять історію.
Це вже не ті сантиментальні стрільці, офіїїери, але поважні, строгі вояки,
провідні стовпи відродженого нашого війська, люди, які творять характери,
які вчать своїм прикладом і на собі будують храм будучности...
Багацько їх! Це найпопулярніші і найбільше люблені стрілецькі старшини,
це ті, які одним рухом, одним словом ведуть лави за собою і перемагають.
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...я бачив Андрія Мельника, коли йшов до приступу усміхнений і спокій
ний, начеб на прохід, і крутив паличкою...
Ішов посередині розстрільної, а довгі крила вирівнювалися до нього ліні
єю і шумним вихром впали на ворожі лави... і тоді переважили хитру терезку
в нашу користь.
Це було під Семиківцями, при довгім підгаєцькім шляху, коли жива лента
огортала ворожі ряди, а тисячі гострих кульок сичали і земля рвалася густи
ми бовванами експльозій, а над головами в’язалися лаьщюги шрапнелевого
диму... Ішов спокійний, усміхнений, у промінні пополудневого сонця з вірною
дружиною-сотнею...
І хай так іде все, до кінця днів наших і в пам’яті наших унуків — він, спо
кійний і бистрий сотник, лагідний і найхоробріший. Він і його хлопці... Хай
іде в споминах тих великих днів у хвилі наших змагань і боїв і живе вічним
спогадом!..
Чи є що краще й цінніше над любов і пошану, за відвагу і примірний про
від у бою?..П
В історію збройних змагань 1917—1920 років увійшов полк. Андрій Мель
ник не тільки як бойовий старшина на воєнному фронті. Його ім’я назавжди
записане в ній також як провідного булавного старшини й організатора укра
їнської збройної сили. Ось як писав про нього ген. Микола Капустянський
ще в 1922 році, цебто в часі, коли не був ще членом Організації Українських
Націоналістів і коли ще не лучили його з полк. Андрієм Мельником вузи однієї
організації, тільки хіба спільні спогади воєнних днів:
Начальник Штабу, отаман Андрій Мельник.
«Штаб Дієвої Армії організовано в Києві, виділивши з Головного Управ
ління Генерального Штабу частину особистого його складу. За Начальника
Штабу було призначено отамана Андрія Мельника,
Отаман Андрій Мельник, старшина австрійської служби, з походження
галичанин. Брав діяльну участь в організації січовиків (помічник коменданта
полк. Євгена Коновальця). В ролі Начальника Штабу Корпусу СС керував
січовиками в переможному наступі на Київ. Видатний старшина, знаменитий
організатор, відважний, коректний і чесний, палкий патріот. Здобув собі по
шану й повагу старшин ШДА, вояків та урядових і політичних чинників.
Отаманів Андрія Мельника та Василя Тютюнника (його помічника) на ці
посади було призначено з причин національно-політичних як видатних і популярних у війську и суспільстві діячів» .*
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* з розділу «Силуети старшин УCCs^ недрукованої більшої праці Василя Дзіковського, якої
оригінал зберігається в архіві УСС у Нью-Йорку.
** Ген. М и к о л а

К а п у ст я н сь к и й .

«Похід українських армій на Київ та Одесу в 1919 році».
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Подібних голосів знайдемо більше в українській воєнній мемуаристиці,
для прикладу вибрали ми один з найбільш авторитетних.
Не можна тут поминути голосу історика української революції 1917—1920
років, коли він розправляється з закидами деяких правих кіл українських по
літичних партій тих років, піднесеними в меморандумі Головному Отаманові
Симонові Петлюрі. Там вони затурбовані були призначенням на вищі ко
мандні пости в українському війську старшин колишньої царської російської
та цісарської австрійської армій, нижчих рангою і без попередньої підготовки
у фахових військових академіях. Забували вони, шо це час революції, коли
на поверхню життя вибиваються не ті, в кого дипльоми й титули, але в кого
хист і здібність. Перед маршалами французької революційної армії під прово
дом Наполеона вся Європа ставала навколішки, а з них більшість була колись
фельдфебелями, різниками, писарчуками чи недокінченими теологами — чим
хочете, тільки не кваліфікованими випускниками вищих військових шкіл. Від
повідаючи на ті закиди, пише він:
«Щодо військової політики — Начальником Штабу Дієвої Армії і Началь
ником Генерального Штабу був прапорщик австрійської служби, неукінчений
агроном от. Мельник — так, він був на тих посадах. Але забули, що це був той
самий от. Мельник, котрий як Начальник Штабу Січових Стрільців з Білої
Церкви виступив проти гетьмансько-московських генералів (Долгорукових,
Келерів і К “.) під командою от. Петлюри, не боючись їх досвіду, тоді коли
добродіям, підписавшим меморандум, і не снилася перемога «петлюрівських
бандитів». Це той самий от. Мельник, котрий з зимною кров’ю в найтрагічніші
хвилі державно-політичного життя не губився, не тікав, як це робили панове
Шемети, Ковалевські і багато-багато інших, а своїм організаційним хистом
і здібностями поставив як зразкову частину осадний корпус Січових Стріль
ців у Києві, а серед військового хаосу намагався завести систему та порядок
військовий. На цих посадах він здобув собі повагу своїх підлеглих, де були
і старшини Генерального Штабу, як от. Сінклер, полк. Капустянський, полк.
Безручко, Отмарштайн, полк. Сальський і Петрів, от. Ген. Штабу Ярошевич,
от. Дельвіг і багато других. Безумовно чесний чоловік і посідаючий організа
ційні здібності.
...Командуючий східним фронтом — прапорщик австрійської служби
от. Коновалець. Який він мав чин за австрійської служби, навіть нецікаво.
Цікаве те, що іменно от. Коновалець стояв на чолі корпусу Січових Стрільців,
частини, якої не мали навіть європейські дисципліновані армії по своїй орга
нізації, карності та бойовій упертості.
...Хто ж, як не Мельники, Тютюнники й інші, побивав московські час
тини? Хто боронив цілий світ від зграї московської, змінившої вонючі онучі
на червоний прапор, неповинною людською кров’ю заплямлений? А під при
криттям чиїх грудей і багнетів панове автори меморандумів утікали за кордон?
260

_______________________________________ СПОГАДИ_______________________________________

Чи хоч одна партія змагалася вплинути на «ненависних» їм отаманів? Вся їх
робота зводилась до того, щоб отаманів привернути на свій бік у своїх пар
тійних цілях, а найголовніше — добитися од отаманів, щоб вони не узнавали
Головної Команди»*.
Не менш високо цінили особу полк. Андрія Мельника й здсраїнські духо
вні кола. Відома його тісна й довголітня співпраця з митрополитом Андреєм
Шептицьким так і в довоєнних часах, як і в часі самої війни. Може, колись
розкриються архіви, й не один цікавий та незнаний момент з тієї співпраці
вийде на денне світло.
Коротку, зате бистру характеристику полк. Андрія Мельника напередодні
Другої світової війни подав архієпископ Іван Бучко, що в тому часі об’їздив
українські поселення в Америці:
«Полковник Андрій Мельник — це найкраща людина, яку українці мо
жуть мати за вождя. Працьовитий, побожний і шанований усіми — він мало
говорить, зате робить. Він добре розважує консеквенції якої-небудь акції, але,
рішившися раз, переводить цю акцію рішуче. Поляки чотири роїси пробували
зломити його тортурами, але його мужність не заломилася. Він ніколи не за
водить довір’я... Андрій Мельник має довір’я серед народу, і нарід гордий
на нього, як на свого вождя»**.
Невгнутість полк. Андрія Мельника перед ворогом, крицева воля у спро
тив! йому, незважаючи на особисту небезпеку і на репресії, особливо вияви
лася в часі підпідьної його діяльности і потім у тюрмі. Микола Бігун, один зо
співв’язнів полк. Андрія Мельника у львівських тюрмах, розкриває в своїй
розповіді один такий промовистий момент, що характеризує незламність полк.
Мельника в обличчі найвищої небезпеки;
«Вже зразу по прибутті до тюрми помітив я, що полк. Андрій Мельник
не тільки з мотивів своєї дотеперішньої функції в УВО, але й через свою по
ведінку й поставу в тюрмі був незаперечним авторитетом для всіх політичних
в’язнів. Він і тут керував ними, як недавно на волі... Вранці 1 листопада 1924
року всі в’язні вийшли на прохід з національними відзнаками. Сторожі нама
галися їх зняти, та ніхто їх не послухав, щобЬіьше — полк. Мельник виголо
сив до в’язнів коротку святочну промову, в’язні відспівали пісні й відійшли
до камер. По обіді на всіх трьох турах проходу в’язні були з відзнаками і співали
пісень. В тюремних обставинах це було невиданим явищем. Тюремна адмі
ністрація заалярмувала поліцію і дозорців з Баторого й Бригідок. Прийшло
* О л ек са н д ер Д о ц ен к о . «Літопис української революції 1917—1923». — Львів, 1924. — Т. II. —
Кн. 5. - С. 98-99.
** Цитовано за книжечкою: Г. Полікарпенко. «Організація Українських Націоналістів під час
Другої світової війни» / За редакцією Богдана Михайлюка. — Четверте доповнене видання. —
На чужині», 1951.
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КОЛО 50 поліцаїв на чолі з комісаром поліції та з президентом суду Гавелем...
Вимагають припинити співи та зняти відзнаки. Ніхто не слухає. Тоді стягають
усіх з проходу й ведуть перед вартівню, де повторюють наказ зняти відзнаки.
І тепер ніхто того не виконує. Тоді през. Гавель звертається до полк. Мельника,
заявляючи, що він буде відповідальний за те, що зараз станеться. Полк. Мель
ник відповів, що сьогодні наще національне свято й увечері ми самі знімемо
відзнаки. Тоді Гавель передав владу в руки комісара поліції. Цей наказав по
ліцаям надіти багнети й оточити в’язнів колом. Комісар звернувся до полк.
Мельника, що стояв на правому крилі вілл іду в’язнів, з домаганням зняти від
знаки, загрозивши, що йнакше поллється кров. Полковник Мельник поглянув
на ряд в’язнів і відповів: «На нас ваших багнетів забагато, але на ідею Перщого
Листопада — замало!» І подивився на в’язнів, як вони сприймають його слова.
Ці стояли поважні й мовчазні. Поляки зніяковіли. Мовчанка. По хвилі Гавель
викликав комісара поліції на подвір’я і щось з ним говорив, після чого комісар
вернувся і відкликав поліційний відділ»*.
Хоч і був полк. Андрій Мельник націоналістом, членом націоналістичних
організацій, спершу Української Військової Організації, а потім Організації
Українських Націоналістів, та ніколи не було в нього сектантського партику
ляризму й нетолерантного фанатизму, вузького підходу до загальних націо
нальних справ. Він завжди був готовий до співпраці й помочі в кожній потребі
українського народу, незважаючи на те, звідки до того виходила ініціятива.
Своє завершення ця прикмета його характеру знайшла пізніше, під час пере
говорів про покликання до життя Української Національної Ради, але й перед
тим він ніколи не відмовлявся від участи в якій-небудь спільній українській
суспільній чи політичній акції. Один з доказів такої духової формації полк.
Андрія Мельника дає нам д-р Матвій Стахів, колишній Секретар Української
Соціялістично-Радикальної Партії у Львові, в своїх спогадах з часів відомої
«пацифікації» восени 1930 року в Західній Україні, Сформувався тоді Комітет,
якого завданням було, між іншим, зібрати документацію про польські звір
ства та знущання в «пацифікації», якнайшвидше передати їх за кордон і там
опублікувати до широкого відома прилюдної опінії, щоб у той спосіб змусити
поляків припинити варварське руйнування здобутків культурної та еконо
мічної праці українського народу. Для того потрібно було поважної суми
грошей. Не було часу розписувати загальної збірки. Комітет мусів звернути
свою увагу на найбільш заможних одиниць, щоб до одного-двох днів зібрати
потрібну кігіькість грошей. Тому що ця збірка мусіла відбуватися без записів
на збіркових листах, без ніяких посвідок, зайнятися нею могла тільки людина.
* В о л о ди м и р М а р т и н ец ь. «Українське підпілля. Частина перша. Від УВО до ОУН, спогади
й матеріяли до передісторії та історії українського організованого націоналізму». — 1949. —
С. 72-73.

262

_______________________________________ СПОГАДИ_______________________________________

ЩО мала беззастережне довір’я в усієї без вийнятку суспільности. Секретар
Комітету д-р Матвій Стахів єдиною такою особою уважав саме полк. Андрія
Мельника і запропонував йому тим зайнятися. Без одного слова полк. Мель
ник погодився, негайно взявся за діло і в точно визначеному реченці зібрав
та передав Комітетові потрібну для закордонної акції суму. Згадуючи про те
у своїх спогадах у розділі п. н. «Моя співпраця з полк. Андрієм Мельником»,
автор закінчує такими словами;
«Варто згадати, як полк. Андрій Мельник уявляв собі політичну боротьбу
з ворожим наступом. В такій ситуації він бачив тільки один спосіб оборони
і протинаступу: спіїїьний національний фронт боротьби.
Вимога спільного фронту була випливом довгої привички Андрія Мель
ника ще з часів його військової служби Україні як командира сотні УСС,
а потім Начальника Булави київських Січових Стрільців у листопаді 1918 року
та незабаром як Начальника Булави Дієвої Армії УНР. Андрій Мельник звик
до аксіоми, що успЬс боротьби проти ворога вимагає спільних операцій різних
з’єднань війська і на різних місцях. Кожна операції! наперед засуджена на не
успіх, коли нема спільного пляну, хоча б навіть найвідважніше боролися різні
відділи фронту поєдинці, без одного пляну й узгіднення»*.
Ближчі співпрацівники полк. Андріїї Мельника рідко говорили і дуже
скупо писали про нього за його життя. Не любив того полк. Мельник і тіль
ки, коли вже ніїїк було відмовитися, напр. у 50-ті, 60-іі та 70-іі річниці свого
життя, мовчки сприймав цю конечність. Знали вони про таку його поставу
і шанували його волю. З тих небагатьох голосів наведемо один, з-під пера
близького йому довголітнього співпрацівника;
«Характеристика навіть пересічної особи має на меті не тільки з’ясувати її
як одиницю, але в першу чергу пізнати її призначення. Куди тяжча характерис
тика людини, що виростає понад рівень свого оточення і життя якої є історією
її народу. Такої людини не можна вичерпно окреслити, її треба інтуїтивно
відчути. Згадаємо тут особисту хоробрість полковника Андрія Мельника, кри
штальну чистоту його характеру, його організаційний хист і глибоке знання
людей. Це все записали вже наші літописці в своїх анналах, про те знаємо з без
посередньої зустрічі з ним і співпраці, а далі з боїв і з в’язничних тортур — все
те доведено його досягненнями в минулому й сучасному. Це загально сказано.
Але що лежить у структурі його особистости?
Головна прикмета полковника Андрія Мельника — це його логіка, непо
хитна консеквенціїї його думки аж до останніх висновків. До того долучується
глибоке відчуття реальности, якої не може бракувати в характері великого дер
жавного діїїча. Андрій Мельник бачить самого себе, власні можливості, людей
* Д-р М а т в ій С т а х ів . «Проти ворожого наступу — спільний фронт» / / «Народня Воля».
Скрентон, Пенсильванія. — 1964, — Четвер, 17 грудня. — Ч. 49.
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І аспірації такими, якими вони є, а не якими повинні бути або як хотілося б
їх бачити. Бачить він їх з прозорою повністю, а до свого пізнання послідовно
стосує діяння. Послідовність чину так само характеристична для індивідуальности полковника, як надзвичайна послідовність його думки.
Другою характеристичною рисою особистости полковника Андрія Мель
ника є його річевість. Добро нації, інтерес справи ставить він вище власних
інтересів і власної амбіції, але теж і понад інтереси й амбіції інших. Ця риса
сполучена з гострим і надзвичайно розвиненим інтелектом та інтуїцією, А в тій
сполуці саме лежить здібність полковника Андрія Мельника творити широко
закроєні шіяни діяння і передбачувати наслідки рішення. Андрій Мельник є
перш усього людиною чину, його суспільна діяльність керується волею та ін
телектом. Для вольової сторінки його характеру питома надзвичайна завзя
тість і відпорність великого імпульсу. Андрій Мельник не належить до людей,
що надто швидко приймають рішення або деклярують своє відношення до лю
дей, свої погляди на події чи методи їх опанування. Але раз прийняте рішення
він послідовно і з надзвичайною твердістю переводить до кінця, наскільки
не змінилися доосновно умови, що це рішення упідставнюють. Знаючи своє
призначення, полковник Мельник є водночас надзвичайно скромний. Осо
бисто непохитний у принципах, він завжди готовий піти назустріч людям,
признати їм заслуги і помогти направити помилки. Непорушно твердий в ося
ганні своїх цілей, він толерантний в особистих взаєминах. Це є толерантність
людини, сила характеру якої стоїть поза сумнівами так його власними, як
і всього оточення. Цікаве, що цей твердий вояк і державний діяч холодного
розсудку визначається рідкою особистою добротою вдачі і джентльменською
льояльністю супроти своїх співробітників. Кожний з нас свято вірить і знає,
що він на життя і на смерть може покластися на свого полковника Андрія
Мельника»*.
Особиста відвага — одна з найважливіїпих прикмет кожного провідника.
Хто хоче інших вести за собою, мусить сам бути сміливий і відважний. За боя
гузом ніхто не піде. Але відвага в обличчі небезпеки в бою, коли важиться жит
тя і смерть,— це речі, що їх нерідко стрічаємо. Одначе відвага людини великого
формату виявляється щойно тоді, коли прийдеться їй брати рішення за долю
не тіїїьки себе самого чи найближчих своїх друзів, але й за відповідальність
перед цілим народом та перед історією. В пам’яті автора назавжди лишиться
засідання Проводу Українсьгшх Націоналістів у Кракові 1941 року, коли при
йшла перша — глуха ще й неперевірена — чутка, начебто у Львові створилася
* Передруковано зі статті Зиновія Книша п. н. «Лицар світлочистої ілеї» в часописі «Хлібо
роб». — Курітіба (Бразилія), 1951. — Ч. 50-31, Цитат запозичений з одного підпільного видання
ОУН, де відносна стаття, із зрозумілих причин конспірації, не була підписана. Не було під нею
навіть псевдоніма, але її стиль показував би на авторство інж. Миколи Сціборського.
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українська державна влада під проводом молодих людей, що стояли в опозиції
до полк. Андрія Мельника і кермованого ним тоді політичного руху. Полков
ник Роман Сушко — в його руках лежали тоді зв’язки до Львова — зреферував
вістки та всі інформації, що їх міг у зв’язку з тим зібрати в Кракові. Потім
кожен з нас, присутніх членів ПУН, висказувався по черзі, і прийшов момент
рішення Голови Проводу Українських Націоналістів:
«...Коротка мовчанка, наші очі зависли на устах Голови Проводу. На його
чолі виступили краплини поту від страшної духовної напруги. Аналіза ситуа
ції, — говорив він, — не давала підстави до наглих рішень Проводу Українських
Націоналістів. Заждемо кілька днів до її вияснення. Але попереджує всіх членів
Проводу і вже відтепер просять освоїтися з думкою, шо на випадок, коли вістка
покажеться правдива і коли справді у Львові відновилася державна українська
суверенність — тільки один шлях стоїть перед нами, як перед Організацією
Українських Націоналістів: стати на службу Української держави. В обличчі
маєстату української державности, за який стільки друзів поклали свої голови,
ми мусимо відвернути наші очі від осіб, що його хвилево репрезентують, і за
бути про наші особисті й організаційні амбіції, відсунути всі спогади минулого,
хоч які б вони були болючі. Це в першу чергу відноситься до самого Голови
проводу, але він певний, що всі без вийнятку його члени виявлять свою повну
з ним однозгідність і солідарність.
.. .Тут, в оточенні ветеранів українських визвольних змагань, високих стар
шин українських армій і піонерів революційно-визвольного націоналістично
го руху: генерала Миколи Капустянського, полковника Романа Сушка, під
полковника Миколи Сціборського і сотника Омеляна Сеника-Грибівського,
серед яких тільки ми два з Ольжичем як наймолодші не нюхали воєнного
пороху, стояв Голова Проводу Українських Націоналістів полковник Андрій
Мельник, шеф Штабу Дієвої Армії, співосновник Української Військової Ор
ганізації і безперервний заступник її Начального Коменданта, один з перших
політичних в’язнів і жертва ляцького терору в тюрмі, восіблення тяглости
і традиції військово-революційних змагань трьох українських поколінь. Все
своє життя віддав він на службу Україні. І тепер в ім’я тієї України він готовий
іти на приниження, щоб зберегти внутрішній український мир і не допустити
до української громадянської війни.
Політичний рух, що має такий Провід, мусить затріюмфувати в остаточності, хоч і як трагічні та тернисті були б його стежки до кінцевої мети»*.
Закінчимо цей перегляд думками й словами про полк. Андрія Мельни
ка одного з визначних чужинців, колишнього амбасадора Франції в Берліні
* З и н о в ій К ниш . «Б’є дванадцята, спогади й матершли до діяння Організації Українських На
ціоналістів напередодні німецько-московської війни 1941 року» / / «Срібна Сурма». — Торон
то. - С. 276-278.
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І члена Французької Академії Франсуа-Понсе. Його інтернувало гестапо,
і разом з полк. Андрієм Мельником та іншими чільними політичними діяча
ми підкорених у війні європейських країн перебували вони в одній місцевості
в Альпах. Познайомившися ближче з полк. Мельником, проводили вони
спільно час на розмовах про воєнну та політичну ситуацію в світі. Щойно від
полк. Мельника довідався він докладніше про Україну та її визвольні змаган
ня. Особливо цікавила його та притягала до себе постать Головного Отама
на Симона Петлюри, що символізував собою волю України до державного
незалежного життя. Це ж бо у Франції, в її столиці Парижі, злочинна рука
большевицького агента Шварцбарта поклала кінець життю Симона Петлюри,
і процес за те вбивство свого часу звернув на себе увагу всього французького
політичного світу. Та й після падіння Німеччини, коли Франсуа-Понсе вер
нувся до Парижа, а полк. Андрій Мельник поселився в недалекому Люксем
бургу, не вривалися між ними принагідні й куртуазійні зв’язки.
В 1957 році Франсуа-Понсе випустив друком свій щоденник, писаний
у Німеччині, і згадує в ньому також про своє знайомство з полк. Андрієм
Мельником:
«П’ятниця, З березня*. Познайомився я з українським полковником
та його дружиною, що якраз прибули сюди. їхнє назвище — Мельник. Він
очолює український націоналістичний рух з демократичними тенденціями і
як такий являється наступником Коновальця, вбитого в Роттердамі, і замор
дованого в Парижі Петлюри, котрий свого часу був отаманом** відродженої
України. Його дружина — правдоподібно сестра Коновальця, бо згадувала мені
про свого небожа того самого імени, знайомого одного з моїх синів у Ліцею
Шатобріяна в Римі***.
Він виложив мені свою політичну позицію: як ворог російських большевиків, поляків і чехів, що боролися проти відродження його країни, уважає
також німців ворогами, бо вони хотіли б бачити Україну тільки своїм знаряд
дям і щпихлірем. Отож, він явно різниться від групи Скоропадського, що є
монархістом і все завдячує Райхові. Одначе не виступає активно проти того
суперника. Жив він у Берліні перед бомбардуванням і пробував улаппуватися
у Відні. Там його арештовано, не з’ясувавши докладно причин. Хотіти його
змусити, щоб видав архіви своєї організації. Від того він відмовився. Багато
з його співтоваришів та прихильників також арештовано й посаджено в тюрму.
За його словами, нацисти хотіти, незважаючи на теперішнє положення, коли
* Це було в 1944 році.
** Франсуа-Понсе, мабуть, не знав, як передати значення слова «отаман» французькою мо
вою і вжив слова «гетьман».
*** Хуг він також помилився, пані Софія Мельник була сестрою дружини полк. Євгена Коно
вальця, а не його самого.
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майже вся Україна наново підпала під російське володіння, накласти свою
руку на організацію, що їм не підкорилася. Цікава подробиця: офіцер нацист
ської поліції штурмбанфюрер Вольф, що веде слідство в цій справі і допитував
Мельника, приїхав до тієї самої гостинниці на тритижневу відпустку!
Цей Мельник — людина витонченої культури, дуже ввічливий і гарно ви
хований. Його дружина — невеличка чорнявка з бистрими очима в окулярах
і тонкими рисами обличчя. Обоє вони дуже обурені на те, що позбавлено їх
вільности рухів. Виглядає, що будуть вони дуже милим товариством»*.
Сам полковник, як завжди, уникав розмов про свої переживання в тюрмах
і концтаборах. Рідко теж згадував про свої знайомства з часу інтернування
в Альпах. І вже по його смерті, щоб зібрати й доповнити дані про життя й ді
яльність полковника з того періоду, д-р Ярослав Мусіянович відвідав амбасадора Франсуа-Понсе, з котрим уже давніїпе при якійсь нагоді познайомився,
та перевів з ним понижче інтерв’ю:
— Скажіть мені, ексцеленціє, як ви запізналися з полк. Мельником?
— Тяжко мені докладно відповісти на ваше питання. Не пригадую собі до
кладно, де я перший раз зустрівся з вашим дорогим полковником Мельником.
Чи не бував він у Берні?
— Знаю напевно, що полковник бував у Швайцарії, але не потверджу, чи
в Берні.
— До мого заарештування і до війни я стрічав десь полковника в Швай
царії. Але ближче ми пізналися під час депортації в таборі в Форарльбергу.
Правду сказавши, не можу багато вам сказати про покійного. Він усе був для
мене таємничою особою і ніколи багато не звірявся.
— Але, певно, ексцеленціє, ви мали з ним якісь розмови-гутірки, і нам
цікаво знати, на які теми ви говорили.
— Поьсійний полковник завжди був сумний і маломовний. Коли ми з ним
уранці зустрічалися, промінювала від нього велика гідність і джентльменство.
Все перший здоровив з усміхом і все питався про моє здоров’я. А про себе
не говорив ніколи. Не раз я запитувався сам себе, чому його німці заарешту
вали і що він у собі скриває. Питав я себе, чи був він заложником, чи вважали
його небезпечною людиною і тому заарештували його превентивно. Відчував
я, що полковник Мельник носив у своєму серці важкий секрет, і я цінив його
за надзвичайну його дискрецію. (Тут Франсуа-Понсе на хвилину задумався).
Однак пригадую собі, що були моменти, коли покійний полковник Мельник
виходив зо своєї резерви і ставався балакучий. Це бувало тоді, коли згадував
визвольні змагання України. Він з великим пієтизмом відносився до Симона
Петлюри і багато про нього розказував. Подивляв особистість вашого отамана
* André Francois-Poncet, de L’Académie Française, ambssadeur de France: Carnets d’un captif.
Librairie Arthème Fayard. — Paris, 1957.
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й доповідав, якою він був легендарною постаттю в революційному періоді* Все
про Петлюру довідався я від полковника Мельника.
Скільки ми не зібрали б голосів про особу й характер полк. Андрія Мель
ника як людини, воїна і політика, скільки і хто б не писав про нього в мину
лому й майбутньому, перед новими українськими поколіннями завжди вийде
він таким, яким був насправді ціле своє життя: скромним у своїх особистих
відношеннях з оточенням, привітним і ласкавим для своїх друзів і лицарським
для противників. Бо він завжди вірив у доброту людської душі. Вона може по
милятися, схибнутися хвилево з рівноваги, але кінець кінцем добра її сторона
мусить перемогти, і тоді зникнуть усі різниці й усі разом зійдуться на одній
дорозі до волі України.

ОлегЖДАНОВИЧ

МІЖ ЮНАЦЬКИМ ГОРІННЯМ
І х о л о д н и м ДОСВІДОМ
Наше покоління, що родилось під час першої світової війни та Н аці
ональної Революції 1917 р., виростало під перехресним тиском двох хвиль
вражень: з одного боку — відчуття поразки, що його поглиблювали вороги
закидами «академічного й історичного порядку» про «нездатність українців
до державного життя», а з другого — глибокого переживання геройства Круг,
Першого Зимового Походу, тріюмфу української державности на Чорному
морі, з’єднаних Армій під Києвом, безчисленних партизанських ватажків від
Гулого-Гуленка до драми Базара й розстріляних у Вінниці членів УВО. Ми
менше знали про Вапнярську операцію, а бідьше про Вознесенське... Мен
ше про Василя Тютюнника, як про Юрка, менше про ген. Сінклера, як про
полк. Ремболовича, що вирвався із церкви у Малих Міньках, в якій легендарні
359 чекали антично-геройської смерти під Базаром.
Відкинувши фідософію тих, що покликались на «об’єктивні обставини»,
осуджуючи тих, що «в ім’я солідарности трудящих» виключали необхідність
збройної боротьби й навіть (як В. Винниченко) голосили, що «нам не треба
армії», ми плекали в собі й пробували прищепити народові легенду зриву,
жертви, смерти в бою, менше думаючи про життя у тій державі, яку ми хотіти
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здобути при черговому світовому зрушенні, яким була для нас неминуча в уяві
всіх друга світова війна. У студентській і взагалі молодечій пресі 1930-х років
кожна поезія говорила про смерть для України, майже ніколи про життя для
неї. Цей факт має свою окрему вимову, ще досі не просліджену ні істориками,
ні літературознавцями, ні соціологами...
У таьсій атмосфері розгортався Націоналістичний Рух, зокрема Організа
ція Українських Націоналістів, що виходила не лише із заперечення вагань
1917-1918 років, але й із конкретних бойових дій Української Військової
Організації. УВО й ОУН цілком логічно зливались в один ланцюг: ми не зна
ли деталів, ми не знали, що Ю. Головінський не був згідний із хаотичною
дією нового покоління, яке з позиції ОУН відходило від цілеспрямованої дії,
що її визнавала УВО, попавщи в жорна стихійного масового спротиву, начеб
забувщи, що державна система ворога являє — хоч-не-хоч — мури Трої, які
здобути можна при комбінації запалу Ахілла й мудрости Одіссея... Але тоді
найважливішим було — перемогти духа поразки, викликати почуття, що для
власних сил нації усе можливе. «Найвищі духовности вежі-бо ждуть твойого
шаленого штурму», — писав О. Ольжич.
О.
Ольжич мав своє уявлення про способи й засоби цього «штурму». Але
для нас, молодших, найважливішим був сам штурм. Бажання мати зброю
в руках. Нам здавалося, що від легендарної гвинтівки («мавзери» ми вважали
засобом чорної роботи ЧК, і вони в легенду не входили, були тільки неуникнимим засобом бойовиків УВО й ОУН) впадуть всі мури тюрем окупанта.
Ми не думали про літаки й панцери, у нас все ще жила романтика кіннотник
рейдів, а коли хто не знав таємниць цього роду армії, то уявляв собі, що кріс у
руці — це безконкуренційна зброя. Зокрема ж, коли він підтриманий безмеж
ним запалом і волею до боротьби, бажанням вмерти.
Але ОУН вступила в другу світову війну з багатим людським матеріялом, з двома поколіннями: тим, що родилося у 1917 р. і тим, що виносило
на своїх плечах легенду Революції 1917 р. І тут була причина розламу в ОУН:
перше покоління збунтувалося проти другого, забуваючи, що те друге при
носило до молодечого горіння холодний досвід, без якого годі творити іс
торію, як без запалу. А історія — це синтеза, не лише ряд змін. І ми ще довго
платитимемо за те, що своєчасно й загально не зрозуміли досвіду «батьків»:
ні тих, що йшли проти нас, тримаючись за свою поразку й намагаючись її ви
правдати «об’єктивними причинами», ні тих, що створили УВО й ОУН, але
були змайоризовані молодшим поколінням, яке не мало досвіду. Ми зовсім
не брали до уваги попереджень ген. М. Омеляновича-Павленка, висловлених
в його капітальній праці про Перший Зимовий Похід, у якій він прийшов
до висновку: нехай нам Бог заощадить у майбутньому вести визвольну війну
партизанськими методами й засобами. Ми не брали до уваги, що в основі
цього висновку лежить не непристосованість високого старшини регулярної
269

АН ДР І Й М Е Л Ь Н И К

армії до форми партизанської війни, а гіркий досвід командира, який проти
організованої сили ворога, що мав бази резервів і постачання, мусів вести війну
і без баз, і без постачання, і без резервів.
Катастрофа Карпатської України мало що змінила в наших уявленнях
про можливості збройної боротьби. Карпатська Україна була найменщим
скравком української території, і швидкий упадок спротиву Карпатській Січі
ми приписували відсутності і людської маси, і місця маневру, якого не було
де проводити між Мадярщиною, Польщею, Румунією, Словаччиною і осно
вним ворогом — СССР. У стику із масивом українських земель материка ми,
здавалось нам, мов Антей, наберемо непереможної і безмежної сили... Тоді
гвинтівка переможе все.
Але не так думали наші провідники, зокрема ж полк. А. Мельник, що сам
був свідком партизанських рейдів, але й свідком розв’язання Стрілецької
Ради, коли закінчились умовини регулярної війни. Це розв’язання він ніколи
не вважав випадковим чи помилковим. Адже та ж Стрілецька Рада спрямувала
полк, Отмарштайна до штабу Ю. Тютюнника в час II Зимового Походу й ви
слала для організації партизанської боротьби сот. Андруха й інших на Над
дніпрянщину. І з цього гіркого досвіду, потвердженого досвідом Карпатської
України, виросла відмова на німецьку пропозицію — піднімати повстання
на Західніх Землях України в запіплі польської армії, коли та ж Німеччина дала
«зелене світло» Мадярщині на окупацію Карпатської України і тим провалила
концепцію Проводу Українських Націоналістів: будувати Українську державу
етапами розвалу держав окупантів, закінчуючи розвалом СССР.
Полк. А. Мельникові було ясно, що не можна виграти визвольної війни
самою партизанкою. Вона від часів Б. Хмельницького, коли всенародне по
встання, «чернь», було «правою рукою» в його поході на Польщу, завжди грала
помічну ролю. Усі попередні повстання впали тому, що самі вони були «оди
нокою рукою». Повстання Б. Хмельницького вдалося тому й розгорнулося
в історичну епоху, що партизанка була помічним засобом. Але самі повстанські
зриви ніколи не були переможні. Коли це перенести на сьогоднішні часи,
то побачимо, що В’єтнам утримався тому, що мав територію, на якій швидко
постала регулярна армія, а партизанка залишилася лише помічним засобом.
Альжіріїї виборола самостійність тому, що французький окупант тратив базу
за базою і його основні сили були за морем, а партизанська армія ФНЛ ставала
регулярною, користуючись багатогранною допомогою, якої Україна ніколи
не мала.
Та в 1939 р. надто сильними були надії на швидкий розвал СССР, щоб
ми могли зрозуміти обережність ПУЛ. А проте ця «обережність» виказалася
правильною.
Виходячи з досвіду давніших партизанських дій, ОУН завжди бачила парти
занку як один із засобів визвольної боротьби, але не єдиний і не найважливіший.
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Але обидва покоління ОУН жили легендою зброї, відчуттям Невідкличної
необхідности мілітаризації нації, яка завдяки своєму квієтизмові, завдяки
кволості, відсутності військової виправки й системи думання та організації
програла визвольну війну й втратила здобуту державу. Слушно казав Є. Маланюк, б, ад’ютант от. В. Тютюнника й полк. А. Мельника, людина, що могла
бачити всю розпач командирів, які не мали потрібного кадру, а з цивілів не мо
гли негайно зробити вояків — «коли будемо мати державу, то мінімум на 20
років треба загнати всіх у касарні, щоб відробити роки уцивільнення, яке нам
накинув окупант, що не допускав до вироблення нашої військової еліти, а її
денаціоналізував і відбирав собі, залишаючи нас аморфною масою».
В більшості — старші й молодші — пам’ятали про перехід Збруча, про тра
гічний фінал Армії УНР і УГА, але ніхто не хотів згадувати про трагічний фінал
партизанських спроб 1921—1923 років. Ми творили легенду Базара з героїчної
смерти 359, але не говорили про трагічні передумови цього героїзму. Героїзм
смерти був для нас успіхом. Навіть великий О. Ольжич, що так виразно бачив
різницю між умовинами 1917—1920 рр. і 1941 роком, бачив, що «тоді» не було
влади, а тепер на місце однієї організованої окупаційної сили приходить друга
(в один чи в другий бік), і той говорив як про найбільшу мрію: «Я б хотів піти
у рейд з партизансько-диверсійною групою: чим більшою, тим краще...»
І всі ми бачили себе в партизанській армії. Але Провід УН дивився на спра
ви інакше. ПУН бачив, що загони, сотні й курені найбільш відданих людей —
це не армія. Пізніший досвід це підкреслив і трагедією геройської УПА, і навіть
прикладом ворожих нам червоних партизанів, що мали бази постачання, але
гинули, коли від тих баз відривалися. Прикладом може бути один із найсильніших наших ворогів — С. Ковпак.
Тому ПУН відмовився від підіймання партизанських дій у запіллі поль
ської армії, бачачи, що Німеччина хотіла б з нас зробити тільки «кулеметне
м’ясо», підписавши договір із Сталіним. Але й засадничо: ПУН ніколи не ста
вив ставки на партизанську акцію як на основну. Але про неї як про помічний
засіб визвольної війни ПУН ніколи не забував. Ще II ВЗУН висловив у цій
справі генеральну лінію:
«Українські визвольні змагання всеціло підметні в своїй основі й неза
лежні від кожночасного укладу міжнародніх сил... ОУН вважає себе відпо
відальною перед історією за долю української нації».
Націоналістична Пресова Служба в інструкції редакціям націоналістичних
органів у всьому світі писала 1 вересня 1939 р.:
«Негайний виступ з вибухом війни був би напевно в іїггересі сторонніх сил,
а націоналісти дали зайвий доказ про самостійність їхньої політики».
Ця самостійність і наказувала розгортати працю так, щоб виказати всю
відповідальність за ведення боротьби беззбройного народу. Тому ріїпено було
вживати тільки тих методів, які в даному моменті були найдоцільніїпі. В мент
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Але ніхто не сумнівався, що раніше чи пізніше дійде до зудару з німець
ким наїзником. В лоні ПУН, зокрема, ген. Микола Капустянський настоював
на тому, щоб кожен знав основні заложення Гітлерового «Майн Кампф».
О. Ольжич знову і знову повторював, що від німців нам нічого сподіватися.
Ніхто не мав сумніву, що німці війну програють. О. Ольжич порівнював Німеч
чину з оточеним псами диким кабаном, що розірвав одного, другого пса, розі
рве ще не одного, але втрачає кров і впаде знеможений... А коли це станеться,
доведеться зударитися з червоним московським наїзником, може, й формою
партизанської боротьби. Для цієї мети в майбутньому треба використати всі
можливості, що їх приносив вибух німецько-московської війни: мільйони во
яків червоної армії кидали зброю, й вона валялась по лісах цілими ешелонами.
Можна підбирати ЇЇ, підбирати людей і їх вишколювати.
Тому напередодні 22 червня 1941 р. весь актив ОУН отримав інструкцію,
що наказувала, між іншим:
«Творити військові загони та з’єднання і, не допускаючи їх до стику з нім
цями, займати різні терени й розбудовувати там всі форми державного життя.
Нагромаджувати й заохочувати засоби, зокрема бойового характеру, щоб мати
змогу їх використати в пізнішому етапі, коли в багато важчих умовинах дове
деться далі провадити боротьбу».
Врешті почалася так пристрасно нами очікувана війна. Мільйони рушили
в бій на величезному фронті від Фінляндії до Чорного моря. Поза південним
відтинком головні німецькі удари пішли по лінії на Смоленськ і Звягель —
Київ. Рахуючись з непереможною географією, німецькі армії обійшли Полісь
ку кітловину, й тут довгі місяці не ставала нога жодного німця. І саме тут по
стала можливість творити військові з’єднання, не вводячи їх у стик із німцями.
Тут саме і була пекуча проблема такі з’єднання негайно творити для охорони
цивільного населення перед терором червоних недобитків, що сюди відско
чили від німецьких клинів і не знали, що їм робити. Згодом вони в більшості
здалися, а частина, побачивши, що в Україні вони, як на ворожій території,
продіставалася ближче до фронту й до Москви — у Брянські ліси.
Силою різних обставин ОУН не закоріїшлась на Поліссі масово перед 1941 р.
І тут на базі своєї довоєнної політично-організаційної діяльности отаборився
Тарас Боровець (Тарас Бульба), що в порозумінні з урядом УНР (зокрема ж,
з полк. Литвиненком) прибув сюди, перепливши Буг 1 серпня 1940 р. В підпіллі
підготував він основу майбутньої Поліської Січі, яка й виступила збройно з днем
вибуху війни в 1941 р. Наявність цієї організованої сили тут звільняла ОУН від
потреби спіїцитися творити свої з’єднання. Більш логічним було співпрацюва
ти з цією вже існуючою самостійницькою формацією, виходячи з засади, яка
в ОУН завжди обов’язувала підтримувати кожну визвольну силу.
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У серпні 1941 р. Тарас Бульба прибув до Львова, щоб зв’язатися з політич
ними угрупованнями. Хоч був із ним висланник тієї частини ОУН, що сто
яла під проводом С. Бандери, — Омелько (Є. Т.), — він після різних розмов
прийшов до ОУН. М. Сціборський і О. Сеник-Грибівський прийняли його
як репрезентанта концепції, яьсу ставить ОУН; творити військові відділи, які
могли б вишколюватися і розгортатися, не входячи в зудари з німцями, які
громили нашого відвічного ворога, але й не попадаючи в залежність від них.
З ним підписано окрему домову про співпрацю, і негайно на Полісся виїхали
старшини, члени ОУН: пор. Домазар, сот. Терлиця, пор. Юрко Дяченко, пор.
Кедюлич. У Львові готувалась друга група старшин, але осінь принесла логіч
ний розвиток подій: німці почали ліквідувати Поліську Січ, вимагаючи, щоб
вона переходила на поліційні частини в розпорядженні німецьких станиць.
З приходом цивільної влади на Полісся Т. Бульба мусів формально розпустити
бійців і старшин та скласти зброю. Але фактично зброю склала лише частина
Оленської залоги, решта ж пішла по домах зі зброєю.
Рівнорядно з цим вся організаційна мережа ОУН виконувала другу части
ну вищецитованої інструкції: нагромаджувала бойові засоби. Найбільш запо
падливо робили це ті клітини, які знаходилися на відповідному терені й мали
у проводі людей із військовим духом, коли не вишколом. Те, що Т. Бульба
робив на Клесівському відтинку «лінії Сталіна», те робили клітини ОУН
на всіх інших відтинках: збирали зброю в поодинокі бункери та землянки
й там її замуровували чи закопували. Зокрема, розгорнув цю акціїо Обласний
Провідник ОУН Житомирщини сот. Яценюк, кадровий старшина й вояк з по
кликання. У висліді він був розконспірований і заарештований, а опісля піїшіи
арешти в Базарі, Радомишлі й Житомирі. Про ту зброю всіх допитувано, за неї
проведено також широкі розстріли в кінці листопада (після маніфестації під
Базаром). Лише самому сот. Яценюкові вдалося чудом втекти з-під розстрілу,
з-над викопаної могили: важко поранений, він все ж врятувався і згодом був
командиром партизанської сотні під псевдом «Волинець».
Але війна щойно почалася і спішитися з такими акціями було недоцільно.
Адже завжди діє закон ланцюгової реакції; приходять репресії, деконспірація,
щораз більше людей мусить відходити в підпілля і... що далі? Умасовлення
партизанської боротьби доцільне в момент зриву, а цього моменту не було
видно тоді, як не видно й тепер. Холодна кров належить до основних прикмет
проводу революційної дії. Цю прикмету ПУП мав. Рішено втримувати постій
ний контакт з Т. Бульбою, що перейшов у підпілля, щоб в разі потреби було
де примістити розконспірованих людей, залишаючи основні кадри на місцях,
бо ж обов’язком революціонера — бути в народній гущі, а не на найменше за
селеному куснику нашої землі.
Перші арешти в Києві (у грудні 1941 р.) були сигналом, що цим відтин
ком слід зайнятися дбайливіше. І у Києві зголосились охочі, пропонуючи
18-11-496

273

АН ДР І Й М Е Л Ь Н ИК

Організувати партизанську базу на Чернігівщині. Були навіть заходи в цьому
напрямку, але грунт і настрої ще не були визрілі. Але нарада Центрального
Керівництва ОУН у Києві тоді вирішила, що треба мати куди перекидати
людей, яким буде тісно в містах чи селах, і виконання цієї справи передано
Інспекторатові ч. 2 (Волинь) у Рівному, який почав підготовку нової форми
боротьби.
На Волинь перекинено такого фанатика партизанської боротьби, ро
мантика її, як Антін Баранівський. За ним тих, що втікали з-під розстрілу:
Яценюка-Волинця і Арійця-Білого. Вони почали організовувати боівки, ви
готовляти схеми бойових завдань, а згодом стали першими та блискучими
командирами.
Виконуючи вищезгадану постанову Центрального Керівництва, Провід
ник Інспекторату ч. 2 — Барда (Коваль) —доручає Межирицькомурайоновому
провідникові Кривоносові відновити контакт із Т. Бульбою, що вже в повному
підпіллі. Виконує це завдання командир Топчанської боївки Муляр, і відтоді
цей контакт не рветься. Кількакратно до штабу от. Бульби їздить на зв’язок
Шморгун, згодом постійним представником стає Антін Баранівський. Спів
праця була відкрита й щира. В. Шморгун і А. Баранівський були присутні при
розмовах, що їх вів для орієнтації Т. Бульба з партизанами відділу Медвєдєва.
Ішли місяці за місяцями переломового 1942 р. Німці докопують ряд не
людських актів: палять село Озірці як відповідь на акцію Медвєдєва, якого
завданням була розвідка та саботажі, щоб якнайскоріше викликати в Україні
«незносні відносини», не рахуючися з чужим для нього і взагалі для Москви
населенням. Мусів Т. Бульба провести кілька відплатних акцій, і тоді німці
починають розмови з ним. Але ці розмови нічого не можуть дати: німці пішли
на політику божевілля, вірячи у свою непереможність. Тимчасове завішення
зброї з червоними партизанами, що ще були слабенькі, заощадило на деякий
час другого фрошу. Але хмари згущуються і зудар наближається.
Організація Українських Націоналістів готується до цього зудару пиль
но й систематично. Стоять-бо важкі проблеми: не відповідати на німецькі
звірства не можна; починати війну проти них і тим приспішувати перемогу
Москви — недоцідьно. Ситуація цих трагічних «ножиць» була предметом двох
конференцій 1942 р. — в Почаєві (на Зелені Свята) й Києві (в половині серп
ня), які стверджували, що приходить час радикалізації відносин, відкритий
зудар з німцями невідхильний, і до нього треба готуватися, не приспішуючи
його. Але підготовку — посилювати, бо атмосфера наелектризована й грім
може вдарити кожної хвилини.
Пізньою осінню 1942 р. німці попадають на транспорт зброї коло Варкович (Дубенщина). Зброя була підпідьна, але охороняла її... у к р ^ с ь к а полі
ція. Арешти, розстриги, які виїсликають бЬіьше ненависти, як страху. Провід
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Інспекторату ч. 2 основну увагу присвячує тепер військовій ділянці. Рівне,
Луцьке, Дубно, Крем'янець — стають осередками вишколу й організаційної
підготовки. В допомогу Волинцеві й Білому стягаються численні бойовики
з військовим знанням. Завжди з дитячою усмішкою, але зібраний, як пружи
на, Хорват снує від району в район. Військовий Референт Центр. Керівни
цтва приїздить на довший час на Волинь і сам бере участь у вишколах. Лише
на Дубеншині й Крем’янеччині за липень і серпень було 15 вишколів, в яких
брали участь і по 100 людей. Відповідальний за все це — Блакитний — дослів
но не спить і не їсть. Справжнім скарбом тут виявляється українська поліція
і всякі батальйони, що їх німці творили, не знаючи, що з ними зроблять, але
для нас вони були засобом вишколу тисяч людей.
Це напруження, розуміється, збільшує кількість арештів, і якпершу «про
бу пера й чорнила» Білий проводить у січні 1943 р. напад на в’язницю в Дубні,
звільняючи всіх в’язнів. Менш вдало, але те саме проводять наші противники
в Крем’янці.
Настрої населення в зв’язку з німецькою окупаційною політикою — радикалізуються. Сталінградська поразка німців не лише підірвала їх престиж,
але дуже виразно показала, що війни вони не виграють: не дають собі ради
мілітарно, не давши політично. Своїми сліпими репресіями вони провоку
ють населення, зокрема ж актив, молодь. До зудару з ними от-от прийде, але
що далі? Розгортати збройну боротьбу в такій атмосфері дуже легко, але чи її
вершок збіжиться із упадком головного (німців ми все вважали переходовим)
ворога? У наших дискусіях ми «стонадцять разів перегортали» те, що нам
у свій час казали члени ПУН, що вони переказували кожним свіжим зв’язком:
М. Сціборський ще при вибуху війни вважав, що СССР така ж політична сила,
як і мілітарна й виграти з ним війну без політики — неможливо. Ген. Мико
ла Капустянський за кожним разом переказував, що німці війну програють:
Російська імперія у себе «дома», для німців це незрозумілий феномен, як був
незрозумілий для Наполеона. Коли вони пішли на «похід», а не політичний
розвал імперії, мусять програти...
Альянти? Авжеж, вони ворожі комунізмові, але війна ця важка, ЗСА заангажовані на японському фронті. Після важких втрат вони не підуть походом
проти СССР, бо починати нову війну і знов же з просторами СССР — кожному
страшно. А тому, коли починати військову акцію, то так, щоб вона не вирва
лася з рук...
Із цих загальних, але й дуже основних стверджень керівники ОУН у Києві
й на Волині витягали висновок про необхідність діяти обережно й у порозумін
ні з усіми українськими силами, щоб здобути основне: панування над ситуаці
єю. Тому ОУН прийняла пропозицію Т. Бульби творити спільне керівництво
партизанської боротьби, яке у випадку потреби могло б бути обсаджене так,
щоб стало політичною репрезентацією. Можна б його назвати й Українською
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Національною Радою. Над цим слід думати, бо проводи всіх українських се
редовищ, перебуваючи в легальному, півлегальному й навіть нелегальному
положенні,— виставлені на удари німців. Під охороною збройних з’єднань
бодай частина їх могла б діяти спокійніше. І на ці теми їнспекторат ч. 2 почав
розмови з Т. Бульбою, не входячи в конкретні деталі, зокрема не торкаючись
майбутньої ролі екзильного уряду УНР, якому Т. Бульба був підпорядкований
морально.
Але інша була постава ОУН (б): вони не хотіли ніякого спільного осередку,
бо уважали себе єдиним... При цьому натякали, що коли б Т. Бульба визнав
їх єдиним політичним центром, вони визнали б його головнокомандуючим
Української Повстанської Армії, в яку вже перейменувалась колишня Полісь
ка Січ. Так виявились два засадничо різні підходи до майбутнього, що фаталь
но заважили на дальшому розвитку подій.
Весною 1943 р. німці розгорнули акцію виловлювання молоді на невіль
ничу працю до Німеччини. Не даючи собі ради самі, вони попробували вжити
до цього людоловства українську поліцію. Ця відмовилась, і тоді ~ почалося.
В Здолбунові німці роззброїли поліційну станицю за таьсу відмову: кільканад
цять розстріляли, а решту вивезли до Німеччини. Десь ще можна було лявірувати, але як довго? Зовсім не вагалися бандерівці і почали стягати поліцію,
в якій мали багато своїх членів та симпатиків, у ліс. Ясно, що тоді мусіли тікати
всі, бо німці б розстрілювали тих, що залишаться. Таким чином, протягом
березня і квітня 1943 р. всі поліційні частини й вишкільні батальйони опини
лися в лісі. За ними пішли боївки, і так раптом стала дійсністю партизанська
армія силою в кілька тисяч людей. У кожного з них появилось солодке по
чуття, що досі непереможна німецька армія боїться нас, українців, бо не знає,
з-за якого дерева чи рогу впаде постріл. Прийшов час моральної відплати
для тисяч, що досі жили, як зацьковані вовки. Ми, що від 1920 р. так боляче
переживали поразку визвольних змагань, відчули себе панами своєї долі, яка
лежала в цівці рушниці. Весь Райх задрижав зі страху. Жорстокі есесівці, горді
старшини трусились, лизали чоботи, коли попадали в полон. Від такого успіху
могла закрутитись голова хоч кому...
Але треба було якось упорядкувати цю масу й визначити стратегію. Із ініціятивою вийшов найстарший партизан — от. Т. Бульба — та почав розмови
з представниками Військового Реферату Інспекторату ОУН ч. 2. ОУН (б) теж
приступила до розмов. А події тим часом ішли своїм шляхом. Партизанські
групи оформилися у Військові Відділи ОУН, і поруч себе існували відділи обох
частин ОУН. В новій дійсності — жили зі собою в згоді, переводили спільні
акції. Але щодо майбутнього керівництва —розмови йшли з ними мляво. Бан
дерівці ніби й погоджувались на спільний штаб з Бульбою. На остаточні розмо
ви мали зустрітися в кінці травня представники всіх трьох чинників, що були
в грі. Від ОУН прибув на умовлене місце автор цих рядків, від ОУН(б) — ніхто.
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Тут І був початок розбиття збройних сил, що принесло стільки лиха й ділить
нас і сьогодні та ще й матиме вплив і в майбутньому.
Бульба обмежував свої дії до районів північної Рівненщини, Костопільщини та частинно Сарненщини. Тільки тут можна було з ним мати постійний
і реальний контакт. Саме тут вирішив і Інспекторат ч. 2 закласти основну базу
партизанських сил ОУН, перекидаючи сюди згодом відділи з інших частин
Волині, бо звідси лісистою смугою можна б було вести рейди на Центральні
Землі України, на яких досі панами вважали себе червоні партизани, що сюди
проникали з лісів Білорусії або рейдом виходили з Брянських лісів. Треба було
якнайдалі на схід рознести ім’я Української Повстанчої Армії, яке тепер носи
ли «бульбівці» й відділи ОУН, Малося на увазі, щоб москалі не повернулися
після німецької поразки як визволителі, як єдині переможці німців. Тому сюди
стягнено скоро всі бо'ївки з Рівненщини, сюди приходить із Ковельщини зна
менита сотня Волинця, створена на Луччині.
Одночасно Блакитний розбудовує дві бази — на Крем’янеччині та Володимирщині. Це завдання він виконує блискуче, вмівши підібрати добрих
командирів, вмівши пляново стягати людей на міру наявности старшин і зброї.
Хрін — командир Кременецької бази — й Білий — Володимирської — ви
казали себе першорядними командирами. Невеликі ці частини мали добру
обсаду й задовільний виряд. Вони могли зводити бої з німцями, могли бути
невловимими месниками. Могли шахувати німців, охороняти населення,
не втягаючи в кров і руїну всього загалу, не деконспіруючи на випадок приходу
большевиків всього активу.
Але бандерівці мали іншу концепцію, і видно було, що в бажанні всіх змайоризувати може прийти з ними до зудару. Тому треба було значно збільшити
наші бази, відходячи від затвердженого ПУН проекту. Барда мав навіть проект;
поставити на чоло баз ОУН ген. Миколу Капустянського й цим мобілізувати
до боротьби «всіх» під проводом ОУН. Та коли Барда сконтакгувався з ПУН,
звідти було сказано, що первісного рішення в почутті відповідальности за май
бутнє міняти не можна. Те, що станеться при нерозгорненні партизанки, за
важить на долі ОУН у цій війні, але те, що сталось би при нашому намаганні
рівноважити бандерівців таким же умасовлюванням партизанщини, заважи
ти може негативно на всій українській визвольній боротьбі у майбутньому,
на ході історії, немилосердно винищуючи в невідповідний момент живі сили
нарогїу. Треба вибирати менше зло.
Це й перерішило той період збройних дій ОУН.
Бандерівці змасували частини довкола основних баз ОУН і їх не по-лицар
ському ліквідували. Не обійшлось і без випадків братовбивства. Але основні,
вже вишколені, кадри збереглися. Бандерівці перебрали назву УПА, от. Буль
ба почав вживати назви — Українська Народня Революційна Арміїї (УНРА)
й у співдії з організаційними клітинами ОУН та прихильниками свіжо тоді
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посталої УРДП пробував зберегти свою незалежність. Були спроби нападу й
на нього, й його частини переходять у підпілля і перед своїми, залишаючись
на рідному Поліссі. Дехто вважав, що завдання виконане, коли був даний по
чаток УПА й збройній боротьбі, а далі відповідальність нехай несе вже хто ін
ший. Згодом всіх їх зустріла трагічна доля усього збройного спротиву, що довго
й героїчно догоряв і на Волині, і в Карпатах.
ОУН перейшла до виконання другого завдання: підготуватись до москов
ської окупації. Ще тут і там поставали окремі партизанські загони, але в осно
вному членство ОУН влилося в УПА й тисячі в ній загинули, сотки займали
визначні позиції. Окремо постає Волинський Легіон, відділи «Оборони Украї
ни» в Карпатах. Із сумних причин нерозуміння ваги сказати правду, що згодом
УПА стала справді всенародньою армією, в якій вже не було місця на органі
заційні поділи й вивіски, противники замовчують ролю кадрів ОУН і окремих
частин. Але не завжди може те замовчати ворог. І Ковпак, і Вершигора, і Медвєдєв, і Федорів, і інші признаються, що повстанські частини ОУН завдали
їм дошкульних втрат в зударах за німецької окупації. Медвєдєв признається,
що його велику групу, яка два роки перетривала в лісах Сарненщини й Цуманя, розбили українські партизани, зокрема «мельниківці». На «мельниківців»
та «бульбівців» гірко нарікає Руднєв. Групи Ковпака, що відступали з Карпат,
майже зовсім знищили українські партизани, причому групу нач. штабу Бегми
ліквідував у Шумському лісі курінь Макса, визначного учасника Кременецької
бази ОУН, згодом курінного УПА-Північ.
Коли в силу нових умовин в УПА послаб партійний тиск, бо в цих умовинах Р. Чупринка-Ш ухевич дивився на справи очима військовика, тоді
на становищах командирів опинилися і Кость Г., і згадуваний уже пор. І. Кедюлич, сот. Польовий був командиром старшинської школи. Так постав відділ
пор. Н-ча на Закерзонні, різні відділи на Закарпатті й Буковині, загін Тесара
на Лемківщині, командира Остапа в Цуманських лісах.
Так кадри ОУН дали свій вклад у велике дідо збройної боротьби, що хоч
і не принесла нам перемоги, викликала забагато жертв, але була засобом від
новлення віри у власні сили активу бодай західніх земель, а сьогодні до неї
нав’язують ті, що шукають духової опори в минулому для боротьби за самозбе
реження і визволення народу в майбутньому. Чужинецькі історики звертають
увагу на те, що УПА змусила німців тримати за фронтом 10 дивізій, а взагалі мала
велике значення під оглядом політичним і національним. Смерть від партизан
ських куль марш. Ватутіна, ген. Свєржевського не дозволяють нікому замовчати
української готовности боротьби за свою державність. В’язні, що вирвалися
із сталінських концтаборів, по всьому світі розносять славу невгнутости бійців
українського підпілля, свідчать про масовість збройної визвольної боротьби.
Але при цих історичних активах не можна забути й про пасиви, яких би
ми уникнули, коли б була прийнята концепція ОУН чи от. Т. Бульби. Коли б
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партизанську боротьбу було взято як один із засобів боротьби й не кинено в неї
всього національно свідомого активу та всього населення західніх земель Уїсраїни. Усі жертви, що їх вклав народ і політичні сили в цю боротьбу, важили б
більше, коли б була збережена рівновага між ефектом і доцільністю, коли б ця
боротьба проходила під ім’ям одного політичного центру, справді всіми визна
ного, а не під ім’ям тільки частини українського визвольного фронту. А й для
прославлення великих жертв зробили б ми більше, коли б не було намагань
використовувати їх «для себе».
Остаточний осуд цим всім справам дасть історія. Але історію творить кож
не покоління, кожне покоління дає оцінки близькому й дальшому минулому,
а й має обов’язок те минуле аналізувати та з нього витягати висновки для
майбутнього. На це ми ще не спромоглися. А вже найвищий час. Знайденнябо рівноваги між творенням легенди, необхідної для мобілізації сил народу,
й критичною оцінкою, не менш необхідною для концепції майбутнього періо
ду боротьби й навіть сучасного, —річ підставова. Історія — це вчителька життя.
А вона каже, що різні її елементи помножують її вагу, коли їх раціонально
укласти в цілість і завжди укладати в цілість і пристрастей, і доцільности.

Яків МАКОВЕЦЬКИЙ

ПЕРЕД І ПО ВІДХОДІ У ВІЧНІСТЬ
І
Кінець Другої світової війни застав сотні тисяч українців поза межами
своєї Батьківщини. Одних вивезено насильно до праці в Німеччині, других за
проторено в концентраційні табори, ще інші мусіли залишити Україну, бо там
їм грозило фізичне знишення, а в вільному світі могли вони політичними за
собами продовжувати боротьбу за визволення українського народу.
В частині Німеччини, що її окупували західні альянти, знайшлося бага
то чільних українських громадян і провідних осіб українського політичного
та суспільного світів. Серед них були деякі члени Проводу Українських На
ціоналістів на чолі з Головою Проводу полк. Андрієм Мельником.
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Керувати політичною діяльністю з окупованої Німеччини було дуже не
вигідно. Не тільки життя тут було важке — брак житлових приміщень, нестача
харчів, але й інші на те складалися причини. До них у немалій мірі належало те,
що війна розладнала всяку комунікацію і транспорт: пошта нечинна, залізнич
ний та автобусний рухи припинені, мости позривані, а ті, що їх відбудовано,
служили в першу чергу для військових окупаційних циіей. Такий стан дуже
утруднював зв’язок ПУН і між собою, і з членством ОУН. З політичного ж боку
життя в Німеччині, особливо в перших місяцях, було непевне; підняли голову
злочинні елементи, грабунки й насильства стояли на денному порядку, при
мусові вивози «на родіну» не вгавали. Німеччину відтято зовсім від світу, і про
якусь зовнішньополітичну діяльність з німецького терену годі було й думати.
Це була основна причина, чому полк. Андрій Мельник шукав за можливістю
якнайскоріше виїхати з окупованої Німеччини до країни, де була б вільність
рухів, щоб розгорнути політичну діяльність.
Така можливість трапилася доволі швидко. Ще в передвоєнних часах,
бувши управителем лісів львівської митрополії, полк. Андрій М ельник
познайомився з деякими чужинцями, що приїздили туди на лови, між ін
шими — з князем Феліксом Люксембурзьким. Походив він з династії Габсбургів і ще як австрійський князь відбував військову службу в Перемишлі.
Стрінувшися там з українцями, зацікавився ними, прихильно до них ста
вився і доволі добре запізнався з українськими справами. Пізніше одру
жився він з Великою Княгинею Шарльотою де Люксембург і жив постійно
в Люксембурзі, Тепер він дав змогу полк. Андрієві Мельникові замешкати
в цій маленькій країні, в самому серці Європи, і там Полковник перебував
до кінця свого життя. І своїм центральним положенням в Європі, і своїми
політичними умовами, і своєю неначе далекістю від великих, гльобальних
світових проблем, що наказували б йому в ’язати руки емігрантам, Люксем
бург показався ідеальним місцем осідку для Голови ПУН, куди ліпшим,
як десь у великих суверенних державах західньої Європи. Крім того, мав
Люксембург також деяку традицію в тому, що в часах революційного ки 
піння Європи в XIX столітті давав пристановище політичним емігрантам
з сусідніх країн.

II
На день 19 липня 1964 року Голова ПУН полк. Андрій Мельник скликав
П ’ятий Великий Збір Українських Націоналістів. Хоч до того була покли
кана Комісія Підготовки Великого Збору на чолі з ред. Олегом ШтулемЖдановичем, то все-таки також і ПУН та його Голова мусіли немало часу від
давати для тієї справи.
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В зв’язку з тим у днях від 5 до 8 червня 1964 року в Мюнхені відбулося за
сідання Проводу Українських Націоналістів* Присутніх було дев’ять осіб, за
сідання проводив полк. Андрій Мельник. Обговорено низку засадничих справ,
що відносилися до державного статусу УРСР та й інших, що мали наперед
узгіднитися і потім предложитися Великому Зборові на рішення. Намічено
відбути ще одне засідання під кінець червня під головуванням полк. Андрія
Мельника, щоб остаточно обговорити та устійнити всі справи, зв’язані з Ве
ликим Збором.
Коли розходилися учасники засідання, нікому й на гадку не впало, що це
останнє засідання під проводом полк. Андрія Мельника і що Голова ПУН
не зможе взяти участь у Великому Зборі.
Скоро після того, на запросини полк. Мельника, відвідали його в Люк
сембурзі два провідні члени ОУН з-за океану. Стояв гарний соняшний день
у неділю 14 червня. Полк. Андрій Мельник з дружиною відпроваджували
одного зо своїх гостей на летовище в Люксембурзі. В хвилині, коли гість уже
всідав до літака й останнім помахом руки прощався, — нагло потемніло в очах
полк. Мельникові і він упав непритомний. Була саме третя пополудні. Негайно
перевезено Полковника автом до клініки Св. Єлисавети в Люксембурзі, де він
прийшов до пам’яті і хоч ослаблений, але почувався добре. Клінічний лікар
оглянув Полковника, одначе не міг у тих поверхових оглядинах ствердити
нічого поважнішого. На його думку, було це омління, що його спричинили
спека й перевтома. Порадив перебути ніч у клініці і на другий день дозволив
Полковникові вернутися додому. Прощаючися з другим своїм заокеанським
гостем, полк. Андрій Мельник почувався добре, був навіть веселий і жартував,
не видно було на ньому втоми, коли перед виїздом обговорював зо своїм гостем
усякі справи у зв’язку з Великим Збором та наміченою після нього працею.
Тиждень цізніше полк. Андрій Мельник піддався докладнішим лікарським
оглядинам, і тоді стверджено в нього склерозу головної артерії. Бракувало
всього кілька тижнів до Великого Збору, Голова ПУН хотів найперше його
відбути і щойно тоді думати про відпочинок та лікування.
Дня 24 червня перед полуднем полк. Андрій Мельник вийшов з дому, щоб
замовити собі місце в поїзді для виїзду на засідання ПУН, що мало відбутися
поза Люксембургом, і вибрати листи з поштової скриньки. Перед самим по
штовим будинком відчув, що слабне, ще встиг сказати про те до прохожих
і впав непритомний на землю. Як і при чиїй помочі опинився він у тій самій
клініці Св. Єлисавети, куди завезено його з летовища, він уже не знав.
Тим часом в обідній перерві дружина Полковника зайшла додому і не за
стала там свого чоловіка. Стурбована цим, почала шукати його телефонічно
і так довідалася, що Полковник у клініці. Лікар ствердив, що атака пішла
з мозку, як і попереднім разом, тільки трохи сильніша, і потягнула за со
бою незначний параліч лівої сторони тіла. І хоч Полковник скоро вернувся
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ДО свідомости, та не було вже мови, щоб вертатися додому і далі працювати.
Ось чому того самого дня за підписом полк. Андрія Мельника був висланий
лист до проводу Українських Націоналістів на руки ген. Миколи Капустянського:
24 червня 1964 року
До Проводу Українських Націоналістів. Призначую і прошу друзів:
ген. М. Капустянського, інж. Осипа Бойдуника і д-ра Якова Маковецького до ведення агенд Проводу Українських Націоналістів на час
моєї недуги чи в разі смерти аж до часу вирішення питання мого наступства.
Андрій Мельник,
Голова ПУЛ,

Перед самою висилкою просив Полковник свою дружину повідомити ті
особи телефонічно про свою недугу і про своє до них прохання за посеред
ництвом д-ра Якова Маковецького, котрого призначив постійним зв’язковим
між собою і Проводом Українських Націоналістів.
Болюча вістка як грім з неба вдарила всіх трьох повідомлених, і вони того ж
дня відбули нараду під проводом ген. Миколи Капустянського. Рішено довірочно повідомити про хворобу Полковника тільки членів ПУН і просити їх
на засідання ПУН в місці відбування Великого Збору на один день раніше,
щоб обміркувати положення в зв’язку з недугою Голови ПУН і шукати виходу
з важкої ситуації, в якій опинився Провід Українських Націоналістів та й увесь
Український Націоналістичний Рух. В той же час рішено дати все можливе від
ПУН та всієї Організації, щоб рятувати здоров’я Полковника, про що негайно
сповіщено його дружину.
На превеликий жаль, у Люксембурзі були дуже малі можливості для лікуваїшя поважніших хворіб. Так звані «клініки^!» під управою черниць не мали на
віть найскромніїпого вивінування, що його можна було знайти хоч би в малих
провінційних лічницях сусідніх з Люксембургом держав. Вистане згадати, що
в цілому Люксембурзі не знайдено спеціяльного матраса на ліжко для такого
хворого і його треба було купити поза Люксембургом. Лікарів у таких «пансіо
нах» наймали черниці, і не мали вони там більшого голосу. Не було в Люксем
бурзі високих шкіл, а через те й не було медичного факультету і не будовано
правдивих шпиталів, бо бракувало спеціялістів для всяких недуг.
Тимчасово опікувався полк. Андрієм Мельником місцевий лікар д-р Арманд Оллінгер. За його посередництвом спроваджено з Парижа професора
Раймонда Гарсіїіа, члена Академії медицини, спеціяліста неврологічних недуг,
з проханням основно оглянути полк. Андрія Мельника, поставити діягнозу
та подати вказівки і спосіб лікування.
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На думку професора Гарсіна, хворого конче треба було перевезти до від
повідної лічниці в одній із сусідніх з Люксембургом країн, що мала б модерне
устатісування та лікаря-спеціяліста для неврології. Йому вдалося переконати
про те і Полковника. Була думка вибрати Мюнхен на місце лікування, бе
ручи до уваги теж і те, що там жили довголітні співпрацівники полк. Андрія
Мельника, але нічого не вийшло з тих старань. Коли мюнхенські неврологи
перестудіювали звідомлення професора Гарсіна, однозгідно висловилися,
що сам тільки перевіз хворого з такої далекої віддалі дуже ослабив би його.
Тоді знайдено можливість примістити Полковника в місті Кельн в Німеччині.
Професор д-р Цюльх з міської лічниці Кельн-Мергайм, шеф неврологічної
клініїси, прийняв полк. Андрія Мельника до свого приватного відділу. Разом
з Полковником переїхала туди його дружина, що звільнилася з праці в банку,
найняла кімнату недалеко від шпиталю і стало доглядала хворого.

ПІ
Наближався П ’ятий Великий Збір. Кілька днів перед тим Голова ПУН
полк. Андрій Мельник запросив до себе до клініїси редактора Олега ШтуляЖдановича як Голову Підготовчої Комісії V ВЗУН і д-ра Якова Маковецького,
що був намічений на господаря Збору, і тому в його руках збігалися всі зв’язані
з тим технічно-організаційні справи. Голова ПУН прийняв кожного з них
окремо, вислухав їхні звіти з праці до підготовки Великого Збору, подав свої
поради та передав деякі справи Збору, що дотепер були в його руках. Тоді пе
редав ще через них листа до учасників П ’ятого Великого Збору такого змісту:
Дня 29 червня 1964 р.
До V Великого Збору Українських Націоналістів на руки Президії.
Великий Зборе Українських Націоналістів!
Впродовж згорою 25 літ сповняв я мої завдання в Організації Українських
Націоналістів і в Українськім Націоналістичнім Русі, вкладаючи в них усі
мої фізичні й духові сили, всю мою енергію, все моє знання, доки зуб часу
не перетяв нитки цих завдань, доки грізна продовжна недуга не стала на пе
решкоді в дальшому виконуванні прийнятих на себе завдань.
Тому в цю важливу для Українського Націоналістичного Руху хвилину
прошу Великий Збір як найвищу законодатну установу нашого Руху при
виборі Голови Проводу Українських Націоналістів не брати під увагу мою
особу — якщо доживу до V ВЗУН — і вибрати тайним голосуванням но
вого Голову Проводу Українських Націоналістів, якого по цей чи по той
бік греблі благословлю.
Підпис:
Андрій Мельник.
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Хоч І ЯК ПУН намагався затримати в тайні недугу Голови Проводу до хви
лини, коли зійдеться Великий Збір, все ж таки вістка про важке захворіння
його швидко оббігла всі континенти. До ПУН почали масово напливати листи
з питаннями про стан здоров’я Полковника не тільки від членства Українсько
го Націоналістичного Руху, але теж від усяких установ і навіть від окремих осіб.
Разом з тим спонтанно надсилалися пожертви на лікування. З відповідями
на листи рішено заждати аж до Великого Збору. Щойно на Зборі, зачитавши
листа від Полковника, подано інформацію про його хворобу і стан лікування.
В часі зачитування листа на залі царила гробова тиша — обличчя присутніх
то блідли, то червоніли. А були між ними співосновники Організації Укра
їнських Націоналістів, ветерани визвольної війни, що не раз і не два гляділи
смерті в вічі, революційні підпільники, що мали за собою тортури, заслання,
довгі роки тюрми, чимало лиха пережили, всідяких страхіть були свідками —
і не один з них не міг стримати зрадливої сльози...
Таким чином П ’ятий Великий Збір почався піц знаком великого занепоко
єння і навіть тривоги. Перед ним стояли проблеми, що над ними велися довгі
й палкі дискусії, здавалося — важко буде їх звести до спіїїьного знаменника
або знайти компроміс. Все те стало тепер другорядне, їх розглядали й полагоджували без біїїьщих труднощів, у більшості однодушно. А поза сесіями Збору
в усіх тільки й мови було, що про полк. Андрія Мельника. Кожний здавав собі
справу, що особа полк. Андрія Мельника виросла до небуденної величини
не тільки в Українському Націоналістичному Русі, але і в усій українській
суспільності, і нелегко прийшлося б її замінити на посту Голови ПУН без потрясення в Організації Українських Націоналістів. Тому учасники Великого
Збору всі як один зійшлися на думці звернутися до полк. Андрія Мельника
з проханням дати згоду на перевибір його Головою ПУН.
Дня 24 липня 1964 року прийняв полк. Андрій Мельник делегатів від
П ’ятого Великого Збору Олега Штуля-Ждановича і д-раЯкова Маковецького.
Вони поінформували його про перебіг Збору та передали однодушне прохан
ня зібраних на Зборі Українських Націоналістів залишитися на посту Голови
Проводу Українських Націоналістів. По декількох питаннях і короткій дис
кусії Полковник дав на те свою згоду, подавши це письмовою формою в листі
до Збору, де водночас предложив деякі свої пропозиції під схвалення:
До V Великого Збору Українських Націоналістів.
Великий Зборе Українських Націоналістів!
Під наказом хвилі і для добра справи я не ухиляюся від обов’язку,
що його на мене накладає воля учасників V ВЗУН, і подаю:
1.
Згідно з Устроєм ОУН, затвердженим на Р / ВЗУН, іменував я чле
нами Проводу Українських Націоналістів дня 1 січня 1960 року друзів
Євгена Мацяха і Якова Маковецького, а дня 15 вересня 1963 року друзів
Ярослава Гайваса та Миколу Плав’юка.
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Оцим предкладаю Великому Зборові Українських Націоналістів ті
номінації до затвердження.
2. Згідно з Устроєм ОУН, затвердженим на V ВЗУН, предкладаю до за
твердження склад Проводу Українських Націоналістів:
а) проголошений НІ ВЗУН Невідкличним членом ПУН ген. Микола
Капустянський;
б) Осип Бойдуник, Ярослав Гайвас, Олекса Радченко, Зиновій Книш,
Степан Кобилянський, Яків Маковецький, Володимир Маруняк, Ми
хайло Мушинський, Микола Плав’юк, Юрій Пундик, Яків Шумелда,
Олег Штуль;
3. Одночасно предкладаю для затвердження Заступників Голови ПУН
друзів — Олега Штуля, Якова Маковецького та Ярослава Гайваса;
4. Предкладаю V ВЗУН як найвищій Законодатній Установі нашій
до затвердження номінацію друга доктора Зиновія Книша на Ділового
Керманича в Проводі Українських Націоналістів на чергову каденцію,
зокрема на час моєї недуги.
5. Подаю до відома V ВЗУН, що Референтами ПУН іменував я досі
друзів: М. Антохія, П. Дорожинського, Б. Кентржинського, В. Лазовінського, Я. МусІяновича.
Постій, дня 24 липня 1964 року.
Андрій Мельник,
Голова ПУН.

П ’ятий Великий Збір однодушно і серед гучних оплесків перевибрав
полк. Андрія Мельника на Голову Проводу Українських Націоналістів і затвер
див предложений йому склад ПУН. З уваги на положення, в якому знайшлася
Організація Українських Націоналістів через хворобу її Голови, до Проводу
ввійшли три заступники Голови ПУН та Діловий Керманич.

IV
Рік по смерті Голови ПУН полк. Андрія Мельника відбувався VI Великий
Збір Українських Націоналістів. На цьому Зборі зв’язковий між Проводом
Українських Націоналістів і хворим Головою ПУН полк. Андрієм Мельником
складав свій звіт. Він тут поданий з деякими скороченнями:
«Мій звіт V ВЗУН по сьогоднішній день був би далеко неповний, якщо б я
поминув те, що мені довелося бути тим вибранцем не все ласкавої долі, який
з рамени ПУН був допомічний Вельмишановній Пані Софії Мельнику справі
опіки Головою ПУН у часі його важкої недуги. Хвороба сл. п. полк. Андрія
Мельника тривала понад чотири місяці.
Виконуючи наказ не тільки мого сумління, але й волю всього членства
Українського Націоналістичного Руху та української громадськости, я звертав
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особливу увагу на забезпечення хворого якнайкращою лікарською опікою.
На перешкоди я не натрапляв, бо так хворий, як і його дружина, були з тим
згідні, а наші подруги і друзі з УНРуху та наші прихильники давали достатню
кількість потрібних на те засобів. Ми всі зробили все, що було в людських
силах, щоб Голову ПУН затримати при житті.
На протязі хвороби Полковника і моїх відвідин у нього багато моментів
стали для мене незабутніми, але перша з ним зустріч у лічниці в Люксембурзі
так сильно врилася в моїй пам’яті, що ніяка сила не зможе затемнити п до кін
ця мого життя. Цю першу візиту в Полковника в клініці мусів я перервати
по нецілих двох хвилинах, виходячи на коридор, щоб своєю присутністю
не хвилювати хворого та й мої власні нерви успокоїти.
П ’ять разів відвідував я того дня Полковника на його бажання. За кожним
разом залишався трохи довше бідя нього, і моє хвилювання поволі минало.
Голова ПУН інформував мене тоді в подробицях про те, що зроблено
в останній фазі технічної підготовки V ВЗУН, і вказував та доручав, що і як слід
ще зробити. Він уважав, що й бездоганна технічна підготовка V ВЗУН значно
причиниться до успішного його висліду, тому і звертав на неї велику увагу. Кіль
ка разів підкреслював, щоб гідно прийняти єпископа Володимира і добре ним
заопікуватися. Дуже болів над тим, що не зможе сам узяти участи в Зборі, який
відбувається в місцевості, що її сам він для нього вибрав і все там підготовив. Ще
важчим ударом було для нього те, що через Люксембург переїжджатимуть учас
ники Збору, серед них багато найближчих і довголітніх співпрацівників Голови
ПУН, а деякі з далеких заморських країн, і він не зможе їх бачити.
Голові ПУН дуже залежало на успішному висліді V ВЗУН, і тому просив
він, щоб кожного дня по 10 годині ввечері телефонічно через його дружину
передавати йому точні звідомлення з перебігу ВЗУН. Це я й робив.
По закінченні Збору я кілька днів ще залишився в Люксембурзі. Тоді перед
полуднем і після полудня годинами перебував я в Полковника. Кілька разів
відвідував я його і в лічницІ в Кельні. Позатим стояв я в постійному телефо
нічному зв’язку з його дружиною.
Вважаю моїм обов’язком подати до відома на цьому форумі останню волю
Голови ПУН, як вона виходила з розмови зо мною в часі його хвороби. Її мож
на звести до чотирьох точок і в такій черговості;
1. Понад усе мати на увазі добро ОУН і УНРуху. Не тільки берегти ОУН,
але й скріпляти її.
2. Допомагати пані Ользі Коновалець. Кількома наворотами звертав Го
лова ПУН увагу на те і доручав, щоб наша система не залишила її без допо
моги.
3. П ам’ятати про матеріяльну допомогу для основоположників ОУН,
що ввесь час у ній працювали і такої допомоги вже потребують чи потребува
тимуть згодом.
286

_______________________________________ СПОГАДИ_______________________________________

4. Заопікуватися його дружиною.
Останню розмову з Головою ПУН мав я дня 27 вересня 1964 року.
Коротко по 8 годині вранці, як було домовлено, зайшов я до кімнати,
де лежав Полковник. Виглядав він більш змучений та ослаблений, як у часі
попередніх моїх відвідин у нього перед трьома тижнями. Привітав мене тихими
словами; «Вітайте, друже, з яким добром приходите?» При привітанні затримав
мою руку довше, як звичайно.
Я інформував його, як при кожній зустрічі, про справи Організації та УНРуху, поминаючи моменти, шо могли б його хвилювати. Питання Полковника
відносилися цим разом більше, як у попередніх зустрічах, до окремих членів
ПУН, вісток про них, їхню працю, здоров’я тошо. Розмова дуже томила хворо
го, і часто ми її переривали на мою пропозицію або на прохання його дружини
чи пані Ольги Коновалець, шо теж була присутня при тій розмові. Голова ПУН
спішився продовжувати розмову, неначе прочуваючи, що буде вона остання.
Коли шпитальна обслуга принесла обід, не було в хворого охоти їсти,
не дуже й помагали наші намови. З обличчя можна було вичитати, що його
думки кружляють довкола чогось іншого.
Десь після першої пополудні прийшла мені пора відходити. Перед моїм
відходом Голова ПУН ще раз попросив мене близько себе і, зворушений, ти
хим та перериваним голосом сказав майже дослівно:
«Перед вашим від’їздом, друже, хочу передати кілька слів друзям, бо
не знаю, чи буде нагода і змога другим разом. Я свідомий, шо стан мого
здоров’я важкий і небагато помочі в праці можете від мене очікувати. Сві
домий я труднощів, що можуть наступити з того приводу. Час потвердив,
що ОУН була потрібна. Потреба її закріплена терпінням і муками в тюрмах,
у концтаборах і на засланнях незчисленних її членів. Вона освячена кров’ю
тих незліченних воїнів, що віддали життя в боротьбі з окупантами України
за її волю.
Але ОУН не осягнула ще остаточної мети. Нещадна боротьба у к р ^ськ о го
народу з окупантами України йде далі. Чолове звено цієї боротьби несуть наші
друзі на рідних землях. їм конечна всестороння допомога їхніх побратимів,
що живуть у вільному світі, друзі, бережіть ОУН! Сїфіїїіть її своєю жертвенною
працею і поворотом до праці тих, що по волі чи неволі на відступах. Працюйте
всі разом у взаємній пошані, згоді й любові, звернувшись лицем до краю. Тоді
будуть успіхи. Про них приходіть звітувати мені тут чи деінде. Хай кріпить вас
геройський чин поляглих».
Ці слова назавжди закарбувалися мені в пам’яті, і я ніколи-ніколи не змо
жу їх забути!
Полковник подав мені руку на знак, що скінчив. Чоло його вкрилося
потом. Я обтер його рушником, що лежав біля нього, поцілував в обличчя
і вийшов.
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Щокілька днів довідувався я телефонічно в дружини Полковника, що ввесь
час була при ньому, який його стан здоров’я. Хотів я відвідати його в одну
з найближчих неділь, Полковник відкладав мої відвідини. Щойно в п ’ятницю
ЗОжовтня дружина Полковника потелефонувала мені, що треба приїхати в не
ділю 1 листопада 1964 року.
Зараз після 8 години ранку ввійщов я до кімнати Полковника, При ньо
му, як завжди, була його дружина. Виглядало, що пізнає мене Полковник, але
він уже не говорив, тідььси подав мені праву руку на привітання... В сусідній
кімнаті ввесь час днювали лікар і медсестра, готові на кожен наш поклик.
Стан хворого гіршав з кожною хвилиною. По дванадцятій годині прийшов
німецький священик. Медсестра засвітила свічки, священик відмовив мо
литву. Було чути, як слабне віддих хворого... О годині 2.30 розкрилися сині
очі Голови ПУН, звернені, немов на прощання, в сторону його дружини.
Минуло яких ЗО секунд — останній віддих, і очі полк. Андрія Мельника за
крилися навіки».
Відійшла в вічність небуденна людина. Людина з великим історичним
минулим, щодо кінця своїх днів очолювала Провід Українських Націоналістів
і керувала всім Українським Націоналістичним Рухом.
Одним з перших завдань негайно по смерті було повідомити про цю бо
лючу втрату найголовніші центри українського скупчення в кожній країні,
а далі — помагати горем прибитій дружині покійного в полагоджуванні всіх
справ формального порядку у зв’язку зо смертю Полковника і зайнятися по
хоронами. Це завдання припало представникові ПУН, що разом з дружиною
сл. п. полк. Андрія Мельника був при ньому в хвилині смерти.
Зараз з Кельна повідомлено друзів у Парижі, Лондоні і Мюнхені. Париж
перебрав на себе повідомлення всіх інших країн.
Дружина Полковника повідомила рідню в Європі телефонічно, а поза
Європою — телеграфічно. Таким чином Нью-Йорк дістав вістку про смерть
Голови ПУН ще того самого дня, і на Листопадовій Академії, що відбувалася
того вечора в Нью-Йорку, присутні спонтанно вшанували відхід у вічність
полк. Андрія Мельника.
Постало питання — де похоронити Полковника. Були пропозиції, а го
ловно з Канади, щоб похоронити Голову ПУН у Роттердамі на тому самому
цвинтарі, де спочив полк. Євген Коновалець. Одначе виразним бажанням
полк. Андрія Мельника було, щоб поховати його на цвинтарі в Люксембурзі,
де вже спочила мати його дружини, бл. п. Марія Федак.
На кілька років перед смертю полк. Андрій Мельник зарезервував на тому
цвинтарі місце для себе і своєї дружини.
Реченець похоронів Полковника в Люксембурзі визначено на день 7 лис
топада — багато часу забрали всякі формальності в обидвох країнах, Німеччині
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й Люксембурзі, зокрема у зв’язку з приписами про перевезення тіла з однієї
держави до другої.
Похоронне заведення з Кельна привезло запечатану домовину з тілом
Полковника прямо на цвинтар Бонневеґер Фрідгоф у Люксембурзі точно
на визначений час, о 10 годині перед полуднем. Там уже зібралися сотні укра
їнців і чужинців, що з усіх усюдів, з Європи і з-за океану, приїхали взяти участь
у похоронах.
Довкола вдови з її найближчою родиною — пані Ольга Коновалець, пані
Дрогомирецька з чоловіком і донькою, пані Ліда Оброца з Вінніпега — зайняли
місце найближчі співпрацівники Голови ПУН сл. п. полк. Андрія Мельни
ка, його товариші по зброї, делегації від політичних угруповань, суспільногромадських і наукових установ, представники організацій молоді й інші.
Привезену домовину з покійним поставлено на підвищенні на площі
цвинтаря. Ген. Микола Капустянський і ред. Олег Штуль-Жданович накрили
домовину блакитно-жовтим прапором Організації Українських Націоналістів
з націоналістичним тризубом. На домовині покладено китицю троянд від
дружини. Навколо на площі розставлено більше як сто вінків і китиць квітів
від рідні, установ, окремих родин та осіб. Між ними були вінки від Великої
Княгині Шарльоти з Люксембурга і князя Фелікса, від Проводу Українських
Націоналістів, від Організації Українських Націоналістів, віц Теренових
Керівництв ОУН, від централь Ідеологічно Споріднених Націоналістичних
Організацій і їх багатьох низових ьслітин, від 34 ОУН та ОУНз.
Саме тоді в Римі відбувалася сесія Ватиканського Собору, і ніхто з укра
їнських католицьких владик не міг узяти участи в похоронах. Як відпоручник
Апостольського Візитатора архієпископа Івана Бучка прибув з Рима о. шамбелян Мирослав Марусин і разом з о. д-ром Михайлом Василиком, о. Григо
рієм Фуканьчиком, о. Миколою Бучком, о. Іваном Лужецьким та о. Павлом
Когутом у товаристві трьох священиків УАПЦ ~ митрофорних протоієреїв
Івана Бачинського з Бельгії, Палладія Дубицького з Німеччини й о. Бориса
Хайневського з Франції — відправили першу частину похоронних обрядів
коло домовини.
в часі відправи похоронного обряду над домовиною стояла коло неї по
чесна стійка, що мінялася кілька разів, щоб могли взяти в ній участь не тиіьки
основоположники УВО, ОУН та піонери УНРуху, але й товариші по зброї
покійного та молодші покоління з рядів ОУН і УНРуху. Першими в почесній
стійці були; ген. Микола Капустянський, інж. Осип Бойдуник, ред. Олекса
Бойків та інж. Дмитро Андрієвський.
Прощальне слово — від архієпископа Івана Бучка та Української Като
лицької Церкви — виголосив о. шамбелян Мирослав Марусин. Він говорив
про глибоку релігійність покійного та про ту велику повагу, що нею корис
тувався Полковник в очах незабутнього митрополита Андрея Шептицького.
19-11-496
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Закінчив свої слова переконанням, що, коли прийде час, останки Полковника
будуть перевезені в київську св. Софію, де знайдуть вічний спочинок.
Від Уіфаїнської Автокефальної Православної Церкви та її митрополита Никанора прощав Полковника митрофорний протоієрей о. Палладій Дубицький.
Від Проводу Українських Націоналістів надгробну мову тримав перший
Заступник Голови ПУН ред. Олег Штуль-Жданович. Він, між іншим, сказав;
«...1 ось прийшли ми до найважчого менту, менту останнього цілування,
коли за кілька хвилин чужа, хоч і гостинна, земля покриє домовину того, хто
був нам рідним і близьким, бувши при тому над нами своїм становищем і сво
їми якостями.
...В наш вік жорстокої машинізації і зубожіння духового життя покійний
належав справді до вийнятків, і ті, що його знали ближче, що ближче з ним
співпрацювали, завжди відчуватимуть цю втрату людини іншої епохи, люди
ни широкого серця. Але одночасно людини залізної твердости в виконуванні
своїх обов’язків, у пильнуванні моральних та національних принципів.
...Смерть полковника Андрія М ельника відбилася голосною луною
по всьому світі, де тідьки б’ється українське серце. Смерть Голови ПУН від
билася й відгомоном на Рідних Землях. Зраділи вороги, здригнулися боляче
серця підпільників і всього українського народу.
Цей відгук Рідної Землі ми візьмемо до серця як зобов’язання довести
братам, що борються і не ламаються, що й ми незламно йтимемо Вашими
слідами. Пане Полковнику, змагаючись за довершення того, чого не судилося
довершити Вам. А коли й нам не буде дано довершити розпочате Вами, то бу
демо намагатися зробити дальші кроки на тому шляху.
Рушаючи з рідної землі, Ви вивезли з рідного села грудку землі. Її Вам
кладе зажурена дружина під голову як найцінніший дар України... Нехай ця
грудка української землі шепче Вам вічно, що Батьківщина не забуде одного
з найкращих своїх синів, який віддав їй усе, кличучи на шлях служіння Україні
своїх братів і послідовників. У свій час вона Вам скаже, наскільки ми сповнили
наші зобов’язання перед нею і перед Вами».
Останнім прощав Полковника від основоположників ОУН найстарший
із заслужених, ген. Микола Капустянський, коротким словом, повним від
чуття невіджалуваної втрати й незамінности особи Полковника.
Прощальні слова інших промовців мусиш скоротитися до одного-двох ре
чень з уваги на велике їх число. Вся організована українська суспільність у всіх
її виявах — військовому, політичному, культурному, суспільно-іромадському,
студентському та юнацькому — голосилася до останнього прощального слова
і годі було висказати те в час похоронних обрядів.
По останніх прощаннях сформувався похід до приготованої могили. По
рядку в часі похоронного походу пильнувала спеціяльна порядкова служба під
проводом Павла Дорожинського, церемоніяльного майстра похоронів.
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На чолі походу несено військові відзначення Полковника з Визвольних
Змагань. Далі йшли вінки і священики обох українських Церков. За ними
молодші члени ПУН несли, на зміну, домовину. Опісля вдова в товаристві
ген. Миколи Капустянського й ред. Олега Штуля-Ждановича, пані Ольга
Коновалець з інж. Осипом Бойдуником та інж. Дмитром Андрієвським, рідня,
члени Проводу Українських Націоналістів та керівних Органів Організації
Українських Націоналістів, делегації від Ідеологічно Споріднених Націоналіс
тичних Організацій, від політичних угруповань, між ними делегація 3 4 ОУН
на чолі з проф. Степаном Ленкавським та ОУНз під проводом д-ра Богдана
Кордюка, делегації суспільно-громадських, комбатантських, наукових, жіно
чих і юнацьких організацій і всі ті, шо прибули, щоб відправити Голову Про
воду Українських Націоналістів в останню дорогу.
Над відкритою могилою духовенство обидвох Церков відправило другу
частину похоронного обряду. По відспіванні «Вічная пам’ять» і «Ще не вмерла
Україна» замуровано могилу, що вкрилася повінню вінків та квітів.
Заюнчилися похоронні обряди Заупокійною Службою Божою в сусідній
з цвинтарем католицькій церкві.
Провід Українських Націоналістів запросив учасників похоронів на по
минки до одного з люксембурзьких ресторанів. За столами в просторій залі
засіло понад 200 осіб. Тризну відкрив Ярослав Гайвас. Пані Софія Мель
ник подякувала присутнім за участь у похоронах, за висловлені співчуття і
за вірність пам’яті Покійного, а Яків Маковецький поділився з присутніми
інформаціями про перебіг недуги Полковника, його останні дні і смерть,
про невсипущу опіку над ним вдови та її сестри пані Ольги Коновалець,
звернув увагу на те, що завдяки заокеанським теренам ОУН могла зробити
все, що лежало в людських можливостях, для збереження здоров’я і життя
Полковника.
Найстарший віком заслужений член ПУН і водночас Голова Сенату ОУН
ген. Микола Капустянський говорив про відданість ідеї націоналізму, про тяглість і легітимність провідництва ОУН, закликав зімкнути ряди навколо Про
воду Українських Націоналістів і проголосив, що згідно з Устроєм Організації
Українських Націоналістів у виконування прав і обов’язків Голови Проводу
Українських Націоналістів вступив доцьогочасний його Перший Заступник —
редактор Олег Штуль-Жданович.
Того самого дня спільна конференція членів ПУН, сенату ОУН, Головної
Контролі й Суду з делегатами від Ідеологічно Споріднених Націоналістичних
Організацій під проводом нового Голови ПУН з’ясувала найближчі завдан
ня в основних ділянках праці: крайовій, внутрішньополітичній, суспільногромадській та господарсько-фінансовій.
На кінець відбулося засідання Проводу Українських Націоналістів, що
схвалило понижчий Комунікат:
19*
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«Дня 7 листопада 1964 року відбулися в Люксембурзі, на Бонневеґер Фрідгоф, похорони славної нам’яти полковника Андрія Мельника, Голови Проводу
Українських Націоналістів. Вийнятково численна українська громада сусідніх
країн, націоналісти Європи, Канади й ЗСА, делегації багатьох українських
середовищ зібралися солідарно, щоб віддати останню послугу тому, хто був
для нас найвищим керманичем, а для всього українського загалу незапереч
ним авторитетом.
Коло сотні вінків склали ті, що бажали сполучитися в спільному відданні
чести і в спільному болю з вельмищановною дружиною покійного, з його ро
диною та всім Українським Націоналістичним Рухом,
Після похоронів відбулося засідання ПУН, на якому згідно з Устроєм Ор
ганізації Українських Націоналістів схвалено, що дотеперішній затверджений
П ’ятим Великим Збором Українських Націоналістів на пропозицію полк.
Андрія Мельника перший заступник Голови ПУН ред. Олег Штуль-Жданович
з днем 7 листопада 1964 року приступив до виконування обов’язьсів і прав Го
лови Проводу Українських Націоналістів.
Виконуючи вимоги Устрою Організації Українських Націоналістів, Про
від Українських Націоналістів вирішив на тому ж засіданні скликати до часу
дванадцяти місяців Шостий Великий Збір, якого завданням у першу чергу
буде вибір нового Голови Проводу Українських Націоналістів. Склад Комісії
Підготовки Шостого Великого Збору Українських Націоналістів і місце його
відбуття будуть своєчасно подані до відома всім клітинам Українського На
ціоналістичного Руху.
7 листопада 1964 року.
Провід Українських Націоналістів».

Євген Ш Ц Я Х

НА СЛУЖБІ НАЦІЇ
Останнє десятиліття таке багатюще історичної ваги роковинами, що один
із немаловажних, зокрема для українських націоналістів, важливих ювілеїв —
сімдесяті роковини Полковника Андрія Мельника — міг би пройти непо
мітно.
Та якщо й не буде в Його День імпрез, які повсюди гідно відмітили б це
свято невтомного Воїна й Керманича Української Національної Революції,
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ТО це не значить, що його дружинники — організовані українські націона
лісти — не будуть линути до Нього з побажанням успішно досягнути того, по
що Він юним УСуСом вирушав у Похід, якому ще немає кінця...
Є в житті націй багато замітних ювітеїв визначних людей, та ледве чи в по
рівняльній вони площині з цим скромним святом сучасного Голови Проводу
Українських Націоналістів. Бо ледве чи хто-небудь з національних героїв,
чи державних мужів на протязі так довгого часу так непохитно й так усецідо
все, що мав у житті, щоб віддав для одної Ідеї!
Повним надій у краще майбутнє свойого народу юнаком, Андрій Мель
ник рішається присвятити своє життя ідеї національного визволення, А тому
не дивно, що перша світова війна застає Його в Українських Січових Стрідьцях, де Він завжди в перших рядах, будучи одним з найбільш боєвих старшин.
Боєве хрещення приймає на Маківці, а з Легіоном УСС прощається на Лисоні,
коли попадає в московський полон. За три роки боїв — низка боєвих відзна
чень і ранг сотника.
Серед недолі й неволі щасливий випадок: Андрій Мельник попадає у табір
поленених у Дубівці під Царицином, де вже від довшого часу находиться його
пізніший друг і побратим Євген Коновалець.
І коли кінцем 1917 року надходять тривожні вісті, що Київ у небезпеці, Ан
дрій Мельник є в групі українських старшин, які засніженими степами проди
раються до Золотоверхого, бо тут іде спішна акція організування Українського
Війська, якому —після політичної невдачі провідників революції—доведеться
зо зброєю в руках боронити чести Української Народньої Республіки.

У Золотоверхому
Юнцем грудня 1917 року Андрій Мельник разом з Євгеном Коновальцем
і десятком інших старшин з-посеред колишніх австрійських полонених роз
гортає зорганізований сот. Романом Сушком Галицько-Буковинсьісий Курінь
Військо Соборної України, ославлений згодом Корпус Січових Стрільців,
якому у вирішальному для Української Революції хвилини припадає почес
не завдання охорони революційного парляменту: Української Центральної
Ради. Відступ із столиці для прикриття евакуації уряду та пізніший поворот
в його авангарді висуває Андрія Мельника на чоло (тоді вже) полку Січових
Стріїїьців; поруч полк. Є. Коновальця займає Він найвище в тій частині ста
новище.
Гетьманський переворот і брак рішености у Центральної Ради та республиканського уряду на короткий час дезорієнтують не лише Січових Стріїїьців,
але й усю національно свідому Україну. Та Січові Полководці свідомі тієї ролі,
яку вже незабаром прийдеться зіграти їх здисциплінованій частині. А тому
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Полк Січових Стрільців на всі вмолювання висланців Західньо-Української
Народньої Республіки не вирушає на відсіч загроженого польською інвазією
Льва-города й Західніх Українських Земель. Січові Стрільці свідомі того, що
шлях до вільного Львова веде лише через вільний Київ!
А в Києві на той час, з дозволу титулярного Гетьмана всієї України, паношилась реакційна чорна сотня!
У цій гераклічній пробі — на Львів чи на Київ? — вперше виявляється
великий хист політичної передбачливости обох великих Полковників — Коновальця і Мельника, яким Доля присудила в переломову хвилину прийняти під
опіку Січових Стрільців десигнованого Українським Національним Союзом
Головного Отамана Республіканських Військ Симона Петлюру, щоби з ним
разом піти вдруге визволяти Україну з московських кайдан. Вдруге, бо вперще
Січові Стрільці зі Слобідськими Гайдамаками боєве побратимство зав’язали
під київським Арсеналом, виганяючи з нього большевицьку залогу.
Чергова битва проти московських отрядів, зведена на мотовилівськоплісовецьких полях, вирішила не лише загладу гетьманського режиму, а в парі
з цим і злощасно проголошеної Скоропадським федерації з неіснуючим уже
царатом і з Росією. Ця успішна і переможна битва вповні відродила, зрошуючи
її кров’ю борців, суверенну Українську Державу, з якою незабаром злучиться
Листопадовим Зривом зроджена Західньо-Українська Республіка.
Місяць успішних боєвих операцій — і столиця України в руках її народнього правительства — Директорії УНР.
Звідси й не дивно, що як Директорія, так і уряд УНР не знаходять досить
відзначень для виріжнення Витязя Республіки, якого Головний Отаман при
значує Начальником Булави Дієвої Армії Української Народньої Республіки.
На цьому високому становищі отаман Мельник відзначився неабиякими
досягненнями, які заважать на дальшому ході його мілітарної і політичної
карієри.
Уважаємо за вказане запитувати одного з кращих мемуаристів того часу,
генерала Миколу Капустянського, який у свойому в 192І році написаному
творі «Похід Українських Армій на Київ і Одесу» дає таку оцінку свого боєвого
Побратима: «Отаман Мельник — видатний старшина, знаменитий організа
тор, відважний, коректний, чесний, палкий патріот...»
Наскільки велика була популярність Полковника Мельника, свідчать
й інші мемуаристи. З їхніх споминів слідує, що на Державній Раді в дні 16
січня 1919 року розглядано навіть думку про військову диктатуру у виді тріюмвірату: Петлюра — Коновалець — Мельник — рішену на одверту війну. Та
до очолення Української Національної Революції в такий спосіб не дійшло.
Із-за становища впливових тоді політичних партій та, зокрема, справжній вавилон поглядів у тодішніх Голови і Членів Директорії Й уряду, все залишилося
по-старому. Цебто, на жаль, революційне колесо почало котитися по похилій
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ПЛОЩІ занархізованої демократії в провалля, готовлене большевицькими де
магогами.
І з тієї похилої площі української державности вже не врятували ані успіш
ний похід об’єднаних українських армій на Київ і Одесу, ані очайдушний
та успішний Перший Зимовий Похід, не згадуючи вже трагічного Другого
Зимового Походу.
І коли українські війська опинилися за дротами чужої, хоч і союзної, інтернації — Юнак, який з Українськими Січовими Стрільцями намагався «підняти
червону калину» і Полководець, який на протязі довшого часу керував долею
регулярної армії — Андрій Мельник не складає зброї, а боротьбу продовжує
в іншій формі. З регулярної і повстансько-партизанської фази він її переводить
у підпільно-революційну з завданням, поза непокоєнням ворога на окупова
них територіях України, насамперед виховно-освідомлюючого моменту: для
Української Національної Революції, яка почалася визвольними змаганнями,
здобути широкі народні маси, які у 1917-1921 роках були, щоправда, роз
буджені, але не були як слід зорієнтовані. А тому всі зусилля як нечисленних
регулярних частин, так і масової партизанки не могли дати таких вислідів,
що їх можна було досягнути при усвідомленому цілеспрямуванні визвольних
змагань цілої Нації, а не тільки її героїчних, зате нечисленних прошарків.
А тому не дивно, що стоячи на чолі Краєвої Команди Української Вій
ськової Організації (УВО), полковник Андрій М ельник леліє думку про
широко закроєний революційно-політичний Рух, з виразно державницьконаціональним забарвленням. І ця ідея стає дійсністю в часі Його ув’язнення,
коли в 1927 році перша Конференція Українських Націоналістів покликає
до життя Провід Українських Націоналістів, даючи підвалини під об’єднання
УВО з усіма націоналістичними групами в монолітну Організацію Українських
Націоналістів.

Зміна варти
Ціде десятиліття — від заложення ОУН аж до трагічної загибелі ВождяОсновоположника — про тиху та невсипущу діяльність лісового інженера
Андрія Мельника загалові мало відомо, А етап цей, хоч і тихий, незвичайно
цікавий. Цікавий, як і отой ліс, що його в силі зрозуміти лише той, хто всю
свою увагу присвятить містерії органічного росту у респекті перед законами
природи...
Не звертаючи на себе уваги зовнішнього світу, респектований загалом,
а люблений вояцькими кругами, приготовлявся на зміну варти, випробуваний
ще в першій фазі визвольних змагань, новий керманич Української Націо
нальної Революції.
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І КОЛИ В Роттердамі паде на бруку Кользінгелю пошматоване від крем
лівської пекельної машини тіло Великого Полковника, керму Українським
Націоналістичним Рухом, десницею Української Національної Революції, яка
входить у переважний етап свого зовнішного вияву, перебирає полк. Андрій
Мельник.
На горизонті — блискавки надходячої хуртовини... валиться ЧСР... на
роджується Карпато-Українська Держава!

Натхнення Срібної Землі!
Про цей незвичайно важний в дії ОУН і ПУН етап свідчить найкраще бу
дова державного життя в Карпатській Україні та її героїчна оборона, яка перед
цілим світом продемонструвала стійкість української лицарської природи, яка
готова у важкій і завзятій борні полягти, щоб тільки Рідному Краєві здобути
волю, славу і честь.
Цей етап уже належить до історії. Обширніше він відомий з мемуар
ного видання «Карпатська Україна в боротьбі», зредагованого незабутнім
доктором Кандибою-Ольжичем. Не маємо змоги ширше зупинятися над
тим етапом у цьому нарисі, дарма, що якраз у цьому часі Полковник Ан
дрій Мельник на чолі Проводу Українських Націоналістів розгорнув уваги
гідну діяльність для гідного розвитку цього форпосту української державности. Про ці небуденні Великого Будівничого і Проводу заслуги засвідчує
один документ Влади Карпатської України, підписаний разом з ПУН-ом,
вказуючи на органічне заїмовіцношення між цими верховними органами
державної і революційної природи. А тому дозволимо собі запитувати три
параграфи зо згаданого документу, списаного 21 липня 1939 року у Венеції;
«Влада (Президент і Уряд) Карпатської України визнає із всіми з того ви
пливаючими висновками Український Націоналістичний Рух за єдиного
носія соборницько-визвольної боротьби Української Нації і Провід Україн
ських Націоналістів, очолюваний полк. Андрієм Мельником, за керівника
тієї боротьби.
...Провід Українських Націоналістів визнає Уряд Карпатської України
з президентом о. Д-р Августином Волошиним, за законодавством умандатованого ЇЇ представника серед українського і чужинного світу, як останній
український легальний уряд, що правив частиною української землі — Кар
патською Україною.
...Стверджується, що Український Націоналістичний Рух, зокрема Уряд
Карпатської України і Організація Українських Націоналістів, спільно зма
гали всіми силами створити, збудувати й оборонити Карпатську Українську
Державу...»
296

_______________________________________ СПОГАДИ_______________________________________

На переломовому етапі
Наближаємося до переломового етапу, цебто до ролі ОУН і ролі Голови
ПУН, які їм довелось зіграти в часі Другої світової війни.
Нижче наголошені рядки випливають з глибини нашого переконання,
коли вкажемо, що Полковник Мельник на основі гіркого досвіду, здобутого
в карпато-українському етапі, не мав найменших ілюзій щодо німецької полі
тики у відношенні до України. Тим не менше, замість залишитися в нейтраль
ній країні, він вирушає в прифронтову полосу, в Німеччину, щоби торможеній
бунтом Організації Українських Націоналістів, донедавна респектованій усіми
Силі, стати Прапором, довкола якого зберуться, хай і проріджені, та в огнях
і бурях революції випробувані лави бійців і революціонерів, для яких єдиною
амбіцією було й буде: або здобути, або дома не бути! Цей етап вимагає осо
бливого насвітлення. Каже народня пословиця; «друга пізнати в нещасті». Ми
додали б: лише в невзгодинах долі пізнати великого Провідника.
Є вже історичної ваги фактом, що Український Націоналістичний Рух
з моментом, коли Европа дідилася на «націоналістів» і «комуністів» — цебто
чорних і брунатних імперіялістів та червоних московсько-большевицьких
імперіялістів, наш Рух опинився перед диіемою або, може, навіть на роздо
ріжжі: його шлях, шлях визвольно-революційного і власнопідметного руху,
не укладався по дорозі ані з нацистами, ані з фашистами, ані — і то тим біль
ше — з большевиками!
Коли до останнього твердження не може бути найменшого сумніву, то щодо
двох перших деякі безсовісні «історики» останніх десятиліть свідомо поширю
ють неправду. Можливо, це діється ще й тому, що шлях українського націо
налістичного руху не укладався також по дорозі т. зв. західніх демократій, які
готові були іти з чортом, коби тільки повалити брунатну гидру, яка простягала
свої кігті на частину колиски європейської цивілізації. Та як ті «демократії»
ставились до української визвольної справи —ми мали найкращу нагоду бачити
й переконатися, коли провалились «міжнародні торги» в справі ЧСР, а потім
в справі Карпатської України.... Неостаннім аргументом хай послужить пригадка про «сердешний союз» між тими демократіями та большевицькою тира
нією в 1941—1945 роках. Розпуття, на якому тоді стояв Захід, було вже не лише
роздоріжжям для українського демократичного, а й націоналістичного світу.
Тієї Гераклової ділеми організованого українського націоналіста не могли тоді
зрозуміти ті друзі, які, подібно до автора цих рядків, у переливанні молодечої
енергії у пружних мязах, уважали, що при великому хотінні та відповідному
спрямуванні напруженої сили волі неможливого не існує!!! Й у бажанні немож
ливе перетворити в можливе та здійсниме — счинили в лавах монолітного руху
фатальний прорив, яким, неначе гірська повінь, покотилися розбурхані хвилі
кумульованої місяцями, а то й роками революційної енергії з натугою стихії...
297

АН ДР І Й М Е Л Ь Н И К

Серед Ц ІЄЇ повені, що загрожувала пірвати всі наші сили й повести їх
на свавільно товкмачені волюнтаристичні манівці, непереможною остоєю
чести й гідности організованого українського націоналізму, високо тримаючи
прапор Суверенної Української Національної Революції, не піддаючись ані на
строям моменту, ані на коротку мету обчисленим фаєрверкам революціонізму,
стояв Полковник Андрій Мельник.
Авторові цих рядків довелося вперше зустріти Голову проводу Україн
ських Націоналістів в липні 1941 року. Цебто в моменті, коли — здавалось на
мить — фаєрверкові акції ОУНР були на своїм верхів’ю, а муравлина праця
ОУН була більше, як коли-небудь, непомітна. І коли сумнів закрадався у стри
вожену душу, чи, бува, не спізнимось на Землі, відваги додавав впевнений по
гляд з очей Полковника, який з гіркого досвіду добре знав, що в історичному
змагу можна на цілу добу завчасно прийти до мети, хоч природного ходу подій
випередити не можна. Тим більше тоді, коли стояли ми не на попелищах імпе
рій, як у 1917 році, а навпаки: у дотичному моменті Українські Землі ставали
предметом добичі, за яку до крайнього готові були кривавитися з одного боку
відступаюча Московія, а з другого боку наступаюча Прусія!..
І під досвідченим керівництвом колишнього Начальника Булави пішло
розміщення наших кадрів по всій соборній Україні. Ще не встиг відступити
один ворог, та ще другий не вспів розгосподаритись на здобутих «бліцкріґом»
територіях України, коли там, неначе те квіття на весну почало розвиватися
національне, а то навіть націоналістичне життя, довго сковуваної червоним
терором Нації. Доводилося не раз і не двічі подивляти, як одна людина так
всеціло охоплювала навіть детайлі розміщення, діяння, дальшого плянування,
перманентної дії тощо. При тому все це відбувалося в умовах конфінування,
цебто в умовах, за яких різнородні контакти були якщо не цілковито уне
можливлені, то надміру утруднені. Та, замість — як цього можна було споді
ватися — удари на ОУН посипалися насамперед не так з чужої, німецької, як
з української — братовбивчої — руки тих, які в засліпленні революціоністичного динамізму шукали найлегшого примінення для надміру власної енергії.

Житомир
Після поважного числа «випадків», яьсі виключали «припадковість», а на
віть місцеві порахунки. Нацією потряс несамовитий подвійний морд у Жито
мирі. Стріли в двох найбільше заслужених і неструджених провідних Револю
ціонерів: сотника Сеника-Грибівського і підполковника Сціборського.
Цілим організмом ОУН потряс клич вопіющий о пімсту!.. З уст десят
ків досвідчених бійців УВО, вірних ПУН-ові й його Голові, полковникові
Андрієві Мельникові, пролунали голоси: покласти край замахам групи, яка
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найгрізнішу для Української Національної Революції хвилину, не завагала
ся свою дію звернути не проти відступаючих чи наступаючих національних
ворогів, а кинулася проти єдиноплемінних як по крові, так і по ідеї братів
і соратників вчорашнього ще дня!..
І треба було великої моральної стійкости, щоби не піддатися спокусі: рі
шуче покінчити з бунтом, а властивіше з бунтарями. Сьогодні вже не є важко
про це писати; як же ж важко було тоді рішати?! Рішати непопулярно, з уваги
на момент переломовий, але вирішити так, щоб майбутньому історикові це
рішення свідчило, що зробив його Вождь великої і свідомої своїх завдань
та відповідальности Надії, а не провідник засліпленої хвилевими горизонтами
партії.
А рішення суворого Полковника було таке просте, хоч до болю непопу
лярне: організованому уіфаїнському націоналістові не вільно сплямити своїх
рук і гідности перемінитися в стоголову гидру, якої голови почали б взаїмопожирання, яке вийшло б єдино на користь нашим великим національним
ворогам і всім меншим сусідам.
Така, а не інакша, постанова Голови Проводу Українських Націоналістів,
може, й на мить роззухвалила засліплених відступників, але вона виявила себе
з сьогоднішньої перспективи єдиноправильною й епохальною. ОУН не втра
тили голови, хоч і затратила чимало буйних голів своїх найкращих членів,
що їх Легіон упав у боротьбі з національними ворогами, а не в міжусобиці
з внутрішнім противником!
І в цьому історична заслуга Вождя-Наслідника, який у тяжке і люте время
перебрав насліпдя Основоположника, але не сплямив ані себе, ані керованої
ним Організації, стаючи для цілої Нації Лицарем без пороку, дороговказом
і прапором для всіх тих, для кого дійсно і направду Нація понад усе!
В

Зовнішньо-політична діяльність
Сказане в попередніх розділах було б лише одним, так би мовити, внутріш
нім аспектом нашої скромної спроби схарактеризувати діяльність Голови ПУН
в період направду переломовий. Для поверхового бодай заокруглення образу
мусимо ще зупинитися, може, навіть в більшій мірі, як над попереднім, над
зовнішнім аспектом діяльности Вождя.
В нелегкі 1941-1944 роки — аж до моменту його ув’язнення, як воно й
не було трудно, та все-таки Голові ПУН таланило благотворно виявляти дію
Проводу Українських Націоналістів у З напрямках:
1)
засіблювання Українських Земель, з яких відступала червона окупація,
поважним кадром випробуваних національних й суспільно-громадських діячів
та поважною кількістю націоналістичної літератури, в чому благородно між
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собою «конкурували» видавництва, «Пробоєм» і «Наступ» та «Український
Вісник».
2) скоординування внутрі і назовні виступів іменем цілої Української
Спільноти: київська і львівська Національні Ради, очолені найвизначнішими
українськими діячами і вченими.
І врешті:
3) дипломатично-репрезентативна акція в користь української визвольної
справи.
Писати про дії засіблювання українських земель як людьми, так і засо
бами для націоналістичної дії — Сизифова праця, яка вимагає як часу, так
і простору. На щастя, вже для того є немало матеріялів, та ще є в живих друзі,
що їх пам’ять зберегла інформації про ширення того духового зерна, яке в наплечниках десятків, а то й сотень курієрів тягнулося в напрямі на Схід...
Про координування виступів писатимуть в свій час компетентніші особи,
тим більше, що в живих є не один з визначних співучасників і співтворців тієї
координації воєнних років.
На цьому місці дозволю собі згадати відомий уже з хроніки воєнних років
факт.
В часі, коли наступ брунатних грабіжників найбільше лютував в окупо
ваній німцями Україні, ПУН складав меморандум до найвищого чинника III
Райху, пятнуючи ворожу політику супроти України, домагаючись її зміни.
Меморіял підписали; Президент Київської Національної Ради, Президент
Львівської Національної Ради, Митрополит Шептицький, Наступник Голови
Директорії УНРеспубліки А. М. Лівицький, Голова Ради Українських Комба
тантів ген. М. Омелянович-Павленко й Голова Проводу Українських Націона
лістів полк. Андрій Мельник. Подібного змісту меморіял, окремо — з огляду
на те, що був він для республіканських чинників поза законом — підписав
гетьман Скоропадський.
Це й була перша політична консолідація, з якої взяла свій ідейний початок
Всеукраїнська Національна Рада — виразник суверенної волі, здібної до дер
жавного життя, великої Нації Української.
Нелегко писати також і на тему дипломатичної акції, хоч якраз у тій ді
лянці авторові цих рядків доводилося бути не лише свідком, а й зв’язковим
як Голови ПУН, так і Референта Зовнішньо-політичних Справ ПУН. І коли
сьогодні в гаморі одного з найбільших міст світу доводиться згадувати ті кар
коломні зв’язки, то робиться на душі приємно, що ті скромні, хоч іноді стільки
скомпліковані, справи випадали на наше щастя так просто і безперебійно. Бо
на протязі трьох років були ми в контакті з амбасадою еспанською, чиїенською
(до її ліквідації), італійською (до її супервізії німцями після путчу Бадоліо), фін
ською, хорватською та ще кількома іншими дипломатичними місіями, почерез
які ми були в спроможності обслуговувати наших уповноважених і зв’язкових,
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ЯК на континенті, так за океаном. Був це куріоз, який міг лише таланити укра
їнським націоналістам, які серед білого дня дослівно, неначе на проході, зми
лювали чуйність гештапівських шпиків. Останні брали нас не раз за союзних
дипломатів, не догадуючись зажадати виказки, хоч легітимували здебільша усіх
тих, хто добирався до головних входів тих віконець до світу.
На цьому місці треба віддати належне признання всім тим нашим чис
ленним Друзям з посеред заприязнених дипломатів, які з чистих симпатій
до української визвольної справи взагалі й до чару особи Вождя зокрема охоче
наражувались на риск бути зв’язковими Української Національної Революції
й ОУН до вільного світу.
Про те, як використовував отримані від ПУН матеріяли наш гіперборець
у Гельсінках (д-р Б. Кентржинський), він сам уже описав в Ювілейному
Збірнику ОУН. Інші, напевно, ще колись опишуть. Але хай мені вільно буде
рівночасно на цьому ж місці підкреслити найважніше: без започаткування
чи скріплення контактів самим Полковником Мельником, всі оті контакти
були б мляві, а може, й непевні.
Завдяки хоч і рідким відвідинам Полковника у наших дипломатичних дру
зів, в переломові моменти ті зв’язки тривали аж до самого нашого ув’язнення,
коли не в одного дипломата аж язик свербів від питання; «що сталося з нашими
прецікавими українськими приятелями», як я мав про це нагоду довідатися
багато пізніше. Бо хоч і сиділи вони в Берліні як союзники, тим не менше негодували вони з приводу божевілля колоніяльної політики III Райху в Україні.
Печаттю тих зв’язків стала відмова Голови ПУН очолити т. зв. Український
Визвольний Комітет на умовинах, які нехтували зобов’язання Берестейського
Договору й ставили українську сторону в залежне від Німеччини станови
ще. Рідко хто, маючи до вибору: очолення Базального комітету або поворот
в концентрак, поступив подібно, як це зробив Полковник Андрій Мельник.
І ми сьогодні горді, що так, а не інакше, вирішив ту справу Голова Проводу
Українських Націоналістів, цінячи гідність Нації своєї вище від власної і своїх
побратимів екзистенції.
І тільки тому, коли Німеччина падала під ударами західніх союзників, зміг
Він з високо піднесеним чолом вислати до Голови Міжнародної Конферен
ції в Сан-Франціско телеграму такого змісту; «...Дійшло до мойого відома,
що Україна є допущена на конференцію. Українські патріоти можуть бути
хіба тільки вдоволені з приводу визнання нашій країні права участи в міжнародньому житті... дозволю собі звернути увагу Вашого Зібрання, що делегат
уряду Совєтської України, хто б він не був, ніяк не заступає ідей та аспірацій
Української Нації. Я можу лише висловити жаль, що нагода виступати на міжнародньому форумі не може бути використана Україною національною, яка
під большевицьким режимом і російським пануванням зведена до мовчанки
та не має змоги виявити правдивого українського голосу».
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Найзапекліший опонент ОУН мусить признати, що така телеграма Голо
ви ПУН в тиждень до капітуляції німецької армії була чи не найвідважнішим
вчинком полковника Андрія Мельника в останні дні воєнної епопеї.

Останнє десятиріччя
В останньому десятиріччі, як сам керманич Українського Націоналістич
ного Руху, так і керований Ним Провід Українських Націоналістів, не жаліли,
коли «вінець першинства» в координуючо-консолідуючій та міжнародньодипломатичній акції мав перейти з їх рук до ширшого тіла, в яке покладано
не лише великі надії, але й докладано чимало енергії, включно до частинного
самозаперечення. І коли частина української політичної громади в травні 1955
року пішла (може, в передчуванні змінливости форм холодної війни) на емі
граційну коекзистенцію з нашим одвічним національним ворогом — Президія
IV Великого Збору Українських Націоналістів, може й ненарочно, зате щиро,
відмітила 65-ті роковини Першого Українського Націоналіста своїм Апелем
до Вільного Світу.
Затверджуючи в 1957 році постанову про вихід фракції ОУН з УНРади,
полковник Мельник поставив чергову печать свого великого духа в цьому акті.
Не саму інституцію (бо ж її співтворцем ОУН не перестала бути), а нетямущу
політику еміграційної коекзистенції під егідою приватних комітетів. Полков
ник Мельник залишив незакритою фіртку можливої співпраці, коли згадана
інституція визбудеться своїх коньюнктуральних потягнень та коли стане запо
рукою санації українського політичного життя поза межами України.
Не менше не закривав фіртки Голова ПУН для тих кол. друзів і побрати
мів, які внаслідок попередньо згаданих причин, зумовлених юністю бажань,
браком досвіду, з рядів ОУН вийшли і ев. повторили фракції за власною мір
кою і подобою.
Ця батьківська постава Вождя ще й сьогодні в деякої частини відданих
і вірних Його кермі кадрів, а навіть частини загалу суспільства, не завжди зна
ходять зрозуміння; подібно, як не в кожного слухача знаходить відгомін біблій
на притча про блудного сина. Але ж бо ненависть мусимо плекати до ворога;
на неї нема місця у відношенні до однокровних і одномовних братів, навіть
коли не судилось нам бути повністю одномишленниками.
А втім, віра велика із дна душі впевняє нас, що Великому Воїнові і Керма
ничеві Української Національної Революції присвічуюча Ідея переможе.
А наша невсипуща праця хай буде повсякчасним виявом нашої синівської
віпданости до улюбленого Полковника, якого Доля нагрузила такою великою
відповідальністю перед Богом і Нацією за майбутнє суверенної і соборної
Української Держави.
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СПОГАДИ АНДРІЯ МЕЛЬНИКА
ПРО ЗУСТРІЧІ З ЄВГЕНОМ КОНОВАЛЬЦЕМ
Перша зустріч
Царицин над Волгою пізньою осінню 1916 року — це передостанній етап
кількамісячної мандрівки горстки українських Січових Стрільців, яким доля
судила в боях на горі Лисоні під Бережанами попасти в московський полон.
Не довелось тоді нам, УСС-ам, зі зброєїю в руках вітати Золотоверхий;
прийшлось зі змінними почуваннями подивляти його велич, переїжджаючи
при сході сонця товарну станцію його на становищі воєннополонених цар
ської імперії, щоб «гостювати» в таборах Дарниці, Пензи, Уфи під Уралом,
Царицина і Дубовки.
Життя в царицинськім, а опісля в дубовецькім таборі укладалося відносно
несогірще*. До нас, старшин УСС, таборова адміністрація ставилася коректно;
як і всі полонені старпшни, мали ми можність вести власне господарство, себ
то прохарчування з отримуваних щомісячно п ’ятдесят рублів, мали дворазовий
спільний прохід за місто, могли читати книжки і часописи. Не були ми зовсім
відрізані від місцевого населення, а зокрема, від української численної колонії
цього надволжанського міста.
Нашими співтоваришами неволі були мало не всі представники народів
колишньої Австро-Угорської монархії, одні більше, другі менше симпатичні.
Найкращі взаємини в’язали нас з хорватами, поправні з німцями й поляками,
стримані з чехами й румунами. Сяке-таке засвоєння московської мови допо
магало успішніше давати собі раду в усіх обставинах таборового життя, зокрема
з найближчою владою, «конвоїрами», прапорщиками чи навіть з військовим
начальником в генеральськім ступені.
Коли ми приїхали до царицинського табору, одним з перших українців,
з яким познайомилися, був молодий, рухливий, незвичайно привітний по
лонений старшина, який, довідавшися про наше прибуття, постарався в та
боровій адміністрації про найкраще приміщення нас, поміг полагодити перші
вступні формальності, зорієнтував нас про місцеві відносини і познайомив
з українською групою цього табору. Старшиною цим був Євген Коновалець,
який 1915 року попав у полон в боях у Карпатах.
Знання мови й відносин, вмілий і рівний підхід до людей, дружнє відно
шення до співтоваришів недолі здобули йому в дуже короткому часі симпатії
таборового команданта й довір’я та пошану всіх старшин-полонених цього
* Так у тексті.
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табору. Євген Коновалець став речником таборян, інтервенюючи у всіх мож
ливих справах, у всіх інстанціях військової командантури та інших установ
Царицина. Він задовго до нашого приїзду нав’язав контакт з місцевою «Про
світою» і з найчільнішими членами її; він шотижня постачав нам чимало кни
жок з бібліотеки «Просвіти» й від приватних людей, він полагоджував наш>'
пошту, обходячи таборову цензуру для підтримування зв’язку з українцями
інших таборів для воєнно-полонених. Він був щоденним гостем нашого бара
ку, і хоч ми, УСС-и, держалися завжди подальше інших у своїм гурті, ми радо
вітали його серед нас, маючи змогу обмінятись з ним думками й одержувати
цінні інформації про події, що на них і такий багатий був 1917 рік. Не один
вечір і не одну глибоку ніч провели ми разом, дискутуючи над актуальними
питаннями, аналізуючи тодішні події, будуючи власні пляни, снуючи власні
мрії.
З рефератами виступали здебільша Євген Коновалець, Іван Чмола і Василь
Кучабський. Найнебезпечнішим дискутантом цих вечорів був Євген Коно
валець, він був блискучим промовцем, глибоко аналізуючи кожне питання,
зачаровував усіх логікою своїх переконань. Тому дуже скоро відчули ми його
духову силу і скоро почали шанувати та цінити за його риси характеру. Ні ві
ком, ні ступенем він не перевищував нас, його перевага лежала в інтелекті
і його характері. Згодом взаємини наші так зблизилися, що він постановив
приміститися разом з нами у нашім бараці, коли нараз, зовсім несподівано для
всіх нас, з невідомих причин, під весну 1917 року перенесено нас, УСС-ів, 50
верстов на північ до місцевости Дубовка.
З Дубовки підтримували ми старанно наш зв’язок з Євгеном Коновальцем
листовним шляхом на приватні адреси поза табором, слідкуючи за подіями
в Україні, на фронті і в середині тюрми народів. З радістю прийняли ми літом
вістку про формування українського куреня в Царицині, про пожвавлення гро
мадської праці в царицинській нашій колонії і про заповіджений виїзд до Ки
єва Євгена Коновальця, як представника царицинської української громади.
Щоб з виїздом Євгена Коновальця не втратити зв’язку з українськими кругами
Царицина і через Царицин добитися постійного зв’язку з Києвом, куди рвався
кожний з нас, хорунжий УСС Михайло Матчак зголошується з табору добро
вольцем до формованого в Царицині українського куреня і по короткім часі
переймає апарат постачання того куреня в свої руки. Цей крок заважив зна
чно на долі всієї нашої української групи в Дубовці, бо коли на Святий Вечір
непомітно покинули ми дубовецький табір і серед пригод, в шалену степову
сніговію, насилу добилися до Царицина, начальник постачання Михайло
Матчак міг заопікуватися нами у своїм курені і найближчої ночі повантажити
нас у військовім ешельоні, вирядивши від стіп до голови всім, чим багатий був
його склад, і забезпечивши кожного з нас документами, надісланими для нас
з Києва Євгеном Коновальцем.
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Добившися окружним шляхом через Орел, Брянськ і Гомель до ЬСиєва,
ми попали у вир гарячкової праці по формуванню Куреня Січових Стрільців.
Наші близькі взаємини з Євгеном Коновальцем, нав’язані в Царицині, при
чинилися немало до поборення початкових труднощів у цім новім форму
ванні. Призначення Євгена Коновальця командантом Куреня СС зустріли
ми, УСС-и, як найщасливішу розв’язку в тодішній ситуації і підтримали те
призначення всім нашим авторитетом. Бо ж, справді, єдиною людиною, яка
в складних обставинах тодішнього часу знаходила завжди найкращий вихід,
вмиїа для нової формації здобути симпатії офіційних кругів і громадянства, яка
в предбачуванні подій зуміла перекреслити не одну з ворожих затій і яка тактом
та стриманістю майстерно ліквідувала внутрішні конфлікти і непорозуміння,
був на київському терені Євген Коновалець. Сушко, Чмола, Дашкевич, Кучабський, Черник, Матчак, Воєвідка, Рихло, Загайкевич, Харамбура, Андрух,
Гладкий, Герчанівський, Пасіка, підстаршини і стрілецтво, ми всі відразу
одностайно стали тоді при Євгені Коновальцеві і від цього часу на довгі-довгі
роки майже всі ділили з ним спільну долю у твердій службі Батьківщині чи
то в формаціях Січових Стрільців, чи в УВО, чи в ОУН. Не багато з нас лиши
лося ще при житті, одні поклали голови на полі слави зі зброєю в руках, інші
відійшли у засвіти перед чи по загині свойого Командира і Вождя, сповнивши
совісно і чесно свій обов’язок супроти України, вірні раз зложеній присязі,
у всіх обставинах, аж до останнього віддиху.

Остання зустріч
По моїм виході з польської тюрми мій зв’язок з Євгеном Коновальцем, неперерваний в часі мойого ув’язнення, став інтенсивнішим, коли перебрав я, з його
доручення, надрядні чинності в нашім підпіллі на Західніх Землях. Та зв’язок
цей, підтримуваний був здебільша кур’єрами, рідко листовним шляхом, від часу
до часу за посередництюм рідні. Прийшлося із-за обставин з року на рік відкла
дати безпосередній наш контакт, нашу зустріч. Прийшло до неї щойно літом 1937
року, бо домовлена зустріч у попереднім році в Рахові, над Тисою, на Закарпатті,
в останній хвилині була відкликана. Живий контакт між нами підтримувала
вряди-годи наша мати Марія Федакова, відвідуючи «Євгенів» (як це коротко го
ворилося про них у нас в рідні у Львові) і внука; помічною в контактуванні була
за час своїх студій в Женеві сестра моєї дружини Оксана; «вдержував» його і...
Юра Коновалець, у свій час привезений до Ворохти до бабуні панею М. Р.*, тоді
ще союзницею нашою. Для вдержання нашого контакту немало причинялися
наші священики, які включно з ігуменом Клименіієм Шептицьким, в подорожі
* йдеться про Мілену Рудницьку.
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ДО Риму чи назад, ніколи не відмовляли своїх послуг чи в перевезенні важливих
матеріялів, чи в усній передачі пильних і важливих відомостей.
У перших кількох роках по звільненні з тюрми мав я дуже обмежену свобо
ду рухів, будучи весь час під доглядом польської поліції, без права виїзду кудинебудь поза Львів, із забороною побуту в прикордонній смузі. Згодом, щойно
отрясся я від цих заборон, але ніколи не позбувся опіки таємної польської
поліції, зокрема від часу, коли на бажання митрополита Андрія Шептицького,
я прийняв керму організації української молоді «Орли», в якій можливим став
тоді легальний вияв дії української націоналістичної молоді поза нелегальним
підпіллям. І ось «Орли» стали одною з важливих причин, попри мої аґенди
в підпіллі, попри 13 літ небачення мойого з Євгеном Коновальцем, які настир
ливо вимагали таки доконечне довести до нашої особистої зустрічі, очевидно,
поза межами тодіїпньої Польщі.
На це пішли мої кількамісячні приготування, і в серпні вибралися ми обоє
з дружиною в дорогу, узброені леґітимаціями Татранського Туристичного
Товариства, добутими за неабиякі гроші. Легітимації цього товариства давали
право власникам їх переходити границю на певних відтинках Карпат і пере
бувати в прикордонній 30-кілометровій смузі цих відтинків обабіч границі.
До цих відтинків належала Чорногора, Пеніни, а в першій мірі Татри, куди теж
спрямували ми обоє наші кроки, усталивши заздалегідь місце зустрічі і при
близний час її. За кілька годин дісталися ми до Закопаного, яке я знав з давніх
літ, переночували там і соняшним серпневим ранком вибралися туристичним
автобусом через Яворину і Ломницю на південний, словацький бік Татрів.
Ми минули спокійно польську граничну станицю, наші легітимації серед розгару туристичного сезону не удостоїлися навіть найменшої уваги польських
чи чеських митників, і ми опинилися в... «Европі». Погода нам сприяла, і ми
подивляли велич та красу того гірського гнізда, переїжджаючи його підніжжям
автострадою через безкраї сади, повні дозріваючих овочів.
Очаровані красою цеї закутини, ми не счулися, коли опинилися в Щирбськім Озері, кліматичній місцевості над озером тої самої назви, — мета нашої
подорожі. Примістившися в однім з численних готелів, перше, чим прийшлося
зайнятися — це телефонічно сконтактуватися з Віднем на передану мені відо
му адресу. Добився я телефонічної сполуки щойно ранком наступного дня.
Перед нами був цілий день чекання; обійшли проходом довкола ціле немале
Щирбське Озеро і раділи з прегарної панорами, яка розгорталася на північ
і південь з-під нашого готелю. Північну частину її становило озеро в обра
муванні темнозелених лісів, з-над яких рядом визирали скелясті татранські
шпилі. Південною частиною її була простора долина ріки Ваг з розкиненими
вздовж неї чепурними сільцями, з мережею ясних шосе і з прямою залізнич
ною лінією Прага — Ясіня; над нею панував масив Низьких Татрів, укритий
горизонтальними смутами піль, сіножатей, лісів і верховинних полонин.
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Раннім-ранком наступного дня ми вже були на ногах в очікуванні авто
буса, що забезпечував комунікацію між Щирбським Озером і залізничною
станцією Щирба. Хоч це середина серпня була, але о 7-ій годині пронизливий
був холод так, що ми, щоб не змерзнути, виповняли час чекання приспішеним проходом. Вже здалека в долині чули ми гудок автобуса і його скавуління
на закрутах серпентин, що пнялися відважно підніжжям Високих Татрів до їх
перлин, Щирбського Озера і Смоковця. Хвилини довжилися годинами, і ми
в один голос скрикнули обоє з радости, коли на закруті з лісу виглянув автобус
і за кілька секунд в бравурнім півколесі спинився оподалік нас.
Лише обмаль подорожніх висіло з нього, одним з перших висів Євген
Михайлович, кивком руки здалека привітав нас та, замість іти нам назустріч,
чомусь то задержався при дверях автобуса. Умить вияснилася причина цього.
У дверях появився Юра, а за ним дружина Євгена Коновальця, Ольга з дому
Федак. Це була для нас обох незвичайно радісна несподіванка! Бо хоч Юру ба
чили ми перед кількома роками у Ворохіі, то з батьками його не бачилася моя
дружина 14, а я 13 літ; в телефонічній нашій розмові Євген Михайлович про
мовчав побут у Відні дружини і сина, щоб заскочити нас. Чи в силі я перелляти
на папір потік радости, що пройняла нас всіх? Пані уцілувались, уцілували
і ми Юру; ми оба привіталися дружнім довгим стисненням руки, звертаючись
до себе давніми — «пане полковнику», що опротестовували завжди обидві наші
дружини. Держачись за руки, довго дивились ми один другому в очі, нотуючи
сліди на обличчях наших, що їх порив зуб часу за 13 минулих літ від останньої
конференції нашої в Оліві під Данціґом і від моїх відвідин в Еберсвальде під
Берліном,
Назагал Євген Михайлович небагато змінився, помітно змужнів, але ви
гляду здорового не мав; знали ми, що скаржився завжди на свою печінку та її,
незважаючи на наші наполягання, серйозно не лікував. Всі троє наші гості
були втомлені цілонічною їздою з Відня через Братиславу і Жіліну, не дуже
вигідну із-за натовпу туристів. Користуючися пашпортами на чужі прізвища,
воліли вони їхати вночі, щоб не спинятися на нічліг у Словаччині і не вика
зуватися цими пашпортами. Тим самим і побут їх у Щирбськім Озері мусів
обмежуватися до наступної ночі, себто нічного потягу. Не гаючи часу, ми
завели їх троє до нашої кімнати, щоб помились і хоч дещо відпочили, а самі
ми обоє з дружиною зійшли до ресторану замовити сніданок і переглянути
часописи. Не перечитали ми навіть одної сторінки, коли наші гості, сяк-так
відсвіжені, вже з’явилися на терасі ресторану, подивляючи в захопленні
гірський краєвид і посередині його сафірові води озера. За сніданком ми
устійнили, що до обіду задержимося в готелі і присвятимо час спільним роз
мовам, а по обіді, при прегарній погоді, яка заповідалася, підемо вигідною
лісовою доріжкою до недалекого озерця, що розляглося 300 метрів вище,
як Щирбське.
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Перші наші розмови пішли на родинні і поточні теми. У нас з дружиною
за останній час небагато змінилося: я весь час по звільненні з тюрми працював
у своїм званні в лісовім інспектораті адміністрації дібр Львівської Митропо
лії, присвячуючи кожну вільну хвилину громадській праці і підпіллю. Моя
дружина від ряду літ незмінно працювала в Ревізійнім Союзі Українських
Кооператив, сповняючи вечорами секретарські чинності моєї доволі широкої
кореспонденції.
Зате істотні зміни зайшли у «Євгенів». По короткім побуті в Німеччині —
в Еберсвальді і в Берліні, де народився 1 січня 1924 року Юра, з моментів
політичних перенеслися вони на швайцарський терен і осіли в Женеві. Ді
яльність Євгена Коновальця в місці осідку Ліги Націй зганяла сон з повік
варшавських і московських верховодів. Вони, зокрема большевики, вживали
всіх можливих заходів переслідування, навіть готуючи атентат на Полков
ника, щоб позбутися його з Женеви. Керму зорганізованої нагінки у швайцарській пресі вів відомий провідник швайцарських комуністів ред[актор]
Ніколь; він був автором ряду памфлетів та інтерпеляцій перед швайцарським
урядом. Зі занепадом Ліги Націй, коли роля її в політичнім світі з кожним
днем меншала, маліли теж українські вигляди на цьому міжнародньому
форумі, на якому в початках, в часі майже кожної сесії, гомінко лунало ім’я
України у висліді меморіялів, вношених українською стороною, та в протестних виступах визначних чужих державних мужів проти винищування
українства в Західній Україні польською окупаційною владою, зокрема проти
масового вигододжування українського населення на Осередніх і Східніх
Землях большевиками. Тому, за порадою італійських приятелів, щоб не витрачувати зайво енергії на відсіч польським і московським цькуванням,
постановив Є. Коновалець переселитися з ріднею до Риму, куди й переїхав
під кінець 1936 року завдяки інтервенції і визначній помочі незмінного при
ятеля України посла Е. Інсабато й інших італійських симпатиків визвольних
українських змагань.
Хоч Рим своїм географічним віддаленням не зовсім надавався на осідок
голови ПУН, то політичний клімат його й умовини праці в ньому предиспонували його між всіма іншими європейськими центрами на цей осідок; з нього
вдоволений був дуже Євген Михайлович, зокрема його дружина, позбувшися
женевських гараздів, які немало нервів коштували її. Підбором нового осідку
радий був і Юра, бо почату науку у французькій гімназії в Женеві міг продо
вжувати у французькім ліцею імени Шатобріяна в Римі, в якім вчилися діти
дипломатичного корпусу столиці Італії. Юра виріс за останні роки на гарного
юнака, уподібнюючися своїм виглядом більше й більше до батька, своєю вда
чею до матері. Говорив поправною українською мовою, не забув мови німець
кої, з французької мови засвоїв собі французьке «р»; в нових обставинах почав
засвоювати мову італійську, випереджуючи значно своїх батьків. У часі нашої
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розмови на терасі Юра не раз глипав оком на кришталево чисті води
озера, і Євген Михайлович, відгадуючи бажання сина, запропонував перед
обідній прохід, в програмі його була й купіль Юри в озері під сторожким оком
батька, що розпадався над своїм одинаком і розпещував при акомпаньяменті
жартівливих докорів матері. Оля Степанівна (так звали ми її за віденських
студентських нащих часів) була в розквіті своєї жіночої краси, втішалася не
злим здоров’ям, бо італійське підсоння сприяло їй, лагідним поглядом карих
очей як завжди зустрічала співрозмовця, незмінно мовчазлива, чомусь вдома
і приятелі її «Мруком» звали.
Злидні 14-літньої еміграції, вічна тривога за чоловіка помітно надщербили
її нервову систему, хоч опановувала себе майстерно навіть у разі схвилювання.
Коли ми перейшли в розмові на музичні теми і згадали Відень, де кінчила вона
музичну консерваторію, та її скрипку, очі її імлою зайшли, і рухом руки вмить
урвала розмову, щоб перейти на іншу тему, бо зі скрипкою розсталась вона від
ряду літ і вже не вернулась до неї. Обоє вони в моїх очах були бадьорі, сповне
ні віри в правоту Справи, якій обоє служили, готові нести дальше хрест, який
зложило на плечі їх Боже Провидіння, хоч який він важкий і який тернистий
шлях їх емігрантського життя.
Не оглянулися ми, як стало полуднє і обідня пора кликала нас до стола.
При обіді виїмково не відмовили собі чарки токайського з нагоди нашої, такої
рідкої, зустрічі. Хоч як належався нашим гостям пообідній відпочинок, ми
таки негайно вибралися в намічену дорогу, щоб налюбуватися гірською при
родою в соняшний теплий день і на лоні її пробути разом кілька годин. Обидві
сестри ішли собі разом, гуторячи про всячину, а нас обох залишили позаду,
щоб дати нам змогу переговорити «наші» справи.
Євген Михайлович розгорнув доволі просторий вступ до нашої виміни
думок, подаючи подекуди інформації, з яких деякі дійшли вже були до Краю,
здебільша втаємничуючи мене в справи, з яких одними радіти треба було,
другими дуже боліти. Радістю сяяли його очі, коли розгортав картину росту
наших рядів на кожному терені українського поселення, зокрема за океаном.
Зі захопленням згадував деякі незабуті хвилини з часів свойого побуту в ЗДА і
в Канаді, по давав намічений плян акції для створення могутньої бази за океа
ном для здійснювання визвольних, зокрема боєвих, завдань на рідних землях.
З ентузіязмом, питомим йому, ділився відомостями про розгортання праці
нашими резидентами, залишеними на Осередніх і Східніх Землях з відходом
наших військових частин на захід у волинський «чотирокутник смерти». Вка
зував він, що праця Андруха і Кучерішки з їх ліквідацією не спинилася, їх вклад
не пішов на марне, що створені ними й їх переємниками точки опертя діють,
що з деякими з цих осередків збройного спротиву мається зв’язок, що в роз
будові є лінії зв’язку з іншими осередками. При цьому з притиском завважив,
що коли дотеперішнє темпо праці на цих землях удержане буде без перебою
СПІЛЬНОЇ

309

АНДР І Й М Е Л Ь Н ИК

I надальше, він вважає за потрібне вже в наступнім році відвідати Осередні
Землі і в цім напрямі почав підготову.
Свою подорож на рідні землі плянував Євген Михайлович ще перед
II Великим Збором Українських Націоналістів, що його підготовляти по
чав окремий уповноважений, ним призначений. В пляні його було мати
на черговім Конгресі більше представників з Осередніх і Східніх Земель, щоб
протиставити їх представникам Західніх Земель, з якими у нього виринали
щораз більші й більші труднощі. Не кожний з підпільних збройних виступів
мав його апробату, деякі з них, переведені проти його волі, вдаряли в його
авторитет як Голови ПУН; протиставився він рішуче спробам накидування
йому «волі краю». Щоб дати доказ найкращої волі співпраці з крайовими
чинниками і повного зрозуміння крайових умовин, він викликав представ
ника* Західніх Земель до себе і доручав йому підготову II Великого Збору
Українських Націоналістів, даючи можність йому цим шляхом виявити
себе і заспокоюючи крайові чинники, що на підготову ВЗУН і на сам ВЗУН
матимуть безсумнівний вплив через висланого ними свойого представника.
Показалося пізніше, що уповноважений для підготови II ВЗУН цього за
вдання продовж майже двох років не виконав. Підготову II ВЗУН прийшлося
весною 1939 року передати сл[аветному] п[ану] Миколі Сціборському, який
і перевів її продовж чотирьох місяців. Цей самий представник краю в союзі
з Ріко-Ярим підняв 1940 року бунт, коли я, як Голова ПУН, відмовився піти
під диктат «крайовиків», а згодом протиставився їхньому «Революційному
ПУН».
Інформував мене Євген Михайлович про свої осяги політичного характе
ру. 15 літ безупинної боротьби і невтомної праці за кордоном, спочатку в ролі
Начального Команданта УВО, а згодом як Голови ПУН, відкрили у висліді
йому не одні двері в зах[ідній] Европі, як безконкуренційному і незаперечно
му авторитетові в українських справах. Звідти ціла низка важних політичних
зв’язків в середній і західній Европі, звідси ряд незвичайних можливостей,
що очікують розплянування і розгорнення, звідси немало заінтересувань і на
віть пропозицій для співпраці і піддержки нашої боротьби проти поодиноких
окупантів України з боку західньоевропейських політичних чинників.
Такий многогранний ефект успішної його праці, щоб задовільно здій
снювати його задуми і почини, вимагав штабу працездібних, висококвалі
фікованих, здисциплінованих і відданих справі виконавців. І хоч поодинокі
найважніші ділянки, на його повне вдоволення і заслужене признання, всеціло опановували найближчі зі співробітників: О. Сеник, Я. Барановський,
М. Капустянський, М. Сціборський, В. Курманович, перший як канцлер
і організатор матеріяльних засобів, другий як секретар ПУН, третій і п ’ятий
* Йдеться про Ярослава Стецька.
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ЯК першорядні знавці військового діла, а четвертий як ідеолог і незрівнянний
пропагандист, — то щоб піти назустріч щораз більшим і більшим вимогам,
що їх диктувала ситуація, треба було розглянутися і притягнути до поодино
ких преважних завдань нових співробітників повного довір’я, зокрема в по
літичнім рефераті, який в останніх роках вів Євген Михайлович сам особисто
вПУН.
Я уважно і скупчено стежив за кожною з думок Євгена Михайловича,
що їх він висловлював з найбільщою чіткістю і не міг не завважити вібру
в його голосі та запитливого зору його очей, коли він, відважуючи одне сло
во за другим, у висліді останніх міркувань своїх запропонував мені виїхати
за кордон і стати його заступником в ПУН. Оформлення цього мало б на
ступити на II ВЗУН в наступнім році; в цім напрямі він підняв уже заходи,
порозумівся з ким слід і не очікує найменших труднощів у переведенні в життя
цього задуму; слово тільки за мною. Правду кажучи, я був заскочений пропо
зицією Євгена Михайловича, але супроти нього, з яким в’язало мене стільки
літ спільних радощів і смутків у більше ніж дружній співпраці, я не зволікав
з відповіддю і не просив часу до надуми, а відразу заявив: коли він уважає,
що мені треба це зробити, що він пропонує, то я, свідомий ваги справи, піду
назустріч його бажанню і не сумніваюся, що моя дружина згодиться добро
вільно покинути край.
— Довершимо ще великого діла, полковнику! — закінчив вдоволеним го
лосом Євген Михайлович цю частину нашої розмови. При цьому радив мені
доповнити знання французької мови і, по змозі, здобути знання англійської.
Ми умовилися, що Євген Михайлович своєчасно мене в наступнім році по
відомить, коли мав би я ліквідувати мої справи в Краю і готуватися до виїзду.
Не минув рік, коли не стало в живих Євгена Михайловича і коли доля судила
мені, згідно з його волею, стати не його заступником, а його наступником.
Вже давно зайшло сонце за стіною пралісу, вже вечірні сутінки затирали
щораз більше і біїїьше обриси татранських шпилів, коли все ще продовжували
ми нашу розмову, спиняючися на щораз то нових і нових питаннях. Уважаючи,
що нам всім уже пора повертатись, перервали наші жінки з Юрою нашу — хто
з нас міг подумати про це — останню розмову, і ми вже гуртом, вп’ятьох, гуторячи про всячину, добрели до нашої готелевої кімнати, звідки, помившися
й обтершися з пороху, зійшли до рясно освітленого ресторану. Ще дві години
милої спільної гутірки за вечерею, — і надійшов час прощання, щоб їм втрійку
на час поспіти до нічного поїзду до Щирби.
Дружній стиск руки, «Щасливо!», «Слава Україні!» — і лишилася за нами
ця незабутня розмова, незабутня — як виявилося незабаром — остання зу
стріч.
(«Самостійна Україна», травень 1963, ч. 5)
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Софія М ЕЛЬНИ К

спомин НАШОГО виїзду ЗА КОРДОН

1938 р.

ТА ПОБУТ НА ЕМІГРАЦІЇ
День 23 травня був до 1938 р[оку] в нашій родині лише днем смерти діда,
і ми їздили щороку в цей день ранком на відправу на його гробі в поблизькім
селі Мшана коло Львова. Тому так добре запам’ятала я цей понеділок 23 травня
1938 р[оку], холодний і дощовий, хоч з поворотом до Львова нічого не віщу
вало ще нещастя.
День чи два потім появилася в часописях нотатка про вибух бомби в Рот
тердамі і про вбивство нею Новака, але їй ніхто не присвячував більше уваги,
чим звичайним рубрикам нещасть. Хоч пригадую, що звернув на неї увагу моїй
сестрі ред[актор] Дм. Паліїв.
Не знаю, котрого чергового дня — в четвер чи п ’ятницю — наспіла через
Данціґ телеграма «Помер батько Юри». Цього пополудня прийшов мій чоловік
схвильований до хати і настоював, щоби вийти на прохід. Щойно на якійсь
спокійній вулиці зачав «не стало Євгена». Дуже тяжко було нам передати цю ві
стку мамі, яка з подивом і пошаною відносилася до Євгена. Не знаю, хто і коли
повідомив про нещастя д[окто]р[а] Мирона Коновальця, брата покійного. Рі
шили ми їхати в трійку до Роттердаму, маючи надію поспіти ще на похорон.
На наше здивування не робили нам на поліції надто великих труднощів;
все ж таки напіминули мойого чоловіка, щоби не надужив їх великодушности
для недозволених контактів. Наша дорога ішла етапами: через Краків, де мусіли ми взяти австрійську візу, на Відень, бо там мали ми надію сконтакгуватися
зі знайомими і довідатися про час похорону та інші подробиці.
По телефонічнім порозумінню з ґен[ералом] Курмановичем, який по
інформував нас, що похорон вже відбувся, їздила я сама на побачення з ним
до Бадену під Віднем, щоби почути детайлі. Не було нам вже чого їхати до Рот
тердама, тож рішили ми хоч відвідати сестру і сестрінка в Римі.
Замешкали ми там в пансіоні Онацьких і, крім них, застали інж[енера]
Дмитра Андрієвського та Михайла Мушинського, послідного секретаря
бл[аженної] п[ам’яті] полк[овника] Коновальця. Сеник-Грибівський був тоді
на об’їзді Південної Америки.
Остали ми в Римі, доки були важні наші візи, й вернули домів якраз
на Зелені Свята. І остав на все вритий в пам’ять образ походу на Личаківський
цвинтар і карні лави хору питомців, що співав «Коли ви вмирали, вам дзвони
не грали...»
В липні 1938 р[оку] їздила я на відвідини брата Богдана, який студіював
в Данцігу. В тім часі вернув вже був Сеник до Европи і, довідавшися про мій
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побут в Данціґу, приїхав там, щоби умовитися відносно побачення з моїм чоло
віком і переконувати мене в необхідности виїзду його за кордон. В умовлений
час (кінець серпня) їздили ми обоє з чоловіком до Данціґу та стрічалися зі Сеником в недалекій Оліві. Пригадую, що зустріли ми в тім часі в Данціґу горстку
українців, бував там також д[окто]р Лука Мишуга, який приїздив до Европи цьо
го року. Данціг —це було для нас «обивателів» Польщі — вікно в Европу. На їзду
там не треба було паспорту, а вистачала перепустка туристичного товариства.
Не було це легке ріщення для нас, а головно для мене, іти добровільно
на еміграцію, покинути родину, сяк-так упорядковане життя і працю. Ніхто
ще тоді серіозно про війну не думав, хоч в рік потім еміїрація стала сумною
конечністю для Західної України.
Умовивши все необхідне зі Сеником, ми вернули домів ліквідувати наші
справи, щоби з кінцем вересня покинути рідну землю і виїхати на еміграцію.
Про виїзд наш знало якнайменше осіб: моя мама й наймолодша сестра, а мій
чоловік уважав необхідним поінформувати митрополита Шептицького, який
благословив його на нову путь.
Виїхали ми, як справжні емігранти, з якнайменшим багажем, щоби
не звертати уваги на себе з огляду на наші туристичні перепустки. Зустрілись
знова в Оліві зі Сеником, який підготовив наш виїзд на чуже прізвище літаком
з Данціґу до Берліна (в споминах про Сеника мій чоловік подає дату виїзду
з Данціґу 1 жовтня 1938 р[оку]).
Так почалася наша еміграційна мандрівка етапами: Берлін, Відень, Абація,
Фльоренція, щоби вернути (як Італія вступила до війни) до Берліна, а звідтам
Краків, знову Берлін, Відень, Гірпшег, Саксенгавзен, знова Берлін, Бад Кіссінген, Бад Ґодесберг, щоб в травні 1946 року осісти в Люксембурзі.
В Берліні задержалися ми коротко, кілька днів, для полагодження фор
мальностей, щоб опісля переїхати до Відня. Тут підшукали ми мешкання
на периферіях міста (Грінцінг), жиючи на прибране прізвище «Танасевич»
і подаючись за словаків. За порадою членів Проводу не показувалися ми ба
гато в публичних місцях, театрах і т[ому] п[одібне]. Мій чоловік весь час мав
розмови з членами Проводу (Сеник, Барановський, Ярий) і 12 жовтня 1938
р[оку] переняв головство ПУН та зложив святочне приречення до рук членів
Президії ПУН.
У Відні прожили ми приблизно рік. у серпні 1939 р[оку] їздив мій чоловік
до Риму на 11 Великий Збір. З поворотом очікувала я його в одній з місцевос
тей в полудневій Австрії і всіла до поїзду, яким він вертав. Пригадую, що був
він в товаристві Ольжича, відай також Барановського. Скоро потім почалася
німецько-польська війна та зв’язаний з тим рух і часті поїздки Барановського
до Братислави.
Дораджували мойому чоловікові переселитися в одну з невтральних країн.
Вибір впав на Італію так через присутність там Онацького як через побоювання
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Труднощів комунікації, коли б вибрати Швайцарію. Зразу виїхали ми до Абації
біля Трієсту, звідки легко було порозуміватися телефоном з Віднем. Відвідував
нас там Онацький. Мене гризла непевність про долю мами й родини по за
няттю Західних Земель большевиками.
З надходячою зимою треба було перенестися до міста і ближче Онацького. Вибрали Фльоренцію з огляду на легкість піднайти мешкання. Довшому
побутові чужинців там ніхто не дивувався, бо часто приїжджали там чужинці
перебути зиму в лагіднім італійськім підсонню. Звідси часто доїжджали ми,
а головно, мій чоловік, до Риму, до Онацького, як і на відбуття стріч. Там
теж відбулася стріча з Бандерою. Не міг мій чоловіїс піти на уступки на його
«ультіматум» та цей розрив переживав глибоко. Пригадую, як на проході в од
нім з городів Фльоренції з розцвілими деревами сказала я; «Як гарний Божий
світ», — а Андрій на це відповів: «Але не для нас».
‘ Літом 1940 р[оку] Італія приступила до воєнного бльоку з Німеччиною.
Мали ми з цього приводу прикру пригоду, бо поліція прийшла інтернувати
мою маму, яка в міжчасі переїхала через Відень до нас, хоч мала німецький
паспорт для бездержавних. Лише завдяки енергійним заходам мойого чоловіка
у німецького консула вдалося її звільнити.
Раз Італія вже не була невтральною, не було причини оставати там мойому
чоловікові. Переїхав він вже у вересні 1940 р[оку] до Берліна, я остала ліїсвідувати всі хатні справи і покинула Фльоренцію разом з мамою в жовтні.
Побут в Берліні, зразу виносимий, ставав щораз прикріший під оглядом
харчевим, а згодом через налети. Зразу не вміли ми хоронитися від вибиття
шиб через тиск воздуху, і пригадується веселий образ Мушинського та все
жартівливого Мацяха, як з мітлами в руках помагали вимітати збите скло.
По кількох поїздках мойого чоловіка до Кракова й західних окраїн, оку
пованих німцями, в липні 1941 р[оку] гестапо конфінувало його в Берліні,
де прожили ми до кінця 1943 р[оку]. Щораз прикріші були летунські налети,
дільниця біля нашого мешкання частино збомблена, частино вигоріла, тож
почали ми думати про перенесення до Відня, також з родинних причин, шоб
мати змогу взяти до себе маму.
Тодіїдний керманич Української Установи Довір’я у Відні п[ан] Микола
Дорожинський винайшов нам приміїцення в III[-й] окрузі при вул[иці] Рохус
ч[исло]2 у пані Шнайдер.
Не пригадую точно, як довго ми там жили. Приїхали в грудні, вертали
Б січні до Берліна, звідси 18/1 знова до Відня. Але пригадую гнітучий настрій,
що панував тоді по вбивстві полк[овника] Сушка.
Кам’яниця, в якій ми замешкали, мала два виходи на дві різні вулиці,
і завдяки тому п[ан] Дорожинський виніс неспостережено валізу з органі
заційними актами якраз день або два перед нашим арештом дня 26 січня
1944р[оку].
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Ранком цього дня збудив нас рух на коридорі. Це поліція наперід робила
обшук і арештувала замешкалого в тім самім мешканню п[ана1 Папа. Скоро
з’явилася поліція теж в нашій кімнаті. Ось що записав мій чоловік про це:
«Арешт перевело з місцевого г е п (гестапо) вісьмох агентів під проводом
референта для українських справ на віденському терені Шарфа. Нас візвали
одягнутися; рівночасно почали трусити мій одяг, що його мав я одягнути.
Серед агентів була жінка, яка доглядала за моєю дружиною при її одяганню.
Одягнувшися, спитав я з чийого доручення являються і з ким з них маю гово
рити, хто кермує виконанням цього доручення. Заявив мені названий Шарф,
що має доручення свойого шефа відставити нас до місцевого уряду ҐСП і пере
вести ревізію в нашім мешканню.
Я зажадав перед тим, ніж він буде переводити в життя одержане доручення,
телефонічним шляхом порозумітися з ґруппенфюрером Міллєром. На це за
явив мені Шарф, шо якраз з доручення группенфюрера Міллєра переводить
місцеве гестапо мій і моєї дружини арешт, щоби опісля відставити нас того
самого дня до Берліна».
Нас відставили до місцевого бюра (не пригадую, чи переслухували мойого
чоловіка, хоч викликали його до іншої кімнати) й пополудні повезли залізни
цею до Берліна в товаристві двох агентів й одної агентки.
В Берліні, де ми приїхали 27/1, приміщено нас в підміській місцевости
Ванзее в якімсь «гестегавз» — як вони його назвали. Це була велика приватна
БІЛЛЯ, певно сконфіскована у жидів. Перед дверима нашої кімнати сиділи все
два агенти, ті агенти водили теж нас на прохід вулицями Ванзее, але заборо
няли нам говорити між собою по-українськи.
На наступний день, 28/1, почалися переслухання, зразу у группенфю
рера Міллєра, один раз також у готелі в моїй присутности. Мій чоловік за
нотував: 28/1 зустріч у группенфюрера Міллєра, 10/2 письменне зізнання,
11/2 побачення з проф[есором] Онацьким і Мушинським, і доповнення
письменних зізнань, 15/2 переслухання в прияві штурмбанфюрера Вольфа,
гавтштурмф[юрера] Аренса і Шульце та товмача Вірзінґа, 29/2 зустріч з Группенфюрером Міллєром і виїзд з Ванзее».
Берлін був тоді сильно бомбардований. І хоч Ванзее було дещо здалеку,
то все-таки під час летунської тривоги нас мусіли зводити до схоронища
в пивниці цього ж дому. Обов’язувало затемнення і там теж бачити нікого ми
не могли. Аж одного разу, коли гудок давав «ентварнунг», почули ми українські
слова «вже скінчилося». Нам стало ясним, що в домі є українська прислуга,
як тоді всюди в Німеччині. До нашої кімнати, очевидно, їх не допускали. Доперва, по деякім часі одна з дівчат прийшла з харчем й потиху спитала: «Хто
Ви?» Мій чоловік подав їй своє прізвище. По кількох днях почули ми з су
сідньої кімнати, в якій дівчата прятали, їх сміх, а потім на команду: раз, два,
три — хором скандоване: «екзекутива вся виарештована».
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Чи запримітили це наші хоронителі, чи не подобалося їм, що одного дня
на проході на вулиці я щось сказала чоловікові по-українськи, — досить,
що 29/2 Міллєр заявив мойому чоловікови, що нас [перевозять] поза Берлін,
певно побоюючися, що місце нашого побуту розконспіроване. Дозволили нам
забрати теплий одяг (бо у Відні ми не мали з собою багато) і знова ніччю —
цим разом вже без жінки-агентки — повезли нас у невідоме. Ранком дня 1/3
приїхали ми в гірську місцевість Оберсдорф, звідки автобусом повезли нас
дальше, до місцевости Гіршеґ, Це гірська закутина, яка політично належить
до Австрії (Форальберґ), але господарсько до Німеччини, бо одинока дорога,
якою можна заїхати, іде з Оберсдорфу. Пізніше пояснювали нам, що звідтам
і найкращому туристові не вдалося би втечи, бо дорога обсервована, а горами
дуже далеко. Примістили нас в готелі «Іфен», який, як показалося, містив
ріжнонаціональних гостей «зондергесте».
Приїхав з нами також радник Вольф і при тій нагоді скористав з кількаден
ного побуту в готелі. На його руки мусіли ми зложити письменне приречення,
а потім устне гестапівському командантові готелю Йомові, що не будемо на
магатися тікати (а довкола глибокі сніги), що не будемо ходити поза означену
зону, не будемо говорити з місцевим населенням, а пошту полагоджувати лише
через команданта. Також гроші мусіли ми зложити у команданта.
В готелі з «зондергесте>> була найсильніша група французів, було кількох
італійців (між ними старенький, б[увший] прем’єр Нігті), один бельгієць
(редактор журналу «Соар» (Soir)). Між французами були: ректор університету
Galletier, міністр Петена Bouthillier, губернатор банку Альжирії Escallier, се
натор de La Grange, генерал de la Porte, дружина генерала Tremeau з донькою
Françoise, але наймаркантнішою постаттю був, безперечно, Андро ФрансоаПонсе, б[увший] французький амбасадор в Берліні. Ми їли в спільній їдаль
ні, але при окремих столах, а вечером гуртувалися в просторім голю готелю,
де переважно всі грали в карти.
Пополудні, коли голь був порожній, запрошував Франсуа-Понсе по черзі
співмешканців готелю до свойого стола та переводив з ними розмови. Так теж
було з нами, й кілька разів інформувався він у мойого чоловіка про причини
його арешту, про українські справи, при чім — як показалося — був досить
добрим знавцем східних церковних справ.
По війні Франсуа-Понсе видав свої спомини з цього часу під заголовком
«Carnets d’un captif» і в тих споминах, крім інших, згадує також мойого чоло
віка.
Побут в Гіршег був зимою дуже монотонний, хоч при добрій погоді мож
на було виходити тим, що мали сильні черевики. Італійці, яких взяли, відай,
за теплої пори року, в своїх тоненьких черевиках не могли й кроку зробити поза
поріг, головно, коли з теплішою порою почалися розтопи. Й молода францу
женка користала з моїх сильних черевиків, які я їй радо позичала.
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В неділю ходили ми збірно до недалекої місцевої церкви на Богослуження.
В разі потреби можна було купити дещо в місцевих склепиках, зголосивши це
наперід командантові табору.
Я держалася головно товариства двох пань француженок. Пановефранцузи держалися окремо, окремо сиділи все похнюплені італійці.
Пізно прийшла весна в ці околиці, і радувала нас кожна квітка, що під
носилася з розмоклої землі до сонця. Прийшла можність дальших проходів
Групами під опікою нашого гестапівського команданта.
Та цілковите ізольовання від українців й українських справ, брак вісток
про долю інших членів організації, про долю родини невимовно пригнічували.
Відай, це було головною ціллю нашої висилки в цю закутину Райху.
Під кінець липня з’явився там Шульце і заявив мойому чоловікові, що має
доручення забрати нас до Берліна, не пояснюючи ближче причин. Було це, без
сумніву, по смерті Ольжича.
По утяжливій дорозі, знова ніччю, приїхали ми 23/7 в товаристві Шуль
це й другого гестапівця до Берлін-Стегліц, чергового приміщення Гестапо
по збомбардованню попередніх.
З приїздом до Берліна подано нам до відома закиди щодо нашого дове
дення в Гіршег: 1) намагання дізнатися про евент[кально] затруднених там
українців, розпитуючи службу, 2) неосторожність в розмовах зі співмешкан
цями; 3) відмова мойого чоловіка підписати вимогу Вольфа, що зобов’язується
не старатися нав’язати контакт з ОУН.
Пополудні нас повезли дальше, як показалося до Оранієнбургу, до кон
центраційного табору Саксенгавзен і примістили в окремім домі ч[исло] 3.
Це був ряд домиків, відгороджених щільно один від другого, а над ними вежа
зі стійкою. Домики були окружені чалим городцем з посадженими деякими
квітами, оскільки щось на тій пісковій землі вдавалося. Ходити в городі можна
було без обмеження, але... з поблизького комина, головно при неспррштливім
вітрі, доходив їдкий дим (тоді не знали ми, що це була крематорія); досвіта бу
див страшний квік зі свинської стайні, а днем відповідно воняло. їду привозив
післанець з кухні ровером, і мусіла вона бути далеко, бо це, що привозив він
на тарілці, головно куски маргарина, було повне піску. Але мій чоловік повчав
все їсти, щоб не впасти з сил.
Приміщено з нами українську дівчину з Кіровограда, ніби для утримання
дому в порядку. Але її часто кудись забирали і вона не говорила де; певно ви
питували її про нас і відай для тої цілі її з нами примістили. По якімсь часі її
забрали, і вона вже не вернула.
Там перебули ми до 4 вересня. Вечером цього дня з’явився адютант конц
табору Генке і перевіз до бараку ч[исло] 11, де нас приміщено в західному його
крилі в двох келіях з коридором. Одна з них виходила на ширшу дорогу —доїзд
до бараку, а напроти була приміщена катівня. Ранком, коли відчиняли в ній
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вікна, доходили стогони скатованих ніччю в'язнів, а що був це час по повстан
ню в Варшаві, то часто було чути крики в польській мові, остало в пам’яті якесь
зворушуюче «о, ля Боґа». Вікно другої келії виходило на подвір’я, на яке ходи
ли ми на прохід. Ця сторона була ближча робітничих бараків, і тут від год[ини]
4-тої ранком чулося муштру, часто в польській мові.
Вікна в келіях були з непрозорого скла й заґратовані. Лише ставши на та
бурет й по відхиленню горішньої частини вікна, можна було глянути скосом
на вулицю чи на город. Так відкрили ми, що на цім самім подвір’ї мають прохід
і наші. Пізніше вдалося відчинити —мимо ґрат —вікно на коридорі і під кінець
нашого побуту, як нагляд над нами дещо злагіднів, Мушинський передавав
кілька разів «ґрипса».
На прохід водили нас на ліву частину подвір’я, між двома крилами ба
раку, які прямовісно стояли до себе, й високим муром, що відділював барак
від решти табору. Там, другого чи третього дня по нашім прибуттю, почали
появлятися в однім з вікон, мов «менетекель», написи. Це описав мій чоловік
в своїм спомині про Ольжича ось як:
«Вже попереднього дня завважив я в однім з відхилених угорі вікон
знак хустиною і кінцями пальців. Наступного дня ці знаки повторились,
що-більше, появились крейдою писані на шибці вікна написи; «Лапичак
в шпиталі, Мушинський 26, Тарас Бульба 28» і дальші інформації про роз
міщення нашої націоналістичної Групи в цім «зондербараці». Під кінець
на шибці бачу напис, від якого мені в очах потемніло; «Ольжич» і поміч нього
хрестик. Миттю усвідомив я собі розміри катастрофи в наших рядах, коли
не стало на чолі їх Ольжича. Мов громом уражений цією вісткою, не видер
жую і на цілий голос питаю: «Хто ви?» і у відповідь появляється на шибці
напис «Степан Бандера». — Ну, і здибались — подумав я. Це він перший сис
темою відповідно наставлених дзеркал пізнав мене і перший поміг нав’язати
контакт зі співтоваришами недолі; Андрієвським, Мушинським, Онацьким,
Ждановичем і Костем Мельником. Це був останній прохід без вартового
на цім подвір’ї, отже, й остання нагода того своєрідного зв’язку мойого зі
Степаном Бандерою в німецькій тюрмі».
Спричинником с м ^ т и Ольжича був «оберрегірунґрат» Вольф, який при
переслуханні мойого чоловіка в келії ч[исло] 36 в присутності «крімінальрата»
Шульце вважав за доцільне сповістити його про смерть Ольжича, подаючи
в нескладний спосіб як причину смерти — самогубство і предкладаючи дві
карточки, записані почерком Покійника, мовляв, на доказ чому Ольжич по
клав на себе петлю. Слова, записані покійним Ольжичем, не тільки що не до
водили твердження ката Вольфа, а навпаки, давали свідоцтво стійкости й гарту
духа цього великого Революціонера, який в обличчі смерти, ледве здержуючи
олівець в руці, гордо нотував заяву, що відмовляє зізнань і не зрадить ні друзів,
ні справ, ведених ним в ОУН.
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Ніяк не пригадую, хто й коли почав перший говорити про якісь розмови
німців з українцями. Виявилося, що почали вони наперід розмови з Бандерою,
а цей зажадав як передумову переговорів звільнення інших українців з тюрем.
Та наперід звільнено Бандеру і Стецька 27/9, потім Стахова й Ільницького
30/9. Нас держали далі. Аж 18 жовтня спровадили до нашої келії Онацького,
Мушинського, Андрієвського й Костя Мельника. Ввійшов Вольф і Шульце.
Вольф тримав довшу промову, що хоч наша поведінка в відношенні до Німеч
чини була цілком нельояльна і помилкова, то й німецька політика супроти
українців була на 50% помилкова. Це вони хотять направити і дати можли
вість українському громадянству зорганізуватися на національній базі. Щоб
виказати українському громадянству їх добру волю, вони рішили звільнити
видатніших людей.
Нас цього ж 18 жовтня звільнили і Шульце завіз нас до готелю Есплянад,
де нам зарезервовано кімнату. Внедовзі з’явився там Вольф, а опісля д[окто]р
Сушко, керівник української установи довір’я в Берліні.
Мій чоловік в своїх «Підсумках переговорів:» пише: «По моїм звільненні
в дні 18 жовтня 1944 стрінувся я з проектом українських і німецьких чинників
заснування Українського Національного Комітету як репрезентації україн
ства на терені Німеччини. Після засягнення інформацій та переведенні мною
розмов з представниками українських політичних і громадських чинників,
виявилося, що проект находить їхнє повне признання. У висліді тих розмов
повстало «Порозуміння українських політичних чинників». Внаслідок того
запропоновано мені стати на чолі майбутнього УНК і проводити в цьому на
прямі переговори з німецькою стороною».
про дальший хід цеї справи пишеться на іншім місці.
З початком листопада перенеслися ми з готелю Есплянад до пансіону
на площі... Там в нашій кімнаті продовжувалися наради з членами органі
зації. Пізніше вдалося нам дістати більше мешкання, де прожили ми до по
чатку лютого 1945 р[оку]. Через Берлін переходила велика кідькість наших
збігців і в Берліні мав своє бюро Український Комітет. Від нього дістали ми
документи на виїзд, як збігці, й виїхали (не повідомляючи гестапо) до Бад
Кіссінґен, де працювала сестра інж[енера] Дацишина і перебувала вже його
дружина-малярка з дочкою. Там примістилися ми в пансіоні, веденім монахи
нями. За нами переїхали інж[енери] Бойдуник і Андрієвський. Недалеко Бад
Кіссінґен був табор УНРівців, де перебував також еп[іскоп] Мстислав. З Бад
Кіссінґен їздив мій чоловік разом з інж[енером] Бойдуником ще на переговори
до Берліна, а опісля одним чи двома наворотами до Ваймара, де якийсь час
перебував през[идент] Андрій Лівицький. Пізніше переїхав також през[идент]
А. Лівицький з окруженням до Бад Кіссінґен. Тут дочекалися ми приходу
американців, що відбулося не без пригод. Ми мусіди опустити пансіон, в якім
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бо ЙОГО занимали американці, а при виході з будинку забрали нам
не лише писальну машинку, але й дещо з одягу. Американські жовніри грабу
вали як і всі інші. Лише ввічливости одного бельгійця, що працював в пансіоні,
завдячували ми врятування решти одягу, що остала в кімнаті — він викинув
нам його через вікно.
Та большевики займали що-раз більшу частину Німеччини, заняли по
близьку Турингію. Зачали появлятися большевицькі «місії», в пансіонах і при
ватних домах мусіли вивісити на дверях прізвища всіх мешканців з поданням
числа кімнати. Ставало небезпечно оставати так близько большевицької
границі. За порадою одного співмешканця пансіону, що походив з Надренії,
вибрали ми Бад Ґодесберг і виїхали туди вчасною осінню 1945 р(оку]. Згодом
переїхав там також Мушинський з дружиною.
Загальна тенденція тоді була якнайскорше видістатися з Німеччини, щоби
зв’язатися з нашою еміграцією в Америці і Канаді. Першим вдалося це Онацьколу до Риму і Андрієвському до Бельгії. Через Андрієвського передав мій
чоловік листа (бо пошта ще не ходила) до люксембурзького князя Фелікса,
якого знав з приїздів на полювання в митрополичих добрах. З Бад Ґодесберґу
їздили ми до люксембурзького консули у Вісбаден, пізніше до Кельну, де й діс
тали ми дозвіл на в’їзд до Люксембурга. Виїхали ми 25 травня, пом’янувши
перед тим річницю смерти Є. Коновальця Богослуженням.
Відвіз нас до німецької границі інж[енер] Селешко. Не було ще тоді залізничої сполуки і прийшлося, висівши на послідній станції по німецькій
стороні, переправитися човном на другий бік Мозелі. Тут визичили ми в по
близькій хаті малий візок і, заладувавши на нього багаж, пішли до недалекого
люксембурзького залізничного двірця Вассербіллінг, а звідси залізницею
до Люксембурга.
Тут, по перших днях для полагодження формальностей, почалися емі
граційні будні: шукання мешкання, підучування мов, пошукування праці.
Мій чоловік виїжджав, зразу з деякими труднощами, то до Німеччини, то
до Франції. Я, зв’язана працею, мусіла оставати на місці, а тим самим здалеку
всего українського життя.

Ж ИЛИ,

Полковник Євген Коновалець. 1920 р.

ЛЇІИЇІК5 ,

Знак члена Стрілецької Ради, що належав А. Мельнику. 1918 р.

Пам’ятний знак Є. Коновальцю
та А. Мельнику на будинку,
де у 1917—18 рр. формувався
Галицько-Буковинський курінь.
Скульптор В. Луцак. Сучасне фото.
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Поштівка Є. Коновальця
до А. Мельника. 1920 р.
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Express

II

Українська Військова Організація (УВО).
Поштівка. 1920-ті рр.

К0 КАЯАА

Відтиск печатки
Проводу Українських
Націоналістів (ПУН).
1930-ті рр.
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0]

Відтиск печатки Команди Української
Військової Організації. 1921 р.

III

Ціну ЗО сот.
^ ,
Проситься складати в краю иа
„Політичних Вявмів“

"І^е^яавайте з рук до рук, з хати до хати!
Ховайте „СУРМУ“ перед яяхаин, бо це велегаяьний орган!

^ п р ск ін сь п О і Ш ііксьпоаоі О р ґ &.лізсх.ш і .^
ч. 2-3(17-18)

ЛЮТ Е Н Ь — Б Е Р Е З Е Н Ь

1929

«Сурма». Видання УВО.
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Вересень

Український Націоналіст. Видання ОУН.

IV

и

^

Ш

1 9 3 3.

Група учасників першого Конгресу Українських Націоналістів. Відень 1928 р.

Володимир Мартинець і Юліан Вассиян, 1923 р.

І
Олекса Бойків. 1927 р

Роман Сушко. 1921 р.

Дмитро Андрієвський.
1930-ті рр.

Роман Сушко і Сидір Чучман. 1930-ті рр

VI

Олег Ольжич (Олег Кандиба).
1930-ті рр.

Зиновій Книш. 1930-ті рр.

Генерал Микола
Капустянський. 1930-ті рр.

Іван Рогач. 1938 р.

V II

Андрій Мельник. 1945 р.

Олександр НеприцькийГрановський. 1960-ті рр.

Юрій Бойко (Блохин),
1960-ті рр.

Володимир Мартинець.
1930-ті рр.

V III

Осип Бойдуник. 1970-ТІ рр.

Яків Маковецький. 1970-ті рр.

Аркадій Жуковський. 1970-ті рр.

Володимир Маруняк. 1970-ті рр.

IX

Степан Сулятицький. 1950-ті рр.

Олег Штуль. 1970-ті рр.

А. Мельник і учасники хору «Дніпро». Велика Британія. 1954 р.

X

Петро Войновський. 1970-ті рр.

Микола Плав’юк. 1970-ті рр.

А. Мельник і О. Штуль-Жданович.
Париж. 1956 р.

А. Мельник під час перебування
у Канаді. Торонто. 1957 р.

XI

А. Мельник отримує грамоту почесного члена Української
Стрілецької Громади. Торонто. 1957 р.

А. Мельник під час відзначень 50-ліття Українського Національного О б’єднання
Канади. Торонто. 1957 р.

X II

А. Мельник під час відзначень 50-ліття Українського Національного О б’єднання
Канади. Торонто. 1957 р.

А. Мельник з делегацією ОУН на місці загибелі Є. Коновальця. Роттердам. 1958 р.

XIII

На могилі Є. Коновальця під час відзначення 20-ї річниці загибелі. Роттердам. 1958 р.

X IV

XV

\

Микола Плав’юк на відкритті
пам’ятника А. Мельнику,
с. Воля Якубова, Дрогобицький р-н,
Львівщина. 23.07.2006 р.

Пам’ятник А. Мельнику у селі
Воля Якубова, Дрогобицький р-н,
Львівщина.
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Андрій Мельник. Хронологічні дати з мойого життя
листопад 1950 р.
ХРОНОЛОГІЧНІ ДАТИ З

мойого ж и т т я

12 грудня 1890 р[оку]

уродився я в Якубовій Волі, Дрогобицького повіту, в Західній
Україні 3 батьків Атаназа і Марії з Ковалів.

1894

Смерть матері

1897-1900

провів я в народній школі в Самборі і Дрогобичі

1900-1905

пробував я в гімназії в Дрогобичі від 1—5 кляси

24 квітня 1905

втратив я батька

1905-1910

кінчив я гімназію в Стрию і там здав матуру

1910-1912

хворів я важко, 2 рази оперований у Львові і Дрогобичі

1912-1914

відбував я студії у Високій Школі Земельної Управи у Відні

1914

вступив я до УСС у Львові, переїхав до Ґоронди на Закарпаття і
пізньою осінню вщійшов на фронт в Карпатах

1914-1916

брав участь в карпатських боях УСС-ів (Пікуй, Маківка) і в
поході 3 Карпат на Подіїїля на Золоту Липу і Стрипу (Галич,
Соснів, Іщків, Лисоня) в степені четаря і поручника.

1916-1917

я в російсьюм полоні, попавши туди на Лисоні осінню, пере
бував в таборах Тамбов, Уфа, Царицин, Дубовка, де вперше
познакомився зі сл[авної] п[ам’яті] Євгеном Коновальцем

7 січня 1918

втеча 3 Дубовки і по тижневій, повній пригод, дорозі — при
буття до Києва, до формуючогося Галицько-Буковинського
Куреня, який став зародком формації Січових Стрільців

січень —березень 1918

беру участь в боях за Київ як командир куреня СС

3 березня 1918

звільнення Києва при співучасті куреня СС і військова нарада
на Софійській плоші

березень —квітень 1918

формування 1 полку СС в Києві, в якім приймаю участь
в степені сотника в характері помічника командира полку
Євгена Коновальця

322

Д ОКУМЕНТ И

П родовж ення

і серпень —листопад 1918 І моя участь в формуванню Окремого Загону СС в Білій Церкві
І в степені «військового старшини» як помічник командира
І загону

і

і 16 листопада 1918

І беру участь в повстанню проти гетьманщини і в поході на Київ
і Осадного Корпусу СС

і

і 15 грудня 1918

і добуття Києва Січовими Стрільцями і тріюмфальний в’їзд на
І Софійську площу. Іменований я директорією УНР отаманом
І військ УНР

і січень —липень 1919

І я є начальником штабу Дієвої Армії УНР

і 23 липня 1919

і приймаю участь в переможній Карабчиївській операції на
і південь від Проскурова як помічник командира Корпусу СС

І грудень 1919

і захворів на тиф, перевезений до шпиталя до Рівного, звідки по
і видужанню виїхав до Луцька і за кордон

і

І 1920-1921

і дію як військовий аташе і контрольор військових місій
і за кордоном

і

І 1922

і закінчую студії у Високій школі Земельної Управи у Відні
І зі степенем інженера лісівництва, рівночасно сповняючи
; функції представника УВО за кордоном

; ЗО вересня 1922

і вернув я до краю; в кілька днів пізніше мій перший арешт
і та скоре звільнення

і

І грудень 1922

і обняв я поста Краєвого Команданта УВО по виїзді з краю
і сл[авної] п[ам’яті] полковника Євгена Коновальця

і червень 1923

і передав я агенди К[райового] К[оманданта] сл. п. Ярославові
і Індишевському, працював я як

І 1923-1924

і інженер лісництва в добрах гр[еко-]кат[олицької] митрополії
І в Перегинську; там і арештований весною 1924 р[оку]

І 1924-1928

і провів я в польських тюрмах Баторія і Бригіцках у Львові,
і засуджений на 5 літ в процесі Басарабової у Львові; там
: жорстоко скатований

І 1929-1938

і працював я як інспектор лісів гр. кат. митрополії у Львові
І і рівночасно сповнюючи функцію члена Сенату нашого підпілля |
: і ведучи націоналістичну католицьку організацію «Орли»
;

І серпень 1937

і остання стріча зі сл. п. Вождем в Татрах в Щирбськім Озері

і ЗОсерпня 1938

; виїхав я за кордон покликаний В[ужчим]ПУН обняти пост
і Голови ПУН

і 12 жовтня 1938

і обняв я обов’язки голови ПУН

21*
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П родовж ення

серпень 1939

другий ВЗУН проголосив мене головою ПУН

липень 1941

інтерновано мене німцями і вивезено до Берліна

26 січня 1944

арештовано мене з дружиною і заслано до Гіршег в Альпах,
а опісля осаджено в концентраційнім таборі в Саксенгавзен

17 жовтня 1944

звільнено нас з дружиною з Саксенгавзен, інтернуючи
в Берліні

листопад —грудень 1944

вів я безуспішні переговори 3 представниками Німеччини
в справі Українського Національного Комітету

12 лютня 1945

покинув я Берлін, окрившися в Бад Кіссінген

квітень 1945

аліянтські війська звільняють мене з німецької «опіки»

серпень 1945

ініціював я у Бад Кіссінген конференцію чотирьох,
яку то ініціятиву відкинув Степан Бандера

ЗО серпня 1947

ІИ-тій ВЗУН вибирає мене доживотнім головою ПУН

Списано дня 1 падолиста 1950 р[оку].

[підпис]

ПОСТАНОВА
Дня 11 жовтня 1938 року, година 18.15, на зустрічі Вужчого Проводу Укра
їнських Націоналістів винесено наступну постанову:
1. Згідно з волею сл. п. Вождя Євгена Коновальця Вужчий Провід Україн
ських Націоналістів проголошує Головою Проводу Українських Націоналістів
і Вождем Націоналістичного Руху полковника Андрія Мельника.
2. З сьогоднішнім днем провід ОУН, УВО і всіх організаційних віток На
ціоналістичного Руху переймає полковник Андрій Мельник.
3. Проголошений сл. п. Вождем Євгеном Коновальцем Другий Збір Укра
їнських Націоналістів скликає і переводить Голова Проводу Українських На
ціоналістів Андрій Мельник.
Слава Україні! Вождеві Слава!
(печатка)
12 жовтня 1938.
Постій.
Підписи членів Вужчого Проводу Українських Націоналістів:
Омелян Сеник-Грибівський
Ярослав Барановський-Лімницький
Ріхард Ярий-Карпат.
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НАЦІОНАЛІСТИ!
Не стало сл. п. Вождя!
Зрадлива ворожа рука посягла на нього, щоб напередодні подій, що їм ми
йдемо назустріч, обезголовити Націоналістичний Рух.
Мені доводиться перейняти місце Того, що майже на протязі 20 років серед
важких умовин внутрішнього національного розбиття і зовніщнього ворожо
го наступу твердо й послідовно реалізував гасло «Нація понад усе», спертий
на Ващі випробування в затяжному змагу лави.
Вітаючи Вас, вірю, що всі Ви й надалі з великим завзяттям виконуватимете
Вашу важку, повну самопосвяти і відповідальну працю на шляху Національної
Революції. На цьому шляху ми не самітні! На ньому цілий Український На
рід, що рве ворожі гаті, пориваний великою жертвою найкращих з-поміж нас.
Вони-бо віддали себе всеціло на службу Нації, каралися в ворожих тюрмах,
на засланнях, у концентраційних таборах. Вони принесли в жертву своє життя.
Цей наш шлях, шлях Національної Революції, освячений геройською смертю
сл. п. Вождя Євгена Коновальця.
Схиляючи голови перед світлими постатями Національної Революції,
свідомі ваги завдань і історичної відповідальности, мусимо теж бути свідомі
й того, що тільки в беззастережній підпорядкованості ідеї, сприйнятій добро
вільно, в чистій і невгнутій вірі в неї, у всецілій відданості і послухові провід
никам є запорука нашої перемоги.
Законом для нас: вірити в Україну! В карних лавах змагатися за те, щоб
свобідна, соборна й державна українська нація виконала свою велику істо
ричну місію.
Слава Україні!
Андрій Мельник.
XXI Року Української Національної Революції.
16 жовтня 1938 року.

УКРАЇНЩ! НАЦІОНАЛІСТИ!
15 березня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив її Держав
ність.
Ледве пролунали рішення, що вовіки вписалися золотими буквами в іс
торію Соборної України, а вже в границі Карпатської Української Держави
вдерлися наїзні мадярські війська.
їм негайно ставлять чоло українські націоналісти — Карпатська Січ. По
чався нерівний змаг:
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Трупом білим героїв вкрилася рідна земля, зросилася їх святою кров’ю,
що глибоко влилася в серця всіх українців, та хоча сповнила їх болем вели
ким, проте ж дала могутнішу за біль Віру й Надію та защепила гордість, що є
в Україні борці, яким честь Нації вища за все земське!
Нація, яка має таких синів, що майже голіруч, без належного військового
вишколу протиставилися наїзникові рідної землі, — є вічною, є безсмертною.
Остаточна перемога завжди мусить бути й буде її. Перемога Соборної Україн
ської Національної Ідеї! Не радітиме наїзник українською землею, бо повіки
не згасне смолоскип Ідеї Визволення, заткнений на верхах карпатських гір!
Боротьба наша йде далі проти всіх окупантів української землі! Її остаточна
мета; Самостійна Соборна Українська Держава Києва, Львова, УжгородаХуста й Чернівців! Тому горі чола! З великого болю родиться нове життя!
Як смерть Вождя Євгена Коновальця, так героїчна боротьба Карпатської Січі
в один непоборний моноліт Сі^Є і зцементує наші лави, щоб ще могутніше єдиним
національно-революційним фронтом ударити на окупантів української землі.
Все, що було можливе, щоб удержати Карпатсько-Українську державу,
було зроблено. Факт хвилевої ворожої перемоги все ж другою своєю сторін
кою — жертвенною боротьбою націоналістів Карпатської Січі — створив не
змірну пошану серед народів усього світу до боротьби української нації за її
ідеал Незалежности і Соборности.
Чин Карпатської України потвердив ту правду нашої програми, що тільки
власні сили, а не чужа поміч вирішать справу визволення української нації.
Він доказав зайвий раз слушність нашої думки про те, що єдино Сила, а ніякі
міжнародні оманливі гасла, хоч би про самовизначення, має значення в світі.
Він показав, що є слушною наша теза, що зовнішньополітичні українські кон
цепції мусять бути власнопідметні, окремі, а тільки посередньо зв’язані таким
чи іншим укладом міжнародніх сил, які тільки в означених точках можуть
сходитися з нашою концепцією.
Українці! Націоналісти!
Перед нами затяжна боротьба! Станьте на висоті завдання, покажіть себе
гідними впавших братів! Скріпіть ще могутніше нашу боротьбу і, як сказав ве
ликий Мазепа, всі в один гуж, в один такт, щоб було одне стадо й один пастир!
Остаточна перемога наша! Всі під прапори Українського Націоналізму!
Вислови признання і вдячности Твоєї, Український Народе, для Борців
Карпатської України — від Організації Українських Націоналістів, виразника
Твоєї волі!
Слава Героям Карпатської України!
Хай живе самостійна соборна Українська Держава! Горі чола! Слава Укра
їні!
Андрій Мельник,
Голова Проводу Українських Націоналістів.
Дано в березні 1939 року.
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АКТ
списаний у Венеції 21 липня 1939 року в справі устійнення взаємовідно
син і напрямних співпраці між Проводом Українських Націоналістів і Урядом
Карпатської України
в приявності:
Голови ПУН полк. Андрія Мельника,
Членів ПУН Омеляна Сеника-Грибівського і Ярослава БарановськогоЛімницького,
Президента Карпатської України о. д-ра Августина Волошина,
Членів Уряду Карпатської Уьсра'іни, прем’єра Юліяна Ревая, міністра Ав
густина Штефана, яким прийнято наступні рішення:
I
Виходячи з засади соборности української нації, обидві сторони твердо
обстоюють становище невідривности Карпатської України від українських
земель і заявляють, що принцип соборности у к р ^ с ь к и х земель не може бути
нарушений.
II

Влада (Президент і Уряд) Карпатської України визнає, з усіми з того ви
пливаючими висновками. Український Націоналістичний Рух як єдиного
носія соборницько-визвольної боротьби української нації і Провід Україн
ських Націоналістів, очолюваний полк. Андрієм Мельником, за керівника
тієї боротьби.
III

Провід Українських Націоналістів визнав Уряд Карпатської України з Пре
зидентом о. д-ром Августином Волошином за законодатно умандатованого її
представника серед уіфаїнського й чужинного світу як останній український ле
гальний уряд, що правив частиною української землі — Карпатською Україною.
IV

Стверджується, що Український Націоналістичний Рух, зокрема Уряд Кар
патської України і Організація Українських Націоналістів, спільно змагав всіми
силами створити, збудувати й оборонити Карпатську Уїсраїнську Державу.
V

Всі конкретні висновки і потреби, що випливають з тих повищих засад,
усіійнюються в окремому залучникові.
Андрій Мельник
Омелян Сеник-Грибівський
Ярослав Барановський-Лімницький

о. д-р Августин Волошин
Юліян Ревай
Августин Штефан.
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МАНІФЕСТ ВОЖДЯ
З НАГОДИ ДРУГОГО ВЕЛИКОГО ЗБОРУ
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Український народе!
В особливо важкий час доля судила мені взяти керму революційної бо
ротьби народу за свободу. Напередодні рішаючих подій злочинна рука агента
ГПУ вирвала з-поміж наших рядів Євгена Коновальця. З волі Його та Велико
го Збору Українських Націоналістів перебрав я провід боротьби за Суверенну
Соборну Українську Державу.
Преважкий обов’язок, що його я рішився взяти на себе, та історична від
повідальність за визволення Батьківщини, що її я несу, диктують мені в оцей
передомовий час звернутися до вас, українці, з цим словом.
Передумови успіху в дужанні народів завжди були: моральна сила, мобілі
зація мас довкола одної Ідеї, одної Організації, одного Проводу та передусім
організація свідомої своїх цілей та великої характером провідної верстви.
На першому й вирішному шіяні при організації її ми поклали творення
військового кадру. Збройна сила вирішить наш змаг! Тому ставимо її розбу
дову сьогодні на передове місце. Творення української збройної сили вимагає
спільних зусиль усього українського загалу, всіх українських патріотів.
Безспірною була і є та правда УВО-ОУН, яку потверджує історія всіх
часів і народів — саме те, що лише власними силами під єдиним проводом,
в єдиній організації, з єдиною ідеєю, якою горіли серця всіх великих патріотів,
визволялися народи. Зокрема тепер більше, як коли-небудь, ідея власних сил
знаходить у житті своє підтвердження. Бо тільки з сильними рахується світ,
і тільки сильні мають у ньому приятелів. У жорстокій боротьбі народів слабим
місця нема.
Українці!
Вимагаю від вас сьогодні повного і беззастережного довір’я до Проводу
визвольного революційного змагу. Мусимо зосередити всі наші сили на фронті
боротьби з займаннями українських земель, приборкати всі відосередні течії
та прочистити національні ряди від вислужників ворогів! Всі українські па
тріоти знайдуть собі належне місце в широкому руслі національного росту
і боротьби. Всім їм буде дана можність праці і служби Батьківщині, а і збала
мученим та несвідомим, що в час пізнають свої помилки, не буде замкнений
поворот до національної спільноти.
Аде теж з усією рішучістю додаю, що не буде пощади яничарам! Гарячим
залізом випалимо їх з національного організму!
Відкидаючи творення т. зв. єдиного національного фронту з партійних
угруповань, змагаємо за націоналістичну спільність ідеї і чину! Нам ідеться
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про якість, про характер, не про кількість! Проте ж ми захищаємо ідею єди
ного національного революційного фронту боротьби нації за суверенність,
ідею з’єдинення спільних, однакових душ, душ борців! Хто живе, хто горить
нашою ідеєю, іде з нами та не потребує сіфіплювати себе штучними й оманли
вими міжпартійними зліпками й порозуміннями. Кожен український патріот
підчиниться в усьому ОУН, що право кермувати визвольно-революційною
боротьбою народу здобула собі гекатомбами жертов на вівтарі Батьківщини!
Революціонери!
Я, колишній Шеф Штабу Дієвої Армії та Корпусу Січових Стрільців і Кра
йовий Комендант Української Військової Організації, шо завжди горів і горю
тими самими ідеями, що ви в краю, і знаю преважкі умовини революційної
підпільної боротьби, взиваю вас сьогодні, в цей грізний час, видобути з себе
та народу якнайбільші зусилля напередодні важливих подій, шоб спрямувати
їх у корисне Україні русло!
Пам’ятайте, що найважливіша річ зараз на потребу — це сильна органі
зація провідників, шо потрапить зорганізувати нарід і надати його змагові
правильний напрям. Я повторюю, передусім розбудова збройної сили — це
передумова визволення. Ідея і меч — це непоборна сила!
Націоналісти!
Запалюйте навколо жар свободи і подайте руку всім тим, що як ви, змага
ються за героїчне, вольне життя. Будьте сильні й готові на все. Гряде великий
час і вимагатиме людей залізної волі та великих чеснот.
Український народе!
Коли перед тринадцяти роками в Парижі, а перед роком у Роттердамі
з рук Москви падали Симон Петлюра і Євген Коновалець, Головний Отаман
і Вождь-Основоположник та Обновитель, думали вороги, що завдали смертні
удари самій Ідеї. Та завелися. Освячена кров’ю Вождів ідея зросла буйними
паростями в душах наших. Українська Держава існує в серцях народу сьогодні,
а завтра буде наявним актом.
Організація Українських Націоналістів, незважаючи на важкий удар,
зміцнила свою діяльність на Схіцніх Українських Землях і в рішальних по
діях виконає своє історичне завдання. Ідея українського націоналізму під
тими чи другими формами проникає вже сьогодні всю дійсність над Дніпром.
Організаційним завершенням цих ідей була і є Організація Українських На
ціоналістів Євгена Коновальця! Смерть Євгена Коновальця — це доказ тієї
великої небезпеки, що нею для Москви є Українська Національна Революція,
це доказ сили ОУН на Східніх Українських Землях.
Польща, другий відвічний ворог України, вогнем і мечем винищує борців
за волю. Слідами Москви і Польщі ідуть у боротьбі з українством Румунія
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І Мадярщина. Даремні зусилля ворогів! Щоб убити ідею свободи, треба ви
нищити всіх українців. Воліємо зганути, ніж жити рабами. Наша боротьба
та смерть на полі слави залишили б світові на віки вічні спомини про великий
нарід лицарів, нарід, що ставить честь і свободу понад усе. Героїчний і трагічно
великий змаг за волю Срібної Землі — проречисте свідоцтво наших слів!
Українці!
Найближчий час може поставити нас перед нову історичну пробу. На по
рядок дня, по нашій силі і волі, прийде, може, вже незабаром вирішний бій
за Суверенну Соборну Українську Державу.
Проте ж я звертаю водночас вашу увагу на те, що можуть нас зустріти нові,
ще важчі, ніж досі, удари.
В переломових хвилинах окупанти України вживатимуть нових заходів,
нової облуди, щоб внести роздор у нарід, використовуючи для цього націо
нальних відступників і партійних слабодухів. Тому треба повного довір’я у ці
важливі дні до Проводу боротьби, до Організації Українських Націоналістів.
Щоб уже ніколи за чужі ідеали не гинули українці! Хто в сьогоднішній гріз
ний час поборює ОУН, той служить інтересам ворогів, той зраджує Націю. Ті
противизвольні українські політичні чинники, що саботують нашу боротьбу,
мусять тямити, що в Українській Державі зустріне їх заслужена кара.
Організація Українських Націоналістів стоїть в обличчі міжнародніх по
дій на сторожі тих сил, що респектують і респекгуватимуть ідею українського
державного соборного визволення. Її боротьба була, є і буде завжди визначена
протимосковським, протипольським, протирумунським і протимадярським
фронтом!
Москва, червона чи біла, большевицька чи націоналістична, Польща
і другі окупанти українських земель, під якими формами вони не виступали б,
зостануться ворогами української нації.
Змаг проти Москви й актуального вияву її імперіялізму, большевизму
і проти всіх окупантів українських земель вестиме Україна невтомно, навіть
коли б прийшлося їй вести самотньо.
Щоб скріпити фронт боротьби проти окупантів, я закликаю всі поневолені
окупантами України народи тісно співпрацювати з Організацією Українських
Націоналістів, щоб осягнути швидше кожному народові свою мету.
Великий Збір Українських Націоналістів виніс низку рішень і подав до
кладний образ Української Держави та шлях до її здійснення. Рішення ці ми
прийняли тому, що так подиктувало нам наше розуміння добра Нації, наша
честь та відчуття, що такий суспільно-політичний порядок зміцнить найбільше
Націю.
Не життя без трудів обіцюємо в Українській Державі, але суворе в ім’я
Богданового клича «желізо добреє важте і над злато». Програму, що її ми
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Прийняли, здійснювати будемо, як досі, і ціною власного життя, так твердо
віримо в її правильність.
Ця наша віра тим сильніша, що становище УВО-ОУН до всіх питань
внутрішньої та зовнішньої політики виправдалося досі в усій повноті. Всі ви
звольні кличі УВО-ОУН стали вже правдами віри для народу.
Висловлюю непохитну надію, що в дальших змаганнях, як моєму По
передникові, так і мені, ввесь український нарід дасть свою підтримку, а ре
волюційні кадри в краях є запорукою організованого проведення боротьби
і перемоги.
Я певний теж, що українська еміграція всього світу і надалі буде помічна
в боротьбі за волю Батьківщини.
Висказую моє признання Крайовим Провідникам та Екзекутивам і всім
революціонерам Соборної України за ту велетенську роботу, що її вони ви
конали, між ними і Борцям за волю Карпатської України.
Як усі вони віддані мені на життя і на смерть, так і я цілого себе віддаю
і віддам тій Ідеї, якою горіють вони і на жертівнику якої мільйони найкращих
синів поклали своє життя.
Хай живе Суверенна Соборна Українська Держава!
Хай живе Українська Національна Революція!
Хай живе Організація Українських Націоналістів!
Андрій Мельник.
Дано в місці постою в серпні 1939 року.

Інформація з Бюлетеню Націоналістичної Пресової Служби ОУН
про II Великий Збір Українських Націоналістів (ВЗУН)
Націоналістична Пресова Служба
Видає Політично-пресовий відділ Пропагандивної Референтури
Проводу Українських Націоналістів
Б[юлетень] 41.
1 вересня 1939 р[оку]

ВІДБУВСЯ II ВЕЛИКИЙ ЗБІР УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
(НПС). в серпні 1939 року відбувся II Великий Збір Українських Націо
налістів в приявності Вождя Андрія Мельника, членів Проводу Українських
Націоналістів, відпоручників Східньо-українських і Західньо-українських зе
мель, Буковини й Бесарабії, Карпатської України, Зеленого Клину, Зєдинених
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Держав Півн[ічної] Америки, Канади й європейської еміграції та покликаних
Вождем окремих членів активу.
ВЗУН відбувся за наступною програмою:
1. Відкриття II ВЗУН.
2. Звіт Упавшому Вождеві.
3. Слово Голови ПУН.
4. Покликання Голови і Президії II ВЗУН.
5. Поклін Упавшим.
6. Прийняття нового Устрою ОУН.
7. Звіт з діяльности ПУН.
8. Звіти з праць комісій.
9. Постанови II ВЗУН і покликання Вождем нового ПУН.
10. Маніфест.
Збір відкрив Голова ПУН Андрій Мельник наступним словом:
«Згідно з волею сл [авної] п[ам’яті] Вождя і Його комунікатом з дня 18 січня
1938 з майже однорічним — з причин вищої натури — опізненням скликаний
нинішний, з черги другий Великий Збір Українських Націоналістів. Склика
ний він у грізну хвилину, коли задля зпиовин внутрішних і зовнішних він став
конечністю, якої ні обійти ні відложити не можна і не вільно.
Корюся судьбі, що доводиться відкрити II ВЗУН мені, а не Тому, змістом
життя якого був наш рух, який рух цей виніс на вершини, що на них він тепер,
з печаттю свойого володарного духа на грядучі діта й покоління. На порозі
праць II ВЗУН, який уважаю отсим відкритий, перша думка, перший зір, всі
наші цілого єства почування зміряють ген туди, звідки немає вороття, до Його,
Нашого Вождя».
Після цих слів паде команда Вождя: Позір! і Андрій Мельник, звернений
до образу Вождя Євгена Коновальця, звітує Його Тіням:
«Наш Вождю! Звітую послушно 23 учасників II ВЗУН. Ми вірні Твоїм
наказам і задивлені в незрівняний зразок самопосвяти, що Ти його дав у Ротердамі, готові для досягнення Тобою вказаної мети віддати все своє; свою
молодість і красу життя, віддати труд, всі свої сили, а коли треба — за Твоїм
великим прикладом останній віддих віддати за Твою — нашу Справу.
Звітую, що дорога Тобі над усе справа нашого руху навіть під тим страш
ним ударом, шо ним був Твій відхід у засвіти, не заломилася, вона сколихну
лася, щоб на почві, зрошеній Твоєю кровю буйно розростися і нас зблизити
до обітованої Тобою рідної землі. В терпінні й муках родиться наша воля!
Своїм духом, що царить вокруг нас, кріпи Вождю наші серця, осіни уми
до творчої праці цього Збору, благослови на близьку перемогу».
В дальшому звертається Вождь Андрій Мельник до приявних з промовою
такого змісту:
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«Націоналісти!
Від першого Конгресу Українських Націоналістів ділить нас з горою 10
літ. Інеєм вкрилися не одні виски за цей час, не один у зневірі впав на нашім
тернистім шляху, не один оставив назавжди наші ряди, щоб дати промощене
місце грядучим по ньому, прийш ли в їх місце сотні, тисячі...
Як зов туги цілих поколінь, з іскри жевріючої в глибині стрілецької душі
в сніжних Карпатах чи соняшних степах, з вогника тліючого в підпіллі УВО
спалахнула невмируща ідея Українського Націоналізму пожаром, що його
не в силі згасити вже нікому з ворогів. Український Націоналістичний Рух,
що його після національної революції 1917—1920-років піоніром є УВО, стає
переємником боротьби батьків дідів і прадідів. Потрясаючи свідомістю укра
їнських мас, перероджуючи і формуючи їх піц своїми впливами й зі своєю
програмою. Український Націоналістичний Рух став нині єдиним носієм,
безсумнівним виразником й одиноким репрезентантом визвольних змагань
Української Нації і скріпленої свідомости власної її сили.
І ось на тлі цього процесу зарисовується імпозантна постать Велетня, який
серед темряви сумнівів і геміні зневіри зумів силою свойого духа й жертвенною
працею своєю й вибранців національної революції та УВО створити новий
український світ й дати йому вияв у модернім творі — ОУН. Великому органі
заційному хистові, твердій руці і невгнутій послідовності цієї залізної Людини
завдячує наш Рух свій ріст і осягнення теперішного щабля розвитку, завдячує
свою силу. Елементами її: послух та карність і готовість чину. Послух провід
никові в імя нічого іншого, як лише прінціпу; карність у доброму цього слова
розумінні — доцільна і природна; довіря беззастережне і незрушиме; готовість
у кожнім часі і кожній ситуації відповісти свому завданню, виконати всеціло
свій обовязок супроти Справи. Наш подив і признання належить тим Героям,
що вірні тим гаслам терпіли й гинули, терплять і гинуть за українську справу,
йдучи за голосом своїх провідників. Необхідна нам ця велика сила, бо перед
нами велике завдання.
Розвій подій — останніх двох літ зокрема — наблизив нас до тієї хвилі, коли
станемо перед свіжим іспитом наших сил. Лише зрілість і гарт та посвята нашого
провідного кадру зможе нам дати успіх. Напередодні грядучих подій хай ниніш
ній II ВЗУН буде нам черговим виявом моральних цінностей, які зберегаємо
й збережемо у наших душах на яснім, але важкім шляху до нашої великої мети.
Витаю всіх учасників II ВЗУН, витаю, зокрема, делегатів рідних земель,
витаю делегатів еміграції, зокрема, з Нового Світу й Зеленого Клину».
Після отсих слів Вождь призначує предсідника II ВЗУН, а цей покликує
двох членів президії і двох секретарів.
Наступає Апель Погибших: Голова ВЗУН відчитує імена Впавших впро
довж останніх 10 років, при чому учасники Збору стоячи повторяють при
кожному імені; «Живе вічно!»
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Опісля було прочитане Завіщання Вождя Євгена Коновальця про призна
чення Ним своїм Наступником Андрія Мельника. Приявні, повставши з місць,
окликують Андрія Мельника Головою ПУН і Вождем Націоналістичного Руху
трикратним: Слава Вождеві Андрієві Мельникові!
Наступною точкою програми є зачитання проекту нового Устрою ОУН,
розбудованого за досвідом десяти років дотеперішньої боротьби. ВЗУН при
ймає однодушне новий Устрій, а Вождь його затверджує.
Секретар ПУН складає звіт з діяльности ПУН за час від І Збору. ВЗУН
висловлює своє повне одобрення та признання для діяльности ОУН за час
вождівства Євгена Коновальця трикратним: Слава!
В дальшому збір приймає широку й основно опрацьовану Програму ОУН,
яку Вождь Затверджує.
З широких постанов Збору, випрацюваних комісіями, зачитано коротке
резюме, що є становищем ВЗУН до сучасних міжнародніх подій. Це наступні
чотири точки:
1. Змагання за повне визволення та створення Самостійної Соборної
Української Держави — це питання життя або смерти української нації. Свідо
ма цього і готова і до найбільше безоглядної й затяжної боротьби мусить бути
українська нація, зокрема, в нинішній переломовій хвилині. ОУН, як єдиний
керівник визвольної боротьби української нації, висуває вирішальний постулят єдиного національно-революційного фронту здорового українства під
проводом Вождя Андрія Мельника.
2. Українські визвольні змагання всеціло підметні в своїй основі й неза
лежні від кожночасного укладу міжнародніх сил. З теперішнього зудару склад
них усесвітніх противенств українська нація вийде тільки тоді переможною,
коли змагатиметься під одним проводом, який в кожночасній ситуації зможе
покермувати визвольним змагом згідно з інтересами нації.
3. Ніколи й у ніякій ситуації не піде український націоналізм на компро
міси з займаннями України, вбачаючи можливість спільного діяння тільки
з тими народами, що респектуватимуть ідею українського державного і со
борного визволення.
4. ОУН вважає себе відповідальною перед історією за долю української на
ції. ОУН поборюватиме безоглядно всі ті українські групи, що йдучи в розріз
з єдиною визвольною політикою українського націоналізму, наноситимуть
шкоду українській нації.
Тепер забирає знову слово Вождь і поклиьсує новий Провід Українських
Націоналістів.
Опісля заслухують приявні текст маніфесту Вождя з нагоди ВЗУН та зміст
відозви самого ВЗУН.
Учасники збору складають присягу на вірність Вождеві й ідеї. Текст при
сяги був наступний:
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«Присягаю Богові й Україні честю моєю, честю поляглих у бою героїв на кров
сл. п. Вождя всіми силами й ціною життя мойого боротися за Уіфаїнську Держав
ність і здійсняти ідеї Уїсраїнського Націоналізму, зберігги таємниці організації, ві
рність, хоробрість та послух Вождеві й Організації Українських Націоналістів».
На приказ Вождя кожний з приявних підходив до нього і поданням руки
підтверджував присягу.
Вождь подає до відома, що заповіт з призначенням його наступника зна
ходиться в сейфі, що до нього один ключ матиме Головний Контрольний.
Вождь дякує Голові ВЗУН за ведення Збору, стверджує належне переве
дення підготовки ВЗУН і висловлює своє вдовілля з перебігу ВЗУН та з праць
комісій. Згадані комісії працювали напередодні пленуму як складова частина
ВЗУН. Це були: ідеольоґічно-політична, військова, економічна, організаційна
й революційна комісії.
Збір вислав вітального листа дружині сл.п. Євгена Коновальця, привіт
революціонерам, що караються по тюрмах та всім борцям на Землях. На ВЗУН
наспіла низка привітів, які були відчитані на початку Збору.
Урочистий настрій ВЗУН, що клонив свої голови перед величною памяттю Вождя Євгена Коновальця та витав нового Вождя — тривав увесь час. Всі
рішення Збору були однодушні, були виявом повного довір’я до нового Вождя
та показником гармонійности поглядів серед провідного активу ОУН і при
ймалися без ніякої дискусії. Зокрема всі рішення Вождя зустрічав ВЗУН кар
ним і радісним: Слава! ВЗУН закінчився виспіванням національного гимну.
Слава Україні! — Вождеві Андрієві Мельникові Слава!
1 вересня 1939 року

УКРАЇНЦІ!
В Історичну хвилину, коли в огні війни на довгі десятиліття вирішується,
бути чи не бути Українській Державі, звертаюся до вас усіх, на рідних землях
і на еміграції, з цим моїм словом.
Двадцять років провадив Український Нарід свою Визвольну Боротьбу
проти ворожої окупації її земель, складаючи в ній нечувану данину чинів
і крови. Носієм цієї боротьби після періоду військових дій 1918“ 1921 років
стала підпільна організація революційних сил, що тепер її ви знаєте під іменем
Організації Українських Націоналістів. Вона донесла освячений кров’ю лица
рів Маківки, Круг і Базара український бойовий прапор до наших днів, днів
Карпатської України, вересня 1939 року і теперішніх хвилин, коли захована
українська сила з вихопленою у ворога зброєю виходить на світло дня, щоб
творити цей день і нове життя нашого народу.
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В цей великий і відповідальний час кличу вас, українці, зрозуміти повну
його вагу, не розбиватися по дрібних, нетривких осередках, а стати монолітом
навколо ОУН як вирішної сили українського життя, до розбудови основ нашої
державності!.
В незмірних завданнях, що стоять перед нами, не сміє бути зайвих і не сміє
бути добровільно зложених рук. Кожен українець чистого серця і доброї волі,
кожна вартісна й досвідчена одиниця мусить знайти своє місце в національнодержавному будівництві.
З рамени Проводу Організації Українських Націоналістів покликано
до життя фахові тіла з представників української науки і професійних органі
зацій, що мають за завдання розробляти деталі його будівництва і підготовля
ти його здійснення. В цій площині й повинна прийти тривала концентрація
Українства для конкретних, речевих національно-суспільних завдань.
Тож вперед під одним прапором і Проводом!
Хай живе Самостійна Соборна Українська Держава!
Андрій Мельник,
Голова Проводу Українських Націоналістів,
Постій, дня ЗО червня 1941 року.

Звернення Голови ПУН до українців
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Українці!
Переживаємо хвилю, що приходить раз на десятки літ. На землях нашої
Батьківщини ведеться криваве змагання, бере в ньому участь і Україна, кла
дучи гекатомби жертв. Серця наші сповнені надіями, всі ми перейняті вірою
у велике майбутнє нашої Нації, а руки рвуться до чину.
Це момент, коли більш, як коли потрібно всім українцям станути під
одним політичним проводом, з однією думкою, з одним планом, щоб не по
вторити помилок минулого.
Це момент, коли всі мусять звернутися лицем до майбутнього, відсуваючи на
бік те, що ділило й різнило в минулому. Бо перед нами завдання, що вимагатимуть
велетенського вкладу праці й енергії, найкращого й найдоцільнішого викорис
тання тих людських сил, що заціліли від большевицького терору, або збереглися
на еміграції. Не сміємо стратити ні одної сили, змарнувати ні одної одиниці.
Тому:
кличу всіх українців станути навколо Організації Українських Націоналіс
тів. Кожний прийде на відповідне місце й дістане відповідний відтинок праці.
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Закликаю всіх тих, що виступили проти Проводу Українських Націона
лістів, вернути назад під прапори Організації. Я готов забути про все, що було
досі, якщо виявлять вони справді добру волю й щиру охоту завернути на пра
вильний шлях і стати під одним Проводом. Наболілі справи полагоджу так,
як цього вимагає теперішня хвиля і кожному дам змогу працювати там, де пра
ця його принесе найбільше користі.
Членству ОУН наказую доложити всіх зусиль до здійснювання нашої по
зитивної програми, спрямувати енергію на творення нових, дійсних ціннощів
та припинити в цей великий час полеміки і суперечки.
Найвищий час перейти від слів до діл. Жде цього зруйнована Україна і хай
ніхто не лишиться глухим на її поклик.
Постій, дня 6 липня 1941 року.
АНДРІЙ МЕЛЬНИК

Звернення Голови ПУН до членів ОУН після вбивства членів ПУН
Омеляна Сеника-Грибівського та Миколи Сціборського
Дня ЗОсерпня ц[ього] р[оку] на вулиці Житомира згинули геройською смер
тю два члени Проводу Українських Націоналістів — сотник Омелян СеникГрибівський і полк[овник] інж[енер] Микола Сціборський. Згинули вони від
куль каїна-братовбивця в передових рядах борців за Українську Незалежну
Соборну Державу. Впали у воріт Золотоверховного Києва, до якого рвались їхні
серця і який вони оба перед 22 [-ма] роками, якраз в днях ЗОі 31 серпня 1919 року
здобували в рядах Української Армії. Вони впали при сповнюванні свойого обовязку, до краю вірні Україні, Націоналістичній Ідеї та Організації Українських
Націоналістів. Ворожа рука рішилася на те злочинне вбивство в хвилину, коли
Українська Нація переживає вирішальний час боротьби за свою волю, коли серця
всіх Українців спрямовані до національної єдности й тюрчої праці для України.
Євген Коновалець, Омелян Сеник-Грибівський, Микола Сціборський —
творці Українського Націоналістичного Руху та основоположники УВО та
ОУН — впали жертвою ворожих сил, що їм страшною й ненависною є укра
їнська державність. Вони, що продовжували започате Головним Отаманом
Симоном Петлюрою державницьке діло, загинули як і Головний Отаман із на
казу ворогів України з рук різних виконавців їх волі. Ворожі сили заприсяглися
знищити ОУН, єдиного революційного носія української державницької Ідеї
й визвольної боротьби.
І як не осягнули вони колись своєї цілі вбивством Головного Отамана,
так не впала ОУН по вбивстві Вождя Українських Націоналістів Євгена
22-11-496
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Коновальця. Вороги взялись до розбиття ОУН, випровокувавши диверсію внутрі. І ця спроба не мала успіху, бо проти безвідповідальних виступів диверсан
тів поставилося здорове українство. Проте диверсія витворила грунт, із якого
зродилися вбивства, кров по крові, кість по кості рідних братів — злочини,
що на них могли піти лише національні зрадниіси або божевільні, що ставши
знаряддям ворожих сил, копають могилу Батьківщині.
Кожному з нас ясно, що за вбивством стоять вороги України. Кожному
з нас ясно, що відповідальність за ці вбивства несе диверсія, що моральну від
повідальність несе кожний, хто з диверсією співпрацює та її підпирає.
Націоналісти і Націоналісттаї!
Організація Українських Націоналістів, втративши двох членів П ро
воду — Омеляна Сеника-Грибівського й Миколу Сціборського — понесла
велику жертву. Смерть тих двох великих Українців, провідних націоналістівреволюціонерів — це велика втрата для дальшої визвольної боротьби Украї
ни. Серце рветься з болю в кожного з нас в обличчі великої жертви й трагедії
народу. В цю хвилину закликаю Вас до рівноваги духа. Нас жде ще тяжчий
змаг. Як досі, так і на майбутнє перемагатимемо лише нашою великою Ідею,
глибокою мораллю, гідною поставою, відданністю справі та вірою в перемогу.
В час, коли Батьківщина вимагає від нас творчого чину, праці та жертвенного
самозаперечення, не сміємо зводити революцію на злочинну безвідповідаль
ність, псевдореволюційні жести та самовинищування.
Не вб’є ворог Ідеї, вбиваючи її носіїв! Жертва крови за правду родить
когорти нових борців, що в своїй вірі й завзятті доведуть Ідею до перемоги.
Будьте вірні Україні та Націоналістичній Ідеї, стійте твердо на своїх стійках
і давайте рішучу відсіч усім спробам знищити українську силу, звідки вони не
походили б. Це замогильний наказ Вождів Симона Петлюри й Євгена Коно
вальця, це зов упавших членів Проводу Українських Націоналістів Омеляна
Сеника-Грибівського й Миколи Сціборського та усіх борців, що загинули з
того ж ворожого наказу за нашу Ідею.
Все українство відмежувалось від братовбивників. Хай ця остання трагедія
стане джерелом очищення нашого громадського життя раз назавжди від на
ціонального злочину й анархії.
Слава пам’яті незабутніх наших друзів Омеляна Сеника-Грибівського
і Миколи Сціборського!
Слава всім упавши за Україну Героям!
Слава Україні!
АНДРІЙ МЕЛЬНИК
Голова Проводу Українських Націоналістів

Постій, дня 5[го] вересня 1941 року.
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Звернення ПУН до членів ОУН
стосовно арешту Голови ПУН Андрія Мельника
УКРАЇНЦІ!
Німецький уряд увязнив Голову Проводу Українських Націоналістів Пол
ковника Андрія Мельника.
Одночасно по всіх країнах Европи, де сягає німецька окупація, на Західних
Українських Землях, в Італії, Чехії, Франції, Бельгії та самій Німеччині —пере
ведено широкі арешти відомих громадських діячів.
Десятки людей, що довгими роками очолювали й вели українське суспіль
не життя, замкнено в тюремних мурах.
Довершилося те, що віддавна заповідана лінія безоглядної німецької по
літики в Україні — тотальний удар по організованому українському політич
ному житті.
Більшість арештованих, що правда, від років не брала участи в організо
ваній праці, — але замір був ясний — позбавити українство його політичної
керми.
Внутрішньо та зовнішньополітична активність ОУН надто непокоїла На
ціонально Соціялістичну Німеччину, що воліла в своїх цілях бачити Україн
ську Націю аморфною і пасивною.
Та німецький уряд завівся.
ОУН від літ рахувалася з такими потягненнями й може їх прийняти без
тривоги. Наша політично-організаційна дія на добро української державної
справи й сама Організація лишаються н е з а х и т а н і .
НАЦІОНАЛІСТИ!
Історична хвиля ставить до вас високі вимоги.
Наші землі заливає московська навала. Німеччина вимірює нам удар в пле
чі. Власна українська анархія шарпає живе тіло Нації.
Але Ваша дорога ясна.
Вона веде через 1918 -1919 р [оки], через чверть століття героїчної револю
ційної боротьби — до Суверенної Соборної Української Держави.
У вірі в нашу ідею, вірні Вождеві, послушні Проводові, підете ви далі на
шим славним шляхом до великої М Е Т И .
Хай живе Національна Революція!
СЛАВА УКРАЇНІ!
Постій, в лютому 1944 р[оку].
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УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЄ!
Вихор світової війни зірвав тебе з рідного ґрунту і виніс на далеку чужину,
на чужі, суворі й непривітливі землі. Скривавлена Україна, зганьблена й по
топтана ворогами, віддалила тебе, українська еміграціє, від свого лона і по
слала в широкі світи. Сховалися від зору твого останні українські крайовиди,
запах рідного чорнозему, пахощі українського зілля вже не доносяться до тебе.
0 Руська Земле, уже за шоломянем еси!
І от ти, новітня українська еміграціє, стаєш на стежки, ходжені вже твої
ми попередниками, але по-старому тернисті й важкі. Тими стежками ходили
колись Пилип Орлик і Войнаровський. Пізніше опинилися на них героїчні
когорти бійців останнього Всеукраїнського Зриву. Кров Симона Петлюри,
пролита на вулиці Парижа, кров Євгена Коновальця, що рясно скропила роттердамський брук, стали символами героїчної незламности українства.
Суворі й величні традиції створила наша еміграція...
Не сплямити ці традиції, високо тримати їх покликана тепер ти, молода
українська фалянго.
Для багатьох момент виходу на еміграцію став одночасно і моментом
глибокого духового занепаду. Шириться негативна оцінка визвольних зма
гань останніх років, українські жертви в цій боротьбі розцінюються як марні
й непотрібні.
З-за дерев не бачать лісу!
Нинішній еміграційний період, без усякого сумніву, не буде таким три
валим, як попередній. Цій еміграції суджено бути останньою політичновизвольною українською еміграцією і завершити разом з матірніми землями
такий болючий і такий радісний акт визволення Нації і створення могутньої
Української Держави.
Політичні суперечності не змінюються з закінченням війни проти Німеч
чини. Навпаки, вони лише зростатимуть і ускладнюватимуться. Московський
імперіалізм, що в большевизмі знайшов собі найзручніше замаскування, при
бираючи до своїх рук Центральну Європу, Балкани, тягнулися до Скандинавії,
смертельно загрожує інтересам Великобританії і творить конечність зіткнутися
двом імперіялістичним потугам. Народи, що потраплять нині під важку руку
модернізованого московського деспотизму з його страшною комуністичною
дійсністю, дуже швидко вилікуються від большевицько-русофільських ілюзій
1 розгорнуть фронт антибольшевицької боротьби. Сьогодні боротьба на Рідних
Землях триває з одчайдушною впертістю. Вона розгортається та охоплює міц
ніше терени Східньоукраїнських Земель. Ґрунтовно підготовані та відповідно
організовані кадри ОУН залишилися в батьківщині, щоб далі продовжувати
революційний змаг. Розгортає акції бойова військова організація «Оборона
України».
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Провід ОУН, що його більша оперативна частина не виарештована, пере
буває нині на Рідних Землях, у самому вирі боротьби, очолюючи українську
революційно-мілітарну силу.
І в імені українського народу Провід ОУН звертається до тебе, українська
еміграціє.
Загартуй своє серце мужністю! Віднайди в собі силу і снагу до вирішальної
боротьби, висліди якої визначать долю України на цілі століття.
Важка нинішня дійсність, що так гнітить тебе, еміграціє, — це лише
зверхня оболонка, під якою заховані процеси, що з залізною закономірністю
несхибно несуть українську перемогу.
Тому ніхто нині не має права і підстав на розпач. Плач і зойки залишіть
тим, що засуджені на марну смерть.
Мусимо струсити з себе порох зневіри і стати на шлях революційної під
готовки Великого Завтра!
Різко відмежуйте від себе всі безнадійно асоціяльні елементи, плекайте
традиції моральної чистоти політичної еміграції! Взаємодопомога, чуйне став
лення до брата по Нації, солідарність перед лицем чужонаціональних сил —
одні з перших передумов усякої національно-творчої праці еміграції.
Всім єством своїм зверніться до боротьби на Рідних Землях, робіть на емі
грації все можливе для того, щоб сили національної революції в Україні пере
могли! Розглядайте себе як резерву національної революції і раз у раз вилу
чайте зо своїх лав вишколені на еміграції кадри до повернення на Рідні Землі,
до включення їх там у шалену смертельну боротьбу!
Користуйтеся кожною нагодою, щоб популяризувати в європейській опінІЇ
ідею здсраїнського національного визволення. Викривайте скрізь московськоімперіялістичну і соціяльно-реакційну природу большевизму. Паралізуйте
на кожному кроці протиукраїнську пропаганду і політику поляків, мадярів
та румунів. Українство бореться не тільки за своє власне визволення, але й
за визволення інших поневолених народів Європи. Розгортайте на всю ширінь
гасло: «Воля народам, гідність людині!»
Шукайте міцних, надійних зв’язків з революційно-визвольними рухами
інших народів!
Мостіть шляхи українській державній суверенності на полі дипльоматії!
Національна революція потребує розвитку революційної теорії, В умовах підбольшевицької дійсности українські революціонери можуть тідьки поборювати
окупанта, але теоретичного опрацювання проблем української революції вони
жадають від еміграції. Завдання еміграції — брати революційно-державницькі
проблеми глибинно, розв’язувати їх ґрунтовно і в згоді з конкретними даними
революційного змагу на Рідних Землях.
Хай живе тісна співпраця революціонерів краю та еміграції! Хай живе
об’єднаний всеукраїнський визвольний фронт! Хай живе Організація
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Українських Націоналістів! Хай живе Соборна Самостійна Українська Дер
жава! Слава Україні! Вождеві Слава!
Постій, дня 5 вересня 1944 року.
Провід Організації Українських Націоналістів.

ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПУН

до укрМнського нащоналістичного активу
Мої друзі!
Скоро добігає чверть сторіччя від заснування Організації Українських На
ціоналістів — речниці і реалізаторки ідеї українського націоналізму.
Впродовж цього чверть сторіччя змагань за привернення суверенности
Українській Державі, в якій неподільним господарем був би український на
рід, Організація Українських Націоналістів виявила і потвердила невідмінність
українського націоналізму й Українського Націоналістичного Руху.
Націоналістична ідея, завдяки дії Організації Українських Націоналіс
тів та відданості і найвищій жертві найкращих рядових і провідних членів зі
сл[авної] п[ам’яті] полк[овником] Євгеном Коновальцемначолі, стала сьогод
ні власністю і дороговказом передових елементів усього українського народу.
Ідея ця спрямувала і дальше спрямовує українські визвольні змагання на Рід
них Землях і на еміграції так на політично-революційному, як і на політичнодержавному відтинку.
Немає в мене змоги в короткому зверненні зупинитися над поодинокими
фактами, які це потверджували б. Тут слід лише ствердити основне, а саме;
ідея безкомпромісової революційної боротьби проти ворогів, плекана Орга
нізацією Українських Націоналістів, боротьби власними силами українсько
го народу, одним суцільним фронтом всіх самостійницьких сил без різниці
територіяльного походження, віровизнання та світогляду сьогодні остаточно
перемогла в усіх ділянках нашого національного життя. І це було записане
кров’ю націоналістичного активу на широких просторах всієї України під час
Другої світової війни.
Але ця перемога поклала на Організацію Українських Націоналістів ще
більшу відповідальність і дальші завдання, для реалізації яких потрібна консо
лідація всіх самостійницьких сил українського народу. Цю консолідацію Про
від Українських Націоналістів заініціював, у висліді чого створено Українську
Національну Раду.
Перемогу націоналістичної ідеї в українському народі мусимо собі ясно
усвідомити. Це мусимо відмітити, зокрема, на порозі двадцятьп’ятої річниці
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заснування Організації Українських Націоналістів і напередодні п’ятнадцятої
річниці героїчної смерти Вождя Основоположника сл. п. Євгена Коновальця,
бо це є побіч буйного розквіту українського націоналізму і розбудови органі
заційної мережі нашої на всіх українських землях, побіч винесення на наших
плечах українських визвольних змагань останньої доби, а серед них ряду
важних революційних актів, одна зі світлих сторінок Організації Українських
Націоналістів за її двадцятьп’ятьрічне діяння.
Стоїмо перед недалеким святкуваням двадцятьп’ятилітнього ювілею Органі
зації Українських Націоналістів. Приложім же всіх заходів наших, щоби ця річ
ниця була святом обнови душ наших, була горнилом гарту сердець наших, щоби
сколихнула сумлінням всіх нас і спонукала нас всіх до іспиту совісти: чи додер
жуємо заповітів славних батьків наших і поляглих Друзів наших, чи продовжуємо
піддержувати в серцях наших югонь любови до Батьківщини і готовість постояти
за Неї трудом, потом, жертовністю, терпіїшям, кров’ю і життям? Бо поруч світлих
моментів в діянні організації Уіфаїнських Націоналістів були й є і тіні, яких при
цьому іспиті не сміємо скривати і яких мусимо в дальшому діянні вистерігатися
і їх поборювати, щоб успішно завершити наші визвольні змагання і щоби бути
гідними послідовниками загиблих у боротьбі Друзів наших.
Життя й історія українського народу, починаючи вже княжою добою, але,
зокрема, козацька, а навіть остання доба, починаючи 1917 роком іноді, мимо
патріотизму і жертовности, позначилися: браком пошани до влади і порядку, на
віть нами самими встановлених; виявом надмірного індивідуалізму і надмірної
особистої амбіції; браком пошани до авторитетів, поза своїм власним; невизнаванням встановленої нами самими ієрархії і компетенцій, — отже прикметами,
що їх можна б назвати «духом степу», які є на перешкоді конструктивно-творчій
праці та наладнання спільного життя і кермування ним.
Ці від’ємні прикмети не оминули, на жаль, і декого з нас, націоналістів.
Клясичним прикладом на це є розлам в Організації Укршнських Націоналістів
в 1940 р [оці], а в останніх роках низка явищ, які вдаряють по рядах Націоналіс
тичного Руху. Але ми, для яких клич «Україна понад усе» земно-дочасне не є
святковою фразою, а править за дороговказ і закон, не сміємо зневірюватись
цим. Навпаьси, всі мусимо нещадно боротися з усякими проявами неладу та,
вірні встановленому Великим Збором Українських Націоналістів ладові і по
рядкові, та повсякчасним настановам Проводу Українських Націоналістів,
змагатися дальше зімкненими рядами за здійснення ідеалу Нації.
Ба, більше! Свідомий відповідальности перед велетенськими завданнями,
які ставить перед нами наша доба, закликаю всі націоналістичні елементи при
чинитися до відновлення єдности Українського Націоналістичного Руху!
Могила сл. п. Вождя Основоположника, місце недалеких травневих свят
кувань, є і буде для всіх нас пригадкою — зовом сповнення нашого обовязку
супроти Батьківщини. Хай же цей зов з далекого Роттердаму рознесеться
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відданости Справі, хай він розпалить
в них могуче полум'я ціложертви для цієї Справи, щоб уподібнитись до тих
синів України, що в жертву для Неї принесли своє життя. Під цей зов пригадую
Вам зложені Вами приречення вірности Батьківщині й Організації Україн
ських Націоналістів; завзиваю зокрема цих з Вас, що опинилися поза Орга
нізацією Українських Націоналістів, до повороту в наші ряди; завзиваю всіх
Вас до підпорядковання особистих амбіцій Ваших збірній щляхотній амбіції
Організації Українських Націоналістів, перед якою стоять ще важкі і важні іс
торичні завдання, зокрема на Рідних Землях, що їх зможемо успішно виконати
лише здисціплінованими нашими рядами; закликаю Вас і всіх, що співчувають
з нами, до якнайінтенсивнішої мобілізації всіх українських сил для підтримки
нашої боротьби на цих Рідних Землях, бо вже зачинають захитуватися основи
СССР, бо грядуть події, які зближатимуть, нас до заповітньої Мети.
В дні п'ятнадцятиріччя смерти сл. п. Вождя Основоположника станьмо
духовим монолітом і святкуймо цей день в піднесенні духа, горді, що Україна
може пишатися загинулими за Неї синами, горді цими друзями, які зброєю
в кріпких досвідчених руках пишуть історію України останніх років, горді,
що ми маємо честь по загиблих бути переємниками ідеї, за яку вони вмирали.
Ця честь зобов’язує.
Кожний член Організації Українських Націоналістів і кожна організація в сис
темі Українського Націоналістичного Руху мають свої точно визначені завдання.
Про ці завдання рипають зверхні чинники Українського Націоналістичного Руху.
Коли ми їх, кожний на свойому посту, совісно і віддано виконаємо, тоді, напевно.
Український Націоналістичний Рух, а в ньому і Організація Українських Націона
лістів, приведуть весь український нарід до Великого Дня української перемоги.
Націоналістки і Націоналісти!
З крицевою вірою у світле Українське Завтра готуймося з відкритим чолом
і радісним серцем зустрічати в місяці січні двадцятьп’ятьліття дорогої нам
Організації Українських Націоналістів.
Слава Україні!
АНДРІЙ МЕЛЬНИК
Голова Проводу Українських Націоналістів
Великдень, 1953 року.

ЗВЕРНЕННЯ ПУН У ДВАДЦЯТИП’ЯТИРІЧЧЯ ОУН
Українські Націоналістки й Націоналісти!
Наближається знаменна дата двадцятип’ятиріччя з дня заснування Орга
нізації Українських Націоналістів.
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Перший Конгрес Українських Націоналістів, що відбувся в днях від 25
січня до З лютого 1929 року, став зворотним моментом у найновішій історії
України.
Ідеї українського націоналізму, шо віддавна нуртували в лоні нації, на
І Конгресі були вивершені в струнку систему революційної ідеології, про
грами й тактики боротьби. Було створено нарешті повноцінну революційну
організацію, шо про неї передовіші люди з нашого народу мріяли вже від 90-х
років минулого століття.
Створення ОУН знаменувало собою перехід українського націоналізму
в етап зрілости. Процес української революції владно перебирав у свої руки
новий тип революціонера, практично-політичні і революційні дії якого були
гармонійно поєднані з його світоглядом. Безкомпромісова боротьба за могут
ню Самостійну Соборну Українську Державу, засновану на принципах націократичної народовладности, — таке гасло вогненними літерами полуменіло
на його прапорі.
Організація Українських Націоналістів з’явилася як виплід могутнього
історичного процесу дозрівання нашої нації, тому, виникнувши, стала вона
центральним звеном у широкому потоці націоналістичного руху на рідних
землях і почасти на еміграції, руху, що несе на собі головний тягар національ
ного визволення.
ОУН своїм політичним і революційним діянням в останніх 25 роках ви
значила напрям визвольної боротьби українського народу; основні осяги цієї
боротьби на протязі останніх 25 років нерозривно зв’язані з іменем ОУН.
Націоналісти невтомно будили нарід до боротьби, підносили його віру
в майбутню перемогу, давали приклади жертвенної праці і смерти для великої
Ідеї, ставали чолом до бою з усіма окупантами українських земель, заплідню
вали українську думку глибиною національно-визвольної концепційности.
Націоналістична ідея в своєму модерному оформленні на сторінках «Роз
будови Нації» долинула до провідних одинаків-націоналістів на СхідніхУкраїнсььсих Землях. Перекликаючись через кордони зо східньоукраїнськими на
ціоналістами, «Розбудова Нації» була для них благодійним стимулом; зокрема
Микола Куліш вивершував останній етап своєї творчости на основі ідейного
зв’язку з плятформою організованого націоналізму. Постріл Лемика в совєтському консуляті у Львові в помсті за голодову політику Москви в Україні
позначив чином соборницьку єдність змагань українців, а могутні протести
й маніфестації, що їх повсюдно на Заході проводила Організація Українських
Націоналістів, були перед усім світом демонстрацією єдности соборницької
політики українського націоналізму. Голова Проводу Українських Націона
лістів Євген Коновалець, продовжуючи справу УВО, творив глибоко законспі
ровані клітини ОУН у вирішних ділянках апарату окупантів у Великій Україні,
що ставило московських загарбників під перманентну загрозу, примушувало
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ЇХ усю боротьбу Проти українських визвольних змагань трактувати як боротьбу

проти українського націоналізму і на протязі ряду років робити спроби зни
щення Голови ПУН, що й удалося їм осягнути в трагічний день 23 травня 1938
року, який, одначе, не захитав ріпіучости ОУН до соборницького визвольного
чину на всіх землях України.
Під натиском українського націоналізму, що поєднав завдання націо
нально-державницького визволення з далекосяглою програмою соціяльного
усправедливлення устрою майбутньої України, скрахувала в 30-х роках К о
муністична Партія Західньої України, досить сильно перед тим розбудована
в ряді західноукраїнських осередків.
Український націоналізм звів рішучий бій з польським окупантом. Пацифікаційна акція польської влади в Галичині в 1930 році лише сприяла зміцнен
ню всенародньої симпатії по бс)ці ОУН і дала можливість голосно поставити
українську справу перед міжнаїіоднім форумом Ліги Націй.
Всі дотогочасні спроби пропаганди української справи перед чужи
нецьким світом бліднуть у порівнянні з тим, що зробила ОУН у цій дідянці
на протязі 30-х років. Тисячі статей у пресі мало не всіх цивілізованих на
родів, десятки книжок чужими мовами, періодики на англійській, фран
цузькій, німецькій, італійській, литовській, шведській, фінській та інших
мовах залишаться назавжди доказами тієї плодотворної праці. Разом з тим
ішла внутрішня напружена праця, творчо-революційна дІ5ільність, що по
глиблювала революцію в царині духовости. Найвиднішими познаками цієї
творчости були ідеологічні збірники ОУН, праці Миколи Сціборського,
діяльність празького націоналістично-культурного осередку під кермою
Ольжича тощо.
Протягом тридцятих років український націоналізм неухильно зростав,
з особливою силою вкорінювався в народну гущу спочатку в Галичині, далі
на Волині, Буковині, Закарпатті і вже в 1939—1941 роках на Холмщині й Лемківщинї. Так само все політично активніше і національно-революційне на емі
грації об'єдналося навколо ОУН. Рух могутньо перекинувся за океан, у ЗСА,
Канаду, Південну Америку і через створення там Братніх Організацій став
міцним, надійним запиілям, моральним і матеріальним підпертям для рево
люціонерів ОУН, що зводили бій з окупантами. Привівши заокеанські емігра
ційні терени в стан постійного національно-визвольного духового поготів'я.
Націоналістичний Рух тим самим істотно зменшив вплив асиміляційних про
цесів на українську еміграцію. ОУН гартувалася й перемагала не тільки в безкомпромісовій боротьбі з окупантами, але і в твердому змагові з українськими
опортуністичними середовищами, що шукали шляхів «реальної» політики
і співпраці з окупантами (УНДО, польонофіли табору УНР тощо). І всіх їх ОУН
своєю послідовно соборницькою і революційною поставою, в якій голошені
принципи суворо відповідали дії, перемогла.
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Державницький здвиг у Карпатській Україні у 1938-1939 роках був гене
ральною пробою сил і зрілости ОУН.
На кінець 30-х років можна було сказати, що всі політично-революційні
сили українського народу об’єдналися навколо ОУН, але розкол в організації
привів до значного ослаблення революційного табору саме напередодні вибуху
совєтсько-німецької війни.
Однак воєнні роки все ж таки були роками широкої активізації на Серед
ніх і Східніх Українських Землях, так на поверхні легального життя, як і в під
піллі. Діяння ОУН і>озгорнулося від Сяну по Кавказ і залишило по собі такий
слід, що його в свідомості людей не зітруть ніякі зусилля окупантів.
Численні неофіти ОУН у Києві, Полтаві, Харкові й Вінниці, Одесі і в Дні
пропетровському могутньо боролися під знаком українського націоналізму
і вмирали, вірні його великим засадам. В роках війни український націоналізм
ще глибше занурився в національний материк, розорав його безкраю шириьіу
пртужним ралом своєї ідеї і посіяв зерно, вагітне майбутніми історичними
плодами.
Незважаючи на велике ослаблення через удари ворожого терору, ОУН і
в повоєнній дійсності зберегла за собою значну ролю як революційний і по
літичний чинник. Вже в кінці 1945 року ПУН на еміграції поновив контакти
з революційним підпіллям і відтоді безнастанно, в міру своїх можливостей,
працює над скріпленням ідейної та організаційної міці підпілля, яке сьогодні
діє на всіх теренах українського материка.
В еміграційних умовах ОУН приклала багато зусиль для того, щоб захис
тити засади націоналістичних ідей і політичних принципів від розкладових
впливів згальванізованого на українському ґрунті демолібералізму.
Рівночасно з тим ненастанно дбала вона про створення єдиного фронту
всіх самостійно-соборницьких сил української еміграції. Ставлячи ще від сво
го Першого Конгресу гасло єдности всіх українських політичних середовищ
навколо конкретно-конструктивних завдань, ОУН лише в 1948 році увінчала
свої змагання тим, що вирішно прислужилася до створення УНРади як екзильного Державно-Політичного Центру, спертого на моральну підтримку
з боку підпілля ОУН і на всебічну підтримку великої частини української емі
граційної громадськости. В середині Української Національної Ради фракція
ОУН непохитно стояла і стоїть на захисті політики безкомпромісового самостійництва і соборництва, збереження засад національної моралі, загострення
боротьби проти червоного й білого московського імперіялізму та всіх його
поіфовителів.
На черзі дня — кольосальне й важке завдання віднови єдности Націона
лістичного Руху. Хочемо вірити, що живлові соки націоналістичної єдности
з 30-х років не висякли, що їх не висушать підшепти національного ворога,
який тішиться з розбрату й уперто працює над поглибленням прірви поміж
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двома крилами націоналістів. Щоб відновити єдність, треба керуватися
не проминущими інтересами тактики й міркуваннями злободенного харак
теру, а лише завданням великої історичної міри. І в почутті відповідальности
перед визвольними змаганнями українського народу за віднову суверенности
Української Соборної Держави ми як дотепер, так і надалі готові на при
вернення єдности Українському Націоналістичному Рухові. Чи спроможна
буде друга сторона оцінити важливість тих завдань, які історія положила
на Український Націоналістичний Рух, і чи здатна буде попри всі часові
трагічні зудари здобутися на таке саме почуття відповідальности, щоб піти
назустріч нашій готовності до єдности, — покаже майбутнє. Відзначення
25-ліття організованого націоналізму було б найкращою нагодою для вияву
тієї готовности.
Націоналістки й Націоналісти!
За нами двадцять п ’ять років важких змагів, гекатомби жертов, але за нами
й великі історичні осяги. Український націоналізм наблизив колісницю укра
їнської історії до заповітної брами визволення. Свідомі того, що ми гідно слу
жили заповітам своїх батьків і чесно виконували свій обов’язок перед нацією,
у знаменні січнево-лютневі дні 1954 року, що надходять, пронесімся духовим
зором крізь увесь пройдений нами шлях, і нехай це буде скріпленням наших
духових сил для дальшої боротьби і для дальших перемог.
В дні 25-ліття кожному з нас є що згадати зо свого життя і зо свого слу
жіння нації. Але з’єднаймося в ці дні через спільні спогади в один суцільний
моноліт, і нехай наше свято поставить перед нами й перед громадськістю навіч
усю небуденну значущість доконаного націоналізмом діла.
Віцзначімо ж ці дні врочистими академіями для громадськости, товарись
кими зустрічами для самих себе, ознаменуймо їх переведенням поглибленого
вишколу в ділянці націоналістичної ідеології, відмітьмо річницю новими
виданнями, зокрема виданнями збірника ОУН у честь її двадцять п ’ятих ро
ковин.
І нехай наш ювілейний рік буде роком дальшого поглибленого плекання
наших кращих державницьких націоналістичних традицій, нехай він буде
започаткуванням нової хвилі піднесення ОУН і всього Націоналістичного
Руху!
Слава Україні!
Провід Українських Націоналістів.
В листопаді 1953 року.
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ДЕКЛЯРАЦІЯ ПУН З НАГОДИ IV ВЗУН
В році 1954 сповнилося ХХУ літ існування й діяльности Організації Укра
їнських Націоналістів.
Відповідаючи вимогам часу та організаційним потребам, ПУН рішив цього
року скликати черговий Великий Збір Українських Націоналістів. Ця найвища
установа Націоналістичного Руху зібралася в одному з міст Західньої Європи
в днях 7—14 серпня 1955 року і перевела свою працю згідно з Устроєм ОУН.
IV ВЗУН застановився над питаннями Програми та Устрою Українських
Націоналістів, виробленими попереднім Великим Збором. В своїх постановах
він уточнив та розвинув деякі програмові точки, зберігаючи в основному пози
ції українського націоналізму, як вони були устійнені на основі досвіду перед
воєнних часів та останньої світової війни. ГУ ВЗУН переглянув також Устрій
ОУН, припасовуючи його до сучасного стану організації на Рідних Землях і
на чужині Водночас з ГУ ВЗУН вийшов Ювілейний Збірник, в якому зроблено
перегляд праці в різних ділянках за час існування ОУН. Пройдений за чверть
століття шлях боротьби українських націоналістів між двома війнами, під час
та по другій світовій війні, встелений великими жертвами і скроплений кров’ю
членів Організації. ГУ ВЗУН ствердив, шо ті жертви і та кров не пішли намарне.
В значній мірі завдяки їм українська нація здобула серед народів світу місце
державної нації. Однак Україна ще й дотепер не стала вільною та вимагає від
нас дальших трудів і дальших жертов.
Приглядаючися сучасній ситуації та шукаючи шляхів на майбутнє, ІУ
ВЗУН зробив перелік сил ОУН та всього Націоналістичного Руху. Він ствер
див, шо основні кадри організації і Руху в Новім та в Старім Світі залишилися
вірні позиціям, освяченим кров’ю Вождя-Основоположника ОУН полк.
Євгена Коновальця та його співробітників. До тих кадрів за останні десяти
ліття прибули нові, які за час від III ВЗУН вросли в організацію, збагативши
її знаннями та досвідом, набутим на Рідних Землях перед і під час останньої
війни.
На жаль, на деяких відтинках Націоналістичного Руху дроблення сил,
що почалося в 1940 році, не припинилося і відбувається далі, йдучи різними
шляхами. Такий стан речей накладає на ОУН ще більшу відповідальність
за вдержання основних ідеологічних та політичних підстав українського на
ціоналізму. А також він каже провідним людям подбати про вирівняння вза
ємовідносин між націоналістами з метою віднови єдности Націоналістичного
Руху.
Від часу Третього ВЗУН в українськім житті відбулися немалі зміни.
Боротьба проти московсько-большевицького наїзника на Рідних Землях
перейшла під тиском обставин від методів збройного змагу силами Української
Повстанської Армії до методів революційного підпілля. Глибші соціяльно349
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ПОЛІТИЧНІ Процеси розточують ПОВОЛІ, але ПОСТІЙНО чужинецький режим
і владу в Україні та змушують Совєти робити уступки українському народові,
ба — навіть запобігати перед ним. Однак ворог ще далеко від того, щоб від
мовитися від насилування волі українського народу та від панування над ним.
IV ВЗУН ствердив, що шлях Національної Революції, переведеної в догідних
умовах власними силами народу, є найпевнішим шляхом до визволення Укра
їни від московського ярма та від большевицького режиму.
Українська політична еміграція зробила від III ВЗУН значний крок у на
прямі концентрації сил, реорганізувавши в 1948 році Державний Центр
і створивши Українську Національну Раду, а також виступаючи у відповідні
моменти спільним фронтом в імені наради всіх політичних угруповань. Однак
процес консолідації не лише не є завершений, але від деякого часу він є у від
ступі. А тому питання концентрації сил у тривалій формі спільного фронту є
далі актуальне. ОУН, перебуваючи в складі УНРади та беручи участь у нарадах
угруповань, прикладатиме всіх старань, щоб, ідучи за постановами Г / ВЗУН,
сприяти зяуці в одній лаві всіх живих, органічних і творчих українських сил.
Високо розцінюючи вклад заокеанської еміграції в справу визволення Укра
їни, ОУН шукатиме способів поширення і поглибленіїя співпраці українців
обабіч океану,
IV ВЗУН розглянувся в сучаснім міжнароднім положенні і ствердив не
здорові тенденції деяких політичних чинників вільного світу, що шукають
замирення з большевиками, і то за всяку ціну. Внаслідок нового курсу міжнародньої політики, що зміряє до співжиття двох ворожих, взаємно себе ви
ключаючих світів, від певного часу відбувається взаємопросякання між ними.
Постає поважна небезпека приспання чуйности, підупаду відпорности, а потім
внутрішнього розкладу вільного світу. Можливість замирення великих потуг
Заходу з большевиками загрожує залишити Україну, як, зрештою, й інші по
неволені Москвою народи, напризволяще в стані уярмлення. Таке замирення
відкрило б нові шляхи для большевицької експансії і в остаточному рахунку
становило б смертельну небезпеку для Заходу.
Серед цих обставин для української еміграції, як також і для революцій
них сил в Україні, стають нові і ще більше відповідальні завдання. Борючися
за свою волю і за своє право, українці повинні боронитися проти моральної де
мобілізації, а рівночасно боронити непроминущі вартості людської культури,
загрожені отруйним подихом московського большевизму. Нова ситуація, ви
творена згаданими явищами, накладає на всіх українських патріотів обов’язок
зімкнути їх ряди і подвоїти їх зусилля, щоб ставити чоло московській навалі,
що готується так воєнними, як і способами облудного миру.
Підсумовуючи висліди IV ВЗУН, Провід Українських Націоналістів звер
тається насамперед до націоналістів з закликом — взяти під розвагу на
ведені моменти та поробити належні висновки щодо свого поступовання
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ВНаціоналістичному Русі. В другу чергу Провід звертається до всіх українсьісих
патріотів, закликаючи їх приділити увагу нашим спільним завданням і зважити
нашу відповідальність за українську політику на внутрішнім і зовнішнім від
тинках. Перед лицем сучасної дійсности в Україні та в міжнародньому житті
українці можуть і повинні знайти спільну мову між собою, заки шукати по
розуміння з чужинцями. ОУН не потребує відступати від своїх позицій, щоб
брати участь у спільнім національнім фронті. Нічого більшого, як взаємного
вирозуміння на основі вищої національної рації, не вимагає ОУН і від своїх
українських політичних партнерів. Щойно відбутий IV ВЗУН значно скріплює
ОУН. Але сил її ніколи не буде забагато, як на ті завдання, що перед нею сто
ять. Тому першим обов’язком члена ОУН є дбати про внутріїпню міць, тугість
і справність організації. ПУН закликає провідні і рядові кадри ОУН до дальшої
витривалости і напруги всіх сил, необхідних для успішного переведення тих
плянів і заходів, що їх диктує сучасний історичний момент.
Постій, серпень 1955 року.
Провід Українських Націоналістів.

Звернення Голови ПУН полк[овника] А. Мельника
до націоналістичного активу в Україні
Подруги і друзі!
Дорогі Земляки!
Українські Націоналісти й Націоналістки!
До вас, розкинених по широких просторах нашої поневоленої БатьківщиниУіфаїни, звертаюся я з радісною вісткою про те, що в серпні цього року, в одній
із західньо-европейських країн відбувся Четвертий Великий Збір Українських
Націоналістів.
З усіх кінців світу з’їхалися Українські Націоналісти на свій Збір, щоб
намітити дальші шляхи, чергові завдання у боротьбі проти московського оку
панта України, Великий Збір тривав тиждень. У дружній атмосфері єдиної
сім’ї точилася глибока дискусія про завдання Українського Націоналістич
ного Руху й Організації Українських Націоналістів в Україні, про міжнародне
становище та його вплив на українську визвольну справу. Вислідом цієї дис
кусії був ряд постанов так про дальшу боротьбу з окупантом України, як і про
дальшу внутрішню та міжнародню політику.
З особливою увагою обговорювали ми стан революційного підпілля
на українських землях. 1 всі ми були горді і радісно піднесені тими відомостя
ми, що прилинули від вас, тими фактами, які свідчать про незламність укра
їнського народу і вас, революціонерів, в боротьбі проти чужого напасника.
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Протягом наших нарад ми згадували вас, вашу боротьбу, ваш героїзм, і наші
думки зміряли до того, як допомогти вам перетривати нинішню важку пору
та підготовитися до нових ударів по ворогові.
Аналізуючи міжнародню і радянську дійсність, всі ми вповні свідомі,
що перед українським народом і націоналістами ще важка і затяжна бороть
ба. Але перемога буде за нами. До всенароднього зриву в совєтському бльоці
держав, разом з ними і в Україні, неминуче мусить прийти, сили революції
неминуче розгорнуть себе і немає найменших підстав сумніватися в тому,
що прийде час, що затріщить московсько-больщевицька імперія і то розси
плеться в порох, а на її руїнах, поруч інших вільних Народів постане визволена
з нестерпного рабства Україна, будуючи власне життя у власній, ні від кого
незалежній державі.
Кріпіться, Подруги і Друзі, та працюйте, для цього великого Ідеалу. Ми
знаємо, що дійсність — сьогоднішнє підпілля — нелегка. Знаємо, що ворог
витрачає безмежні засоби на те, щоб задурманити свідомість мільйонів людей.
Ми добре бачимо дію нещадного поліційного апарату окупанта. Але ми спо
кійні за вашу витривалість і в цих найважчих умовинах. Віримо, що обереж
ність підкаже кожному з вас, що і як робити в своєму ближчому оточенні, щоб
наблизити світлий день української перемоги. Нехай кріпить ще свідомість
того, що ви не одинокі: поруч кожного з вас в глибокій сутіні підпілля кроку
ють інщі, а за вами стоїть українська політична еміграція в єдиному сталому
напруженні зусиль піднести українську справу на рівень одної з головних по
літичних проблем майбутньої перебудови світу.
Єднайтеся з революційними силами Москвою поневолених народів
для створення суцільного фронту проти спільного ворога. Хочу запевнити
вас, що Провід Українських Націоналістів, Організація Українських Н а
ціоналістів і її сестринні організації роблять усе можливе, щоб спрямувати
симпатії вільних народів на підтримку визвольних стремлінь українського
народу. 1 нехай мужніють ваші сили в свідомості того, що ми маємо за со
бою вже значні успіхи на міжнародньому полі, що коло нащих друзів по
стійно зростає.
Схиляємо голови над могилами тих, що віддано згинули в боротьбі проти
займанця. Глибоким співчуттям надідюємо тих, які зазнали каліцтва чи стра
тили здоров’я на службі Україні. В майбутніх часах їхня самовідданість знайде
вдячне признання в анналах нашої історії і народня пам’ять ніколи не забуде
про них, як страдників і героїв.
До всіх же тих, що сьогодні готові продовжувати бій проти окупанта — наш
заклик:
Дійте з найбільшою обережністю, але дійте невпинно. Лише через най
ближчу інтимну дружбу включайте нових неофітів у лоно націоналістичного
підпілля.
352

Д ОКУМЕНТ И

Використовуйте кожну нагоду, кожне становище, щоб діяти на користь тру
дящого українського народу, поборюючи паразитну московсько-комуністичну
державу!
Вияснюйте, де знайдете можливість, що людина ніколи ще не зазнала
таких важких форм визиску, як у СССР!
Розтлумачуйте, кому можна, що нинішній так зв[аний] розвиток соціялістичних націй є найдоступнішою і найнахабнішою денаціоналізацією, якої ще
світ не знав, — є вбиванням живого духа нації.
Будіть віру в прийдешнє, в Українську Самостійну Державу, в якій не буде
місця ні для визиску людини людиною, ні для національного гноблення, ні для
затиску вільної думки, в якій український нарід буде свобідним господарем
по своїй волі.
Вірте в краще майбутнє, яке неминуче прийде.
Нехай Господь Бог кріпить ваші сили, вашу волю і певність у перемозі!
Слава Україні!
Серпень 1955 р.

СЛОВО голови П У Н
при відісритті Четвертого Великого Збору
Українських Націоналістів
Великий Зборе! Подруги і друзі!
За двадцять шість літ діяння Організації Українських Націоналістів оце
в четвертий раз скликана найвища й законодатна наша установа — Великий
Збір Українських Націоналістів. З відомих причин матеріального характеру
не довелося нам відбути його скоріше, в реченці, передбаченім нашим Устро
єм, не довелось — хоч і як бажалося — через ювілейні урочистості підготовити
й відбути його в минулому році. Увійшло, так мовити б, вже в традицію від
бувати наші Великі Збори у відстані не менше вісім років: 1929, 1939, 1947,
1955.
Скликання ось цього Четвертого Великого Збору стало вимогою кількох
останніх років, коли ряд важливих питань домагається розгляду й рішення
на цьому найвищому нашому форумі, коли розміщення наших сил стало куди
інше, як перед восьми роками, коли міжнародна політична ситуація стала
далеко іншою, як вона була в повоєнних роках, де ми відбували наш Третій
Великий Збір.
Вісім років ділить нас від Третього Великого Збору. Здавалося б, не довгий
шмат часу, та як багатий у важливі події, як важкий наслідками їх на шляху
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нашого діяння. Не стало між нами не одного з учасників минулих Великих
Зборів чи взагалі з наших рядів, які жертвенним своїм життям засвідчили по
вну відданість Українській Справі і до краю сповнили свій обов’язок супроти
Батьківщини та ОУН. Болем і жалем сповнені наші серця, гордістю сповнені
наші душі на спомин геройських цих постатей. Вшануємо їх усіх, незалежно,
чи вони члени Великого Збору, чи Проводу Українських Націоналістів, чи
з провідного активу, чи рядові бойовики наших змагань, повстанням з місць
і хвилинною мовчанкою, в часі якої наші думки полинуть до них, до цих най
кращих з-поміж нас, щоб їм віддати наш доземний поклін, і висловити їм нашу
дяку, та запевнити, що ОУН, якій вони присвятили ціле життя і за неї його
жертвували, живе й діє, що вона готова стати до чергового іспиту, перед яким
її поставить уіфаїнська історія.
Вся наша енергія по другій світовій війні була спрямована на поповнення
наших проріділих рядів, на виповнення щонайважніших прогалин у нашому
діянні, на збереження і приміщення тих, що до кінця лишилися вірними для
ОУН, на відновлення і закріплення якнайтісніших наших взаємин з заокеан
ськими організаціями-посестрами і передусім на втримання зв’язків з тими,
що лишилися на рідних землях продовжувати нашу боротьбу серед змінених
інших умовин та іншою зброєю, як донедавна.
З великими зусиллями вдалося нам в останніх роках по нинішній день
утримати постійний зв’язок з крайовими нашими клітинами, що промінюють
на поважну частину наших земель, та унапрямлювати їхнє діяння інструкція
ми, підтримуючи їх морально й матеріяльно. Свідоцтвом їх діяння хай послу
жать повні жовчі й дикої ненависти виступи ворожої пропаганди друком і сло
вом. Буде першим завданням розглянути тут, як нам зміцнити цей першої ваги
сектор, як підсилити його матеріяльно, щоб він став на висоті своїх завдань
там, де буде рішатися доля нашої Батьківщини. Стан наших крайових справ
вимагає ще більше зусиль, як ми їх дотепер вклали; він вимагає ще більших
засобів для ще ширшого розгорнення праці. Не забуваймо, що ми спираємося
виключно на власні сили і засоби, вірні кличеві: «Наша сила — в нас самих».
Зміна цього стану на краще — це конечна передумовина, перша й найголо
вніша для нашого успіху на історичному нашому шляху.
Маємо за собою нове розташування наших сил поза рідними землями.
Влилися вони в сестринні наші організації як нова свіжа кров, спричиняючи
ріст і розквіт наших посестер. Це розташування назагал закінчене, хоч не за
кінчене організаційне охоплення наших сил, перекинених за океан. Є цього
своєрідні на кожному терені причини. Буде нашим завданням тут пізнати їх
і знайти способи, щоб їм успішно протиставитися.
Та чи не найважливішою проблемою поза крайовим сектором стає перед
нами ділянка нашої молоді, нашого організаційного доросту. В цій царині
маємо до зазначення немалі досягнення за минулий період. Створення Секцій
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Молоді при наших сестринних організаціях, віднова при них братніх органі
зацій МУН, покликання до життя і зріст «Зарева» — це досягнення, що ними
мусимо радіти й дорожити. Наскільки цей стан відповідає вимогам, що їх ста
вить до нас теперіщня хвиля, а передусім наше майбутнє, прийдеться нам дати
відповідь по розгляді й оцінці зголошеної доповіді і звіту та заподань з окремих
теренів. Справно діючі націоналістичні згуртування нашої молоді під однією
кермою — ось у моїх очах друга з черги передумовина успіху наших зусиль,
нашого діяння в майбутньому.
Не резигнуючи ані на хвилину з позицій нашого першенства в україн
ському політичному світі, оцінюючи належно вагу нашого вкладу за останнє
чвертьстоліття в акції визволення Рідного краю , наші зусилля були звернені
в останнім періоді діяння після Третього Великого Збору на монтування су
цільного українського національного фронту, щоб тим успішніше протистави
тися наступові наших ворогів, хоч цеї акції та її ідеї не поділяв дехто з нашого
активу. Нинішній Великий Збір — це найкращий для нас форум, щоб попри
стисло організаційні справи, що їх вирішення привело нас сюди, присвяти
ти належну увагу і цій внутрішньополітичній українській ділянці включно
з охопленням справи наших взаємин з відкольниками, супроти яких наше
становище осталося незмінне від хвилі, коли підняли вони бунт, не дивлячись
на не одні наші спроби договоритися з ними.
Щоб не осамітнювати себе в боротьбі з могутнім ворогом, піднята нами ак
ція творення кола поневолених Москвою народів для спільної боротьби проти
неї знайшла гарний вияв у «Інтернаціоналі Свободи» й увінчалася б повним
успіхом, якби поза італійським тереном «Інтернаціонал Свободи» знайшов
належне зрозуміння і підтримку нашого провідного активу на інших теренах.
В зовнішньополітичному секторі українського життя на чужині ОУН через
свого представника в Державному Центрі довгими роками була ініціятором
і реалізатором ряду концепцій міжнародньої акції, автором ряду устійнень
української політики, реалізатором ряду зовнішніх українських виступів. Наші
заходи з’єднувати опінію світу для наших визвольних змагань не в однім ви
падку і не на однім терені тішилися немалим успіхом. Але скільки на цьому
відтинку наших недотягнень, наших занедбань на поодиноких теренах! Ось тут
прийдеться вказати на них і призадуматися, як зарадити їм чи як виповнити
прогалину в цім черговім секторі нашого діяння.
Наша ідеологічна ділянка вимагає невпинного нового вкладу, щоб дати
відповідь на знову й знову виринаючі питання, вимагає доповнень до цих
підвалин, що їх дали сл. п. Вассиян, Сціборський, Кандиба. Виповнити прога
лини в цій ділянці поставили ми завданням окремій Ідеологічній Конференції
ОУН в 1948 році і Надзвичайній Конференції ОУН 1951 року. На жаль, вислід
обох конференцій не сповнив наших сподівань. Поважний вклад у цій ділянці
належить ідеологічному референтові, другові Бойкові, який разом з другом
23*
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Мартинцем збагатив нашу ідеологічну літературу рядом цінних творів. Для
цеї ділянки, щоб вона стала кузнею нових ідей і кувала зброю для гартування
наших душ, необхідний журнал, в якому попри інші проблеми було б місце
для ідеологічних питань, їх розгляду і розв’язки.
Болючою втратою для нас було, що єдиний журнал «Самостійна Україна»,
який мав служити якраз тим цілям, ми не зуміли втримати для тих завдань і
лишилися — на глум наших політичних противників і з безсумнівною шкодою
для справи — без форуму, без якого не можна й думати про розвиток ОУН, про
ЇЇ успішну працю на тепер і на майбутнє. Не тільки ствердити цей не відрадний
стан у ділянці пропаганди, але і знайти та прийняти найрішучіші засоби для
зміни цього стану, що б’є по престижеві ОУН, — буде одним з найпильніших
наших завдань на цьому Великому Зборові.
Не ставлю собі завданням вичерпно представляти вам поодинокі секто
ри нашого діяння, не буду навіть зупинятися на кожнім з чергових секторів,
хоч як вони важні, чи це військовий, суспільно-громадський чи культурний,
не тому, що ми в них дійшли до вершин, але щоб залишити слово за керма
ничами тих секторів.
Однак не вільно мені поминути, навпаки, мушу з наголосом підкреслити
крайньо незадовільний наш господарський стан. Правда, є в нас і тут поважні
досягнення, чи це завдяки надлюдським зусиллям нашої Першої Української
Друкарні, нашого підприємства в Канаді, чи підприємства в Аргентині. Хоч
за нами десять років по другій світовій війні, ми по нинішній день не вспіли
осягнути фінансової рівноваги, щоб працювати з устійненим не то річним,
але навіть місячним бюджетом. Б)шав у нас не один місяць, в якім рятували
нас позички добрих людей, бо каса ОУН місяцями була порожня. Тереном,
де ця ділянка ще найкраще поставлена, це — Канада, якої Український Ви
звольний Фонд від ряду років був і є єдиним постійним джерелом засобів для
ОУН. Не осягнули ми того, що потрібне було б для задовільного поставлення
наших фінансів. Сміливо можу сказати, що головно цьому теренові і заходам
на ньому Фінансового Референта ПУН завіичує ОУН, що була в змозі вести
свою працю в Краю і поза ним у Європі. Не лишався позаду й аргентинський
терен, та його спроможності куди менші, як цього треба сподіватися від замож
них ЗСАчи інших заокеанських теренів, хоч останніми часами і в них, зокрема
в ЗСА, помітна зміна на краще. Не буду тратити ніже одного слова, бо зайво
переконувати Вас, що одною з головних передумов діяння кожної організації,
а зокрема революційної ОУН, — це тривка фінансова база, що мусить заспо
коювати потреби ОУН і яку мусимо самі творити.
Нерадісним завданням Четвертого Великого Збору буде зайняти стано
вище до тих з нашого провідного активу, які в зневірі в нашу правду і в нашу
перемогу відійшли від праці і заявили вихід з наших рядів, якої-то заяви не міг
прийняти до відома Провід Українських Націоналістів, бо не дозволяв на те
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наш теперішній Устрій ОУН. їхній відхід з наших рядів стрінувся з виразним
осудом загалу нашого членства; відхід цей не захитав нашої постави, хоч як бо
люче відчули ми покинення наших лав учорашніми співбійцями за наш ідеал.
Правдоподібна розв’язка заторкненого питання буде пов’язана з відповідною
зміною Устрою ОУН. Пропозиції таких змін предложено Великому Зборові
на розгляд і затвердження.
Руковоііячися добром дорогої нам усім Справи, нашого Руху, нашої ОУН,
обов’язком моїм, як того, який упродовж останніх сімнадцяти років докладав
усіх старань заступити незамінного покійного Вождя, винести на цьому форумі
справу керми Українським Націоналістичним Рухом. Людське життя має свої
границі, має теж свої границі справність і здібність у веденні відповідальних
завдань не особистого, а загального національного характеру. Свідомість цього
диктує мені на форумі найвищої цеї нашої установи не поминати цеї надзви
чайно важливої справи і предложити її з належною увагою на денний порядок
Четвертого Великого Збору, є малі надії, шоб, беручи на увагу дотеперіїпні від
стані Великих Зборів, мії- я діждатися наступного Великого Збору Українських
Націоналістів, навпаки, треба рахуватися з законами природи, шо з пізнішим
віком усе біїїьше й біїтьше вичерпуються людські сили і шо прийти мусить час,
коли необхідно буде керму Українським Націоналістичним Рухом передати
в досвідні, сильніїиі, молодші руки. За вами слово і в цій справі.
Ось вам, подруги і друзі, в дуже коротких словах і по змозі найстисліше
схоплені мною в найзагальнцпих рисах найважніші моменти нашого діяння
за останній період 1947—1955 років. Керманичі окремих діїїянок Проводу
Українських Націоналістів змалюють вам точніше вислід праці їхніх секторів
за минулий час, які всі разом дадуть ціїїісний і до подробиць образ наших
зусиль і досягнень. Не даю його свідомо, навпаки, спиняюся головно — ска
зав би я — на наших ранах, повний віри, що загоїмо їх, щоб наш здоровий ор
ганізм працював справно й видаймо, В оцінці цього діїїння за минулий період
мусимо на цьому форумі завжди мати на увазі ці немалі труднощі, що їх мав
Провід Українських Націоналістів, який, коли йдеться про його ефективну
працю, в останніх роках змалів фактично до одної третини первісного особо
вого складу, вибраного на Третьому Великому Зборі Українських Націоналіс
тів, у висліді чого ввесь тягар праці впав на плечі цієї третини в особах друзів:
Андрієвського, Бойдуника, Бойка, Капустянського і Штуля. Ось їм у першій
мірі треба завдячити значне за останній період піднесення морального пре
стижу ОУН, мобілізуючи її політичну вагу, її ключеву позицію в українському
політичному світі.
Буде основним завданням цього Великого Збору Українських Націона
лістів розглянути якнайстаранніше пройдений етап і холоднокровно та без
пристрасно витягнути висновки з довершеної нами праці. Належно оцінивши
минуле, буде належати до нас обміркувати тут нові шляхи, щоб, прямуючи
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оминути тисячні небезпеки й загрози, щоб серед бурхливих визвольних
змагань довести наш корабель по здобутій перемозі у спокійну пристань роз
будови Української Держави.
Буде нашим завданням на цьому Великому Зборі дати вірний перегляд на
ших під цю пору діючих сил, щоб відповідно до цього устійнити наші завдання
на майбутнє. З уваги на те прийдеться по можності точно зазначувати по
одинокі етапи нашого діяння на майбутнє, встановлюючи черговість завдань,
що очікують свого здійснення в Рідному краю і поза ним. Необхідно буде нам
це мати на увазі і це здійснювати, коли міжнародна політична ситуація наказує
нам плянувати наші задуми та їх здійснення, зберігаючи «глибокий віддих» не
на дні, ні місяці, а на цілі роки.
Вітаю з радісним серцем усіх вас, подруги і друзі, на цьому Великому Зборі.
Радіє моє серце, коли бачу заступлену на ньому не одну генерацію: бачу ветера
нів визвольної війни, бачу не одного з твердої школи УВО, бачу стару гвардію
ОУН, бачу і радію доростом ЇЇ, так сильно заступленим на цьому Великому Збо
рі. Вітаю щиросердечно делегатів поодиноких теренів, зокрема тих з-за океану,
що не жаліли труда, часу і грошей, щоб, тисячі миль маючи за собою, взяти
участь у цьому епохальному Великому Зборі. Невимовно жалію, що дотепер
ще не продерся до нас делегат з Краю. Висловлюю гаряче побажання всіх нас,
щоб щастя йому сприяло і нам було дано стиснути його руку.
Вдячний Божому Провидінню, що суджено мені бути учасником трьох
Великих Зборів. Рахую собі великим щастям і великою честю оцим відкрити
Четвертий Великий Збір Українських Націоналістів. І, відкриваючи його,
бажаю повного успіху для праці і завдань, що перед ним. Хай цей Великий
Збір своїми постановами внесе ясність в не одну ділянку нашого діяння, хай
зціпить наші ряди в нерозривний моноліт, хай намітить шляхи до найкращого
здійснювання наших завдань, хай помітно зблизить нас до нашої заповітної
Мети.

НИМИ,

Серпень 1955 року

СЛОВО голови ПУН
при заіфитті Четвертого Великого Збору
Українських Націоналістів
Великий Зборе!
Подруги і друзі!
За нами восьмиденна праця над розв’язкою питань, що поставлені
були перед нами на цьому форумі. Ми підійшли до кожного з них по змозі
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якнайближче, даючи по змозі якнайкращу розв’язку цілому рядові їх. Ми на
мітили шляхи нашого діяння на майбутнє для найкращого осягнення нашої
Мети.
Осталися для остаточного оформлення справ, що їх ми вже засадничо ви
рішили, але котрим необхідний остаточний шліф редакційної колегії.
Ми осягнули небуденний вислід праці завдяки жертвенним зусиллям
усіх вас. Вражав за весь час цього Великого Збору високий рівень обміну
думками, діловий підхід навіть до питань, які вже по своєму характері не за
вжди створюють цю дружню атмосферу, яка царила в часі наших нарад чи
то на пленумі, чи в комісіях. Радіємо всі цим вислідом, радію, зокрема, я,
бо перевищив він мої сподівання, і з цього приводу годі мені не виявити
повного мого вдоволення.
Закінчуючи наші праці на цьому Великому Зборі, хай мені вільно буде
тіодякувати за успіх, який треба рахувати за цим Збором, у першій мірі Ко
місії для підготовки цього Збору, зокрема її голові, другові Андрієвському,
і господареві цього Збору, другові Маковецькому. Дякую за вмілу й енергійну
керму нашим Збором його Президії, невтомному її Президентові, Заступникам
і Секретарям. Спасибі за видатну працю головам комісій і їх членам. Окрема
подяка належиться другові Бойкові за влаштування прегарної виставки на
ших націоналістичних видань і всім тим, що причинилися до її реалізації.
Сердечно дякую всім, подруги і друзі, за участь у працях Четвертого Велико
го Збору Українських Націоналістів, за ваш труд і ваш цінний вклад у вислід
праці цього Збору.
Дякую вам, подруги і друзі, за вияви вашої відданости Справі і прошу мою
подяку передати всім тим, в яких імені виступали ви тут і цю відданість засвід
чували. Спасибі за теплом навіяні ваші слова на мою адресу, зокрема за вияви
ваших сердечних почувань.
Щоб Четвертий Великий Збір був у змозі сповнити передбачене в Устрої
своє завдання, я зложив до ваших рук мій мандат, даний мені на попередніх
Великих Зборах. Ви наділюєте мене поновно вашим довір’ям і наїсладаєте но
вий обов’язок-тягар, який несу від довгого ряду літ. Свідомий мого обов’язку
перед Батьківщиною, я йог^приймаю.
Зайво запевнювати вас, що посвячу решту моїх сил всеціло дорогій нам
усім Справі, як посвятив для неї моє дотеперішнє життя. Свідомий я, що зможу
всеціло на роки, що їх подарить мені Господь, відповісти вимогам, які ставить
до мене Український Націоналістичний Рух і ОУН, щойно тоді, коли зможу
вповні рахувати на якнайтіснішу співпрацю з вами й усіма, що за вами, на ваше
повне, нічим не підважене довір’я до мене і на дальше, на повне виконання
наложених на вас обов’язків і всеціле сумлінне виконування моїх доручень.
Не кінчаться цим Четвертим Великим Збором наші завдання. Ми ствер
дили на ньому в ряді звідомлень наш ріст, в не однім з них відчули ту ширінь
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завдань і здійснення їх, яка імпонує. Поглиблення їх і реалізація в рамах рішень
цього Великого Збору — перед нами.
Передумовою для цього — єдність наших задумів, наших зусиль і пряму
вань у гармонійній співпраці всіх співчинників многогранної нашої діяльности.
До цієї єдности закликаю приявних вас і всіх тих, від яких ви сюди прибу
ли, бо щойно тоді, в глибокій вірі в перемогу нашої Правди, здійснимо заповіт
наших батьків і втремо сльозу Страдниці-Матері.
Перед нами шлях не квіттям вкритий. Хай творча радість і вдоволення
з виконання обов’язку перед Батьківщиною буде вам найвищою нагородою
на ньому.
Задивлені в образ України, що його несемо в наших серцях, пройдемо
цей шлях у труді і в жертвенній боротьбі в цій чи грядучій генерації, щоб після
здобутої перемоги здвигнути храм Суверенної Соборної Української Держави,
гордий у сім’ї вольних у світі.
Наша думка, наш труд, наше життя — Україні! Слава Україні!
Серпень 1955 року

до ВСІХ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І НАЦІОНАЛІСТІВ!
Несподівано перед очима нас усіх розгорілися великі події. Крізь країни
сателітів, що їх, так само як і всі інші народи, поневолені в СССР, старалася
Червона Москва остаточно підкорити своїй владі, прокотилися хвилі револю
ційного піднесення. Вийшли на вулиці робітники польських міст, схопилися
за зброю польські селяни, кинулися на барикади в різних містах польські
студенти.
І ті, що подавали себе за непереможних, подалися. Пішли у відступ крем
лівські рабовласники і не лише мусіли мовчки визнавати право за польськими
революціонерами, але теж почали звертати від усіх злочинів, що їх вони на
творили перед тим. Не лише відчинилися в’язничні брами для познанських
демонстрантів, але вийшли на волю й сотні інших, що їх єдиною виною була
любов до свого народу. Хоч комуніст, але поляк перебрав керму політично
го життя в Польщі. А репрезентант російської «вищої руки», наставлений
московською владою Рокоссовський, опинився там, де його місце: в Росії.
Вернувся до виконування своїх обов’язків кардинал Вишинський. Дістають
зворот свого майна грабовані дотепер селяни, ремісники тощо.
А ще більші події розгорнулися в Мадярщині. Нарід узявся за зброю
в обороні своїх прав в ім’я народніх прав і здобутків, в ім’я народнього добра.
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ДЛЯ захисту своєї землі. 1 хоч ворог їх нищить переважаючими силами, вони
не здаються.
1 тут не важне: націоналісти чи ні. Хто б ти не був, мусиш стояти за свій
нарід! Однак місце націоналістів — у передовій лаві боротьби. До цього кли*
чуть славні традиції наших змагань, до цього зобов’язує відповідальність перед
майбутнім. Українські націоналісти повинні, зважуючи конкретні обставини
й можливості, скрізь виявляти ініціятиву в національному пробудженні мас.
Українські націоналісти повинні обростати масами, внурюватися в маси
українського народу і, прислухаючись до биття народнього серця, вести нарід
до повалення московського панування в Україні.
Ми знаємо, що й серед наших комуністів ще не всі глухі на вимоги свого
народу. Ми знаємо, що й серед них є люди, які боліють над горем України.
І до них ми кличемо: шлях показаний! Ідіть же ним, коли хочете бути людьми,
коли хочете залишити про себе згадку без осуду в людській пам’яті. Киньте
служити Москві! Станьте на службу своїй нації!
. Оце сотні й тисячі людей вертаються після десятиріч на засланнях. Хто
їх туди запроторив? Хто їх позбавив волі? Хто розбив родини, наніс нещастя
мільйонам людей, а знищив інших? Російські комуністичні шовіністи! Не
один же Сталін винен! Не він один карав людей, знушався над ними, роз
стрілював, гнав на Сибір. Робили це за ним віддані йому російські комуністи
та їх вислужники, що найкраще доказує тепер застосування тих же засобів
супроти Мадярщини. І чи не буде кари за те? Чи погодитеся, щоб між вами
ходили вбивці та злочинці? Кари тим, що знущалися над народом, кари
винним!
А тим, що вернулися, держава мусить звернути все заграбоване, заплатити
за страчені ними роки, за здоров’я. Це далеко не все, що їм належиться, але
хай це буде тільки частина!
Та на цьому не все. Народи й люди каралися, бо російські кольонізатори
всі здобутки вивозили в Москву, а хто тільки слово писнув, того в Сибір або
на смерть!
Хто дав право комуністам і комуністичній партії репрезентувати ввесь на
рід? Кожна людина і група має право вибирати свого представника. Вибори
мають бути виборами, а не мовчазним потвердженням рішень, винесених
у застінках канцелярії комуністичної партії.
Кожна людина має право розпоряджати не лише своїм життям, але і своїм
майном по своїй уподобі. Це мусить усвідомити собі український нарід і ви
тягнути з цього висновки, щоб раз назавжди позбутися московського пану
вання.
А хто ж у такому випадку може наказувати всій нації? Хто може наказува
ти робітникові з Дніпропетровського, чи гірникові з Нікополя, чи студентові
з Києва, що йому добре, а шо зле?
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І тому МИ вітаємо польських демонстрантів та мадярських повстанців. їхні
виступи проти Москви — це етап на великому шляху визволення народів, хоч
ще далеко до повних успіхів.
І до повного визволення мусить готовитися і бути готовим уіфаїнський
нарід!
Слава Україні!
Провід Українських Націоналістів.
Постій, листопад 1956 року.

СЛОВО

голови ПУН НА БЕНКЕТІ В НЮ -ЙОРКУ

Високопреподобні Отці!
Вельмишановні Пані і Панове!
Дорогі Подруги і Друзі!
Незвичайно приємно мені, що я нарешті між вами, що можу вас бачити
особисто, приглянутися безпосередньо вислідам вашої праці, обмінятися
думками. Побут мій у ЗДА — короткий, але все ж він дає змогу для безпосе
реднього контакту.
Моя глибока подяка за стільки виявів сердечних почувань, за стільки те
плих ваших слів.
Назвичайно приємно мені ступити на землю Вашінгтона, ступаючи слі
дами праці великого мойого Попередника — сл. п. полк. Євгена Коновальця,
незабутнього Омеляна Сеника-Грибівського, Романа Сушка, Ярослава Барановського, ген. Віктора Курмановича, які поклали основи праці УНРуху
на цьому величезному, пребагатому й преважливому терені нашої дії з необ
меженими можливостями. Вони поклали основи праці ОДВУ й у висліді
десятиліть впертої праці ветеранів УНРуху під кермою Голови ОДВУ проф.
О. Неприцького-Грановського і його заступника Володимира Різника — ви
зробили багато для української справи, для справа нашої поневоленої Бать
ківщини і для американської держави, що відповідно оцінили і свої і чужі.
Недаремно ж передостанній ваш З'їзд отримав привітання від великого вояка
й державного мужа, Голови Держави — президента Айзенгауера.
Що хотіти осягнути в своїй праці на цьому терені згадані мною Основопо
ложники? Вони хотіли шляхом дії ОДВУ в ЗДА осягнути те, що й шляхом дії
УНО і БО в Канаді; пов’язати органічно Україну з англосаксонським світом,
втіленим в наймогутнішій державі світу, якою на наших очах стали ЗДА. При
знання, яким тішиться ОДВУ і її БО в урядових колах ЗДА і в широких кругах
цієї країни — свідчить, що їхній плян був правильний і зрозуміння українсько
го націоналістичного загалу для цього пляну — повне.
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На наших очах ЗДА стали найбільшою потугою світу, етнічна мішанина
їх населення стала могутньою нацією, гордою зі своєї місії, свідомою своїх за
вдань. Чи ж може бути більш почесне завдання, як працювати серед цієї нації?
Це завдання припало вам. Вам — це значить —усім українцям в ЗДА, а зокрема
націоналістам в ЗДА, бо ж націоналісти були й лишаються передовою ланкою
самостійницького табору, визвольної боротьби. І непростимим гріхом було б,
коли б будь-хто тікав від праці й відповщальности за сповнення цього великого
і важкого, але й почесного завдання, скидаючи відповідальність за його вико
нання на когось іншого, чи на стару еміграцію, чи на нову, вважаючи, що сам
може стояти збоку, віддавшись приваті.
Не шукаймо винних, бо це нам нічого не дасть, що Україна не має певних
союзників, не має приятелів, які б допомогли їй у її героїчній боротьбі. Не вті
каймо в нарікання і виправдування себе тим, що «наша справа мало відома», чи
що «наші вороги сильніші й спритніші». Плач і нарікання нікому ще не допо
могли й не допоможуть нам. Зокрема, не допоможуть на цьому континенті, де
не знають сантиментів, бо ні доля, ні природа не були ласкаві й м’ягкі супроти
тих, що завойовували й розбудовували цей корггинент. Тут цінять тільки пра
цю, здібності, енергію, завзяття, відданість, незламність, щастя і силу. І тільки
виявивши ці прикмети в здобуванні цього континенту для нашої справи — ми
допоможемо Україні й сповнимо свій обов’язок.
Українська спільнота в ЗДА сягає мільйона членів, вона користується
всіми правами горожан, вона матеріяльно настільки забезпечена, що перед
нею відкриті широко двері найширшої діяльности й безмежних успіхів. Але
чи використані вповні нами ці відкриті двері? На жаль, скажу, що ні! А свобода
й добробут мусять бути підставою нашої дії, а не перешкодою в ній.
У чому лежать причини сучасного стану української спільноти в ЗДА?
Певно, є причини об’єктивні. Розпорошеність по великих осередках в якійсь
мірі перешкоджає організованій праці. Але не перебідьшуймо цього чинни
ка. Фактично українці скупчені на північному сході й зовсім не розсіяні так,
як розсіяні наші фармери по просторах Альберти, чи взагалі українці розселені
від океану до океану. Як би не було, а все ж ви скупчені тут більше, як українці
в будь-якій іншій країні.
Причина стану лежить в нас самих. Ми поділені на майже ворожі собі
групи, а в кожному разі на групи, що не мають зі собою ніякого контакту. Цер
ковний подія, партійні подіди, намагання все зробити на власну руку кожною
групою — це ті великі нещастя, яким зарадити можемо тиіьки ми.
Але ще гірше, що існують подіди і внутрі поодиноких груп. Ось напр. іс
нують взаємні упередження між старою і новою еміграціями, між людьми,
які працюють на поодиноких секторах. Цьому винні наші людські слабості.
Та слабості ці повинні якнайскоріше зникнути, коли маємо вив’язатися з на
ших обов’язків супроти непокореної Батьківщини.
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Наші завдання можемо сповнити тільки під однією умовиною: з’єднання
наших зусиль. Тут не сміє бути ніяких розходжень, ніякої байдужости. Тут
не може бути місця для ніяких особистих амбіцій, для ніяких упереджень.
Знаємо випадки, де люди доходять своєї рації так довго, аж розкладуть, зде
моралізують і спараліжують осередок. Чи це шлях до осягнення визволення
України?
Говоримо всі про єдність спільного фронту. Але ж єдність осягається між
виразними елементами. Тільки зі сильних елементів можна скласти міцну
цілість. Слабість наших партнерів довела врешті до тимчасового зупинення
заходів над осягненням спільного фронту на базі УНРади. Ми були основою
Державного Центру, ми мусимо бути основою майбутнього спільного фронту,
а як це можливе, коли будуть між нами розходження і не буде завзятої праці.
Розуміючи це, збільшуйте вашу працю. Нехай в нашому лоні зникнуть
всякі уявні поділи. Немає між нами різниць. Немає між нами кращих і гірших.
Між нами є тЬіьки ті, що більще працюють і менше, а мусимо всі працювати
якнайбітьше. Вівдаймо кожному належне за його працю в минулому, але ка
піталом минулого жити не можна. Вартість і місце людини націоналісти ви
значають працею і тільки працею.
Члени ОДВУ та н БО, члени ОУН є хребтом УНРуху. Але до них ставлять
ся і найбиіьші вимоги. Це не сміє ніхто забувати. Зокрема ті, шо натерпілись
і напрацювались найбільше, мусять і тепер бути попереду. Зокрема провідний
актив, якому більше дано. З них і більше вимагається за засадами св. Письма.
Всі мусимо виявити себе на цьому терені конкретною працею в громадській
ділянці на полі ОДВУ і БО, бо тільки тим шляхом можемо охопити найширші
маси. А в сьогоднішній добі має вигляди на успіх і має запевнене майбутнє
тільки те, що спирається на найширші маси. Хіба ви не бачите, що в цій країні,
в якій ви живете, якої стаєте співласниками, все є велике і масове? Чи думаєте,
що українську справу можна осягнути іншими методами, хіба іншими мето
дами можна здобути для неї признання в цій країні?
Мільйонова українська спільнота в ЗДА має й поважні осягнення. Це я
знаю і це видно. Але все здобуте не стоїть в корисному відношенні до потріб
ного й можливого. Не дивуйтесь, що не розпливаюсь в компліментах. Вам
належиться признання за зроблене і я його повен. Але — націоналісти ніколи
не сміють спочивати на лаврах, перебувати в стані благоденства й самого за
доволення, заколихування себе осягненим. Перед нами величезні завдання
і до них я вас кличу.
В ЗДА виросло третє покоління, народжене тут. Воно стоїть скрізь в житті
держави. Але де ті члени нашої молодої еліти, де наші політики, військовики,
економісти? Вони, є, але іЬс нема в організованому українському житті, органі
зованій українській праці для користи поневоленої Батьківщини. А будуть вони
з нами тоді, коли ОДВУ буде сильна, коли її праця буде імпонувати кожному.
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Ось завдання перед вами. І нема нічого, чого б можна було жаліти для
осягнення цієї мети. ОДВУ, УЗХ, МУН, «Зарево» — являють собою величез
не поле праці. Ідімо ж на це поле, закачавши рукави, зрікшись всяких інших
думок крім думок успіху загальної справи, перемоги націоналізму, який являє
собою найкращий шлях до визволення України..
Я почуваю себе в праві говорити до Вас так, як говорю і про справи, про
які говорю, бо я найкраще знаю про те, що на Рідних Землях боєвики УНРуху
стоять у кривавій боротьбі. Щоденно падають вони з вірою в перемогу і з ві
рою, що вони не самі, що вони мають у вас глибоке й міцне запілля. Боротьбу
свою ведуть вони всякими засобами підпілля, від збройного до пасивного
спротиву, чи ідеологічної боротьби, Скрізь і завжди вони ставляють на карту
своє життя, голе життя і життя своїх родин до третього коліна. Чи сміємо
ми в той час дбати про привату, зводити порахунки за дрібні справи наших
ам^оіцій?
Ні не сміємо! Тому вітаю тих, що працюють і кличу тих, шо стоять осто
ронь чи недостатньо активні. Вітаю заходи вашого терену в справі осягнення
насамперед єдности українського націоналістичного світу. Важка це справа,
але нас не манять справи маті й легкі. Нехай ними займаються слабі, нехай
займаються ними слабодухи. Для нас не існують дрібні амбіції й дрібні справи,
ми ставили голови за велику справу, сьогодні поставмо наш труд, час і засоби,
наше завзяття і витривалість.
Сьогодні на Рідних Землях далеко більше знають про нас і нашу працю,
як знали колись. Кожен наш успіх підбадьорює борців. їхні успіхи сьогодні вже
великі. Хіба ворог прилучував би до України Крим, хіба давав би якісь уступки
бодай на словах, коли б не зростав там спротив і сила самостійницького та
бору, якому і Москва мусить поступатися? Успіхи Української Національної
Революції великі й вони все зростають.
Але фронт Української Національної Революції, кладучи величезні жерт
ви, має певне право вимагати від запілля сповнення його обов’язків: великих,
але ж настільки легших від завдань фронту! 1уявіть собі на хвилину, що зі мною
приїхав би до вас зв’язковий від підпілля, хтось з ваших товаришів, що не ви
йшли на еміграцію, що залишились там, наражаючи своє життя і життя своїх
родин. Як глянули б йому в вічі ті, що «мають причини» відтягатися від праці,
що «не можуть» скласти свої пожертви на Український Визвольний Фонд, що
не хочуть поступитися своїми амбіціями, чи взагалі мають «свою думку»? Ось
цим питанням я закінчую моє слово.
Прийміть мою подяку й признання за все зроблене, але пам’ятайте,
що ніколи в праці не вільно вам зупинятися. Для націоналіста нема ніякого
виправдання його несповнення обов’язку. Якщо на еміграції немає кари фі
зичної, то є кара моральна. Є відповідальність перед власним сумлінням, а це
в націоналіста найбільший суддя. Є найбільшим життєвим вдоволенням для
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нас свідомість сповненого обов’язку перед своєю організацією, українським
народом, Україною.
Сповніть його повнотно, жертвенно, до краю, щоби вкладом вашого труду,
знанням і засобів принести волю, щастя і славу Україні!
Липень 1957 року

ІНТЕРВ’Ю З ГОЛОВОЮ ПРОВОДУ УКР. НАЦІОНАЛІСТІВ
ПОЛК. АНДРІЄМ М ЕЛЬНИКОМ
Містимо відповіді Високо достойного Гостя ОДВУ і Братніх Організацій
Полковника АНДРІЯ МЕЛЬНИКА — на питання, поставлені редакцією «Само
стійної України» в день його приїзду до ЗДА й відвідин Голови Ц У ОДВУ п, проф,
О. Грановського.
ЗАПИТ:
З якими думками Ви, Пане Голово Проводу, приїжджаєте на американ
ську землю?
ВІДПОВІДЬ:
Я мав думку відвідати американські терени нашого розсіяння, щоби до
кладно ознайомитися з умовами діяння Організацій Українського Націона
лістичного Руху на цьому континенті.
Запрошений Президією Національного Об’єднання Канади взяти участь
у Ювілейних святкуваннях 25-ліття УНО, я мав нагоду відвідати найважливіші
українські осередки в Канаді й залишаю цю країну з найкрашими враження
ми, з признанням за довершену нашим середовищем працю у всіх ділянках
організованого життя української спільноти.
Дотеперішні наші осяти в Канаді скріплюють мою віру в те, що наша спіль
нота за океаном стане незабаром поважним реальним Запіллям Визвольних
змагань України, даючи їм вже не тільки моральну і матеріальну, але й політич
ну поміч. Скріплюють цю мою віру хоч би висліди недавніх виборів в Канаді,
де українська спільнота спромоглася вислати до Канадійського Федерального
Парляменту шістьох послів помимо того, що здобула при тому пост сенатора,
а цими днями — й пост федерального міністра. Цим бо ж відкриваються ціл
ком реальні нові можливості ставити українську справу не тільки на форумах
провінційних парляментів, але й ставити її на порядок денний і на найвищих
щаблях політичного життя Канади.
Сподіваюся, що відтепер зусилля українських чинників будуть скеровані
на те, щоб справа визволення України з-під московського поневолення стала
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ОДНИМ із завдань зовнішньої політики Канади та що у висліді такої політики
цієї країни — англійської спілки народів — український нарід в Україні зможе
покористуватися такою самою свободою, якою користається наша національ
на спільнота в Канаді.
Я свідомий того, що іншими є об’єктивні умови діяння української спіль
ноти в ЗДА, бо ж і відміннішими є зовнішні вияви того діяння, п ри цьому те,
що ті вияви досі не позначилися так маркантно, як в Канаді, не перешкоджає
мені відмітити значні осяги, здобуті зусиллями української спільноти на землі
Вашінгтона останніми роками.
Є багато підстав вірити в те, що українство в ЗДА, діючи у відмінних умовинах
життя і пращ для уіфаїнської Справи, зуміє викресати зі себе якщо не такі самі,
то аналогічні своїм значенням для визвольної Справи вияви, щоб попри здобуття
для України прихильної загально-американської опінії, попри здобуття для неї
прюімьности визначних керманичів американського політичного життя, до
битися належної постановки і належного відношення міродайних чинників ЗДА
до визвольних змагань України, яке зміряло б до глибокого усвідомлення, що од
нією з безумовних і неминучих цілей зовнішньої політики такої потуги, якою є
ЗДА, мусить бути привернення Уіфаїні ЇЇ державної незалежности, як найістотні
шої передумови забезпечення миру у світі, а зоїфема у Східній Європі.
ЗАПИТ:
Чим хотіли б Ви поділитися з американськими українцями за посеред
ництвом «Самостійної України»?
ВЩПОВІДЬ:
Прибувши на запрошення Центральної Управи Організації Державного
Відродження України і її Братніх Організацій; Українського Золотого Хреста,
Молодих Українських Націоналістів і «Зарева», я ставлю перед собою завдання
нав’язати особистий контакт з поодинокими політичними діячами (як робив
я на терені Канади) для найірунтовнішого обміну думками й для зрозуміння
і з’єднання чужинних діячів для наших визвольних змагань.
Згідно з настановами Українського Націоналістичного Руху, ставлю я його
завданням продовжувати наші дотеперішні заходи для створення одного всеу
країнського фронту, в якому знайшлися б всі конструктивні національні сили.
Уважаю, що передумовою такого осягу необхідним є зближення чи скоординування дій поодиноких угрупувань українського націоналістичного світу. До
теперішні заходи в цім напрямку, — хай і не цілком задовільні, — все ж дають
підставу вірити в кінцевий успіх. Дія Українського Націоналістичного Руху
на терені ЗДА мусить бути скріплена у всіх ділянках і секторах, щоб відповідала
рівневі інших теренів. Для цього потрібна невтомна праця, чітка співдія всіх
чинників цього Руху в повній гармонії й при цілковитім взаємнім довір’ї.
Українська спільнота, яка несла й понині несе видатну поміч визвольним
змаганням України, понесе її видатніше і обильніше, коли стане свідком нашої
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в наших зусиллях. А цього потрібуємо, бо навіть завдяки доте
перішній допомозі нашим визвольним акціям, українське підпілля в Україні,
кероване ОУН, було в змозі протиставитися нишівному наступові Москви
і примушувало ворога до тих поступок українському народові, свідками яких
ми є останніми часами. Ці поступки з боку Москви є завдячувані неухильному
і незломному спротивові нації окупантові!
Боротьба на Рідних Землях іде за визволення України з-під московської
окупації, вона не знає ні плебісцитів, ні жодних форм напредрішенств: свідо
мість цього набуває загального визнання в широких масах на Рідних Землях.
Тому, щоб утримати цю боротьбу на належному рівні й надалі, потрібна все
мірна поміч їй від українства поза межами України, а найбільше — від наших
скупчень за океаном, на терені ЗДА і Канади.
ЗАПИТ:
Який Ваш погляд на ролю і завдання «Самостійної України»?
ВЩПОВІДЬ:
Вже сукупність завдань, шо стоять перед Українським Націоналістичним
Рухом в ЗДА, про які згадано вже вище, визнають ролю і завдання пресового
органу ОДВУ і її БО, яким є і має бути «Самостійна Україна».
Мобілізувати увагу української національної спільноти навколо пробле
матики, яку ставимо перед Рухом І спільнотою, бути віддзеркалювачем стану
нашого повсякчасного погогівяя і видайности нас, як активного запілля ви
звольних змагань України, й виконати функцію зв’язкового-координатора,
що пов’язує творчі шукання і здобутки окремих Братніх Організацій, чи навіть
окремих їхніх Відділів.
Бо ж сила клітин Руху, сила лінії нашого фронту лежить в суцільності на
ших лав і в єдності зусиль, спрямованих до спільної мети.

Липень 1957 року

ЄДНІСТЬ НАМ, БОЖЕ, ПОДАЙ!
(С лово Голови П У Н п олковника А ндрія М ельника
на бенкет і в Торонт о, 1 7 т равня 1 9 5 7 р о к у )

Ексцеленції!
Вельмишановні Пані й Панове!
Дорогі Подруги і Друзі!
Незвичайно мило мені засісти за спільним столом з представниками
української суспільности в Канаді, що сьогодні являється одним з найсильніших бастіонів української визвольної думки у вільному світі всуміш
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З Представниками канадської влади і представниками організованого всеканадського життя: політичного, господарського й культурного.
Невидимою радістю сповнені наші серця, коли бачимо серед нас пред
ставників Української Церкви.
Приємно бачити покоління, з яким я особисто ділив вояцький хліб і во
яцький труд, важкі і славні роки підпільної боротьби, жорстокі дні чужих
в’язниць і концентраків.
Приємно бачити представниць організованого жіноцтва, яке втерло
не одну сльозу збілованим, допомогло не одному підпільникові чи інвалідові,
не одній вдові чи сироті.
Радісно сидіти поруч представників нашої молоді, зокрема цієї, що вирос
ла чи навіть роджена вже тут, але для добра Батьківщини своїх батьків і для
збагачення духовости нової батьківщини плекає традиції та ідеали землі свого
походження.
Дуже мило мені засісти поруч з тими, що своєю кров’ю захищали Канаду
на укріпленнях Гонконга, в незабутньому штурмі Д ’єпа, в героїчному десанті
на берегах Нормандії чи в болотах Голляндії, борючись за високі ідеали люд
ства, за ті ідеали волі і свободи, за які лилася і безнастанне ллється понині кров
в Україні, чи то в рядах повстанчих загонів, чи то в рядах націоналістичного
підпілля.
Приємно бачити всіх вас, що стали зі знедолених емігрантів, які йшли
з-під ворожої окупації шукати кращої долі, співгромадянами однієї з найбідьших простором та однієї з найпоступовіших країн —Канади. Але найприємні
ше мені ствердити, що й тут, ставши не тільки формальними співвласниками
цієї країни, але й фактичними через свій вклад крови і труду, ви залишаєтеся
бастіоном української визвольної думки.
Канада сьогодні д ля всього світу є зразком наймодернішої методи творен
ня молодої нації. Творення нації на засаді вільного співжиття і зливання всіх
етнічних груп, які при цьому мають змогу зберегти своє обличчя. Вмійте ви
користати цю можливість. Вмійте вкласти в новий світ якнайбільш прастарої
і високої української культури, чим прислужитеся Канаді і людськості, чим
прислужитеся й Україні.
Що може бути більш корисне для молодої Канади, як пов’язатися органіч
но, через вас і дітей ваших, зо старим європейським континентом, пов’язатися
духово й фізично, черпати з нього неповторні вартості? Що може бути більш
корисне для України, як через своїх синів пов’язатися глибокими зв’язками
спільної творчости і спільної духовости з молодою країною, перед якою таке
велике майбутнє?
Тож ця ідея стояла перед очима сл. п. полковника Євгена Коновальця,
коли ініціював він творення Українського Національного Об’єднання в Ка
наді, і ви цю ідею згідно з місцевими потребами і канадськими законами
2 4 -1 1 4 9 6
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здійснювали. Ішлося не тільки про громадську організацію, що ширила б ідеї
українського націоналізму, але і про організацію, що була б живим звеном
зв’язку між Україною та англьо-саксонським світом, втіленим у Канаді, з яким
ми ніколи не були в війні, а завжди мали спільність інтересів: захист вільного
світу перед наступом московського варварства.
І ось сьогодні, дивлячись на пройдений шлях Українського Національного
Об’єднання Канади та його Братніх Організацій, з радістю треба ствердити,
що ця велика ідея здійснилася. Святкування вашого 25-ліття, на якому маю
приємність бути гостем, проходить під протекторатом Високо достойного
Сен Льорана, прем’єра Канади, при участі Високодостойних Поля Марііна
і Джона Пікерсгіла, що свідчить про здійснення контакту між українцями
й Канадою. Ви зо свого боку дали Канаді все, що мали найкращого, а зате Ка
нада признала ваші заслуги і ваше право працювати та помагати визволенню
України, користуючися великими вашими можливостями.
25 років праці Українського Національного Об’єднання та його братніх
Організацій — це 25 років боротьби за вселюдські ідеали. Боротьби чинної,
впертої, повної неперевершеного ідеалізму.
Що дало вам силу в тій боротьбі? Те, що ви боролися за речі вийнятково
конкретні, якими є визволення України з-під чужої, передусім московської,
неволі: політичної, соціяльної, духової. Мабуть, ніяка національна група
в Канаді не може похвалитися такими осягами, бо ніяка так не захищала своєї
Батьківщини своєю працею тут, як ви, як укршнці. Ось найкраще підтверджен
ня основного елементу українського націоналізму: одиниця живе для свого
народу, в нього знаходить своє вивершення і цим шляхом, і тшьки цим, най
краще служить вселюдським ідеалам. Нехай якийсь космополіт похвалиться
такими осягами, якими можуть похвалитися українці, що ніколи не цуралися
свого і тим найкраще служили всім.
Але святкування 25-літгя не може бути кінцем, не може бути притокою
спочити на лаврах. Перед вами нові завдання. Перед вами завдання творчости
на новому етапі української визвольної боротьби.
У висліді 25-літньої вашої праці можемо вважати закінченим у Канаді
період розбуджування національної свідомости; її треба далі розбудовувати.
Але треба перейти і до державницько-виховної праці, зокрема над молоддю,
і саме для цього Канада дає вам найкращі можливості. Виходячи з закріплених
за вами баз, можете сьогодні вислати вашу молодь на науку до дипльоматичних і військових шкіл, можете її вишколити в найбідьш потрібних професіях,
можете з неї мати найкращих організаторів. Служачи таким чином Канаді, ця
молодь спричиниться в майбутньому до збудування і розбудови Української
держави, бо ж розвал московської тюрми народів лежить і в інтересі Канади, як
і в її інтересі лежить пізніше впорядкування українського простору в Східній
Європі. Світ-бо сьогодні став цілістю, і все, що в ньому діється, стосується
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всіх народів. Тому й успіх українських Визвольних Змагань лежить в інте
ресі всього світу. Тому Канада може тільки радіти, коли наша молодь тут го
туватиметься до побудови нового і справедливого ладу на руїнах московської
тюрми народів.
Українське Національне Об’єднання Канади і його Братні Організації завжди
подавали й подають приязну руку всім українцям у Канаді й поза нею. Перед нами
такі великі завдання, що здійснити їх можемо тільки спільними українськими
силами. Всі українці знають, кого мають перед собою в УНО і його Братніх Орга
нізаціях: мають тих, що свого часу справились з найбільшою загрозою ворожих
впливів. Мають тих, що без них не обійдеться ніяка справа. Атому — спільне по
дання собі рук може бути тільки на користь українській справі.
Українське Національне Об’єднання Канади від першого Дня свого іс
нування стало на становищі соборности і ніколи не визнавало ніякого поділу
українців ні за принципом релігійної, ні територіяльної, ні групової приналежности. Спільні зусилля потрібні на майбутнє ше більше, як були потрібні
в минулому, бо завдання завжди більшають. Не одне доведеться зміїїити в май
бутньому, щоб мати кращі осяги. Перед вами вже стоять та очікують розгляду
і вирішення справді велетенські проблеми. їх бачу я очима здалека, на основі
усних і письмових звітів, з преси і наших видань останнього часу; вам вони
ближчі, в подробицях краще знані: ось побудова такого нашого культурно
го життя, що було б співмірне модерній добі і її масштабам, — ось щаслива
розв’язка преважного для нас життєвого питання, що ним є наша молодь, ось
модернізація вашого господарського життя, зокрема сільського господарства.
Цього добитись годі при партійних розбіжностях, при конфесійних роздорах,
при поділі на старих і молодих. Дякуймо Божому Провидінню, що слабнуть
ці поділи, а деякі з них безповоротно за нами. Світ сьогодні єднається, пере
ступаючи для багатьох справ національні кордони, чи ж не можемо ми переетупити наших внутріїпніх меж для здійснення великої мети, за яку боремося
по всьому вільному світу, за яку ллють кров бійці на Рідних Землях?
Дотеперіїпні спроби й невдачі в творенні єдиного українського визвольно
го фронту не можуть і не сміїоть нас знеохочувати. Навпаки: буде настирливим
нашим завданням доложити всіх зусиль, щоб відновити і збільшити наші доцьогочасні заходи в цьому напрямісу.
Ввижається мені велика спроба об’єднання всіх українців у вільному світі,
без уваги на країну їх перебування, без уваги на державну приналежність —
шляхом Світового Конгресу Українців для створення Світового Союзу Україн
ців. Ось завдання, що його ставимо для українського націоналістичного світу:
дати не тільки інщіїїтиву, але й бути реалізатором цього завдання.
Та передумовою для цього є узгляднення і координація дій нашого націо
налістичного табору, зближення і єдність націоналістичного світу. Цю єдність
нам. Боже, подай!
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Для здійснення заповітної мети у світі визвольних рухів Україна стоїть
у передовій лінії, а в світі свободи Канада висувається на одне з перших місць,
якщо не на перше, бо не обтяжена вона в минулому ніякими кривдами, запо
діяними будь-кому. Тому українська суспільність так добре почувається в ній,
тому Канада така близька їй, тому Канада може бути певна льояльности її. Буде
завданням вашим ці гарні взаємини, що лучать вас з іншими громадянами
цієї країни, розбудувати в канадсько-українську дружбу і своїм збільшенням
вкладу в розбудову цієї молодої держави осягнути, щоб привернення свободи
поневоленій Україні стало одним з перших завдань міжнародньої політики
Канади.
Вітаю Українське Національне Об’єднання Канади та його Братні Орга
нізації з його срібним ювілеєм, вітаю з великими осягами. Нехай Бог поможе
вам у виконуванні ще більших завдань майбутнього.
Підношу мою чару у славу Українського Національного Об’єднання Ка
нади і його Братніх Організацій.
Слава вільнолюбній Канаді!
Слава Україні!
17 травня 1957 року

ДЕКЛЯРАЦІЯ П ’ЯТОГО ВЕЛИКОГО ЗБОРУ
УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Заснована 1929 року Організація Українських Націоналістів веде проти
всіх окупантів безкомпромісну боротьбу за право українського народу на віль
не національно-державне життя, діючи як в Україні, так і поза її межами. Не
давно вона відбула свій черговий конгрес — П ’ятий Великий Збір Українських
Націоналістів, — на якому розглянула ситуацію в Україні та в світі. Президія
П ’ятого ВЗУН уважає за потрібне звернутися до вільного світу цією деклярацією.
Одним з головних чинників еволюції людськости в наші часи є націїї та її
намагання до волі і співжиття з іншими націїїми. Тому останнім часом ми є
свідками визволення недавно ще кольоніяльних народів та створення ними
своїх національних держав. Це сталося в більшості без збройної боротьби, але
за згодою колишніх європейських метрополій. Сьогодні останньою кольоніяльною імперією являється Совєтський Союз з Московщиною як метрополі
єю. Після розвалу Російської імперії царів у 1917 році різні її народи проголо
сили свої національні держави, між ними й Україна, що стала незалежною
актом з 22 січня 1918 року. Бажаючи відновити стару імперію в новій формі,
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МОСКОВСЬКІ большевики під проводом Леніна пішли збройним походом проти
Української Народньої Республіки, Після чотирьох років завзятих боїв боль
шевики окупували Україну та, позбавивши її суверенности, насильно і проти
волі українського народу включили її в т. зв. СССР під назвою Української
Совєтської Соціялістичної Республіки.
Проти цього московсько-большевицького насильства український нарід
невпинно веде боротьбу всіми можливими засобами, від спротиву русифіка
ції до підпільно-революційної акції. Новим володарям імперії, як і їхнім по
передникам, не вдалося перетопити поневолені народи, ані зламати їхнього
спротиву, виявом якого був штучно організований голод у 1933 році, процеси,
розстріли та заслання, що відбувалися впродовж останніх сорок років і відбува
ються далі. Під час Другої світової війни поневолені народи СССР виступили
збройно проти Москви й Берліна. Український нарід провадив свою боротьбу
р діянні Української Повстанської Армії та інших повстанських формацій,
що протиставились окупації України німцями та росіянами. Але не без під
тримки західніх потуг СССР опинився в таборі переможців і підпорядкував
собі країни Центрально-Східньої Європи, накинувщи їм комуністичний
режим та кольоніяльну залежність. І так постала совєтська імперія ще більша
і ще агресивніша від імперії* царів, маючи свої західні кордони на лінії Штеттін — Трієст.
Події 1956 року в Польщі й Мадярщині знову наявно засвідчили спротив
т. зв. сателітів московському кольоніялізмові. їх спротив збшьщився з ментом
вибуху конфлікту між Москвою й Пейпінґом, яскравим прикладом чого є
еманципаційні намагання Румунії. Мають рацію західні потуги, коли затіснюють зв’язки з країнами Центрально-Східньої Європи і тим помагають їм
унезалежнюватися від СССР. Одначе ті потуги допускаються помилкового не
догляду, роблячи ріжницю між сателітами та поневоленими народами СССР.
Змагання цих останніх ідуть в парі зо змаганнями сателітів, і не випадково
УПА дала себе відчути під час повстання в Мадярщині в 1956 році. Україн
ський нарід ставить рішучий спротив московсько-комуністичній окупації,
використовуючи скупі легальні можливості та ведучи підпільну боротьбу,
про що свідчать судові процеси, заслання та шалена пропаганда большевиків
проти українських націоналістів.
Немалою заохотою для українського народу в його визвольній боротьбі є
еманципація народів Азії та Африки, як теж поява нових форм співпраці між
вільними народами. Український нарід культурно й географічно належить
до Європи. Тому особливу увагу українського народу притягає об’єднання
європейських націй, що розбудовується на основі спіїїьноти цивілізації, еко
номічних інтересів, політичних прямувань та для протидіяння загрозі з боку
скомунізованої Росії та 'її експансії. Східньоєвропєйські народи, що своїми
духовними й матеріальними інтересами тісно пов’язані з Заходом, не можуть
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брати участи в створенні об’єднаної Європи через спротив Москви. А ці країни
з 150 мільйонами населення, з їх природними багатствами, з їх стратегічним
положенням можуть відіграти в наявному змагу комуністичного Сходу проти
західнього світу вирішальну ролю. Включення України в об’єднану Європу
лежить в інтересі не тільки українського народу, але й вільного світу.
Останніми часами Москва устами Хрущова висунула ідею мирного спів
життя комуністичного світу зо світом вільним. Ця ідея не менш облудна від ін
ших з московського репертуару, подиктована не тільки страхом перед атомною
війною, не тільки бажанням вести боротьбу за опанування світу політичними
та господарськими засобами, але теж внутрішніми суперечностями в совєтській системі, економічними труднощами й політичними ускладненнями
внутрі й назовні совєтської імперії. Мирне співжиття зміряє до морального
роззброєння противника. Сам Хрущов заповів, що Москва ніколи не припи
нить ідеологічної боротьби і не піде на ідеологічну коекзистенцію. Холодна
війна політичними засобами з московськими та китайськими інтригами в Азії,
Африці та Південній Америці триватиме так довго, як довго існуватимуть ко
муністичні центри в Москві чи Пейпінгу.
Ні атутом ядерної зброї, ні мирним співжиттям не можна усунути загрози
московського імперіїїлізму чи комуністичної підривної роботи, ні послабити
престиж комуністичних потуг, що його вони здобувають своєю облудною
пропагандою. Помилкою було б думати, що в обличчі китайської небезпеки
Совєтський Союз може колись стати союзником вільного світу. Народи, по
неволені нині совєтською імперією, будуть союзником вільного світу тільки
тоді, коли вони стануть свобідними. Тому вільний світ повинен піднести
прапор боротьби проти московського імперіялізму та кольоніялізму, щоб
позбавити кремль фальшивого престижу і довести до розподілу совєтської
імперії на належні держави поневолених народів. На жаль, західні потуги бай
дуже ставляться до визвольних змагань поневолених народів СССР. Інколи
виявляється, що вони готові ціною визнання сучасного політичного на Сході
Європи забезпечити мирне співжиття. Тут лежить найбільший риск, що його
допускаються західні потуги й політики, дозволяючи Москві бути поневолю
вачем та грати ролю «визволителя від імперіялізму».
П ’ятий ВЗУН уважає, що потуги вільного світу в їхньому власному інтересі
повинні зайняти тверде становище щодо Москви та її політики й усіма можли
вими засобами підтримати визвольні змагання народів на Сході Європи. За
хідні потуги повинні сприяти боротьбі поневолених, помагаючи їм здійснити
право рішати самим про свою долю. Тим шляхом буде вможливлена участь
народів Сходу Європи в процесі організування об’єднаної Європії і включення
їх в європейську спільноту, без чого вона була б неповна.
Україна як найбільша з поневолених націй відограє провідну ролю у ви
звольній боротьбі поневолених Москвою народів, її боротьба за самостійність
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настільки очевидна, що Москва від хвилини її завоювання пробує заспо
коїти її аспірації видимістю держави в формі УССР, а по війні — членством
в Об’єднаних Націях. Цей факт дає Заходові додаткові можливості помогти
Україні здобути суверенність та мати змогу укладати свої відносини з іншими
народами, не виключаючи і народу російського, на основі взаємного пошану
вання і співпраці. Тоді Україна буде в стані виконувати свою історичну місію,
що нею є посередництво між європейським заходом і азійським сходом, яка
випливає з її географічного положення та історичних традицій.
П ’ятий ВЗУН уважає своїм обов’язком звернути увагу відповідальних
міжнародних чинників на вище заторкнені проблеми і вірить, що ці проблеми
знайдуть зрозуміння та належне трактування.
Президія П ’ятого Великого Збору
Українських Націоналістів.
На чужині, липень 1964.

КОМУНІКАТ ПРОВОДУ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Всевишньому сподобалося покликати до себе Голову Проводу Україн
ських Націоналістів полковника Андрія Мельника, незламного керманича
Українського Націоналістичного Руху протягом 25 років, наступника ВождяОсновоположника Євгена Коновальця. Біль наш не має меж, втрата це для
всього українського народу — незамінима.
Андрій Мельник, старшина Українських Січових Стрільців, від 1914
року став у ряди активних бійців за українську державність. Він — Начальник
Штабу Дієвої Армії Української Народньої Республіки, перший Крайовий Ко
мендант Української Військової Організації, формації, що перебрала на себе
збройну боротьбу іншими засобами. Він — співосновник Організації Україн
ських Націоналістів і Голова Проводу Уіфаїнських Націоналістів. З Його ім’ям
зв’язана ціла епоха українських визвольних змагань, і втрата це неймовірних
розмірів.
Український Націоналістичний Рух тратить в особі Андрія Мельника
свого найгіднішого й найвищого Репрезентанта. Увесь український нарід
тратить у Ньому людину криштальної чистоти, характер без скази, незапере
чний авторитет морального порядку, що лишався авторитетом для всіх при
всіх політичних пристрастях і спорах.
Схилім наші голови перед маєстатом смерти і перед пам’яттю неповторно
го Борця. Поклянімося, що всіми нашими силами будемо продовжувати діло,
якому Він віддав усього Себе.
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Висловлюючи найглибше співчуття його вірній Товаришці життя і труду.
Вельмишановній Дружині Покійного, вшануймо пам’ять померлого Голо
ви ПУН жалобою, що простягнеться сорок днів від дня смерти, тобто до дня
10 грудня 1964 роїсу. День 12 грудня, день народження полковника Андрія
Мельника, і день його небесного покровителя, Святого Апостола Андрія
Первозванного, — 13 грудня — нехай стане нагодою загального відзначення
нам’яти Покійного.
Ми ж, націоналісти, віддаймо честь Покійному нашою посиленою працею
для здійснення ідеалів, що ддя них Він жив, що їх Він нам прищепив.
Провід Українських Націоналістів.
1 листопада 1964 року.
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Листи Євгена Коновальця до Андрія Мельника (1919—1922 рр.)
Від 31 ірудня 1919 р.

Вельмишановний Пане Отамане.
В першу чергу почуваю своїм обовязком від свого імені і тої рештки Стрі
лецтва, яке зібралося в Луцьку, висказати Вам, п[ане] Отамане, нашу глибоку
радість з приводу поліпшення Вашого здоровя. Віримо і ждемо всі хвилини,
коли ви зможете назад повернути в Стрілецьку сімю і спільно з нами зносити
те все, що посилає нам недобра судьба.
Певно, вже вам сотник Кушнірук розказував, як нам живеться. Від його
виїзду нічого не змінилося, хіба це, що з наших молодших старшин залиши
лось дуже мало здорових. Більшість будьте вже кінчить хворіти, будьте начинає. А здорові ждуть, коли захворіють.
Непевність, що дальше, недостача мінімальної інформації і орієнтіровки
робить наше становище справді дуже неприємним. Всі дивуємось, що за при
чина, що досі Чиж не дає про себе ні знаку життя. Не можу собі представити,
аби досі не було у нього спромоги з нами звязатись. Вже два рази посилали
до нього письма, но досі ніякої відповіді не одержали.
Хотів дуже з Вами побачитись та побалакати, не знаю тільки, як це зро
бити. Буду прохати через Кушнірука штаб фронту, аби дозволив мені поїхать
в Рівно. Чи вийде що з цього, сказати не можу. Дійсно, не знаю, що робити
на випадок, коли всім нам скажуть їхати до Ланцута. Якщо буде спромога
у Вас, передайте письмо і напишіть мені Вашу думку.
1) Що нам робити на випадок, коли дійсно начались ту формування.
2) Коли би нас хотіли вести в Ланцут до табору.
3) Та взагалі, яка Ваша думка відносно нашого майбутнього.
Очікуючи відповіді, позвольте від нас всіх переслати Вам, п. Отамане, ви
слів нашого глибокого поважання і побажання скорого виздоровлення.
( Євген Коновалець)

31/12.

Сотн[ику] Матчаку від всіх привіт і скоро виздоровіти, а вщ мене прохання
скоро вертати до нас.
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ВІД 2 січня 1920 р.

Вельмишановний Пане Отамане!
Тому два дні вислав до Вас через сотника Сергу листа. Сьогодні, користу
ючись нагодою, висилаю другого.
Всі ми дуже раді, що Ви невдовзі покинете шпиталь. Залишається нам
тільки ще раз побажати Вам і сотникові Матчаку якнайскоріше видужати
та повернути із повного здоровля.
В нас не зайшло нічого нового. Ждемо ще кілька днів разом до вирішення
нашої справи, якщо вона скоро вирішена не буде, кожному залишимо повну
свободу ділання і рухів. Тому що довше держати всіх задля хвороби і недостачі
грошей ніяк не можна. Кожний по своїй ініціативі і проворності буде в силі
скоріше поправити свою судьбу.
До Вас, п[ане] Отамане, у мене два прохання:
Перше, перешліть як можна скоріше мені відповідь на перше моє
письмо.
друге, передайте від мене Мамчурові категоричний наказ, аби з 4000 ро
сійських рублів, які він після виміни залишив при собі, 2000 рублів передав
КушнірукоБІ. я вже два рази передав в цьому напрямкові Мамчурові дирек
тиви, но досі він ще цього не виконав.
Кушнірук, не маючи грошей, хоче з Рівного виїхати. Якщо Мамчурові
буде пізніше потрібно ще грошей, ми видамо йому з тих, які ще має сотник
Чиж з собою.
Ми в Луцьку приділаємо всі міри для поправи судьби наших хворих. Вчора
вже завязався ту ратунковий комітет, зложений з українців, завданням котрого
прийти з допомогою нашим хворим. Що з цього вийде, ще сказати сьогодні
не можу.
в надії, що скоро побачимось, бажаю всього найкращого.
(Коновалець)

Луцьк,
2/1 1920.

Вщ 5 січня 1920 р.

Вельмишановний Пане Отамане!
Письмо Ваше одержав. За висказані Вами думки щиренько дякую. За
значити мушу, що вони сходяться з нашими. Ми вже кілька разів відбували
довгі засідання Ради, на котрих обговорювали широко теперішнє наше ста
новище, всякі можливості відносно майбутнього, но недостача мінімальних
принайменших інформацій не давала нам змоги приняти певне рішення. Всі
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наші змагання направлені були на це, аби як-небудь звязатись з Варшавою
і звідтам одержати дані для нашого орієнтування. Зазначити мушу, що всі
наші змагання не увінчались досі успіхом. Поступування Чижа являється для
мене незрозумілим і дуже загадочним. Сьогодні тільки прийшла до нас перша
ластівка — вістка, яка дає нам певну підставу думати, що наші справи дещо
поправляються. Телеграмою Начального польського командування полк.
Безручко зістав визваний до Варшави (як виразно зазначено) до отамана
Петлюри.
Вправді, не знаю точно, що спричинило цей факт, чи наші листи, які ми
висилали в Варшаву і домагалися викликання туди кого-небудь з нас, чи може
другі обставини, но сам факт, що Безручко вже їде в Варшаву, буде для нас
в своїх наслідках корисним.
Аби дати йому директиви, скликав я сьогодні засідання Стрілецької Ради,
яке ще вправді не скінчилося, но рішення котрої можна вже предвидіти. По
криватися буде воно з тими думками, які Ви, п[ане] Отамане, висказали в свому письмі. При нагоді мого побуту передам вам все точніше.
Гроші, передані Вам і сотн[икові] Матчакові, прошу задержати при собі
і ужити їх для своїх потреб. Вам обом треба як слід відправлятися.
Відносно цього, чи Вам держатися Штабу армії, про це побалакаємо
в Рівнім.
Поки що бажаю всього найкращого. Кріпіться і вертайте до здоровля.
(Коновалець)

Луцьк,
5/січня 1920.
Матчакові мій привіт.

Від 9 січня 1920 р.

Високоповажаний Пане Отамане.
За письмо і інформації дякую. Передвчора вечером приїхав до нас Чиж,
а вчора в Варшаву виїхав полк. Безручко. Інформації, які привіз нам Чиж, схо
дяться приблизно з сими, які передали Ви нам в останньому письмі. Різниця хіба
ця, що він більший може песиміст і більш критично ставиться до всіх рішень.
Привіз він мені наказ, на основі котрого мені доручається Головним
отаманом перевести реєстрацію всіх Старшин і Стрільців в Рівному і Г 'щьку.
Розуміється, що в цьому наказі немає абсолютно ніякої згадки будь то про
кошти, з такою реєстрацією получені, будь то цро змогу свобідного проїзду,
який теж необхідний для цього. Беручи під увагу, що теперішня хвиля вима
гає цього, аби з Вами обовязково особисто порозумітися відносно цілої маси
питань (тим більше, що стоїмо перед можливістю в короткому часі нашої
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дальшої мандрівки) як теж, аби виконати доручені мені завдання, прошу вас
ще раз, п. Отамане, постаратися о це, аби було мені дозволено поїхати в Рівне.
Сильним аргументом для цього може послужити моє доручення, яке одержав
від Головного отамана.
Чиж мав сьогодні виїхати до Вас, но дешо захворів. У нього мається до
кумент, виданий Начальним Польським командуванням, важний до 31 марта
с[ього] р[оку] на свобідний проїзд в районі Луцька, Рівного і Старокостянтинова. З Рівного він зараз поїде в Старокостянтинів.
Все точніше розкаже він вам особисто. Виїде до Вас завтра вечером. Добре
було би тому, коли би і для мене прийшов дозвіл до завтра вечора, тоді ми би
разом приїхали до Вас.
Поки що здоровлю широ.
(Коновалець)

Луцьк,
9/січня 1920 р.

Від 2 лютого 1920 р.

Вельмишановний П. Отамане!
Не знаю, чи письмо моє захопить вас в Варшаві, все-таки пишу. Вчора
одержав я письмо від одного з наших старшин, які відправились в Галичи
ну. Повідомляє, що всіх старшин направлено зі Львова в табор полонених
в Вадовиці. В цій справі написав я офіціальний рапорт от. Сальському, а Вас
прошу, п. Отамане, занятись цією справою і по можності сил своїх полагодити
це в корисний для наших старшин спосіб іменно, аби їх відпущено домів або
при найменше направлено в Ланцут. Аргументи, що вони як військові Над
дніпрянської армії, користуються правами городян Наддніпрянської України.
Закон горожанства ще в самій Польщі остаточно не вирішений, так що хоть
вони галичане, не виключає ще цього, аби були вони горожанами Наддніпр.
України. Корпус СС як такий не мав змоги навіть хвилево виступити проти
Польщі, противно мав завдання держати з польською армією контакт, що теж
совісно виконував.
Крім цього, прошу Вас, п. Отамане, остаточно вирішити нашу судьбу.
Ждемо Вас з нетерпеливостю.
Здоровлю щиро.
(Коновалець)

Луцьк,
2/2 1920.
Гроші обов’язково привезіть, а то буде катастрофа.
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Від 20 лютого 1921 р.

Андрію!
Багато часу поминуло і багато дечого прийшлося переглянути за цей час,
коли останній раз писав до Вас. Не гнівайтесь на мене, що так довго не від
зивався до Вас, перепросіть від мене також і других товаришів. Просто нерви
так розстроїлися, що не дають змоги як слід зібрати своїх гадок. Від Вас також
немає вже від довшого часу ніяких вісток, хотілось би все-таки знати, як Вам
тепер живеться та що тепер робите. Вашу посилку, а дальше два примірники
запрошень одержав. Сердечно дякую. Заповідженого Вам довшого письма,
однак, ще досі не одержав. З кореспонденції Костика виносить можу, що Ви
його ще досі не вислали.
Перед кількома днями одержав дуже симпатичного листа від Ікусятка.
Правда, Андрію, що воно дуже миле дитятко. Хвалиться мені, що держить
голову гордо, не орієнтуючись в теперішній обстановці. Не можу, розуміється,
нічого більше сказати, хіба просить Вас, Андрію, на дальше держать Мацюпство в своїй опіці.
Ту приїхав Юрко, розказував про всякі справи, дійсно чогось цікавого не міг
нам сказать. На кожний випадок прошу Вас поробити заходу, аби жахливі, а
в своїй основі рішучо брехливі виступи там між вами Василя в якнайбільше
рішучий спосіб здемаскувати. Рівночасно прошу якнайскоріше мені донести,
як полагоджена справа з відомим Вам чеком. Вправді від Юрка я в цій справі до
відався дещо, остаточних, однак, наслідків Ваших заходів в цій справі не знаю.
Хотів би конче бодай на кілька день заїхати до Відня. Не знаю, чи це мені
вдасться, тому що дозвіл на виїзд вицофать тепер дуже тяжко. Старання о пашпорт я вже начав. Вас знов прошу мені донести, чи і в який спосіб найкраще
можна одержать право візиту до Відня.
Я тепер міцно вчуся. Хотів би ще перед святом здать іспит, поза тим зай
маюся ще деякими справами, котрі абсортують мені весь свобідний час. Від
носини на загал ту досить тепер несимпатичні.
Юрій Вас., Роман і Юрко зі своєї виправи вже вернулись. Юрко і Юрій Вас.
знов у Львові, Роман по'іхав до Каліша. Під час цеї виправи убито Стефанишина та ще декілька кращих хлопців. Так що, Андрію, ряди з кожним днем
меншають. Вправді, з цього факту не можна ще виносить, що справа ціла вже
програна, таки її, однак, через це, розуміється, значно змаліла.
В скорому вже часі повинен Вам зложить візит Сл., котрий розкаже Вам
про все це точніше.
Особисто про мене нічого цікавого бідьше передать Вам не можу. З Мруком живемо в згоді, дисонансів ще досі між нами не було, маю повну надію, що
і в майбутності їх також не буде. Мрук просить мене Вас сердечно поздоровить,
він також збирається написати Вам довше письмо.
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Коли би Вам треба було грошей, так, розуміється, прошу взяти собі їх
стільки, скільки Вам буде потрібно, прочі прошу по можності, щоби не лежало
дарма, ульокувати так, щоби і користь з цього була і скоро їх можна було видостати (принайменше частину з них). Чи написали до Миколи? Чи вислали
Ви йому ті інформації, о висилку котрих я ще давніїпе Вас просив? Напишіть,
Андрію, до мене про все це, що мене цікавить, розуміється, стилізуйте так,
щоби і непокликані могли це читать. Ви, здається, зрозумієте мене, треба
не раз і на зимне дмухати.
Здоровте від мене Івана і Павла.
Здоровлю Вас сердечно.
2 0 /ІІ1921.

(Коновалець)

Від 24 березня 1921 р.

Андрію!
Заїхалось нам відносно добре і щасливо. Поки що принаймні ніяких над
звичайних неприємностей ще в мене не було. Досі ще не маю кімнати, так
що мушу по черзі спати то у Михайла, то в Славка. Сам особисто почуваю себе
не надзвичайно добре. Складаються на це всіляьсі причини. Відносно наших
спільних справ, то мушу вам заявить, що справа представляється дуже гарно,
на кожний випадок далеко краще, як це ми ще у Відні допускали. Прошу тому
заявити всім нашим спільникам, що ту все в порядку, щоби тому були доброї
віри і не падали духом. Дальше прошу ласкаво передать від мене, щоби нача
те діло продовжували дальше, тому що з огляду на тутешні відносини спілка
може принести дуже гарні успіхи. Дуже радий, що Ви там у Відні виключно
майже своєю іїпучцією тільки відчули, що нам робити треба. Довше і обширніше напишу вам, коли розглянусь точніше в справах і порозуміюсь остаточно
з людьми. Василь на вашу давню адресу переслав Вам деякий інформаційний
матеріал, написаний вже після мого приїзду, котрий прошу прочитати і дати
до відома другим нашим спільникам. Якщо Ви ще його не маєте, прошу це
з давнього Вашого помешкання забрать. Перед висилкою забув йому сказати,
що Ваша адреса вже змінена. Оля сидить ще у Львові. Іка сьогодні вже ви
їхала до Ворохти. Всі вони дуже часто згадують Вас і бажали би Вас побачить
у Львові або Б Ворохті.
Я сам хочу з другим тижнем начать працю. До цього часу хочу заїхати
у Тарнів, щоби там побачитись ще з деякими людьми як теж розглянутись, чи
не можна би там вашої справи поладнати. Про мою поїздку у Тарнів прошу
нікому нічого не згадувать. Коли тільки вернусь з Тарнова, напишу Вам все
це якнайточніше.
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Поки ЩО здоровлю Вас щиро
і бажаю всього найкращого.
Львів, 24/ІІІ-1921.

(Коновалець)

До мене прошу писать на адресу
Сикстутська УР.
Прошу здоровити всіх знайомих, в першу чергу нашу кумпанію, та переда
ти, що в найближчих днях вишлю кожному з них листа. Івану Івановичу про
шу передать, що справу його тільки частинно полагодив та що дотична особа
вже виїхала вчора на Схід. Костикові, що посаду для нього дуже легко можна
буде найти. В теперішніх розглядається в умовинах і в скорому часі буду вже
в зможности дать йому більш конкретні дані.
З Рожановським ще не бачився.
Чи перепросили вже д-ра Левицького від мене за це, що не зайшов до
нього?
Ще раз прошу прийняти за поважання моєї великої вдячності для Вас,
Андрію, про що, впрочім, хочу в найближчих днях написати Вам окремого
листа.
Здоровлю.
(Коновалець)

Від 27 березня 1921 р.

Андрію!
Всі Ваші письма т[о] є[сть] з Ш, 12,16 серпня, як тепер телеграму Миколи,
а дальше письмо Івана одержав. Сердечно подякував за пам'ять і інформацію.
Телеграма мене дуже втішила. Коли дійсно справа ця буде доведена успішно
до кінця, а доведеться до кінця — вважати її буду тільки тоді, коли всі потрібні
документи будуть вже в ваших руках, тоді, розуміється, можна буде балакать
дещо конкретніше і про інші справи. Поки що просив би Вас ту цілу справу
задержать якнайбільшому секреті. Письмо Миколи прошу у відписі переслати
мені зараз, коли його одержите.
Точніші вказівки перешлю Вам в найближчих днях після мого повороту
вже на постійний побут до Львова. Поки що прошу ласкаво припильнувати цєї
справи, щоби випадково воно не загнулось. Добре було би, щоби Ви подали
мені точні дані, яка повновласть Вам потрібна для цього, щоби остаточно її
зреалізувати і, передусім, чи повновласть ця має бути загальною, чи має бути
зазначено в ній також, для кого вона призначена. В цій справі Михайло теле
графічно викликав мене до Львова, я це вже вам писав. Прочитавши точно всі
Ваші письма, як тепер прийнявши до відома з вдоволенням зміст телеграми,
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мусів ще виїхати назад до Ворохти, щоб забрать всі свої речі і вернути вже
остаточно до Львова. Цього листа пишу Вам тому ще з Ворохти і передаю через
Іку, котра сьогодні іде до Львова. Я сам вертаю до Львова завтра, а найдальше
післязавтра. Мрук вертає в половині вересня.
У Львові бачився з п[ані] Мілєною* і з нею все точно перебалакав. Про це
все напишу Вам точніше зі Львова.
Славко і Василь сидять ще у Ворохті. В скорому часі вертають також
до Львова.
Прошу Вас найскоріше відповісти на мій послідній лист.
Іванові прошу дуже сердечно подякувати за його письмо і передать, що
в якнайскоршому часі сповнить всі його побажання.
Жду також на відповідь від Павла.
Здоровлю Вас сердечно.
(Коновалець)
Ворохта,
27/ІП 1921.

Від 4 серпня 1921 р.

Андрію!
Ваші оба листи, як теж посилки, одержав, за все Вам сердечно дякую.
Не дивуйтесь, що далі так мало до Вас писав, склалося на це дуже багато при
чин. Найважніше, що ще й досі немає своєї кімнати, що тільки мимо моїх
усильних пошукувань немає надії її найти. Дальше, моя праця ту на новому
терені. Біля моєї особи, а також біля цілого гуртка нашого назбиралося завдяки
дуже інтенсивній праці панів з Відня (Біберович і К®) багато легенд. Ви навіть
не уявляєте собі, може, якою підлою зброєю уживають ці пани, не виключа
ючи навіть самого більшого пана, щоб здискредитувать нас в очах галицького
громадянства. Мушу при цій нагоді з приємностю сконстатувати, що ця їхня,
коли хотів би я її точно скваліфікувати, наскрізь провокативна робота не на
ходила, а тепер тим менше находить який-небудь послух серед галицького
громадянства. Все, що досі було неясно, стараюсь і старатимусь ще дальше
зовсім безсторонно висвітлювать.
Маю надію, що всі тепер всяїсі такі відомості, пересилені різними шляха
ми у Галичину, будуть мати зовсім противний ефект, чим цього ті пани собі
бажають.
В зв’язку з цим стоїть теж вступна стаття в «Нашій правді» і передрукову
вання її з відповідними коментарями в польських газетах і «Рідному краю».
* йдеться про Мілену Рудницьку.
25-11-496
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Маю переконання, що ті відомості, які подає «Наша правда» про «Мол. Гал.»,
доставлені їм якраз цими панами тому, що деякі аргументи проти нас явля
ються тільки переповідженням таких же, які чули ми ще так недавно у Відні.
Спростування забрало мені тоді немало часу (помістив я його «І. В.» № 152
в 4 серп[ня], котрий не пересилаю тому, що будете його там мати.
Появу статті про Мол. Гал. в «Нашій правді» вважаю навіть для нас ко
рисною. Вони самі популяризують нам і організацію, і роблять нам прислугу.
Пишете теж в попередньому листі, що «Нашу відповідь» помістили у «Волі»
і «Укр. пр.». Не можу зорієшуватись, про що розходиться. Прошу тому о уточ
нені дані.
Все це забирало мені стільки часу, що не міг ні Вам написати довшого
листа, ні також серйозно зайнятись дорученою мені справою. До речі кажучи,
в теперішній час навіть годі що-небудь в цій справі зробить. Львів робить тепер
враження вимершого міста, багато розііхалось на ферії, а ті, що сидять навіть
'У Львові задля великої спеки, не мають зовсім бажання займатись чим-небудь.
На кожний випадок можу Вам зовсім щиро заявити, що наше становище ще
сильне та що воно буде дальше кріпшать. Студенство на (...) віднесло побіду.
Стаття д[окто]р[а] Наз[арука] викликала тільки великий несмак. Ваше р і
шення зірвати з ним всякі зносини — прийнято ту з одобренням. Напевно, ця
стаття появиться в І. В, Прошу тому бути доброї віри і вести працю дальше.
Відносно «Волі» і моєї відповіді «Укр. Слову» прошу зробити так, як бу
дете вважати найкраще. Я особисто бажав би собі, розуміється, щоби вона
була поміщена в цілости. Коли би, однак, це ніяк не можна було перевести
з Пісняч[евським], а нам скорочена відповідь була би, на Вашу думку, мож
лива для опублікування з моїм підписом. В такому разі прошу з цим фактом
погодитися і дати дозвід її в цьому новому виді помістити.
Не знаю добре, про який гонорар для Н. Н. Ви пишете. Оскільки ходить
о цю відповідь, то я вже з ним справу полагодив. Впрочім до нього я також
пишу.
Віїщосно Триля, то бачу, що то досить марненький чоловічок. В балачці
з ним вірою надзвичайною я йому не сказав хіба за що дав йому до прочитаня
платформу. Прошу тому вважать все проче, що він сказав, вислідом його фан
тазії. Щодо фотографій, то я йому ще окремо напишу.
Всі листи прошу поки що висилать на вул. Потоцького або на Сикстуську, 48, на адресу М-м Сотвіса (француженка).
Все, що тут написано, являється абсолютною правдою, за що я тут беру
повну одвічальність. Всі відомості прошу передать нашому товариству.
(Коновалець)

Здоровлю щиро.
4/серпня 1921 р.
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Р. 8. Потрібний звіт перешлю Вам при першій нагоді.
Раджу кожному, хто хоче поправити собі підорвані нерви, приїздити
до Гал. Тут дуже симпатична атмосфера і добрий грунт для праці.

Від 14 вересня 1921 р.
Андрію!
Певно, Ви десь дуже гніваєтесь на мене, шо так довго Вам нічого не пишу.
Знайте, однак, шо дійсно не мав часу. Після мого повороту з Ворохти по сьо
годнішній день весь майже вільний час мав нашим збіговищем зайнятий.
Налагодження всіх цих справ потребувало від мене стільки праці, що тільки
Сьогодні маю змогу дещо відпочити. Треба вам ще знати, що, попри всі інші
заняття, взявся дуже серйозно до науки (від 6 ранку до 2 поп. учусь, від 2—9
маю лекцію у одного адвоката, так що тільки пополудні і вечір присвятити
можу загальним справам.
Але вертаю до речі. Торжество наше, про котре я згадував і на котре Вас
запрошував, тривало майже три дні (10.11,12). Зібрались на ньому всі наші
знайомі. Мали ми честь вітати на ньому також Ромка, мав приїхати також
Марко, тільки в посліднім дні захворів. Є побоювання, чи не буде в нього
часом запалення сліпої кишки. Точніший опис його перешлю Вам. Можу вам
вже зараз сказати, що випало воно дуже млявим і марним. Склалось на це
дуже багато причин. Недостача обєднуючого моменту, відсутність конкретної
праці, а дальше багато різного рода і різних степенів непорозумінь, сягаючих
минувшини, — це тільки важнійші.
Після полагодження цеї справи, яка досі забрала мені стільки часу, ві
зьмусь до другої. Ще раз хочу підкреслити, що прошу рішуче мене не наглить
і не ставить мені речінців. Я знаю, що справа сама по собі важна, приспішення її потрібне, коли, однак, з неї має що-небудь вийти, треба дуже з великою
обережністю до її зреалізування приступати. Краще нічого не начинати,
як начати і скомпрометуватись. Про це напишу вам і Іванові більше в друго
му листі. З мого другого листа довідаєтесь про все точніше. На цьому місці ще
раз, однак, хочу зазначити, що дуже добре здаю собі справу з її важливості і до
цільності. Відносно цього, чи можна її буде на тутешньому грунті провести, я
не оптиміст. На кожний випадок маю повну надію, що це нам вдасться. Одно
тільки, що вже сьогодні речінець подати вам не зможу.
Думаю дальше, що незалежно від нас Ви можете там діло начинати. Звязування себе і вичікування вважаю на дальше шкідливим, щобільше коли Ви
начнете там, в себе, тим самим прискорите її в нас. Треба друкованого слова,
і коли ви це зробити можете, начинайте.
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Впрочім, Вдругому листі скажу вам більше. Ще раз кажу Вам, виступ Ваш
у Вас є не тільки доцільний, але потрібний. Ту попертя Ви найдете, і поможете
нам остаточно вияснить ситуацію, і прискорити само вирішення.
Більше так нічого нового немає. Прошу мені написати, чи одержали ви
моє письмо, в котрому прошу вас купить мені капелюх. Це мені потрібне не так
з огляду на капелюх, як тому, що боюсь, чи часом той лист не затратився.
В ньому писав я Вам про деякі важні справи. Досі підтвердження одержання
цього листа від Вас не маю.
Всі ваші письма одержав, також від Івана (досі чотири) і від Павла (два),
їм я також відпишу.
Дивує мене, чому досі Кость нічого мені не відписав.
Сьогодні з Ворохти вернула до Львова Оля. Дуже добре виглядає. Журить
ся, що досі ще Вам не відписала. Іка сидить в Мшані і вчиться.
Василь став тепер великим редактором в «Укр. Віснику*>. Михайло що
то задумує їхать в Німеччину. Маю надію, що ми його ще не пустимо. Славко
дальше працює в Горож[анському] Комітеті.
З п[ані] Міленою я в контакті. Вправді тепер кілька день не бачився, ду
маю, однак, завтра знов скласти її візит.
Все проче в другому письмі. Жалко тільки, що Ви не могли приїхати.
Бажаю всього найкращого і здоровяя всім добрим.
14/9 1921.

(К оновалець)

Здоровлю всіх знайомих, передовсім Івана і Павла.
Р. 5. Прошу обовязково якнайскоріше переказати докладний звіт вашої
праці з відповідними алєгатами і поясненнями Миколі Ц. Коли би самі цього
зробити не могли, доручіть написати такого Іванові. Це обовязково потрібне.
Звідси ми також висилаємо. Взагалі, прошу з ним звязатись. Прошу закласти
також бажаний нам комітет.

Від 15 вересня 1921 р.
Андрію!
В залученню пересилаю Вам відпис протоколу останнього зібрання Стрі
лецького зїзду. Як я вам вже раньше доносив, після мого приїзду в Галичину
застав свого роду ситуацію, що взагалі немає ніякої ради на це, щоби ще можна
було стрілецьку орган[ізацію] скласти. В виду цього, що між самими членами
Стр[ілецької] Ради були такі великі непорозуміння особистого і принципо
вого характеру, рішився в першу чергу ці непорозуміння усувати. Тому також
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ЯК першу точку нарад нашого зїзду поставив т[ак] зв[ане] «прання брудів», то
є прочищення атмосфери шляхом полагодження всякого роду закидів одного
члена проти другому особистого характеру, а дальше також більше принціпіального характеру. Внаслідок цього було назначення комісії слідчої для провірки фонду, а дальше слідчого для провірки господарки Коша, в першу чергу
прослідження закидів, пороблених Чмолі через Дашкевича. Опісля вияснено
Вам відоме непорозуміння між Крахом а Матчаком, натомість непорозуміння
між Сушком а Матчаком, Чижом і Кучабським полагодити все-таки не вда
лось. Взагалі, на дальше існування, а передовсім на якусь конкретну працю
нашої організації як такої, дивлюсь досить скептично. Причини:
І.
Що організ. СС не має як така ніякої змоги що-небудь конкретного
робить ту на галицькім грунті.
. II. Що поодинокі члени, а передовсім Львівська трійка, вже так тепер да
леко станули від самої організації, так дуже заангажувалися в місцеві галицькі
справи, що поки що принайменше на їх працю в самій організації годі покла
дать які-небудь надії.
III. Олександрівці вправді зберігали ще в себе давню СС традицію, в даний
момент, однак, вони вже дещо перестаріли, а дальше вони, сидячи в таборі,
не в силі творити чогось наглядного, реального, не в силі проявить якоїсь
активності.
IV. Всі прочі наші СС будь вчаться, будь заангажовались в локальні справи
галицької політики або галицького життя.
Все-таки, щоби зберегти центр орган., рішено поки що звинути Стр. Ради,
а вибрати тільки Раду Чотирьох, якій (...) передати ведення всіх Стр. Справ.
Дальше рішено по можності якнайскоріше скликати перший Стрілецький зїзд,
на котрім остаточно вибрати нову Стр. Раду. Перед цим, однак, по можності
старатись перевести організ. всіх, перебуваючи в Галичині СС так старшин,
як стрільців. Зїзд намічається скликати в річницю Мотовилівського бою. В цей
день думаємо улаштувать панахиду і концерт.
Працю чисто організаційну ми вже начали. Побачимо, чи що з цього ви
йде.
Заразом доношу і подаю до Вашого відома, що Рада Чотирьох на своїм за
сіданню іменувала вас своїм представником на закордоні.
Це тільки про СС.
При цій нагоді мушу поділитись з Вами трагічною вісткою, що большевицька чрезвичайка розстріляла нашого сотн. Андруха і наших старшин Нетослика і Решетуху за зорганізування Повстанчого комітету Січових Стрільців
у Києві.
Коли можливо, прошу відповідний некролог помістити також у «Волі».
В «Укр. Віснику» вже вчора це зроблено.
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Є певні дані, що арештування Андруха наступило на донос наших домо
рослих комуністів, донос такий мав через Прагу зроблений бути до Москви.
Ту справу ми стараємося ту розслідить точніше.

Від 21 вересня 1921 р.
Андрію!
Вже довший час не маю від вас ніяких відомостей. Після звіту з 26 серпня
далі від вас нічого не одержав. Не знаю, що за причина. Можливо, що після
цього ви ще писали на адресу Івана, він, однак, виїхав, а листи помандрували
за ним. Прошу тому написати мені, чи після 26 Ви ще що-небудь писали і
на чию адресу, а на дальше прошу висилати листи на адресу (...) Олі.
В нас ту нічого надзвичайного немає. Я начав учитись, вільні хвилі при
свячую загальним справам. Праця ту досить важка. Не маю навіть відповідного
попертя в наших, себто в Михайла, Славка і Василя. Вони настільки захопили
ся своїми успіхами, що важко взагалі з ними тепер балакать. До нашого про
екту ставляться з досить великою резервою, і це є головна перешкода, задля
котрої нашої справи (...) не можу ніяк посунути вперед. Попри них начинати
годі, з ними теж важко. Взагалі, з цею справою маю дуже багато клопоту,
все-таки надії не трачу.
Коли тільки одержу гроші, думаю, шо справу зможу остаточно рушити
з місця.
Пересилаю вам також письмо до Миколи Цегл., котре прошу зараз порученим надати на посту.
Дальше пересилаю Вам протокол нашого зїзду, пояснення до нього, для
ширшого знов гурта посилаю окремо інформації з краю, як теж звіт про нашу
справу.
Попри ці, в мене ще багато інших клопотів, про котрі Вам зараз писати
не буду.
Хотів Вам переслати через Іку Вашу валізу, вона, однак, не може її забрати.
Передам вже Вам її через Костика.
З Мручком живемо дуже гарно. Мушу вам похвалитись, що в цьому на
прямку все для мене складається якнайкраще. Ви самі, здається, не уявляєте
собі як слід, яка гарна з Мручка людина. Благословлю і Вас, Андрію, і цю
годину, коли рішився я остаточно станути на певний шлях. Вірю, що жаліти
цього не буду, а Вам, Андрію, дуже-дуже вдячний.
Коли зможете, Андрію, купити і переслати через Костика мені капелюха,
то буду я дуже радий. Не знаю тільки, чи одержали від мене це письмо, в ко
трому я вам про це писав.
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В. Виш. висилає ту до Галичини багато своїх агентів. Деякі з них роблять
враження, що приїздять з великими грішми. Всі вони, однак, чорта варті. Аж
сором бере, якими він себе людьми окружає. Це одна велика ганьба для нього.
Останнім таким приїхав ту якийсь старшина Галицької армії Заславський.
Має він повновласгі, підписані Виш. і Полетикою. Такого ще дурня, як цей
Заславський, ще досі не бачив. Коли ви або хто з наших буде з ним балакати,
можете йому від мене сказати. Впрочім, як думаєте.
Чи вислано вже звіт до Цегл. Коли ні, так прошу цю справу приспішити.
Дуже радий був би з Вами побачитись, багато дечого такого назбиралося, не
має в мене ту нікого, з ким можна би по душі побалакати. Взагалі, відчувається
дуже недостачу давньої компанії, надто був з нею зжився і привик, знали ми
себе і підходили до себе.
Особливо сьогодні в мене дуже погані настрої, чую себе дуже самотним,
і коли не Мручок, то рішучо не сидів би ту у Львові.
* Маю теж багато неприємностей з іспитами. На польському унів[ерситеті]
здавати не випадає, на укр. немає комісій. Сам ще не знаю, що буду дальше
робити.
Прошу не забувати по нас і при найменше деколи відізватись.
Бажаю вам багато здоровля і гарного
і доброго настрою і здоровлю широ.
(Коновалець)
21/9 1921.
Р. 5. Прошу здоровити Павла, Костя, Івана, Др. Лев.

Від 26 вересня 1921 р.
Андрію!
Ще про одну справу хочу вам написати, а іменно про ці доручення, котрі
перед моїм виїздом з Відня я одержав, як теж що досі зробив.
Успіхами похвалитись не можу. Склалося на це дуже багато причин.
I. Ще до мого приїзду з людей, на котрих при нашій акції ми рефлектували,
склався вже ту гурток під назвою; «Молода Україна:^.
II. Гурток цей зложений з найбільш активних людей, занятий працею і про
своє остаточне оформлення не дуже дбає. Цю справу вважає він другорядною.
Накидуватись мені і наглити їх — може викликати тільки противний ефект.
III. Так цей гурток, як взагалі все громадянство, ставиться до всяких почи
нів, котрих джерелом являється еміграція, з недовір’ям і негативно. Конечним
тому являється задержати певні міри осторожности.
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IV.
Беручи під увагу взагалі настрої тутешнього громадянства, закладення
задуманої нами організації ту на місці не являється так дуже пекучою справою,
як у Відні.
Підсумуючи це все, вважаю конче потрібним не надто спішитись. Умовини не найкращі, надії, однак, не трачу. Цього рода організація мусить ту
зродитися, тому що цього вимагає ту на місці саме життя.
Думаю, що коли тільки вже будуть в нас гроші і коли зможу вже конкретно
з людьми балакати про видавання журналу, зможу тоді під цим претекстом
їх обєднати. Є проект, щоб журнал такий зробити півофіціозом колегії ре
ферентів. Взагалі, з журналом маю надію посунуть також і навіть закінчить
доручену мені справу. Прошу тільки мене не наглить, тому що головою муру
не переб’єш, шонайбільше можеш сам собі голову розбити.
Платформа зовсім в цьому виді, як вона вами складена ту, здається,
не прийметься. Треба буде поробить деякі зміни. В свій час, розуміється, про
це вам напишу.
Моя думка дальше, що не треба конче звязувати справи повстання орга
нізації в Празі з нашим виступом у Відні. Ви повинні, не рахуючись з нами,
зробити це скоріше. Ця обставина зможе тільки прискорити оформлення
цього рода організації в краю. Виступати, однак, треба тільки тоді, коли є у вас
принайменше на видання першого числа гроші.
Прошу о відповідь, як остаточно рішається. Найдальше до кінця жовтня
ту справа мусить прояснитися.
Добре було би, коли би Ів. Ів. приїхав ту до нас.
Прошу відповісти тому на слідуючі питання:
1) Чи думаєте скорше виступити чи ждать.
2) Чи зможете своїми засобами видати принайменше одно число жур
налу.
3) Як задивляєтесь на мій план, чи його апробуєте, чи може протиставить
йому другий.
Ту переважає загальний погляд, що коли вже має бути видаваний журнал,
то треба його видавати в краю, а не на еміграції. Також, як я вже вище згадав,
журнал дасть змогу нам згуртувати людей біля нього.
Жду тому Вашої відповіди.
Ту ще можна одну методу попробувати.
Іменно зблизитися до Молодої України, начать з ними працю і з внутрі
вже начать переводити думку переміни цеї на певну вже оформлену організа
цію. Цього роду праця буде потребувати ще довшого часу. Прошу на кожний
випадок виказатись.
Стільки по саму справу. На кожний випадок прошу не дорікать мені,
тому що моя вина дуже мала. N 6 0 Негсиїез — треба вам знать, що навіть самі
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наші ставляться з досить великою резервою до неї справи. Взагалі, треба ту
поборювати досить значні труднощі.
Прошу також не дуже виступати проти Дикт., тому що на нашу організ. вже
дехто зачинає дивитись, як на особисті порахунки наші з Диктатурою.
Треба вам знати все-таки, що вплив Дикт. на внутрішнє життя дуже малий
і тому тутешні не мають навіть відповідного зрозуміння для всіх цих справ,
котрі торкаються Диктатури.
Проект програми журналу в найближчих днях вам перешлю.
Прошу не забути вислати звіт М. Ц. як теж прошу писати.
(Коновалець)

26/9 1921.

Від 2 жовтня 1921 р.
Андрію!
Вашу картку одержав. Признатись Вам мушу, що дуже нею втішився.
Вправді, вже на день раньше прочитавши карточку Ікусятка, ми вже були
дещо заспокоїлись, доперва, однак. Ваша карточка, а передовсім її початок
остаточно впевнив нас, що нічого нам було беспокоїтись.
Ваших попередніх листів досі ще не одержав. Останній, котрий ще попав
до мене, це був лист Миколи. Вина в цьому Івана, котрий зовсім ненадійно
виїхав десь на посаду і досі ще не зволив написати, де він находиться. Стара
тимусь, розуміється, його відшукати. Взагалі, на Івана я страшенно лютий.
Через цей тиждень пережили ми декілька тривожних моментів. Зараз все
успокоїлося. Розуміється, найбільше боялись за Мацьопство, котре зовсім
невинно могло попасти в халепу. Взагалі, про нього ту декілька день ходили
різні легенди.
Ту всі дуже раді, що в особі вашій найшли Маленьке гідного і доброго
опікуна.
Прошу ласкаво написати, як мається справа з помешканням для Ікусятка.
Капелюх одержав, сердечно дякую. Вправді, трохи замалий, попробую
його дещо збільшити.
Впрочім, нічого надзвичайного, хіба що Михайло знов вчора втратив мож
ність свобідно рухатися. Причини цього явища ще не знаю.
Поки що Здоровлю Вас щиро.
(Коновалець)

2/10 1921.

Р. 5. Мрук був дуже поденервований, тряслося бідне, як осиковий листок.
Зараз вже зовсім спокійна, тільки дуже перестуджена.
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ВІД 8 ірудня 1921 р.
Андрію!
Ваше довге письмо, а після нього кореспондентку одержав, розуміється,
з великою печаткою на них «Miejski nadzoru korespondencyi Lwow», В між часі
до Вас і до Іки був вже вислав листа, так що, здається, в дорозі розминулись
вони зі собою. Думаю тому, що це, що досі можливо. Вам було ще не ясним,
після одержання мого конкретного письма вже стало яснішим. Решту знов
хочу ще цим листом прояснити.
Дуже радий, що Вам так гарно вдалась ця штука з відсвяткуванням річниці.
Воно, здається, було не тільки гарне, але, беручи на увагу всіх на цьому святі
присутніх, навіть пікантним. Дійсно, в цьому моменті бажав би був собі дуже
бути там, між Вами. Як взагалі пояснити собі присутність на ньому, як ви пи
шете, in corpore цілого товариства з Mariahilf, а дальше ті звіти від них, що до
сить для мене неясне. Чи може новий подув вітер, спроба примирення. Прошу
вас дуже по можності вияснити мені ці мої сумніви.
Що дальше значить у Вас Дірский in corpore чи під цим розуміли Ви трьох
чи чотирьох членів? Це мене також дуже цікавить. Просив би Вас написати
мені, чи був також старий дідусь і його група (Ви пишете, що із запрошених
майже всі прибули).
На кожний випадок воно Вам вдалося. Просьба обовязково постаратись,
аби опис цього свята був поміщений в часописи, добре було би також пере
слати його до «Трибуни» до Варшави.
Відносно грошей робіть те, що, на вашу думку, беручи під увагу тамош
ні умовини, будете вважать найбільше корисним. Жодних вказівок в цьому
напрямку, розуміється, Вам дати не можу. Це я вже переказував вам через
Костика.
Бой в найближчих днях вже зовсім певно збирається Вам скласти візит.
Оскільки не зайдуть якісь непередбачені перешкоди, то думаю, що при кінці
слідуючого тижня буде він вже в Празі, а звідтам вже знесеться з Вами. Через
нього передам також листа до Миколи. При цій нагоді мушу висказать своє
здивування, що Іван Ів. ще досі не вислав Миколі цього письма, по котре так
дуже я його просив. Прошу тому вас дуже пропильнувать цю справу.
Я сам, Андрію, тепер вчусь, а в свобідних від науки хвилях «кручу» (по моїй
давній, а вам добре відомій звичці), як можу, при чому мушу вам похвалитися,
що, по мому тепер досить глибокому і обгрунтованому переконанню, з мене
добрий крутій, а навіть досить зручна людина.
До цього переконання прийшов я передовсім в останніх часах.
Крім цього, ще ходжу майже щодня до Мручка.
Взагалі, моє становище начинає ту бути досить моцним, одна тільки біда,
що моє матеріальне становище зовсім, як то кажуть, «під псом». В цьому
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напрямку теж кручу, та ту вже годі що путнього викрутить. Хотів продати
своє футро, та, на великий мій жаль, рішуче ніхто його купить не хоче. Інших
знов джерел доходу ту в мене немає. Просто хоть пропадай. А знати вам треба,
що життя ту дуже дороге. Крім цього, я ще ходжу на лекцію, маю щодня одну
годину, за котру щодня плачу 500 мк. п. Коли би не ця турбота, здається, що
можна би якось жити.
Прошу вас, Андрію, з грошей, які у Вас маються, віддати Др. Дмитрові
14 тисяч ав. кор., котрі я йому Ьув винен. Ці гроші прошу ласкаво вписати
на моє конто.
Заразом ще раз зазнаную, що коли би Вам треба було грошей, так можете
собі з них взяти чи то позичково, чи то під якимсь іншим титулом, котрий Ви б
собі придумали.
Здоровлю Вас сердечно.
8/12 1921.

(Коновалець)

Здоровіть від мене Ікусяжо, Павла, Івана і Др. Левицького.
Стефкови до Пр. передайте, що там у нього на днях з’явиться Бой.
Відносно листів від Вас, то одержав за весь останній період від С. Л. Одну
посилку з газетами і один новий лист, особисто знав запрошення на свято і ко
респондентку, більше не дійшло. По останньому вашому листі судити можу,
що вислали ви їх більше.

Від 21 ірудня 1921 р.
Андрію!
Ваші дві картки і кореспондентку (від Павла також) одержав. З Федьком
вправді не бачився особисто, але все потрібне мені передано. Читав рівно ж
письмо Павла до Мілєни. І хотя й все це, разом взяте, не вичерпує ще так всіх
питань, котрі поставив я Вам був в мому попередньому письмі, то все-таки
краще знати мало, як зовсім нічого. Впрочім, у вашому заповідженому остан
ньою вашою карткою письмі надіюсь на всі ці питання найти вичерпуючу
відповідь.
п р и цій нагоді просив би вас дуже в своїх чергових письмах залишити
вживану вами титулятуру, ближче означену роду письма, як також додаток
до Вашого привіту. Причин цього мого прохання, здається, ближче поясню
вати вам не потрібно.
По цьому короткому вступі приступаю до самої справи. Передовсім мушу
з Вами поділитися радісною (котра, впрочім, може ще стати сумною, зале
жатиме від остаточного ефекту) вісткою, що відомий Вам Бой покинув нас.
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щоби перенестися в більше сприяючі і більше спокійні умовини життя. Він
повинен Вам в найближчих днях скласти візит. Можливо, що заки це письмо
дійде до Вас, Ви вже будете мати за приємність балакати з ним. На кожний
випадок прошу Вас, Андрію (дуже), взяти його в свою опіку і стати дорадни
ком — ангелом хранителем. Це йому на тамтешньому грунті буде, безумовно,
потрібним. Він ще чоловік молодий, недосвідчений, в багатьох справах треба
йому ще порадити, його повести.
Розуміється, він Вам перекаже все те, що вас інтересовать може, тому та
кож цих справ в свому листі порушувать я вже не буду.
В нас ту стала біда, живемо з дня на день і очікуємо кращого. Як знаєте, я
вам вже писав, Ромахо повернув з України і сидить тепер в Каліші. Вчора там
поїхав до нього Гладкий, Стефанишин згинув під Коростенем. В найближчих
днях вишлю Вам посмертну згадку, котру будьте так добрі помістить в якомусь
часописі.
Юрій Василевич і Юрко сидять тепер у Львові і заробляють, котрий
як може на хліб насущний. Я сам хочу в короткому часі сідати до іспиту.
З Мруком сходимось майже щодня. Він, дальше захоплений дуже Вами,
називає Вас одиноким своїм приятелем, Чому-то зробилось у нього враження,
що з нашої братії Ви одні тільки відноситеся до нього прихильно, всіх же прочих вважає своїми ворогами. Від Ікусятка недавно одержав дуже сердечного
листа — хитре воно Мацьопство, таке то ще мале, а вміє старшому добре за
крутити. А все-таки правда, Андрію, що воно дуже симпатичне дитятко?
Що поробляє Павло та що думає дальше робити? Своїм совітом нечести
вим заробив він собі дуже багато ту в Галичині ворогів. На мою думку, це ж
був зовсім добрий з його боку крок. Не видержав він тої ролі, яку ще ми були
наміряли разом, не виступать проти центру, а тільки проти системи і оточення.
Перед двома днями відбувся ту жіночий зїзд. Під час реферату п. Рудницької
представник влади добачив в нюму відступлення від складеного порядку на
рад, як теж статутом загроженої дільності тов. «Соз Українок», і не дозволив
надальше продовжування нарад. Наші жінки були цим фактом дуже схвильо
вані. На загал беручи, жіноцтво начинає рухатися.
Що поробляє Іван? Чим тепер займається? Вас, Андрію, просив би дуже
пересилати мені всі нові наші закордонні видання, а також всі журнали і га
зети. Коли було би це можливим, просив би Вас дуже купить і переслати мені
всі твори нашого письменства, котрі появилися в т.зв. Липській накладні. Ту
їх годі одержати.
Кедровському прошу передать, що збірники наук. тов. ім. Шевченка я за
купив. Хай він напише, що з ними зробити, чи задержати у себе, чи переслати
йому у Відень?
Мушу з Вами поділитися сумною вісткою, що недавно злодії викрали мені
всю мою бібліотеку. Після мого приїзду примістив був я її на стриху у Мрука.
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Закравшись там, злодії враз з іншими речами (передовсім Галі) забрали також
всі мої книжки. Немає щастя, Андрію! Може, цей рік буде більш щасливим.
Як Вам Сл. розкаже, Михайло показався досить нещирою людиною. Це
на кожний випадок було для мене великою несподіванкою.
Щодо мого приїзду до вас, то це наразі являється досить трудною справою,
можливо, що в січні набере ця справа більш конкретні форми і стане більш
актуальною.
Врешті прошу вас написати також дещо про себе. Чи покінчили Ви вже
студії та що думаєте дальше з собою робити? В місяці лютім Мрук вас очікує
у Львові. Впрочім, про цю справу в половині січня напишу Вам більше вже
точно.
Здоровлю вас сердечно.
(Коновалець)
21/12 1921.
Р. 8. Здоровіть від мене Мацьопство і передайте, що не даю відповідь на її
листа. Рівно ж здоровіть Павла, Івана і Др. Левицького.

Вщ 18 січня 1922 р.

Андрію!
Посліднього Вашого великого листа доручено мені вчора. В попередньому
свому письмі я вже передав Вам деякі свої побажання так відносно форми,
як теж змісту Ваших листів. Прошу вас дуже о можливе сповнення цих моїх
побажань.
Рівно ж одержав вашу карточку з підписами, а дальше святочні бажання
від Мацдр[ики]. Дуже радий, що врешті зможе він дещо віддихнути.
Відносно запропонованого Вам мною взяття в коміс. книжок для розпро
дажі і Вашої відповіді на цю пропозицію мушу Вам заявити, що Ваші, а влас
тиво мої умовини не є до прийняття. Впрочім, справа ця вже перестала бути
актуальною, тому що цілий наклад купило вже видавництво «Червона Кали
на», котре вже саме займається його кольпортажою. Щонайбільше могли би
ми Вас просить перебалакати з віденськими книгарнями, коли Ви цього самі
не хочете зробити. Скільки книжок і під якими умовинами вони би приняли
в коміс. в найближчих днях постараюсь Вам прислати кілька примірників
на показ. Прошу на кожний випадок о відповідь.
Ваше бажання, щоби визначити Вам точно суму, котру Ви можете для
себе зужити, годі мені сповнити просто тому, що не знаю, скільки Вам дійсно
треба. Прошу тому місячно брати собі тільки, щоби могли прожити і перебути
ці скрутні часи.
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Боя держіть в своїй опіці. Хай він в ніякому разі не дасть себе втягнути
Б еміграційні комбінації, а ще більше у всякого рода тертя і непорозуміння.
Він мусить стояти вище цього. Не сміє він також надто ангажуватись в якийнебудь бік. Відносини його до фамілії мусять бути приязні т. з більше приязні
як до других, в ніякому разі не можуть бути надто близькі.
п ро себе нічого надзвичайного написати Вам не можу. Змін в особистому
житті ніяких. Все йде своїми втертими і вбитими шляхами. Маю тепер дуже
багато турботи і клопоту з налагоджуванням своїх фінансів. Ніяк не можу
звести кінці з собою, що, як впрочім, Ви зі своєї практики знаєте, не нале
жить до приємностей. В цьому напрямку становище моє дійсно пожалування
гідне, хотів писати до Миколи і просити його о позичку, розуміється, однак,
що цього ніяк робити не можна.
Продавав майже два місяці своє футро, думав в цей спосіб дещо поправити
становище, на жаль, ні мої, ні других в цьому напрямку старання не увінчались
успіхом.
Напишіть мені, Андрію, як мається справа з Вашими студіями, чи Ви ін
женер вже, а як ні, то коли вже ним будете.
Від Костика, крім одної карточки, досі нічого не одержав. Пішов серед
чужих людей та й призабув за нас. їкусятко ще досі на те письмо не відписав,
воно, певно, десь моцно мусить бути люте на мене.
Мандр[иці] прошу передать, щоби обовязково в якнайскорішому часі ви
їхав до Стефка І.
Як Вам вже певно було відомо, стрінуло мене, а радше нас всіх досить зна
чне родинне нещастя. Василь тяжко захворів, так що не може тепер ні на крок
рухнутись. Жалко мені його дуже тим більше, що міг нам дуже бути користним.
Недостача відповідної обережности мусила остаточно до цього привести. Се
коли довідався, мусіло десь дуже (...) стати.
Здоровлю Вас всіх сердечно.
(Коновалець)
Р. 8, Якраз одержав через Дмитра письмо Мандр[ики]. Прошу йому сер
дечно подякувати. З нього ми дуже вдоволені, що гарно себе веде. Взагалі,
приходять ту до нас дуже корисні про нього відомості.
Точніше відпишу йому в найближчих днях. Коли фінансові справи в нього
погано маються, прошу вас, Андрію, йому допомогти. Просив би Вас дуже ви
значити йому місячне одержання (жалування) в висоті, котре узнаєте за відпо
відне. Відносно допомоги йому на це, щоби міг він одітися, прошу переказати
йому, що ми постараємось цю справу в скорому часі вирішити.
Рівнож Осип Іванович одержав від нього письмо, котрого ми ніяк не могли
зрозуміти, хай тому напише ще раз. Сьогодні знов одержав я пусте письмо,
тому що спішусь цього листа вислати, не встиг ще його прочитати. Прошу його
ще раз обовязково в якнайскоршому часі порозумітися зі Стефком.
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Ікусотко кохане десь дуже люте на мене, що ще досі йому не відписав.
Але я тепер так занятий, що рішучо не в силі найти свобідної хвилини. Коли
будете писати до Костика, спитайте, чи одержав мого листа та чому ще досі
мені нічого не відписав.
Прошу ще раз Сл. задержати певну рівновагу і під ніякою умовою не збо
чити з визначеного шляху.
Здоровіть від мене Івана, Павла.
(Коновалець)
18/1 1922.

Від ЗО січня 1922 р.

Андрію!
Письмо з 18 ц[ього] м[ісяця] одержав. За нього, як за переслані часописи,
сердечно дякую, в цьому останньому письмі являється дещо для мене не зо
всім зрозумілим, не орієнтуючим як слід в цій обстановці, котра склалась
в останніх часах, боюсь що, мабуть, більше сказати. А все-таки, Андрію, в жит
тєвій боротьбі тільки сильні зможуть одстоятись.
Всі письма Боя одержали, останній з них мав 4 номер. Декотрі з них не зо
всім для мене зрозумілі. Як пр. цей разом з книжкою пересланий, дальше цей,
в котрому він про Осипа Івановича балакає. На днях постараюся дати йому
більше точну відповідь.
Недавно писав до мене Костик, маю враження, що зі свого берлінського
побуту не дуже вдоволений, пише, щоби не дивуватись зовсім, коли він не
сподівано зявиться ту[т] між нами.
Ще одне прохання до Вас, Андрію! Навязуючи до нашої балачки перед
моїм виїздом з Відня, прошу Вас, Андрію, бути свідком завершення цього, в
що теж Ви, Андрію, вклали немало своєї душі. Вінчання моє з Мруком від
будеться 16, а найдальше 18 ц[ього] м[ісяця].
Прошу ласкаво о якнайскорішу відповідь, чи зможете приїхати.
Одного тільки боюсь, щоби Ваш поворот до Відня не був під теперішню
хвилю получений зі значними трудностями. Прошу цю обставину при оста
точнім Вашім вирішуванню взяти під увагу і по можності в цьому напрямку
відповідно себе забезпечить.
На кожний випадок жду відповіді.
Здоровлю Вас сердечно.
Л., ЗО/1 1822.

(Коновалець)

Здоровіть від мене Боя, Івана, Павла.
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Від 10 лютого 1922 р.

Андрію!
Повернувши до Львова, застав ту тільки роботи, що зразу не міг Вам висла
ти заповідженого листа. Ваше письмо доручене мені зараз після приїзду. Дуже
радий, що Ваші старання увінчались успіхом. Значить, я не помилявся, коли
настоював на цьому, щоби не занедбувати раз налагодженого звязку. Рівно ж і
на будуче так Ви, як і Славко повинні бути в постійному контакті. Розумію це,
щоби не тільки ставити до них домагання, але також давати їм дещо від себе
в формі точних звітів і відомостей на всі актуальні питання, взагалі держати їх
в курсі всіх наших справ. Бажані посвідки перешлю Вам при найближчій на
годі. Рівночасно прошу Вас чек зреалізувати і гроші (розуміється, в тій формі,
як вами будуть підняті) при відповідній нагоді переслати мені. Письмо Миколи
прошу обовязково задержати і переховати.
З Боя я вдоволений, проти його поїздки в принципі нічого не мав би за
мітить. Боюсь тільки, щоби він там сам особисто не змарнувався. Прошу Вас,
Андрію, в цьому напрямку ше основно з ним перебалакати і звернуть його
увагу на всякого рода можливості, які цього рода поїздка може йому прине
сти. Коли він почуває, що має настільки сили волі, щоби встояти всякого рода
спокусам, хай їде.
Рівно ж бажаним було би звернути Вам увагу, щоби він вже тепер часом
не захотів захопитись надто проектом поїздки і через це занедбати всі ці спра
ви, котрі йому доручено.
Відносно Павла, то, на мою думку. Ви повинні йому звернути увагу,
що коли він не хоче до решти змарнуватись, хай чим скорше вертає ту до краю.
Серед теперішніх умовин йому на віденському грунті рішучо нічого немає
більше робити, п ро цю справу в такому дусі балакав я також з Міленою. Також
Іван повинен би це саме зробити.
Супроти останніх подій актуальною знов стає справа Альманаху, його
за всяку ціну чим скоріше треба видати. В цій справі начинає ту працю Ми
хайло К. і Іван Г. На мою думку, треба би рівно ж до цієї справи звантажувати
там у Вас Івана Івановича. Прошу тому в цій справі з ним перебалакати і,
коли би він згодився, занятись підготовкою матеріалу. Можна би йому визна
чити місячний гонорар. Його завдання принайменше наразі обмежувалось би
до зібрання і упорядкування матеріалу, достарченого йому людьми, які живуть
за кордоном. Доручіть йому заразом зробити загальний начерк — план, як би
такий альманах повинен, на його думку, представлятись. Прошу по можності
якнайскоріше о відповідь в цій справі.
Про всі інші справи напишу Вам в другому письмі, а тепер ще дещо (іе
privates — ?). Живу тепер разом з Мруком на Сикстуській. Своє давнє по
мешкання вже кинув. Коли би знав, певно, що Ви приїдете до нас, тоді
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зарезервував би для Вас цю комнату. Комната дуже гарна і для Вас дуже під
ходяча. Прошу Вас тому чим скорше рішитися і по можности якнайскорше
повідомити про це або мене, або впрост в цій справі написати до радника
Рож[анського] [або Рожанковського — ?]. Поки що живе там (до 1 квітня)
мій браток. Після нього, коли би Ви не рішились, має цю комнату заняти
п. Савицька, котра недавно приїхала з Відня. На кожний випадок обережно
з радником про це вже тепер побалакаю.
Жду відповідь і здоровлю щиро.
(Коновалець)
Л., 10/И 1922.
Р. 5. Мрук рівно ж здоровить Вас сердечно. Здоровіть від мене Івана Ів.,
П авлаіБоя.

Від 10 квітня 1922 р.

Андрію!
Листи Ваші з 19 марта і 7 квітня одержав, не відписував Вам на попередній
зараз після його одержання, тому що ждав ще деяких вияснень. Бой переслав
мені Вашого і Іванового листа, які писали Ви до нього. Бачу, що на віденсько
му брукові моя скромна особа знов начинає набирати на популярності. Будь
вони прокляті, ті всі Сюні, Гриці (...) жалко навіть паперу тратити, щоби розі
братись в цих нісенітницях — плодах їх зідіотілих вже мозгів. Впрочім, ці всі
провокації не роблять вже ту ніїїкого враження, тому кілька днів дістали вони
належну відправу, про котру в скорому часі довідаєтесь.
Іванового письма, писаного мені безпосередньо, про котрий Ви згадуєте,
ще досі немає. Завтра постараюсь його відібрати. Хай тому також Іван не диву
ється і вибачить, що досі не дав йому відповіді. Коли тільки це письмо одержу,
зараз йому відпишу.
До Вас, Андрію, маю декілька прохань. В першу чергу просив би Вас дуже
подати мені точніші дані про ці гроші, котрі пересилав вам був весною. Треба
мені таких не для якої контролі, а просто для моєї власної орієнтації і скла
денню такого плану на майбутнє. Найважнішою для мене справою являється,
скільки з них передали Ви Боєві та скільки після получення всіх витрат ще
у вас залишилось.
Дальше просив би Вас повернути до давньої традиції і час від часу ін
формувати мене по біжучі справи в цей сам спосіб, як це давніїпе Ви робили.
На Крокодилу начинаю бути трохи лютий. Маю враження, що віїї захопивсь
новими справами, з яких, зовсім поділяю Вашу думку, може і нічого не ви
йти, начинає забувати про давні і головні свої завдання. Просив би Вас на це
26-11-496
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звернути йому увагу. Що дальше, ці нові справи втягнули його в різні емі
граційні ферменти, котрих повинен він був за всяку ціну оминати, а також
спричинили загострення відносин між ним а нашою фамелією. Прошу о Вашу
думку в цій справі.
В справі Вашого рішення щодо задержання 60 шт[ук] паперів нічого за
мітити не можу. Точнійшу відповідь в цій справі дам після прочитання письма
Івана, а дальше після одержання від Вас точнійших даних про гроші з минулого
року. Пересланих Вами паперів я ще не одержав.
Іванові поки що перекажіть від мене, що дуже його прошу докласти всіх
сил, щоби діло Альманаха довести раз вже до путнього кінця. Вже другий рік
возимося з цею справою і ніяк неможливо довести до якогось результату.
Коли це Ви не одержали, то одержите в скорому часі письмо в цій справі
від Мих. К. Йому доручив я збирання матеріалу ту в краю. Миколі напишу
і вишлю письмо після Великодніх свят. Розуміється, не оглядаючись на моє
письмо, старайтеся Ви, Андрію, з Іваном і Славком держати його в курсі всіх
справ.
Як Вам вже певно з часописів відомо, 1 мая ц.р. появиться ту в нас
Літературно-Науковий вістник. Начальну редакцію обняв Донцов. Зараз після
його появи постараюся Вам його післать.
Правда, Андрію, що я видержлива людина, все-таки дійняв свого. Розумі
ється, прошу поки що це останнє задержати в тайні.
Про себе самого нічого нового сказати не можу, хіба що начинаю ставать
досить нервовим. Праця начинає виснажувати чоловіка. З Мруком живемо
дуже гарно і дуже згідно. Вже може від місяця збирається Мрук написати Вам,
як він каже, довге письмо. Поки що, однак, признатись треба, на бажанню
тільки і кінчається.
Коли би приїхали до Львова, маєте на Собіщані зарезервований покій.
Здоровлю Вас сердечно.

(Коновалець)

Л., 10/ІУ 1922.
Р. $. Прошу ласкаво запитати Кедровського, чи дійсно писав він до табору
до якогось полк. Деркача, що він, себто Кедровський, доручив мені пересла
ти їм до табору деяку кількість грошей. Тому що в цій справі від Кедр, досі
не одержав я ніякого письма, прошу попрохати його, щоби написав мені,
чи дійсно і скільки мав би їм переслати.
Користуючись нагодою, хочу заразом скласти Вам з нагоди Свят наші по
бажання в скорому часі стрінутися при спільній роботі.
(Коновалець)

Ще раз здоровлю сердечно.
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ВІД 27 '^авня 1922 р.

Андрію!
Письма з 15 квітня і 13 травня по різним причинам одержав тільки сьогод
ні. Прошу вибачити, тому що скоріше Вам не відписав. Впрочім, останні події,
а передовсім трагічна смерть Юрася, так пригноблююче вплинула на мене,
а заразом спричинила стільки турбот (в напрямку забезпечення матеріально
Олени Миколаївни і улаштування їх поїздки до батьків в Румунії), що коли би
навіть письмо було скорше попало до мене, здається, не зміг був би вам раньше дати відповідь. Признатися Вам мушу, Андрію, що нерви вже напинають
не видержувать цього всього. Хотілось би дуже знайти затишний куток, то да
леко від людей зажити принайменше декілька місяців своїм життям. Зараз,
після одержання відомостей про вбивство Юрася, виїхав на його похорони.
При цій нагоді бачився там зі всіма нашими товаришами і сконстатував факт,
що табори вже пережилися і, коли не хочеться, щоби місто користі принесли
вони необчислимі в наслідках шкоди, зайнятися треба їх ліквідацією. Хто
вбив ю рася, досі не вияснено, в цьому напрямку ходили і ходять різні версії.
Розуміється, наддніпр. еміграція використовує смерть Юрася, щоби зводити
поміж собою порахунки. Табор С. В. кидає підозріння на своїх противників,
противники знов на нього. Навіть в ту цілу так трагічну передовсім для нас
аферу вмотали також і бідного Богу Духа винного Ромаха, просто тому, що він
останній випускав Юрася з табору. Розуміється, що ці, котрі вмотують в свої
комбінації Ромка, мають побожні бажання посередньо вдарити в нас. Взагалі,
підлота людська не має границь. Серйозно брати ці справи, однак, не можу,
тому що кожний здорово думаючий чоловік зразу зміркує, що цього роду
комбінації нічого іншого як провокація і абсурд, а все ж там є такі, що хотять
в це вірить.
Мої перші враження були, що це зробили червоні, тепер, однак, після
розваження всіх обставин, то є певно дальше твердить цього не міг би. Не є
виключеною річею, що це вбивство могло бути ділом якоїсь контррозвідки
в таборі, яких там помножилося без ліку. Маю надію, що по якомусь часі
все-таки вдасться нам цю справу прояснити. Ближчі подробиці про само
вбивство подав я в Громадському Вістнику, так що повторювати цього не буду.
Перед двома днями попрощали ми дружину Юрася, яка виїхала на постійний
побут до батьків в Румунію, так що тепер маю знов трохи більше свобідного
часу. Про дальші деталі слідства старатимусь держать Вас в курсі, на кожний
випадок прошу вже сьогодні поінформувати, кому це, на вашу думку, знати
треба, що факт вбивства Юрася — це акт, звернений проти нас. Комусь то за
лежало на цьому, щоби він не жив, а дальше також на цьому, щоби видістати
від нього якісь документи, про що свідчить факт, що самого його не ограблено, а забрано тільки ручну валізку, в якій, здається, надіялися найти якраз
26*
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шукані справниками документи. Як це не больно, а приходиться констатувати,
що наші ряди щораз більше рідшають. Що більше, що відходять від нас якраз
ці, котрі були в нас найкращими.
Про Альманах пишу вам окремого листа. 1.1, надто ідеально представляє
собі ту цілу справу. Моя думка, що заки ще будемо приступати до остаточного
редагування, треба нам раніше зібрати відповідний матеріал. Тому в першу
чергу треба приступити до його збірки. Документів, ні матеріалів немає в нас
жодних. Треба тому все зачинати від початку. На це якраз ту звернули ми свою
пильну увагу. Праця вже началась і, думаю, видасть дуже гарні успіхи. Працю
ють люде в таборі під проводом Дяді, а ту в нас цю справу доручив я Гладкому
і Михайлові К. Треба би тому також, щоби цього роду роботу зорганізовано
також між бувшими С. С. у Відні і в Празі. Хотів би тому, щоби якщо цею
справою зараз занявся Нац. і Ви. Коли ж вже будемо мати зібраний матеріал,
тоді тільки можна буде балакати про редакцію,
З проектом Івана відносно вигляду Альманаха вповні згоден. Це, однак,
наразі, на мою думку, що справа дещо передвчасна. Все-таки після цього
проекту ми будемо збирати матеріали вже тепер. Про ці всі справи точніші
відомості подасть вам Гладкий. Наразі залучую Вам відозву, яку ми заготовили
і висилаємо до всіх тих, хто для збирання матеріалів може бути помічним.
У справі фінансового проекту, предложеного мені Іваном, думаю, що
з огляду на останні події, про котрі пишете Ви мені у вашому другому письмі,
краще наразі з ним здержатися.
У справі самого Івана прошу запропонувати йому, щоби наразі, доки
не буде зібраних настільки матеріалів, щоби можна було приступити до реда
гування, він занявся, подібно як це робить Гладкий у нас, фаховою збіркою
всіх даних до альманаху по Вашим вказівкам і під Вашою фірмою, по цьому
плану, котрий Вам перешле Гриць.
Розуміється, треба буде йому за це дещо заплатити, саме краще згодитись
з ним місячно, відповідно до роботи, яку він зараз буде мати. Визначення ви
соти гонорару залишаю вже вам, Андрію. Грицеві плачу за ту роботу 25 т. м. п.
місячно.
В справі поїздки Слоня — то, розуміється, таке можу тільки вітати. В цій
справі в скорому часі буде у Вас един із наших товаришів, котрий цю справу
з Вами і Слонем дуже точно перебалакає. Розуміється, всі поставлені умовини
не тільки, що треба прийняти, але що більше їх загострити. Натомість, на мою
думку, зробили Ви промах, що надто щиро балакали з Льонем. Це може по
тягнути за собою деякі комплікації. Впрочім, вам може видніше.
В справі посилки грошевої, про котру ви згадуєте в останньому письмі,
то найкраще, щоби вони переадресували її на імя Директора і післали просто
на Львів, або ще переадресували на імя Директора, перемінили на австрійські
корони і післали на Відень до Мирона Гавр. І заразом так в одному випадкові,
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кому ці гроші мають бути виплачені, а іменно в пер
шому випадкові мені, в другому ж знов Вам.
Така переміна адресату не буде справляти ім великих труднощів. Котрий
з цих випадків буде для них кращим, хай також цей вибирають. Можливо,
що перший навіть кращий. Розуміється, що це все робити в порозумінні з Ди
ректором.
Особисто в нас ту нічого нового. Ікуся гнівається на мене, що нічого ЇЇ
не пишу, хай поки що дарує. Обіцяю її в скорому часі за це написать дещо
більшого листа.
Ще одно прохання маю до Вас, а іменно залишити на дальше висилати
письма до Северка, а краще пишіть вже просто до мене. Крім цього, просив би
вас дуже в перєписці придержуватися цього всього, про що писав вам вже
давніше. Особливо ваше останнє письмо було цього рода, що багато дечого
можна би йому закинути в напрямку відповідного висказування своїх думок.
Ви, думаю, зрозумієте мене і не будете за ці уваги на мене злоститися.
Ми з Олею десь в половині червня думаємо їхати до Ворохти, хочу вже
остаточно занятись також собою. Напишіть точно, коли приїздите, щоби мож
на Вам було приготовить помешкання. Впрочім, про це ще пізніше напишу
Вам більше точно.
Здоровлю Вас сердечно.
(Коновалець)
11їм 1922.
Р. 8. Коли би Слонь мав їхати, це залежить від обставин. На мою думку,
чим скорше, тим краще. Все-таки, на мою думку, треба йому раз начаті справи
довести до кінця. Ще раз вас прошу о більшу обережність.

Від 17 липня 1922 р.

Андрію!
Ваше письмо з 29.УІ. одержав. Бачився рівно ж з Ікою і Миколою. За по
здоровлення і проче сердечно дякую.
я сам сижу тепер в Карпатах та потрохи начинаю приготовлятись до ригорозу*. Наука йшла би дуже добре, якби не це, що деколи треба виїздить
до Львова. Мрук дуже зажурився, що Ви за її довгу мовчанку дещо люті на неї,
поспішно тому приготовлює Вам довгого листа. Від себе прошу вас дуже
не надто гніватись на неї, тому що все вас вона дуже гарно згадує, а мовчанку
прошу не брати як бажання пустити в забуття, тому що минулого року вона.
*Тобто до екзамену (з польської).
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здається, ніколи не зможе забути, надто багато гарного і дорогого зв’язане в неї
з ним, щоби могло воно так скоро затертися в її гарному і доброму серденьку.
Під час свого теперішнього побуту бачився у Львові з Ікою, залишилась вона
ще у Львові і тільки в середу зможе приїхати до нас до Ворохти. Жалко, що
не можете теж Ви, Андрію, приїхати, може би вдалося нам деякий принайменше час всім разом гарно провести.
Після основного передумання, як вам дальше бути, рішився остаточно
дати вам від себе до нічого Вас, розуміється, не зобовязуючу пораду після
покінчення ваших студій перенестися ту до нас. Вже навіть засягав я язика
відносно посади для вас і, здається мені, що могли би Ви зараз після вашого
приїзду одержати таку в Митрополичих добрах. Ще раз зазначую, що це все
ще остаточно Вам до нічого не зобовязує, так що остаточно децізія* належить
в цьому випадкові тільки до Вас. Даючи Вам цього рода цораду, руководився
я виключно поглядом, що присутність ваша між нами є більше потрібна, чим
ваш побут за кордоном.
Справа нашого Альманаху ту в нас посовується вправді поволі, але певно
вперед. Грицько знов після малої перерви взявся за роботу, вже деякі матеріали
наспіли, прочі маємо надію в скорому часі одержати. Прошу вас тільки при
нагоді вашого побачення з Боєм докласти йому справу видання Альманаху
на серце в цьому напрямку, щоби, попри всі наші справи, не забув він також
на цю (на мою думїсу, одну з найважніших) справу. Ми мусимо через опублі
кування своєї історії знищити раз цілий ряд наклепів і провокацій, котрі окружили нас наші приятелі і вороги. Боюся, що коли ми не долежимо всіх зусиль,
щоби це якнайскоріше перевести, може бути відтак запізно. В цій справі пишу
також особисто до Вас, що прошу при нагоді Вашого особистого побачення
з ним, це йому як слід пояснити. Взагалі. На мою думку, було би далеко краще,
коли би він при нагоді свого побуту за кордоном, місто бавитися у великого по
літика і провідника студентства, занявся був збіркою матеріалів. Таким робом
був би оминув ціїїий ряд промахів, так шкідливих для нього самого і для нас
взагалі, не примушував би нас витрачувати масу часу і енергії на полагоджування тих же, а мені передовсім був би заощадив нервів і здоровя.
Судячи його по дотеперішній його діяльності, там у Вас за кордоном бачу,
що не змінився він дуже від часу нашої ще спільної праці 18—19. Думалось
мені, що досвід, якого він вже повинен був набратись після відомих Вам по
дій минулого року, не дозволить йому і надальше брати всі справи з чисто
студентського становища, а примусить його бідьше над кожним своїм кроком
призадумуватись. Він же повинен був бути свідомим, що кожний його крок
і поступок відвічає не тільки сам, але також, і то в першу чергу, ми в тіснішому
розумінню і ми в ширшому розумінню, прецінь він представником і як від
* Тобто рішення.
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такого мали ми право домагатися сповнення тих вказівок, які від нас одержу
вав. Після цих інформацій, які одержав я від Влодка, Інциш[евського], Ми
коли, деякі його поступки були впрост комічні і осміюючи його, підкопували
теж наш авторитет.
Це все, однак, можна було би забути, коли би не стояло перед ним дале
ко ще тяжчих завдань. Судячи по дотеперішньому, мені впрост жах збирає,
чи зуміє він вивязатися з цього завдання. Я точно здаю собі справу, що він
серед теперішніх умовин на це найбільше надається, з другого боку, я певний,
що коли він не зуміє себе як слід держати, то шкоди, які наслідком цього по
встануть, перевищать і найбільші його успіхи. А за все це в остаточности прийдеться мені випити, прошу вас, Андрію, дуже, перебалакать про це з ним же
разом і вияснить йому цілу всю справу.
Відповідні письма ми йому вже вислали. Недавно покинув нас Микола.
Він певно з Вами побачиться і передасть вам все. Може, вас здивують деякі
наші рішення. При оцінці прошу брати на увагу наше велике бажання як слід
підготовити грунт для праці Боя, а дальше остаточно зліквідувати це, що тіль
ки забирає нам час, а не дає ніяких конкретних результатів. Всяка боротьба
на новій землі проти Боя, з якої вона би не йшла сторони, може дуже фатально
відбитися ту на нас. Це треба все мать на увазі.
На кожний випадок просив би Вас дуже переслати мені свою думку від
носно наших рішень.
Здоровлю Вас всіх добром.
(Коновалець)
В., 17/07 1922.

Вщ 18 липня 1922 р.

Андрію!
Вже довший час не маю від Вас ніякої відомости. Після вашого письма,
здається, із 6 ц[ього] м[ісяця] (точної дати не можу навести, тому що цього
письма не маю під рукою) досі від Вас нічого не одержав. Не знаю, чи після
цього Ви писали що-небудь до мене.
Я ще до Ворохти не виїхав, Оля виїздить десь при кінці тижня, а я з почат
ком слідуючого, у Ворохті думаю задержатися аж до вересня. Письма до мене
прошу писати на адресу Льв. Руська, 18, для Євгена. Вони вже мені їх будуть
пересилати тому, що зараз точної вам свої адреси переслати не можу.
Живеться ту нам не надзвичайно добре. Недавно ту до нас приїхав Олек
са. Жаль мені його дуже тому, що вложив він у свої старання стільки праці,
ефекти ж того всього, як вам, певно, відомо, дуже малі. На свої студії витра
тив тільки масу енергії і прийшов, врешті, до того самого переконання, якого
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набрали ми ще минулого року. Впрочім, поживемо — побачимо. Цікаво би
все-таки було мені знати вашу думку про нього і його зусилля, як тепер що до
балакаєтесь там у вас після його виїзду.
Рівно ж вже досить давно вислав був я також до Івана письмо, відповідь
на нього ще досі не одержав. Чи, може, він хоче тим способом відплатитись
мені за мою попередню довгу мовчанку. Коли би дійсно мої здогади були прав
диві, так передайте йому, що примінювання аналогії ту не зовсім відповідне.
В справі смерти Юрася не одержав в останніх часах ніякої безпосередньої
відомости. Посередньо тільки доходять до мене слухи, які, здається, є тепер
найбільше правдоподібні, що факт з Юрасем діло тройок. Ми ту в тій справі
заняли вижидаючи становище і ждем дальшого розвою подій. Більше активне
становище ще займемо, коли справа хоть трохи більше проясниться. На кож
ний випадок провокація зачинщиків цього діла зіпхать вину на галичан, в
першу ж чергу на Ромаху, їм не вдалася.
В справі альманаху начата робота в досить скорому темпі посовується
вперед, деякі прислали навіть вже досить поважний матеріал, як пр. Думін.
Ненадійне придержання Грицька здержало цю роботу до певної міри. Вправді
він тепер вже свобідний. Сидить, однак, в себе на селі і наразі не може звідтам
нігде рушитись. Через необережність або якийсь нерозсувний поступок може
цілу роботу знищити. Маю все-таки надію, що до осені зможемо додати вже
досить поважний матеріал до нашої історії. Прошу зі свого боку теж поробити
по можності своїх сил там у вас відповідні заходи.
Мушу вам заявити, Андрію, що маю деякий жаль до Вас не як до особи, а
як до цілого гурта нашого, котрий, як здавалось мені досі, з нами у всіх справах
солідаризувався. Маю ту[т] на думці цю шалену кампанію, яку розпочала була
фамілія передусім проти моєї особи. Констатую, що в цій справі не тільки досі
за кордоном ніхто в обороні моєї чести і імені не станув, але, що більше, навіть
не постарався був поставити мене в курс цих всіх незлічених а страшенно підлих
і нікчемних провокацій; виправдання, що панове до цей справи не прив’язували
ваше, не видержує іфитики просто тому, що кожна цього рода провокація, хоть
як неймовірною вона би була, раз серед хворої емігрантської атмосфери найде
все-таки людей, котрі дадуть цьому поступ, що більше, що будуть її поширювати
дальше, що кожна така брехня дає всякого рода падлєцам і гохштайлерам змогу
і приємність гострить собі зуби на мені і моїй честі, перманентні дискусії про
мою скромну особу, і то в негативному розумінні, мусять навіть у прихильних
мені людей захитати довіря і викликати несмак.
Додати ще до цього треба, що багато із цих безкритичних осібняків, верта
ючи ту[т] до краю, поширює цього рода нісенітниці дальше, що, розуміється,
тільки ще дальше комплікує справу, а мені не дає навіть можності як слід бо
ронити себе, тому що довідуюсь я про ці всі провокації посередньо від третіх
людей.
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Якби не дивитися на справу, все ж таки признайте, Андрію, що мав я певне
право надіятись, що хтось з Вас постане за мною. Коли не можна було цього
публічно зробити, то принайменше хтось з Вас трактуватиме цю справу як осо
бисту, сконстатує джерело цих провокацій і особисто цих бандитів потягне
до одвічальності. Коли ж би навіть і цього зробити не було можна, то поставить
мене принайменше в курс всіх справ і подати мені назвисько цих людей, які
цього рода бандитизмом занімаються.
Заявляю тому, що сам я та й ще зі Львова проти всіх боронитись не можу,
і коли Ви в цій справі мені не поможете, нічого мені не залишиться, як усуну
тись від всіх справ і абсолютно зникнути на довший час з нашого горизонту.
Прошу це все передати кому слід.
Немає вже ні сил, ні енергії, ні нервів в мене на це, тим більше, коли приходиться тобі одному відпихать атаки і зліва, і справа, і від своїх, і від чужих.
В справі поїздки Слоня напишу Вам ще окремого листа. На кожний ви
падок перед його виїздом мусите Ви з ним бачитись і точно так по душі з ним
перебалакать. Це все може бути для нас дуже корисним, але може також при
нести впрост необлічимі шкоди.
Там до вас зголоситься, можливо, Микольцю. Прошу прийняти ого щиро
і служити йому всякими інформаціями, взагалі взяти його під свою опіку, яка,
здається мені, там йому буде дуже погрібною, він ще дуже недосвідчена люди
на і потребуватиме опіки. Опіка знов ваша буде приємлима з його боку, тому
що ставиться він до вас дуже гарно. Коли би йому требу було грошей, то прошу
постаратись. Я Вам їх зверну. Ближчі дані дасть Вам про нього ще Стефко.
Перед кількома днями одержав дуже щирого листа від Кедровського. За
втра думаю йому відповісти.
В справі вашого приїзду ту до нас нічого точного ще Вам відповісти
не можу. Мені особисто дуже хотілось би, щоби Ви ще деякий час залиши
лися за кордоном і переняли заступництво деяких наших видань. Про це вам
напише Стефко. Прошу на кожний випадок о відповідь, чи згодні були би Ви
на цього рода проект. Розуміється, Вам би далася також можливість дальшого
прожиття. Жду Вашої відповіді.
Здоровлю Вас всім добром.
Ваш

Л., 18/УИ 1922.

{Коновалець)

Від 2 серпня 1922 р.

Андрію!
Прошу вас дуже негайно від себе надати телеграму до Миколи, щоби відо
мі вам гроші по можності навіть телеграфічно (принайменше якусь частину)
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переслав на вашу адресу. При цьому не забудьте пригадати йому, щоби часом
не захотів повторить минулорічного промаху, а точно придержувався цих
вказівок, які вже кілька разів йому передавали. Рівночасно повідомте його,
що постійна адреса буде йому подана по налагодженню всіх справ. Висилаю
вам рівнож довше письмо.
Здоровлю Вас сердечно.
Вор., 2/УІІІ 1922.

(Коновалець)

Від 12 серпня 1922 р.
Андрію! Вправді, недавно був вислав Вам письмо, боюсь, однак, щоби
Ви в деяких справах мене мильно не зрозуміли, і тому пишу для Вас ще раз.
З балачки з Дмитром виніс враження, що не зовсім точно орієнтуєтесь Ви в на
ших справах. З другого ж боку, маю теж певні сумніви, чи Микола при нагоді
свого побачення з Вами знов все вам як слід вияснив. Він, по правді кажучи,
дуже гарна людина, але надто вузько дивиться на справи. Із-за цих всіх причин
рішив принайменше коротко зясувати Вам цілу ситуацію. Ваші зауваження,
передані через Дмитра, вірні, і якраз задля цих самих причин рішився я був ше
раніше, чим почув їх від Дмитра, відкинути попередній план складення спілки,
зложеної з відпоручників, а створити з поодиноких людей на основі принципу
персонального підбору найбільше відповідних для цього. Відносно ж підбору,
то знов мушу зазначить, що він поки що провізор очний і кожного моменту
може бути змінений, тим більше, що згадана спідка залежна буде виключно від
нас. Наразі погодився я на того рода склад із більше, так сказати, опортуніс
тичних причин, беручи під увагу тільки момент доброго відношення до кож
ного з них нашого батька. Тим способом хотів я врешті закінчить, а властиво
на якийсь час принайменше здержати те, що вже начало випроваджувати мене
з рівноваги і абсортувало тільки багато часу і енергії, а не давало рішучо ніяких
позитивних результатів. Щодо самого підбору, то мушу ще зауважить, що в цій
справі заскочив нас С. деякими конкретними пропозиціями, як приміром,
відносно Рудь, а дальше форсував теж від себе Стефкового (Інд.) брата, а коли
щодо цього останнього ставився я був спочатку з деякою резервою, у при
ватному письмі до мене закинув був навіть мені політику особистих анімозій.
Взагалі, відносно поступування Сл. дав би ся дещо написать. Це все якраз
змусило мене перевести деяку ревізію і завернути з дотеперішнього шляху,
який міг остаточно повести все на розпуття.
Цього, що роблено там у вас проти мене, годі було дальше мовчки толеру
вати. До цього всього признати мусите, Бой від себе підлив дуже багато оливи
до вже існуючого огня, не мав, з другого боку, змоги сам до певної степені
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принайменше розвести відповідну протиакцію, щоби згадану роботу паралі
зувати. Тому також, коли ви там проти всі нічого зробити не могли, мусів я
остаточно цю справу взяти у свої руки. Переконала мене ще більще в правиль
ності повзятої думки ще ця обставина, що на моє письмо до Вас в цій справі
одержав від вас пораду звернутись до Петра з письменним представленням.
Розуміється, що на цього рода пораду в ніякому разі піти я не міг, з другої ж
сторони, дальше не реагування на все це могло причинити би багато непри
ємностей, а ще більше спаралізувати всі наші дотеперішні висліди роботи.
Поробив я тому всякі просунення, які, можливо, навіть видадуться Вам
не зовсім зрозумілими, які, однак, на мою думку, були необхідні. Вправді,
з цього приводу Бой лютує на мене, коли би він тільки трохи основніше призадумався над цілою справою, не робив би дальших нетактів. На мою думку,
вже дуже близька майбутність покаже, хто з нас мав рацію.
, Прошу, однак, не думати, що я вдоволився прийняттям через Петра 1
до відома письма, котре, здається, також Ви читали. Зі свого боку так довго,
доки не одержу я і всі ми повної сатисфакції, не вважаю ще справу покінченою. В скорому часі поставлю в цьому напрямку ряд домагань, які подам вам
до відома, а властиво старатись му ще перед їх поставленням щодо остаточної
редакції, так же з Вами скомунікуватись. Прошу тому на кожний випадок
не вважати цього, що досі зроблено, за якийсь мир з нашого боку (їм я також
не вірю, щоби могли вони з існуючим станом справ так легко погодитися),
а тільки за перемиря. Вас я, Андрію, прошу теж принайменше деякий час ні
чого також не робити, що могло би з їхнього боку бути використане як певний
доказ зірвання перемиря.
З Ворохти тепер рушати не думаю, залишусь ту до кінця місяця. Що дальше
робити буду, залежатиме від ріжного рода обставин. Найбільш правдоподіб
ним являється, що поїду до себе на село остаточно вже зробити цей докторат,
тим більше, що у вересні думаю вже скінчить з другим ригорозом. Що, на мою
думку, саме краще було би вам робить, вже Вам писав. Вправді, Дмитро об
стоює, щоби ви залишалися надальше у Відні. Аргументи його тільки в части
представляються мені до переконання. Впрочім, найкраще буде, коли Ви при
їдете і ту на місці всі разом вирішимо цю справу.
Недавно писав теж Мрук до Вас письмо, не знаю, чи Ви його одержали.
Здоровлю сердечно.
(Коновалець)
В., П / У Ш 1922.
Бачу, що Ви серйозно нагнівались на мене, бо досі ні словечка не відпи
сали. Жаль-жаль...
(Мрук)
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ВІД 12 вересня 1922 р.

Андрію!
^
За гарні картки сердечно дякуємо. Мушу, однак, зараз поділитись з Вами
сумною вісткою, що заповіджений Вами в цих картках лист ще досі не дійшов
до мене та, здається, вже і не дійде. Коли можливим, прошу його повторить.
Справа Вашої валізки не дуже для мене приємна. Вислав був Вам її через одну
панночку ще десь в місяці червні до Праги з дорученням передати її Слоневі.
Цього ж знов просив переслати її Вам до Відня. Будучи певним, що згадана ва
лізка вже давно знаходиться у Вашому посіданню, навіть вже більше нею не інтересувався. Після провіщення цеї справи напишу вам, де її треба шукать.
Ми вже остаточно покинули гори, сидимо тепер у Львові, я сам знов думаю
в найближчих днях переїхати на село, тому що наука у Львові майже немисли
ма. Десь при кінці місяця хочу остаточно вже здать іспит, з яким вяжуся вже
майже від року. Мрук жде вашого приїзду. Десь в найближчих днях загостить
там до Вас Славко Ін. Прошу віднестися до нього гарно та зробити йому це
все, о що Вас буде прохати. Рівно ж прошу йому передати гроші, оскільки вже
такі одержали від Миколи.
Відносно нашої дальшої переписки так прошу Вас дуже обмежуватись
в ній тільки до найбільше актуальних справ, все проче залишаючи до нашого
побачення. Найкраще було би писати Вам на звичайних кореспо[н]дентних
на адресу Олі, тому що сам я, можливо, виїду на село.
Костик писав о мене, що між 5—10 вересня відвідає нас, досі, однак, якось
його немає. Не знаю, що могло стати йому на перешкоді.
Здоровлю вас сердечно.
(Коновалець)
Л., 12/ІХ 1922.
Оля здоровить Вас рівно ж сердечно, хотіла би Вас просити не одно із її
річей забрати з Відня, це все, однак, замкнене в помешканню Іки, вона ж знов
виїздить доперва при кінці вересня (29) зі Львова. Коли б Ви ще до цього часу
задержалися у Відні, передасть Оля всі свої прохання до вас через Іку. До по
бачення.
(Мрук)

[без дати]

Тільки для Вас, Андрію!
На днях буду в Тарнові і зараз вам донесу, чи можна в який-небудь спо
сіб поладнати відомі вам Ваші справи. Буду там за згодою тутешнього нашого
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гуртка. Стр. справ я ту ще не рухав. Ця справа досить тяжка і замотана так,
що навіть не знаю, як до цього взятись. На кожний випадок спільне засідання
не зможе скорше відбути, як десь з початком вересня. Іка і Оля виїхали вчора
до Ворохти. Оля спеціально дуже часто Вас згадує і вибирається написати Вам
довшого листа (з Ворохти). Можливо, що на слідуючий тиждень на кілька день
я, може, навіть на довше поїду до Ворохти.
Я вже начав вчитись. Коли побачу, що зможу в Ворохіі присісти над книж
кою, то залишуся там довше.
З Олександровом я ще не скомунікувався. Василь, Михайло і Славко здо
ровлять Вас щиро.
Я рівно ж здоровлю Вас всім добрим і бажаю всього найкращого.
(Коновалець)
Прошу мені подати адресу Дмитра Л .
Р. 5. Якраз одержав письмо від Івана Р., в якому повідомляє, що він вже
у Львові і просить, щоби приїхати. Не думає, однак, наразі рухатись. Запропо
нував йому, щоби на якийсь час приїхав до Ворохти.

АН ДР І Й МЕ Л Ь Н ИК

Листування Андрія Мельника з провідними діячами українського
Націоналістичного руху та іншими особами (1940—1950-ті рр.)

Від Богдана Кравціва від 22 березня 1940 р.

Високодостойний Пане Полковнику!
Передаю оцим бажаний Вами зміст чи, може, конспект листа Сірого
до полк[овника] Сича. Не ручу, чи відповідатиме він дослівно текстові, зате ж
інтенції будуть подані вірно. Уступи в лапках згідно з оригіналом.
I. (В цій точці повідомляє Сірий, що, згідно з рішенням провідників КЕ
і провідних членів організації, він стає на чолі Організації на ЗУЗ і на україн
ських землях під Німеччиною).
II. (Просить полк[овника] Сича утримувати безпосередній орг[анізаційний]
звязок тільки із ним до часу вирішення справи Головою ПУН).
III. (Останнє рішення Голови ПУН — неважне, тому що недоцільно звязувати на даному терені обидві функції — Провідника даного терену і прак
тичних завдань, що їх виконує полк[овник] Сич на місці. Керму українських
земель під Нім[еччиною] перейме назначений Сірим Провідник).
IV. «Маючи до Вас довіря й узнаючи доцільною Вашу діяльність у військо
вій співпраці із нім[ецьким] військовим штабом, просимо Вас подовжати цю
працю й остати на свому пості».
V. «Всякі спроби кого-небудь встрявати в справи Організації будемо ува
жати за діяльність поза організаційним порядком. Зокрема, Ярослав Барановський не заступає Організації».
VI. (Це письмо треба трактувати як організ[аційну] тайну).
Прошу прийняти, В[исоко]достойний Пане Полковнику,
вислови моєї найглибшої пошани й віддання.
[Б, Кравців]
Рим, 22.ІІІ.1940.
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Від Яро^ава Стецька від 22 березня 1940 р.

4,2/40
Високодостойному
Голові проводу Українських Націоналістів
Полковникові Андрієві Мельникові
Навязуючи до письма Ч.1/40 з дня 22,111.1940 р[оку], силою якого здекомплєктований Провід Українсььсих Націоналістів, та беручи на увагу вимоги
історичного моменту й правильної постановки Революції, вносимо розв’язати
існуючий провід Українських Націоналістів та покликати на його місце но
вий.
В тій справі просимо Високодостойного Голову Проводу Українських На
ціоналістів вислухати предложень нашого представника в особі члена ПУН —
Ярослава Стецька.
Слава Україні!
[Ярослав Стецько в[ласно] р[учно]]
(Ярослав Стецько)
Уповноважений Краєвими Провідниками й Краєвими
Екзекутивами ОУН під московською і німецькою займанщинами
та провідним активом ОУН на німецькому терені.
Високодостойному
Голові проводу Українських Націоналістів
Полковникові Андрієві Мельникові
1. Ми, Провідники Країв і члени Краєвих Екзекутив ОУН під москов
ською і німецькою займанщинами та провідний актив ОУН на німецькому
терені й частина активу на других теренах, стверджуємо, що:
а) діяльність п[ана] Ярослава Барановського, Секретаря ПУН і члена його
Президії, є шкідливою для Організації,
б) приховування й потурання його діяльности п[аном] Сеником Омеля
ном, членом президії ПУН — приносить щкоду організації.
2. Тому вносимо на основі «Устрою ОУН», Частина II, т. З і «Правильни
ка Суду ОУН», затвердженого Ц.ВЗУН — Розділ ІА, §7, — передати розгляд
діяльности п[ана] Ярослава Барановського, як теж прикривання її п[аном]
Омеляном Сеником, на судову дорогу.
3. Конкретні закиди передали ми за посередництвом нащих відпоручників — Голові проводу. Згідно з т. з, розд. ІА «Правильника Суду ОУН» —
встановлювання дальшої процедури належить Голові ПУН. Ми запропонуємо
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лише, щоб формально-правну кваліфікацію закидів могла перевести окрема
Слідча Комісія, як теж зібрати й упорядкувати їх для диспозиції Голови ПУН.
Голова ПУН визначив би після зібрання матеріялів дальше поступовання,
узгляднюючи примітку т. 7-ої розд. ІА., Розділу II, §5 «Прав[ильника] Суду
ОУН».
4.
З огляду на те, що справа п[анів] Барановського Ярослава й Сеника
Омеляна відходить, — згідно з терміном, §7, розд. ІА. «Прав[ильника] Суду
ОУН», що право судової ініціятиви належить теж всім керівним чинникам
ОУН, —до розгляду судових властей, вносимо завісити їх у правах членів ПУН
до остаточного розяснення цілости справ.
Слава Україні!
Постій, 22.III. 1940.

[Ярослав Стецько в[ласно] р[учно]]
(Ярослав Стецько)
Уповноважений Краєвими Провідниками й Краєвими
Екзекутивами ОУН під московською і німецькою займанщинами
та провідним активом ОУН на німецькому терені.

До Степана Бандери від 25 березня 1940 р.

По подіях на ЗУЗ осінню 1939 р[оку], коли більшість нашого активу
по звільненню з польських тюрем і таборів опинилася на волі, щоби посилити
провідні апарати організації, уложив я плян притягнення туди цих звільнених
наших сил. В тій ціли визвав я до себе Сірого, Васа та інших, щоби порозуміти
ся з ними особисто щодо їх примінення. В січні 1940 р[оку] в розмові з Сірим
зорієнтував я його про мої наміри відносно його особи. Стверджую, що в часі
цеї розмови, ні перед нею, ні по ній не давав я дотепер Сірому ніяких доручень
в будь-якій справі нашої організації, хиба що, прощаючись з ним в січні ц[ього]
р[оку], доручив йому розважити мої міркування, зокрема відносно примінення
в організації його особи.
На підставі одержаних мною дотепер посередних відомостей про потягнення Сірого годі мені по розмові моїй з ним в них повірити — тим більше, що ті
потягнення, якщо вони заіснували, є такого порядку, що вдаряють в основи
нашого організованого життя, в його хребет, Заки прийму відповідні рішення,
хочу мати ясно спрецизоване ним самим становище Сірого. В тій ціли доручую ось цим Сірому явитися у мене в Дометенківці. Завважую, що хоч член
організації (Кр[емінський]) склав на моє домагання письменне звідомлення
про виступ Сірого, то все-таки для оминення всяких сумнівів, всякого непо
розуміння, в почуттю відповідальности за справу, при застосованню максімум
моєї доброї волі хочу дати Сірому змогу, у звязку із заістнувавшою ситуацією
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11 1 наслідками, засувати мені його становище безпосередньо. Речинець приїзду
Сірого встановляю на протязі 20 днів від дня сьогоднішного.
[пілпис]

Постій, дня 25 березня 1940.

Від Степана Бандери від 6 квітня 1940 р.

Сповняючи прохання п[ана] полковника Сича, щоб переказати Панові
полк[овнику] Андрієві Мельникові все, що відноситься до нище представленої
справи, — подаю наступні інформації:
11.ІІ. ц[ього] р[оку] я прийшов до полк[овника] Сича разом з друзя
ми Лопатинським і Шухом, заявляючи, що я з д[ругом] Лопатинським
маємо закомунікувати полковникові Сичеві певні рішення, а на свідка
розмови ми попросили д[руга] Шуха. Полковник Сич найперше зробив
заувагу, чому ми не подумали про те, щоб і він мав свойого свідка — коли
розмова має мати такий офіційний характер. А дальше сказав, що він уже
від кількох днів чекав на це побачення, бо йому відомо, що Лопатинський
має передати йому рішення Голови ПУН. Зачуваючи, що Лопатинський
вже вернувся, та не знаючи певно, чи він є в Кракові, й не могучи його
діждатись — він (полк[овник] Сич) рішив довше не ждати й звернувся
до д[руга] Кремінського, що заступав Лопатинського у функціях Краєвого
Провідника, щоб той скликав засідання К[райової] Е[кзекутиви]. (Тому,
що ми прийшли якраз в той час, коли мало відбутися засідання К[райової]
Е[кзекутиви] і в звязку з дальшим розвоєм справи — така нарада КЕ
з полк[овником] Сичем не відбулася). Відтак я закомунікував полков
никові Сичеві наші рішення (зміст подаю нище), а д[руг] Лопатинський
потвердив їх. Полковник Сич заявив, що цього повідомлення в такій
формі не приймає до відома, а вимагав на письмі й тоді дасть відповідь.
На умовленні часу й місця доручення письма розмова закінчилася.
Того таки дня (11.11.1940) увечорі я вручив полковникові Сичеві
в його хаті письмо, заадресоване до п[ана] полковника Р. Сушка, з датою
11.11.1940 і з підписом Степана Бандери та В. Лопатинського. Тексту того
письма не маю зараз під рукою; передаю його зміст з заувагою, що мо
жуть бути зміни стилістичні та в укладі:
Повідомляємо, що згідно з рішенням провідників і Членів КЕ-ив
ОУН на ЗУЗ і УЗ під Німеччиною та провідного активу ОУН — керму
Організації по цей і той бік ріки Сяну перебирає Степан Бандера. Рішен
ня Голови ПУН, яким Він назначив полк[овника] Сича Провідником
ОУН на теренах б[увшоі] Польщі під Німеччиною — не важне тому.
27-1М 9 6
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не доцільно лучити в одних руках провідництва ОУН на тому терені
й тих функцій, які сповняв полк[овник] Сич, з огляду на характер його
праці.
Провід ОУН на УЗ під Німеччиною обійме Провідник і КЕ, яких
назначимо.
Маючи довіря до полковника Сича й визнаючи доцільність його
діяльности, просимо його остати на дотеперішньому пості й вести спів
працю з Н[імецьким] В[ійськовим] Ш[табом].
До часу ріш ення полковника Андрія М ельника в цій справі
полк[овник] Сич може удержувати з Ним організаційний звязок безпо
середньо.
Всякі спроби кого-небудь непокликаного встрявати в організаційні
справи там поза нами — будемо трактувати як діяння поза організа
ційним порядком. Зокрема, п[ан] Ярослав Барановський не заступає
Організації.
Письмо подане до відома полковникові Сичеві як організаційна
тайна.
По відібранні того письма полковник Сич сказав, що відповідь дасть
на другий або третій день. Довща наща розмова того ж вечора мала при
ватний характер. На другий або третій день дав мені полковник Сич
відповідь. Подаю її суттєвий зміст:
З формального боку справа для нього не до приняггя. Не погоджуєть
ся з тим, що недоцідьно, щоб він був рівночасно Краєвим Провідником
і експонованим репрезентантом ОУН на тому терені. Уважав, що при
чиною такого нашого рішення є брак належного довіря до нього.
Погоджується з тим, що роля Макара в Організації шкідлива та що ті
справи треба упорядкувати. Тільки треба це зробити іншим, легальним
способом.
Не згоджується з нами в критичній оцінці п[ана] Грибівського. Зре
штою, в ті справи не встряває.
Коли не погоджуємося, щоб він був Краєвим Провідником на УЗ
під Німеччиною, то можна було зробити так, що він, перебравши провідництво, виступив би перед Головою ПУН з проектом, щоб заступити
його нашим кандидатом.
Він не людина формалістики. Праця для нього важніша, як фор
мальні справи. Щоб не доводити до небажаних конфліктів і оцінюючи
реальну ситуацію, приймає наше предложення й годиться дальше спо
вняти дотогочасні свої функції, якщо маємо до нього довіря.
Але це тільки до часу остаточного рішення полковника Андрія
Мельника. Він остане вірний Голові ПУН і всупереч його волі не мії- би
з нами співпрацювати.

ЩО
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З другого боку, вважає недопустимим розкол та евентуальний дуа
лізм. Це для нього було б трагедією.
Тому, коли полковник Андрій Мельник поставився б до нас негатив
но, він (полк[овник] Сич) мусів би відійти від праці й, мабуть, виступити
з ОУН та усунутися з політичного життя.
По тій відповіді ми устійнили спільно з полк[овником] Сичем: плятформою організаційного порядку праці на тому терені, а зокрема нашої співпраці
з полк[овником] Сичем, є фактичний стан, сприцизований у вищезгаданому
письмі до полк[овника] Сича з дня 11 .II, 1940. Полковник Сич репрезентувати
ме Організацію на тому терені перед посторонніми чинниками, зокрема перед
НВШ, та провадитиме діяльність з рамени військового штабу ОУН. Удержу
ватиме організаційний звязок зі мною і Краєвим Провідником. Так до часу
остаточної відповіді полковника Андрія Мельника. Після неї полковник або
^остане на тому пості, або відійде.
На такій плятформі укладалась наша співпраця з полковником Сичем
досі продовж неповних двох місяців, щораз — то краще. Є іще на черзі ряд
практичних питань у звязку з відношенням полк[овника] Сича до інших
організаційних чинників, зокрема в ділянці військовій, що вимагають оста
точного унормування. Я умовився з полковником упорядкувати іх по мойому
повороті.
в останній нашій розмові 2[го] ц[ього] м[ісяця] в Торківці Сич про
сив представити це все мені полковникові Андрієві Мельникови й сказати,
що дуже хотів би предложити все особисто, але це тепер технічно неможливе.
Досі не звітував про справу, ані повідомив про вище згадане письмо, бо не мав
через кого, а п[ану] Барановському не хотів його давати.
[Бандера Степан]

Постій, дня 6 квітня 1940.

До Степана Бандери від 7 квітня 1940 р.

До члена ОУН Степана Бандери-Сірого.
Підтверджую одержання Вашого листа з дня 5 квітня 1940 року й завіреної
Вашим підписом копії письма з дня 10 лютого того ж року. Познайомившися
з їх змістом, зоїфема з точкою 2 Вашого листа, де Ви повідомляєте мене, що пе
ребрали керму діяльности організації Українських Націоналістів та покликали
революційний провід Організації Українських Націоналістів, заявляю, що та
ким чином невідомі особи, імена яких Ви відмовилися мені подати, присвоїли
собі компетенції Великого Збору Українських Націоналістів, а Ви узурпували
владу, що прислуговує Голові Проводу Українських Націоналістів.
27*
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Стверджуючи, що Ви, з яким я звязував мої надії, допустилися вчинків,
спрямованих на виразну шкоду Організації Українських Націоналістів, я,
як Голова Проводу Українських Націоналістів і керівник Українського На
ціоналістичного Руху, ставлю Вас перед Головний Революційний Трибунал
Організації Українських Націоналістів. Голова Головного Революційного
Трибуналу повідомить Вас про місце і час сесії цього Трибуналу.
Голова Проводу Українських Націоналістів
Постій, дня 7 квітня 1940 року.

Від членів Революційного проводу ОУН (квітень 1941 р.)

Полковникові Андрієві Мельникові.
президія II Великого Збору Організації Українських Націоналістів, який
відбувся 1941 р[оку] на основі Устрою ОУН 1929 р[оку] (Розділ УИ) при участі
68 управнених членів Великого Збору Організації Українських Націоналістів,
представників Організації Українських Націоналістів з усіх Українських Зе
мель (у тому 16 управнених членів ВЗ ОУН з Українських Земель під москов
ською займанщиною) й еміграції, з доручення того ж Великого Збору ОУН,
доводить Полковникові Андрієві Мельникові до відома наступні постанови
Великого Збору Організації Українських Націоналістів;
«І. II Великий Збір Організації Українських Націоналістів, розглянув
ши діяльність Організації Українських Націоналістів від хвилини смерти
сл[аветного] п[ана] Вождя Євгена Коновальця, це є від 1938 року аж до II Ве
ликого Збору Організації Українських Націоналістів, це є до 1941 р[оку],
стверджують наступне:
1. Фактична керма ОУН за кордоном опинилася по смерти сл[авної]
п[ам’яті] полк[овника] Євгена Коновальця в руках людей, які діїїали на шкоду
ОУН.
2. Участь шкідників у керуванні справами ОУН була загрозою для Укра
їнського Націоналістичного Руху.
3. Обовязком відповідального за долю ОУН активу Організації було пере
вести уздоровлення відносин у закордонних керівних кругах ОУН.
4. Полковник Андрій Мельник не виявив ні зрозуміїїня, ні доброї волі для
переведення без зовнішних потрясень, уздоровлення відносин у закордоних
керівних кругах ОУН і співпраця організаційного активу з полковником Ан
дрієм Мельником не могла для ОУН принести жадної користи.
5. Полковник Андрій Мельник виявив нездібність керувати революційним
рухом.
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6. Полковник Андрій Мельник виступав проти здорових починів активу
ОУН, став явно по стороні зрадників і шкідників Організації та очолював їх
шкідницьку роботу.
7. Акція полковника Андрія Мельника й його товаришів є диверзією проти
ОУН та змагає розбити одноцілий визвольний фронт українського народу.
8. Покликання Вужчим Проводом Українських Націоналістів полковника
Андрія Мельника на Голову ПУН, яке прилюдно проголосив дня 14 жовтня
1938 р[оку] Ярослав Барановський, не має ніякого законного опертя в правному порядку ОУН, і тому воно не може мати для ОУН обов’язуючої сили.
9. Полковник Андрій Мельник опинився на чолі ОУН у нелегальний
спосіб, усупереч виразним приписам устрою ОУН, які правом покликування
Голови ПУН наділюють одиноко і виключно Збір Українських Націоналістів,
а не Вузчий Провід Українських Націоналістів.
10. Зїзд Українських Націоналістів, що відбувся дня 27.8.1939 р [оку] не від
повідав вимогам приписів устрою ОУН про ЗУН, цього Зїзду не скликано
в формальний спосіб і в ньому не брала участи передбачена Устроєм ОУН
приписана кількість управнених членів ЗУН.
11. Постанови Зїзду Українських Націоналістів з дня 27.8.1939, вине
сені в характері постанов ЗУН, та всі акти, довершені полковником Андрієм
Мельником в характері Голови ПУН, є протизаконні та позбавлені правних
наслідків.
12. Сл[авної] п[ам’яті] полковник Євген Коновалець не оставив завіщання
відносно покликання свого наслідника в особі полковника Андрія Мельни
ка.
13. Твердження Омеляна Сеника, що сл[авної] п[ам’яті] полковник Євген
Коновалець оставив завіщання про свого наслідника, є видумкою Омеляна
Сеника і Ярослава Барановського в ціді створення в ОУН такої ситуації, яка
запевнювала б Сеникові й Барановському захоплення та закріплення за ними
рішаючої позиції в ОУН.
14. Згідно з постановами Устрою ОУН Провід Українських Націоналістів
творив Голова, як рішаючий чинник, разом з рештою членів ПУН, яким прислугував лише дорадчий голос, супроти цього ПУН з хвилиною смерти По
кійного Вождя перестав законно існувати.
15. Вихідною формально-правною точкою до уздоровлення відносин у за
кордонних керівних кругах ОУН являється правний стан, що існував у хвилині
смерти Покійного Вождя, це є дня 23 травня 1938 р[оку].
16. Одиноким правильним шляхом до уздоровлення відносин було усунен
ня всіх деструктивних чинників із закордонних керівних постів ОУН.
17. АктОУНз Юлютня 1940 р [оку], яким покликано до життя Революцій
ний Провід ОУН, являється історичною конечністю в розвитку Українського
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Націоналістичного Руху, яку актив ОУН виконав згідно з інтересами і волею
членських кадрів ОУН.
II. II ВЗ ОУН одобрює діяльність Революційного Проводу ОУН від дня
10 лютня 1940 р[оку] по сьогоднішній день (прим, день закінчення ВЗ) в цілій
основі.
III. Великий Збір ОУН вибрав одноголосно Провідником Організації
Українських Націоналістів Степана Бандеру.
IV. ВЗ ОУН стверджує, що полковник Андрій Мельник потурав зраді
у Проводі Українських Націоналістів, діяв на шкоду ОУН й української спра
ви. П ВЗ ОУН виключає тому полковника Андрія Мельника із членів Органі
зації Українських Націоналістів,
V. II ВЗ ОУН взиває полковника Андрія Мельника заперестати розгорта
ти яку-небудь акцію під назвою ОУН. Кожне відхилення від тієї перестороги
Організація буде поборювати як диверсію».
Постій, у квітні 1941 р[оку].
За Президію II Великого Збору
Організації Українських Націоналістів
( — ) Рупій

( — ) Герольд

( — ) Пугач

Від професора Луки Бича від 11 травня 1941 р.

Професор Лука Бич
Модржани, біля Праги

11 травня 1941 року

Високоповажаному Панові Полковникові
Андрієві Мельникові, Голові
Проводу Українських Націоналістів
у місці постою.
Високоповажаний Пане Полковнику!
Переживаємо часи, коли важиться доля багатьох європейських держав
і народів та коли ціла Европа стоїть напередодні реорганізації її життя на нових
основах. За цих обставин є цілком правдоподібним, що наслідком подій уже
ближчого часу реально стане проблема відродження самостійної Української
Держави.
Яко Голова Проводу Українських Націоналістів стоїте Ви, Пане Полковни
ку, перед незвичайно важливим і відповідальним завданням бути виразником
422

ЛИСТУВАННЯ

й оборонцем державно-національних прав і інтересів цілої Української Нації
та її змагань до осягнення необхідного для неї життєвого простору. Тому я,
як Кубанський козак-українець, вважаю за свій обовязок висловити Вам свою
думку в справі політичного положення Кубані й південно-східніх кордонів
Української Держави. До цього зобовязує й управнює мене та обставина,
що Кубанське населення й, зокрема, Кубанське козацтво, висуваючи мене
на дуже відповідальні становища Голови Кубанського Краевого Уряду в 19171918 р[оках] та Голови Кубанської Законодавчої Ради й Голови Надзвичайної
Закордонної Делегації Кубанської Краєвої Ради в 1918-1920 р[оках], тим са
мим висловили мені довіря, а водночас накладали на мене й правні та моральні
обовязки заступати й боронити інтереси цього населення, зокрема перед
рішаючими міжнародніми чинниками. Я вважаю, що ці моральні обовязки і
до цього часу залишаються в силі, бо Кубань і досі є в неволі.
Кубанський Край, переважаючу більшість населення якого складають
Українці, мусить належати до складу Української Держави. Одночасно з тим
підкреслюю, що землі між східними кордонами Совітської України, доліш
ньої Волги, Каспійським морем і Кавказькими горами, заселеними ріжними
Гірськими племенами, складають нероздільну частину життєвого простору
України, куди століттями йшло українське населення. І тому ті частини цієї
території, які лежать поза територією Кубані і в яких українське населення
складає більшість, мусили би належати до суцільної території Української
Держави.
Складаючи на Ваші руки повишу свою заяву, роблю це в пересвідченні,
що тим можу прислужитись для добра Української Нації й свого рідного Ку
банського Краю, як я це добро по своїй совісті розумію.
Прошу прийняти. Високоповажаний Пане Полковнику, вислови моєї
до Вас правдивої пошани й побажання найбільших успіхів у Вашій праці.
[Дроф[есор] Л. Бич]

До Митрополита Ацдрея Шептицького від 19 липня 1941 р.

Ваша Ексцелєнціє!
Стверджую з поііякою одержання листа Вашого Високопреосвященства
з дня 7 липня ц[ього] р[оку], в якому Ви, Владико, вказували на конечність
зліквідовання шкідливого для національної справи роздору та на встановлення
внутрішнього суспільного миру.
Щиро дякуючи за цього листа, засвідчую своє глубоке зрозуміння тих
благородних побуджень і намірів, якими Ваше Високопреосвященство кер
мувалися в цім зверненні до мене.
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В ПОВНІЙ однозгідности з Вами, Ексцелєнціє, уважаю, що домашня війна
була би для нас найбільшим нещастям, і засвідчую, що для оминення її я зро
бив і готовий зробити все, що в моїх силах і спроможностях. Опінія Вашого Ви
сокопреосвященства утверіїжує мене в правильності моїх потягнень і стає для
мене величезною моральною опорою в моїх дальших намірах і прагненнях.
Характер листовного звязку утруднює мені зясування Вам, Владико, при
чин, перебігу і можливих наслідків диверсії п[ана] Степана Бандери проти
Організації Українських Націоналістів. Моїм прагненням було би, щоби Ваше
Високопреосвященство могли зазнайомитися зі загальним тлом, з якого ви
йшла згадана диверсія. Ознайомлення з обєктивним станом річей облекшило би Вам, Ексцелєнціє, вироблення погляду на дане питання.
Тому до часу, поки обставини дозволять мені особисто предложити свої
міркування увазі Вашої Ексцелєнції, прошу не відмовити вислухати вияснень
моїх заступників, а також запізнатися зі змістом удокументованого матеріалу,
що стосується диверсії.
З цього матеріалу, Ексцелєнціє, будете мати нагоду переконатися, що
з появою диверсії заіснували моменти, які ні я, ні ніхто на моїм місці не міг
толерувати. Так чинити змушував мене обовязок збереження здорових мораль
них і організаційних засад, без яких не може існувати упорядковане суспільне
наше життя, змушувала мене конечність усунення анархічних виявів, що були
і є нашим національним нещастям та грозять великими небезпеками для май
бутнього нашої Батьківщини.
Стверджую перед Вашою Ексцелєнцією, що моїми чинами кермували
тільки свідомість відповідальности за прийдешнє ОУН і прагнення добра для
української справи. З низки фактів Ваше Преосвященство матимуть нагоду
бачити, що диверсія спричинила для нас багато шкіц як унутрі, так і назовні.
Тим не менше я вживав усіх заходів, щоб оброзумити цих засліплених і безкритичних людей та уможливити їм поворот до ОУН.
Хоч ці мої старання не стрічали належного зрозуміння, то все ж я не зали
шав їх до останнього моменту. Про це свідчать мої відозви з останніх тижнів,
в яких я ще раз заявляв в обличчі рішальних подій, що готовий забути про все,
що досі шкідливого зробили диверсанти, що закликаю цих людей завернути
на правильний шлях та маю щире бажання бачити їх знову в рядах ОУН. Ці мої
заклики зустріли диверсанти недостойною лайкою у своїх летючках. До про
позиції п[ана] Стецька, переданої враз з листом Вашої Ексецелєнції п[аном]
Ільницьким в дні 15 ц[ього] м[ісяця], явитися у мене, я не поставився негативно
і додав число телефону, щоби п[ан] Стецько мав змогу порозумітися з нами в цій
справі. По нинішний день п[ан] Стецько не зареагував ні одним словом.
Не дивлячися на розбіжність між словами і ділами диверсантів, в цім місці
засвідчую перед Вашим Високопреосвященством мою незмінну і незломну добру
волю зробити все можливе для збереження єдности ОУН і суспільного порядку.
424

ЛИСТУВАННЯ

Здійснюючи це завдання, ОУН ще перед початком теперішної війни зро
била низку починів, яких ціллю було не тільки скріпити її внутрішньо, але
й сконсолідувати весь здоровий громадський загал для боротьби і праці в імя
здійснення історичних ідеалів, що їм служить ОУН. В тому напрямі і надалі
звернені будуть всі мої зусилля.
Твердо вірю, що високий авторітет Вашого Високопреосвященства ви
каже на полі цих наших творчих виявів свій вплив. Ця віра дає мені моральне
опертя в дальшій праці та сповняє мене почуттям глибокої вдячности за Вашу,
Ексецелєнціє, ініціятиву.
Від мене і усього членства ОУН прохаю, Ексцелєнціє, Вашого благосло
вення, аби Господь укріпив нас, просвітив засліплених та допоміг нам у здій
сненню важких завдань, що їх ставить перед Україною сучасність.
З глибокою відданістю і пошаною,
Голова Проводу Українських Націоналістів
Постій дня 19 липня 1941.
До їх Ексцелєнції Митрополита
Андрея гр[афа] Шептицького
у Львові

ВІД генерала Андрія

від 19 серпня 1941 р.

Вождеві
Андрієві Мельникові,
Голові Проводу Українських Націоналістів
у місці постою
я, Андрій Шкуро, генерал-поручник Кубанського Козачого Війська,
зголошую готовість станути під прапори Організованого Українського На
ціоналізму згідно з Вашим покликом з дня 6 липня 1941 р[оку].
На це моє рішення вплинули оці обставини;
1. Часи, що їх тепер переживаємо, покладають на всіх Українців обовязок
скупчення всіх творчих сил під одним проводом у боротьбі з відвічним воро
гом Української Нації для виборення її суверенного державного життя в усіх
її етнографічних границях. В цій боротьбі не може остати осторонь українське
козацтво, як теж воно не може вести осібної якої-небудь акції.
2. Рішення козацької старшини на терені Сербії, що однозгідно заявило
готовість повести козацтво визволяти Батьківщину з-під московсько-жидокомуністичного режіму.
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3.
Жахливе положення козацтва в Сербії, виставленого на страшні пере
слідування з боку сербів, — мовляв, ми винуваті, що Москва (біла й червона)
не є в силі дати їм поміч.
У виду цього козача старшина й козацтво доручили мені повести на терені Незалежної Держави Хорватії переговори в справі включення козацтва
до активної боротьби з московським большевизмом в складі української са
мостійної формації, а коли це неможливе, то в складі козачих частин в складі
німецького або хорватського війська.
В усіх трьох випадках прохаємо, щоб під козацтвом з території б[увшої]
Югославії розумілося усіх козаків: кубанських, чорноморських, донських,
терських, астраханських і других без огляду на їх народність, вихоїіячи з зало
жения, що всі вичислені козаки представляють у всіх своїх станицях на Рідних
Землях один національний в державному розумінні склад і тому непобажаним
було б виріжнювати й розділювати їх на українців, москалів та інших інородців.
Це побажання виправдуємо обставиною, що за ввесь час свойого перебування
в Югославії не визнавало себе козацтво членами рускої нації, не визнавало
компетенцій руских правленій, а все й усюди признавало себе просто коза
чками.
В другому й третьому випадкові (участь у складі німецького чи хорват
ського війська) є нашим безумовним бажанням вжити нас в операціях тільки
на українських етнографічних територіях.
Про все це договорився я з Вашим уповноваженим представником у Неза
лежній Державі Хорватії і, складаючи Вам оцим мою чолобитню, підтверджую
своїм власноручним підписом.
Слава Україні!
Загреб, дня 19.VIII.1941.
Генерал-поручникКуб[анського] Коз[ачого] Війська
[Генерал поручник Андрій Шкуро]
Представник ОУН у Н[езалежній]
Д[ержаві] Хорватії
[Василь Войтанівський]

До пані Кандиби, матері Олега Кандиби-Ольжича від 10 лн стоп ш 1944 р.

Берлін, дня 10.11.1944
Високодостойна Пані!
Важкі умовини, в яких прийшлось через довший час перебувати мені
і моїм співробітникам, не давали мені скоріше можливості висловити Вам моє
співчуття з приводу невіджалованої втрати Вашого Мужа, великого поета і гро
мадянина. Творчість і велич Його духа завжди залишається для українського
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народу ясним промшням, у яких дальші покоління шукатимуть розради і нат
хнення у важкій праці і боротьбі за визволення нашої Батьківщини.
Рівночасно сповняю мій сумний обовязок, ділячись з вами відомістю про
Вашого Сина Олега. Внаслілок політичних умовин, серед розгару праці для
добра України, ваш Син Д[окто]р Олег Кандиба, подібно як і більшість членів
ОУН, опинився в тюрмі. В жовтні 1944, коли я ще сидів ув’язнений, повідомлено
мене, що Д[окто]р[а] Олега Кандиби в половині червня 1944 не стало в живих.
Важкий це удар судьби для Вас, Високодостойна Пані, як Дружини і Ма
тері, коли майже рівночасно втратили Ви Чоловіка і Сина. Нехай Всевишній
дасть Вам сил перенести ці невіджаловані, болючі й незабутні та великі втрати,
а ми всі, що остали в живих, клонимо голови перед їх тінями, а пам’ять про
них залишиться в нас завжди живою і буде спонукувати нас до дальшої праці
і боротьби за краще майбутнє України.
При цьому звертаюсь до Вас, Високодостойна Пані, з проханням передати
мої поздоровлення Дружині сл[авної] п[ам’яті] Вашого Сина Олега — пані Катрі, (якої адреси не знаю) і висловити їй моє і нас усіх глибоке співчуття, а рівно
часно нашу пошану до Неї і Її сина зі запевненням, що обоє вони є і будуть для
мене і моїх співробітників нашими найближчими і найдорожчими, яких побіч
своєї творчості й діяльності залишив нам Ваш Син Д[окго]р Олег Кандиба.
Ще раз прошу вас приняти мої вислови співчуття у Вашому великому горю
і болю.
З глибокою пошаною,
[підпис]
Високодостойна Пані Марія Антоновна Кандиба
в Празі

Від Президента Білоруської Центральної Ради пана Астроуського

ЗО грудня 1944 р.
Презыдэнт
Беларускае Цэнтральнае Рады
№ 398

Бзрлін, дня 30.XII.1944 г.
Berlin NO 55, Gumbinner Str. 28

Высокапаважанаму Спадару
палкоуніку МЕЛЬНІКУ АНДРЭЮ
Бзрлін.
З нагоды наступаючага 1945 году перасылаю Вам і усяму украінскаму На
роду якнайлепшьія навагоднія пажаданьні.
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Няхай новы 1945 год будзе годам канчальнага вызваленьня нашых
народау з пад маско^^ска-бальшавіцкага ярма і зьдзейсьненьнем нашых
імкненьняу забесьпечыць сваім народам вольнае і незалажнае дзяржаунае
жыцьце.
я глыбака перакананы, што украінскі народ створыць у 1945 годзе з беларускім народам, яшчэ больш моцны саюз і гэтым прысьпешыць час канчаль
нага вызваленьня.
Слава Украіне!
Жыве Беларусь!
3 глыбокаю пашанаю да Вас
[підпис]

До полковника Бориса Гомзина від 28 червня 1945 р.

.

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН)
ORGANISATION O FTH E UKRAINIAN NATIONALISTS (OUN)
ORGANISATION DER UKRAINISCHEN N A T I O N A L I S T E N
ORGANISATION DES NATIONALISTES UKRAINIENNES
До Вельмишановного пана
Полковника Бориса Г о м з и н а .

Вельмишановний Пане Полковнику!
З приводу трагічної смерти світлої памяті Павла Петровича Скоропадсько
го складаю іменем моїм і Організації Українських Націоналістів Вам особисто
і на Ваші руки цілому Вашому Рухові моє найглибше співчуття.
Судьба хотіла в так критичну для українського народу хвилю забра
ти з-поміж нас того, який в останньому часі виявив стільки доброї волі
і зрозуміння для усунення внутрішніх українських розбіжностей, щоби
виступити одноцілим фронтом проти зовніш них ворогів українського
народу і тим способом направити блуди недавнього і давнього нашого
минулого.
Хай же ця виявлена добра воля у внутрішних наших справах і зрозу
міння ваги теперішньої історичної хвилі виріжняться і в дальшій діяль
ності Вашого Руху у користь і славу Україні. На цьому шляхові завсігди
найдете нас всіх під наш им прапором в одному стремлінні до спільної
величної мети.
Сподіюся, що в особі Вашій, Вельмишановний Пане Полковнику, ді
яльність ця найде континуатора і реалізатора спільних задумів наших, яких
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завершення дасть нам Самостійну Соборну Українську Державу, про яку мріяв
і для якої працював Покійник.
[підпис]
Голова Проводу Українських Націоналістів
Бад Кіссінґен дня 28 червня 1945 р[оку].

Д о Д м і ^ а А ндрієвського від З липня 1 945 р.

Друже Полтавський!*
При Вашім відїзді звідсіль не поінформували ми Вас, що між чужинцями,
з якими ми перебули частину нашого інтернування, був теж один молодий
бельгієць, редактор часопису брюксельського «Лє Соар», іменем де Бекер.
Було би добре, якби Ви могли в Брукселі відвідати його та передати від нас
обоїх привіт і побажання з нагоди звільнення його та повороту до батьків
щини. Він, дещо поінформований про наші справи, читав брошурісу Вашого
видання «Ку д’ей сюр л ’істоар д'Юкрен», яку ми мали зі собою. При цій на
годі треба би вияснити йому причину забрання нас зі спільного місця пере
бування до Заксенгавзен: арест Ольжича, найдення актів — згідно зі заявою
Вольфа — стверіїжуючих протинімецьке наставлення і акції нашої організації.
Прийшлось би дальше вияснити справу нашого звільнення минувшої осені,
тодішньої німецької політики супроти нас но і теперішньої дійсності. Не зна
ємо, як далеко міг би він бути Вам помічним на Вашому терені, все ж таки
варто навязати з ним контакт хоч би для взаїмних інформацій.
Турбує нас відсутність якої-небудь вістки про Вас. Користуючись з нагоди
виїзду єпископа Мстислава до Парижа, висилаємо через нього цього коротко
го листа та рівночасно низку інформації про події і ситуацію, що заіснувала
в останньому часі; відомостями цими ред[актор] Бойків поділиться з Вами.
Не багато змінилося у нас в Бад Кіссінген за цих шість тижнів, що ділить
нас від дня Вашого виїзду. За це поза нами події здоганяють одна другу. Ще
26 травня ц[ього] р[оку] помер від ран, одержаних в часі британського налету
бл[аженної] п[ам’яті] Павло Петрович. Аґенди гетьманича гетьманського
руху передав покійний полк[овникові] Гомзинові; заступником полковника
являється Рожинятовський. Згинув теж, тою самою смертю бл. п. архідіякон
Потієнко. Тяжко ранений Стецько лежить в Мінхені. Одружились М. Мушинський, Вс. ЛевицькийіпосолСегейда. Мілько призначений на англійську по
лосу з осідком Ганновер або Гамбург. У нас є звязок з цею полосою. У НО має
змогу взновити свою діяльність; його управа в Госляр. В Празі арештовані і ви
везені большевиками: о[тець] Волошин, проф[есор] Славінський, Тищенко;
* Полтавський — псевдонім Дмитра Андрієвського.
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ВПільзені проф[есор] Герасименко і Ревай, Нема вістки про Мацяха, Росоху
і Селешка. Проф[есор] Онацький 6 червня виїхав з Авгсбургу до Риму. Україн
ська дивізія розбіглася, не існує; український легіон теж ні. Т. Бульба тут. Ан
дрій Миколаєвич 23 м[инулого] м[ісяця] був на відвідинах у нас; він зупинився
в монастирі в Більдгавзен і, мабуть, поселиться в Бад Кіссінген. До розмов
з ним ще не прийшло; мабуть, станеться це в близькім часі, годі предвидіти вислід цих розмов. Інші відомості найдете у спільній пошті, що відходить до друга
Бойкова. Від Фелікса немає ні слова; боюся, що лист не дійшов.
Немає до нинішнього дня у нас звязку із заокеаном. Були у нас спроби навязати цей контакт через члена ОДВУ, що виїхав з кінцем минувшого місяця
з Ґосляру до Нью-Йорку; він теж забрав зі собою і почту. Немає дотепер вістки
від вас, ні від Кента, ні від Луціва. Сподіваюся, що вдасться Вам проломити
цю ізоляцію нашу і найдете шлях удержати з нами правильний звязок. Я найрадше бачив би Вас серед нас і сподіюся, що по переведенні положених на Вас
завдань зможу небаром повитати Вас у себе. Поки що здоровлю всім добром,
бажаю повного успіху в праці Вашій і долучую вислови моєї повної пошани.
Слава Україні!
Бад Кіссінген, дня З липня 1945.
Рінґштрасе 2, Гавс Бетанія.

Д о С тепана Баццери від 17 липня 1945 р.

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (ОУН)
ORGANISATION OF THE UKRAINIAN NATIONALISTS (OUN)
ORGANISATION DER UKRAINISCHEN NATIONALISTEN
ORGANISATION DES NATIONALISTES UKRAINIENNES
До Високоповажаного Пана
Степана Бандери
в місці постою.
Високоповажаний Пане!
В порозумінні і за згодою Наступника Голови Директорії УНР та Пред
ставника Гетьманського Руху маю шану в імені їх і мойому власному запросити
Вас на конференцію, яка відбудеться в Бад Кіссінген, дня 1 серпня 1945 р[оку]
о год[ині] 10 в готелі Бюдель при вул[иці] Прінцреґентенштрассе.
Предметом розгляду конференції буде:
1/ унормування відносин в українському політичному секторі і оста
точне оформлення українського політичного керівного осередку по думці
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внутрішньої національної солідарности і Всеукраїнської репрезентації на
зовні;
2/ унормування відносин в українському суспільно-громадському секторі
і остаточне створення централі для суспільно-громадських справ в питанні
допомоги українській еміграції і виступів на зовні в тих же справах перед ком
петентними властями;
З/ обговорення питань військового характеру.
В конференції беруть участь:
1/ Бандера Степан
2/Гомзин Борис
З / Лівицький Андрій
4 / Мельник Андрій.
В обличчі дійсности, в якій опинилися Україна й уіфаїнство, солідаризація
всіх діючих українських політичних чинників є наказом хвилі, а тим самим
і конференція, яка мала б за завдання довести до тої солідаризації, та участь
в ній всіх чотирьох наведених осіб є необхідна.
Не сумніваючись ані на хвилину визнання тої необхідности Вами, остаю
з пошаною до Вас.
Слава Україні.
Бад Кіссінґен, дня 17 липня 1945.

[підпис]
Андрій Мельник,
Голова ПУН

В ід С тепана Б авдер и від 2 9 ли стоп ада 1 947 р.

Вельмишановний Пане Полковнику!
Користаю з ввічливого посередництва Пана Інженера П. і передаю цього
листа.
Дуже шкода, що ми досі не могли стрінутись. В серпні я з радістю ожидав
заповіданої нагоди побачитись з Вами в тому часі, який був первісно запро
понований через Пана Інженера П. Пересунений термін Вашого приїзду при
пав — на жаль — на такий час, коли я ніяк не міг прибути.
Опісля я хотів удатися для зустрічі з Вами, Пане Полковнику, на той терен,
що — як мені було подано — був би Вам догідний. Одначе через технічні пере
шкоди не міг цього зробити.
Тож мушу ждати на Ваш приїзд на той терен і в тому часі, шо Ви по
дали Інженерові П. Якщо би Ви перед ожили час Свойого приїзду на пізніше
як 15 грудня ц[ього] р[оку], то прошу, по змозі, зробити так, щоби про рече
нець нащої розмови мене повідомлено тиждень наперід.
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Маю переконання, що нам треба обговорити і узгіднити низку важливих
справ. Пропоную спільно розглянути такі питання, як: політична ситуація
і перспективи її розвитку; як має виглядати на-зараз українська політика;
структура українського політичного життя, зокрема справа уодностайнення
всієї самостійницької діяльности та одного політичного центру; взаємо
відношення обидвох Організацій.
Сподіюсь, що наша розмова причиниться до розв’язки багатьох важливих
справ. Вірю, що у Вас, пане Полковнику, рівнож якнайкращі бажання і таке
ж наставления.
Остаюсь з правдивою пошаною до Вас і до Вашої Високоповажаної Дру
жини.
Слава Україні!
[Степан Бандера]
29 листопада 1947.

В ід С тепана Бандери від 21 січня 1948 р.

Вельмишановний Пане Полковнику!
Пишу цього листа, щоби повідомити Вас, що у моїй диспозиції часом
зайшла непередбачена зміна, яку прийдеться узгляднити в нашому пляні
дальших розмов.
Я одержав від своєї дружини відомість, що наші діти небезпечно захво
ріли на коклюш. Мушу чим-скорше поїхати до них, бо стан їх загрозливий.
Залишаюсь ще на п’ятницю, щоби ми могли відбути умовлену розмову. Але
в суботу вже не зможу таки бути, хочу виїхати в п’ятницю увечір і роблю вже
потрібні приготування. Не можу сказати певно, як довго забарюся там, але
мушу враховувати бодай тиждень, з огляду на далеку дорогу.
Беручи до уваги Ваш плян виїзду, треба нам приняти, що в п ’ятницю від
будемо останню спільну розмову цим разом. Тож прийдеться так економити
часом, щоби дійти до узгіднених висновків в тому дні і вичерпати цілість
справ. Сподіюся, що це буде можливе, бо в попередніх розмовах ми достаточно
з’ясували обосторонні становища і погляди так, що дискусій ширших не буде,
а зможемо робити конкретні устійнення.
На всякий випадок буду Вас просити, якщо це Вам ще можливе, зарезер
вувати Собі ще годину або дві —довше, як ми умовились. Ми будемо до Вашої
диспозиції до години семої вечером.
Остаюсь з належною пошаною.
Слава Україні!
{Степан Бандера]

М., 21.1.48.
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В ід С тепана Б андери від 2 4 січня 1 948 р.

Високоповажаний Пане Полковник!
Дуже жалую, що не буду мати змоги бути у вас в неділю* Помимо усклад
нень, зв’язаних з евентуальним відложен[ням] мого від’їзду, я був рішений за
держатись ще на неділю, якби були поважні вигляди на позитивний вислід*
Ми ще раз основно розважили Ваш проект і шукали таких розв’язок
і формулювань, які, по нашій думці, можна би приняти з упевненням, що їх
зреалізується, і які вміщали би в собі пропоновані Вами уточнення. При тому
не бачимо можливим устійнювати зобов’язуюче становище по відношенні
до Національної Ради, поки немає ще ясности, що може вийти з тої ініціятиви,
яке буде її обличчя і яку ролю вона мала би сповняти в українській політичній
дійсності. Ті питання мають аспект не тільки теоретичний, але теж практичнополітичний, і сподіємося, що в недалекій будучності вони будуть розв’язані.
Дальщі труднощі насуває Ваш проект, щоби приняти зобов’язуючі детайльні вирішення відносно УГВР. Засади льояльности супроти УГВР не позволяють нам включати в міжорганізаційний договір такі вирішення. Нато
мість принявши генеральне узгіднення, можна з певністю знайти задовільну
для обидвох сторін розв’язку на шляху практичного продовжування вже розпо
чатих переговорів. В міжчасі з боку УГВР мають бути приняті відносні рі
шення.
Відносно того комплексу, що мав бути предметом заяв, сподіємося,
що прийде задовільна для обидвох сторін розв’язка. З нашого боку будуть ви
дані відповідні енунціяції в тій матерії. Будемо очікувати теж з Вашої сторони
таких потягнень і такої постави, в яких будуть узгляднені передумови поро
зуміння. Таким чином буде відпружена атмосфера, і ті комплекси не повинні
бути предметом вирішних пертрактацій.
Наші контрпропозиції до Вашого проекту устійнень надішлемо, згідно
з домовленням.
Скоро лише матиму змогу, буду радий ревізитувати вас на догідному Вам
терені.
Прошу приняти вислови правдивої до Вас пошани.
Слава Україні!
М., 24 січня 1948.

28-11-496

[Степан Бандера]
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В ід організаційного реф ерента У іф аїнського К онгресового
К ом ітету Америки Ю ліяна Ревая (1 1 червня 1952 р.)

Ukrainian Congress Committee of America, Inc*
Nationally Representative Organization of Americans of Ukrainian Descent.
Founded 1940 in Washington, D. C.
PUBLICATIONS: «UKRAINIAN QUARTERLY», «UKRAINIAN
BULLETIN»
50 CHURCH STREET, NEW YORK 7, N. Y.
Дня 11 червня 1952.
До
В[ельми]Ш[ановного] Пана Полковника Андрія Мельника,
Голови Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН).
Високоповажаний Пане Голово!
Маю честь повідомити Вас, що Український Конгресовий Комітет Амери
ки одержав Вашого цінного листа з дня 12 березня ц[ього] р[оку] в справі кон
солідації українських політичних сил і висловлює Вам свою щиру подяку.
З Вашим листом ознайомилася Комісія Внутришних зв’язків, а остан
ньо — 29 травня ц[ього] р[оку] він був зачитаний на пленарному засіданні
Екзекутивної Ради Українського Конгресового Комітету, до якого нині вхо
дять представники всіх українських громадських і політичних центральних
організацій.
Як Комісія, так і Екзекутивна Рада не заняли тимчасом ділового станови
ща до цілої справи, бо очікується ще на відповіді дальних організацій — УРДП,
У Н Д С таС У С
Як тільки дійдуть відповіді від цих організацій. Український Конгресовий
Комітет, напевно, повідомить Вас про своє становище в предметній справі.
Бажаючи всього добра, остаю з високою пошаною до Вас.
[підпис]
Юліян Ревай,
Організаційний Референт
Р. 8* Щиросердечний привіт! Ю. Ревай
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ВІД ^ а с н и к ів К райової К онф еренції У Н О Канади (5 липня 1952 р.)
Нація понад усе! Наша сила — в нас самих!
Українське Н аціональне О б ’єднання К анади

Дня 5 липня 1952.
Високоповажаний Пан
Полковник Андрій Мельник,
Голова Проводу Українських Націоналістів.
Високодостойний Пане Полковнику!
В днях від 28 червня до 1 липня ц[ього] р[оку] в місті Вінніпеґу відбулася
Ювілейна Крайова Конференція Українського Національного Об’єднання
Канади та його Братніх Організацій: Української Стрілецької Громади, Ор
ганізації Українок Канади імени Ольги Басарабової і Молодих Українських
Націоналістів з нагоди 20-річчя від заіснування УНО.
Ми вважали собі за велику честь відчитати на Конференції привіт, що на
спів від Вас. Дякуємо Вам за нього, дякуємо за пам’ять про нашу Організацію
і наше членство. Ми завжди глибоко шанували Організацію Українських
Націоналістів, що її Ви очолюєте, і з великою повагою ставилися до Вашої
Особи як Голови Проводу Українських Націоналістів. На видимий знак нашої
пошани дозволяємо собі при цьому наділити Вас Ювілейною відзнакою УНО.
Просимо прийняти її від нас на ствердження спільної глибокої віри, що під
прапорами українського націоналізму ідемо назустріч визволенню України.
За Крайову Екзекутиву УНО:
[В. Коссар]
В. Коссар,

[Б. Боцюрків]
Голова Б. Боцюрків, секретар

П. С. Ювілейну відзнаку передано інж[енером] О. Бойдуником.
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В ід С тепана Б ацдери від 18 серпня 1955 р.

Високоповажаному Панові
Полк[овникові] Андрієві Мельникові,
Голові Проводу Українських Націоналістів
Мюнхен, 18 серпня 1955.
Високоповажаний Пане Полковнику!
Користаючи з нагоди Вашого побуту в Мюнхені, про який я мав змогу
довідатися, маю шану запропонувати Вам нашу зустріч для обміну думками
на актуальні політичні теми. Сподіваюся, що наша розмова може причинитися
до зміцнення української самостійницької політики і дії. Я був би дуже радий,
якщо б моя пропозиція відповідала Вашим бажанням і плянам.
Якщо наша зустріч буде Вам тепер побажаною і догідною, прошу ласкаво
подати теж приблизно час, який буде Вам найзручніший. Відносно докладні-ших технічних питань зустрічі, мабуть, буде найкраще, щоб їх устійнили усно
наші співробітники.
Від себе попрошу цим зайнятися друга Степана Ленкавського.
Очікуючи Вашої ласкавої відповіді,
остаю з глибокою до Вас пошаною.
[Степан Бандера]
Голова Проводу Закордонних Частин
Організації Українських Націоналістів

Д о С тепана Б ацдери від 21серпня 1 955 р.

Мюнхен, дня 21серпня 1955 р[оку]
Вельмишановний Друже!
З подякою потверджую отримання Вашого листа з дня 18 ц[ього] м[ісяця].
Приймаю Вашу пропозицію відбути нашу зустріч. Я згоден, щоби час і місце
нашої зустрічі устійнили передавці Вашого й мойого нинішнього листа.
Прошу приняти вислови моєї пошани.
Слава Україні!
Вельмишановному Панові
Степанові Бандері
в Мюнхені.
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ВІД керівників П олітичної Р ад и К олегії
У повноваж ених Закордонних Ч асти н О У Н (2 1 січня 19 5 6 р.)

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
Закордонні Частини
КОЛЕГІЯ УПОВНОВАЖЕНИХ
ПОЛІТИЧНА РАДА
21 січня 1956
До Високоповажаного Пана
Полк(овника] Андрія Мельника.
Високоповажаний Пане Полковнику!
Конференція 3 4 ОУН, що відбулася 25 і 26 грудня 1955 р[оку], широко об
говорювала питання єдности української політичної дії за кордоном, а в тому
й єдности українського націоналістичного фронту.
Свідомі негативних наслідків, які приносить для української визвольної
справи і для наших позицій у світі, неперебірлива в засобах боротьба українських
політичних організацій і партій закордоном між собою, — Конференція 34 ОУН
доручила своїм новообраним керівним органам взяти в свої руки ініціятиву для
злагіднення внутрішньо-українських відносин з ціллю довести до продуктивної
співпраці на базі спільного служіння уіфаїнській визвольній справі і справам
культурного та соціяльного піднесення української еміграції.
Питома вага трьох українських націоналістичних організацій в україн
ському еміграційному житті несе з собою також їх найбільшу відповідальність
за українське організоване життя. Політична Рада 3 4 ОУН є переконана
в тому, що від порозуміння між націоналістичними організаціями у високій
мірі залежить замирення в українському політичному житті взагалі та можли
вість українського політичного об’єднання зокрема.
Свідомі своєї співвідповідальности за цілість уіфаїнського життя, а не тіль
ки за долю своєї організації. Політична Рада покликала до життя окрему ко
місію для наладнання співпраці між трьома націоналістичними організаціями
з аспектом загального українського об’єднання. Комісія має від Політичної
Ради всі потрібні повновласті, щоб авторитетно вести переговори в рямах
визначених їй компетенцій. Політична Рада висловлює тут своє сподівання,
що й Ваша організація піде назустріч цій ініціятиві і визначить компетентний
орган, який міг би увійти в контакт з нашою комісією.
Уважаючи, що багато недоліків українського політичного життя є наслід
ком закривання його важливих подій перед українською публічною опінією,
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за якою наша організація визнає ролю важливого контрольного чинника
кожної демократичної суспільности — Політична Рада рішила проголосити
цього листа в пресі, подати його до відома на пресовій конференції та запро
понувати, щоб про хід переговорів у відповідний час поінформувати українську
громадськість за кордоном.
Надіючись позитивної відповіді з вашого боку,
остаємось з висловами правдивої пошани до Вас.
Голова Політичної Ради
{Лев Ребет]

Референт внутрішньої політики
{Роман Ільницький]

В ід керівників П р о в о ^ З акордонних Ч астин О У Н (2 3 ж овтня 1957 р . )

ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
ПРОВІД ЗАКОРДОННИХ ЧАСТИН
23 жовтня 1957 р[оку].
Вельмишановному Панові
Полковникові Андрієві Мельникові,
Голові Проводу Українських Націоналістів.
Високоповажаний Пане Полковнику!
З подякою потверджуємо отримання Вашого цінного листа з дня 12 ц[ього]
м[ісяця]. Просимо вибачити за затримку нашої відповіді, яку спричинила по
треба внутрішнього обговорення відносних питань.
Щиро підтримуємо Ваші думки щодо достойного вшанування славної
пам’яті полк[овника] Євгена Коновальця, Основоположника і Провідника
українського революційно-визвольного руху — Української Військової Ор
ганізації й Організації Українських Націоналістів — у двадцятиріччя його
смерти.
Поділяємо Ваш погляд, що підготовити й зорганізувати відповідні свят
кування цієї річниці буде в першій мірі завданням націоналістичних органі
зацій. При цьому уважаємо, що до участи в цих святкуваннях належить при
тягнути широкі круги українського громадянства, згідно з історичною ролею
сл[аветного] п[ана] полк[овника] Є. Коновальця всеукраїнського значення.
Щиро вітаємо Вашу ініціятиву відносно співдії наших Організацій в цій
справі. Провід Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів
заявляє готовість увійти в тій цілі в порозуміння з Організацією Українських
Націоналістів під проводом полк[овника] Андрія Мельника та створити
спільні ділові апарати. Ці спільні дідові апарати мали б зайнятися підготовою
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1 переведенням на закордонних теренах відзначення двадцятиріччя смерти
сл[аветного] п[ана] полк[овника] Є. Коновальця, спільними заходами обидвох наших Організацій та з ними ідейно пов’язаних товариств і установ при
співучасті широких кіл українського громадянства на чужині.
Щодо групи, яка виступає під назвою ОУНз, то наша Організація не вважає
за можливе, ні доцільне входити з нею в будь-які взаємини чи співпрацю.
Якщо Ваша Організація, узгляднюючи це наше становище, бажає порозу
міння і співпраці у заторкненій справі з нашою Організацією, то Закордонні
Частини ОУН радо приступлять до нього.
Просимо прийняти вислови нашої правдивої пошани до Вас, Пане Пол
ковнику, і щирі привітання.
Слава Україні!
За Провід Закордонних Частин
Організації Українських Націоналістів
[Степан Ленкавський\

[Степан Бандера]

В ід С тепана Бандери від 15 січня 1959 р.

Високоповажаний Пан
Полк[овник] Андрій Мельник
Мюнхен, 15 січня 1959.
Через ввічливе передання
Високоповажаний Пане Полковнику!
Щиро дякую Вам за Вашого ввічливого листа, якого ось щойно отримав.
Жалію, що склалося це спізнення, але д[руг] Дебрицький, на якого адресу лист
прийшов, одержав його щойно сьогодні.
Прошу прийняти мою подяку за Ваше ласкаве повідомлення, що Ви згідні
на пропоновану зустріч. Справу, яку маю на меті порушити, вважаю далі ак
туальною. Теж час і місце зустрічі, які Ви подали в листі, відповідають і мені.
Буду Вас там ожидати і буду Вам дуже вдячний, коли Ви зводите прибути.
Остаюся з правдивою до Вас пошаною
[Степан Бандера]
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ВІД С тепана Бацдери від 12 лю того 1 959 р.
Високоповажаний Пан
Полк[овник] Андрій Мельник
через ввічливе передання 12 лютого 1959.
Високоповажаний Пане Полковнику!
Прошу прийняти мою щиру подяку за Ваше ласкаве повідомлення.
На неділю, 15 ц[ього] м[ісяця] я вже маю зобов’язання, якого волів би
не перекладати, якщо можливо. Тому скористаю з того, що Ви ввічливо за
пропонували дві дати і буду Вас просити на розмову в понеділок, 16 ц[ього]
м[ісяця], о год[ині] І5-ІЙ в тому ж льокалі, що попередньо. Ми прийдемо теж
в двійку з м[а]ґ[іст]р[ом] Я. Бенцалем.
Дожидаючи нащої зустрічі, залишаюся
з глибокою до Вас пошаною.
Слава Україні!
[Степан Бандера]
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Листування Андрія Мельника з Олегом Штулем
(1 9 4 0 -в і-1 9 6 0 -т і рр.)

Лист О. Штуля від б листопада 1948 р.

6.ХІ.48
В[ельми]Шановний Пане Професоре!
Вибачте, що спізнено пишу про відбуте збіговисько, але я був перекона
ний, що це робить Синій*.
Як видно з долученої програми, головний натиск положено на реферати,
щоб підтягнути учасників. Це було добре подумало, але не дало вже змоги
на вичерпні індивідуальні розмови з учасниками. Знаючи це наперід, Шуляк
намагався втягнути всіх в дискусію над рефератами, що й удалося і дало змогу
виявити обличчя присутніх. Присутніх було 18. Всі вони справжні представ
ники терену, отже, для мене це давало картину терену. Яка вона?
Назагал незвичайно позитивна. Коли взяти під увагу, що майже всі присут
ні — це робітники, то приходилось констатувати, що попередня праця зробила
чудеса, бо вони політично грамотні й абсолютно віддані кооперативі. В цьому
абсолютна заслуга дотеперішнього керівництва. І старого, й з останнього року,
бо помітно, що всіх научено звітувати, мати систему в роботі і проче.
Присутні були виразно зацікавлені рефератами. Часто забирали голос
в дискусії і завжди говорили до речі, що свідчить про їх активність і пере
живання наших проблем. Дискусія виявила, що кооператори мають в собі
чистоту ідеологічного думання перших часів націоналістичного руху. Але це
має і свої мінуси: вони не гнучкі, думають ідеологічно, а не політично. І в цьо
му напрямку слід робити негайні заходи. Вже сама конференція дала їм дещо
в цьому відношенні відповідними рефератами. Дальша праця над ними буде
черговим нашим завданням.
Точне звітування виказало, що кооператорів є лише біля 50. Це було для
мене несподіванкою, бо досі говорилося про цифру 100. Та не в цьому справа.
Справа в тому, що кооператива на цьому терені має рупор до мас у вигляді
* Синій — організаційний псевдонім Олекси Бойківа.
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суспільного ЖИТТЯ, Такого плюса не має жоден інший терен, і в цьому лежать
колосальні можливості того терену. Тут є ґрунт, на якому можна твердо стояти
й рости. Тому необхідно розгортати роботу в обох секторах.
Шуляк* є тої думки, що треба негайно розгортати роботу кооперативи,
вивотщчи її зі стану пересадної обережности й пробуючи переводити її в більш
чисельний стан та давати її членам змогу і завдання розгортатися в суспільстві.
Тут у нього розходження з Синім — засадничого характеру. Одначе я тут ще
не прошу про інтервенцію. Це саме улежиться, бо Шуляк має в цьому під
тримку всіх своїх знайомих на цьому терені.
Необхідне також розгорнення роботи суспільного життя, бо ось гамани**
закладають організацію на зразок Нар[одного] Союзу й найближчим часом
дадуть нам рішальний бій. І ми тут маємо все до виграння, або все до програння. Газета в цій справі відіграватиме рішальну ролю. Те, що виходить зовсім
не вистарчальне, хоч має прихильний відгук в терені. Треба перейти на друк.
Синій каже, що змінив свій погляд на справу збірки фондів. Досі був думки,
‘ЩО не можна переводити збірки, бо коли грощі зберуться, а дозволу не буде,
то будуть закиди, що розтрачено гроші. Тепер заявив, що готовий переводити
збірку й реперувати*** машини, а потім навіть видавати газету без дозволу. Чи це
останнє матиме місце чи ні — це окрема справа, але реперувати друкарню
конче треба, й тут вже Шуляк просить інтервенції.
Терен потребує натиску згори для свої активізації. Для цього необхідне
скріплення тутешнього осередку. А це неможливе без матеріальної бази. Єдина
надія —це друкарня. Тому ще раз підкреслюю, що Шуляк просить в цій справі
про інтервенцію.
Може, дивно виглядає, що, пишучи про збіговисько, виходжу зі справою
друкарні. Але це, власне, випливає з перебігу збіговиська. Люди готові до праці
й мають до неї охоту й завзяття. І то так давні громадяни Пилипівки*****, як і новоприбувші. Але не знають як себе поводити в сучасному положенні. Не знають
собі і справи з того, що положення в порівнянні з 38 роком змінилося. Тепер
не можна перебувати в ізоляції. Треба вийти між люди. В цьому, одначе, людей
треба провадити за руку. А виконати це може лище власний орган. Без ризика
нічого не вийде. Так в справі друкарні, так взагалі.
Для скріплення тутешнього осередку я пропонував би спровадити людей
навіть зеленим шляхом*** **і дати їх на фабрики, щоб вони тимчасом акліматизу
* Шуляк — псевдонім Олега Штуля.
**

Гамани — кодова назва бандерівців.

***

Тобто ремонтувати.

**** Пилипівка — кодова назва Франції від одного з псевдонімів Олекси Бойківа (Пилип) —
керівника ОУН у Франції.
***** Тобто напівлегально.
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вались і бодай в своїй місцевості були присутні. Необхідне вимішання старої
еміграції з новою. Для нових емігрантів Україна є ще мілітанс, а для старих це
лише предмет рефератів і зітхань, вони не пережили зовсім цієї війни. Коли
йде про спроваджування, то я був би за тим, щоб навіть Котигороха і Голубенка
перекидати вже й дати на якийсь час на фабрику. Аби лише були тут. Коли
треба, то я готов комусь відступити своє місце, а сам піду на фабрику. Але без
того, щоб ми мали змогу з листопадовим рефератом вислати нову людину, а
не всім знану — ми не можемо мріяти про виграння бою, що про нього я згадав
вище.
Я свідомий, що не точно передав перебіг збіговиська. Але думаю, що для
вас важніші висновки, аніж деталі. Зрештою Ренс* повинен подати деталі.
У нього вони будуть цікавіші, бо він може порівнювати з минулим роком.
Коли, одначе. Вам потрібні деталі від мене, то на бажання негайно подам.
Дозвольте порушити кілька справ, що до теми не належать.
Всі ми тут розворушені й немило вражені листуванням Миколи Лівицького з Д. Андрієвським. Несподіванка ця тим більш прикра, що зовсім не
на часі й саме, що його концепцію поборює ніхто інший, як престолонаслідник Лівицького. Перед своїм від’їздом за океан Андр[ієвський] просив мене
йому писати свої враження і побажання. Тепер саме прийшов час ці враження
йому подати. Але тут необхідна скоріше Ваша інтервенція. Бо ясно, що нічого
не станеться. Не є це така трагедія, як думає Синій, але тактично й пропагандивно — для нас дуже прикра річ.
Дозвольте, що турбуватиму Вас ще своєю особистою справою.
З Канади бомбардують мене, щоб я таки змінив своє рішення і їхав до них.
Мовляв, тим бітьше, що вони з трудом для мене дістали дозвіт, а не могли діс
тати для інших людей, яких я тепер мушу замінити. Я, одначе, не люблю взагалі
міняти настанлення і рішень, а зокрема в цій справі. Канадійці будуть на мене
напевно ображені. Там тепер багато моїх особистих приятелів, які вже став
лять справу в той спосіб, що я гордую ними. Боюсь навіть, що дехто поставить
справу в таку площину: засів собі пан в Парижі й не хоче йти до чорної робо
ти. Це неправильне, й Ви знаєте, що я тут не «паную». Але не хотів би я, щоб
люди мали до мене уразу. Тому прошу допомогти мені листом до інж[енера]
К., що мене Ви призначили на яьаїйсь довший час сюди й тому наразі мій
приїзд неможливий. Поки це «наразі» мине, справа забудеться і перемелеться.
Я не мав ніколи з Канади матеріяльної допомоги, але мав сердечні відношення
чи бодай прихильні з деякими людьми, й ураза їх до мене шкодила 6 загальній
справі, бо не раз я дещо листуванням інспірував і підтримував. Не хотів би,
щоб ці відносини змінилися. А може, й мені щось від них буде треба.

Рейс — організаційний псевдонім Зиновія Книша.
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Славка таки сподіваюсь перед кінцем року. Маю надію, що з кінцем місяця
проситиму Вас про підтримку якогось конкретного пляну. А тепер був би дуже
вдячний за поради й вказівки.
З глибокою до Вас пошаною і готовістю до послуг.
Слава Україні!
[О. Штуль]

Лист А. Мельника від 24 листопада 1948 р.

24 листопада 1948.
До Друга Олега Шуляка.
Згідно з устроєм ОУН призначаю Вас на пропозицію Організаційного Ре
ферента ПУН провідником частин ОУН французького терену з днем 1 грудня
1948.
‘ Про час і місце переняття аґенд порозумієтеся з другом Пилипом Синім.
Щасти Боже Вашій праці для величі і щастя Батьківщини.
Слава Україні!
[Андрій Мельник]
голова ПУН

Лист А. Мельника від 26 листопада 1948 р.

26 листопада 1948.
Шановний Друже!
Дякую за звіт з дня 6 ц[ього] м[ісяця]. Радію вислідом конференції; спасибі
за Ваш вклад в неї.
З приємністю перечитую У[країнське] С[лово] від дошки до дошки. Стя
гайте Крячуна і Котигороха, якщо лише є які вигляди найти для них варстат
праці і заробіток.
В новоствореній постановці найдете повну піддержку в особі Ілька, тому
покористуйтеся його досвідом і знанням як довго він на Вашому терені. По
старайтеся про якнайтісніший зв’язок зі Славком.
Ваше побажання відносно інж. К. сповнив я шляхом доручення для Ікаря*.
До цеї справи верну ще при черговій переписці туди. Познакоміться з матеріялом, яісий переслав я Ількові в справі Ікаря, щоби «авдіятур ет альтера парс».

* Ікар — організаційний псевдонім Дмитра Андріевського.
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Закасуйте рукави і за велике діло беріться. Кожний з нас не відмовить Вам
своєї помочі по ЗМОЗІ своїх сил. Будьте приготовані, що не один твердий горіх
прийдеться розкусувати Вам, та зуби у Вас ще молоді, сильні і здорові...
Здоровлю всім добром. Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 19 березня 1949 р.

Дня 19 березня 1949.
Шановний Друже!
Спасибі за Вашого листа з 9 ц[ього] м[ісяця], якого застав я, вернувши
домів. Тішуся, що рушили з місця з неодною справою. Відповідаю коротко,
щоби не нетерпеливились Ви, вичікуючи на мою відповідь. Торкнуся найважніших справ.
Уважаю найпильнішою справою Вашого терену добуття ліцензії на друк
нашого тижневика. Між нами кажучи, рахую, шо з «Променем» довго не по
тягнемо в середущій Европі; дуже скоро будемо мусіти перетягати його на за
хід, бо без тижневика остати в Европі ми не сміємо, під яким наголовком він і
не виходив би. Тому, що хочете робіть з др[угом] Мус[іяноБичем], а авториза
цію діставайте хоч би з-під землі. І спішіться з цими заходами, бо час минає,
і замісць внести прохання в січні, коли я був у Вас, довідуюся, що щойно має
бути внесене на днях це прохання про авторизацію.
В дорозі до Вас сто п ’ятдесят мягких; п ’ятдесят передасте Пилипові, а сто
задержите у себе з ось яким призначенням: п’ять — за лютень, тридцять — за бе
резень, тридцять — за квітень і тридцять —за травень. Якщо не зужили Ви двад
цять п’ять, про які пишете, то зужийте їх на біжучий місяць і доповніть п ’ятьома,
що останугь зі сотні, пересуваючи повищі речинці на місяць червень.
Є поважні вигляди, що в скорім часі зможете мати у себе нашого молодого
складача Осипка, так потрібного Вам до друкарні. Є плян, щоби приїхав він
до Вас, щучи на прощу до Люрду, і щоби по дорозі застряг у Вас. Ви дістали би
в його особі доброго провідника юнацтва і віддану нашій справі людину. Лега
лізація його була би вже завданням когось у Вас. Приїхав би він, мабуть, разом
з др. Маковієм в часі, про який я Вас ще попереджу. Якби так. Маковій міг
остати у Вас, мали би Ви повну директорську розв’язку.
В УЦГК треба нам бути, бо тілььси приявні мають рацію. В тім напрямі
прошу Вас вести дальші заходи.
Беріться за лінотип і докінчуйте ремонт машин. Користайте з догідної
ситуації, яка може пізніше не бути.
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Моя ВІДПОВІДЬ на ваш запит відносно Хорвата* ось яка: Хорват остає на Ва
шому терені аж до часу його виїзду до Альбіни.
Не знаю, чи зможу скоро бути у Вас, хоч не одна справа вимагає поїздки
до Вас. Про евентуальний виїзд своєчасно попереджу.
Жду на заповіджене звідомлення. Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист О . Ш ^ л я від 13 '^ авн я 1 949 р.
13.5.49
Високоповажаний Пане Професоре!
Дуже дякую за Вашого листа 10 ц[ього] м[ісяця]. Незвичайно шкода,
що Ваш план не може тепер здійснитися й так само справа приїзду Іванови
ча. Бо до обговорення стільки й таких справ, які незвичайно важко з’ясувати
в листі. Але постараюся. Всі вони відносяться до видавання друком «Укра
їнського Слова», бо це справа, що тепер найбільше мене турбує і зрештою
найбільше пасіонує. Може, саме й тому, що маю докладні інформації від
вірного про недалеку коньсуренцію. Тут вже говориться, що гамани дістали
півмільйона франків. Не є це велика сума, але з нею вже можна щось робити,
коли робота почата й кольпортажа перекинена на інші терени. А про це є відо
мості з Бельгії і з Німеччини. Коли вони матимуть хоч 2.500 сталих і платних
передплатників, то при тих субсидіях, які мають, і при дальших комбінаціях з
Лондоном — зможуть бути дуже сильним конкурентом. Тим більше, що наші
справи відношення з офіційними чинниками далеко не в доброму стані й тут
ми залежимо й довго залежити будемо від ласки пана С., а панська ласка
бистрим конем їздить та й, напевно, він ставитиме незабаром якісь до нас ви
моги, яких ми не можемо виконати. Що тоді?
Просив Олег у Марка різних інформацій, що допомогли б нам нала
дити якісь зносини безпосередньо. Але не дістав жодної відповіді. Я писав
до Славка й теж нічого не дістав. Знаю, що це не легке, але без цього ніколи
не будемо певні ґрунту під ногами. А в непевності ніяка систематична праця
неможлива.
Та хто не ризикує — той в тюрмі не сидить і газети, очевидно, видавати
теж не може. Отже, заризикуємо й ми. Але є ряд справ, які з певністю до
зволяють передбачити, що з ризика може вийти фіяско, коли не буде певних
передумов.
Основною з тих передумов є брак людей. Для великого тижневика абсо
лютно необхідно більше як одного чоловіка. А у нас і того нема. Синій першими
' Хорват — організаційний псевдонім Євгена Мацяха.
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МІСЯЦЯМИ буде занятий при лінотипі, щоб научити неука, якого дістанемо. Він
теж не є фаховий лінотипіст, і тому це йому забере весь тиждень і він не буде
здібний при свойому здоровлі ще щось писати. Залишається — моя особа.
Я маю теж побічні заняття. А до того мушу заробляти хоч трохи щось на фабриці,
бо мінімальне мінімум, яке сьогодні дають, тридцять мишуг, може, й вистар
чають для однієї особи, але дружина на трьох (тобто на себе й батьків) не може
заробити, поминаючи вже зовсім моральну ситуацію. А писання це не фабрика,
й моральний стан людини має рішальний вплив на працездібність.
Співробітників — нема жодних на тутейшому терені. Очевидно, що ро
бимо заходи їх змобілізувати, але це досить непевна справа, а до того ж буде
зовсім непевною, коли не зможемо платити гонорарів, хоч на цигарки. При
такому стані редакції — ніяк не можна обійтися без коректора, якому треба
дати хоч пів платні.
Отже, доходимо до питання фінансів. Перших півроку при теперішній
'ЄКІПІ, якої вартість не висока — не можемо зорганізувати припливу фондів
з друкарні. Коли візьмемо якогось управителя друкарні, якого нема, то Він
може й заробить коло 40.000 місячно, але собі візьме синдикалбну платню
коло 30.000, а тих 10.000, що залишаться, треба буде відкласти на додаткову
амортизацію машин. Отже, доходів не можемо бодай півроку передбачати. При
найскромніших обрахунках видатків і при зовсім оптимістичних обрахунках
прибутків ми ствердили, що в першому півріччі зможемо оплатити кошти
друку, паперу й утримати адміністрацію. Але на редакторів і на гонорари —
не вистарчить.
Це стан. Що нам треба?
Найперше матеріяли, матеріїїли й ще раз матеріяли. Я подав недавно Іва
новичеві запотребування на адреси. До тієї «листи» додам ще тепер д[окто]ра
Єндика. Пишу листи на всі боки, але важко говорити, коли газета ще не вихо
дить. Таз практики своєї і чужої знаю, що без гонорарів — нема співробітників.
А сам не напишу газети. Тому за всяку ціну треба нам допомоги в натисканні
на всіх працівників пера, щоб нам допомогли. Тут є до вибору тільки дві до
роги: або поставити тут газету справді центральну, яку мають намір ставити га
мани, або не ставити взагалі. Терціюм нон датур. Коли шарпнемося, й станемо
видавати, й не дістанемо потрібного, то впадемо й то з прикрим шумом.
Друга справа й то не менш важна — допомога матеріальна. Важко про це
говорити, бо ходить і про мене та, крім того, знаю стан копер[ативний]. Але
мушу сказати: прожиткове мінімум для чоловіка з родиною — це сьогодні
пятьдесят мишуг. Редакторів у нас два. Отже, сто. Крім того, третього редак
тора треба оішатити наполовину й половину мінімум призначити на гонорари
чи часом на інші видатки, от хоч би на контакти з сусідами. Очевидно, ці ви
моги можна обрізати на 10 чи 15 відсотків, але це не грає ролі для даючого,
а скорше для беручого. Здаю собі справу з того, що ці вимоги можуть бути

447

АН ДР І Й М Е Л Ь Н ИК

потрактовані, як свого часу вимоги Цигана*. Тоді і я протестував. Але вони
мали менш реального підкладу, як наші. Можемо навіть сказати, шо даючий
має право зачекати на вихід першого числа. Але без запевнення допомоги ми
можем почати працю, але з почуттям, що вона не дасть наслідків, а лише про
вал. Коли ж хоч те мінімум буде заручене словом Професора, то починаємо
з вірою в перемогу.
Третя вимога — це люди для терену. Вважаю злочином випускати людей
для Австралії — таж там вони пропадуть раз назавжди. Рядовик в Канаді —
теж пропаде на безмежних просторах і загириться на якійсь фермі. Тому,
хто ще є з нежонатих — шліть легальним шляхом сюди! Тих, кого нам треба
в Парижі — проситимемо перекинути на зелено, бо інакше сюди не попаде.
А решта потрібна нам в терені — все одно де. Скрізь треба людей, бо гамани
нас заллють. Вони мають осередок в Парижі, з яких 8 людей і всі вони можуть
бути в громадській роботі, бо прикріплені до синдикату чи чого іншого, сло
вом, мають вільний час. І вони можуть нам забрати терен, коли не матимемо
людей на місцях. Та не лише в обороні справа. Можемо проявити й ініціятиву до наступу. Там, де можна, — там наступаємо й маємо успіх. Отже, люди
до Франції. Чому досі не було це боєвим кличем? Постараюся зі свого боку ще
тепер написати кілька статей на цю тему до «У[країнського] Г[олосу]», щоб
довести, що Франції! не гірща від Канади. Проте висилка мусить бути також
доцільна. На контракти можете слати — кого хочете. Всяке сміття придасться.
Але до Парижа не кидати нікого без порозуміння з нами.
Осипка** — ждемо. Аркадія і Андрійка — також. Добре було зі знанням
франц[узької] мови, як от Суховерського. Щоб був для зв’язків і для пере
кладів в редакції. Аркадій Ж[уковський] це зробить лише частинно. Треба ще
когось. Можна й без мови, але зарадного й такого, щоб не плакав, коли житиме
в такій дірі, як я. І щоб вмів обернутися між людьми. Домар[ацький] приніс
колосальне підсилення.
Жду на скору й прихильну відповідь. Два тижні є часу на вияснення і за
пити з Вашого боку (вияснення з нашого). Прошу взяти під зшагу, що кожне
слово тут зважене. Зокрема, щодо коштів і ред[акційних] труднощів.
Прийміть вислови моєї пошани. Слава Україні!
[підпис]***

Циган — організаційний псевдонім Є. Гузара.
**

Очевидно, йдеться про Осипа Зінкевича.
Останній рядок дописаний синім чорнилом.
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Лист А. Мельника від 21 '^авня 1949 р.

21 травня 1949 р*
Шановний Друже!
У відповідь на Вашого листа з 13 ц[ього] м[ісяця], за якого Вам дякую,
спішу Вас сповістити, що ми основно запізналися з Вашими міркуваннями
і розглянули Ваші пропозиції. Мериторрічну відповідь Вам пише Гординський,
який більш фахово підійде до справ Вами порушуваних.
Я вважав би в нинішньому листі за доцільне окремо заторкнути справу
засобів, яку адресували Ви прямо до мене. Вже в попереднім моїм листі я зазначував Вам, що піддержу Ваш почин, зосібна коли йде про перші місяці.
Вправді, заповів я, що буду в першій половині червня у Вас, але щоби не здер
жувати темпа Вашої підготови, хочу вже нині зорієнтувати Вас про наші те
перішні можливості, себто як далеко можете числити на мене. Заявляю, що
на час перших трьох місяців я запевню Вам для редакторів, себто Вас (50), для
др. Є. та для знавця мови (50) разом сто мишуг місячно. В червні, в часі мо
його побуту, переданих буде Вам принайменше сто п ’ятдесят мишуг, чергові
сто п’ятдесят послідують в липні ц[ього] р[оку]. Числю, що з хвилиною появи
перших двох чисел (УС) прийдеться припинити у [країнський] Г[олос] і пере
кинути всі засоби та редакційний матеріял до Вас, тоді доскочив би, мабуть,
й третій редактор і тоді прийшлось би повнотно реалізувати Вашу пропозицію
і щодо людей, і щодо засобів.
Заздалегідь тішуся нашою стрічею, а до того часу здоровлю вас всім до
бром. Слава Україні!

Лист О. Штуля вщ 5 жовтня 1950 р.

5.10.50
В[ельми]Шановний Пане Професоре*!
Вибачте за довгу мовчанку, але на мене зараз після повороту з Бельгії зва
лилась більша серія нещасть: застав я дружину хворою, відвів до лікаря, і цей
ствердив ненормальний склад крови, що є комплікацією малярії, яку вона
мала в дитячі роки. Лікар наказав перервати працю і взяти курацію, яка ви
магає перебування в санаторії. Нас не стати на санаторію, але якось би, може,
можна було шукати частинного виходу, коли б не друге нещастя: захворів тесть
так, що негайно відвезли до шпиталю, і стан його досі не блискучий. Здоровля
ніби поправилось назагал, але вчора мав такий атак, що в хаті був похоронний
настрій. Не треба оповідати, що такі історії мене коштують нервів, не кажучи
Професор — один із псевдонімів Андрія Мельника.
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вже про гроші. Маю надію, що не візьмете мені за зле того, що затримався
з листами й досі не виготовив правильника Адміністрації, по що ми говорили
при зустрічі. Зроблю це при першій нагоді.
У нас засадничо нічого нового. Осипко ще доривочно працює, але, мабуть,
таки перестане, а це нам дуже незручно, бо саме маємо замовлення, яких ніяк
друг Синій сам не зможе виконати. Основним замовленням має бути газета
«демократичного бльоку», про що я згадував і яка набірає таки конкретних
форм, бо вчора був у нас Соз[онтів] і домовився, що починають друкувати
з числом на 1 листопада, і він гарантує кощти. Така конкуренція вимагає
від мене поставити УСлово на кращий позем бодай кількістю матеріялів,
коли якість залищити як справу дискусійну. А при перетяженні лінотипу я
не знаю, як вийдем з положення. В кожному разі старатимусь не впасти лицем
в грязь, як кажуть наші московські приятелі.
Багато шуму повстало було в нас в зв’язку з тим, що У к р ^ец ь-Ч ас не вий
шов аж два тижні підряд. Вчора вийшло число, яке ще не прийшло до нас.
Не знаю, що вони там про це говорять. Але маю відомості такі: розрив гаманів
з Преосвященним є фактом доконаним. З чого воно пішло — не знаю. Пішло
засадничо з засадничих причин: Преосвященний вимагає від кожного, щоб
став проповідником єдиноправильности катол[ицької] Церкви. Цього не може
робити загальноукршнська газета, бо заріжеться політично. Але що було без
посередньою причиною — не знаю. Велику міру в цьому всьому приписують
таки нам, і нікому іншому. Кажуть, що остаточно переконав Преосвященного
Кир Роборецький в часі свого побуту в Римі весною. І тоді почалось. Це саме
казав мені Вірний свого часу. «Оброблення» ж Кир Роборецького — припи
сують нашим людям в Канаді.
Що воно так є, свідчить, може, й те, що катол[ицька] «Наша мета» заатакувала перша «Укр[аїнського] Самостійника» — саме в Канаді. Статтю Вам виси
лаю сьогодні. Копнуто там принагідно й нас, але не відповідатиму, вважаючи,
що тепер з тактичних оглядів не треба зачіпатись, а залишити їх з бандерівцями
самих — нехай б’ються, а ми подивимось. Тієї самої думки й Соз[онтів].
Вчорая мав з Соз[онтівим] довшу розмову. Що він думає — не знаю. Може,
й не багато. Але казав він мені ось що: треба підтримати бандерівців на кілька
чисел, поки вони зачіпляться з Перідоном чи преосвященним так, що не буде
ні одній, ні другій стороні повороту. А тоді побачимо. Для цього він бандерів
цям обіцяє фінансову підтримку. Вони хочуть скласти видавничу спілку, але її
ще не склали. Соз[онтів] обіцяє приступлення. Навіть готов приступити нате,
щоб вони відійшли від Преосв[ященного] остаточно. Але підтримувати їх без
конечно він не буде, бо ж це під жодним оглядом не виплачується.
Тепер повстає питання: що ж думає робити Мітрат Перідон? Як йому ви
йти з положення? Говорять, що Поліщук (людина Преосвященного) має ві
дійти і віц ОУРФ і від тих бандерівців, що зірвали з Преосвященним. Але я в це
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не вірю, я думаю, що справа буде виглядати так: Поліщук залиіішться в ОУРФ
і при допомозі Перідона старатиметься виїсти звідти противників Церкви або
старатиметься ОУРФ зробити містком між одними й другими. Це залежить
вже від дальщого розвитку справи. З газети прийдеться Преосвященному
зрезигнувати. Зате він робитиме заходи перетягнути до Парижа «Христ[овий]
Голос» і сперти його на тих професорах, що приїдуть з НТШ. Таким чином він
матиме знову непоганий осередок в Парижі. На цьому його б варто підтримати.
Бо ж не можемо нічого мати проти катол[ицького] осередку. Йде нам про те,
щоб Церква не ставала засобом бандерівщини й її поширення. Коли є змога
впливати на такий розвиток подій — то треба б це зробити.
Щодо «Українець-Час», то я переконаний, що він не втримається. Хіба
що бандерівці дістануть якісь агентурні гроші. Але я в це не вірю. Думаю,
що бандерівці зліквідують щось одне, або Час, або У[країнський] Сам[остійник].
На дві газети в Европі — їх не стати.
‘В цій ситуації нам треба найближчими місяцями піти вперед з газетою.
Мусимо конче її поліпшити, але де взяти на це гроші? Коли б вдалось перевес
ти якісь поліпшення в друкарні, то ми б, може, якось і вийшли. Маю на увазі
збільшення технічних можливостей друкарні: новий лінотипіст, якісь нові
матриці й т[ак] д[алі]. Тоді ми, може, б щось заробили й мали б змогу додати
щось до газети. Старатимусь зробити все можливе. Адміністрація працює
справно й видно покращання грошового стану настільки, що коли минулого
року ми у вересні й жовтні позичали гроші на висилку газети, то тепер цього
нема. За пару місяців, може, всі терени почнуть нам вже платити регулярно,
а це дало б змогу працювати за якимсь пляном. Не знаю лише, чи в теперішній
ситуації вистарчить мені нервів на втримання всього в руках і чи дасться пере
ломити «спротив матеріялу», про який Ви знаєте аж надто добре. Побачимо.
Роблю, що можу, але добрий помічник або й керівник — придався б. А голо
вне, щоб вийти з тих клопотів, які мене ріжуть тепер під багатьма оглядами.
До вас у мене на кінець таке прохання: хотіли б ми зробити якесь краще
число з нагоди Вашого Дня Народження. Був би я Вам вдячний за допомогу
порадою, останньою (чи якою хочете) знимкою, якимись основними датами
Вашого життя та, що вважаєте найпотрібнішим підкреслити з фактів, які вва
жаєте найважливішими в Вашому житті й діяльності. Я знаю, що Ви не схо
чете суґерувати статтей про себе. Хоч це було б побажане, бо ж це не приватна
справа, але остаточно не про рекляму мені ходить. Про накреслення*, а тут
немаловажним є таке: що Ви вважаєте найважнішим з того, що сталося до
вкола Вас, а де головними героями, може, були інші, але про що Ви хотіли б,
щоб було сказано. Не знаю, чи ясно я висловився, але буду вдячний за кожну
Вашу думку в цій справі.
* Наступне слово прочитати не вдалося.

29*

451

АНДРІ Й М Е Л Ь Н ИК

Якщо б Ви висловились про статтю в «Нашій Меті» та про потребу на неї
реагувати згодом якось статтею про наше ставлення до Церков — був би Вам
також дуже вдячний.
На цьому наразі й кінчатиму, очікуючи Вашої відповіді.
Прийміть вислови моєї глибокої до вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист Â. Мельника від 14 жовтня 1950 р.

14 жовтня 1950 р.
Шановний Друже!
Наші листи: Ваш з 5 ц[ього місяця] і мій з 6 ц[ього] м[ісяця] розминулися;
за Вашого дякую вам дуже.
Співчуваю вашому положенню і бажаю скорого повороту до здоровля
В[ельми]ш[ановній] Вашій дружині і вашому Тестеві, яких прошу витати від
мене. Вам Друже бажаю великої натуги моральних і духових сил, щоби в даній
трудній ситуації, особистій і кооперативній, вийти оборонною рукою. Вірю,
що життєвий Ваш гарт додасть Вам сил справитися з повсталими противностями.
Замовленнями в нашій друкарні приходиться радіти і рівночасно дрожати,
чи зуміємо вив’язатися з наших зобов’язань, не маючи фахового лінотипіста.
Чи все ж таки немає змоги найти його? Я все побоююся за стан здоровля друга
Синього і з хвилиною, коли б він — не дай Боже — зляг, в мойому розумінні
треба очікувати катастрофи з УС. Ця загроза, немов Дамокля меч, висить
над нами і каже нам заздалегідь шукати за забезпекою, себто принайменше
резервовим лінотипістом. Трівожить мене теж, чи інж[енер] С[озонтів] буде
кулянтним партнером нашим і чи не доведе підприємство наше до втрат,
не вплачуючи своєчасно умовлені платності. А вже зовсім не потішаючою є
відомість про появу третього тижневика на Вашім терені, але це вже справа,
що поза сферою наших впливів.
Спасибі за інформацію про «Українець-Час». Ваші міркування на цю тему
зовсім правильні. Вдячний буду за доповнюючі відомости про дальший розвій
подій на цім загумінку.
Вашу кінцеву вимогу сповню в цім місяці, як це писав я в попереднім
листі. Перешлю кілька світлин для евентуального користування ними на сто
рінках іншої нашої преси. Зрештою, в цьому ділі не зможу Вам, Друже, нічим
путнім ще послужити.
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Якщо матимете змогу напишіть мені кілька рядків, але не робіть собі нія
кого закиду, якщо ведені Вами справи не дуже-то дозволятимуть вам на це.
На статтю в «Нашій Меті» прийдеться відповісти; про це іншим разом.
Якщо б у Вас була змога прийти з допомогою десяти мишуг дружині Низоли, зробіть це на мій рахунок під кінець цього місяця. Згори за цю чемність
Вам дякую.
Здоровлю Вас Друже всім добром. Слава Україні!

Лист О. Штуля від 7 грудня 1951 р.

7.12.51
До Голови Проводу Українських Націоналістів
Полк[овника] Андрія Мельника
в місці постою.
В [ельми] Шановний пане полковнику!
Звертаюся до Вас з проханням звільнити мене від обов’язків референта
преси й пропаганди ВО ПУН. Прохання своє мотивую слідуючим:
Від самого початку, коли ще лише дискутувалось питання особи референ
та (в той час переходово виконував ці функції друг Діброва), я просив взяти
на увагу, що моє перетяження працею редактора та т[еренового] пр[овідника]
не дасть мені змоги виконувати функції ПР так, як цього вимагають потреби
нашого Руху. Але остаточно я не протестував проти призначення, беручи
на увагу аргументи декого з членів ВО ПУН, що, мовляв, редакторові органу
випадає бути ПР, бо це ж бідьша частина його функцій. Цей аргумент мене
переконав, але згодом виявилось, що тут зайшла помилка: помилились ті,
що мене переконували й помилився я, коли дав себе переконати.
Функції ПР далеко ширші, як редактора, й обов’язки далеко більші. Я мав
надію, що вдасться мені себе відтяжити в редакційній роботі, але ці надії не ви
правдались, Таким чином, праця ПР була зовсім занедбана. Коли Ви, пане
Полковнику, не робили мені ніяких закидів, знаючи, чим і як я зайнятий,
то інакше стоїть справа з теренами, які вправі вимагати від ПР праці. Коли тієї
праці нема, то вони вправі вимагати санкції супроти ПР. Це деморалізує людей
і створюється прикра ситуація, відповідальність за яку падає на мене, але, сміїо
твердити, без моєї вивни. Звільнення мене від обов’язків ПР розв’язувало б
справу й усунуло б одну з причин невдоволення кадрів.
Справа мого звільнення повинна була б розв’язатись на НК, де я виразно
підкреслив, що ПР не існує і що її треба створити, а для цього потрібен ПРеферент. Але про це й не говорилось і справа залишилась в повітрі. Може, вона
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й могла б там б іс и т и ще довший час, але ось Керівник ВО ПУН звертається
до мене за полагодженням справ, яких я полагодити не можу: 1. Виробити
плян і перевести розпропагування праці НК; 2. Упорядкувати справу випуску
видань на різних теренах, взявши їх під контролю.
Першого я не можу полагодити з браку часу, а другого не можу зробити
тому, що, коли я не організую видань, не даю матеріялу туди, де його просять
(напр[иклад], просить «Хлібороб» статтей, просить «Перемога» брошур), то
не можу я виявляти своєї діяльности тільки тим, що забороню випускати друки
без моєї цензури. Знаю по собі, що прикре враження робить, коли хтось, нічого
не даючи, вимагає прохати у нього дозвіл на працю. Таке прикре враження
справило на нашому терені, коли член ВО ПУН, який займається формаль
но культурними справами, не зробивши нічого в цій ділянці протягом дуже
довгого часу, заявив бажання контролювати «Вперед Україно», яке вийшло
власними зусиллями терену, хоч потреба такого видання була давно. Той, хто
не дав від себе ініціативи, не має права гасити ініціятиву інших, навіть коли
та ініціятива невідповідна. Це моя думка — нехай і помилкова. Я не хочу бути
в такому положенні. Чувся я дуже зле, коли говорив про непропускання про
екту видавати газету в ЗДА. Я чув, що моя «діяльність» як ПР звелась до накла
дання каганця людям, що виявляють ініціятиву. Це не згідне з моїм підходом
до справи й таке виконуваний функцій ПР — не є ніяке виконування.
На кінець справа дрібніша, але не маловажна. Остання заборона містити
мені всякі політичні статті в УС зводить мене до ролі совєтського районного
редактора. Думаю, що така роля не пасує ПРеферентові, бо підважує, навіть
в моїх очах, ролю ПУН. Можливо, шо причина створення такої ситуації по мо
єму боці: я не маю змоги бути в контакті з ВО ПУН настільки, щоб бути в курсі
справ кожночасної лінії поодиноких референтів, я не вмів себе поставити так,
щоб мати право відкидати статті старщих від себе і таких, що стоять вище мене
в орг[анізаційній] ієрархії. Я не вмів себе поставити так, щоб справи невідпо
відних статей полагоджувались способом, прийнятим між членами ПУН, а
не способом віднощення директора до допомічної сили в його підприємстві,
якої не питають про причини спізнення, а зверху б’ють по голові.
Нехай це все виключно моя вина —я за це завжди готовий відповідати, але
прошу мені уможливити в майбутньому не попадати в подібні ножиці. З поді
бного попадання нема ніякої користи, а лише шкода.
Взявши все вище сказане на увагу, прошу звідьнити мене зі становища
референта преси й пропаганди, яке займаю лише формально, а не фактично.
З висловами найглибшої пошани і привітом.
Слава Україні!
[підпис]
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Лист А. Мельника від 14 ірудня 1951 р.

14 грудня 1951 р.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Вашої записки з 6 ц[ього] м[ісяця] з долученими ко
піями листів Вашихдо Дібровні Кента* з 11 і 5 ц[ього] м[ісяця]. Спасибі. Прийміть
мою глибоку подяку за пам’ять про мене і за теплі слова імянинових побажань.
Вернувши домів з грудневого засідання, спішу повщомити Вас, що о по
ловині наступного тижня зможу відвідати Вас, щоб обговорити що важніші
справи, які були предметом розгляду цього нашого засідання. Приїду у вівто
рок 18 ц[ього] м[ісяця] о год[ині] 21.40 і забарю у Вас цим разом дуже коротко.
Буду зобов’язаний, якщо ласкаві будете, постаратися про комнату для мене.
Дуже зрадів я УСловом з дати 16 грудня.
' Залучую проект новорічного слова, з текстом якого прошу познакомитися і приготовити свої міркування, себто завваги, до часу мойого прибуття
до Парижа. Рівночасно маю одне прохання до Вас в зв’язку з цим новорічним
словом. Воно має бути передане південною радіо—висильнею**. Друг Вірний***
очікує надсилки плити, на якій записане було би це новорічне слово; при цім
згадує він, що це слово записати можна і на тасьмі. Тому, що в місці мойого
замешкання нема такого ателіє, де можна би записати це слово, скористаю
з недалекого мойого побуту в Парижі, щоби там здійснити вимогу Вірного.
Вас, Друже, прошу негайно засягнути інформації: де можна у Вас записати це
слово, як довго триває ця процедура записання і заготова плити чи тасьми, яка
ціна записання на плиту чи на тасьму цього слова. Тому що час найближчого
мойого побуту у Вас дуже обмежений, я був би Вам дуже вдячний, якщо б ці
інформації добули Ви до мойого приїзду до Вас. В справі цього слова писатиме
Друг Вірний до Вас листа, який призначений буде для мене; лист цей зможе
надійти найскорше у вівторок 18 ц(ього] м[ісяця]. Справу цього новорічно
го слова прошу удержати строго довірочно. Друг Діброва виїхав 11 ц[ього]
м[ісяця] в англійську зону; поверне домів 16 ц[ього] м[ісяця].
Якщо надійде до Вас лист друга Кремезного, прошу здержатися з Вашою
відповіддю йому до мойого приїзду до Вас.
Прошу по змозі Вашій піти назустріч вимогам друга Стобаря****. З ними
звернеться на днях до Вас.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром. До побачення!
Слава Україні!
* Діброва — псевдонім Осипа Бойдуника, Кент — псевдонім Богдана Кентржинського.
** Тобто радіостанцією.
*** Вірний — псевдонім керівника ОУН в Італії Василя Федорончука.
**** Стобар — псевдонім Дмитра Андрієвського, Кремезний — псевдонім Юрія Бойко-Блохина.
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Лист О. Ш ^ля від 9 березня 1952 р.

9.3.52.
В[ельми]Шановний Пане Професоре!
Вчора вислав Вам листа, писаного в редакції, а пізнім вечором застав дома
Вашого листа з 6.3 у себе на помешканні. Відповідаю тепер на нього спішним
порядком, щоб Ви не непокоїлись його долею, бо формально він мусів бути
у мене в п'ятницю й на нього я мусів відповісти вчора.
Децизія Марка мене заскочила також, бо не бачу виходу наразі з такого
становища в його секторі. Але не можу нічого іншого сказати, як тільки те,
що справді він не може як слід цією справою займатися, коли на ньому тепер
стоїть лінотипна справа, як на головному стовпі, й мусить він ще допомагати
в тереновій роботі, бо ж всі ми перетяжені. А відпустите його від лінотипу —
це значить поховати УСлово. Ваші додаткові праці в друкарні зовсім не дають
нам «зайвих» грошей, а лише те, що уможливлює юагалі триматися. Проте для
‘мене ясна картина така: Марко переведе весняну висилку людей, а до черго
вих завдань Діброва зустрінеться з Каменем* і який би не був вислід розмови,
то буде, час вирішити справу Марка. Я не бачу в нього намірів саботувати спра
ву, а лише вивести себе з незручного становища відповідальности за справи,
яких не може вести. Щось подібного, як зі мною.
Різьби Крука (бодай одну) якось би ми вже здобулись помістити, але ж я
чекаю на статтю, в справі якої Ви мали писати до Кремезного. В останньому
листі його не знаходжу про це згадки. Чи Вам щось відомо на цю тему?
Я згоден на те, щоб справу мого звільнення від П[ропагандивної]
Р[еферентури] відложити до особистої зустрічі. Бо ж я також не маю ніяких
злих намірів, а лише вихід з прикрого становища, в яке я себе заманеврував
згодою на цей пост, маючи надію, що воно якось буде. А воно ніяк не є. А коли
ПР нічого не робить, то це не лише поставить мене колись під закиди, а ставить
вже тепер і деморалізує людей, які знають, що на такому пості толерується
людину, яка нічого не робить. Але ще можна почекати. Я лише добивався вза
галі відповіді. Журить мене, що саме цей лист пропав. Але ж я його в первісній
редакції пересилав до Низолівки**. Він розминувся з Вами й Вам його повинні
були діслати, бо Діброва його мав. Зрештою, тепер вже знаєте, про що мені
ходить і вирішення залишаємо до розмови, яка — вірю — не за горами.
Як буде виглядати справа з приїздом Кента — це ще побачимо. Найперше
побачимо, чи він приїде й чи йому тут сподобається. Дивує мене, що він при
їхати вже після 10.3. — т[обто] зн[ачить] за кідька днів, а нам сюди він не дав
* Камінь — псевдонім Ярослава Гайваса.
** Низолівка — кодова назва Німеччини, від псевдонімів Миколи Капустянського (Низ, Низола).
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Коли він ось завтра приїде, то доведеться платити за готель по 400
фр[анків] на день. Звідки він матиме стільки грошей? А не знаючи напевно,
чи й коли він приїздить, годі шукати кімнату на місяць, бо треба б заплатити
наперед. 1 шукання, і плата — речі важкі, коли приїзд непевний.
Я Вас докладно інформуватиму про наші зустрічі й розмови та вигляди
на працю й співпрацю. Тому тепер нічого більше не пишу, але для вияснення
справи хотів би я знати; 1. Які його пляни з побутом у нас? 2. Чи Ви його впо
вні утримаєте? Коли він мав би приїхати, вже на стало, тоді треба б шукати
розв’язки Діми, яку треба б відправити з огляду на кошти, але тоді й треба б
шукати розв’язки допомоги в адміністрації, бо ж Діма й там помагає. А ми
будемо удвох вводити себе взаємно в курс справ й не маємо змоги допомогти
в адм[іністрації]. Коли ж цей переходовий перший приїзд мав би бути на Ваш
кошт, тоді все добре й справа його побуту чи остаточного переїзду виявиться
вже тут.
.Наразі ще не ставлю ніяких питань про поділ компетенцій, бо це все
залежатиме від нашої першої розмови на базі листування і першого тижня
співпраці. Але й далі будуть комплікації, бо ж, напевно, матимемо суперечки
в засадничих справах, як-от Дивнич, Шерех і т[ак] д[алі]. Це потягне за со
бою відгук поза Парижем. Але про це нема сенсу говорите наперед. Згодом
повстане питання фінансів,бо ж у розвиток газети не вірю під матеріяльним
оглядом. Я не погоджусь на викинення дописів з місць і т[ак] д[алі] з огляду
на необхідність втримати коло себе коло симпатиків газети, з огляду на потре
бу відбитки життя терену в газеті. Це речі відомі з нашого листування, в якому
зазначилось два становища, й Кент не хотів цих становищ зближувати. Воно
й краще на місці.
Очевидно, що приїде згодом і до засадничого в персональному відношенні:
багато є голосів серед членів провідної тепер ланки, що газета нічого не варта
й не має жодного рівня. Тієї ж думки є й Кент. Коли він схоче допомагати,
тоді все піде гладко, коли ж він схоче відкинути все дотеперішнє, то тоді я
проситиму перекинення на нього й відповідальности за терен і за хід підпри
ємства. Бо не одне є зумовлене вимогами ходу підприємства і праці в терені.
Цього не може зрозуміти той, хто цих справ не веде. І коли всі будуть за його
поглядом, тоді прийдеться нам помінятись ролями, що могло б відбутись без
всяких потрясень, якби легкою була справа його легалізації взагалі, а зокрема
як редактора, що може підписувати газету.
Але й про це нема потреби говорити наперед, бо, може, всі ці думки за
йві, й коли він посмарує рукавами тижнів три, то в чомусь вже переконається,
а за три місяці ще більше стане ясним. Мені також не одна реформа, на яку
не погоджувався Синій, стала ясною щойно за З, 6,9 або й 18 місяців, і я при
знав йому рацію. Старатимусь, щоб Кент витримав до того часу, поки або мене
не переконає, або сам не переконається. Інакше може бути прикрий посмак.
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я ніяк не хочу з різних оглядів, а в першу чергу тому, що Кент мій осо
бистий приятель.
Як би Ви мали якісь конкретні відомості в справі його приїзду, то прошу
мене повідомити.
прийміть. Пане Професоре, вислови моєї правдивої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]
ЯКОГО

в справі друку молитви й іншого дам відповідь за кілька днів. Треба цю
справу поредумати, скалькулювати, а цього не можу робити без Лаз [овінського],
який вчора виїхав також в терен і повернеться щойно завтра або у вівторок.
Мабуть, напишу в середу, коли маю вільніший день.
П.С.10.3
Сьогодні отримав коротку вістку від Кента, що він приїздить десь коло 20.3
і пробуде тут приблизно до 7.4. На мою думку, це надто короткий «гостинний
виступ». Чи не можна б продовжити його 15.4, щоб ми могли використати його
на з’їзді УНЄ? Взагалі, постараємось використати його з доповідями й евен
туальними поїздками. Нам це допоможе, а йому дасть змогу познайомитись
з тереном і людьми, тоді й деякі газетні проблеми виглядатимуть в іншому
світлі.
просить Кент мене подати йому інформації про приїзд на якесь місце
зустрічі через Вас. Зроблю це перед 20 — напишу йому листа на Вашу адресу.
Але вже тепер подаю на всякий випадок: до год[ини] 19 кожного дня, а в субо
ту —до 18, в неділю —до 13 може заїхати таксі, або телефонувати на редакцію:
LIT-09-05
В інш і години телефонувати до мене додому, викликаю чи мене,
Лаз [овінського] або Домарацького.
13, ше Biot, Paris — metro Place Clichy. Tel. MAR-88-40. Вистарчить сказа
ти: «Monsier Sztul» (французи кажуть «Стюль»)*.

Лист О. Штуля від 12 березня 1952 р.

12.3.52.
Шановний пане Професоре!
Ще не маю відповіді (бо ще не було часу) на мої попередні два листи, але
пишу Вам знову, бо маю справи, які не хочу відкладати.

*

Останній абзац дописаний синьою кульковою ручкою.
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Кольпортажа «ОУН у війні» на нашому терені проведена книжка й книжка
розіслана, але гроші ще не вплинули всі, а тому й розчислення Дом[арацький]
не зробив і ми грошей не дістали. Буду ургувати інші терени, а сьогодні пишу
до Ешкіса, щоб передав справи Европи Домарацькому. Що торкається заоке
анських теренів, то нема сенсу їх передавати нам сюди, а краще щоб Ешкіс* на
писав до них, щоб гроші переслали нам. Аргентина взагалі не перешле грошей,
а, мабуть, — якісь книжки, Австралія знаходить спосіб пересилати нам наші
гроші, отже, знайде й на це спосіб. Одначе не можна нам перебирати справ
Сам[остійної] Укр[аїни] в світі. Хіба лише в Европі, щоб відтяжити Ешкіса.
Справа друку молитви і дороговказів. Коли поминути, що для нас це спра
ва незручна з оглядів на владу, то це робота неважка й невелика. Можемо це
зробити з коштами коло 10 тисяч, франків, бо маємо якийсь папір якости па
перу, на якому друкується «Вісник». Чи вважаєте це за вистарчальне? Я думаю,
що'на бристолі друкувати не треба, бо виглядатиме надто нереволюційно.
Я б пропонував прийняти Вашу думку про чотиристорінковий друк з тим,
що на першій стор[інці] дати тризуб, на другій — Вашу клішу, на третій — мо
литву, а на четвертій —дороговкази, які страшенно безполі й анемічні. Справ
жня реакція на молодечий колишній Декалог. А коли триматись точно Вашого
проекту, тоді пришліть мені текст гимну, який треба б подати. Залишається
до вирішення кількість примірників?
Пересилаю ше одну знимку з «паризького циклю».
Сьогодні передав мені Домарацький листа для Вас. Я його не читав, а сам
заклеїв, щоб справа була вирішена Вами вповні. Ви вирішите, чи я маю по
давати свою думку, чи ні. Предмет листа мені відомий: прохання звільнення
його з праці в УСлові. Я є проти цього, тому навіть з ним не дискутував цього,
а заявив, що через Вас він приходив на цілоденну працю і через Вас мусить
просити звільнення, його усна аргументація не трималась купи. Коли б Ви
мали намір вирішити його прохання позитивно, то я б просив не робити цьо
го перед нашою спільною розмовою при нагоді побуту Вашого у нас, який, я
думаю, буде необхідний ближчим часом, чи то з нагоди приїзду Діброви, чи
навіть уже Кента.
Ви знаєте думку моїх співробітників (основних) в справі приїзду Кента,
й тому добре було б, щоб остаточне рішення було взяте Вами в їх присутності,
бо інакше я не можу ручити за те, що все втримається на місцях. Пишу про це
тому, що вірю, що остаточно не поставите цієї справи в площину моєї персо
нальної амбіції чи чиєїсь, а в площину спроможностей і потреб підприємства.
Навіть якби я мав Кентові передавати все, то й тоді не буде просто передати
йому все в порядьсу. Але цю справу можна відложити на тоді, коли вже Кент

* Ешкіс “ псевдонім Михайла Селешка.
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зможе говорити про Париж. Справа ж Дом[арацького] мала б бути вирішена
незалежно від Кента.
Буду вдячний, коли передасте залученого диста Кентові, бо такою дорогою
він просив написати йому.
Прошу прийняти вислови моєї правдивої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 14 березня 1952 р.

14 березня 1952 р.
Шановний друже.
Потверджую отримання Ваших трьох листів з 6, 9 і 12 ц[ього] м[ісяця]
і дуже дякую Вам за них. Прошу вибачення, шо на перші два не відповів вчасціше. Пересилаючи статтю Низа, я хоч попередив Вас, що напишу згодом.
Спасибі за чергову світлину. Надісланого листа передам Кентові, як тільки він
до мене приїде, бо з цими журналістами всіляко буває: виїде до Парижа через
Люксембург, а заїде через... Лондон.
Кента сподіваюся не скорше, як в четвер 20 ц[ього] м[ісяця]. Я радий
був би, якщо би Ви вказали мені, на що маю звернути його увагу. Я попередив
його вже про побут його у Вас, предвиджений на щонайменше один місяць,
а може, й півтора чи два місяці. Тому — по мойому — слід би постаратися для
нього про комнату хоч на один місяць.
Через Кента перешлю Вам чергову виручку для УС за лютий ц[ього] р[оку].
Прошу рівночасно повідомити мене відворотною почтою, який є курс у Вас
ам[ериканського] і кан[адського] долара (неофіційний). Заходить евентуальність, що через Кента перешлю теж суму, потрібну для його прожитку на час
його побуту у Вас. Повідомляю, що побут його у Вас не таніує в нічім буджету
УС, отже, у Вас немає ніяких грошевих зобов’язань супроти Кента.
У відповідь на Ваші міркування в листах з 8 і 9 ц.м. на тему взаємовідносин
і співпраці в УС приходиться мені сказати тідьки ось що: до часу предложення
нового статуту УС і друкарні остає в силі статут з попередніх років. Начальним
редактором УС є і остане друг Шуляк, не дивлячися на персональні зміни, які
заіснують чи не заіснують в редакції УС. Намічені заміни мають ціплю відтяжити начального редактора і тим самим дати йому змогу піднести уровень
УС. Треба подивляти, що завдяки зусиллям однієї людини УС не залишається
позаду своїх конкурентів. Але хочемо, щоби воно вело перед і позаду залишало
цих конкурентів. Приїзд Кента дасть змогу на місці намітити плян співпраці,
все під кутом зору покращання УС. Очікую висліду провірки всіх зміряючих
до цього можливостей шляхом конфронтації Ваших думок і сподіюся повного
зговорення.
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Застереження Низа відносно нового контракту з поминенням його прошу
взяти під увагу і з Циганом змайструвати ці справи так, щоби не вразити Низа.
Може, за короткий час справа його повороту настільки виясниться, що тоді
відпаде й його застереження.
Передачу Вами другові Дом. справ кольпортажі наших видань мені остає
тільки повитати. Прошу повідомити друга Дом., що його письмо я отримав і
що в часі мойого найближчого побуту у Вас дам відповідь на це письмо.
З Вашими міркуваннями відносно тимчасової розв’язки справи Марка я
вповні згоден: нічого кращого не видумаємо. Прошу повідомити Марка про
цю розв’язку. Я переконаний про найкращі його інтенції, був я тільки заскочений його листом до Діброви. Про мої відвідини у Вас зосібна про час їх годі
мені нині щось точного сказати. В цій справі ще порозуміємося.
Будучи у Низа, просив я Кремезного, щоби написав щось з нагоди вистав
ки Крука і Борачка. Він не відмовлявся, але сказав, що порозуміється з Вами,
себто що напише Вам чи возьметься за виготовлення статейки, чи ні. Тому,
пишучи йому, упімніться при нагоді у нього за цею статейкою.
Здоровлю Вам, Друже, всім добром. Слава Україні!

Лист О. Ш'^ля від 29 квітня 1953 р.

29.4.1953
Вельмишановний Пане Професоре!
Сердечно дякую за Вашого листа з 25 квітня й радісну вістку, що операція
пройшла щасливо. Від нас всіх і, зокрема, від моєї родини та від мене — шлю
Вам найгарячіші побажання скорого повного повороту до здоров’я і сил.
Готуємося до З'їзду й переживаємо сьогодні панічний страх перед заповідженим сьогодні штрайком комунікації на 1.5. Вже запізно щось відкликати
й просто боїмось катастрофи, але... може Бог милує. Тепер вже залишається
тільки пасивно вичікувати бігу подій, які залежать від тов. Тореза й наказів,
які привіз він від Маленкова.
Випустили вже в понеділок наш часопис в новій шаті. Наразі чуємо лише
прихильні голоси та й самі ми доволі вдоволені. Вся перестановка машин
і всього іншого пішла легше, як ми сподівались, і ефект є. Крім збільшення
по ємности, осягається новим форматом і зміненим способом ломки (білі
лінії замість чорних «філє»), осягається також «оптична злуда», яка має своє
значення. Для прикладу: на стор[інці] 5 є уривок з праці про «Хмаролім».
Ця стаття має 240 рядків без наголовку. Це вже є те, що в газетній практиці
зветься «кобилою» і стаття в старому УС виглядала б на велику. Тут — завдя
ки білим лініям, які звертають око до чорних наголовків, — вона виглядає
на малу.
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Коли витримаємо при цьому форматі на шости сторінках, то будемо хва
литись успіхом. За Ваші ласкаві завваження буду дуже вдячний.
Не буду Вас тепер утруднювати. Після З’їзду напишу більше, й чекатимемо
Вас на 30.5. Коли урочистості в Роттердамі? На коли приїздити?
Вже мусите подати людям з провінції точні дати для зустрічі й починати
робити візи.
Прошу ще раз прийняти від нас усіх найкращі побажання і вислови най
глибшої пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист О. Штуля від 9 лютого 1955 р.

9.2.55
Вельмишановний Пане Професоре!
Прошу Вашого вибачення, що так довго заставив Вас чекати на вістку
після мойого повороту з Англії. Склалося на це дві причини: 1. Після десяти
денної відсутности (виїхав я 21.1, а до праці прийшов щойно 1.2) назбиралося
багато пильних справ, а в першу чергу випуск чергового числа УС; 2. Маю я
дуже мішані враження зі свого побуту й просто боявся писати що-будь під
свіжим враженням, вважав необхідним дати відлежатись враженням, щоб
писати спокійніше.
Не знаю, чи скажу все, що слід, але ось пробую:
Поїздка моя мала на меті започаткувати на терені Англії акцію позиьси
на закуп мащини чи на розбудову Націоналістичного В[идавницт]ва в Европі.
Ця справа пішла мені не зле: зібрано готівкою коло 120 ф.*, а декларацій зібрав
на 380 ф. Таким чином, ми повинні до двох-трьох місяців отримати на ма
шину з англійського терену півмільйона франків. Досвід виказав, що коли
певен відсоток не виконає своїх зобов’язань, то зате появляться нові особи,
які не були на сходинах, що відбулися в моїй присутності. Оптимісти в Англії
потішають мене, що цей терен дасть найменше 700 ф. Це — дай Боже, але пів
мільйона — це вже не так зле, коли взяти до уваги сьогоднішній стан, який
в Европі скрізь гірший, як був тоді, коли ми вели акцію Добродіїв. В міжчасі
люди пороз’їздились, а крім того, почали осідати, купувати хати, одружува
тись, і взагалі — думати обивательськими категоріями та цінити гріш, що зо
всім нормально для кожного терену, й Англія під цим оглядом ще виглядає
героїчно, хоч її ніхто в фінансовому відношенні не жаліє.
Другим завданням ставив я собі познайомитись з думкою читачів УС.
З цього нічого не вийшло, я робив все, що міг: виголошував доповіді, оповідав
* Очевидно, йдеться про англійські фунти стерлінгів.
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віци й старався витягнути думку слухачів. Вони висловлювались про найрізніші проблеми, але про часопис говорити не хотіли,бо знали, шо тут головне:
дати гроші й на цьому справа кінчалась. Тим більше треба цінити таких чи
тачів... Другою причиною неуспіху моєї розвідки був брак часу при зустрічах.
Скрізь я був дослівно по кілька годин, бо з людьми можна було зустрітись тіль
ки в суботу й неділю, я мав дві суботи й дві неділі й обслужив чотири осередки
(Лондон — п'ятий серед тижня). Скрізь сходини були після полудня, а увечорі
треба було їхати далі.
Єдине, що висловлювали люди, це: чи не могло б УС виходити двічі
в тиждень. На превеликий жаль, доводилось мені відповідати, що це наразі
виходить поза межі можливого, бо випуск двічі в тиждень, це значить подво
єння коштів, а це, в свою чергу, значить — подвоєння ціни передплати. На це
піде на 80% Англія, на 50% Франція, але зовсім не підуть заокеанські країни,
й ми не витримаємо. Вдалось переконати їх, що краще йти до збільшення
тижневого випуску. Щоб люди бодай в період акції мали враження, що щось
в цьому напрямку робиться, ми випускаємо число з 20.2, на 8 сторінок. Пробу
ватимемо це повторити від часу до часу, коли буде доволі матеріалу й технічні
можливості.
Третє моє завдання було — дане мені Богданом — договоритись в справі
співпраці УНЄ* з гром[адським] сектором Англії. Ця справа не дала наразі
нічого конкретного. Не знаю чому, але Хорват поставився до цього на словах
вороже. Мабуть, тому, що не любить він нічиєї ініціятиви. Навіть відмовлювався зі мною на цю тему говорити. Але я найшов на нього спосіб:
Я заявив, що коли він не бачить можливости співпраці суспільногромадського референта екзекутиви з Богданом, а через Богдана з УНЄ, то я
вважатиму себе делегатом УНЄ і буду безпосередньо говорити з головою
ОУуВБ**, а Хорвата прошу бути при розмові для інформації. Від цього він не міг
відмовитися, і ми пішли до Когута.
Ледве я хотів викладати свої справи, як Хорват зробив це за мене. Нічого
кращого не могло статися... Когут згоден, щоб між УНЄ і ОУуВБ нав’язався
тісний контакт, який виявився б: 1. У виміні людьми при різних нагодах —
Збори, академії, курси і т[ак] д[алі]. 2. Когут згідний організувати сам поїздку
хору «Дніпро» до Англії. 3. Когут згідний давати матеріяли про життя ОУуВБ
до бюлетеню УНЄ «Єдність» з далекою метого: зробити з «Єдности» згодом
журнал самоосвіти. При цій останній точці Хорват виявив готовість взяти
на себе головний тягар редагування «англійської частини».
Так виглядала розмова. Але в розмові з Хорватом я поставив питання спо
собів реалізації добрих намірів нас усіх. І тут прийшло до широкої дискусії, яку
* Українська національна єдність — українська громадська організація у Франції.
** Об’єднання українців у Великій Британії.
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Я вважаю своїм обов’язком Вам переказати, пересилаючи копію цього листа
Діброві, але дозвольте Вас просити заховати цей лист в повній дискретності*,
бо ж Хорват і я — приятелі, але вважаю, що я маю обов’язок все Вам переповісти, і вважаю, що такий обов’язок має і він. Ви ж мусите мати якнайщирший
матеріял для витягання висновків.
Щодо плянів з ОУуВВ, то Хорват заявив, що все це може стати актуаль
ним щойно після Зборів, які відбудуться 19-20 ц[ього] м[ісяця]. Він не знає,
як ті збори перейдуть, хто стане головою. Когут хоче залишитись головою, але
невідомо, чи залишиться. Я не дуже вірю, що Хорват собі не уявляє зовсім,
як скінчаться збори. Він тільки не все хоче говорити, бо становище непев
не. А тому, що непевне, тому й дійсно не знає, як збори скінчаться, і тому ж
не хоче казати, що має намір робити. Але це зле, бо люди в терені питали його
й він їм казав: «Не знаю». Не думаю, що добре лишати людей в непевності
на три тижні перед зборами.
Яке положення в ОУуВБ? Коли свого часу Панчук вийшов СУБ-у і заклав
ОУуВБ, то було 2.000 членів. І це було мало. Сьогодні Секретар подавав мені
число активних членів на 300, а тих, що платять сяк-так вкладки, разом на 500.
В чому річ? На мою думку, історія є клясична, як це було в Бельгії: в Гол[овній]
Управі ОУуВБ є половина членів з наших прихильників, а половина з УРДП.
І в Лондоні співпраця є. Але на провінції в більшості відділів є бідьшість наших
людей, і там урдпівці просто саботують працю ОУуВБ. Це мені казали одно
голосно наші люди в Олдгамі, Брадфорді, Бірмінґгамі й Ноггінггамі. І вислов
лювались, що такий стан не може довше тривати й вони не розуміють, чому,
напр[иклад], минулого року, коли ми мали повну більшість в залі, на Зборах
знову пішли на компроміс, а не склали своєї Управи.
Я вважаю, що до цього мусів би йти Хорват вже тепер. І шкода, що він
не піде на це цього року, бо на черговий рік вже можуть наші люди так здемобіїїізуватись, що не схочуть битись за ОУуВБ. Правда, дехто ще хотів би за
тримати урдпівців в Об’єднанні, але всі собі здають справу з того, що це втрата
часу, а головне, деморалізація загалу нашого членства, яке не чує в собі сили,
коли бачить, що ми чекаємо й тут на ініціятиву чиюсь замість виявити свою.
Когут, розуміється, не хоче, щоб організація опинилась в наших руках.
Він — невтральний, хоч і наш якийсь симпатик. Але коли в Управі є
два табори, то він може грати й вже тепер їздить по терені та виробляє собі
авторитет і завтра може висмикнутись з рук. Має намір притягати угврівців
до Об’єдн[ання], а це може скінчитись тим, що вони візьмуть ОУуВБ в свої
руки.
Словом, я вважаю, що в Англії треба довести до такого стану, як є у Фран
ції: наша гром[адська] організація. Нехай відпаде кілька десятків членів. Зате
Дискретність — мовчазність, делікатність (з латинської).
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знатиме Управа ОУуВБ, на чому стоїть. Що, буде сварка з УРДП? Але ж вона
і таке. Є сварка і з сопіялістами, і з доленківцями, лише нічого явного не мож
на осягнути, бо ж... треба жити в одній організації. Противники собі мають свої
лавочки й ОУуВБ тільки використовують для того, щоб нас путати в дії. Чому
не позбутись цих пут? Тоді наші люди матимуть за шо битись.
Теоретично Хорват згоден з цими виводами, але що думає робити прак
тично — не каже.
Я думаю, що перебрання ОУуВБ в наші руки є необхідне ще й тому, що
в Англії йде до дріблення гром[адського] сектора. УРДП весь час тут і там ви
совує ДОБРУС як свою організацію. Я певен, що Доленко, окріпнувши, піде
на свою організацію. Ті люди, що їх лебедівці відірвали від СУБ, пробують сьо
годні з фундаком повалити бандерівців в СУБ. Я питав Фундака: «А що буде,
коли це не вдасться?» Він відповів: «Тоді угврівці закладуть свою — нехай
малу — гром[адську] організацію». Чому маємо дати всім виграти позиції?
Зрештою — де гарантія, що одного дня урдпівці нас не виживуть з ОУуВБ?
Напевно, це зроблять при першій нагоді. А бути битим — це не добре. Цю
можливість і Хорват бере до уваги.
З усього цього насовується висновок: треба затіснити вузли між нашими
людьми в Европі. Добре було б відбути зустріч Діброві з Хорватом, представ
ником Бельгії і Богданом. Може б, всі з'їхались на з’їзд УНЄ, що відбудеться
на катол[ицький] Великдень? При цьому можна б поставити «х» справ і доби
тись слова від кожного, а то я, напр[иклад], про все говорив і все залишилось
до вирішення...
Маю враження, що Англія найсильніший терен в Европі. Кооперативна
мережа там стоїть добре. Є всі дані взяти в свої руки гром[адський] сектор,
бодай його частину. І тому мій прямий висновок: Хорват не сміє залишати
цього терену. Може, поїхати «провітритися» на місяць-два, але не бшьше, ніхто
його не заступить, і терен розлізеться так, що потім і Хорват його не позбирає
до купи. Заступника він має — інж[енера] Кох., але він нічого без Хорвата
не зробить. Це моя думка, і ще гірше, що така ж думка Хорвата. Отже — за
брати Хорвата з Англії, це значить добровідьно засудити на смерть Англію,
найсильніший і єдиний в справжньому цього слова розумінні терен.
А втратити його легко, бо там такий розклад, що й у Франції такого по
шукати. В першу чергу — кожна партія має свою Церкву: наші люди стоять
за Митрополита Ніканора, урдпівці більшістю стоять за Губаржевського,
доленківці — вигадали собі соборноправну. Перевага бандерівців в тому,
що вони більшістю католики й нема бодай поділу на церкви, й нема витрати
енергії на це. Далі — люди щойно тепер починають влаштовуватись і ситуація
починає нагадувати американську: всі беруть хати на сплати і весь час працю
ють на борги. Коли не тримати їх в напруженні, то все розлізеться. Це може
тримати тільки Хорват, і це я можу ствердити не тільки на базі свого короткого
3 0 -1 1 -4 9 6
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побуту, але на базі мого знання елементу, який там становить наш загал: це
елемент чудовий, але який потребує сталого ведення. Ніхто, крім Хорвата,
не буде сидіти без праці, й ніхто не матиме часу на працю над людьми, не ка
жучи вже про бажання та вміння.
Розуміється, що можна б мати застереження до Хорвата, що він не до
пускає до вияву ініціятиви загалу. Але хто не має своїх вад? Має їх і Хорват, а
проте ж він незамінимий.
Питав я Хорвата про гроші на збірник. Він їх зібрав коло 80 ф., але не пе
редав мені, бо не має їх в готівці. Я не мав що дискутувати, бо яким правом?
А при цій нагоді хочу сказати до справи Збірника: Проф[есор] Кремезний
зробив доволі, щоб приступати до друку. Правда, ще не маємо всього матеріалу
й не можемо вгадати, скільки треба буде паперу. Але якщо збірник має вийти
на серпень, то вже треба починати друк. Тому треба купувати такий папір,
який можна купувати частинами, й вже треба гроші. А ми не маємо тут навіть
на заплачення заставок. Тому ця справа починає бути дуже пекуча, й коли
'ОДВУ чи хто інший має гроші, то нехай їх присилає негайно, бо без паперу ми
не можемо починати набору, бо нема в нас запасу олова. Я вже не повторюю
сказаного давніше, що коли не буде грошей,то збірник заріже друкарню, а тим
в першу чергу УС. Ця справа вже давно ясна, й не маю сумніву, що Ви її маєте
на увазі. Тому буду вдячний за вістки в цій справі.
Більше про збірник не пишу, бо пишуть в цій справі Вам і Крем[езний],
і Синій. Синій пильнує цієї справи, й коли хтось має заслугу за ініціятиву цього
видання, то Синій за реалізацію збирання матеріалу.
У нас —як не дивно ~ нічого злого не сталося ні за час відсутности, ні піс
ля приїзду. Все пішло гладко. Ось і все, що я наразі хотів би написати. Маю ще
особисті справи, але про них вже черговим разом, бо й Вам вже забагато цього
листа й мені треба таки зробити 8 сторінок.
Прошу ще раз вибачення за пізній лист і прошу прийняти вислови моєї
найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 12 лютого 1955 р.

12 лютня 1955 р.
Шановний Друже.
Нарешті дочекався вістки від Вас. Спасибі за Вашого листа з 9 ц[ього]
м[ісяця] з цінними відомостями. Щоби не гаяти часу для полагоди пильних
справ, порушених Вами, відповідаю в порядку поднім у Вашім листі.
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Витаю з успіхом на Великобритийськім терені. Добитися позички в тепе
рішні часи — це нелегка штука, а то Ви на руку дістали 300, зобов’язалися Вам
дати ще майже 1000 і роблять надії на дальших 500; справді, мила несподіванка,
навіть в перечисленню на ам[ериканські] долари.
Дуже були би до лиця для Українського Слова 8 сторінок; коли годі по
зволити собі на цей святочний одяг для кожнього числа, то прийміть засаду,
що появлятися буде УСлово на 8 сторінок раз в місяць.
Перед тижнем писав я Хорватові, щоби готовився до виїзду до Діброви
на якийсь час, полагоджуючи формальности так, щоби не мав труднощів для
повороту до Англії і для побуту в ній. Як довго прийдеться йому задержатися
у Діброви, годі предвидіти, в кожнім разі до часу, коли його приявність в Англії
стане необхщністю.
Ваші міркування відносно Об’єднання правильні, обосновані і принадні
пропозиції; мені вони подобаються. Спасибі, що суґерували Хорватові таку
постановку суспільно-громадських справ, яка є у Вас. Але розв’язку цього
питання в Альбіоні мусимо залишити за Хорватом.
Якщо не вдалося би відбути пропонованої стрічі для суспільно-громадських
справ в часі Зїзду УНЄ, тоді прийдеться її відложити вже до IV ВЗУН.
Писав мені Хорват про Юв[ілейний] Видавничий фонд на його терені
і заповів, що ідучи до Діброви, вступить до Вас, щоби його передати Вам. Спо
дівався я, що цей фонд у нього представляє дещо більшу суму, як цю, що Ви
її подаєте. В моїй уяві цей фонд з Великобритийського і з Вашого терену пови
нен покрити кошти купна паперу Юв[ілейного] Збірника, хоч не знаю, як ця
справа представляється у Вас.
Дуже радий я, що в трійку обговорили Ви справу Юв[ілейного] Збірника
і що можете приступати до його друку. Купуйте негайно папір, але добрий.
Прошу мені подати, скільки грошей потрібно Вам на закупно його. Гроші я
позичу собі і Вам звідси перешлю. А Юв[ілейний] Видавничий фонд мені їх
зверне, щоби я довг віддав, як тільки вплинуть гроші з поодиноких теренів
європейських і заокеанських. Висилки грошей зачинаю в понеділок 14ц[ього]
м[ісяця] і чергові посилки переведу щойно тоді, коли отримаю потвердження,
що отримали Ви попередні.
Передмову ПУН до Юв[ілейного] Збірника, опрацьовану Кремезним, пе
реслав я до Низа, щоби в чвірку перечитали її, дали свої завваги і в наступнім
тижні надіслали до Вас.
Вчора і нині мала відбуватися у Вас конференція Паризького Блоку
з п[аном] Сержантом. Буду вдячний за інформації про вислід цєї конференції;
не дістану їх від Зореслава, бо Ііц.м. був він в Мюнхені, себто на цю конфе
ренцію не виїхав.

зо*
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Дякую Вам, Друже за книжку Дедаля*. Поява її це велике осягнення
наше.
Здоровлю Вас Друже всім добром.
Слава Україїіі!

Лист О. Штуля від 9 лютого 1956 р.

9.2.56.
Вельмишановний Пане Професоре!
Хоч нічого у нас не сталося крім весілля Лазовінського, яке пройшло
успішно й гарно, пишу, щоб переслати Вам копію мойого листа до Діброви
в справі, про яку я говорив при зустрічі й в якій просив і Вас написати йому.
Я не висилав Вам копії попереднього листа, тому додам, що в попередньому
я просив про конкретне полагодження справи позики й там називав також
справу того т[ак] зв[аного] Комітету, що його склав був Марко в Чікаго. Про
цей Комітет Діброва знає докладно, бо писав до деяких людей, щоб у ньому
взяли участь. Цей К[оміте]т нічого не зробив, і я просив Діброву, щоб лагодив
тепер справу з ЦУ ОДВУ, згідно з договоренням під час ВЗУН, при цьому ви
яснюючи, що з тим К-том є і що з ним можна і треба зробити — активізувати,
дати якесь благословення, розв’язати чи ще щось. Тому я цієї справи у цьому
листі не повторював, хоч, може, це й зле, бо ж Діброва міг забути про те, що я
писав в попередньому листі. А може й не забув, хоч забування про справи УС
належать у нас до дуже доброго тону (не забуваю про Ваше, Пане Професоре,
повне розуміння цієї справи).
Одна прикра справа: в зв’язку з поворотом морозів, у нас тріснула вчора
вранці рура, якою проходить газ і газета вийшла щойно сьогодні після обіду,
коли направили газопровід. Ясно, що до читачів вона дійде пізно й усі втаєм
ничені будуть переконані, що спізнення походить від весілля Лаз[овінського].
Для нас вистачить, коли Ви знатимете правду й віритимете тому, що пишу.
Не маючи ніяких вісток про дальший хід засідання і його висновки, ми за
непокоєні, чи часом не захворіли Ви від таких наглих коливань погоди? Вчора
в цьому відношенні потішив мене Полтава, приносячи вістку, що фільмував
вас. Він одночасно просив мене про текст до цього кадру. Я ще не бачив,
що він зробив і зовсім не маю поняття, який би я міг зробити текст. Коли б Ви
висловили свою думку, був би дуже вдячний. Тому, що мова про Вас, то я не
на 100% візьму Вашу думку до уваги, але в засаді — так, як завжди.
* Зореслав ~ псевдонім Дмитра Андрієвського, Дедал — псевдонім Якова Шумелди. В ЛИСТІ
йдеться про книгу Шумелди «Від Маркса до Маленкова».
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Буду вдячний за всякі вістки й прошу прийняти вислови найглибшої
до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 11 лютого 1956 р.

11 лютня 1956 р.
Шановний Друже.
Спасибі за Вашого листа з 5 ц[ього] м[ісяця] враз зі залученою копією Ва
шого листа Діброві. Вчора писав я Синьому і просив його, щоби інформаціями
від мене поділився з Вами.
Я вернув домів на початку цього тижня; по дорозі домів полагоджував де
які справи, шо забрало мені майже чотири дні часу. По короткім відпочинку
забрався я до стирти* переписки, яка очікує полагоди. Вспів вже полагодити
переписку з Хорватом, Дібровою, Івашем і Синім. Черга тепер на листа до Вас,
хоч обмежуся в ньому ледви до кількох справ, проволікання яких не хотів би
я продовжувати.
Ще від Низа в дні 2 ц[ього] м[ісяця] вислав я текст січневих постанов на
ших Хорватові для помноження і висилки. Повинні вони вже бути у Вас або
надійти в найближчім часі до Вас.
Від Діброви маю вістку, що переслав він Вам і Синьому текст своїх допо
відей. Цю вістку потверджуєте Ви в своїм листі до нього. Буду Вас просити
перед поміщенням статті, заготовленої на цьому конспекті, добре й уважно
провірити її, щоби по довгій мовчанці не вкралась на сторінки УСлова яка
неясність чи навіть сумнів в з’ясовуванні нашого становища в теперішній
українській політичній ситуації.
Ешкісові прошу вислати нову посвідку на суму півтора тисячі, яку він по
давав в листі до Вас. Дату на посвідці прошу дати 11 січня ц[ього] р[оку].
Пересилаю Вам останньо одержані два листи від Діброви. По перечитанні
їх Вами і Синім прошу мені їх звернути.
Полтава наробив нам обом клопоту: я мусів мерзнути над Ізарою і перед
його фільм-апаратом грати ролю статиста; Вас напастує він, домагаючись
тексту до невідомого фільму. Якщо він ще звернеться до Вас, кажіть показати
собі цей фільм і поставте вимоги, щоби в фільмі пропущені були ці місця, які
на Вашу думку викликають несмак чи невдоволення. При цій нагоді спитай
те його, що він хоче мати в бажанім тексті. Чи не вистарчить кілька рядків,
пр[иміром]; «фільм представляє полк[овника] А. Мельника, голову ПУП,
* Те саме, що і скирта.
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році його життя. Фільм знятий в часі побуту полковника в Мюнхені
в січні 1956 року на тлі баварського парламенту і панорами міста Мюнхену.
Супровідником полковника, з яким він прощається при кінці фільму, є голова
ЦЕСУСУ Павло Дорожинський. Світливцем* фільму [є] П о л т а в а . О с ь все,
коли питаєте мене про думку, що уявляв би я собі в тексті цього фільму.
На цім закінчую нинішнього мойого листа і здоровлю Вас, Друже, всім
добром.
Слава Україні!

Лист А. Мельника від З січня 1957 р.

З січня 1957 р.
Шановний Друже.
Витаю щиро-сердечно з поворотом. Ваш лист з ЗО м[инулого] м[ісяця]
був милою несподіванкою, хоч ішов доволі довго. За нього і радісні вістки
спасибі.
Приймаю до відома Вашу готовість заготовити звіт на 10 ц[ього місяця].
З огляду на це, що є у нас в пляні відбути одне засідання ПУН перед сесією
УНРади (якщо вона в січні відбудеться), мушу туди виїхати не пізніше 14 чи 15
ц[ього] м[ісяця]. Отже на Париж міг би я резервувати тільки Юі 11 ц. Супроти
цього приїхав би я в дні 9 ц.м. вечером о год[ині] 22,00, познакомився би зі зві
том впродовж передполудня 10 ц., решту часу присвятили би ми доповненням,
виясненням та обговоренням поодиноких щонайважніших справ. Якщо би
зайшла яка зміна в моїх плануваннях, я попередив би Вас своєчасно листовно
чи телеграмою. Обмежуюся в нинішнім листі до цих рядків, відкладаючи всі
справи до нашої зустрічі.
А поки що до нашої зустрічі переді мною до сповнення мїй приємний
обов’язок зложити Вам глибоку подяку за пам’ять про мене і за океаном і
в Парижі, сердечно подякувати за милі побажання Ваші. їх відвзаємнюю моїми
найкращими побажаннями всего добра Вам і Вельмишановній Рідні Вашій
з нагоди свят Різдва Христового і Нового Року. Моя дружина приєднується
до моїх побажань.
Хай Вам щастить. Друже, в дальшій Творчій праці Вашій і хай доля щедрою
Вам буде кріпким здоров’ям і дальшими успіхами.
Колядуйте щасливо і радісно серед Рідні; на цю коляду заслужили Ви собі
по чотиримісячній гарівці.
Стискаю дружню Вашу руку.
Слава Україні!
* Т о б т о к ін о о п е р а т о р о м .
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а с.
Залучую невдячну «модерну думу» Зореслава з моєю завввагою, і витинок
з брюссельського щоденника «Ля лібр Бельжік». Привіт,

Л и ст О . Ш тул я від 18 січня 1 9 5 7 р.

18.1,57
Вельмишановний Пане Професоре!
Нічого у нас не сталося. Пишу тільки тому, щоб подякувати Вам за відві
дини й просити взяти до уваги таку справу:
Разом зі мною приїде до Мюнхену приватно, щоб відвідати свою маму,
друг Лазовінський. Він разом зі мною і від’їде. Я використаю його побут для
спільних розмов з Хорватом і Ріплинським, бо є до обговорення евентуальне
святкування 25-літгя УСлова, дальша доля Бюлетеню, справа чергового Курсу
УНЄ і т[ому] п[одібне]. Але повідомляю Вас про це тому, що може б Ви хотіли
допустити його до участи в якійсь частині нашого засідання, як того, хто мене
заступав, є «спецом» у справах нашого Нац[іоналістинного] В[идавницт]ва та
й був колись якимсь заступником С[успільно]Г[ромадського] Референта. Все
це у Вашому розпорядженні і я тільки вважав своїм обов’язком повідомити
Вас, що він буде разом зі мною у Мюнхені,
Я був би Вам дуже вдячний, коли б про Ваші в цій справі диспозиції по
відомив мене той, хто зустріне мене на двірці, щоб забрати на засідання. Тоді
я знатиму, як сказати Лаз[овінському] ділити його час.
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Л и ст О . Ш туля від 2 1 ж овтн я 1957 р.

21.10.57
Вельмишановний Пане Професоре!
Дякую за ваші листи й усе прислане. Відповідатиму за порядком і прошу
вибачення за спізнення:
Кобилка буду бачити десь цього тижня і тоді полагоджу справу посвідки.
Лист Дєдаля мене не іритує*. Тим більше, що книжка вийшла. Прикро
тільки, що в нас панує таке загальне нервове напруження, в якому нема місця
на виміну думок, на творчу дискусію. Та ж саме Шумелда повинен би радіти,
що є в нас кілька кутів зору на підсовєтську дійсність. З того ж і лише з того
* Тобто не дратує.
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можна видискутувати плідний висновок. Але він воліє вбачати причини за
тримки його книжки в статтях Стобара. Мені він колись писав ще в справі по
передньої книги, що, напевно, вона запізнилася через те, що Стобар саботує ії
випуск. Ніяк йому не приходить в голову, що саме саботування ним і багатьма
іншими громадської конкретної роботи доводить до того, ми такі фінансово
слабі. Листа його з подякою повертаю.
Що Михальчук жаліється — це мене не дивує. Але на кого? Він жаліється,
очевидно, на нас в друкарні. Свого часу писав мені Осипко, що треба виявляти
добру волю, навіть тоді, коли Зол [оті] Ворота не мають грошей. Але ж добру
волю можна виявляти тільки до певного ступеня. Напр[иклад], коли б ми мали
зайві гроші й було питання, кому їх дати — УС чи Смолоскипові, тоді можна
говорити про добру волю. Але коли нема чого давати, про яку добру волю може
бути мова?
Ні Мих[альчук], ні ніхто з молоді не хоче зрозуміти, що коли вони заду
мали журнал, то мусять думати й про фінанси. Ну чому я мушу бути редакто
ром і збірщиком грошей? Мих[альчук] каже, що він не може робити одного
й другого, бо його справа редагувати й кінець. Я б також хотів так сказати, але
не можу. На еміграції мабуть ніхто не може бути спецом, що спокійно собі пра
цює. І Мих[альчук] замість жалітися на Зол[оті] Ворота, що ті взялися за справу
й ЇЇ не ведуть, жаліється на друкарню. Це не по адресі. А з Зол[отими] Воротами
таки велика біда. Плав’юк написав мені, що за ЗВ відповідає Макс. Написав
я до Макса вже з місяць тому — ніякої відповіді. А що з того виходить, то для
зразку висилаю одного листа від Ешкіса. Виходить, що нам треба припинити
друк Смолоскипу, а працювати зарібково й тим сплачувати борг в Канаді,
бо інакше нічого не вийде. Канада нам винна приблизно 3.000 дол[арів] за пе
редплату до кінця цього року. Як працювати в таких умовинах? Та ж найкра
щий фінансист так не зможе видавати газети чи вести будь-яке підприємство.
На кого маю жалітися? Вже взагалі не жаліюся і нехай діється воля Божа, коли
ми виконуємо наш обов’язок і більше не можемо зі себе дати.
Щодо Смолск[ипа], то я писав Осипкові ще й таке, що їм би слід пере
глянути зміст. См[олоскип] почали видавати для такої молоді як Осипко
й Мих[альчук] 8 років тому. Тоді це була молодь. Сьогодні це вже не молодь
і для них См[олоскип] видавати не слід. Слід охопити молодь справжню,
що сьогодні має по 18 років, а та См[олоскип] не вчитає. З цього мабуть ви
йдуть образи, але я не можу брехати, захвалювати См[олоскип] і причинятися
до того, щоб журнал ішов неправильним шляхом, бо ж не можемо собі доЗВ0Л5ГГИ на зайву витрату енергії і грошей, бо ні одного, ні другого не маємо
забагато.
750 мишут я ще не отримав. Напевно прийдуть на днях. Ддкую за них. Біда,
що спізнилися, коли б ці гроші були перед 19 ц[ього] м[ісяця], то ми не плати
ли б кари за спізнення заплати Асюрансу,а так буде кари коло 60.000 фр[анків].
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Хто не має грошей, завжди платить більше від того, що має. Це по засаді «хто
має, тому ще додасться...»
Про Ребета дав замітку. Статтю Павленка* поміщу, коли прийде. Лише
треба б її узгіднити з Стобарем, бо ж Біл. дискутував зі Стобарем і відповідь
належала б йому. Я не мав сумніву щодо статей Біл. бо ж статті дискусійні.
Але я б не містив тих статей, коли б був перед тим знав зміст і тон статей його,
поміщених в УВ, бо я за дискусію, навіть і гостру, але ж не за поборювання
націоналізму...
Замітки про мовчанку М. Лівицького я не дав, бо разом з Ващим листом
у цій справі прийшло його вияснення, яке Вам пересилаю. Думаю тепер вже
отримаю статтю на цю тему.
Листа Діброви звертаю. Статтю його міщу як редакційну, бо чому б ні? Я її
переписав і стилістично змінив, щоб не було видно автора. Якщо при цьому
переписуванні вскочило якесь моє слово, то одначе дбав я про те, щоб змісту
ніяк не міняти, я б написав більш ядовито. Але добре й так, як є. Дякую за наді
слання «Інформатора», якого звертаю. Передруковую стор. 7 в цьому числі.
Ми наразі тримаємо голову над водою. Коли б нам допомогли терени вже
не збільшенням передплатників, а бодай стяганням боргів, то ми б на кінець
року вийшли з критичного стану й залишились би тільки «нормальні» труд
нощі. А так — хто його знає. Страшенно важко без грошей розмотати працю
друкарні ширше. Взяли друкаря — попрацював два тижні й пішов, бо замало
годин праці. Більше наразі нема, а тримати його готовими грішми — не може
мо. Нема другого друкаря — не можна брати роботи, не візьмеш роботи — нема
як тримати друкаря. Треба закладового капіталу й на друкаря. Так було з пер
шим нашим друкарем, але то була збірка на розбудову, а тепер збірка на сплату
векселів. Але шукаємо іншого, а за ним треба б метрампажа і т[ак] д[алі]. Роби
мо, що можемо. Цього тижня будемо переставляти лінотипи на нові матриці.
Побачимо, що з того вийде.
Не написав я Вам ще про важливу справу, що мала місце пару тижнів тому.
Запросив нас на обід д[окто]р Мусіянович в товаристві приятелів з префекту
ри. Ті урочисто заявили, що беруть до уваги аргументи наш ій Мус [іяновича],
що нам бракує людей для праці й погоджуються, щоб редактор Бойків міг їхати
в терен з доповідями та писати в УС. Взагалі може діяти лише, щоб не входив
до керівних органів УНЄ, ані не був редактором УС. Часи бо змінилися, але
реабілітувати його вони не можуть...
Я вважаю, що це перший крок. За пару років прийде черговий крок.
Сказав я це ред[актору] Б[ойківу]. Він був невдоволений і заявив, що це ні
чого для нього не міняє. Відмовлявся їхати куди-будь, а врешті заявив мені,
що виробить собі плян і їхатиме до людей, яких вважає потрібним відвідати.
* Павленко —псевдонім Юрія Бойко-Блохина.
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а не на виступи, на які ми б хотіли, щоб їхав. Я на це не відповів нічого.
Не буду я ним кермувати, але я запротестую, коли його дЬільність за власним
(не спільним) пляном буде не вкладатися в існуючу, нехай дуже недосконалу,
але все ж систему. Та я не панікер і говоритиму про це більше тоді, коли буде
про що говорити. Наразі мені в печінках сидять речі, якими займається пані
Бойків. Вона поширює вістки, що ми переводимо працю її чоловіка, що я
їжджу на вакації по закордонах за гроші УС, що до Америки їздив я на гроші
УС і т[ому1 п[одібне]. Я не реагую на бабські сплетні, але ж одного дня буде
прикро Редакторові, коли я мусітиму наступити на пальці його Пані. Але на
разі — все спокійно.
З пошаною і привітом. Слава Україні!
[підпис] *

Л и ст А М ельника від 1 грудня 1957 р.

1 грудня 1957 р.
Шановний Друже.
В найближчому часі Ви дістанете постанови ПУН, схвалені на листопа
довім засіданні, з якого я нині вернув домів. Залучую Н. ч[исло] 96 і повідо
мляю, що точка 2 наших постанов звучить: «Прийняти до відома наказ голови
ПУН про звідьнення друга Шуляка згідно з його проханням з поста референта
видавничих справ ПУН і про включення видавничих справ в ГосподарськоФінансову Комісію ПУН».
З решти листопадових постанов зорієнтуєтеся про постановку видавничих
справ в теперішній ситуації, витвореній провалом видавництва «Золоті Во
рота». Вам відоме є звідомлення друга Варнака з 26 ц[ього] м[ісяця], яке було
предметом нашого розгляду; його пропозиції оцінили ми позитивно, подібно
як прийняли ми до відома наскрізь позитивну поставу Вашу в справі «Смолос
кипу» в кінцевій частині Вашого листа з 23 жовтня ц[ього] р[оку].
Для завершення розгляду видавничих справ прибуде до Вас у грудні
ц[ього] р[оку] Низ і Діброва, щоби разом з Вами та зі Синім прийняти кінцеві
устійнення відносно «Смолоскипу» і розглянути можливості зарадити важко
му станові Е[вропейського] Н[аціоналістичного] Видавництва. Буду просити
Вас, Друже, вислати по змозі якнайскорше Діброві запрошення у французькій
мові, щоби на основі його міг він постаратися про візу; прошу теж запропону
вати Низові й Діброві найдогідніший для Вас час для відбуття згаданих мною
розмов.

* Останній рядок і підпис написано синьою кульковоюручкою злівого боку на полях аркуша.
Текст листа надруковано на редакційному бланку; «Українське Слово. La Parole Ukrainienne».
474

ЛИСТУВАННЯ

На мерітум* Вашого листа з 20 листопада ц[ього] р[оку] не маю поки
що змоги заняти становище; на це потрібна наша зустріч, щоби основно пе
реговорити затронутий Вами комплекс питань; очевидно не ділився я з ніким
змістом цього листа.
В Н[овому] Ш[ляху] появилася стаття Сокирки** як відгомін розмов М, Лівицького з поляками в Лондоні. Чи не уважаєте доцільним передрук другої
частини цеї статті у якійсь формі на сторінках УСлова? Знаменною є чергова,
друга стаття з приводу цих розмов в «Українському Самостійнику» за листо
пад 1957, ч[исло]3 під заголовком «Спростування, яке не спростовує». Згідно
з одержаними відомостями, М. Лівицький відлітає 4 грудня ц.р. до ЗДПА***.
Прибувши нині домів, застав я залучену телеграму з Торонта про ненадій
ну смерть друга Василя Гладуна. Прошу в УСлові з 8 грудня помістити хоч би
коротку нотатку про цю нашу втрату на канадійському терені. Сл[аветної]
п[ам’ті] В. Гладун був учасником ІУ ВЗУН, основоположником і почесним
членом МУН, заступником голови КЕ УНО, членом Управи ВС**** «Новий
Шлях» і членом ряду інших громадських установ.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!
П. С. З огляду на зміну мешкання прошу на майбутнє висилати нам УСло
во на адресу поштової скринки ч[исло] 169 В. Артишук.
Сподіваюся, що не забули Ви про висилку двох книжок, про які просив я.
Очікую присилки замовленого мною тексту святочного привіту; згори дякую
за Вашу ввічливість. На замовлений друк цього привіту прошу мені прислати
рахунок.

Л и ст О . Ш ]^ л я від 2 8 липня 1 9 5 8 р.

28.7.58
Вельмишановний Пане Полковнику!
Щиро дякую за Вашого листа з 25 ц[ього] м[ісяця] і присланий даток на до
помогу курсантам. Залучую квит-подяку від ОУМуФ*****. Курсом тепер всі ми
зайняті, а найбільше Лаз[овінський]. На ньому ця справа стоїть і коли б не його
розмах у роботі, то нічого б з цієї справи цього року не вийшло, Є неймовірні
* По суті.
* * Сокирка —псевдонім Володимира Мартинця.
* * * З’єднані Держави Північної Америки.
* * * * Видавнича Спілка.
***** Об’єднання української молоді у Франції.
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Труднощі, але тепер вже ясно, що Курс буде. На превеликий жаль курсантів
буде менше, як попереднього року. Це шкода, бо це для нас прикрий удар. Але
треба молитися Богу, щоб ці курсанти були вдоволені, бо атмосфера (як на всій
еміграції) така згущена, що найменша невдача може це вийнятково корисне
й потрібне підприємство поховати раз назавжди. А що сьогодні є в громадській
роботі важливіше від справи молоді?
Дуже дякую Вам за заходи щодо пересилки мамони з Англії. Рахуючи
на неї і підбадьорившись Вашими вістками про успіх Ріплинського, ми затяга
ємо на те конто позики, щоб вискочити з векселів і зорганізувати гроші, необ
хідні для переведення Курсу, а властиво на різні закупи, які необхідно зробити,
щоб запевнити нормальність побутових умовин. Маємо надію, що Англія нас
не підведе, бо у всяких позиках ангажуємося особисто. Адже на саму Друкарню
ніхто не позичить, жичать люди гроші тому, що Лаз[овінський] і я завжди досі
були словні* в грошових справах.
Тепер приспішеним темпом випускаємо два числа УС, щоб можна було за
брати лінотипіста (Бойка) на Кзфс (Ковал. на відпустці від 26 ц.м.). Тому вчас
но треба випустити число з10.7(з3.7 вже друкується), а число з 17.8 не вийде,
бо нема змоги набрати його. Зручно нам це ще й з того боку, що цього року я
їду на прощу до Люрду (1.8-7.8). їду я не тому, що став побожним та ще й ка
толиком, а тому, що мені цікаво побачити цю святиню в ювілейному році, по
бути там разом з українською прощею, що складається з прочан з усього світу,
та й тому, що наші люди у Франції вже кілька разів висловлювали побажання,
щоб хтось з нас був на прощі в Люрді, бо з інших середовищ бувають провідні
особи, а вщ нас ні. І хоч як це мені незручно з огляду на передвідпустковий час,
на Курс і взагалі навал праці, але хтось з нас мусить їхати, й з огляду на потребу
писати репортаж вибір впав на мене. Передбачаю моральне каменування мене
з боку православних братів, але однаково мені вже не уникнути смерти від по
биття камінням, отже нехай діється воля Божа...
Подаю Вам цей розклад часу, щоб Ви не були здивовані браком УС одного
тижня і евентуальним браком вісток від мене особисто. Буде тільки катастро
фа, коли перед моїм виїздом ми не потрапимо розв’язати фінансових справ
і виконати наші зобов’язання. Але ще є кілька днів і поки що є надія, що з кін
ця цього місяця вискочимо.
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

* Тобто дотримували слово.
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Л и ст А. М ельника від 2 9 липня 1958 р.

29 липня 1958 р.
Шановний Друже.
Потверджую отримання Вашого листа з 28 ц[ього] м[ісяця] і дуже дякую
Вам за нього.
Повідомляю, що нині наспів лист Ріплинського з 27 ц. у відповідь на мойого
листа до нього, про висилку якого я сповіщав Вас. Пише він, що в біжучім тижні
супровожав його Храпливий. В перших днях серпня кінчиться його дозвіл на по
бут в Англії, отже треба очікувати повороту його в першій декаді наступного
місяця. Дотепер підписаних заяв, які мали би бути вплаченідо кінця цього року,
дістав він на суму 1028 фунтів; готівкою зібрав дотепер 292 фунти. І далі звітує
він: «Я вчора передав другом Костюком двіста фунтів, з яких сто має вплатити
священикові в Лондоні і на підставі того засвідчення друг Богдан одержить гроші
в Парижі. Дальших сто є до диспозиції УСлова, про що повідомляю Шуляка».
Сподіваюся, що Ви це повідомлення від Ріплинського вже отримали; на всякий
випадок пишу Вам і я про нього, бо ану ж лист його не дійшов ще до Вас.
Не знаю чи писав Вам Ріплинський про окреме договорення його з ТП,
силою якого не ціла зібрана ним в цім році сума передана буде НВвЕ*. Зі суми,
яка шляхом його акції вплачена буде ВБ тереном**, забезпечених буде для НВвЕ
на цей рік пятьсот фунтів; решта має піти на корисну льокату на цьому терені,
доходами якої користуватиметься в наступних роках НВвЕ. Про договорення
це і переведення його в життя конкретніші відомості подасть нам Ріплинський,
мабуть, щойно по повороті з Англії. Я орієнтую Вас про це, щоб не були Ви
заскочені і знали, чого Вам очікувати треба з акції Ріплинського.
Дуже радий, що завдяки Вам і Богданові, так гарно заповідається цього
річний курс ОУМуФ. Щасти Боже Вам перевести його якнайкраще.
Здоровлю вас. Друже, всім добром.
Слава Україні!

Л и ст О . Ш ^ л я від 12 серпня 1958 р.

12.8.1958 р.
Вельмишановний Пане Полковнику!
Глибоко вдячний за Вашого дуже потішаючого листа з 29.7. Першого
серпня я вирушав на прощу, а треба було закінчити в п’ятницю число УС, яке
нормально вийшло б у черговий вівторок. Тому я не міг відповісти.
* Націоналістрічне видавництво в Европі.
** Велико-Бритийський терен.
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Від Ріплинського отримав я також дуже потішаючого листа. Пише він
не зовсім ясно, але виглядає неймовірна річ: наче б він готівкою зібрав таки
призначених для нас 500 ф. і ми можемо ними диспонувати. Сьогодні робимо
заходи, щоб їх якнайскорше перекинути до Франції. Якщо піде так добре,
як виглядає, то це нам дасть змогу виплатити платні й взагалі легко перейти
кінець цього місяця. В Друкарні нема ніякої роботи й ніяких прибутків. Маємо
надію, що з кінцем місяця робота прийде, але грошей на кінець місяця вересня
ще не буде. Та коли є гроші зароблені, то можна крутитись, можна позичати,
можна відкладати платності, бачучи якісь речинці і т. д.
В Англії вже сотню отримали й вийшли на кінець липня з нашими вексе
лями, позичивши на конто тих, що ще є для нас. Одним словом Ріпл[енський]
врятував ситуацію цього літа й маємо надію, що нам чи нашим наступникам
на чергове літо буде легше, бо не буде вже векселів за машину.
Курс наш в ході. Маємо 40 курсантів. Є це менше, як минулого року, але
число вистачаюче. Є цього року свої мінуси й свої плюси. В якомусь відно
шенні це Курс критичний: відпадає нам просто через вік і приватні справи
молодь, що пройшла попередні курси й тепер зав’язали ми чергову групу, яка
буде з нами чергових пару років. Тому є спеціяльні труднощі, але Курс вінбувається і проходить не зле. Виказалось, що зложена нами екіпа вчителів цього
року гірша від попередніх. Але тому, що це властиво виховний табір, то справа
викладачів не спричиняє катастрофи. У всякому разі слід тепер признатися,
що з різних причин ми сподівалися гіршого. А це вже багато.
Повідомив мене Синій про засідання 20 і 21 ц.м. Признаюся, що мені це
буде пройти дуже важко, бо ж мушу виїздити 23.8 і робити газету й дещо під
готовити наперед. Але якось дам собі раду. Прошу написати мені, коли при
їздите, на коли замовити готель, коли Вас зустріти.
Проща на мене зробила глибоке враження. Та про це вже писатиму в УС,
а окремими спостереженнями з зустрічей і розмов поділюсь з Вами у П а
рижі.
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Л и ст О . Ш ^ л я від 13 серпня 1 9 5 8 р,

13.8.58
Вельмишановний Пане Полковнику!
Маючи гору клопотів перед моїм виїздом на відпустку, я кожного ранку
маю щось до полагодження. Тому прикро мені, що й цього ранку не було мене,
коли Ви телефонували. Я відразу ж зв’язався з проф[есором] Кубійовичем і він
дуже зрадів можливості вітати Вас у Сарселі, але правдодоподібно мусітиме
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виїхати в п’ятницю увечері. Це ще невідомо, може виїздитиме в суботу. Але
в зв’язку з такою непевністю ми разом прийшли до висновку, що Ващі відвід
ини повинні проходити в умовинах нормальних, а не поспіху й тому краще їх
відкласти на чергову нагоду. Як я Вам писав, я мушу виїхати в суботу також,
а хотів би бути, щоб написати при тій нагоді репортаж про Ваші відвідини
й працю НТШ. Проте, рішаючим тут є виїзд Кубійовича і те, що не буде вже
тоді й інших співробітників НТШ, бо у них відпустки спізнені, тобто саме по
чинаються чергового тижня.
прикро мені, що ця справа не є полагоджена згідно з Вашим проектом,
але немає ради.
Кімната в Шомель для Вас уже замовлена на 19 ц[ього] м[ісяця] і я Вас
чекатиму на двірці, як звичайно.
Прошу прийняти вислови правдивої і глибокої до Вас пошани.
Слава Україні!

Л и ст А. М ельника від 15 серпня 1958 р.

15 серпня 1958 р.
Шановний Друже.
Спасибі за Ваші оба листи з 12 та з 13 ц[ього] м[ісяця]. Дуже вдячний,
що замовили Ви для мене комнату на вечір 19ц[ього] м[ісяця], коли я прибуду
потягом, як звичайно дотепер.
Шкода, що проф[есор] Кубійович якраз в дні 22 ц. виїжджає зі Сарселю.
Мені треба з ним порозумітися в справі одної фондації. Якщо отже ж відпада
ють мої відвідини в суботу 23 ц., міг би я відбути з ним коротку стрічу в днях
20—22 Ц .М ., якщо би він припадково був в цих днях в Парижі. Міг би я навіть
вчасніше в дні 19 ц. приїхати, якщо би в цім дні пополудні чи вечером був
проф. Кубійович припадково в Парижі. Не виключаю ще одної можливости,
а саме відбути з ним стрічу в п ’ятницю 22 ц. перед полуднем в Сарселі, якщо
цей час у нього не занятий. Вдячний буду, коли, на всякий випадок, зорієнтує
те мене перед моїм від’їздом до Вас, наскільки реальною є котрась з наведених
можливостей.
Згідно з пропозицією друга Богдана в часі нашої телефонічної розмови
в дні 13 ц., частинний результат акції Ріплинського привезу зі собою.
Другові Синьому переслав я надіслану мені серію статей Зореслава «На
вколо Роттердаму», щоби Синій дав свої завваги до них і по змозі якнайскорше
передав цю серію статтей зі своїми заввагами Вам, щоби могли Ви, Низ і Хор
ват познайомитися з нею перед нашим засіданням.
Маю непровірену інформацію, що 16 ц.м. мав би прибути до Вас з-за оке
ану проф[есор] Павленко. Як тільки він справді прибуде, прошу мене про це
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ПОВІДОМИТИ І попередити його про наше засідання, на яке його запрошую. Це
наше засідання відбудемо так, щоби Ви і Низ мали вільні вечері в днях 20 і 21
ц. і могли підготовляти свій виїзд з Парижа.
Очікуючи вістки від Вас в понеділок 13 ц. найпізніше, здоровлю Вас Друже
всім добром. Слава Україні!

Л и ст О . Ш іу л я від 16 липня 1959 р.

16.7.59
Вельмишановний Пане Полковнику!
Глибоко вдячний за Вашого листа з 12 ц[ього] м[ісяця], за виправдання
моєї відсутности на засіданні й за турботи викладачами для Курсу.
До цієї останньої справи мушу сказати таке: Хорват бував у нас на кількох
‘курсах і — між нами кажучи — виправдав себе повністю як лікар, але зовсім
себе не виправдав як викладач. Зокрема ж минулого року, коли курсанти були
ідентичні з курсантами цього року. Отже — Хорват нам не підходить і тому ми
до нього не зверталися. Якщо б, одначе, Ви могли сфінансувати чиїйсь приїзд
на Курс, то будемо вдячні за сплачення подорожі Стобара (мабуть з Мюнхену
до Парижу й з Парижу до Брюсселі).
Стобара ми не знаємо як викладача, але для нього резервуємо, так би
мовити, «французькі справи». Має він нам дати цикл доповідей на тему
«Україна в обличчі Заходу» й кілька українознавчих доповідей французькою
мовою, на які запрошуємо й публіку з міста, а в першу черну учительський
і скільки можна учнівський персонал коледжу, в якому курс відбуватиметь
ся. Тут він себе, напевно, виправдає, а це вже буде допомога. Далі ж будемо
латати самі, як потрапимо, бо тепер вже пізно щось вигадувати. І що? Бракує
нам учительки української мови для тих, що її не знають. Хто це потрапить
зробити?
І тут собі даватимемо раду, але цей факт ставить на всю широчінь нашу
непристосованість до життя. Я не маю змоги писати свої міркування на за
сідання, але ось основне з них: ми зовсім нічого не робимо, щоб тримати
руку на живчику життя. Коли Культурний Сектор не має ні однієї людини,
що могла б займатися молоддю, а сам референт воліє займатися Гайдельбергом, як підростаючим поколінням, то які перед нами перспективи? Від
мова Кремезного приїхати або дати викладача так вплинула на ГУ УНЄ, що
на ній сьогодні дискутували доцільність приналежности (формальної) УНЄ
до Нац[іоналістичного] Руху. Мене при цьому не було, але коли б я був,
то що б я міг сказати в оборону ПУН? Адже питання молоді на чужині чи
не найважливіше, а ПУН не має ні однієї людини для майстрування цієї ді
лянки, а Дух[овий] Сектор байдуже собі відмовляється думати навіть про це.
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Кремезний відповів мені остаточно, щоб ми звернулися до Смереки в Англії.
Але ж це не кандидат.
Розуміється, що Курс ще цього року відбудеться. Але при такій допо
мозі, при таких можливостях допомоги від відповідних секторів, — хто буде
розбиватися за курсом на черговий рік? Адже це справи, що виходять поза
рамки одного терену. Франція не може поставити всього, що потрібне для
розв’язання проблеми молоді. Інщі терени цією справою не цікавляться, а ду
ховий сектор — відповідає: не можу й нікого не бачу. Що ж тоді бачити, коли
не це? Адже цю справу повинен дух. сектор ставити на всіх теренах. Виходить,
що ми взялися за зайву й нікому не потрібну ділянку праці. Чи доведеться ди
вуватися, коли люди покинуть цю ділянку й усяку іншу, менщ важливу?
Вибачте за гіркі рефлексії, але це справи, над якими не можна легко пере
йти до порядку дня.
Прощу прийняти вислови правдивої до Вас пошани.
. Слава Україні!
[підпис]

Л и ст А. М ельника від 2 3 липня 1 959 р.

23липня 1959 р.
Шановний Друже.
Потверджую отримання в дні 20 ц[ього] м[ісяця] Вашого листа з 16 ц[ього]
м[ісяця], і дуже дякую Вам за нього. Змістом цього листа поділився я з учас
никами липневого нашого засідання; він викликав оживлену дискусію. У висліді її: а) просили ми всі друга Павленка, щоб виїхав в характері викладача
хоч на один тиждень на Курс; б) друг Низ зложив на покриття коштів дороги
наших викладачів (Зореслав, Павленко) 200, —; в) я пересилаю на ту саму ціль
залучених дол[арів] 10.
Приходиться висловити жаль, що з пропонованих кандидатів не взяті під
увагу ні Хорват, ні Діброва, ні Боровик*, ні Смерека. На жаль, не мають змоги
взяти участь в цьому курсі ні Ріплинський, ні Низ.
Повідомляю, що від друга Маслія не прийшла ніяка відомість до Ріплинського. Я даремно ждав ще один день 21 ц[ього місяця] і не дочекавшися його
приїзду, виїхав я ніччю з Мюнхену.
Канадійський терен звітував про успіх, що його добуло УНО і БО** на УІ
Конгресі КУК***. Як тільки отримаєте резолюції цього Конграсу, помістіть
у УСлові повнотний текст їх.
* Боровик —псевдонім в. Михайліва, Смерека —псевдонім О. Хама.
** Українське національне об’єднання і Братні Організації.
*** Конгрес українців Канади.
3 1 -1 1 -4 9 6
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Пересилаю Вам текст мойого привіту для І [го] З'їзду Закарпатських Укра
їнців в Торонто. Якщо уважаєте доцільним, помістить його в УСлові. Здається
мені, що він вартий оприлюднення, але дотепер не бачив я його в заокеанській
пресі.
З бажанням якнайкращого старту в Сан Ліс, здоровлю Вас, Друже, всім
добром.
Слава Україні!*

Л и ст

О. Ш 7УЛЯ від 8 червня

1960 р.

8.6.60
Вельмишановний пане Полковнику!
Глибоко вдячний за Ваші листи з З і 7 ц[ього] м[ісяця] та спішу відпові
сти.
Вашою відповіддю з З ц[ього] м[ісяця] на мого листа з 25,4 Ви ставите
мене в дуже важке положення. З моїх листів, писаних після 25,4, Ви зорі
єнтовані, наскільки заплуталася ситуація і я вважаю, що не з моєї вини. За
плуталася настільки, що я тепер ніяк не бачу змоги будь-що толком зробити
в громадській ділянці. Без Лаз[овінського] ця ділянка не піде, бо у нас людей
так мало, що відхід всякої людини — катастрофа, а відхід того, на кому весь
гром[адський] сектор стояв чи не 10 років — ще більше. З Лаз[овінським]
всі були в ГУ УНЄ добрі, без нього — нічого вони не зроблять. Але гірше те,
що вони вважають, що вони кращі. Я бачу справу не так, і час признає мені
рацію, бо вже є докази цього. Коли я знаю наперед, що буде упадок праці
й терену, то з такою свідомістю погоджуватися мені нести відповідальність за
терен — це ж самогубство.
Як же я можу йти на самогубство? Тому я Вас дуже прошу, Пане Полков
нику, вважати мене виконуючим обов’язки Т[еренового] П[ровідника], доки
не рішитеся на іншу людину, яка б в нових умовинах по-новому все поставила.
Я бо вже зужився в створеному мною укладі сил і в іншому мені працювати
просто неможливо. А я не бачу можливости привернути попередній стан. Адже
не можна проводити ніяких змін, бо в нас можна лише акцентувати чи іншу
особу, а міняти нема як і нема кого.
Стільки сьогодні до цієї справи, але дозволю собі повертатись до неї, ін
формуючи Вас про «розвиток подій».
Прочитав я святочну промову Діброви. Справа торкається Січневих Актів
і в промові нема нічого такого, що виправдувало б її друк в червні. Це є моя
* Вгорі над друкованим текстом синьою кульковою ручкою почерком А. Мельника написа
но: «Шуляк».
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думка, але коли ви настоюєте, то я надрукую в чергових числах. Прошу мене
тільки повідомити про Ваше рішення.
З Зінкевичем у нас властиво нема ніякого зговорення. Для ясности пере
силаю його останнього листа до мене і мою відповідь. Я згадував в одному
з листів до Вас, що він просив мене фірмувати Бюро в Римі, бо — мовляв —
від цього залежить збірка, від цього узалежнює Гайвас висилку своєї доньки
до Риму для праці в Бюрі (на свій власний кошт) і т[ому] п[одібне]. Під такою
пресією я сказав йому, що я даю свою фірму, бо нічим дорожити, але під умо
вою, що все ж дасть мені змогу поїхати на тиждень до Риму під час Олімпіади.
Ось і все. Але я просив його полагодити цю справу з Вами, бо ж мені було відо
мо, що має їхати або Хорват або Ріпл[инський]. Вони виконуватимуть чорну
роботу й не випадає мені фірмувати, хіба за Вашою і їхньою (тепер ясно, що це
Хорват) згодою. Що зроблено в цій справі — не знаю. Не маючи ні від нього,
ні від Вас реакції на таку мою поставу, я до Хорвата не писав.
Хбрват написав мені останнім часом якось невиразно, мовляв, я більше
зорієнтований у «римських справах» від нього. Я не думаю, бо ж моє листу
вання вичерпується такими листами, як цей, що його Вам пересилаю. Чи маю
це потрактувати як незручний стилістичний зворот, чи як певну претенсію до
мене — не знаю. Це ще не трагічно, й в разі потреби я маю надію з Хорватом
договоритися.
Які мої міркування до цієї справи?
Якщо для збірки (для когось) потрібне моє імя, то я ним не дорожитиму.
Але збірка повинна б вже закінчуватися, щоб Ви розв’язали справу Вашим
рішенням: коли Фед[орончук] відмовиться, тоді призначте Хорвата або й мене
порозумівшись з Хорватом. Хорват нехай робить в Римі, що може, а на початок
Олімпіяди я приїхав би на днів 7 -9 поміг би йому, головно в акції серед земля
ків, бо тут я маю досвід. Коли Олім[пійський] К[оміте]т платить мені дорогу,
то це дуже зручно. Я з УС якось дав би собі раду: дещо підготовив би наперед,
а на кінець серпня повинен вже Синій бути в Парижі й зробив би решту. По
стараємось відпустки укласти так, щоб на 25.8 й Мулик був у друкарні й якось
вийдемо.
Шкода тепер говорити про те, що не було зроблене. Все ж я постараюся
наставити Жук[овського] на те, щоб він собі десь через Зарево зорганізував
кошти на поїздку. Тільки в нього тоді родитиметься нащадок і важко буде йому
вириватися з хати. Але може й це далось би полагодити (якщо нащадок дозво
лить). Тепер хворіє його тато й є небезпека, що помре. Все це разом ставить
Жук[овського] під знак запитання в римській історії, а про інших людей, що
їхали б, я не знаю. Хтось же, мабуть, приїде ще з Мюнхену.
Справа Курсу у нас на точці замерзання з огляду на брак приміщення.
Лаз[овінський] погодився цю справу провести й цими днями повинно бути
ясне в один бік чи в другий. Але хто підготує з’їзд ОУМуФ — цього я не знаю.
31*
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Д[окто]р Мус[іянович] заявив, що він хоче зайнятися справами молоді, але
більше місяця в цій справі пальцем не ткнув. Що я можу зробити? Заста
вити його передати цю справу комусь іншому? Кому? Та чи можу я втруча
тися в справи СО, якою є УНЄ? Постійно я це робив без труднощів через
Лаз[овінського), а тепер, нема через кого, бо ж коли з кимсь договорися, то
не виконає. І тут трагічність ситуації. Та — побачимо, що з того вийде.
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошани!
Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 12 червня 1960 р.

12 червня 1960 р.
Шановний Друже.
Дуже дякую за Вашого листа з 8 ц[ього місяця] враз зі залучниками, з яких
два з подякою звертаю.
Радий я Вашою відповіддю, що її дали Ви другові Варнакові*. Жду на ві
стку від друга Хорвата з Риму; не маю ніже слова від др[уга] Ф.** З отриманням
її подїїіюся нею з Вами. Гаразд що є надія, що зможе і друг Кадик*** долучитися
до Вас. Хочу заздалегідь розвіяти Ваше побоювання відносно Хорвата, який
сам запропонував постановку, що її дав я в листі до др.Ф., заявляючися за очоленням І[нформаційного]Бюра др. Ф[едорончук]ом або Вами і за передаччю
технічної сторінки бюра йому. Отже з цього приводу немає і не буде ніяких
труднощів; про це можете бути зовсім спокійні. Труднощі бачу деінде: є в мене
поважне побоювання чи в два місяці перед 01 зможе Хорват найти приміщення
під І Бюро. Але в найближчих днях побачимо, чи оправдані мої побоювання.
Промови друга Діброви прошу помістити, бо про поміщення їх на сторінках
УСлова він дуже просив. І коли йому на цьому залежить, годі відмовити йому.
Залучую статтю друга Ю. Артюшенка. Чомусь він переслав копію її мені;
мабуть оригінал вислав Вам. Очевидно не відмовте і йому в поміщенні цеї
статті в УСлові.
Сподіваюся, що заходи енергійного друга Богдана таки увінчаються
успіхом і що найде він приміщення для курсів українознавства. З черги прийшлось би порозумітися з другом Павленком, щоби помічним був в устійнен
ню і переведенню програми цих курсів.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!
* Варнак — псевдонім Осина Зінкевича.
** Очевидно йдеться про керівника ОУН в Італії Василя Федорончука.
*** Кадик — псевдонім Аркадія Жуковського.
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Лист О . Штуля від 8 жовтня 1 960 р.

8Л0*60
Вельмишановний Пане Полковнику!
Заїхав я щасливо додому, але далі справи не представляються щасливо.
Найперше, горе з УС. Ми залатали на кінець вересня дірки так щоб мати від
дих, але це нас так випомпувало з грошей, що, як я і передбачав, цього тижня
не вистачило грошей на висилку газети за океан і число з 9 жовтня пішло
у Франції і за кордон звичайною поштою, а пакунки для ЗДА і Канади лежать
і чекають грошей на висилку. Я знаю, що й у Вас грошей нема й тому зовсім
не апелюю. Хочу тільки так би мовити підсумувати ситуацію: чергова акутна
криза прийде на кінець жовтня, коли ми станемо перед питанням плачення
векселів на велику суму. Невиплачені платні помагали досі, але тепер вже
не поможуть і може якось даватимемо собі раду в майбутньому, бо будуть впли
ви з друкарні й може з акцій, але на кінець цього місяця не дамо собі ради, коли
з «неба» не впаде якась більша допомога. А що йде бодай про тисячу дол[арів],
то перспективи темні. Навіть мої персональні перспективи дуже чорні, бо я
платні не отримав за червень, а маю вже на 15ц[ьото] м[ісяця] платити податок
і векселі й не знаю, що зроблю навіть особисто. Та я собі якось дам раду, якщо
є перспектива за місяць отримати щось в рахунок платні.
Компліковано виглядає і справа УНЄ. Я згадував на засіданні про те,
що звів д[окто]ра Мус[іяновича] і Лаз[овінського]. І вони договорилися. Дого
ворено було, що відбудеться засідання ГУ УНЄ для переведення затвердження
зговорення між двома вище згаданими й для вирішення справи Оселі. Таке
засідання відбулося в cepez^y 5.10 в присутності одного члена ГУ з Ліону (д-р
Малинович), всіх членів, що перебувають у Парижі, Голови Ревіз[ійної] Комі
сії і мене. ГУ УНЄ без труднощів затвердила договорення в практичних справах
дальшої діяльности й тим закінчено справу димісії друга Лаз[овінського]: він
повернувся до праці в ГУ. Цим склад ГУ на цьому засіданні став знову повним
і почалася дебата над питанням Оселі.
Дебата проходила по всіх правилах мистецтва. Відразу було видно, що про
ект побудови Оселі в Морван не має більшости. Я пробував схилити д[окто]ра
Мус[іяновича] до якогось компромісу, хоч би до відложення справи шляхом
напр[иклад] спроби довідатися про можливості будови в іншій місцевості. Він
ці пропозиції відкинув і зажадав негайного голосування. Дискусія йшла ще,
але голосування дало виразну перевагу думці проти Оселі в Морван. Ясно було,
що на цьому справа закінчена формально, але не фактично. Сьогодні рано
прийшли листи від д[окто]ра Мус[іяновича] і від інж[енера] Михальчука, які
повідомляють про їх димісію.
Михальчук — не проблема, чи він в Управі, чи поза нею, це великої ролі
не грає, беручи до уваги його малу активність і мале значення його «фірми».
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Але інакше справа стоїть з Мус[іяновичем]. Тому ми мали тут розмови й Пре
зидія ГУ вирішила піти на переговори, щоб знайти компроміс. Я дуже радий,
що таке становище зайняла Презвдія і хочу вірити, що вдасться не допустити
до розламу в лоні ГУ, що мало б негативний вплив на дальшу працю УНЄ. Про
хід справ буду Вас інформувати, а копію цього листа пересилаю С[успільно] —
Г[ромадському] Реф[ерентові]. Маю при тому прохання: нічого не писати
Мус[іяновичу], доки не буде бодай однієї з ним розмови, а вона не може бути
раніше четверга, бо він виїхав до Альжіру й повернеться щойно в середу 12
ц[ього] м[ісяця]. Ходить про те, щоб він не зробив (якщо не зробив вже) яки
хось потягнень, що унеможливлювали б дискусію над компромісом.
Стільки на сьогодні. Всі ті конференції і розмови, всі мирення і дебати річ
необхідна, але скільки через них стоїть роботи!
А роботи Бог знає скільки, бо ж крім газети є ще ряд інших робіт, а люди
все ті самі. А через ті димісії не ті самі їхні можливості.
Прошу прийняти вислови найглибшої до вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 8 січня 1961 р.

8 січня 1961р[оку].
Шановний Друже.
Вітаю з імпозантним тисячним числом «Українського Слова» і дякую Вам
та паризькій екіпі за цього небуденного гостя в нашій хаті;
Пишу Вам нині спішного листа в кількох справах:
Спасибі за Вашого листа з 4 ц[ього] м[ісяця]. Якраз в цім дні писав я друго
ві Хорватові; копію листа до нього залучаю. Не знаю, чи цей мій лист дійшов
до рук Хорвата у Лондоні, бо в міжчасі отримав я від нього повідомлення з 2
ц[ього] м[ісяця], що він вибирається у пятницю 6 ц[ього місяця] до Ріплинського. Переглянув я надісланий Вами і Хорватом обильний матеріял, що має
відношення до справи О. Бойка, висланника адміністрації УСлова на ВБ терен
в справах цього ж УС й ось мої міркування з цього приводу:
а / Заступаю погляд, що для визначування висланника адміністрації УС
компетентним є уповноважений для НВвЕ. Він, відповідаючи за НВвЕ, най
краще знає, кого й в якім часі може висилати зі своєї екіпи на котрийсь терен;
тим самим не можна ставити йому вимогу висилати цього чи іншого з його
співробітників, якого не має він змоги заступити кимсь іншим.
б / Хоч О. Бойко не мав би ніяких стисло організаційних завдань, речинець
його приїзду на ВБ терен і тривок його побуту на цім терені мусіли би бути
узгіднені з ТП, тим більше, що ледви чи зможе о . Бойко рахувати на поміч
представника УС на цім терені.
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в / Треба брати на увагу питоменности кожнього терену й якщо січень
є місяцем коляди й інших ріжних збірок на ВБ терені, можна би виїзд туди
О. Бойка устійнити на лютень-березинь ц[ього] р[оку].
2/ Українське Слово в різдвянім числі вшанувало достойно пам’ять сво
його бувшого головного редактора друга В. Мартинця. Необхідним було би
в числі УСлова з 15 ц[ього місяця] присвятити дешо місця Покійному; про
його похорон, про панахиди, жалібні сходини, тошо. Не знаю чи даєте потріб
ний для цього матеріял* Подаю інформації, які є в мене, для Вашого вжитку;
а / Друг М. Коваленко* пише: «Хочу коротенько написати про справи,
зв’язані з похороном пок[ійного] В. Мартинця. Похорон відбувся з повагою
і перейшов краще, чим ми сподівалися. Прощальне слово виголосив о.прелат
В. Кушнір. Панахиду співали хори парохії й СУК-у. В п ’ятницю 16 грудня
Президія КУК мала засідання. Окремо відзначили вони пам’ять Покійного,
а опісля всі перервали свої наради, щоби уможливите членам Президії КУК
взяти участь в панахиді. Приявні на панахиді були всі члени Президії' КУК
кромі п[анів] Сирника і Косара. Інж[енер] Д. Андрієвський був на похороні
і прощав покійного від голови ПУП і ПУН. На місце пок[ійного] інж[енера]
Мартинця до редакції КУК ввійшов Ю. Гвоздулич.»
б/ друг Хорват пише в листі з 2 ц.м.: «Вчора 1 січня ц.р. помолилися ми
в укр. католицькій церкві на Сафрон Гіїїл за упокій душі сл.п. Вол. Мартинця;
жалібні сходити намічені на 16 січня в Лондоні, а на день 21 січня — панахида
в каплиці УАПЦ в Лондоні. На провінції панахиди і сходини будуть на протязі
місяця січня.
в/ В дні 25 грудня 1960 р. в українській католицькій церкві в Мюнхені від
правив о.прелат Голинський з о. канцлером Леськовичем панахиду по сл.п.
В. Мартинцеві. Участь в панахиді взяла рідня покійника і ПУН на чолі з голо
вою ПУН та українське громадянство Мюнхену. Жалібні сходини визначені
на день 20 січня ц.р.
г/Бажано було би, щоби вшановано Покійника і на терені Парижу хоч би
панахидою в сорокоднівницю.
З/ Буду вдячний, коли надіїплете мені один примірник різдвяного числа
УСлова і два примірьіики ювідейного числа. Згори дякую за посилку; за них
заплачу згодом.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!**
*

Коваїенко — псевдонім Миколи Плав’юка.

** Вгорі над друкованим текстом листа написано синьою кульковою ручкою почерком
А. Мельника: «Шуляк. До відома друзів Хорватові й Ріплинському, які вели перемови в цій
справі з другом Шуляком». Шуляк — псевдонім Олега Штуля, Хорват — псевдонім Євгена
Мацяха.

487

АНДРІ Й М Е Л Ь Н ИК

Лист О. Штуля від 20 січня 1961 р.

Париж, 20.1.61.
В[ельми] Шановний Пане Полковнику!
Глибоко влячний за Вашого листа з 8 ц[ього] м[ісяця]. Затримався я з від
повіддю через справу, що є основною в цьому листі. Але найперше відповім
на порушені Вами справи, починаючи з кінця.
Використав я в числі з 15 січня подані Вами вістки про похорон сл [явної]
п[ам’яті] В. Мартинця і вшанування його пам’яти. Ред[актор] Синій замовив
панахиду в Парижі, але через різні річниці, вона відбудеться щойно в лютому.
Я певен, що про це він Вам писав безпосередньо.
Бажані Вами числа УС я вислав негайно по отриманні листа.
Дякую за Ваше ясне поставлення справи висилки представника Адміні
страції до Англії. Висилку вважаю необхідністю, бо правдою є, що в нас тепер
значні впливи, але ж борги наші страшні й сплатили ми лише поважну їх
'частину, але до кінця ще дуже далеко. Наявні впливи і передплат, і пожертв,
і навіть вплат за Альманах є такі поважні, що слід їх вважати вислідом ціїїорічної кампанії, яка підготовила ґрунт, створила певну атмосферу, в якій можна
доволі багато зробити для УСлова. Тому слід просто розриватися на всі боки
й на всі країни. Слід, щоб нам у цьому помогли й люди з-поза Парижу. Але,
на превеликий жаль, такої готовности ніде не видно. Одна пані Різник б’ється
як лев. В Канаді навіть рушилось сумління КЕ УНО і проводять збірку. І коли б
сьогодні хтось з нас міг поїхати до Канади чи ЗДА, то можна б було підреперуватись в рішальний спосіб, напевно, для сплачення всіх боргів.
Але це не є можливе. Тоді треба за всяку ціну використати можливість
поїздки до Англії. Тому я так вдячний Вам за зрозуміння. Я не знаю, чи Ваш
лист застав Хорвата в Лондоні чи ні, але в кожному разі після мого листа
до Бондаренка я від нього дістав листа, що він згідний, прохає одначе, щоб я
таки приїхав в міру можливости, бо, мовляв, англійський терен собі заслужив
на те, щоб я їх відвідував, написав репортажі й сказав добре слово в терені.
Годі цього не взяти до уваги й ми вирішили, що друг Бойко поїде на З тижні
і я на три тижні, з тим, що він мені у всякому випадку залишить Лондон, щоб
я писав про нашу аристократію і ОУуВБ і т[ому] п[одібне]. Але...
Але одночасно дістав я листівку від Хорвата з Лондону, що мого листа
дістав віїї майже на станції і напише мені з Мюнхену. З Мюнхену за пару днів
дістав я листа, якого Вам пересилаю, бо він мені не зовсім ясний. З одного боку
лист Бондаренка вказував би на те, що згода Хорвата є, але з другого боку він
каже, що збирається Ф[інансово]Г[осподарська] Комісія і винесе рішення,
які пересилає до Вас. Лист з 10 січня і до сьогодні я не знаю, що з тими рішен
нями є. Не бажаючи нічого робити на власну руку, ми чекали й нічогісінько
не зробили, щоб не побити якихось горшків. Але не маючи досі ніякої вістки,
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би Вас повідомити мене, що було в Мюнхені вирішено й наскільки
це міняє Вашу поставу, висловлену в листі з 8 ц[ього] м[ісяця] та попередніх.
Якщо їхати, то треба найдалі в перших днях лютого. До того ж часу треба
підготовити все в нас і в Лондоні, а до Лондону ми не писали, діставши листа
від Хорвата з 10.1. Тепер вже Бондаренко, напевно, не розуміє, чому я мовчу
і створіться глупа ситуація. Представник пише нам, що готовий помагати,
але йому також не відповідаємо, бо хочемо найперше знати думку в цій справі
Т(еренового]П[ровіцника]. Словом, далі ми мовчати не повинні, а я ж не знаю,
чому Хорват мені казав чекати й що там мало бути вирішене, яка Ваша до рі
шеного постава.
Наш плян: Бойко їхав би тепер, я при кінці лютого. Все треба вже бачити
й знати й тому буду вдячний за відповідь.
Ще одна деталь: я Вам пересилав копії моїх листів до Хорвата і ін[ших].
Може вони не зовсім академічні, але не бачу причин до образи за них. Я ж
чесно просив зміни становища, мотивував і гаряче, бо справа нас пече, але
нікого не ображав. Навіть Лаз[овінський] дивно м ’яко реагував на листа
Ріплинського. Ще може другорядна справа, але мене дивує офіційний тон
Хорвата й Ріплинського, який прислав зразок формуляра звітів Друкарні для
ГФКомісії*. Вимагає він дуже багато,але ми зробимо все, що в наших силах.
Та виразно видно, що він хоче нас «шпилити». Годі мені уявити, кому це має
вийти на користь, але не це сьогодні найважливіше. Найважливіше сьогодні
врятувати УС, щоб воно мало якийсь рік часу на використання нової для нас
ситуації на французькому терені. Ми можемо скористати з замкнення «Укра
їнця», але для цього треба спокійної напруги всіх.
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошані
Слава Україні!
[підпис]

Лист О. Ш ^ля від 2 березня 1962 р.
Париж, 2.3.62.
Вельмишановний Пане Полковнику!
Дякую за Вашого листа з 25 м[минулого] м[ісяця]. Не буде легко мені по
падати з «вогню» ТК «в полум’я» засідання з М. Ковал[енком], але немає ради.
Може й краще відбути з ним зустріч в Парижі, щоб був присутній і Синій, і щоб
дискусія над УС відбувалася, так би мовити, в присутності того, кого хочуть
засудити на смерть, тобто УС. Але гірша справа з приміщенням. Ось для ТК ми
знайшли приміщення на 18, а на суботу 17.3 — ніяк знайти не можемо. Тому,
що в Парижі завжди трудно з усякими приміщеннями, я б пропонував взяти
Господарсько-фінансова комісія ПУН.
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на Ваше чи будь чиє ім’я в Шомель дві кімнати й в одній відбувати засідання.
Іншого виходу я не бачу, бо не уявляю собі дешевого приміщення на кілька
днів, де б нас ніхто не чіпав. Буду вдячний за вашу думку в цій справі.
І друга справа: треба, мабуть, подбати про готельні кімнати для всіх Друзів,
що приїздять. Як з ними порозумітися, чи приїжджі мали б порозуміватися зі
мною? Це важлива справа й не знаю, як її розв’язати. Буду вдячний за Ваше
доручення.
Щодо виступу М. Ковал[енка] в Парижі, то в принципі це можливе й по
бажане. Ледве тільки устійню це з ГУ УНЄ*, напишу до нього. (Вибачте, саме
вже устійнено й ГУ пише до М. Ков[аленка] сьогодні листа; виступ його від
будеться в неділю 25.3 о год 17; тема дискутується в листуванні з ним).
Я дуже вдячний за Вашу підтримку справи акції в користь друкарні. Але
ось Діброва просто обурений цим. Пересилаю його листа до мене й копію
моєї вілповіді. До моїх аргументів, висловлених в цьому листі й у інших, я вже
нічого не можу додати. Зрештою, Вас не треба переконувати. Але є й інші ре
акції: пані Різник пише, що ЗДА приступають до акції. І хоч вона конкретно
домагається адрес всіх передплатників УС в ЗДА і просить їх вислати до проф.
Гран[овського], бо він особисто займеться цією справою також, то конкретно
не сказано, яку саме акцію вони заплянували. Проте ж годі мені уявити, щоб
мова була про іншу акцію, як пропонована ГУ УНЄ. Та побачимо, але цей лист
нас підтримав на духу.
Що сталося з Хорватом? Він писав мені, що при кінці лютого їде до Англії.
Просив я його, щоб привіз нам матриці, а тому просив їхати через Париж.
Було це 9.2 і досі не маю від нього ні слова. Хотів би остаточно знати, буде він
на ТК чи ні. А крім того, мені треба від нього певних речей, бо передбачено
провести приреченняасількох нових членів ОУН. Буду вдячний, коли скажете
мені, .куди кому писати.
Прошу приняти вислови найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]

Лист А. Мельника від 4 березня 1962 р.

4 березня 1962 р.
Шановний Друже!
Спасибі за Вашого листа з 2 ц[ього] м[ісяця]; він розминувся з моїм з
цього ж дня.

Головна Управа Української Національної Єдності у Франції,
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Звертаю з подякою надіслані оба залучники, яких зміст відноситься до юві
лейної акції УСлова, початої УНЄ. Якщо мати на увазі січневі наші постанови,
не призначені до оприлюднення, себто точки 11 та 13, то застереження чи завваження відносно речинця тої акції є оправдані. В цім напрямі висловився
й я в попередній переписці. До тої справи вернемо при найближчій нагоді й її
не трагізуймо. Немало праці вимагатиме підготова тої акції на французькому
терені; буде вона закінчена нім, прийде черга на інші терени.
Коли йдеться про терен ЗДА і реакцію подруги Різник на звернення УНЄ,
то залучений лист друга О. Суховерського зорієнтує Вас і дасть вияснення
до загадочної заяви подруги Різник. Якби не було, прийшлось би привітати
й цю ініціативу, якщо вона реалізована буде за попередньою ухвалою ІДУ
ОДВУ і під патронатом проф. Грановського. Сподіваюся, що з 25% пропо
нованих в користь ПУН, цей останній зрезиґнує в користь УСлова. Тому теж
сподіваюся, що не відмовите цій пропозиції терену ЗДА, якщо вона конкретно
буде зроблена.
Повідомив мене друг Діброва, що 7 ц[ього місяця] вертає до Мюнхену
і 14 ц[ього місяця] вибирається до Вас, щоби взяти участь в ТК* в днях 17
та 18ц[ього місяця]. Вчора отримав я листа від друга Хорвата, що він, мабуть,
8 ц[ього місяця] виїжджає до Лондону, щоби в дні 17 березня бути на Загальних
Зборах ОУуВБ**;чЦе повідомлення було для мене несподіванкою, бо рахував я,
що ці Збори визначені будуть на 31 березня й що Хорват возьме участь в ТК,
а потім в зустрічі з М. Коваленком в Парижі і 24 чи 25 виїде до Англії. Чи
на зустріч з М. Коваленком при'ще до Парижа Низ та Зореслав — ще не знаю,
бо не маю від них відповіди на мою пропозицію.
Я приїду одним днем раніше на цю зустріч, себто 20, і примістився би я,
найрадше, в малій комнаті в готелі Щомель, щоби в осібній великій комнаті
цього готелю відбути нашу зустріч, якщо не найдете іншої розв’язки цього
питання. Відносно приміщення Діброви прошу порозумітися з ним безпо
середньо; це відноситься теж до побуту в Парижі М. Коваленка. Було би най
краще приїжджим з-поза Франції замешкати по можности в одній готелі для
економії часу.
Здається мені, що друг Хорват задержиться в Англії в мешканні друга Хомяка, якого адресу подаю при кінці нинішнього листа; для певности пишіть
Хорватові до Мюнхену на його домашню адресу, а копію листа шліть йому
на лондонську адресу, отже, як не в Мюнхені, то в Лондоні дійде до нього
Ваш лист.
Як тільки отримаю відомості від М. Коваленка, Низа й Зореслава, негайно
поділюся ними з Вами.
* Тобто Тереновій Конференції.
** Об’єднання українців у Великій Британії.
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Шлю Вам цього листа спішною поштою, бо боюся, чи з огляду на закінчення М’ясниць доставляють завтра в Парижі звичайні поштові посилки.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром. Слава Україні!
П. С. Згідно з нотаткою Хорвата прошу листа
від О. Суховерського переслати другові Ріплинському.

Лист О. Штуля від 14 березня 1963 р.

Париж, 14.3.63.
Вельмишановний Пане Полковнику!
Якщо я не збожеволію до кінця місяця, то ще не одне зобов’язання виконаю.
На іонець місяця маю надію віддати дітей на село (ЗО березня у них починаються
вакації) і тоді думаю відробити залеглості, що в мене накопичилися за останніх два
тижні, коли син хюрів, маючи щоденно 39,5 горяки й коли ніяка пеніціїпна не по
магала. В такому стані дома я не міг нічого робити, а в якому стані я був по обіді
в редакції, залишивши самого бідного хлопця з горячкою —можете собі уявити.
Тому й не дотримав я сю ї обіцянки вислати проект заклику ПУН не в останній
день. Але я радіїо тим, що таки на 15 березня Ви цей мій проект отримаєте.
При цьому одначе прошу вибачення, що не виконав на час другого
зобов’язання: зведення рахунків УС. При цій недузі ще й Лаз[овінський] їз
див до Англії, і мені довелося за нього дещо робити. Тому я запізнюся з цією
справою на який тиждень. Карайте, лайте, але я таки не міг. Тішуся, що УС
могло виходити нормально й навіть з непоганим матеріїїлом, нарешті вдалося
дістати щось від інших і не треба було витискати останнього зі себе.
Зараз спішуся вислати проект заклику й тому не пишу про інші справи,
зокрема ж про доволі успішну поїздку Лаз[овінського] до Англії. Зроблю це
найближчими днями. Маю ще кілька інших справ, які вимагають ширшого
листа, а може й вимагатимуть зустрічі, коли потрібна буде дискусія, але їх від
кладаю до чергового листа.
Дякую за Ваш телефон. Згадку про сл[явної] п[ам’ті] Е. Інсабато я помістив
і тепер шукаю матеріялів у спогадах Є. Онацького, щоб щось ще помістити,
бо від Федорончука нічого не приходить.
Висилаю Вам текст відраз з копією, щоб інші могли читати. Я свідомо так
широко розвівся над постаттю С. Петлюри, щоб підкреслити, що сьогодні вже
нема дискусій над рівнорядність обох Вождів. На цю думку навів мене Кова
ленко, який пише, що в Канаді УНР-івці ентузіястично погодилися на спільне
святкування роковин, а лише бандерівці поставили спротив...
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]
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П. С. На початку ц[ього] р[оку] ми заплатили решту належности за Соц.
Убезпечення і заплатимо ще якісь інші зобов’язання. Коли всі акції підуть до
бре, то, може, й перспектива буде краща, як це виглядало місяць тому.
Лист А. Мельника від 19 березня 1963 р.

19 березня 1963 р.
Шановний Друже.
Спасибі за Вашого листа з 14 ц[ього] м[ісяця] і за два примірники проекту
«Звернення ПУН»; дуже радий, що заготовили Ви його в так короткий час і
що вийшов він вдало з-під Вашого пера.
До цього дбайливо опрацьованого проекту я не маю суттєвих завваг, але
радо повитав би я в цьому проекті гарячійше звернення до наших друзів на рід
них землях, що згорою двадцят літ сповняють свої непосильні завдання, здані
на свої власні сили не завжди в безпосереднім і безпереривнім зв’язку з нами.
Ви правильно підкреслили в проекті рівнорядність обох історичних постатей
нашого визвольного руху. Заходить питання, в якім часі оприлюднювати це
Звернення; виходило би з тексту його, що перед 23 травня ц[ього] р[оку]. Опра
цьований Вами текст висилаю другові Низові з проханням при найближчій
зустрічі обміркувати його разом з друзями і дати актуальні свої завваги.
Тішуся, що поталанило другові Богданові на англійському терені. Як най
дете вільну хвилину, поділіться зі мною його спостереженнями.
Добре, що заплатили минулорічну рату в соц. обезпеченні. Повідомляю,
що завтра дам диспозицію банкові переслати на Вашу домашню адресу чек
на заплату передостанньої векселевої рати довгу з 1958 р. На заплату останньої
векселевої рати перешлю по Великодних святах 400 — ам[ериканських] долярів, які прошу доповнити цею сотнею, що її переслав на Ваші руки д[окго]р
Квітковський.
Сподіваюся, що по повороті друга Богдана стане Вам легше і що зможете
заготовити рахункове зіставлення за 1962 р., бо на нього жду не тільки я. —Здоровлю Вас Друже всім добром.
Слава Україні!

Л и ст О . Ш туля від 2 0 червня 1 964 р.

Париж, 20.6.64.
Вельмишановний Пане Полковнику!
Дуже дякую за Ваші листи й все прислане. Забираю зі собою американськоканадійські матерІ5іли, щоб переговорити там з відносними* людьми. Про
* Таку тесті.
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справу друга Пундика я буду пам’ятати. Писав я до друзів в Міннеаполісі, щоб
вони склалися на його подорож. Рахував я, що кількох запрощених там могли б
скласти по 100 дол. і вислати його заступати їхню думку, поминаючи, що вза
галі зробили б добре діло. На кілька листів дістав одну відповідь, яка не лишає
багато надій на фонди в Міннеаполісі. Але... декого з них побачу у Вашінґгоні
й ще говоритиму. В розмові можна більше добитися.
Незвичайно я радий перспективою фінансування його подорожі Орга
нізацією. Лише — це може коштувати дорого. Писав він мені, що з Гіббінгу
до Европи й назад квиток коштує понад 600 дол. Коли докинути мінімум ко
штів побуту, то це виходить 700 дол. Він не може більше заплатити, як 200, і
то коштом відмови вакацій для родини. Тому він вважає справу за безнадійну.
Скільки могли б заплатити ми? Я таки надіюся щось вирвати від Друзів для
нього, що я можу йому обіцяти? Якщо можете, напишіть мені про це на адресу
Коваленка, або ще краще — Каміня, якого я бачитиму перед Вашінґтоном.
Щоб я знав, як з ним говорити, бо ж він мусить мати вже плян на літо, у ньо
го ж троє дітей, не рахуючи дружини, й попередні вакації він часто проводив
на праці фізичній, не маючи контракту на літо в коледжі.
Так отже, я за якусь годину їду. Дивно, але не мав я вістки, до кого мені
заїхати у Монтреалі й хто знає, чи я там даремно не просиджу неділі, коли
люди роз’їдуться на вікенд. Але, напевно, не пропаду, якщо долечу до «нової
Франції».
Вчора у нас відбулася дуже приємна урочистість: Міська Рада Парижу
приймала українську делегацію з нагоди 150-літгя народження Т. Шевченка.
Я ще вчора написав звіт до УС.
Бачив я друга Синього. Його стан дещо покращав: бодай може спати
в ліжку своїх 7 годин і виглядає краще. Лікар тому пропонує продовжувати
лікування іншими ін’єкціями. Повернеться він до праці у вівторок. Я залишив
три чверті найближчого числа й воно вийде тільки з малим спізненням.
Ось усі новини. Щодо зустрічі в Мюнхені 4 липня, то я про це зможу
написати з Торонта. Боюся одначе, що нічого з того не вийде, бо ж я мусів
бути в Парижі в суботу вранці. Я скорше маю надію приїхати до Мюнхену
в п ’ятницю З липня, якщо взагалі «Сабена» погодиться міняти маршрут, бо ж
це повний сезон і в сезоні вони «пани», а клієнт сходить на другий плян, зо
крема ж клієнт, який має від них знижки. Але — це ще побачимо.
Прошу прийняти вислови найглибшої до Вас пошани.
Слава Україні!
[підпис]
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Листування Андрія Мельника з Миколою Плав’юком
(1950-ті — 1960-іі рр.)

Л и ст М . Плав’юка від 21 липня 1952 р.

Вельмишановний Пан Полковник
‘ Андрій Мельник
Голова Проводу Українських Націоналістів
в місці Постою
Вельмидостойний Пане Голово!
В залучені висилаю Вам по одному примірниьсу тих матеріялів з Конфе
ренції ОУН теренів ЗДПАта Канади, що їх велів секретаріят переписати.
Прошу вибачити нам спізнення. Одначе останній місяць наш актив був
майже постійно в роз’їздах по конференціях (Конференція ОУН, ЮКК УНО
в Канаді і Конгрес УКК в ЗДПА). З огляду на те, протоколи нашої Конференції
ще не є переписані дотепер. Негайно по закінченні їх переписування пере
шлемо їх на Вашу адресу.
Про сам перебії' нашої конференції як і конференції УНО, напевно, до Вас
писав друг Діброва*, тому я лише ограничуся до ствердження, шо обидві кон
ференції, в яких заторкувано цілий ряд важливих справ, виказують колосальну
потенційну енергію наших кадрів, що перебувають на цьому терені. Може це
парадоксально звучить, коли йде мова про потенційну енергію, але, на жаль,
вона дотепер не виявлялась в практичній дії, бо фактично існуюча постанов
ка праці на тих теренах, зокрема Канади, не дозволяла на повне розгорнення
праці нашого активу, по лінії організаційній, а зуживала його сили в громад
ському секторі, в якому не все членство могло і вміло себе виявити. Факт, що
на терені Канади єдине УНО є організацією, що в своїх рядах об’єднує і ста
рих емігрантів, основоположників УНО і нових, що тепер дають поважний
вклад в його працю і що у висліці цевних нецорозумінь, які є між тими двома
елементами, все ж таки не дійшло до розбиття УНО, насторожує нам ворожі
* Діброва — псевдонім Осипа Бойдуника.
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елементи. Тому слід припускати, що в найближчому часі почнеться серія
провокацій проти УНО, зокрема, організаційних кадрів, в ньому, з метою нас
розбити. Це вдалося вже зробити в гетьманців, поділились католики на БУК
(Братство Українських Католиків —стара організація) і на УКС (Український
Католицький Союз —нова організація сходу Канади), в православних йде
поділ на парохії нових і старих, а в їхній СУС нових з засади не приймають,
а бандерівці й УРДП стали ґеттами нових, без піддержки старої еміграції.
Передумовою збереження єдности УНО і поборення всіх нам ворожих
впливів є збереження міцною нашої організації, відділивши точно і докладно
справи, які належать до компетенцій організації, а які ми всі разом виконуємо
через УНО.
Тому актив нашої організації очікує рішення ПУН-у про те, як бути
дальше нам на цьому терені, бо якраз нез’ясованість того питання на місцях
спричинило стан, в якому замічається тут і так упадок акгивности членства,
хоч як стверджено вгорі, великі запаси потенційної енергії.
Остаю з правдивою пошаною до Вас
21.УІІ.1952р[оку].

[К о ва л ен к о \

Лист А. Мельника від 15 серпня 1952 р.

15 серпня 1952 р[оку].
Шановний друже!
Потверджую отримання вашого листа з 21 м[инулого] м[ісяця] зі залу
ченими: а) підсумками червневої конференції активу ОУН теренів ЗДА і К а
нади, б) копією звернення цієї конференції з 15. 7. 52. Прошу приняти мою
подяку за цього листа і підсумки, сердечно дякую Вам за адресу від конферен
ції, яку успішно Ви проводили.
Одержавши Вашого листа, я не відповідав негайно, бо очіїсував надіслання
заповіджених Вами протоколів конференції. Видно, не вспіли Ви ще обігна
тися від чергових по ній клопотів, чим і пояснюю собі задержку. Все ж таки
за ці протоколи я був би Вам дуже вдячний.
Я дістав дуже побіжні відомості і про червневу конференцію і про ЮКК
УНО. Тому радий був би я, коли б Ви найшли кілька хвилин часу і поділилися
зі мною своїми міркуваннями чи хоч би вражіннями з обох конференцій.
Надіслані підсумки червневої конференції є цінним доповненням мину
лорічної надзвичайної нашої конференції. Вони будуть разом з протоколами

* ІСоваленко — псевдонім Миколи Плав’юка.
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предметом своєчасного розгляду НУН, якого рішення западуть щойно по звіті
друга Діброви з його місії за океаном.
Радий буду коли ставити будете мене в курс справ Вашого реферату, най
краще шляхом заготови копій листування Вашого; бажане це передусім на час
перебування друга Діброви за океаном. Не бачив я ще останнього числа «Роз
будова держави»; тішуся кожнім новим числом.
Прошу витати від мене друга д[окто]р[а] Марка* і сказати йому, що вже
довгі місяці минають, як востаннє він писав мені.
Ще раз дякуючи за пам’ять про мене здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист М . Плав’юка від 31 січня 1953 р.

31 січня 1953 р[оку].
Вельмидостойний Пане Полковнику!
Прошу прийняти, хоч спізнені, вирази співчуття в зв’язку із смертю
сл[авної] п[ам’яті] п[ані] Федак** від мене та друзів нашого осередку.
Рівночасно дякую за святочні побажання, одержані від Вас. Направду
в останньому часі, крім праці на нічну зміну, мав так багато особистих та інших
клопотів, що не міг поладнати всіх справ вчас.
В залученні є копія листа до друга Діброви, в якій Коваленко з’ясовує
своє становище до справ цього терену та справу акції, яку переводить Ренс***.
Після останньої розмови з Рейсом Коваленко є переконаний, що найкращою
розв’язкою справи керівництва цього терену було б назначення Рейса, який
мимо всіх ударів по його особі, які він зазнав на цьому терені, стоїть твердо
на позиціях нашої організації і своїм стилем праці і досвідом дає запоруку
успішности в праці керівництва.
Окремо хочу висловити свій жаль в зв’язку із неоправданими закидами
на адресу «Зарева», про які довідаєтеся з листа до др[уга] Діброви. Вони мають
від’ємний вплив на середовище молоді, яке старається в не все пригожих умовинах хоч частинно виконати ті завдання, які на нього покладає ПУН, а того
рода закиди, напевно, не сприяють витворенню атмосфери взаємного довір’я
та піддержки із сторони наших провідних кадрів, яка, зокрема, в праці молоді
є конечно потрібна.
Остаю з глибокою пошаною до Вас
Слава Україні!
[М. Плав'юк]
* йдеться про Марка Антоновича.
** Йдеться про смерть Марії Федак — матері Софії Мельник, дружини А. Мельника.
*** Ренс — псевдонім Зиновія Книша.
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Лист А. Мельника від 14 липня 1953 р.

14 липня 1953 р[оку].
Шановний друже!
Прошу не гнітитися, що не реагував на Вашу переписку з останніх місяців.
Склались на це немаловажні причини, про які вам відомо.
За цю переписку, а в ній за останнього листа з 20 м[инулого] м[ісяця] при
йміть, Друже, мою щиру подяку, зокрема, за сердечні теплі слова Ваші по моїй
адресі.
Радію, що успішно поборюєте великанські труднощі, що їх стрічаєте від
чужих і своїх в початкових місяцях перебрання агенд. Тішуся гарним вислідом провінційного з’їзду, а передусім позитивами наради активу; ґратулюю
з приводу Вашої цінної доповіді на цій нараді. Щасти Вам Боже в розгортанні
започаткованої праці.
З приємністю приймаю до відома інфомацію Вашу про заходи УСГромади
і БО бачити у себе гостем п[ана] ген[ерала] Капустянського. Такі заходи йдуть
по лінії моїх бажань і планувань. Бажано було би, щоби офіційне запрошення
надіслане було п[анові] генералові по змозі найскорше, щоби виїзд його міг
бути обміркований у нас і щоби п[ан] генерал мав змогу зробити своєчасні
належні приготування. Можу Вас запевнити, що в тій справі не слід очікувати
ніяких перешкод ні зі сторони моєї, ні зі сторони генерала. Думаю, що така
розв’язка на цей рік найкраща, хоч знаю, що прим[іром] друг Ілько має іншу
думку, яка, на жаль, покищо нездійснима; побачимо, чи не вдасться її реалі
зувати в наступнім році, коли унормуються справи в УСлові.
Друг Ілько переслав мені копії переписки його з Вами з квітня і травня
ц[ього] р[оку], так що я зорієнтований в його заходах, в яких зроблені перші
кроки. Дай Боже довести це дало до стану, яким дав би змогу здійснювати ціїп>,
для якої це діло призначене. Незвичайно радію цим почином і з цього приводу
витаю Вас з Ільком щиросердечно.
Обмежуюся в нинішнім листі до цих кількох рядків, бо нині виїжджаю
до Діброви, куди кличуть мене пильні і преважні справи.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром і прошу дуже уважати на себе та приноровлюватися до вказівок ліїсаря, бо здоровля —це одна з передумов життєвого
успіху. Прошу витати від мене друга Антоненка*, якому писатиму, вернувши
від Діброви домів.
Слава Україні!

* Антоненко — псевдонім М арка Антоновича.
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Лист М . Плав’юка від 31 березня 1954 р,

31.111.1954 р[оку].
Вельмидостойний Пане Голово!
В залученні висилаю звіт з діяльности за останній рік. Прохаю ласкаво
звернути увагу на моє прохання в замітках.
Я цілий рік старався вести в міру моїх сил працю, мені доручену, але ствер
джує, що мимо всіх моїх намагань, мені не вдалось зберегти дружного контакту
і відношення з другом Дібровою. Все і постійно повторюються прикрі листи
між нами і по-мойому з двох основних причин:
а) засаднича різниця в трактуванні справ с[успільно]/г[ромадського] сек
тора нашого терену другом Дібровою з одної сторони, а моїми співробітниками
і мною з другої;
б) фізіологічна нетерпимість друга Діброви до друга Панька. Думаю,
що якраз тому, що мені вдалось Панька включити в Т[ереновий] П[ровід],
Діброва цілий рік того ТП не затвердив і в кожному випадку, коли йшло про
Панька, дуже гостро реагував. Я, одначе, мушу ствердити, що не погоджуюсь
з деякими поступуваннями Панька в минулому, я без його помочі в останньо
му році, напевно, не зумів би був поставити наших справ на нашому терені так,
як вони стоять. Я в жодному випадку не хочу виправдувати себе наведеними
вгорі справами і тому прошу своє рішення в справі керівництва цього терену
винести в напрямі збереження його якнайбільшої діловости і найтіснішої
дружби і гармонійних відносин з відповідальними діловодами ПУН.
Остаю з глибокою пошаною до Вас
Слава Україні!
{М. Коваленко]
І залучник

Лист А. Мельника від 22 лютого 1955 р.

22 лютня 1955 р[оку]*.
Шановний Друже!
Я довжний** Вам відповіли в справі Панька. При розгляді цеї справи брав
я на увагу Ваші міркування, які покриваються з поглядом не одного з нас.
Тому, хоч воно вповні перехрестило один з наших плянів, прийшлося при
йнятті рішення зрезиґнувати з переїзду Панька на побут в Европі. Головними
моментами попри моменти, видвигнені Вами, що вплинули на це рішення,
* Вгорі з лівого боку аркуша над маш инописним текстом рукою А. М ельника синім чорни
лом написано; «Коваленко».

** Таку тексті.

32*
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є: а) незавидний наш фінансовий стан; б)зобов’язання відносно видання
Юв[ілейного] Збірника ОУН; в) ІУВЗУН, переведення якого зв’язане з поваж
ними витратами. Про це рішення я вже повідомив Панька, щоби не вдержува
ти його в непевності і в напрузі. Уважав я вказанім про це рішення повідомити
Вас, бо з певністю є у Вас пляни відносно нього.
Не призабув я вимоги, поставленої Вами в справі інж[енера] Т. Д. Цю ви
могу буду мати на увазі при нагоді чергового іменовання присяжних членів
ОУН, яке предвиджую на IV ВЗУН-і. Спасибі за пропозиції про примінення
інж[енера]Т. Д.; радо скористаємо з ним при особовій обсаді наших централь
них установ на цім же ВЗУН. Прошу не гніватися, що не можу піти назустріч
Вашому бажанню, щоб наділити інж[енера] Т. Д. одною з відзнак присяжного
члена, які передав Вам Ешкіс*. Ці відзнаки прошу зберігати, вони призначені
для вже іменованих присяжних членів, з яких деякі вже зложили присягу. Ці
відзнаки передав я на Ваш терен, щоби при нагоді відвідин у Вас ген[ерала]
Капустянського врочисто наділив він в моїм імені згідно зі статутом цеї від
знаки присяжних членів Вашого терену цею відзнакою.
Ви вже в посіданні тез і доповідей, призначених для Т[еренової] Конфе
ренції. Тези з реферату молоді і засобів ще в підготові. Одним зі завдань ТК —
це визначення делегата на IV ВЗУН. Згідно з нашим устроєм членами IV ВЗУН
являються члени і референти ПУН, живучі на Вашім терені. Ви будете запро
шеним на IV ВЗУН без огляду на це, чи являтися будете рівночасно делегатом
Вашого терену. Якщо Ви уважали би, що поза названими мною, являвся хтось
з Вашого терену достойним бути учасником нашого ВЗУН, дуже вдячний буду,
коли про це мене повідомите.
Знаю від Діброви, скільки труднощів маєте у себе та радий я, що даєте собі
з ними раду і що успішно майструєте їх для добра Справи.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист М. Плав’юка від 15 травня 1955 р.

Дня 15 травня 1955 р[оку].
Вельмидостойний Пане Голово!
Доручення з Вашого останного листа виконав. Щиро дякую за запрошен
ня взяти участь в IV ВЗУН. На жаль, різні труднощі не дозволяють мені на те,
так що хто інший буде репрезентувати на IV ВЗУН наш терен. При тій нагоді
хочу повідомити Вас, що друг Гордієнко** твердить, що не одержав запрошен
* Ешкіс — псевдонім Михайла Селешка.
** В. Гордієнко ~ псевдонім В. Гультая.
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ня. Дивуюся, але не бачу іншої ради, як вислати йому запрошення порученою
посилкою.
У нас в терені є ряд справ, які забирають масу часу і енергії, а головно
«Новий Шлях», централізація всіх керівних органів УНО й БО в Торонто
та розбудова фінансової бази для тої дії. Прикро сказати, але фактично справи
запущені гірше, чим це нам виглядало. Робимо, що в наших силах, щоб по
правити їх, але все ще є багато до зроблення. Покутує на нас практика 10-тилітної практики консолідації в КУК. Дивуюся, бо сама ідея непогана, але в її
приміщенні виходить все так, що УНО тратить через те на користь СУС і БУК.
Правда за ними стоїть апарат священиків, а ми не маємо його, але головний
клопіт в тому, що ми розгубили за той час свою динаміку й запал та закостені
ли у формалізмі, мовляв КУК не робить, а ми не маємо права. Це стараємося
викорінювати і дещо вже зроблено, але й немало ще остало.
Рівночасно з тим приготовляємо на 21 і 22 ц[ього] м[ісяця] нашу нараду.
Проведемо підсумки останніх 2 літ праці та намітимо напрямні на майбутнє.
Доповіді вишлемо негайно, як також і протокол нарад. Надіюся, що будемо
мати фреквенцію з різних осередків та що наради будуть успішні.
Для нашого терену конечно потрібне, що певний час відвідин з Европи.
Від виїзду Діброви проминуло доволі часу і є нагода оживити терен нови
ми відвідинами. Не знаю, яка думка Ваша, Пане Голово, відносно того, але
якщо успішно пройде IV ВЗУН, у що я вірю, то по-мойому було б доцільне
негайно осінню (вересень—жовтень) вислати делегатів ПУН в терен. Одному
з них треба б поїхати в терен Південної Америки, а одному в ЗДПА і Канаду.
Не знаю, хто вільний для виїзду, але мені здається, що до нас добре післати
або друга Штуля, або Федорончука. Для друга Низа* осінь-зима в нас з кліма
тичних взглядів не відповідають, а друг Діброва недавно в нас був. Натомість
до Південної Америки поїздка друга Низа чи проф[есора] Ю. Бойка є вказана
з огляду нате, шо ті терени виказують, що в них наддніпрянський елемент має
чи не вирішну ролю в с[успільно]/г[ромадському] житті. Не думаю, що добре
до нас висилати друга Лазовінського, бо він мимо всієї доброї волі ще не схо
плює проблематики цих теренів так, як це потрібно (принайменше з переписки з ним це відчуваю). Про це пишу тому вже, бо успіх поїздки залежить
від вчасної підготовки, яку треба і у Вас, і в нас вже починати.
Залучений проєкт Рейса прошу вирішити так, як це ПУН вважає за по
трібне, але я є проти нез’ясованих приватно-організаційних спілок. Краще
поставити справу ясно: так або інакше.
Роблю все, що в наших силах, щоб на осінь приготовити з нашого терену
3000 дол[арів] до диспозиції ПУН.
Слава Україні!
{М. Коваленко]
* Низ, Низола — псевдоніми генерала Миколи Капустянського.
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Лист А. Мельника від 17 вересня 1955 р.

17 вересня 1955 р[оку].
Шановний Друже.
Потверджую отримання Ваших листів з 16 і 27 липня і з 6 вересня ц[ього]
р[оку]. Прийміть, Друже, мою подяку за них; прошу вибачення, що на два пер
ших з них не відповів зразу по отриманню їх. Як відомо, на перешкоді стояла
під готова, а згодом — відбуття ВЗУН і поз’їздові праці. Якраз, коли збирався
Вам відповісти, надійшов Ваш лист з 6 ц[ього] м[ісяця] заторкуючий питання,
про які хотів і я вам писати.
Спасибі за Ваші інформації відносно молодих наших кадрів. Як це могли
Ви завважити в постановах ПУН з 16 і 24 серпня ц[ього] р[оку] та в ухвалах IV
ВЗУН, то міркування Ваші в поважній частині взяті під увагу, зокрема, від
носно перших чотирьох друзів.
Дякую за звіт з Вашого терену; ним покористувався 0[рганізаційний]
. Р[еферент] і наводив дані з нього на IV ВЗУН. Вклад засобів Вашого терену
був з признанням наведений у вступнім слові при відкритті IV ВЗУН і в звіті
Ф[інансового] Р[еферента].
Дуже Вам вдячний за осторогу у Вашому листі з 27 липня ц[ього] р(оку].
Цього листа, як і попереднього, згідно з Вашим бажанням давав я до перечитання, кому слід, і з ним двома наворотами мав розмову на цю тему і подібні
теми. Ваша осторога була зовсім оправдана, бо справді прийшлося мені стріну
тися зі спробами осягнення цього і перед чим Ви остерігали. Відповіддю на ці
спроби є резолюції й постанови ВЗУН в організаційних справах. Не зайшла,
отже, ніяка зміна існуючої дотепер постановки прямого підчинення ПУН-ові
ТП і с/г централь, узгіднюючих свою співпрацю між собою на поодиноких
теренах. Сподіюся, що Ви вже в посіданні резолюцій і постанов IV ВЗУН-у
та постанов ПУН з 16 і 24 серпня. Ви повинні теж вже давніше були отримати
від Діброви устійнення окремої конференції сестринних організацій наших
з дня 14 серпня ц[ього] р[оку], в яких говориться про збереження клітин ОУН
на поодиноких теренах.
Як зі серпневих постанов ПУН бачите, справу делегатури ПУН за океаном
відложено до найближчих відповідин уповноваженого ПУН для тих справ; тре
ба сподіватися, що принайменше двох членів ПУН відвідає заокеан в р[оках]
1955/56.
Ваш терен на IV ВЗУН запрезентувався якнайкраще. Делегація Ваша була
найсильніша скількістю і якістю; з неї можете бути справді горді. Велика по
дяка Вам за все, що зробили Ви для осягненого нами успіху на IV ВЗУН.
Повідомляю, що друг Гордієнко, витаючи ВЗУН від УНО, задекларував
на фонд IV ВЗУН одну тисячу долярів; від себе особисто зложив він на цей
фонд пятьсот долярів.
502

ЛИСТУВАННЯ

Сподіюся, що від двох днів друг в, вже у Вас і що у висліді звіту його та сту
дій Вами резолюцій і постанов IV ВЗУН куди інаюпе представляються у Вас
всі справи, як би це виходило з Ващого листа на підставі інформацій з листа
друга Богдана. З офіційних повідомлень про праці IV ЗЗУН появилися до
тепер: деклярація ПУН; звернення голови ПУН до нашого активу в Україні;
апель Президії ГУ ВЗУН до вільного світу; тексти постанов, ухвал і резолюцій
rv ВЗУН; постанови ПУН з 16 і 24 серпня ц[ього] р[оку]; Цнформаційний]
Б[юлетень] ПУН; інструкція для с[успільно]/г[ромадського] сектора; в підготові є матеріяли праць IV ВЗУН, себто доповіді, виголошені на ньому. Якщо
Ви чогось з наведених повідомлень не отримали, прошу мене повідомити.
Як відомо 0[рганізаційну] Р[еферентуру] веде друг Хорват; його домаш
ня адреса при кінці нинішного листа; офщійна адреса ОР остає та сама. Моя
адреса змінена, подаю її при кінці цього листа.
В днях 23—25 ц[ього] м[ісяця] у Вас матимуть місце наради ПАУК. Прошу
доложити всіх заходів, щоби позиції ОУН не були підірвані на тій конференції
нашими політичними противниками.
Я доручив нашому видавництву в Парижі вислати для Вас і для друга
Г. Поворозника по одному примірникові Ю[віїіейного] Збірника ОУН. Г. Поворозникові прошу вручити в спосіб, устійнений з другом в., з яким на цю
тему мав розмову.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!
I. 1) Е. Maciach
München 8
Ayingerstrasse 23/о.г.
2) О. М. Suchowerskyj
München 26
Postfach 10
II. В. Artichouc
В. P. 103
Luxembourg-Ville
Gr.Duche de Luxembourg
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Лист А. Мельника від 17 жовтня 1955 р.

17 жовтня 1955 р[оку]*.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Ваших листів з 20 і з ЗО вересня ц[ього] р[оку] враз
зі звітом з ПАУК і дуже дякую Вам за це все своєчасно надіслане мені.
Ваш звіт з ПАУК був предметом окремого розгляду на жовтневім нашім
засіданні, з якого я вчора вернув домів. Винесені постанови на днях будуть
у Ваших руках.
Не хочу оставити без відповіли оба Ваші листи, які чомусь рівночасно
прийшли до мене в дні 10 жовтня в часі нашого засідання. Відповідаю щойно
нині і тому вибачте за так значне опізнення.
Сподіюся, що розмови Ваші з Гордієнком не стануть притокою якихось
ускладнень, навпаки керуючися досвідом змайструєте успішно, як дотепер,
про яке згадуєте в листі. Гаразд, що не відложили Ви Т[еренової] Конференції
‘для звідомлень з IV ВЗУН; очевидно щкода, що на ній не було Гордієнка, але
думаю, що його виручив Гл.
Між жовтневими постановами не найдете розв'язки питання, про яке
пищете в Вашім листі. Ми дійшли до цього самого висновку в цій справі, що
й Ви, і я доручив Синьому**, як Р[еференту] П[реси] і П[ропаганди] прийняти
відповідні заходи. Для Вашої орієнтації залучую копію мойого листа до нього
і прошу по лінії Ваших пропозицій бути помічним в цій справі.
Не можу зрозуміти, як могла дійти до Ілька відомість про секретне завдан
ня Радзевича. Не поділяю побоювання Ілька і тому не бачу потреби приймати
які-небудь заходи. Вдячний буду, коли з приїздом Гордієнка виконане буде
доручення, дане мною Радзевичові.
Шуляк не писав мені дотепер, чи позичка Гордієнка для ПУДФ вже впли
нула. Вона поважно порятує УВидавництво, хоч умовини сплати її важкі.
З С. Вінд[ик]ом я вдержую переписку. Через Радзевича передав я для нього
Ю[виіейний] Збірник ОУН. Писати буду на днях, бо в касі нашій пустка.
Як Вам відомо першим, хто мав би їхати у відвідини за океан, буде Діброва,
якщо тільки політична ситуація на це дозволить йому. Для чергових відвідин
піл весну наступного року предвиджений Шуляк; не знаю, чи вспію на його
місце найти заступника на час тих відвідин.
Радий познакомитися з Вашими міркуванням відносно справи делегатури
ПУН, хоч ця справа неспішна. Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!
* Вгорі з лівого боку аркуша над машинописним текстом рукою А, Мельника синім чорни
лом написано: «Коваленко».
** Синій — псевдонім Олекси Бойківа.
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Лист А. Мельника від 5 листопада 1955 р.

5 падолиста 1955 р[оку]*.
Шановний Друже!
Потверджую з подякою отримання Ваших двох листів з 17 і 23 жовтня
ц[ього] р[оку] враз зі залучниками. Спішу в нинішньому листі відповісти як
не на всі, то принайменше на найважніші з питань, заторкнених в останніх
Ваших двох листах.
Повідомляють мене з Парижа, що в дні 29 м[инулого] м[ісяця] відбулася
конференція в справі журналу Р[озбудова] Д[ержави] при участи Синього,
Шуляка, Хорвата, Кадика, Варнака і Богдана**. Вислід цієї першої зустрічі
оцінюють приявні в ній наскрізь позитивно, не дивлячись, що до важніших
конкретних устійнень не дійшло. Залучений лист Синього хай Вам буде по
внішою інформацією в цій важній справі, яка лежить Вам і мені на серці.
З переписки Вашої зі Шуляком вношу, що справа організаційної кольпортажі, яка є одним зі завдань ВР, при Вашій виявленій доброзичливій підтримці
буде вскорі налагодженою на Вашому терені. В цім напрямі мої Вам побажання
повного успіху.
Сподіюся, що Гордієнко вже вернув зі заході і що приступили Ви вже
до розмов в справах великої ваги, які ждуть мудрої і зручної розв’язки на Ва
шім терені. Сподіюся теж, що як дотепер, так і в цих справах виявите свій хист
і відзначите питому вагу кооперативи, чинника, яким помітувати не вільно,
але треба шанувати і цінити.
Поворот членів наших на Вашім терені до активности приходиться тільки
повитати. Хиба кожний з нас з цього приводу радіти [не] буде; не знаю, чому
Гордієнко мав би мати тут якісь застереження.
В справі засобів писав я ФР. Він буде говорити з Вами на цю тему. Як Ви
змайструєте цю справу, залежати буде від Вас обох. Писав я теж С. Він-ові
згідно з давнішим Вашим бажанням. Чи Радзевич перевів в життя плян від
носно Г. Поворозника?
Завтра їду до Низа, щоби відбути чергове наше засідання, присвячене за
планованій поїздці Діброви за океан. Кошти цеї поїздки вже покрила ОДВУ,
себто кошти перелету. Плян цеї поїздки совпадає з Вашим пляном: Діброва
зможе на Ваш терен прибути не скорше, як в лютні. Завдання Діброви за океа
ном в моїй уяві головно політичного характеру: найти і дати якнайкращу
розв’язку в теперішній українській внутрішньо-політичній ситуації. Очевидно,
* Вгорі з лівого боку аркуша над машинописним текстом рукою А. Мельника синім чорни
лом написано: «Коваленко».
** Шуляк — псевдонім Олега Штуля, Хорват — Євгена Мацяха, Кадик — Аркадія Жуковсько
го, Варнак — Осипа Зінкевича, Богдан — Богдана Гасюка.
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ЩОматиме він ще окремі доручення, зокрема господарсько-фінансової натури
на терені ЗДА. Там приддеться йому теж полагодити конфлікт др.В. зі Ско
рим*. Відносно ювілею УВФ у Вас необхідно заздалегідь порозумітися Вам
з Дібровою, щоби це свято включити у плян його відвідин у Вас.
На марґінесі Ващої переписки з Дібровою годі мені не завважати на основі
неоднократних моїх спостережень і заяв його, що міркування Ваші в більшости
на внутрішньо-політичні теми приймає він і їх я теж розумію, як добросовісні
і доброзичливі, далекі від образи чи урази вияви особистих Вищих поглядів,
з якими треба рахуватися і їх цінити. Прим[іром], потягнення Ваші на НАУК
ми вповні одобрюємо, вони по лінії нашої акції, дорученої IV ВЗУН-ом в цій
дідянці. Щоби перевести цю акцію, не досить заходів в Европі, необхідно звес
ти бій за нашу концепцію і за океаном. Ось причина поїздки Діброви туди.
В обов’язку теж завважити, шо про питому вагу кан[адського] терену піц
оглядом засоблювання визвольної нашої акції виразно сказано у вступнім
слові моїм при відкриттю IV ВЗУН, ставлячи його на перше місце. Підтвер
дженням цього вказання були дані в звіті ФР, відчитані з надісланого Вами
зіставлення. Не було ні слова про 5 % чи 95 %, отже й опінії на IV ВЗУН не було
про партиципацію 5 % наших клітин на Вашому терені; інформація про це
отримана Вами не відповідає правді і дійсності.
Ось мабуть, все, що мав я на приміті подати Вам в нинішнім листі. Листа
Синього прошу мені звернути.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист А. Мельника від 22 лютого 1956 р,

22 лютня 1956 р[оку]**.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Вашого листа з 2 ц[ього]м[ісяця]. І дуже дя
кую Вам за нього. Вибачте за значне спізнення моєї нинішньої відповіди
на нього.
Спасибі за відомість про долю депозиту; Ваші побоювання про нього
тривожать мене. Гаразд, що Віндик остаточно отримав Ю[вілейний] Збірник
ОУН.
Застрягла в другій половині січня і моя переписка з другом Дібровою. Спо
діваюся, що зв’язок з ним у Вас взновлений, бо моя переписка з ним в лютні
* Скорий — псевдонім Миколи Бігуна.
** Над машинописним текстом вгорі з лівого боку аркуша почерком А. Мельника звичайним
олівцем написано: «М. Коваленко».
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Йде вже безперебійно, в однім з недавніх листів писав мені він, що в лютні
закінчує об’їзд осередків наших в ЗДА і що на березень та квітень вибирається
на Ваш терен. Повідомляв мене про запляновану Гордієнком стрічу, але до
тепер про перебіг її ще нічого не писав.
Вам відоме іменовання друга Каменя* К[ультурним] Референтом. Очікую
його приїзду на європейський континент. Якщо він звернеться до Вас в спра
вах, які мають відношення до його референтури, прошу всеціло піти назустріч
його пропозиціям.
Коли писав я Вам про друга Шуляка, то ціллю моєю було зорієнтувати
Вас, хто черговий делегований буде відвідати заокеан і в якім приблизно часі.
Очевидно, завчасу ше починати Вам безпосередні заходи в справі цих відвід
ин, але знаю, що до них підготовку веде Шуляк в порозумінні з К[райовим]
0[рганізаційним] Р[еферентом] другом Половцем**, з Цнформаційним]
Р[еферентом] другом Павленком, з Р[еферентом] П[реси] і Пропаганди другом
Синім. Завдання друга Шуляка належатимуть до духового сектора.
Незвичайно радий я Вашим успіхом, що вдалося Вам так щасливо
розв’язати питання появи друком спогадів А. Окуня. Показалося на останнім
засіданні нашім, шо ми не можемо приняти пропозиції А. Окуня, бо не маємо
змоги ангажуватися фінансово в будь-яке видання з огляду на наш фінансовий
стан. Коли ж Вашими заходами тягар фінансовий видання цеї книги перей
шов би на окреме греміюм*** і ми, зокрема УВФ, в нічому для цього не були
обов’язані матеріяльно, то мені тільки повитати цю Вашу ініціативу, а за нею
й почин. Вірю, що гарно видані ті цікаво написані спогади можуть бути по
важним джерелом доходу для нас, якщо заздалегідь обміркована і належно
підготована буде кольпортажа цеї недешевої книги.
Не зовсім мені ясною справа радіопрограми, що про неї згадуєте, як про
хосенне**** надбання.
Відомість про продаж нашого торговельного підприємства приняв я зі
змінними почуваннями. Знаю з Вашої переписки про труднощі у веденні цього
підприємства і про побоювання, щоби не понести поважних втрат. Рахував я,
що продане буде це підприємство, коли назріє момент закупна нового в його
місце. Видно зайшли події, які наказували приспішити продаж, не підгото
вивши купівлі чогось нового. Щастя, що при продажі обійшлося без втрат.
Момент морального характеру наказував би по змозі найскорше придбати
щось іншого в місце проданого підприємства, я не радив би льокувати зібра
ний серед друзів в Канаді капітал в щось поза Канадою. Таке потягнення може
* Камінь — псевдонім Ярослава Гайваса.
** Половець — псевдонім Михайла Михалевича.
*** Тобто спілка, громада, колектив (з польської*).
****

Тобто корисне,
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Підірвати раз на завжди довір я у нашого активу до всяких наших починів.
Ваша ідея створити базу нашу в Англії без сумніву гарна, але ця база не відпо
вість цьому завданню, задля якого монтували ми торговельне підприємство.
Прошу порадитися з місцевими господарниками і реалізувати первісні задуми
у Вас; створити поважні джерела засобів для визвольної акції ОУН. Така є моя
особиста думка, така відповідь на конкретне поставлене вами питання в цій
справі.
Нерадісні відомості про ситуацію в УНО чи в МУН, та я спокійний за них,
бо певний, що дасте собі раду з труднощами в них, як давали собі раду дотепер
і виходили оборонною рукою від ряду загроз. Боже Вам помагай в майструван
ню нелегких тих справ.
Здоровлю вас. Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист А. Мельника від 26 березня 1956 р.

26 березня 1956 р[оку]*.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Ваших обох листів з 18 ц[ього] м[ісяця]. їх застав
я, вернувши вчора домів з березневого засідання ПУН. За оба листи прийміть
мою подяку.
Сподіваюся, що до часу, коли дійде нинішній мій лист до Вас, Ви будете
в посіданні березневих постанов наших. В постановах цих найшли місце обі
найголовніші справи, затронуті у ваших листах: «Розбудова Держави» і «Перед
походом на Схід»**.
Спасибі за міркування у Вашім листі з 18 ц[ього] м[ісяця] в першій справі;
їх пересилаю референтові преси і пропаганди, якому ПУН доручив полаго
дження цеї справи. Ваша заввага, що переговори вести належить з ЦП «Зарева»
є зовсім правильна. Друг Синій є в тіснім контакті з провідником «Зарева».
Залучую копію листа др. Винаря, якого зміст повинен би улегшити референ
тові нелегке завдання. Копію цю прошу мені при нагоді звернути. Гаразд,
що обійшлося без Вашої інтервенції і що нове число «РД» вийшло друком.
На марґінесі Вашого листа з 18.ц.м. в справі «РД» прошу копію листів Ваших
до мене висилати в майбутньому тільки цим особам, яких я вкажу.

* Вгорі з лівого боку аркуша над машинописним текстом почерком А, Мельника синім чор
нилом написано: «Коваленко».
** Йдеться про мемуари Зиновія Книша «Перед походом на Схід», які були опубліковані
у двох частинах.
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Згідно з інструкцією з 12 падолиста 1955 р(оку] у Діброви ось які завдання
в часі його відвідин заокеанських теренів:
1) пош ирити на заокеанські терени почату в Европі нашу акцію
у внутрішньо-політичнім секторі з метою: а) познакомити з нашим станови
щем наш актив і українське громадянство; б) з'єднати для нашого становища
не тільки наших симпатиків, але й ці політичні та громадські середовища, які
дотепер не зазначили своїх позицій або заявилися проти нас на основі недостаточних чи невірних інформацій.
2) в порозумінні з 0[рганізаційним] Р[еферентом] найти і запевнити най
кращий шлях повної співпраці Т[еренового] П[роводу] з СО на заокеанських
теренах.
3) в порозумінні з ФР приспішити розбудову фінансових баз наших і за
певнити на 1956 р[ік] покриття затвердженого IV ВЗУН-ом річного бюджету.
Подаю Вам ці завдання Діброви до відома у відповідь на Вашого другого
лрста з 18 ц[ього] м[ісяця], бо це потрібне буде при розгляді другої, затронутої
Вами справи, а саме спогадів «Перед походом на Схід».
Рівночасно з вашими листами з 18.ц.м. застав я дома листи від Діброви і від
Шуляка теж в справі згаданих спогадів. На листа Шуляка, видавничого рефе
рента, даю нині відповідь, якої копію враз зі залучниками ч. 1-4 пересилаю
Вам. Щоби влегшити дорученігя, дане ПУН-ом комісії: Коваленко, Сокирка,
Ешкіс, пересилаю на Ваші руки залучники ч. 5-8. Відповідаю рівночасно Ді
брові до Вінніпегу, щоби мій лист захопив його там перед виїздом на канадійський захід. Залучники ч. 5—8 комісія зверне мені по використанні їх.
Згідно з Вашим і Рейса повідомленням згадані спогади перейшли на влас
ність ОУН. На березневому засіданні ПУН виніс постанову: «Доручити ТП
Коваленкові покликати до життя Комісію в складі: Коваленко, Сокирка*,
Ешкіс, якої ціллю буде переглянути перероблену редакцію спогадів 3. Книша
«Перед походом на Схід» перед віддачею їх до друку. Чи автор спогадів пере
робив первісну редакцію спогадів, узгляднюючи ці завваги, які дали Камінь,
Шуляк і я, мені невідомо. Побоююся, що зовсім слушні завваги Шуляка могли
бути не узгляднені автором, бо на них він різко реагував; тому послідувала
згадана постанова ПУН.
Звертаю Вашу увагу на залучник ч. З (уривок мойого листа до Вас), в якім
я базуючись на звідомленнях Вашім і Рейса, що не ОУН, а окреме консорціюм
фінансує видання цих спогадів, «витав цю Вашу ініціятиву, а за нею й почин»,
який не відповідає цим звідомленням. Не дивуюся тому Діброві, що відмовив
ся від пропонованої збіркової акції, бо ж він знав, що окремою постановою
з жовтня 1955р[оку] ПУН доручив «пильнувати настанови, що кожна збір-

* Сокирка — псевдонім Володимира Мартинця.
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кова акція на майбутнє на всіх теренах діяння ОУН вимагає попереднього
і виразного доручення ПУН», щоби не ослаблювати акції УВФ.
Про етапи виконання березневої постанови ПУН прошу мене держати
в курсі.
в очікуванні вістей від Вас обмежуюся поки що до вище мною сказаного
і здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист А. Мельника від 4 травня 1956 р.

4 травня 1956 р[оку]*.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Вашого листа з 24 м[инулого] м[ісяця] враз зі залучником і дуже дякую вам за нього. Не мав я змоги раніше відповісти на ньо
го, бо якраз в днях одержання листа був я на вщ’їзднім над Ізару. З подякою
звертаю всі отримані від Вас залучники.
Спасибі Вам, Друже, за визначний вклад Ваших зусиль і старань для
розв’язки ряду питань, зв’язаних з Р[озбудовою] Д[ержави]. Зокрема, належ
но оцінюю Ваш почин створення Видавництва РД і в цьому напрямі бажаю
Вам якнайбільше успіхів. Відкритим являлося би питання особового складу
редакції. Це питання розв’язане буде по розгляді конфлікту Винар-Бігун і
по ліквідації конфлікту РД — ОДВУ. Щоби не ускладнювати розгляду цих
конфліктів, доцільно здержатися з устійненням редакційної колегії РД. За
значу згори, що до пропозиції Вашої не маю суттєвих завважень, якщо тільки
пропоновані Вами друзі підіймуться нелегкого цього завдання.
Спасибі Вам теж, що допильнували справи фінансування приїзду Шуляка
до Вас. Повідомляв мене Шуляк, що вже отримав корабельну карту.
Нерадісні, а навіть прикрі є відомості, які подаєте з побуту Діброви в То
ронто. За них я вам глибоко вдячний, бо я мушу знати світла і тіні нашого ді
яння. До світлих не належить ні потягнення, у висліді якого демісіонував С. В,,
ні перервання розмови з Вами повішенням телефонної трубки.
Коли пишу цього листа, є в друку на сторінках У[країнського] С[лова]
«Повідомлення ПУН» про святкування травневих роковин в 1956 р[оці]. По
відомлення це відійшло теж до ТП і Ви вже в посіданні його; тому спинятися
на цій справі не буду.
Окремою моєю журбою є справа спогадів «Перед походом на схід». Вона
була предметом розгляду нашого засідання, але висліду його не знайдете
* Над машинописним текстом вгорі з лівого боку аркуша почерком А. Мельника звичайним
олівцем написано; «Коваленко».
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Впостановах ПУН. їх попереджуватиме моя переписка з Вами і з Рейсом, яко
му писатиму в найближчих днях. Гаразд, що Ви доручили полагоду цеї справи
референтові п[реси] і п[ропаганди] шляхом безпосередніх розмов і не зтрагізували відмови Рейса. Спинюся на кількох моментах, належних сюди:
Доношу до вашого відома, що Діброва не має ніякого відношення до схва
лення постанови ПУН про створення «цензурної» комісії. Його лист з відо
мостями про цю справу і його становище до неї прийшли кідька днів по бе
резневому засіданні, коли вернув я з нього домів. Його засадниче становище
до писання спогадів є його особистим поглядом, який не всі в ПУН поділя
ють.
Постанова про створення комісії для перегляду спогадів не є «новум». Пе
реходили через цього рода комісії майже всі твори, видавані в останніх роках
заходами чи коштами ОУН таких авторів як: Онацький, Шумедда, Мартинець,
Бойко і всі автори Ю[віїіейного] збірника ОУН. Ніхто з них з цього приводу
не ображувався і не уважав цього обмеженням авторських прав, бо кожний
з них був переконаний, що видвигані завваги, диктовані були найкращими
іїггенціїїми прислужитись появою твору якнайкраще Справі. Таке розуміння
виявив теж Ренс, даючи свій твір до перечитання Каменеві, Шулякові і мені,
але не виявив його, відмовляючи вгляду в текст твору створеній комісії. З цею
відмовою ніхто з нас погодитися не може, бо постанови ПУН мусять бути респектовані кожним членом, на якім щаблі організаційнім він не був би.
Останнє потягнення Рейса ставить під знак запиту доцільність дару Рейса
для ОУН. Приходиться призадуматися чи не слід зрезишувати з цього дару,
коли мати на увазі, що виданий твір буде по появі пілдатий критиці обороня
ючи престиж ПУН і ОУН.
Не захоплений я пляном видати тільки першу частину того твору; він
має велику вартість як цілість, хиба що врідаючи першу частину в цей спосіб
мається на увазі видати другу, третю і четверту, очевидно, в кожнім випадку
переглянену комісією. Якщо твір цей не мав би бути переглянений комісією,
то консеквенцією цього буде, що не зможе він бути кольпортований організа
ційним шляхом, що, очевидно, получене зі шкодою для автора й ОУН.
Рейсові писати буду на днях в цій справі. Копіїо мойого листа йому перешлю
і Вам. Тим часом прошу Вас відбути розмову з Рейсом і старатися переконати
його про неправильне потягнення його, яке годі погодити з поняттям організа
ційної карности і дисципліни, яке виьсликає тільки згіршення серед рядів наших
ідеморалізаціїо. Прошу звернути його увагу на це, що обстоюючи свою відмову,
доведе він до куріозної ситуації, коли твір його, виданий величезними коштами,
купувати [муть] і читатимуть хиба наші противники; це потягне за собою вели
чезні матеріальні трати видавця і моральну шкоду для всіх нас.
Листа цього мав я Вам вислати з Німеччини негайно по нашім засіданні,
але не вспів цього зробити, тому висилаю його, вернувши домів.
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Здоровлю Вас, Друже, всім добром і з нагоди Свят Великодня прошу При
пяти мої найкращі побажання Вам і вельмишановній Рідні вашій.
Христос Воскрес — Воскресне Україна!

Лист А. Мельника від 19 червня 1956 р.

19 червня 1956 р[оку]*.
Шановний Друже!
Вашого листа з 22 травня ц[ього] р[оку] отримав я, вернувши з Парижа,
де разом з другом Низом приймав я участь в святкуванні ЗО роковин загину
сл[явної] п[ам’яті] Головного отамана С. Петлюри. Майже рівночасно отримав
я повідомлення Друга Діброви про його поворот до Европи і заповіджений
приїзд до мене.
Щоби утвердитися в моїй постанові відносно затронутих у Вашім листі
питань і сконфронтувати моє становище зі звітом друга Діброви відносно цих
'Питань, я здержався з відповіддю на Вашого листа і відповідаю на нього нині
по вчорашнім від’їзді від мене Діброви.
За листа Вашого зі залучником прийміть мою дружню подяку. Радію пре
красним вислідом К[райоБОЇ] К[онференції]** і витаю Вас щиросердечно з ви
бором Вас на так важний пост в Президії УНО. Цей пост дає Вам незвичайно
догідну позицію для керми справ наших цього терену.
За вмілу й успішну дотеперішну керму прийміть, Друже, вислови мойого
найбільшого вдоволення, за жертвенну, невсипущу працю Вашу при кермі цій
прийміть мою і нашу глибоку подяку. Ці слова, що Їх звертаю по Вашій адресі,
це признання за Ваш вклад на цьому терені, який поставили Ви на перше міспе
між всіми нашими теренами.
Висловлюючи Вам це признання, годі рівночасно погодитися з думкою,
що є предметом Вашого прохання, себто піти назустріч бажанню звільнити Вас
від цеї керми і то в часі, коли перед Вами і нами ряд важливих завдань на цьому
терені, які майструвати мусить Ваша досвідна й енергійна рука.
Тому, руководячися добром Справи і наших рядів, я ніяк не в змозі вволити
Вашому бажанню, щоби звільнити Вас з обов’язків Т[еренового] П[ровідника],
якраз нього, хто на цьому терені виявив себе найкращим і дає гарантії дати для
Справи найбільше. Про правильність тої оцінки переконує мене погляд всіх,
з ким я говорив чи переписувався на цю тему. Утвердив мене в моїй постано
ві і звіт друга Діброви з його наскрізь позитивною оцінкою по Вашій адресі.
* Вгорі з лівого боку аркуша над машинописним текстом почерком А. Мельника синім чор
нилом написано: «Коваленко».
** Йдеться про Крайову Конференцію Українського Національного Об’єднання Канади.
512

ЛИСТУВАННЯ

Мотив, який навели Ви на узасаднення свойого прохання, буде предметом
окремого розгляду, щоби дати непохитну інтерпретацію Правильника ПУН
і Правильника ТП.
Я дуже радий, що вдалося Вам зрущити справу спогадів Рейса зі загрозли
вого місця, на якому вона застрягла під весну ц[ього] р[оку]. Вимагати вона
буде немало Вашої уваги і заходів, щоби найшла щасливе закінчення.
Вдячний буду за інформації про вислід Ваших заходів для створення ви
давничої спілки «Розбудова Держави» і про перебіг розмов Ваших з д[окто]
р[ом] Антоновичем і д[окто]р[ом] Винарем.
Ескпедиція Орбіту сфільмувала травневі роковини в Ротердамі й в Парижі
при нашій участи і, мабуть, на цьому вичерпаний буде наш зв’язок з нею. Відо
мості, що їх подаєте про друга Г. в свойому листі, дуже прикрі. З цеї і з інших
причин очікує розв’язки преважливе питання Ф[інансового] Р[еферента].
Важним для мене був би Ваш погляд на це питання.
Невдоволяючо представляється справа нашого підприємства на Вашому
терені, нашої господарської бази. Сподіваюся, що їй присвятите пильну й на
лежну увагу, щоби по однорічній зупинці найти якнайкращу розв’язку.
В останніх днях дістав я листа від друга М. з інформацією про перебіг роз
мови його з др. С. В. Копію моєї відповіли на цього листа залучую.
З бажаннями дальших успіхів у Вашій праці здоровлю Вас Друже всім до
бром.
СлаваУ країні!

Лист А. Мельника від 26 липня 1956 р.

26 липня 195бр[оку]*.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Вашого листа з 24 червня ц[ього] р[оку] і дуже дя
кую Вам за нього. Не відповів я на нього раніше, бо виїздив на засідання ПУН,
щоби порадитися в справі, що є головним змістом Вашого названого листа.
Коли одержите нинішнього мойого листа, Ви повинні вже дістати лип
неві постанови ПУН. Одна з них, а саме 2-га, присвячена затронутій Вами
справі. Рахую, що в теперішній ситуації це ще найкраща розв’язка, яка йде
по лінії і Ваших пропозицій. Йдучи назустріч Вашому проханню і щоб збе
регти тяглість довершуваного Вами росту нашої дії на Вашому терені, я уділюю Вам кількамісячну відпустку і на час її іменую в[иконуючим] о[бов’язки]
Т[еренового] П[ровідника] друга Максимова. Під кінець Вашої відпустки
* Вгорі з лівого боку аркуша над машинописним текстом почерком А. Мельника синім чор
нилом написано: «Коваленко«».
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буде у Вас друг Шуляк і в порозумінню з ним запропонуєте дальшу розв’язку
цеї справи. Моє становище в ній Ви знаєте з мойого листа з 19 червня ц[ього]
р[оку]. Ні я, ні ніхто з ПУН-у не перейшов до порядку дневного над аргумента
ми що їх наводите у Вашім листі з 24 м[инулого] м[ісяця]. Маємо їх і матимемо
їх на увазі, але «салюс реї публіце супрема люкс»*.
В липневих постановах найдете і доповнення правильника для ТП, де ви
разно зазначено, що ТП інформує членів і референтів ПУЛ, які на його терені;
а)коли вони звернуться до нього в справах, що їх вони ведуть в ПУН; 6) коли
заіснує потреба інформації в справах засадничих і окремої ваги.
Я радий, що в своїм листі спиняєтеся Ви на двох справах, які приковують
Вашу увагу і яким прийдеться Вам присвятити немало окремих зусиль. Це
справи РД і фін[анісової] бази, щаслива розв’язка яких буде великим досяг
ненням Вашим. В цьому напрямі мої найкращі побажання Вам.
Як це відомо Вам з копії листа Діброви до МУН, я дав засадничу мою згоду
відвідати Канаду в 1957 році. Я не відмовив цьогорічному запрошенню УНО,
.але не міг скористати з нього в травні місяці ц[ього] р[оку]. Не знаю, чому Ді
брова в справі відвідин звернувся до МУН, а не до президії УНО; боюся що це
може викликати ускладнення. Тому прошу заздалегідь елімінувати всякі непо
розуміння на цім грунті і зберігати справу відвідин строго довірочною.
Ось все, що я готовився відповісти Вам на низку справ, затронутих в остан
нім листі Вашім, за який ще раз прийміть моє спасибі.
В очікуванні добрих вістей від Вас здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист Л. Мельника від 25 вересня 1956 р.

25 вересня 1956 р[оку]**.
Шановний Друже!
Потверджую отримання Ваших трьох листів з 28.7. з 22.8. таз 12,9. ц[ього]
р[оьсу] враз зі залучниками і дуже дякую Вам за них. Вашого листа до батька пе
редав я Івашеві; оба документи в справі позички переслав я до архіву ПУДФ.
Заповідженого Вами листа ТП я отримав і на нього відповів. Буде вже за
вданням ОР і друга Шуляка внести ясність в комплекс справ, що викликані
непорозумінням і які спиняють нормальний хід праці ТП. Сподіваюся, що
й Ви прийдете з поміччю другові Шулякові в полагоді тих справ.

* Дослівно: «безпека співтовариства як найвищий закон» (з латинської).
** Вгорі з лівого боку аркуша над машинописним текстом почерком А, Мельника синім чор
нилом написано: «Коваленко».
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Я к Вам відомо, постановою ПУН з 5 вересня ц[ього] р[оку] покликано
до життя Господарсько-фінансову Комісію на чолі із заступником голови
ПУН у складі: Ріплинський, Іваш, Скорий, Меткий*, на місце Фінансового
Референта ПУН. Комісія ця по переведенню підготовчих праць звертається
з конкретними пропозиціями до керманичів «фінансових баз». Буду просити
Вас піти назустріч Комісії своїми порадами, поміччю, тощо. Тому слід би
здержатися Вам з фіналізованням справи підприємства у Вас, доки не викристалізує найкраща розв’язка питання підприємств по розгляді його на форумі
ГФКомісії. Про це писати буде від ГФ Комісії друг Ріплинський.
Спасибі за Ваші заходи в справі РД; як бачу, вони добії'ають кінця. Спо
діваюся, що в часі побуту в ЗДА друга Шуляка прийде до полагоди конфліїсгу
Скорий — Б. Винар і полагода ця дозволить нам устійнити склад редакційної
колегії РД, З Вашого листа до друга Синього виходить, що оформлення влас
ника РД приняло інший вид, як це уявляли ми собі в ПУН в побоюванню
ускладнень з видавництвом «Новий Шлях», про що повідомити Вас мусів
друг Шуляк. Моє побоювання не багато ослабло по перечитанні Вашого
еляборату, але буде Вашим завданням не довести до комплікацій і трудно
щів, випливаючих від повстання «Золотих Воріт». В зв’язку з переходом РД
на власність «Золотих Воріт», чи не уважаєте доцільним оформити цей перехід
в окремім документі за підписом «Зарева» і дирекції «ЗВ». До складу дирекції
«ЗВ» не можемо мати ніїїкого застереження, подібно теж до пропонованого
адміністратора.
Ось Вам мої міркування на марґінесі Вашого листа з 12 ц. і залучника
до нього. Подрібніше про РД писатиме Вам РПП.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист М. Плав’юка від 22 жовтня 1956 р.

Дня 22 жовтня 1956р[оку].
Вельмидостойний Пане Полковнику!
Щойно сьогодні маю змогу приступити до поладнання коресподенції і від
повідаю на Вашого листа з 25 вересня, за якого щиро дякую.
Відносно стану справ в ТП я говорив із Шуляком і писав Хорватові. Зда
ється мені, що перший зрозумів мене більше, чим другий. Хочу ще раз під
креслити, що постави членів ТП аж ніяк не можна розглядати під кутом несубординації ПУН-ові (що старається в тій справі бачити друг Хорват), а радше
вибух певної реакції на ряд справ, що накопичувались в нас від довшого часу.
* Меткий — псевдонім Северина Віндика.
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Процес ТОЙ прибрав тепер багато глибшого значення і може довести до поваж
них змін в УНО. Фактично сьогодні ми опинились в ситуації, що майже ввесь
актив УНО дискутує над тим, як оформити відхід Г. з Голови Президії. Вже
ніхто не дискутує, чи такий відхід на часі. Ще менше люди на ділі усвідомлю
ють собі, як буде далі. Все це дуже поважні справи, які є багато складніші, чим
конфлікт «старі» і «нові», що з ким я міг собі дати раду. Тут є криза цілого ряду
людей, що вважались «провідними». На тлі страшного фінансового задовження ті справи прибирають окремий посмак. Лист Гл. до Г. кинув світло на тон
і рівень, в якому ті дискусії ведуться. В них включився активно інж[енер] Косар
проти теперішного Голови президії. Фактично в тому таборі стоять всі члени
КЕ УНО і централь Б[ратніх] О [організацій] окрім п[анів] Савчук і Поворозника. Я дотепер не дав своєї згоди на перебрання обов’язків Голови Президії
в надії, що протягну справу поки приїде Шуляк. Але недуга Г. заставила мене
де факго вести справи Президії і тим складнійше для мене вся та справа. На тлі
того стану — криза ТП повинна бути негайно зліквідована, бо нас можуть за' стати події, які вимагатимуть нашої активности і готовости.
Відносно фінансових справ — тішусь створенням комісії. Дотепер нічого
не писав мені ніхто. Просив Шуляк, шоб роздобути 3000 дол[арів] для УС
в характері пожички. На жаль, ми могли б це зробити лише коштом УВФ, а
на це не можемо за існуючих фінансових відносин в ПУН піти. Окрім того, всі
централі і провідні члени так на право і наліво назичили грошей, що дальше
нема куди йти. В банках нелегко тепер дістати таку суму грошей також.
Відносно комплікацій з Н[овим] Ш[ляхом] писав другові Б., копію листа
залучую. Я є в посіданні листа від НШ, де на мою пропозицію, щоб НШ пере
брав Р[озбудову] Д[ержави] вони відповіли, що вони заінтересовані друком,
а для видавання і адміністрації повинно повстати окреме тіло.
На днях до Вас вийде ( може вже вийшло) запрошення прибути до нас
і прохання подати особисті дані для оформлення документів. Афідавіт має ви
ставити Г. Поворозник і тому такі дані перешліть. Не раджу робити цього через
офіційну переписку чи Г., бо забагато людей мають вгляд до неї. Можете, якщо
це Вам вигідно, на офіційну адресу дати відповідь, а особисті дані та адресу
і подібні речі перешліть або Максимову або евент[уально] мені.
З зв’язку з тим що тепер всі справи в Г. ладнає Ріпецький ще раз прошу
застановитись над справою «валізки».
Остаю з глибокою пошаною
{М, Коваленко]
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Лист А. Мельника від 12 листопада 1956 р.

12 падолиста 1956 р[оку]*.
Шановний друже.
Потверджую отримання Вашого листа з 28 жовтня ц[ього] р[оку] враз зі
залучниками і дуже дякую Вам за нього. Не пишете, чи ці залучники звернути
Вам, чи можу задержати у мене.
Згідно з Вашим заповідженням надійшло запрошення президії УНО,
на яке в дні 7 ц[ього місяця] відповів я позитивно. В запрошенню цім не гово
рилося про заподання особистих даних, тому до моєї відповіді їх я не долучував. Пересилаю ці дані на окремім листку Вам для дання їм належнього ходу,
не знаю лише чи вони вистарчаючі.
Спасибі за незвичайно важну інформацію про становище Н[ового]
Ш[ляху], а саме шо він «заінтересований друком Р[озбудови] Д[ержави],
а для видавання й адміністрації повинно повстати окреме тіло;». Це створює
нам нову ситуацію й елімінує побоювання, про які я писав Вам в попередніх
листах.
Буду вдячний Вам за відомості, як полагоджена криза в президії УНО.
Сподіваюся, що з приїздом Шуляка усунені будуть до решти неясності
й непорозуміння, вислідом яких було письмо ТП з 21серпня ц[ього] р[оку].
Спасибі Вам за мобілізацію засобів, вони пекучою потребою вже на гру
день.
Про «валізку» писав я Шулякові, який вже повинен бути у Вас. Поручаю
його Вашій дружній опіці.
В справі книжки Рейса писав я Максові і пишу Сокирці. Без узгляднення
завваг Шуляка, Каміня і моїх книжка не може йти до друку. З огляду на це,
що на друк її вже витрачено півтори тисячі долярів, годі думати про резиґна
цію нашу з дару Рейса. Він в цій справі мені дотепер не писав; писав я про неї
Шулякові.
з бажанням дальших успіхів у Вашій праці здоровлю Вас, Друже, всім до
бром. Слава Україні!

* Над машинописним текстом вгорі з лівого боку аркуша почерком А. Мельника звичайним
олівцем написано: «Коваленко».
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Лист А- Мельника від 7 ^удня 1956 р.

7 грудня 1956 р[оку]*.
Шановний Друже.
Потверджую отримання Ваших двох листів з 8 м[инулого] м[ісяця] та з 1
ц[ього] м[ісяця] і дуже Вам дякую за них. Прошу вибачення, що на першого
листа не відповів негайно по одержанню його.
Передусім вітаю Вас на відповідальному громадському визначному пості
і долучую сердечні побажання багато успіху на ньому.
Дуже вдячний Вам за надісланий афідавіт; в найближчих днях перешлю
подяку другові Г. Поворозникові за нього. Прийму заходи для уділення мені
візи щойно в другій половині ц[ього] м[ісяця], бо приневолений завтра виїхати
до Німеччини, щоб відбути засідання ПУН.
Буду просити перевести основну розмову зі Шуляком про всі справи,
що зв’язані з моєю участю в ювілейнім святі УНО. Про це писав я йому
в останнім листі, бо його побут у Вас — це найкраща нагода для полагоди
в устній розмові цього рода справ, як порозуміння відносно програми мойого
побуту в Канаді, приміщення, тривку побуту у Вас і т[ак] д[алі]; чи устійнено
з ОДВУ час моїх відвідин хоч би у голови ОДВУ й у ЦУ ОДВУ і якщо так,
яка програма мойого побуту в ЗДА. Не спиняюся в цім листі на подробицях,
зв’язаних з подорожжю за океан, бо більший досвід будете мати Ви і Шуляк.
При устійнюванню Вами програми прощу брати під увагу мій вік і обмежені
фізичні сили, які не дозволять мені суперничити з Шуляком чи Дібровою
у відвідинах одного і другого терену.
На запит Ваш відносно квитка переїзду мойого не вмію дати повної відповіди, але знаю, що він потрібний мені буде в конзуляті для уділення візи, щоби
виказатися, що моя подорож є заплачена. Здається мені, що справу квитка
краще поладнати у Вас, бо воно буде в згоді зі змістом надісланого афідавіту.
Заступаю думку, що проголошення моєї участи в ювілейному святі може
наступити щойно, коди дістану візу. Міри осторожности в цім випадку не за
шкодять.
Не знаю, чи на тему ТП переписувалися з ОР; довідаюся про це, приїхавши
до Низа. Уважав би я найкращою розв’язкою цю, яка найшла місце в н.ч.92
з 26.7.1956 р., бо уявляю собі користі, які випливатимуть з факту, коли віжки
громадського і кооперативного сектора опиняться в одних руках. Я був би дуже
вдоволений такою розв’язкою, яка так оправдала себе на бразилійському, а
по части — француському й арґентінському теренах. В цім напрямі було би
й моє бажання, а саме щоби з першим січня 1957 р. Ви переняли пост ТП,
* Над машинописним текстом вгорі з лівого боку аркуша почерком А. Мельника звичайним
олівцем написано: «М. Коваленко».
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а Макс був Вашим заступником. Прийшлось би тоді Вам тільки повідомити
ПУН, що Ви відпустку скінчили і вернули на пост ТП. В цей спосіб, між ін
шим, спинені були би всякий шум чи навіть інтриги, про які писали Ви мені.
Прошу основно використати побут у Вас друга Шуляка, зокрема в т[ак]
зв[аному] духовім секторі і прошу ніяк не задержувати його у Вас поза 25
ц[ього] м[ісяця], щоби не ускладнювати плянів наших і Кента в зв’язку зі заповідженим його поворотом до Европи.
Ще раз дякуючи зосібна за останнього листа, здоровлю Вас, Друже, всім
добром. Слава Україні!

Лист М . Плав’юка на б л а |^ Президії УНО Канади від 25 ірудня 1956 р.

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ІНКОРПОРОВАНЕ
ПРЕЗИДІЯ
Торонто, Онт[аріо].
25 грудня 1956 року
Вельмишановний Пан
Полк[овник] А. Мельник
Голова ПУН.
Вельмидостойний Пане Голово!
Скінчили ми розмови з ред[актором] Ждановичем* і в зв’язку з тим пишу
про декілька оправ.
1. Наша спільна опінія, що для добра терену обов’язки керівника с/г і ор
ганізаційного секторів, не повинні бути кумульовані і тому пропонуємо друга
М. назначити керівником ТП.
2. Наша спільна опінія є що за існуючих умов правдоподібно не є вказаним
Вам відвідувати терен ЗДПА через стан, який є в ОДВУ. Натомість вказаним
є щоб для зорганізування того терену на довший час там прибув друг Хорват.
Якщо б його виїзд совпадав з Ващими відвідинами нашого терену і якщо б Ви
мали таке бажання, ми могли б запросити друга Хорвата супроважати Вас в часі
Вашого перебування на нашому терені.
3. Ми почали робити заходи у відповідних чинників в Оттаві, щоб по
інформувати їх про Вашу аплікацію на в’їздову візу до Канади. Просимо нас

* Жданович — псевдонім Олега Штуля.
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ПОВІДОМИТИ так скоро, як це можливо, про її одержання, щоб ми вчас могли
повідомити наш терен про Ваш приїзд.
4.
Щиро дякуємо Вам і ПУН-ові за виделегування ред [актора] О. Ждановича на наш терен, який своїм дуже тактовним поступуванням і вмілим охо
пленням проблем нашого терену в часі його дуже успішного турне по Канаді
спричинився до популяризації ідей нашого Руху і Організації серед нашого
членства. Ми свідомі того, що його турне було нелегким, але час, призна
чений на нього, змушував нас до такого перевантаження. Цим ми аж ніяк не
хотіли б відстрашити інших членів ПУН, що в майбутньому вибиратимуться
на наш терен.
З Різдвом Христовим та Новим Роком
просимо приняти наші найсердечнійші побажання

За Президію УНО Канади:
[М Плав'юк]
М. Плав’юк

Лист Л. Мельника від 18 січня 1957 р.

18 січня 1957 р[оку].
Шановний Друже.
Сподіваюся, що Ви отримали мойого листа з інформацією, що десь в по
ловині січня кликати мене будуть в справі канадійської візи для доповнення
заподань, зроблених мною у вступних заходах в цій справі.
Повідомляю, що по вчорашніх доповненнях треба уважати цю процедуру
майже закінченою, мені сказали, що з хвилиною, коли викажуся, що подорож
моя в один і другий бік заплачена, нічого не стоятиме на перешкоді у видачі
мені візи. Від дня предложення доказу про цю заплату впродовж чергових
10—15 днів я одержу візу. Уважаю, що покищо непотрібні є ніякі окремі заходи
чи інтервенції в Торонто чи в Оттаві. Якщо би зайшла потреба для цього, не
гайно попереджу Вас.
Як вже писав я Вам найкращою розв’язкою питання перелету до Вас
було би замовити в одній з летунських кампаній для мене місце з Люксембурга
через Париж або Амстердам до Монтреалю і доручити цій кампанії, щоби вона
повідомила мене, що це замовлення отримала і що очікує заподання їй дня мо
його відлету до Канади. Якщо би треба було при замовленні подати день, тоді
можна би устійнювати як день відлету 15 травня; це на випадок, якщо остає
в силі дата 18 травня, як початок ювілейних торжеств УНО. Залучую цінник
лінії КЛМ для Вашої орієнтації.
Доки не полагоджу справи візи, дати не повідомляю навіть ПУН про мою
подорож до Вас, доти й не слід було би про неї прилюдно писати.
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Я писав Вам вже, що Г. П[оворозник]ові я вислав окремого листа з по
дякою за афідавіт. Спасибі і Вам, друже, за турботи, що їх маєте з приводу
мене.
В очікуванні вістки від Вас в затронутій мною справі здоровлю Вас, Друже,
всім добром.
Слава Україні!

Лист М . Плав’юка від 5 травня 1957 р.

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ІНКОРПОРОВАНЕ
ПРЕЗИДІЯ
Торонто, Онт[аріо].
5 травня 1957 року
Вельмидостойний Пане Полковнику!
Пишу телеграфічно про дальщий розвиток справ:
На наших Святкуваннях буде ще один член Федерального Кабінету
мін[істр] Пікерсгіллі, що є доброю ознакою. Робимо заходи, щоб в нас був др.
Б. Кобилянський з Бразилії.
ОДВУ дальше мовчить і не знаємо, чи навіть буде проф[есор] О. Ґрановський.
Комуністичні круги починають рухатись і хочуть включити жидівські чин
ники для протиукраїнськоі акції в зв’язку з Вашим приїздом. Крім спорадично
го випадку в Вінніпегу, який ми спростували (підтягають Вас як співробітника
Петлюри до співвідповідальности за «погроми», евент[уально] як німецького
агента ). Ми справи спростували і навіть провідні жиди як сен[атор] Кролл,
посол Крештол пішли нам на руку. Це лише порядком інформації на те, щоб
знати, що лихо не спить.
Всі очікують від Вас якихось сензаційних заяв. Це вже не є лише голоси
наших кругів але і інших! Чи не варто б кинути апелю до створення Світового
Конгресу Українців! Це мало б той хосен*, що апелює до всего українського
елементу у вільному світі, а не лише політ[тичних] емігрантів з одної сторони,
а з другої наші позиції на тлі цілости є сильніші, чим в математичній шахівниці
політичних партій, де їх є так багато тепер в українському житті, що нас числом
майоризують. Бачу добрі шанси на ту акцію взяти КУК і УКК. Взагалі це була б
чергова ідея, кинена Головою ПУЛ, що давала б безсумнівно нам ініціятиву
в руки і ставила нас в позицію тих, які б’ються за найширшу консолідацію.
* Тобто користь.
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Вас налетовищі в Монтреалі очікуватиме д[окто]р М. Антонович. Подайте
точний час приїзду, щоб ми могли повідомити його.
Здоровлю щиро
Ваш
[М. Плав'юк]

Лист А. Мельника до Я. Гайваса, М . Селешка,
М . Плав’юка, О. Максиміва вщ 6 липня 1957 р.

Ню-Йорк, дня 6 липня 1957 р[оку].
До друзів: Я. Гайваса, М. Селешка, М. Плав’юка, О. Максимова
З нагоди мойого побуту в Канаді примістив я архів голови ПУН з р[оків]
1938-1956 на канадійській землі.
Отсим встановлюю кураторію цього архіву в складі особовім; Я. Гайвас.
М, Селешко, М. Плав’юк, О. Максимів.
Завданням кураторії цієї є збереження архіву голови ПУН в безпечнім
місці і опіка над цим архівом.
Кураторія архіву голови ПУН підлягає безпосередньо кожночасному го
лові ПУН і диспонує цим архівом згідно з дорученням кожночасного голови
ПУН. Якщо від голови ПУН не дане буде інше розпорядження, в майбутньому
кураторія архіву голови ПУН передасть в році 1976 весь архів з доповнення
ми, що ще до нього наспіють, Осередкові української культури і освіти у Ві
нніпегу, Ман[ітоба] в Канаді для створення в нім окремого архівного відділу
Українського Націоналістичного Руху.
Слава Україні!
[Андрій Мельник голова ПУН]

Лист А. Мельника від 5 вересня 1957 р.

5 вересня 1957 р[оку]*.
Шановний Друже.
Значна, бо двомісячна прогалина заіснувала в нашій переписці, коли
останній лист від Вас ще з дати 6 липня ц[ього] р[оку], а ось мій нинішній,
перший від часу, коли розпрощалися ми у Вінніпегу.
Вчора вислав я Президії УНО листи з моєю подякою за гостинність впро
довж шістьох тижнів мойого побуту в Канаді. Уважаю, що ця подяка належить
* Вгорі над машинописним текстом з лівого боку аркуша почерком А. Мельника синім чор
нилом написано: «М. Коваленко».
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мірі Вам, що і зробив я при нагоді мойого прощання з Вами; уважаю
моїм довгом дати вислів моєї вдячности в ниніщнім листі до Вас за все, що зро
били Ви для Справи і для мене в часі моїх відвідин в УНО.
Виїжджаючи з ЗДПА зложив я на руки друга Іваща два важні документи,
які відносяться і до Вас. За останні тижні не мав я від нього ніже слова, тому
затрівожений я подекуди його мовчанкою. Один з цих документів трактував
справу архіву.
На днях писав я ТП в справі мащинопису спогадів друга Рейса, здепонованих у видавництві НШ у Вінніпегу. Не знаю, чи будучи в цьому видавництві,
забрали Ви цей машинопис, чи теж дали яке доручення відносно нього. Як по
бачите зі залученої копії мойого листа до друга Рейса, цій справі даний новий
хід. Комісія, на чолі якої є ген[єрал] Капустянський, приступить негайно
до праці, якщо одержить машинопис і тексти цих завваг, шо їх надіслали Іваш,
Шуляк і я до цих спогадів. Тому просити буду в порозумінні з другом Максом
переслати цей весь матеріял на адресу ген[ерала] М. Капустянського.
Ще будучи в Торонто, по одержанні алярмуючих листів від друга Шуляка,
просив я переслати Шулякові устійнену нами суму для порятування УСлова.
Буду вдячний, коли повідомите мене, з якого фонду казали Ви переслати цю
суму. Великою журбою нашою і надальше загрозлива ситуація УСлова. Хоті
лось би помогти, та з порожнього не наллєш.
Спасибі за прекрасну світлину з моїх вщвідин у Вашій хаті. В цім же часі
зроблено чимало знимок в монастирі оо.Василіян, у п[анів] Поворозників,
Шариків, Бойків, Музиків — і хоч би одну світлину прислали!
Прошу витати від мене В[ельми] Ш[ановну] Дружину Вашу і Батьків її.
Вас, Друже, здоровлю всім добром.
Слава Україні!

Лист А. Мельника від 6 листопада 1957 р.

6 падолиста 1957 р[оку].
Шановний Друже.
Потверджую отримання рівночасно двох ваших листів з 13 та 28 м [инулого]
м[ісяця] і дуже дякую вам за них.
Богу дякувати, що видужали Ви і що вертають до здоров’я ваші Пані; їх
прошу від мене вітати з побажанням повороту до повного здоров’я.
Відповідаю на першого листа негайно з огляду на вагу і спішність затронутих Вами в нім справ в поданій Вами черзі.
До не згідного з правдою твердження м[а]г[іст]р[а] В. Г., що мовляв ПУН
вимагав від нього переінкорпорування майна УНО на ОУН, займемо своєчас
но відповідне становище; вдячний був би я за Вашу думку в цій справі.
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Гаразд, що завершуєте справу мойого депозиту. З рук Іваша дістанете
оформлення неї справи; зі заготовою пропонованих Вами фотокопій прошу
покищо здержатися до відповіднішого часу.
З митрополитом Максимом не бачився я в часі його побуту в Европі, але
вислав йому привітального листа, якого вручила йому наша делегація в Мюн
хені. Порушена Вами справа співпраці з БУК для матеріяльного забезпечення
нашого шкільництва в Канаді не повинна викликати найменшого застережен
ня в українського патріота, будь він православний, католик чи протестант.
В часі мойого побуту в Нью Йорку і моєї візити з проф[есором] Грановським в Джерзі-Сіті я не відніс вражіння, щоби між ОДВУ і УН Союзом заісновувало якесь напруження. Правдою є, що УНСоюз дивиться на ОДВУ як
на убогого кревняка і з певністю респектував би її більше, коли б вона стояла
на сильних ногах. Намічений шлях санації НШ приманчивий, дай Боже щоби
її тільки зреалізувати.
Мені відомо що від ряду років збирає матеріал до написання монографії
про сл[авної] п[ам'яті] полк[овника] Е. Коновальця наш проф[есор] Пав
ленко. В якій стадії ці його заходи під теперішню хвилю, не знаю. Під кінець
цього місяця буду говорити з ним про це і Вам напишу. Так монографію про
покійного Полковника, як і приготовувана у Вас збірна праця декількох авто
рів, присвячена 40-літтю української революції, повинні би не оминати Духо
вий Сектор і видавничу референтуру в ньому; з певністю Д. С. матиме завваги
чи поради при виданні одної чи другої праці.
20-річчя смерти бл[аженної] п[ам’яті] Основоположника нашого Руху
святкуватимемо засадничо в неділю 25 травня 1958 р. Святкуватиме ці роко
вини кожний терен; святкуватимемо їх з окремою програмою в Роттердамі,
куди вже заповіджені прощі поодиноких теренів. Сподіваюся, що не останній
під цим оглядом буде терен канадійський. Не виключеною є можливість відсвяткування цих роковин спільно зі всіми націоналістами; в цім напрямі ідуть
наші заходи; про вислід їх повідомимо.
Згадуєте в свойому листі про два ювілеї; УСГ в 1958 і МУН в 1959 році;
бажаєте знати з приводу їх мою думку, зокрема коли йде про названих вами
осіб. Як я бачу ці справи, то радше повинні Ви відраджувати на ювідей МУН
запрошувати названу вами особу. Щож до ювілею УСГ в травні 1958 року
і участи в ньому Низа, то, очевидно, ніхто з нас не спротивиться, якщо Низ
схоче, себто зможе взяти в ньому участь. Але з огляду на його вік 77 літ і на стан
його здоров’я ніхто з нас не буде не то налягати, але навіть дораджувати Низові
до цього нелегкого завдання.
Мені невідомо, щоби Хорват мав вибиратися до Вас. Йдуть старання наші,
щоби він на запрошення ОДВУ міг приступити до відомого і сугерованого
Вами завдання на терені ЗДА. Про проф[есора] Павленка писав я вже попе
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редньо; писав я теж Максові. Павленко біля Різдва був би готовий до виїзду
за океан, якщо дістане звідтам запрошення.
Журить мене незмірно справа Видавництва «Золоті Ворота». Йдуть алярмуючі відомості від д[окто]р[а] Антоновича і д[окто]р[а] Винаря, йдуть від Зінкевича і Михальчука, долучується до них Шуляк, відгризаючися на неоправдані атаки двох останніх. Йде загроза чергового другого провалу за першим,
що ним була ліквідація нашого підприємства на канадійському терені.
Пригадується, що я, йдучи назустріч Вашому бажанню, погодився на відтяження Вас зі завдань ТП, щоби могли Ви всеціло занятися цими двома
господарського характеру справами. За останній рік не бачу поступу вперед
ні в одній, ні другій з них. Знаю, які поважні причини склалися на це, але тим
не менше зусиль виявити мусимо, щоби зарадити катастрофі, яка грозить обом
журналам і самому видавництву.
Дуже Вас, Друже, прошу враз з Максом присвятити справі «Золотих Воріт» ^
пильну увагу і приняти заходи, на яких я спинявся в розмовах з Вами і з д[окто]
р[ом] Антоновичем, про які говорив я на засіданні ТП і писав в останніх листах
моїх до Вас і до дирекції «Золотих Воріт». Я вірю в щасливу Вашу руку і що по
при ряд інших занять Ваших виведете ці справи на чисті води при відповіднім
вкладі праці, бо хист у Вас до них є. Отже горі серця!
Обмежуюся поки що до цих рядків, про решту справ писатиму черговим
разом. Здоровлю вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!
[Підпис]

Лист М . Плав’юка від 12 січня 1958 р.

Дня 12 січня 1958 року
Вельмишановний Пане Полковнику!
В залученні висилаю листа від Президії УНО Канади як також звіт про
Загальні Збори «Нового Шляху». В поясненні до нього хочу подати, що перед
зборами провелось п[анами] В. Гультаєм і С. Росохою відповідну кампанію
фальсифікації кількости шерів, та доведено свідомо стан фінансовий до банкроцтва. Аранжери числились із можливістю перебрання справ В[идавницт]
ва УНОм Канади і тому хотіди спровокувати негайне банкроцтво В-ва, щоб це
використати як доказ нездарости проводу УНО вести конструктивну роботу.
На тлі того Президія вирішила не вести боротьби за «владу», але доказати і
в протокол зборів ввести ствердження про те, хто є винний за той стан і за
лишити управу в руках В. Гультая.
Залучений протокол викаже, що було на зборах ряд справ, на основі яких
можна леґально-правно їх уневажнити, але не про це ходить нам. Нам іде про
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перебрання газети, залишаючи В-во до рахування в другу чергу, бо тепер нам
не під силу його рахувати.
З інших справ хиба що радісною вісткою можна вважати рішення суду про
передання нам власности крамниці і будинку назад. Не маючи нікЬго, хто хо
тів би вести ту крамницю, ми вирентували її на 5 літ на 325 дол[арів] місячно.
Думаю, що це одинока можлива розв’язка. Вона була узгіднена і затверджена
другом Северином.
Справи Розбудови Держави тепер на черзі і може вдасться нам їх поладнати.
В терені ведуть кампанію демо-соціялістичні круги за відділення святку
вань Петлюри від Коновальця. Вважаю за конечним підкреслити окремою
заявою ПУН, що ПУН закликає до збереження існуючих традицій спільних
святкувань, а цьогорічні 20 роковини будуть відбуватись в згоді із тими тра
диціями, а окремим відзначенням 20-тилітгя смерти полк[овника] Е. КоноВальця, Виглядає, що ми в Канаді правильно оцінювали інтенції тих кругів, які
Б 1957 році протестували проти окремих святкувань Петлюри, на які дав згоду
ПУН. прошу не розуміти, що це пишу як докір, але ті справи можуть по нас
дуже сильно вдарити, якщо ми не протидіятимемо вчас.
Прокуратура веде слідство в справі покійного В. Гладуна і дотепер відмо
вилась давати навіть офіційне ствердження причини смерти. Справа є дуже
неприємною і в дуже прикре положення ставить попередного спільника по
кійного.
Не одержали ми жодних вісток про справу д[окто]р[а] Росохи, але якщо
ґанґрина кидається на наш організм, то мусимо тому негайно протидіяти.
Сепаруємо його на цьому терені від всіх справ, щоб уникнути ще більших
компромітацій, чим це було дотепер.
Слава Україні! Ваш

Лист А. Мельника від 21 січня 1958 р.

21 січня 1958р[оку].
Шановний Друже.
Потверджую отримання Ваших двох листів з 12 ц[ього] м[ісяця] зі залучником і дуже дякую Вам за них.
Спасибі, що згідно з моїм проханням прийріяли належні заходи в спра
ві пропам’ятної таблиці в Роттердамі і в справі участи представників УНО
і БО в цьогорічних травневих святкуваннях. З подякою приймаю до відома
рішення Президії УНО фіїїансувати разом з ОДВУ цьогорічні роттердамські
святкування до висоти одної тисячі долярів. Згори вдячний за чергові відомості
про вислід Ваших заходів в відомих справах.
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З приводу Ваших сумнівів про доцільність відзначення місця загину
сл[авної] п[ам’яті] полк[овника] Е. Коновальця вияснюю, що старання наші
умістити в Роттердамі пропам’ятну таблицю в стіні будинку, перед яким
згинув покійний, були безуспішні, бо власник будинку не згодився на умі
щення її. Думка про будову пам'ятника, без сумніву, цінна, але на будову хоч
найскромнішого потрібні були би десятки тисячів долярів, що є понад наші
матеріальні спроможності. Пропоноване відзначення місця загину не є ідеаль
ною розв’язкою, але ще таки найбільше має виглядів на здійснення. Камінні
плити з написами померших Ви стрінете на долівках в багатьох церквах або під
церквами, пропоновану металеву таблицю прийшлось би умістити не в долівці
хідника, а в асфальті вулиці при березі хідника.
Стрясені ми всі тут до глибини душі ненадійним відходом від нас друга
Василя Гладуна. Відомості про його смерть подав нам друг Макс, спасибі і
за Ваші.
Про справу д[окто]р[а] Рос[охи] не має в мене ніяких інформацій. Вдячний
буду, якщо поділитеся ними зі мною.
Тішуся, що довели до позитивної розв’язки загрузлу справу крамниці
з будинком. Щасти Боже в успішній полагоді чергової справи, що нею є ви
давництво 3[олоті] В[орота] і журнал Р[озбудова] Д[ержави].
Спасибі за Ваші міркування про травневі роковини. Будемо їх мати на ува
зі при розгляді справ, зв’язаних з ними на січневому засіданні ПУН.
Нерадісним є вислід заходів рятування видавництва Н[ового] Ш[ляху].
Щоби хоч «досягнення» це не було початком кінця, коли з української націо
нальної спілки перейшло воно на приватну видавничу спілку.
У відповідь на затронуте Вами в грудневім листі питання повідомляю,
що наш генерал згоден взяти участь в цьогорічнім з’їзді у Вас і очікує
з проф[есером] Бойком запрошення на цей з’їзд та полагоди формальностей,
що зв’язані з видачею візи до ЗДПА, яка рівночасно є дозволом на в’їзд до Ка
нади і побут в ній.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!

Лист М , Плав’юка від 1 липня 1959 р.

1 липня 1959 р.
Вельмидостойний Пане Полковнику!
Щиро дякую за листа від 2 червня ц[ього] р[оку]. Відповідаю в черговости
Вами заторкнених справ:
І.
Мені було дуже приємно читати вияви Вашого довір’я до моєї особи і ви
явів діяльности, за що я щиро вдячний. Одержав також копію листа від ПУН
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др.Р. Хочу одначе підкреслити, що мені не так ходить про мене особисто,
як про організацію, що її очолюю, і тому прошу проаналізувати всі моменти тої
справи. Я був і є приготований на різні провокації і не думаю, що це мене осо
бисто може паралізувати, але чи з огляду на те не було б доцільним розгляну
тись за іншою особою, що мала б очолити нашу організацію тут, а я, напевно,
зможу дальше працювати в складі проводу, не конечно очолюючи його.
2. Обсада редакції НШ для нас є надальше дуже актуальною, бо без того всі
наші заходи не будуть мати успіхів. Будемо дискутувати із заінтересованими
друзями ряд прізвищ із Вашого листа і якщо це буде можливим, то скористаємо із помочі котрогось із них.
3. Запрошення до інж[енера] Д. Андрієвського було вислане рівночасно
із листом до Вас і стилізоване так, що залежало від Вашого рішення справа
його приїзду. Щиро дяьсуємо за Ваше позволення на його приїзд. Переслано
йому всі формальностеві документи і надіємося його скоро в нас бачити. Ко
шти його перебування ніяк не будуть обтяжувати УВФонду.
4. Справа Надзвичайної Конференції УНР-уху нарешті в нас стала пред
метом ділових нарад. Від січневого засідання із ІДУ ОДВУ ми ані із ЗДПА, ані
від ПУН не мали виразних даних про ту конференцію ані вислідів березневої
конференції. Наші намагання відбути при кінці травня спільну зустріч із ЦУ
ОДВУ чи Підготовчою Комісією не увінчались успіхом. Я приїхав до Рочестер,
але від них ніхто не з’явився. На наше категоричне домагання було намічено
спільну зустріч на день 29 червня. Із Канади були приявні п[ани] інж[енер]
В. Коссар, Г. Поворозник, О. Максимів, Р. Карманін, Я. Білак, І. Поворозник,
М. Селешко, Є. Мастикаш, М. Пл[ав’юк], від ЦУ ОДВУ прибув лише Т. БакБойчук. 8 днів перед тим прислано нам матеріяли березневої конференції, як
і її програму. Над тим всім перейшла основна дискусія із такими заключеннями:
а) проектована програма здебільшого відноситься до справ ОУН, не узгляд
нюючи достаточно справ С[кладових] 0[рганізацій];
б) для забезпечення успіху конференції УНР-уху наша пропозиція вклю
чає поширення програми на справи СО з тим, що на це потрібно більше часу
і підготовки;
в) щоб ту справу дідово поладнати, всі приявні однозгідно рішили запро
понувати, щоб на вересень відбути зустріч представника ПУН із ЦУ ОДВУ і
БО та Проводом УНО і БО для заслухання підсумків березневої конференції
ОУН та спільного продискутовання програми конференції УНР-уху, яка
була б достосована до ситуацій, які заіснували на різних теренах.
Друг Карманін поїхав до Ню-Йорку і звідти разом до ПУН піде офіцій
ний лист в тій справі. Я пишу про це лише порядком інформації. Було багато
моментів, які вплинули на таке рішення, але головний з них — це була про
грама і надіслані матеріяли до нас. Простудіювавши їх настідьки, наскільки

ДО

528

ЛИСТУВАННЯ

час позволяв, в мене витворились поважні побоювання відносно доцільности
предложення їх в такій формі, як вони тепер є, на наш терен.
Коротенько висловлю свою думку про ті доповіді, які нам надіслано:
Доповідь проф[есора] Ю. Бойка: Щоб уможливити дискусію на ту тему нам
слід би позволення хоч частинно її опублікувати (без тих уривків, де він атакує
інших членів ПУН) та підготовити ту справу основніше. Проблема делікатна
бо питання вже не лише Хвильового і його відношення до націоналізму, але
і питання «хвильовизму як складової частини ідеології українського націона
лізму». В цьому дуже пекучому питанні підсумки березневої конференція є
дуже загальникові і неясні. З тою справою на наш терен не можна йти поки
не буде Б ПУН рішення такого або іншого!
Завваги до преси і пропаганди друга Ждановича мають дуже багато цікавих
думок про проблеми Рідних Земель, але не заперечують ніяк теми в аспекту
УНР-уху і складових організацій, але радше звужені до Українського Слова.
Для нашого терену це не вистарчає. Треба поширити ту справу на всі терени.
Доповідь друга Бойдуника, по-мойому, найкраще опрацьована, але має
ту слабу сторону, що старається аналізувати причини недуги, але не дає ясної
картини як її лікувати. Проблеми нашого терену він все ще бачить очима з часу
його поїздок, але кожний з нас має право бути суб’єктивним. Друг Бойдуник
заторкає дуже небезпечну справу С[кладових] 0[рганізацій]. Симпатично ви
словлюється про «стару» еміграцію, виступає проти клітин ОУН і все це дуже
льоґічно обосновує. я далекий від того, щоб його аргументи легковажити. Але
може друг Бойдуник дав би відповідь звідки взяти поповнення для ОУН, коли
СО стануть тим, чим він бажає собі їх бачити, себто політично асимільовани
ми. Треба бути наївним, щоб вірити, що політична асиміляції тут є можлива
без національної асиміїїяції. Тут держава уточнена із нацією і політична аси
міляція є і національна асиміляція. Примір квебецьких французів гарний, але
Франція є самостійна держава, хто буде йти на зміну кадрам ОУН і звідки, як
не стане дійсних «французів», лише «квебецькі». Дуже небезпечна стежка і
не варто з нею йти на наш терен, бо це готове перекреслити все те, за що ми
тут недосконало, але все таки консеквентно через довгі роки змагаємось.
Зовнішня політична акція в насвітленні друга Андрієвського є для нас
на цьому терені невистарчаюча і незадовільна. Там нема форми вияву для СО
і горожан інших країн. Ґльорифікація можливостей УНР і ДЦ як заміни мо
менту сили з уст офіційного речника ПУН буде смертоносним ударом по акції
УВФонду і засуджує лінію ОУН у відношенні до УНРади на повну загибіль.
Цього в нас не можна представляти так!
Доповідь п[ані] Л. Сулими не дає, на жаль, відповіді ані на проблему вихови молоді взагалі, а націоналістичної зокрема. Дуже неспрацьована тема
і зовсім авторка не знає дійсности СО.
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Доповідь А. Гогача про суспільні процеси на Україні і їх вплив на форму
вання нової провідної верстви є обширна в інформації, але у висновках трошки
неконсеквентна. Пропустивши дещо із «внутрішніх порахунків», які не мають
відношення до теми, могла б бути використана в нас, бо дає багато матеріалу
про Рщні Землі.
Всі ці доповіді, взяті разом, були, напевно, цікаві для європейської конфе
ренції. Але наш терен є інший. Тут очікують не сумніви і різниць думок в ПУН.
Тут очікують узгідненої постави. Наш терен є так різноманітний і непідготований до того рівня дискусій і того рода проблем, що його участь в такій кон
ференції може бути фатальною для нас. Я особисто розумію потребу виміни
думок навіть у спірних справах, але прошу взяти на увагу МУН, ОУК нашого
терену які дещо інакше це бачать, вони далеко не є приготованими ще до такої
дискусії, а без них наша делегація на конференцію СО не може з’явитись.
Я переконаний, що в нас справи йдуть по властивій дорозі. Ми приготов
ляємось до З’їзду в 1960 р[оці], де якраз проблеми лиця і хребта УНО і будуть
з’ясовані. Але ми мусимо зберегти позицію ПУН ненарущеною і ясною, а
не позицією сумнівів, бо це використають ті, які хочуть бачити повну само
стійність тут.
Думаю, що буде дуже хосенною спільна зустріч в початку вересня, але
не думаємо, що добре було б на таку зустріч приїздити Голові ПУН. Не думаю
аж ніяк сугеррувати, хто повинен бути, це виключно Ваша справа, але боїмось,
шоб через Вашу участь в такій ситуації не розбивати Вами здобутого авторитету
на дрібну монету. Найцікавіше було б, нам здається, говорити із Ждановичем,
але правдоподібно того рода нарада є в компетенціях нового ресорту Діброви.
Хто б не приїхав, то будемо радо його вітати і надіємося — договоримося.
5. Про господарські справи в нас почались розмови і про висліди повідо
мимо.
6. В нас нічого надзвичайного. Дещо відпружена ситуапія у відносинах
із інж[енером] Коссарем завдяки другові Бідакові. Успокоілись інтриги Гультая, але він перейшов виразно до БУК і від їхнього імені іде на Конгрес і буде
там правдоподібно кандидувати. Був їхнім кандидатом на голову, а потім
містоголову торонтського відділу КУК, але не був вибраним. Дуже неприємна
ситуація, але здається доходить свого кінця.
Остаю з глибокою пошаною
Слава Україні!
[М. Плав'юк]
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Лист А. Мельника від 25 липня 1959 р.

25 липня 1959р[оку]*.
Шановний Друже.
Дуже Вам вдячний я за Ваші два листи з 1 та з 17 ц[ього] м[ісяця]; цього
другого застав я дома, вернувши з липневого засідання ПУН.
На вступі нинішнього мойого листа мило мені привітати Вас з черговим
гарним успіхом, добутим Вами на VI Конгресі УК. Моя глибока подяка Вам
і Друзям, що з Вами, за це велике досягнення, що ним є винесені Конгресом
резолюції в справі консолідації українського політичного світа, а зокрема б
справі СКУ.
Наспіли теж інформації про Конгрес від друга Островського, якими я по
ділився з В[нутріщньо]-П[олітичним] Р[еферентом]. Цей останній заготовив
короткий коментар, що появиться в УСлові з 2 серпня ц[ього] р[оку].
, З відповіддю на Ващого листа з 1 ц.м. я здержався до відбуття засідання
ПУН. Суттєвою відповіддю на нього є лист ПКомісії НК з 19.ц, заготовлений
в дні винесення постанов ПУН в справі ЗК УНРуху, що його повинні Ви вже
отримати. Сподіваюся, щодо Ваших рук дійшли теж липневі постанови ПУН.
Мій нинішній лист повинен би бути незначним доповненням до постанов
ПУН і до листа з 19.ц.
Є очевидним, що в теперішній стадії підготови ЗК годі думати про відбуття
її в предвидженому речинці, себто в перших днях вересня ц.р. Розв’язка, при
йнята в Ніягара-Фолс, є правильною. Акцентуючи її, ПУН доручив другові
Діброві взяти участь у вересневій стрічі представників УНО і ОДВУ. З огляду
на окреме завдання, перед яким є друг Зореслав** на Вашому терені, з огляду
на непевність чи дістане він візу до ЗДА і з огляду на неповну компетентність
його в справах організаційних і суспільно-громадських, прийшлось обмежити
представництво ПУН у вересневій стрічі до особи друга Діброви, з цею заввагою, що було би корисно, якщо би в цій стрічі міг взяти участь і друг Зореслав
і другі члени чи референти ПУН з американського континенту. Подрібна про
грама і речинець відбуття ЗК мають бути предметом вирішення на цій вересне
вій стрічі. Бажано було би визначити речинець ЗК по-змозі скорий, як тільки
зроблена буде належна підготовка її. Підготовча Комісія ПУН, очолена другом
Павленком, буде і на дальше помічною в цій підготовці.
У виконанні 1-ї точки липневих постанов ПУН друг Зореслав дістав до
ручення від окремої комісії в справі Гордієнка. Буду просити служити йому

* Вгорі над машинописним текстом з лівого боку аркуша почерком А. Мельника синім чор
нилом написано: «М. Коваленко».
** Зореслав — псевдонім Дмитра Андрієвського.
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потрібними заподаннями. Зараз він викладачем на Курсі Українознавства
в Санліс у Франції і по закінченні Курсу готовий буде до виїзду до Вас.
Дуже радий я, що кращають у Вас взаємовідносини з інж[енером] Коссарем. Запитував я друга Ешкіса, чи не м п би він переїхати до Европи, але
з переписки з ним бачу, що у нього для цього охоти немає; очевидно момент
життєвого забезпечення є цього причиною.
Це було би все, що я мав подати Вам в нинішньому листі.
Здоровлю Вас, Друже, всім добром. Слава Україні!

Лист М . Плав’юка від 6 травня 1960 р.

УКРАЇНСЬКЕ НАЦІОНАЛЬНЕ О Б’ЄДНАННЯ КАНАДИ
ІНКОРПОРОВАНЕ
ПРЕЗИДІЯ
Торонто, Онт[аріо].
6 травня 1960 року
Вельмишановний Пан
Полк[овник] Андрій Мельник
Голова ПУН
Европа
Вельмидостойний Пане Голово!
Щиро дякую за Вашого листа та копію привіту для СІК у Філядельфії. Ви
голосив я на тому конгресі доповідь, з якою не дуже погоджувались ні двійкарі,
ні бандерівці, але не було моєю ціллю їх задовольнити. В дискусії виявилось
одне; всі націоналістичні організації поза біжучими справами практичної
політики замало присвячують ваги основним світоглядово-ідеологічним
проблемам Руху і через те в суспільстві, а, зокрема, молоді шириться баламуцтво про те, що властиво є націоналізмом. Писання двійкарів про безклясове
суспільство та про позволення визнавати ідеалізм і матеріїзлізм членам ОУН,
хоч знайшло опрокинення в бандерівців, все одно наварило багато лиха в їхніх
рядах. Бандерівці тепер говорять про християнський волюнтаризм д[окто]р[а]
Д. Донцова і що є для мене новиною, але тому що в Д. Донцова все можливе —
не буду заскочений, якщо він те буде голосити. Нам не можна мовчки тому
станові приглядатись і треба діяти, бо і в нас деякі справи неясні, а головно
нерозпрацьовані. Обережно мусимо поступати із хвильовизмом, бо в інтерпре
тації проф[есора] Ю. Бойка — це чистої крови націоналізм, а це щонайменше
є дуже натягненою теорією.
Позатим в нас ряд інших справ:
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1. Отож від імені президії УНО Канади запрошуємо Провід Українських
Націоналістів, через Вас, вислати свого представника на наш черговий З ’їзд,
що відбудеться в днях 1—3 липня 1960 року в Судбурах. Після закінчення тої
конференції всіх наших Братніх Організацій маємо намір відбути в нас кон
ференцію з ОДВУ. На програмі тої конференції є передбачені виступи друзів
інж[енера] О. Бойдуника і інж[енера] Д. Андрієвського, так що в тому часі
сподіємося їх у нас.
2. Ми одержали останні матеріяли із засідання ПУН із квітня 1960 року.
Непокоїть нас точка 7 про світовий Шевченківський Ювілейний Комітет.
Після довгих років праці КУК і УКК та УНС в тому напрямі створення такого
комітету є дуже небезпечна справа. Я певний, що вони сприймуть той крок,
як намагання монополізувати їхню довголітню працю і це може не лище
ускладнити справу того комітету, але в інщих справах можемо мати труднощі
із УКК і КУК. Тому просимо зревідувати те становище. Нас заскочено тою
постановою, бо ніхто не лише нас, але навіть інж[енера] О. Бойдуника, що є
на цьому терені, не запитував про опінію, а було б варто її засягнути. Не знаю,
як тепер ПУН вийде із тої ситуації, але просимо зревідувати те рішення, бо для
нас воно може мати фатальні наслідки.
Також комунікат в справі інж[енера] Д. Андрієвського нас заскочив. Ми
знаємо про те, що від довгого часу існують анімозії між інж. О. Бойдуником
і інж. Д. Андрієвським. Одначе, справді на цьому терені не заіснували якісь
потягнення, що оправдували б той комунікат. Знаю, що в тому напрямі йшла
переписка між другом М. Шариком і вами, але це вважаємо за нормальне яви
ще, що і друг Шарик має право не у всьому погоджуватись із інж. Д. Андрієв
ським, ба що бідьше, навіть писати Вам про те. Одначе, Пане Голово, то було
становище особисте друга Шарика. Президія УНО, яка в тих справах таки
відповідає, не заняла такого становища і тому ми були щонайменше здивовані,
прочитавши той комунікат. Доказом того заскочення був такий факт, що ТП
цього терену, розглянувши той комунікат, вважає за вказане рекомендувати
до ПУН, щоб його в терен поза ТП не посилати. Цим я не хочу сказати, що ми
тут погоджуємося із всім тим, що друзі Д. Андрієвський чи О. Бойдуник гово
рять. Але ми слухаємо то все і не робимо з того трагедію, окрім того що реє
струємо сумне явище недоговорень і непорозумінь між членами ПУН. Але ми
аж ніяк не вважаємо, що в тих недомаганнях вина одної особи. Нас так болять
деякі виступи проф. Бойка, як і інж. О. Бойдуника, так і інж. Д. Андрієвського.
Чому на тлі того є комунікат лише в справі останнього, нас це дивує, але нема
ради — це справа ПУН, а не наша.
В часі перебування на цьому континенті вийшло ряд пропозицій інж.
Д. Андрієвському залишитись на цьому континенті. Він висловив сам також
бажання остатись тут. Чи Ви, Пане Голово, апробуєте таку поставу. Ми від
довгих місяців шукаємо за людьми до праці в Новому Шляхові і були б вдячні
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знати Ваше становище в тій справі. Одержавши його, можемо домовлятись
в тій справі безпосередньо і з інж. Д. Андрієвським.
Непокоїть нас дальший розклад в УНРаді і в бандерівців. Вже починає бути
голосною публична опінія про те, що Вас слід тепер очікувати із конкретними
пропозиціями в справі ліквідації компромітуючого стану УНР аді, а в часі СІК
ряд осіб зверталось до мене з думкою, що Ви один можете своєю ініціятивою
рятувати різні націоналістичні організації від дальшого розчленування і роз
биття. Наш терен радо бачив би ініціятиву ПУН в тих напрямах, бо це те, на
що суспільність очікує.
Остаю з глибокою пошаною
[М, Плав'юк]

Лист А. Мельника від 15 травня 1960 р.

15 травня 1960 р[оку].
Шановний Друже Президенте.
Спасибі за Вашого листа з 6 ц[ього] м[ісяця]. Радий я Вашим успішним
виступом на СІК. Чи доповідь Ваша буде друкована і де саме? Якщо ні, чи мо
жете надіслати мені копію її?
1. Дуже дякую за запрошення ПУН на З'їзд УНО ц[ього] р[оку]. Повідо
мляю, що представником ПУН на цім З'їзді буде С[успільно]Г[ромадський]
Р[еферент] ПУН Друг Діброва. Гадаю, що возьмуть участь в тім З ’їзді члени
ПУН: Зореслав і Антонєнко. Вдячний був би я за програму З ’їзду.
2. Сподіваюся, що доложені будуть усі належні зусилля щоби ЗН К відбу
лася на вашому терені в кращих обставинах як минулорічна стріча
в Лігайтоні і щоби закінчилася позитивним вислідом. Найкращі мої по
бажання в цім напрямі!
3. Порушена є у Вашому листі точка 7 квітневих постанов ПУН відносно
комісії для переведення підготовчої роботи в напрямку покликання до життя
СЮШКомітету. Як бачу, ця справа вимагає вияснення, бо як виходить з Вашо
го листа, сама постанова викликала занепокоєння. Ідея СЮШК не є нашою,
себто ПУН; вона вийшла від шевченкознавців в Европі. Створена окремою
постановою ПУН комісія має завданням дати поміч головно технічного ха
рактеру проф[есерові] Бойкові — відомому шевчекознавцеві в початкових
його працях для створення Ініціятивного Комітету, в склад якого ввійдуть
наукові і суспільно-громадські діячі європейського континенту. Згідно з інформаціями з кругів шевченкознавців, по створенню цього Ініціятивного
Комітету в Европі прийшла би черга на СЮШК як координатора всіх заходів
у вільнім світі для достойного відсвяткування обох ювілеїв 1961 та 1964 році.
Очевидно, зможе це бути осягнене за попереднім порозумінням і при участі
представників всіх ЮШК на всіх теренах українського поселення у вільному
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СВІТІ. До цієї ініціятиви шевченкознавців професорів: Зайціва, Бойка, Чижевського і других не могли поставитися ми негативно, коли за цією ініціятивою
заявилися в Европі круги демократичні, круги ОУНР і круги ОУНЗ. Але
як сказано вже, не вийшла ця ініціятива від нас, не ми є рушійною силою цієї
акції і далекі ми є від цього, щоби фірмувати цю акцію; ми помагаємо їй. Ви
несена ПУН-ом постанова про створення комісії не є для зовнішнього вжитку,
вона є внутрішньо-організаційного засягу; отже годі, щоби могла вона спри
чинювати ускладнення чи на терені німецькім, чи європейськім, чи далеких
заокеанських теренах. Стільки для вияснення цеї справи і заспокоєння.
4.
Переходжу до чергової справи, затронутої у Вашому листі з 6 ц[ього]
м[ісяця]. Нею є комунікат ПУН, якого зміст в найменшій мірі повинен би
дивувати Вас як ініціятора і реалізатора цеї внутрішньо-політичної лінії, що її
на внесення ТП канадійського, англійського і французького зайняла ОУН
у своїй заяві з дня 19 березня 1957 р[оку], в слід за якою фракція ОУН висту
пила з УНРади. Впродовж повних трьох років ця політична лінія ОУН була й є
брутально поборювана нашими політичними противниками і др. Лапичаком
на зовні, на вні була й є вона поборювана членом ПУН інж[енером] Д. Андрієвським. Це опозиційне становище члена ПУН шанували і респектували ми
як довго воно виявлялося тільки на форумі ПУН. Але Друг Зореслав не по
минув нагоди виїзду і свойого побуту на заокеанських теренах, щоби всупереч
заяві, зложеній на засідання ПУН перед своїм виїздом за океан, не проти
ставитися цій обов’язуючій всіх нас внутрішньо-політичній лінії у стрічах
з членством УНРуху. Ба дійшло до того, що в особистих зустрічах з провідним
нашим активом друг Зореслав покликався на імовірну згоду голови ПУН про
повідувати своє опозиційне становище, ставлячи цим голову ПУН в щонай
менше дивне світло. Не обов’язувала друга Зореслава і постанова, що її виніс
ПУН у висліді устійнень наших по Конгресі КУК в справі СКУ і ССУ. У нього
для цеї справи є свій погляд, який він виносив на шпальти ненашої преси,
надриваючи нашу поставу до так важливої справи, яка не належить до його
компетенцій як З [овнішньо-]П[олітичного] Референта.
Отже, створилася ситуація, в яку необхідно було внести ясність; внести
цю ясність стало завданням комунікату ПУН. Є для мене несподіванкою
Ваше здивовання із-за появи цього комунікату, коли за свідоцтвом приявних на стрічі в дні 20 лютня ц[ього] р[оку] в Торонто, Ви при розгляді «Звіту
з об’їзду Канади» пера друга Зореслава застереглися проти тенденцій, лянсованих в цім звіті, скваліфікували поодинокі виступи друга Зореслава на канадійськім терені як деморалізуючі наші кадри, призвичаєні до організаційної
дисципліни, і вимагали Ви, щоби він ті виступи припинив. Але є добрим
правом і обов’язком провідного члена ОУН забирати голос у всіх справах, які
лежать йому на серці. Тому за Ваші завваги Вам моє спасибі. З одною з них
вповні погоджуюся з Вами, друже, сказав би я з висновком Ваших міркувань:
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«Це справа ПУН», бо ж справді тільки ПУН компетентний в ній забирати
компетентне слово. Особи проф[есора] Бойка і інж[енера] Бойдуника ніяк
не причасні до справи, яка є змістом комунікату ПУН; змістом його є розхо
дження друга Зореслава з внутрішньо-політичною лінією ПУН. І тут не тільки
правом, але передусім обов’язком ПУН стало винести рішення. І на засіданні
в Парижі та в Мюнхені одноголосно винесено це рішення, яке є нічим іншим
як ствердженням подійсного стану річей.
5, Щоби відповісти на Ваш запит, яке є моє становище до «пропозицій
залишитись інж[енеру] Д. Андрієвському на американському континенті»
мушу знати: а) що саме пропонується другові Зореславові; б) його погляд на цю
пропозицію; в) мірьсування членів ПУН в цій справі.
Не хотів би я другові Зореславові, якого, попри нащі розходження з ним,
всі ми в ПУН шануємо, відповідаючи на Ваш запит зробити щось наперекір
чи зробити потягнення, яке у висліді не відповідало би йому як членові ПУН.
в цій затронутій Вами справі пишу другові Зореславові; він дотепер про неї
не писав мені. Згадував мені про неї в однім зі своїх листів друг Діброва. Мені
відома з перед трьох літ Ваша пропозиція відносно друга Зореслава для праці
в зовнішньо-політичній ділянці в Оттаві. Отже, як бачите, з моєю конкретною
відповіддю на Ваш запит прийдеться якийсь час заждати; сподіваюся все ж
таки, що її отримаєте перед цьогорічним З ’їздом УНО.
6. Ледви кількома словами порушили Ви в закінченні Вашого листа ряд
важливих справ. За Ваш погляд відносно них я вельми був би Вам вдячний.
Сподіваюся, що мали Ви вже змогу ділитися Вашими міркуваннями відносно
них з другом Дібровою і Зореславом. Знаю, що вступні розмови інформатив
ного характеру з п[аном] М. Лівицьким заповіджені є на другу половину травня
ц[ього] р[оку]. Перервані з приводу смерти С. Бандери наші розмови з ОУНР
ледви чи зможуть бути взновлені скорше, ніж ОУНР відбуде свій черговий
з’їзд. Наша ініціятива зможе отже наступити щойно по з’ясованню ситуації
в названих таборах, хоч загальна ситуація вказувала би на поспіх.
Ось стільки від мене у відповідь на порушені питання у Вашому листі,
за який ще раз дуже дякую.
Здоровлю Вас, друже. Президенте всім добром.
Слава Україні!
[Підпис]
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Лист М . Плав’юка від 27 жовтня 1961 р.

27 жовтня 1961 року
До Проводу Українських Націоналістів
на руки Голови ПУН
полк[овника] А. Мельника
Вельмидостойний Пане Голово!
Сьогодні одержав я листа писаного п[аном] інж[енером] О. Бойдуником
до м[а]ґ[іст]р[а] Є. М., з дати 23 жовтня 1961 р[оку] як відповідь на висновки
наших нарад з 14 жовтня. Та відповідь нас дуже затрівожила і тому цим листом
хочу передати становище УНО Канади до тих проблем.
1. Рішуче застерігаюся проти закидів п. інж. О. Бойдуника, щобуцім-тонаша
вина в тому, що становище нашого терену було подане запізно до відома ПУН.
Це не відповідає дійсности, бо становище нашого терену постійно було, ви
браним за згодою п. інж. О. Б., мґр- Є. М. виразно з’ясовуване і в час. Чому інж.
О. Б. трактує це як становище одної особи і проти того, буцім-то особистого,
становища цитує становище інших осіб — то це його справа. Інж. О. Б. знає
дуже добре, що він від повороту з Канади не написав ані одного листа до Пре
зидії УНО ані до Голови її і тому не міг він очікувати від нас становища іншого
як переписка з мґр. Є. М. Коли в останньому листі інж. О. Б. до мґр. Є. М.
натякнув можливість повороту ОУН до УН Ради і вимагав становища нашого
терену — ми відбули наради 14 жовтня і передали виразно наше становище.
2. Постанова ПУН, щоб ОУН повернулась до УНРади є страшним уда
ром для нашого терену. ПУН має безсумнівно право рішати ту справу в згоді
з його бажанням, бо на це устрій УНР-уху дає йому прерогативи. Прошу лише
ласкаво приняти до відома, що наш терен зазнає тим потягненням такого
удару, що ледве чи на цьому терені вдасться відзискати коли-небудь престіж
для ПУН — ОУН і за це несе виключну відповідальність ПУН, який, зокрема,
на внутрішньо-політичному відтинку веде таку лінію, яка нас на цьому терені
добиває. Бо як можна вважати, що інж. О. Б. серіозно трактує нас, коли він
в свойому 6-сторінковому листі дає нам дуже довгі поучення, але навіть не по
дає, на яких умовах ОУН повертається до УНРади характеризувати, що ті пе
редумови є «досить тугі» нам не вистарчає. Це є доказ недовір’я до нас з його
сторони. Бо ми є за консолідацію політичного відтинка.
Ми підтримали конференцію круглого стола. Але ми є проти коаліції
ОУН — УРДП — УНДС, бо ми переконані, що в цій ситуації це є політичне
самогубство. Чому йти з УРДП і УНДС. Та ж вони гірше і підліше виступали
проти ОУН як всі інші партнери. Тому що п[ани] Лівицький і Багряний про
грають рунду із іншими партнерами. Для рятунку тих двох панів нема чого
нам йти на таку слизьку дорогу. ОУН не має чого боятися, що помиряться
3 5 -1 1 -4 9 6
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УНРадівські партії. Щасти їм Боже! Місія ОУН не є вмішуватися в ті конфлік
ти. ОУН не може ніхто закинути І не закидає тепер огроблювання УНР-ади,
бо ОУН доказала, що її політика була правильна. А де є запорука, що завтра
УРДП і УНДС не збльокуються знов проти ОУН із всіма ішпими фікціями.
Де є ті зміни конституційні, які б хоронили УНРаду від тих функцій. Чому
ОУН не продовжує своєї місії і не змущує всіх до консолідації. По-нащому
на конференції круглого стола ОУН повинна була заняти виразне становище,
що ми домагаємося консолідації всіх діючих політичних чинників щонай
менше як передумова.
Я певний, що ситуація як ОУН, так і двійкарів, так і УРДП, так і УНДС є
така, що того становища ОУН не можуть Ігнорувати. А якщо навіть ще тепер
ігнорують — то ОУН публічно повинна ту позицію боронити так, як боро
нила правильну політику свою проти карколомних кроків «більшости» ВО
і.Президії УНРади. Це є позиція порядкуючого чинника, яку наше суспіль
ство, напевно, підтримало. А де опиняється ОУН в спілці з УРДП і УНДС.
Хіба що рятівничими панів Лівицького і Багряного. Я знаю, що це не є інтенції ПУН, але це є наслідки нашої тактиюі на тому відтинку. І не дай Боже,
щоб я мусів бути свідком ще одного резиґнування інж. о . Б. за короткий
час з УНРади, коли панове Лівицький і Багряний його знов змайоризують!
Во ім’я чого все це! Теза інж. О. Б., що ми мусимо до УНРади піти перед
ОУНЗ і двійкарями є зовсім фальшива. Не в тому хто перший піде, а в тому,
хто зведе всіх лежить успіх сили і громада так оцінить ту ситуацію. ОУН має
місію всіх звести разом на базі новій, яка б забезпечувала успішну діяльність
нового центру і яка еліменувала б всі фікції. З листа інж. О. Б. ми не маємо
вражіння, що це діється тепер.
Тому, пане Полковнику, апелюємо через Вас до Проводу Українських
Націоналістів стриматись від остаточних кроків бльоковання з УРДП і УНДС
до часу, поки повна концепція консолідаційної акції не буде дана до вгляду
складовим організаціям УНРуху. В іншому випадку в нашому терені можуть
заіснувати речі, які будуть преважкими ударами для всіх нас, ми є за консолі
дацію, але ми є проти партійних бльоків!
Домова трьох партій є протирічна постановам Конгресу КУК і ми її не змо
жемо піддержати. Натяки інж. Д. Андрієвського про справи УНРади довели
до конфлікту з Головою КЕ УНО п. М. Шариком. Я боюся прямо думати про
те, що буде він робити, якби він довідався про бльок ОУН з УРДП і УНДС. Чи
в ПУН виразно усвідомлюють собі всі члени наслідки можливости резрпнації
М. Шарика з Голови КЕ УНО піц сучасну пору, а Меткого з ТП. Я знаю, що це
може поважно захитати нас і тому апелюю ще раз припинити методу незрозумідого нам нагло поспіху, не трактувати нас як дітваків, інформувати нас про
концепцію санації, а не лише ставити перед завершені факти. Підкреслюю ще
раз, що ми за консолідацію політичних сил, але не за те щоб підписуватись під
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про що нас навіть не вважають за потрібне поінформувати. Я знаю,
що на це мені інж. О. Б. скаже, що він писав масу статей про те, але я питаю,
що є сьогодні концепцією ПУН, яку ми маємо підгримувати.
Мені прикро писати цього листа. Але заторкнена справа така важна і бо
люча для нас, що попри становище УНО я буду мусів і особисто до тої справи
заняти становище. Може воно не таке важне для ПУН, що я про то думаю, але
я щиро пишу Вам, Пане Полковнику, що я витримав за останні 2 роки багато
ударів в обороні позицій Українського Націоналістичного Руху на цьому терені. Під ними я не заломався, бо знав, що приходять вони від неприхильних
нам чинників. Але цей може бути тим, який перетягне міру і може змусити
мене особисто витягнути з того раз і на все остаточні висновки.
Остаю з глибокою пошаною до Вас
[М. Плав’юк]

ЧИМОСЬ,

Л и ст А. М ельника від 7 листопада 1961 р.

7 листопада 1961 р[оку]*.
Шановний Друже Президенте.
Потверджую отримання Вашого листа з 27 жовтня 1961р[оку] і дуже дя
кую Вам за нього. Писав мені наш генерал, що отримав копію цього ж листа
і змістом його поділився з друзями в Мюнхені.
Повідомляю ввічливо, що так Ваш лист з 27 м[инулого] м[ісяця], як і лист
друга Островського до мене з 14 м.м. враз із постановами торонтської наради
з 14 м.м., будуть предметом розгляду ПУН на його засіданні в дні 11 листопада
ц[ього] р[оку]. про вислід цього розгляду негайно Вас сповістимо.
Повідомляю Вас рівночасно, що до Президії УНРади вплинула наша заява
з 2 листопада 1961р[оку] про поворот фракції ОУН до УНРади.
Мені відомо, що у свій час, коли йшли наші переговори з іншими полі
тичними угрупуваннями в консолідаційних справах, вислані Вам були т[ак]
зв[ані] «Підставові Передумови», що були базою наших розмов з цими угру
пуваннями. Тому дивує мене, що ставлені нами і прийняті передумови наші
не дійшли до Вашого відома, Прийдеться цю справу провірити.
Не буду скривати перед Вами, що затурбований я змістом Вашого лис
та, зокрема кінцевими міркуваннями в ньому. Переконаний я, що пишучи
його руководилися Ви найкращими інтенціями й Вашим розумінням кон
солідаційних справ. Вірте, Друже, що й ПУН, схвалюючи поворот фракції
ОУН до УНРади, кермувався нічим іншим як тільки добром Батьківщини,
УНРуху й ОУН, так як він його розуміє. Було би моїм бажанням, щоби про
* Вгорі над машинописним текстом з лівого боку аркуша почерком А. Мельника синім
чорнилом написано: «М. Коваленко».
35*
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це переконані були Ви й друзі, що з Вами, та щоби прийшли до переконання,
що в теперішній ситуації намічений нами шлях єдино реальний, який може
дати вдовляючу розв’язку консолідаційного питання. Вдячний буду, коли в цім
напрямі впливати будете на наші ряди, яким Українська Справа не менше до
рогою, як нам в ПУН.
Ось на марґінесі Вашого листа поки що стільки моїх особистих міркувань,
які дуже прошу взяти під увагу.
З побажаннями моїми Вам дальших успіхів в жертвенній Вашій праці здо
ровлю Вас, Друже всім добром.
Слава Україні!

Л и ст М . П л ав’юка від 2 7 січня 1962 р.

27 січня 1962 року
Вельмидостойний Пане Полковнику!
Щиро дякую за Вашу відповідь з грудня 1961 року. Очікував нетерпеливо
на Ваш заповіджений січневий лист, але дотепер його не одержав і тому пишу
цього листа.
В нас ситуація дуже важка. В розгарі справ відійшло від нас двох друзів,
які мали преважливе відношення до справ. Маю на увазі д[окто]р[а] 3. Книша,
який після легкого атаку серця, відійшов від всякої активної праці і виїздить
на кілька місяців на відпочинок. А він мав відіграти певну ролю при перене
сенню Нового Шляху до Торонто. І рівночасно з тим дістав нервовий розстрій
О. Тарнавський. Вже місяць він лежить в ліжку і лікарі не заповідають скорого
видужання, а в жодному випадку не передбачують його повороту до праці
в Новому Шляху. В парі з тим нас шантажує ред[актор] А. Курдидик і заповідає
бажання відходити від нас.
Я був змушений попри всі інші обов’язки виручати О. Тарнавського —
хиба що на те, щоб і самому випробувати силу своїх нервів. Буду робити все,
що в моїх силах щоб втримати цей терен від провалу, але я не можу всего
зробити. Закінчуємо контест НШ з повним фінансовим успіхом (впродовж
року Ювілейних Святкувань ми придбали для НШ понад 30000 дол[арів] до
помоги). Тим більш болючим є наша неспроможність дати собі раду із змістом
газети. Тому ще раз прошу Вас, Пане Полковнику, проаналізувати ту ситуацію
і винести рішення в пропозиціях, які я кідькакратно предкладав в пресововидавничих справах.
Бунт у Вінніпегу провалюється. Почались в них внутрішні свари і думаю,
що їхні дні почислені. Ще тримається твердо Геврик. Проф[есор] П. Юзик
збирається кандидувати до парляменту і хоче втекти від всяіаїх контроверзійних справ. Топольницький пішов в опозицію проти опозиції, бо немає в них
.
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фінансової відчитности. Погорецький хотів би дістатись назад до праці в НШ
за умови, що УНО публично відречеться контактів з ПУН. Климків вже має
всего досить. Одне є певне, що терен тепер бачить, що їм не вдалось збунтувати
терену проти нас. Прийкіли знов їхні емісари (Гірняк і Божок) щоб відновити
переговори. Ми не відкинули їх, але вимагаємо того самого, що від початку
бунту заявили (відкликати наклепи на УНО, зліквідувати Комітет і привернути
Філію УНО Вінніпег в систему УНО), а ми тоді привернемо їхні членські права.
Думаю, що торги будуть довгі і закінчаться в осені цього року на З’їзді УНО.
Попали ми в клопоти з ВО УНРади, який помістив провокативні інструк
ції в справі фінансових акцій, як також в справі політичних кампаній. Ми ще
так низько не впали, щоб під фірмою Т[оварист]ва Сприяння УНР проводили
кампанію проти кольоніялізму. УНО вело її ще перед тим, поки ті панове при
їхали до Канади. Дивуюсь, як наші представники в УНРаді могли допустити
до того. Ми пищемо листи в тій справі до ВО УНРади, які не дуже то приємно
нам писати, а їм тим більще читати. Але немає ради.
Очікую на Вашу відповідь та остаю з правдивою пошаною
Ваш
[М. Плав'юк]

Л и ст А. М ельіш ка від 2 9 січня 1962 р.

29 січня 1962 р[оку].
Шановний Друже Президенте.
Щойно по січневім засіданні ПУН, поза сумнівами, яьсі залягали у мене
відносно затронутих в останнім Вашім листі питань, маю змогу, вернувши до
мів, дати конкретну відповідь на головні два з них в нинішнім листі.
Знаю, що від секретаріату ПУН Друг Хорват з’ясовує Вам становище ПУН
відносно ряду справ, які були предметом всестороннього розгляду на цім січ
невім засіданні. Та в обов’язку моїм сповнити довг, що його я маю супроти
Вас.
Ще раз спасибі за пам’ять про мене і милі побажання Ваші; сподіваюся,
що отримали Ви мої грудневі й січневі.
В першу чергу спинюся в нинішнім листі на справі Українського Слова.
Вона була головною темою нашої попередньої переписки, в якій не найшли ми
вдоволяючої Вас розв’язки, коли вертаємо до неї в останніх листах наших.
Ваша сугестія перемінити тижневик УСлово на журнал з наміченими пер
сональними пересуненнями стрінулася на засіданні ПУН з одностайною нега
тивною поставою, її відкинено як нереальну під теперішню пору й як незгідну
з інтересами та престіжом УНРуху. Нереальною являється Ваша пропозиція
в першій мірі із-за персональних моментів: друг Шуляк віддавна ставиться не
гативно до пропонованих Вами пересунень. У нього п’ятичленна рідня, його
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дружина найшла належну іі званню працю й від ряд літ запрацьовує на прожи
ток цеї рідні, діти почали науку в французьких школах, сам Шуляк зрісся з па
ризьким тереном і почуваться на нім добре. На нім як уповноваженім ПУН для
справ Н[аціоналістичного] В[идавництва] вЕ[вропі] лежить і головна частина
відповідальної праці в організаційній та суспільно-громадській ділянці. Цеї
відовідальности він свідомий і вклавши впродовж довгих років стільки зусиль
для вдержання паризького осередку, він дорожить ним і для нього жертвує всі
сили знаючи, що його відхід з Парижа рівнозначний з ліквідацією і осередку,
і французького терену.
Не до переведення є дальша Ваша пропозиція, щоби Дрзт Зореслав очолив
і редагував УСлово як журнал. Він ріщуче відмовився від цього завдання, зоіфема, коли ввійшов до ВО УН Ради. Подібне завдання, яке від ряду літ про
бував виконати проф[есор] Павленко, понині не здійснене і немає виглядів
на його здійснення. Виходить, що за редакцію журналу й він не в силі взятися.
Отже, на редагування журналу у нас в Европі немає ніяких виглядів, бо немає
на це сил.
Треба нам мати на увазі, що УСлово як орган УНРуху мусить реагувати
на події якщо не з дня на день, то принайменше з тижня на тиждень; завдання
цього не сповнить місячник чи двомісячник, чи квартальник. А вже годі уявити
собі, щоби ПУН з осідком в Европі міг успішно й свобідно реагувати на ці події
через Вінніпег чи Буенос-Айрес.
Добре розумію, що прогалину, яка заіснувала з хвилиною смерти Друга
Сокирка, мусимо кимсь виповнити. Це завдання сповняв короткий час друг
Зореслав; тепер він цього сповняти не може. І коли показується, що прога
лини цеї ніяк не можна виповнити Шуляком чи Ващенком без рівночасного
зруйновання осередків їх праці, то ж мусимо звернути увагу на не вичерпані ще
інші можливості ненайгіршої розв’язки цього питання. Мені невідомі заходи
Ваші порозумітися в цій важній справі з друзями Кентржинським, Маруняком
і Пундиком. Кожний з них обізнаний з редакторською працею, бо кожний
редагував свого часу один з наших органів, кожний з них в теперішний час
не звязаний редакторськими зобов’язаннями. Треба, отже, шукати розв’язки
серед них поза канадійським тереном, якщо не находите її серед провідного
нашого активу в самій Канаді (Ренс, Селешко, Росоха), чи серед зрілого еле
менту МУН (Коссар юн., Біляк).
Годі погодитися з неправильною постановкою Вашою, мовляв: приси
лайте Шуляка, інакше відповідальність за катастрофу паде на Вас. Мусимо
здавати собі справу з цього, що в Европі залишилися на поодиноноких теренах
десятки, а то й одиниці нашого членства, коли на заокеанських теренах на
раховуємо його сотні й тисячі. І нерідко виринає думка, чи теж для посилення
європейських теренів не звертатися за океан.
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II. Між рядками чи в рядках Вашого грудневого листа вичувається жаль
до ПУН, що, мовляв, ігнорує він всі вимоги-бажання провідного нашого ак
тиву канадійського терену. В ім’я правди мушу ствердити, що кожна сугестія
чи пропозиція Ваша чи других з Вашого терену завжди була під розглядом
ПУН і вирішувана в найкращому розумінні добра Справі, якій всі служимо.
Це відноситься і до відомих постанов з жовтня минувшого року, зокрема по
станови відносно повороту ОУН до УНРади. Правом кожного з нас є заступати
свою думку і своє становище, не поминаючи, а навпаки шануючи думку друго
го. І коли V ВЗУН покличе до життя новий ПУН, кожний з нас респектувати
буде його рішення, якщо й ці рішення не совпадати будуть із становищем
чи погядом нашим: моїм чи Вашим.
Йде підготова до чергового ВЗУН, на якім буде вирішена нова політична
лінія, новий устрій, новий персональний склад провідних органів УНРуху, зо
всім новий план діяння. Відомою є вимога відмолодження ПУН, яку я гаряче
вітаю як оправдану й раціональну. Тому оправданою була би вимога, щоби
в підготовку V ВЗУН включилися активно чільні одинниці провідного нашо
го активу і основно підготовляли до вирішення ВЗУНом зголошені вимоги
і пляни. Тому цей обов’язок лежатиме і на Вас, Друже, як ініціяторові не одаої
постановки, яка зможе ввійти в життя по схваленню її ВЗУНом. А поворот
ОУН до УНРади не може тут грати децидуючої ролі, бо він не є ціллю нашого
діяння, а тільки засобом.
III. Спасибі за інформацію про ФАМ і Літаль. Як знаєте, справа нашої там
інвестиції є поки що відкритою доки не вияснені будуть деякі моменти.
Радий я, що друк Смолоскипу перейшов до Нового Шляху. Тішуся по
правою справ в Ст. Боніфас; дай Боже, щоби до такої ж поправи прийшло
скоро й у Вінніпезі.
В минулім році згадували Ви про можливість відвідин Европи. Я незви
чайно радий був би, якщо б ці відвідини стали дійсністю, бо мав би я нагоду
гостити Вас у мене й передискутувати ряд справ, що нашої виміни думок ви
магають. Тому старайтеся здійснити Ваш цей задум.
А до цього часу цим шляхом здоровлю Вас, Друже, і Рідню Вашу всім до
бром.
Слава Україні!
[Підпис]

Л и ст А М ельника від 6 липня 1963 р.

6 липня 1963 р[оку].
Шановний Друже,
Потверджую отримання Вашого листа з 22 червня ц[ього] р[оку] враз із залучником і дуже дякую Вам за нього.
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ІЗ залученої копії Вашого листа до друга Зореслава та із статті Вашої, по
міщеної у нашій пресі утворюю собі хоч частинний образ про довершений
Ваш задум, що ним була Студійна Конференція. Вітаю Вас з черговим успіхом,
яким незмірно радію. Спасибі за Ваш вклад.
Поважний образ дасть нам друг Шуляк, якого повороту очікую з дня
на день. Та затривожений я відомістю про стан його здоров’я, через що не знаю
чи скоро зможе він поділитися з нами вислідом своєї місії.
Повідомляю, що до його повороту, а згодом — звіту й розгляду цього звіту
на нашому засіданні, здержуюся з потягненнями у справах, затронутих у Ва
ших останніх листах, З огляду на недугу друга Шуляка і передбачене лікування
його та з огляду на відпустковий теперішній сезон, треба очікувати, що до цих
потягнень не прийде скорше, як в наступнім місяці, Інформую Вас про це,
щоби Ви знали про дійсну причину проволоки.
Згідно з Вашою сугестією переслав я через друга Зеленого привіт міні
строві Мартінові. Для Вашої інформації залучую копію його. Маю відомість,
що привіт цей дійшов на місце призначення.
Тішуся, що Вашими заходами пощастило другові Шулякові бути на авдієнції у прем’єра Пірсона.
З привітом для В[ельми]Ш[ановної] Дружини Вашої, здоровлю Вас Друже
всім добром.
Слава Україні! [Підпис]

Л и ст М . П л ав ’ю ка від 27 травня 1964 р.

27 травня 1964 року
Вельмидостойний Пане Полковнику!
В залученні висилаю фотокопію листа Антоненка до Макса та мою від
повідь йому. Лист той написаний після повороту Антоненка з НЮ-Йорку
та нарад із членами Зарева. Він не є відокремленим явищем, він віддзеркалює
наставлення до мене і моїх пропозицій ряду людей із ЗДПА, про які я Вам
писав давніше. В серії тих оправ останнім афронтом є те, що ТП терену ЗДПА
мимо того що, з ними я говорив в квітні про теренову Конференцію і обіцяли
на неї запросити мене —дотепер (З дні перед конференцією) мені запрошення
не післали. І можете уявити собі, як приємно я почуваюся, коли Ешкіс мені
сьогодні радив їхати без запрошення, бо він їм написав про те, щоб вони щось
з тим зробили. Він і інші члени нашого терену те запрошення одержали.
Пане Полковнику! Прошу щиро Вас зважити всі ті справи і винести рішен
ня в них. Я не маю ані охоти, ані сили заниматися інтригами. Інакше я не можу
кваліфікувати тих справ. Я побоююся, що за тими справами криється хтось
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ІЗ членів ПУН і це мені найбільше болить, бо ж про всі свої пляни я звітував
Вам і писав до ПУН та маю їхнє затвердження.
Я маю можливости працювати для спільної нам справи без тих всіх інтриґ
і прошу Вас уможливити мені це. Якщо ці справи мають і надальшє мати місце,
то я все одно скоріше чи пізніше зрезиґную, бо заявляв Вам неоднократно, що
на інтриги і внутрішну крамолу не піду!
Якщо немає в нас сили припинити того рода справ, прошу для добра
справи звільнити мене з обовязків с/г референта, відкликати Конференцію
ІЄНО у Вашингтоні, дати змогу тим, які не погоджуються з моїми плянами
праці на с/г відтинку перебрати відповідальність за ті справи, а я, напевно,
не буду їм платити тою монетою, якою платять вони мені. Справа направду
нагла і ми можемо заощадити собі багато неприємностей і може і грошей,
коли в тій справі западе ясне рішення. Я свідомий, що та справа пішла доволі
далеко, якщо ходить про підготовку, але вона все ще є в нашому середовищі і
не вийшла на сторінки преси. Отже, краще, якщо мається ліквідували її, ро
бити тепер чим пізніше.
Якщо б Ви настоювали надальшє мимо всіх тих моментів на Конференції
ІСНО, то вона може відбутися успішно за умови що в тому часі у Вашингтоні
будете і Ви. Ви згадували многократно про те, що Вам це дуже важко виконати
і я на тому не настоюю, але пишу щиро, що лише Ваша приявність, здається,
переконає людей, що всі ті заходи ведуться за відомом ПУН, а не є інтригою
проти ПУН.
Очікую на Ваше рішення в тих справах та остаю з виявами глибокої по
шани до Вас. Слава Україні! Ваш

Л и ст А. М ельника від 1 червня 1 964 р.

1 червня 1964р[оку].
Шановний Друже.
Отримав я нині Вашого листа з 27 м[инулого] м[ісяця] і дуже стривожений
змістом його як і фотокопією листа друга Антоненка з 23 м.м.
Признаюся, що не знаю, до чого зводиться становище Зарева, з яким со
лідаризується друг Антоненко, і у висліді цього становища ні Задорожний,
ні Антоненко не мали би взяти участи в Конференції ІСНО як члени Зарева.
Вичуваю, що друг Антоненко не поінформований достаточно про кон
ференцію ІСНО ініціативним гуртком, коли пише про «темнії дороги» і про
«ніж в спину». Я не сумніваюся в цьому, що руководився друг Антоненко най
кращими інтенціями, пишучи цього листа з 23 м.м. Непогана є його думка про
альтернативу до викреслення 9-ї точки порядку нарад Конференції ІСНО.
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На Ваші конкретні пропозиції у Вашому листі з 27 м. м. відповідаю з місця,
шо немає мови передусім в теперішній ситуації по стільки заходах припинювати підготову Конференції ІСНО. Її треба відбути у визначеному часі й викорис
тати для її відбуття добру нагоду, що нею є святкування відкриття пам’ятника
Тарасові Шевченкові у Вашінґгоні. Певен я, що на самій Конференції прийде
до узгіднення становищ, в крайкому випадкові до компромісової розв’язки.
Було би добре перед виїздом до Вашінґтону відбути в Торонті пропоновану
другом Антоненком зустріч в названім особовім складі.
Наведені Вами моменти не дають підстави до витягання Вами заявлених
далекойдучих консеквенцій. Приємними не є ці моменти, але вони не можуть
Вас зражувати і не сміють захитати в здійснюванні добрих задумів Ваших, при
йнятих ПУН-ом з дорученням Вам їх перевести в чин.
Відкидаю і застерігаюся проти підозри, мовляв, за прикрими моментами,
про які згадуєте, криється хтось з членів ПУН. Виключаю, щоби хтось з них
створював Вам труднощі в довершенні Конференції ІСНО. Хто з членів ПУН
мав які завваги, він їх висловив і вони подані до Вашого відома. Від нікого
не було засадничого застереження; всі заявилися за Конференцією ІСНО
як черговим важним етапом підготови V ВЗУН. Тому ПУН радо пішов на
зустріч Вашим суґестіям, призначаючи друга Шуляка представником ПУН
на Конференцію ІСНО і друга Рогача учасником її.
Що в ЗМОЗІ нашій чи моїй було й є , було зроблено і буде зроблено. В одному
не маю ніяк змоги вволити Вашій волі, себто прибути до Вашінгтону. Є гра
ниці людських можливостей і їх не слід переступати. Розумію дуже добре вагу
Ваших пропозицій для добра і престіжу нашого руху. Та «не Геркулес»...
Отже, Друже, видержки! Не беріть собі до серця афоронтів, тощо. Продо
вжуйте важне завдання і здійснюйте в добро дорогої нам Справи!
Здоровлю Вас, Друже, всім добром.
Слава Україні!
[Підпис]
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