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У статті подається огляд документів Євгена Коновальця в Архіві ОУН 
у Києві. Переважну більшість цих документів складає листування 
полковника Коновальця з чільними діячами УВО і ОУН, а також відо�
мими українськими політиками і громадськими діячами. Листування 
Є. Коновальця є важливим джерелом для дослідження історії україн�. Коновальця є важливим джерелом для дослідження історії україн� Коновальця є важливим джерелом для дослідження історії україн�Коновальця є важливим джерелом для дослідження історії україн�
ського національно�визвольного руху.
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Yuriy Cherchenko
The review of the Yevhen Konovalets’s fund documents in OUN archive in 
Kyiv
The review of Yevhen Konovalets’s fund documents in Archive of OUN in 
Kyiv is given in the article. Overwhelming majority of these documents 
is the correspondence of colonel Konovalets with the main figures of 
UVO and OUN, and other famous Ukrainian politicians and public men. 
Correspondence of Y. Konovalets is an important source for research of 
history of Ukrainian national liberation movement.
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ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ ФОНДУ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ В 
АРХІВІ ОУН У КИЄВІ

У червні 2011 р� в���вн����� ����в������ річн��� ві� �н� н�� р� в���вн����� ����в������ річн��� ві� �н� н��р� в���вн����� ����в������ річн��� ві� �н� н��
р��женн� в����н�г�  укр�їн��к�г�  ���і��чн�г�  і вій��к�в�г�  �і�
�ч�,  ��н�г�  з керм�н�чів укр�їн��к�ї н��і�н���н�ї рев��ю�ії 
1917—1920 рр�,  керівн�к� ф�рм��ії Січ�в�х С�рі���ів,  Н�ч���н�ї 
К�м�н�� УВО і Пр�в��у Укр�їн��к�х Н��і�н��і��ів ���к�вн�к� 
Євген� К�н�в������ В Архіві ОУН у К�єві зберіг�є���� кі��к���� 
��кумен�ів Євген� К�н�в������ У �ій �����і м� ����єм�  ��ше ���
біжн�й �г��� ��кумен�ів з ф�н�у Євген� К�н�в�����,  ��кі��к� 
��� ��г�  щ�б ��к���н�  р�зк�з��� �р�  в�е,  ��н�ї �����і,  зв�ч�йн�,  
бу�е з�м����

Архів ОУН зн�х������� в К�єві �р� біб�і��е�і ім� О�ег� О���
ж�ч�� Бі��ш� ч����н� ��кумен�ів �рхіву ��к ч� ін�кше ��в’�з�н� 
з і���рією укр�їн��к�г�  н��і�н���н��в�зв���н�г�  руху� В �рхіві 
зібр�ні ��кумен�� є��н�ї ОУН ��  р�зк��у �рг�ніз��ії в 1940 р�,  � 
��к�ж ��кумен�� й м��ері��� ОУН �і� �р�в���м А� Ме��н�к� �і��
�� р�зк��у� З�крем�,  �е ����� �� інші ���б���і ��кумен�� чі��н�х 
�і�чів ОУН �� різн�х укр�їн��к�х ���і��чн�х ��р�ій і �рг�ніз��ій,  
з�крем�,  Євген� К�н�в�����,  Ан�рі� Ме��н�к�,  Дм��р� Ан�рієв�
��к�г�,  С�е��н� Б�н�ер�,  Ю�і�н� В�����н�,  О�ег� К�н��б��О���
ж�ч�,  Б�г��н� Кен�рж�н��к�г�,  М�х�й�� К����зін��к�г�,  Ан�рі� 
�� М�к��� Лів���к�х,  В�����м�р� М�р��н��,  Євген� Он���к�г�,  
М�к��� П��в’юк�,  М�х�й�� Се�ешк�,  Оме��н� Сен�к�,  Яр����в� 
С�е��к�,  М�к��� С�іб�р��к�г�,  С���р� Чучм�н�,  О�ег� Ш�у���
Ж��н�в�ч� �� ін� В �рхіві ��к�ж зберіг�ю���� �в��гр�ф� ві��м�х 
укр�їн��к�х �і�ер���рів: Євген� М���нюк�,  Ле�ні�� М��ен�з� й 
У���� С�мчук��

О��б�в�й ф�н� ���к�вн�к� К�н�в����� в Архіві ОУН х�ч і не 
є кі��кі�н�  н�йбі��ш�м,  �р��е ��кумен�� ф�н�у є без�інн�м� ��� 
укр�їн��к�х і���р�ків� О�н�вн�й м���в ��кумен�ів ���к�вн�к� К��
н�в����� в Архіві ОУН у К�єві — �е й�г�  ����ув�нн� з різн�м� 
���б�м� й �рг�ніз��і�м�� Ві� з��нув�нн� ОУН в 1929 р� �к�����
�� ��к� ���у��і�,  щ�  в�і ч�ен� ПУН ж��� н� емігр��ії в різн�х 
кр�їн�х і не м��� м�ж��в���і ч����  зб�р����� н� н�р���� Т�му б��
г���  в�ж��в�х ����н� в�рішув����� ��ме в х��і ����ув�нн�� Через 
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����� Г���в� ПУН �і��р�мув�в зв’�з�к і з ��ере�к�м� укр�їн��к�х 
н��і�н��і��ів в інш�х кр�їн�х,  з�крем�,  він б�г���  ����ув�в�� з 
укр�їн��к�м� гр�м���м� в США і К�н��і� 

Сере� ����ів Євген� К�н�в����� н�йч��е��нішу гру�у �к�����
ю�� �і,  щ�  їх ��ре��в�н�  ���і��чн�му референ��ві ПУН Дм��ру 
Ан�рієв��к�му� Ц� ч����н� ф�н�у,  щ�  ��х����� з �рхіву Дм��р� 
Ан�рієв��к�г�,  н�р�х�вує 271 ��кумен�1� Л���� Є� К�н�в����� ��  
Д� Ан�рієв��к�г�  є �р�гін���м� (зн�чн� ч����н� н�ві�� �в��гр�ф��
м�),  � ����� Д� Ан�рієв��к�г�  ��  Є� К�н�в����� — �е м�ш�н����ні 
не�і�����ні к��ії,  �кі �в��р  з���ш�в ��� в���н�г�  �рхіву�

Н�й��вніш�м ��кумен��м ф�н�у є ���� Є� К�н�в����� ��  
А� Ме��н�к� ві� 31 гру�н� 1919 р� З�г���м в �рхіві зберіг�є���� 
38 ����ів Євген� К�н�в����� ��  Ан�рі� Ме��н�к�,  н�����н�х у 
1919—1922 рр�2 В�і �і ����� є �в��гр�ф�м� і ��х�����,  �чев��н�,  
з �рхіву Ан�рі� Ме��н�к�� З ��х ����ів,  крім в�ж��в�ї інф�р�
м��ії з і���рії ��рі�е��к�г�  руху і ��в�ренн� УВО,  м�жн� ��к�ж 
�ізн����� і �р�  �кремі ���р�б��і �р�в��н�г�  х�р�к�еру,  ж���� і 
�і���ні��� Є� К�н�в������ А�же Ан�рій Ме��н�к �� Євген К�н�в��
�е�� бу�� �р���е��м� ще з ч��ів укр�їн��к�ї рев��ю�ії,  � зг���м 
��рі�н�����,  ��руж�вш��� з �е��р�м� С�фією і О��г�ю Фе��к� 
Т�к,  у ����і ві� 31 гру�н� 1919 р� Євген К�н�в��е�� ����в Ан�рієві 
Ме��н�ку:

«В �ершу чергу ��чув�ю �в�їм �б�в�зк�м ві� �в�г�  імені і ��ї 
реш�к�  С�рі�е��в�,  �к� зібр����� в Лу��ку,  в��к�з��� В�м,  
�[�не] О��м�не,  н�шу г��б�ку р��і��� з �р�в��у ���і�шенн� В��
ш�г�  з��р�в��� Вір�м�  і ж�ем�  �еї хв���н�,  к��� В� зм�же�е н��
з�� ��верну�� в ��рі�е��ку �імю і ��і��н�  з н�м� зн����� �е в�е,  
щ�  ������є н�м не��бр� �у��б�»3�

А в ����і ві� 30 �ічн� 1922 р� Євген К�н�в��е�� з��р�шує Ан�
�рі� Ме��н�к� н� �в�є ве�і���:

«Ще ��не �р�х�нн� ��  В��,  Ан�рію! Н�в�зуюч� ��  н�ш�ї б��
��чк� �ере� м�їм ві�їз��м з Ві�н�[,] �р�шу В��,  Ан�рію,  бу�� 

	 1	 Це	листування	опубліковане.	Див.:	Документи	і	матеріали	з	історії	ОУН.	—	Т.	2.	
Ч.	2.	Листування	Є.	Коновальця	з	Д.	Андрієвським	(1927—1934	рр.)	—	К.:	Вид-во	
ім.	О.	Теліги,	2007.	—	535	с.

	 2	 Листи	Є.	Коновальця	до	А.	Мельника	ближчим	часом	будуть	опубліковані	у	ви-
давництві	ім.	О.	Теліги.

	 3	 Лист	Є.	Коновальця	до	А.	Мельника	від	31	грудня	1919	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
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�ві�к�м з�вершенн� ���г�,  в щ�  �еж В�,  Ан�рію,  вк���� нем���  
�в�єї �уші� Вінч�нн� м�є з Мрук�м* ві�бу�е���� 16,  � н�й����ше 
18 �[��г�] м[і����]� Пр�шу ���к�в�  �  �кн�й�к�ршу ві���ві�� ч� 
зм�же�е �р�їх���»4� 

В ���ні ��г�  ж 1922 р� Євген К�н�в��е�� ��ше Ан�рієві Ме���
н�ку ����� з В�р�х��,  р���ч� й�му �і��� з�кінченн� ��у�ій у Ві��
ні ��вер������ ��  Г���ч�н�: «Пі��� ��н�вн�г�  �ере�ум�нн�,  �к 
В�м ����ше бу��,  ріш�в�� ������чн�  ���� В�м ві� �ебе ��  ніч�г�  
В��,  р�зуміє����,  не з�б�в�зуючу ��р��у �і��� ��кінченн� В�ш�х 
��у�ій �ерене����� �у ��  н��� Вже н�ві�� з���г�в � �з�к� ві�н��н�  
������ ��� В�� і з��є���� мені,  щ�  м�г�� б� В� з�р�з �і��� В��В�� і з��є���� мені,  щ�  м�г�� б� В� з�р�з �і��� В���� і з��є���� мені,  щ�  м�г�� б� В� з�р�з �і��� В��В����
ш�г�  �р�їз�у ��ерж��� ��ку в М��р�����ч�х ��бр�х� Ще р�з з��
зн�чую,  щ�  �е в�е ще ������чн�  В�м ��  ніч�г�  не з�б�в�зує[,] ��к 
щ�  ������чн�  �е�ізі�* н��еж��� в ���му в����к�ві �і��к� ��  В��� 
Д�юч� В�м ���г�  р��� ��р��у,  рук�в���в�� � в�к�ючн�  ��г���
��м,  щ�  �р��у�ні��� В�ш� між н�м� є бі��ше ���рібн�,  ч�м В�ш 
��бу� з� к�р��н�м»5� 

В Архіві ОУН у К�єві,  у ф�н�і Є� К�н�в�����,  зберіг�ю���� 
��к�ж й�г�  ����� (�в��гр�ф�) ��  гру�� ���рш�н Січ�в�х С�рі���
�ів� Л����,  щ�  ���ую����   �р�міжк�м між 17�м �ю��г�  і 6�м �р�в�
н� 1921 р�6,  н�����ні ��ів�ем у �в�х з�ш���х в �інійку,  р�змір�м 
14х22 �м� В �ерш�му з�ш��і �ек�� н�р�х�вує 50 ���рін�к,  в �руг��
му — 48� 

Цік�в�м ��� і���р�ків є ��к�ж ����ув�нн� Євген� К�н�в����
�� з О�ег�м К�н��б�ю�О��ж�чем,  керівн�к�м ку���урн�ї ре�
ферен�ур� ПУН� Л���ув�нн� Є� К�н�в����� з О� О��ж�чем,  �ке 
зберіг�є���� в Архіві ОУН у К�єві,  н�р�х�вує 28 ��кумен�ів7 і 
�х���ює ч�� з вере�н� 1936 р� ��  ��������� 1937 р� Перев�жн� 
бі��ші��� ����ів О�ег� К�н��б��О��ж�ч� ��  Євген� К�н�в����К�н��б��О��ж�ч� ��  Євген� К�н�в����О��ж�ч� ��  Євген� К�н�в����

	 *	 Так	в	сім’ї	лагідно	називали	Ольгу	Федак,	дружину	Євгена	Коновальця.
	 4	 Лист	Є.	Коновальця	до	А.	Мельника	від	30	січня	1922	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
	 **	 Тобто	рішення.
	 5	 Лист	Є.	Коновальця	до	А.	Мельника	від	17	липня	1922	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
	 6	 Ці	листи	опубліковані.	Див.:	Євген	Коновалець	та	його	доба.	—	Мюнхен,	1974.	—	

С.	239—268.
	 7	 Повністю	це	листування	заплановано	до	публікації	в	журналі	«Український	істо-

рик».	10	документів	з	28	вже	опубліковані.	Див.:	Черченко	Ю.	А.	Нові	джерела	з	
історії	Культурної	Референтури	ПУН:	листування	Євгена	Коновальця	 з	Олегом	
Кандибою-Ольжичем	(1936—1937	рр.)	//	Розбудова	держави.	—	2010.	—	№	1.	—	
С.	157—176.



25

 № 17Юрій Черченко Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві ОУН у Києві

�� є �в��гр�ф�м�,  н�����н�м� ч�рн���м (крім �в�х ����ів,  �кі 
н��рук�в�ні н� м�ш�н�і)� Л���� ж Є� К�н�в����� ��  О� О��ж�ч�,  
н�в��к�,  є м�ш�н����н�м� �б�  рук����н�м� к��і�м�� Ві���ві�н�  
м�жн� зр�б��� в��н�в�к,  щ�  �е ����ув�нн� ��х����� з �рхіву Г��
��в� ПУН� Л���� Євген� К�н�в����� ��  О�ег� К�н��б��О��ж�ч� 
��чн�  ����в�ні (крім ��н�г�)� В ��й же ч�� О��ж�ч у �в�їх �����х 
��  ���к�вн�к� К�н�в����� ����в ��ше ч����  й мі����,  � рік �р����ше ч����  й мі����,  � рік �р�� ч����  й мі����,  � рік �р��
���в�ен�  �і��к� у �в�х й�г�  �����х�

Л���ув�нн� Євген� К�н�в����� з О�ег�м К�н��б�ю�О��ж�чем,  
�ке зберіг�є���� в Архіві ОУН у К�єві,  нев����к�в�  ��ч�н�є���� з 
1936 р� С�ме в ���му р��і,  �чев��н�,  Г���в� ПУН ��руч�в ві��м��
му вже ���і ��е�у і вчен�му��рхе���г�ві О�егу К�н��бі�О��ж�чу 
��в�р��� і �ч����� ку���урну референ�уру ПУН� Д�кумен����н�х 
�жере�,  �кі б з��ві�ч��� ��чну ���у ��в�ренн� ку���урн�ї рефе�,  �кі б з��ві�ч��� ��чну ���у ��в�ренн� ку���урн�ї рефе� ��чну ���у ��в�ренн� ку���урн�ї рефе�ку���урн�ї рефе�у���урн�ї рефе�
рен�ур� ПУН,  н� ж���,  м� ��к� щ�  не зн�єм�� Дех��  з і���р�ків 
вв�ж�є,  щ�  О��ж�ч �ч���в КР в 1937 р�8,  � �ех��  ��ше,  щ�  і 
��м� референ�ур� бу�� ��в�рен� в ��му ж р��і9� Ан��ізуюч� ���Ан��ізуюч� ���н��ізуюч� ���
��ув�нн� Є� К�н�в����� з О� О��ж�чем,  м�жн� зр�б��� в��н�в�к,  
щ�  ��  �ієї р�б��� О��ж�ч був з��учен�й у �ругій ����в�ні 1936 р�

О�н�вн�й змі�� ����ув�нн� О� О��ж�ч� з Є� К�н�в����ем ��� О��ж�ч� з Є� К�н�в����ем ���О��ж�ч� з Є� К�н�в����ем ��� К�н�в����ем ���К�н�в����ем ���
��г�в у �бг�в�ренні різн�м�ні�н�х ���ек�ів �і���н���і ку���урн�ї 
референ�ур�� С�м�й �ермін «ку���урн� референ�ур�» м� в�ерше 
зу��річ�єм�  в ����і О� О��ж�ч� ��  Є� К�н�в����� ві� 14 гру�н� 
1936 р�,  � �р�  �в�ї з�в��нн� в г��узі ку���урн�ї р�б��� О��ж�ч 
��ше К�н�в����еві ще р�ніше,   в ����і ві� 13 ж�в�н� 1936 р� Вр��,   в ����і ві� 13 ж�в�н� 1936 р� Вр�� в ����і ві� 13 ж�в�н� 1936 р� Вр�� р� Вр��р� Вр��
х�вуюч� �е,  м�жн� зр�б��� �р��ущенн�,  щ�  О��ж�ч �р���у��в 
��  ф�рмув�нн� Ку���урн�ї референ�ур� в �ере��ні 1936 р� Т��і 
ж,  �чев��н�,  Г���в� ПУН �р�йн�в рішенн� �р�  ��в�ренн� ��к�ї 
референ�ур� в Пр�в��і�

З ���г�  ж ����ув�нн� м� �ізн�єм��� �р�  �кремі ���р�б��і �е�
ребув�нн� О��ж�ч� в І���ії у 1937 р� О�ег�ві К�н��бі�О��ж�чу 

	 8	 Винар	 Л.,	 Атаманенко	 А.	 Олег	 Кандиба	 і	 Український	 Науковий	 Інститут	 в	
Америці	//	Олег	Ольжич.	In	memoriam.	Спогади,	статті.	—	К.:	Вид-во	ім.	О.	Теліги,	
2008.	—	С.	327.

	 9	 Мірчук	 П.	 Нарис	 історії	 ОУН.	 —	 Мюнхен;	 Лондон;	 Нью-Йорк,	 1968.	 —	 С.	 482;	
Маруняк	В.	Культурна	Референтура		ПУН	в	роках	1937—1942	//	Український	іс-
торик.	—	Т.	22.	—	1985.	—	Ч.	1—4.	—	С.	75;	Гасюк	Б.	О.	Ольжич-Кардаш	рево-
люціонер,	державник,	християнин	//	Олег	Ольжич.	In	memoriam.	Спогади,	стат-
ті.	—	С.	347.
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в������ ��р�м��� ����ен�ію Міжунівер���е���к�г�  ін����у�у в 
Р�мі� Є� К�н�в��е�� в ����і ��  О� О��ж�ч� ві� 15 �ю��г�  1937 р� 
����в,  щ�  ��ку ж ����ен�ію ��р�м�н�  і ��� О�ег� Л�щенк�� 

Зг���ні в�ще ��кумен�� вже ��уб�ік�в�ні �б�  �і�г���в�ені ��  
�уб�ік��ії� Реш�� ����ув�нн� �� інші ��кумен�� ще не �уб�ікув��
����� Т�к,  ��н�� 100 ��кумен�ів н�р�х�вує ����ув�нн� Євген� К��
н�в����� з Укр�їн��к�ю С�рі�е��к�ю Гр�м���ю К�н���,  щ�  бу�� 
з��н�в�н� 3 �ічн� 1928 р� у Вінні�езі� Ці ��кумен��,  в�чев���,  ���
х����� з К�н���,  б�  в�і ����� ���к�вн�к� К�н�в����� є �р�гін����
м�,  ч����н� �в��гр�ф�м�,  � ����� ��  н��г�  — к��і�м�� Хр�н����
гічн�  �е ����ув�нн� н��еж��� ��  1929—1934 рр� 81 ��кумен� — �е 
����ув�нн� Є� К�н�в����� з г���в�ю У�р�в� УСГ Ів�н�м Ґу��єм� У 
ф�н�і є ��к�ж кі��к� ����ів ��  �екре��р� У�р�в� УСГ Д� Гер�ч� 
і керівн�к� Гур�к� УСГ в С��к��уні В����� Рур�к�� Сере� ���г�  
����ув�нн� зберіг�ю���� інф�рм��ійні м��ері��� ПУН,  �кі Є� К��
н�в��е�� н������в керівн�к�м УСГ� Н� ��х м��ері���х ���еку�� є 
н����� рук�ю Є� К�н�в������

У ф�н�і Євген� К�н�в����� зберіг�є���� ��к�ж ві�ім й�г�  ����
�ів ��  М�к�р� Кушнір� з� �ічен�—вере�ен� 1929 р� У�і �і ����� 
є �р�гін���м�,  ���н з н�х — �в��гр�ф� Зберіг�� к�нвер� ��н�г�  з 
����ів,  н��і���н�г�  К�н�в����ем з Бер�ін� ��  Кушнір� у Ві�ен�� 
Н� ж���,  з к�нвер�� зріз�н� м�рк� з бі��ш�ю ч����н�ю ��ш���
в�г�  ш�ем�е��,  і ��му ���у в���н�в��� нем�ж��в�� В ��х �����х 
Євген К�н�в��е�� н�з�в�є М�к�р� Кушнір� й�г�  �рг�ніз��ійн�м 
��ев��нім�м ‘Б�гуш’� Очев��н�,  щ�  Кушнір  ��м ��к �і����ув�в�� 
і,  м�ж��в�,  К�н�в����ю ���ч��ку не бу��  ві��ме ��р�вжнє ім’� 
�в��р�� В ����і ��  М�к�р� Кушнір� ві� 2 �ічн� 1929 р� з Бер�ін� 
Євген К�н�в��е�� ��ше: «У В�ш�х �����х В� зг��ує�е,  щ�  зн�є�е 
В� мене з к�їв��к�х і м�бу�� ві�ен��к�х ч��ів� К��� �е [є] м�ж�[є] м�ж�є] м�ж�
��в�м,  ����й�е мені �в�є �р�в��ве н�зв��к�,  ��му щ�  ��к[,] �к 
В� �ебе з�р�з н�з�в�є�е[,]  не м�жу ��бі В�� �р�г�����»10 В ��му 
ж ����і К�н�в��е�� ����є Кушніру �евні ур�к� к�н��ір��ії: «У 
В�ш�му ве��к�му ����і ��руш��� В� н��зв�ч�йн�  б�г���  �уже 
�к�у���н�х ��р�в,  � між н�м� �еж ��кі,  �кі з�г���у н� їх х�р�к�
�ер  �реб� �м�н��� в �фі�і���ній �ере����і� В� му���е �р�зн���,  
щ�  ��х�  не ����� і щ�  ��м�м�  н�ш�ї н�й�і�ш�ї в��і м�же в�н�  

	 10	 Лист	Є.	Коновальця	до	М.	Кушніра	від	2	січня	1929	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
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������� в не��к��к�ні рук�� Пр�шу В�� ��му вз�г��і ��х ��р�в 
в �ере����і не ��рушув���,  � к��� вже к�нче ���рібн�,  ��к �е�
ре����й�е їх без���ере�н�  н� м�ї рук�»11� В �����х ��  М�к�р� 
Кушнір� Євген К�н�в��е�� з���ркув�в �рг�ніз��ійні ����нн� �і��
г���вк� І к�нгре�у ОУН� О�кі��к� Кушнір  ���і мешк�в у Ві�ні,  �е 
і ���нув����� �р�ве��� к�нгре�,  ��  К�н�в��е�� �р���в й�г�  ���
р����� Р� Яр�му,  �к кр�ще �р�мі����� �е�ег��ів� Т�к�ж в �����х 
Євген� К�н�в����� б�г���  ув�г� �р��і������ ������м,  �кі ����в 
М�к�р  Кушнір  ��  журн��у «Р�збу��в� н��ії» �� укр�їн��к�ї г�зе�
�� у США «Св�б���»�

Б�г���  ����ув�в�� Євген К�н�в��е�� з Яр����в�м Б�р�н�в�
��к�м� В �рхіві зберег���� �і��к� 14 ��кумен�ів з ���г�  ����у�
в�нн�� А�е �кщ�  вз��� ��  ув�г�,  щ�  в�і ��кумен�� н��еж��� ��  
��н�г�  мі���� — ��������� 1937 р�,  ��  м�жн� зр�б��� в��н�в�к,  
щ�  їхнє ����ув�нн� бу��  �уже ін�ен��вн�м� Л���� �������� �р�к�
��чн�  через �ен�� А �в� ����� Євген� К�н�в����� м�ю�� �у ��му 
���у: 22 ��������� 1937 р� Очев��н�,  ��кумен�� ��х����� з �рхі�
ву Г���в� ПУН,  ��му щ�  в�і ����� Б�р�н�в��к�г�  є �р�гін���м� 
(���н �рук�в�н�й н� м�ш�н�і,  � реш�� �в��гр�ф�),  � ����� К�н��
в����� — �е к��ії,  ����в�н� з н�х �в��гр�ф� і �руг� ����в�н� — 
м�ш�н������

Євген К�н�в��е�� в �����х ��  Яр����в� Б�р�н�в��к�г�  ��ру�
шув�в б�г���  в�ж��в�х �рг�ніз��ійн�х ����н�� Т�к,  в ����і ві� 13 
��������� 1937 р� він ��ше �р�  н�в�г�  �ре����вн�к� ПУН в Анг�ії: 
«Пр�йш�в ���� ві� Бі��к�� П�ві��м��є він,  щ�  �ю��н�,  �р�зн�че�
н� ��  Океївк�*[,] вже в�їх���� Н�з�в�є���� він Д�в���в�ч� Є ур��[,] вже в�їх���� Н�з�в�є���� він Д�в���в�ч� Є ур��,] вже в�їх���� Н�з�в�є���� він Д�в���в�ч� Є ур��
�жен�ем К�н��� і м�в ������ ��бре зн�нн� в З�учен�х Держ�в�х� 
К��� й�му �����в�ен�  �р���з��ію,  він без ні�к�х з���ережен� ���
���в�в �ебе ��  �����з��ії Т�в�р���в�� М�є універ���е���ку ��ві�у 
(ек�н�мі�,  ��������к� і �р�в�) �� г�в�р��� ���вн�  ��  �нґ�ій��к� 
і укр�їн��к�� Зн�є �еж фр�н�уз�ку м�ву� М�є бу�� г�рн�й,  ку���
�урн�й і м�����й — 25 �і�� К��� б� він в����к�в�  зг�����в�� у 
К����к�**,  �р�шу В�� нег�йн�  вз��� й�г�  в �в�ю ��іку»12�

	 11	 Лист	Є.	Коновальця	до	М.Кушніра	від	2	січня	1929	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
	 *	 Біляк	—	псевдонім	Омеляна	Сеника;	Океївка	—	кодова	назва	Великої	Британії,	від	

слова	Окей	—	псевдоніма	Є.	Ляховича.
	 **	 Костик	—	псевдонім	Олекси	Бойківа.
	 12	 Лист	Є.	Коновальця	до	Я.	Барановського	від	13	листопада	1937	р.	//	Архів	ОУН	у	

Києві.
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В ���му ж ����і Євген К�н�в��е�� ��ше і �р�  вз�єм�н� з 
кр�й�в�к�м�� Пр�  �евні �р�б�ем� у ві�н���н�х між ПУН і Кр��
й�в�ю екзеку��вн�ю ОУН н� ЗУЗ Є� К�н�в��е�� ����в Д� Ан�
�рієв��к�му ще в 1932 р�13� І в ���му ����і й�е���� �р�  не�р���і 
����унк� між ПУН і КЕ ОУН н� ЗУЗ: «Д��і ��ше Бі��к н���у�не: 
«Ту �е�ер  �р�їз���� ріжні �ю�е з кр�ю,  щ�  й�у�� в ���� �б�  
щ�  жен����� і в �ей ����іб �р��і���ю���� в Амер�ку �� ��ш�рю�
ю�� ві��м����,  нем�в б� н��і�н��і��� в кр�ю не бу�� в��в��ені з 
Пр�в��у з� й�г�  без�і���ні���,  з� бр�к іні�і���в� �� щ�  ��зн��
чую���� ����ні н��руженн� між ЗУЗ �� ПУН…» Н� м�рґіне�і �ієї 
ві��к� Бі��к� х�чу з�вв�ж���,  щ�  �ю ��р�ву в�р��  б� г��бше 
�р���і����,  �е ��ме шук��� �жере�� ��х �р�в�к��ій� Ніч�г�  без 
�р�ч�н� не �іє����»14�

Ще ��н� в�ж��в� �ем� з ���г�  ����� — �е �і�г���вк� ІІ К�н�
гре�у ОУН� К�н�в��е�� ��ше: «П�рушує він (Сен�к — Ю.Ч.) �еж 
��р�ву К�нґре�у �� з�зн�чує,  щ�  ні�к�ї �і�г���вк� ��м н� мі��і він 
��к ��вг�  не м�же ��ч���,  ��к� не бу�е ві� н�� м��� з��евненн�,  
щ�  м� �����р�єм��� �  ві���ві�ну кі��кі��� «м�рів»* �� щ�  зм�же�
м�  ���рібну кі��кі��� �ю�ей �ерек�ну�� ��м �у��� Це �р�в���н�� 
Я х�чу й�му ві�������,  щ�  ��к �к в н�� ��р�в� �к����ю����,  м� 
з �і�г���вк�ю К�нґре�у ��  ве�н� не бу�ем�  г���ві»15�

В ���му ж ����і Євген К�н�в��е�� н�г���шує н� не�бхі�н���і 
�щ����в�  в��р�ч��� �рг�ніз��ійні к�ш��: «Н�в�зуюч� ��  н�ш�ї 
вч�р�шн�ї �е�єф�нічн�ї б���чк�[,] � рішуч�  �р���в�ю��,  щ�б� 
вж�в��� �е�єф�ну** в в����к�х,  в �к�х не є к�нечн�м �ей ����
�іб зв�зку між н�м�� В� мені в������ ����� і му�і�� ���у�к���,  
щ�  �[,] з��юч� ��бі ��р�ву з в�ж��в���� �����н�к�х ����н�,  ���[,] з��юч� ��бі ��р�ву з в�ж��в���� �����н�к�х ����н�,  ���,] з��юч� ��бі ��р�ву з в�ж��в���� �����н�к�х ����н�,  ���
���р�ю�� �  �е,  щ�б� В� �в�єч��н�  ��р�м��� ві� мене ві���ві�ні 
��рек��в�� Зн�ч���[,] з��шн�м бу��  ������� вч�р� веч�р�м ��к�� 
�ж з� �в� �е�єф�н� (� м�же н�ві�� з� �р�),  б�  ������чн�  в н�� 
гр�ші не �ере��в�ю����� К��� б бу�� �і��ж���� ��  ���г��н�,  ��  з 

	 13	 Див.:	Документи	і	матеріали	з	історії	ОУН.	—	Т.	2.	Ч.	2.	Листування	Є.	Коновальця	
з	Д.	Андрієвським	(1927—1934	рр.)	—	С.	453.

	 14	 Лист	Є.	Коновальця	до	Я.	Барановського	від	13	листопада	1937	р.	//	Архів	ОУН	у	
Києві.

	 *	 Тобто	віз.
	 15	 Там	само.
	 **	 Йдеться	про	міжнародні	дзвінки.
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м�г�  �����,  щ�  В� й�г�  ���г��н� ��в�нні ��р�м���,  бу�� б і ��к 
�р�  в�е з�рієн�ув�����»16�

Цік�в�м ��� ����і�н�ків,  без�еречн�,  бу�е і ����ув�нн� Євге�
н� К�н�в����� з Кін�р���м П��уве��к�м,  �к�й,  �к �����  ві��м�  
�ізніше,  був �ген��м НКВД� В�н�  �х���ює ч�� ві� �р�вн� 1936 р� 
��  гру�н� 1937 р� і н��ічує 19 ��кумен�ів� В�і ����� К� П��уве���
к� ��  Є� К�н�в����� (9 ��кумен�ів) є �в��гр�ф�м�,  ����ні ��нім 
ч�рн���м,  �ке ����н�  ���емні��  ві� ч��у� Ві�ім з н�х �і�����ні 
«Д� Т�»,  � ���н м�є �і���� «Скр��н�к»*� Дв� ����� м�ю�� �у ��му 
���у — 4 �ер�н� 1937 р� Сім ����ів Є� К�н�в����� ��  К� П��уве��к� 
є �в��гр�ф�м�,  � �р� �рук�в�ні н� м�ш�н�і� В�і ����� К�н�в����� 
м�ю�� н�� �ек���м н����� ��нім ��ів�ем: «Скр[��н�ку]»� Очев���
н�,  щ�  н���� вг�рі з�зн�ч�в,  ��� к�г�  �р�зн�чен�  ����,  ку�� і 
через к�г�  й�г�  ��і� �ере������� Ав��гр�ф� К�н�в����� н�����ні 
через к��ірку� І рук����ні �����,  і м�ш�н����ні бу�� к��і�м�,  �кі 
Г���в� ПУН ��ш�в ��� в���н�г�  �рхіву�

Л���ув�нн� К�н�в����� з П��уве��к�м мі����� різн�м�ні�ну 
інф�рм��ію ��  і���рії ОУН� Т�к,  у ����і ві� 9 ���н� 1936 р� Є� К��
н�в��е�� ��ше �р�  рішенн� ві��р�в��� �р��х ч�енів ОУН з гру�
��,  �к� н�вч����� в І���ії,  н� Д��ек�й Схі�� З ��х же ����ів м� 
�ізн�єм��� �р�  �і н��р�мк� �рг�ніз��ійн�ї р�б���,  �кі ���к�вн�к 
К�н�в��е�� х��ів ��руч��� П��уве��ку� 20 гру�н� 1937 р� П��у�
ве��к�  ��ше К�н�в����еві ����� з Ві�н�� У н��му �ере� інш�г�  
йш���� �р�  ��ке: «З �ієї р�зм�в�** � з р��і��ю ��ві��в��,  щ�  В� 
вз��� рішенн� ����м�г�� мені в�й�� в ш�рш�й �ві�,  бу�� �ере� 
�ю�ей і ����� ��  ж�в�ї �р��і� З� �е В�ше рішенн� �к����ю В�м 
�кн�й�ер�ечнішу ����ку� Р�з�м з ��м м�ю �уже ��в�жні �р�ч��
н� �р�х��� В�� �  зу��річ зі мн�ю ще ��  ��г�,  �к м�ю в�руш��� 
��  Ш��ер[івк�]*** н� �р��ю� М�ю к�нечну ���ребу в�к����� В�м 
�в�ї міркув�нн� щ���  х�р�к�еру і �ехнічн���рг�ніз��ійн�х ум�в 
в�зн�чен�ї мені �р��і� Х����� мені �р�  �уже в�ж��ві �рг�ніз��
�ійні і �ер��н���н���ю���кі м�мен��� Не����г��женн� ���г�  ще 

	 16	 Лист	Є.	Коновальця	до	Я.	Барановського	від	13	листопада	1937	р.	//	Архів	ОУН	у	
Києві.

	 *	 Д.	Т.	(Тогобічний)	і	Скрипник	—	псевдоніми	Кіндрата	Полуведька.
	 **	 Йшлося	про	розмову	К.	Полуведька	с	сотником	Р.	Ярим.
	***	 Шепарівка,	Шаперівка	—	кодова	назва	Німеччини	від	слова	«Шеп»	—	псевдоніма	

Ріка	Ярого.
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��  ві�бу��� н� �р��ю унем�ж��в�ює мені �р�йн���� ���г�  �ре��
��женн�� А �р�ч�н� � м�жу в�к����� ��ше В�м і ��ше В�ше без�
���ере�нє,  � не �ерек�з�не,  ���в�  є ��� мене з�к�н� Т�му �уже 
й �уже �р�шу В�� ���� мені м�ж��ві��� р�ніше,  �ніж руш��� з 
Д���[�йнівк�]* ��  Ш��ер[івк�],  в�к����� В�м �і �р�ч�н�»17� Ці�
к�в�,  щ�  у в�іх �в�їх �����х К� П��уве��к�  в �ій ч� іншій ф�рмі 
в����в�ює �в�є б�ж�нн� зу��рі���� з ���к�вн�к�м К�н�в����ем�

28 гру�н� 1937 р� Євген К�н�в��е�� ��ше у ві���ві��: «Ві��
н��н�  зу��річі м�єї з В�м�,  ��  � в �ругій ����в�ні �ічн� мі���� 
з�в�ім �евн�  бу�у в Меків�і** і ���і бу�ем�  м��� н�г��у �р�  в�е 
��чнійше ��б���к���� Як В�м вже �[�н] Ше� �ере��в�в[,] � б�ж�в 
б� ��бі,  щ�б� В� у Меків�і ��вше з��р�м������ М�ж��в�,  щ�  
В� вз�г��і ��м ����не�е і �і��к� ч�� ві� ч��у бу�е�е ��їз���� ��  
Су�мі*** ��� ����г��женн� к�нкре�н�х і �к�у���н�х ��р�в� В�ше 
з�в��нн� в Меків�і бу��  б� ��г��б��� і ��ш�р��� ��м н� мі��і 
н�шу �еґ���ну гр�м����ку �р��ю і[,] к��� ум�в�н� н� ��  ��зв��
����[,] н�й�� зв�зк� і бу�� н�ш�м ві���ручн�к�м в ��к зв�ній 
�н��к�мін�ернів��кій �к�ії ��м н� мі��і� Пр�шу ��х з�в��н� не 
��к�����,  б�  в�і м� з н�ш�г�  б�ку ��к���ем�  в�іх зу����,  щ�б� 
�і В�ші з�в��нн� ��м н� мі��і �б�егш���… Вз�г��і � �уже б�г��
��  н��ію�� ві� В�ш�г�  з�к��візув�нн� і ві� В�ш�ї �і���н���� н� 
�ерені Меківк�� Пр�шу в�к�р����вув��� ч�� і ��г��б�юв��� В�ше 
зн�нн� німе��к�ї м�в��

Був б� в��чн�й,  к��� б� В� мені черкну�� кі��к� ��ів �р�  
ві�н���н� в Су�мі,  з�крем�[,] ч� м�жн� м��� н��ію,  щ�  зг���м 
в������� н�м ��в�р��� ��м б�зу і �унк� в����у �р��� черв�н�х?  
Які бу�� В�ші вз�єм�ві�н���н� в ����нн�му ч��і ��  ��м�шніх ур��
��в�х ч�нн�ків?»18�

В �рхіві ��к�ж зберіг�є���� �е�егр�м� ві� 9 �ю��г�  1938 р� з 
Р���ер��му ��  Ам��ер��му з� �і�����м Ве��му�4*� В�н� н�����н� 
����н��к�м� �і�ер�м�� Тек�� �ієї �е�егр�м� ��к�й: «Чек�ю к�ж�

	 *	 Достойнівка	—	кодова	назва	Австрії.
	 17	 Лист	К.	Полуведька	до	Є.	Коновальця	від	20	грудня	1937	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
	 **	 Меківка	 —	 кодова	 назва	 Німеччини	 і	 Берліна	 від	 слова	 Мек	 —	 псевдоніма	

Володимира	Стахіва,	відомого	діяча	ОУН,	старшого	брата	Євгена	Стахіва.
	***	 До	того	часу	Полуведько	мешкав	у	Фінляндії	і	очолював	відділ	ОУН	у	цій	країні.
	 18	 Лист	Є.	Коновальця	до	К.	Полуведька	від	28	грудня	1937	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
	 4*	 Вельмуд	—	це	псевдонім	Павла	Судоплатова.
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н�г�  �н� ��* 7 г���н вечер� ��рк Merwestein бі�� ��м��н�к� = 
Ве��му�++»�

У ф�н�і Євген� К�н�в����� зн�х������� і ����ув�нн� з Оме�
��н�м Сен�к�м з� �ічен�—кві�ен� 1938 р� В�н�  �к����є���� з ч��
��р��х ����ів Сен�к� ��  К�н�в����� і �р��х ����ів К�н�в����� 
��  Сен�к�� В�і ����� Сен�к� є �в��гр�ф�м�� О���нній ����,  з� 
12 кві�н� 1938 р�� н�����н�й н� б��нку фр�н�уз�к�ї �ві���ш��,  
ві��р�в�ен�  з Д�к�ру ��  ��р�зі ��  Пів�енн�ї Амер�к�� Оме��н 
Сен�к ��ше: «Пр����в � ��  Д�к�р  (к���ні� фр�н[�уз�к�])** і зві��
�� �ере����ю В�м і у�ім В�ш�м �ер�ечні ��з��р�в�енн�� Зн�юч� 
фі�і��е�і���чні інк�ін��ії Юрк�***[,] в��н�ч�� зб�г�чую ��м р��
б�м й�г�  к��єк�ію �е�к�ю екз���к�ю»19� З ����� м� �ізн�єм���,  
щ�  О� Сен�к ��р����в�м ���в ��  Бр�з��ії ��  Рі���е�Ж�нейр�,  � 
зві��� ��  С�н�П�у��� Т�к�ж він ���нув�в ��був��� в Арген��ні� 
Л���� Є� К�н�в����� ��  О� Сен�к� �рук�в�ні н� м�ш�н�і і не �і��
����ні,  ��б��  є к��і�м�,  �кі �в��р  з���ш�в ��� в���н�г�  �рхіву� 
Н�� �ек���м вг�рі черв�н�м ��ів�ем н�����н�: «Бі�[�ку]» (��ев���
нім О� Сен�к�)�

Зн�чну гру�у ��кумен�ів ф�н�у Євген� К�н�в����� ���н�в��� 
����ув�нн�,  ��в’�з�не з ��р�м�нн�м ��зв��у н� мешк�нн� ����
к�вн�к� у Швей��рії� Це різні ��кумен�� �е��р��мен�у ю����ії і 
���і�ії к�н��ну Женев�,  ����ув�нн� з ����в��к�м к�н�у����в�м в 
Цюріху (н� ��й ч�� К�н�в��е�� м�в ����в��ке гр�м���н��в�)� Се�
ре� ��х ��кумен�ів є �нке��,  �ку в���н�ручн�  з���вн�в Євген 
К�н�в��е��� Н� �ій �нке�і ���у не �р����в�ен�,  ��е з� змі���м 
в�н� н��еж��� ��  �ере��н� 1930�х р�ків� Перев�жн� бі��ші��� ��� Перев�жн� бі��ші��� ���Перев�жн� бі��ші��� ���
кумен�ів швей��р��к�х �фі�ійн�х у���н�в і ����ів ��  н�х ����ні 
фр�н�уз�к�ю м�в�ю,  ��е �ере� н�х є і �екі��к� ��кумен�ів німе���
к�ю м�в�ю�

В 1929 р� Євген К�н�в��е�� їз��в ��  Північн�ї Амер�к�� В �рхі�
ві зберіг�ю���� й�г�  �р�їзні ��кумен��: кв���к �ре���г�  к���у н� 
��р����в «Леві�ф�н» к�м��нії «United States Lines»,  щ�  ві����в�в 
20 кві�н� 1929 р� з Шербур� ��  Н�ю�Й�рк�,  ��ш��в� к�р�к� з 

	 *	 Далі	йде	слово,	яке	не	вдалося	прочитати.	Очевидно,	голландська	телеграфістка	
зробила	якусь	помилку.	Ймовірно,	там	було	«до	решти».

	 **	 Нині	Республіка	Сенегал.
	***	 Йдеться	про	сина	Євгена	Коновальця	Юрка.
	 19	 Лист	О.	Сеника	до	Є.	Коновальця	від	12	квітня	1938	р.	//	Архів	ОУН	у	Києві.
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ф���гр�фією ���г�  ��р����в�,  б�г�жні кв���н�ії,  кв���к �руг�г�  
к���у �ієї ж к�м��нії н� зв�р��ній рей� з Н�ю�Й�рк� ��  Шербур��

Окрему ч����ну ���б�в�г�  ф�н�у Євген� К�н�в����� ���н�в�
���� ��кумен��,  �р��в�чені вш�нув�нню й�г�  ��м’��і� Т�к,  ��� 
�і�г���вк� ві�зн�ченн� �в������ї річн��і �мер�і К�н�в����� ���
���н�в�ю ПУН ві� 30 ��������� 1957 р� ��в�рен�  ��е�і���н�й к��
мі�е� н� ч��і Ан�рієм Ме��н�к�м� Н� �р���з��ію ПУН ��  ���г�  
к�мі�е�у ввійш�� ��к�ж �ре����вн�к� ОУНР і ОУНЗ� Ч�ен�м� 
През��ії к�мі�е�у бу�� Ан�рій Ме��н�к,  С�е��н Б�н�ер�,  Р�м�н 
Д�шкев�ч,  Д�рі� Ребе�,  Юрій С�у��н��к�й,  М��е�� Сем�р�зум;  
ч�ен� �і��в�г�  �екре��рі��у: Яків М�к�ве��к�й,  М�х�й��  В� Б��
р��,  Р�м�н Дебр���к�й,  Оме��н Куш�е��� У ф�н�і зберіг�ю���� 
�р���к��� з��і��нн� През��ії к�мі�е�у,  �р�гр�м� ві�зн�ченн� �в��
�����х р�к�в�н �мер�і ���к�вн�к�,  з��р�шенн�,  щ�  р�з�������� 
��� уч���і у вш�нув�нні ��м’��і Є� К�н�в����� 25 �р�вн� 1958 р� 
в Р���ер��мі,  інф�рм��ії �р�  �і�г���вку і �еребіг ур�ч���е���й� 

І в н���у�ні р�к� в �р�вні в Р���ер��мі н� м�г��і в�ж�� ві��р�в�
������ ��н�х���� Їх �рг�ніз��ією ��ікув�в�� керівн�к �у��і��н��
гр�м����к�ї референ�ур� ПУН Яків М�к�ве��к�й,  �к�й мешк�в у 
Мюнхені� У ф�н�і зберіг�ю���� м��ері��� �р�  �і�г���вку ві�зн�чен�
н� 21 р�к�в�н з�г�бе�і Євген� К�н�в�����,  ����в�ні березнем 1959 р�

Т�к ��м�  ур�ч����  укр�їн��кі н��і�н��і��� ��і��н�  ві�зн�ч��
�� 30��і���,  40��і��� �� 50��і��� з �н� �мер�і Євген� К�н�в������ 
С�в�рюв����� Ді��ві к�мі�е�� ��� ж���бн�х ві�зн�чен� у Р���ер�
��мі� У 1987 р� ��к�й к�мі�е� �ч���в Яків М�к�ве��к�й� У ф�н�і 
зберіг�ю���� м��ері��� ���г�  к�мі�е�у� Сере� н�х ���� І��і Дм��
�рів� (н� б��нку Укр�їн��к�ї �ен�р���н�ї інф�рм��ійн�ї ��ужб�) 
��  Як�в� М�к�ве��к�г�  ві� 18 �ічн� 1988 р�,  �е він з� ��рученн�м 
Пр�в��у рев��ю�ійн�ї ОУН в����в�ює зг��у н� �р���з��ію ПУН 
��і��н�  ві�зн�ч��� р�к�в�н� з�г�бе�і ��н�в�����жн�к� і ��вг��і��
н��г�  Пр�ві�н�к� ОУН�

В 1959 р� р�з��ч����� ��в�ренн� Фун���ії ��� ����і�ів ж���� 
і �і���н���і Євген� К�н�в������ В �рхіві зберіг�ю���� ����у� Фун�
���ії і ����� ві� різн�х укр�їн��к�х �рг�ніз��ій н� емігр��ії,  �к�м 
був н��р�в�ен�й �ей ����у� з ме��ю з��уч��� їх ��  ч�ен��в� у 
Фун���ії� Як в��н�  з ��кумен�ів,  ����� �ій�н�м� ч�ен�м� Фун�
���ії в����в��� б�ж�нн� Укр�їн��ке ��в�р���в�  «Ві�р��женн�» в 
Арген��ні,  Укр�їн��к� в���вн�ч� ��і�к� в Л�н��ні,  С�юз укр�їн�



33

 № 17Юрій Черченко Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві ОУН у Києві

�ів у Ве��кій Бр���нії,  Об’є�н�нн� укр�їн�ів у Ве��кій Бр���нії,  
С�і�к� укр�їн��к�ї м����і у Ве��кій Бр���нії,  Ліг� в�зв��енн� 
Укр�їн� (К�н���),  Укр�їн��к� ��рі�е��к� гр�м��� в К�н��і,  Укр��
їн��к��Бр�з�����к�й к�уб,  Орг�ніз��і� укр�їн�к К�н���,  Укр�їн�
��к� н��і�н���н� є�ні��� (Фр�н�і�),  Орг�ніз��і� �ерж�вн�г�  ві��
р��женн� Укр�їн� (США) �� ін�

12 �р�вн� 1961 р� в Мюнхені в �р�міщенні ЦПУЕН* ві�бу���� 
О�н�в�����жні Зб�р� «Фун���ії ��� ����і�ів ж���� і �і���н���і 
���к� Євген� К�н�в�����»� В �рхіві зберіг�є���� ����ув�нн� ч�енів 
ОУН і гр�м����к�х �і�чів,  ��в’�з�не з �і�г���вк�ю ��х зб�рів,  ві�
����ні ����� уч��н�к�м зб�рів,  інф�рм��ії ��  ві��м� укр�їн��к��
г�  гр�м���н��в� �р�  �еребіг зб�рів� З ��х ��кумен�ів,  з�крем�,  
�ізн�єм���,  щ�  н� зб�р�х бу�� �бр�н� У�р�в� у ��к�му �к���і: 
г���в� — �р�ф� Юрій Б�йк�,  з���у�н�к — мґр� Яр����в Бен����,  
�екре��р  — О�ек�� Він��н�к,  ч�ен� У�р�в� �р� Гр�г�рій В����
к�в�ч,  ��� Євген М���х,  Р�м�н Дебр���к�й,  Яків М�к�ве��к�й� 
Бу�� ��к�ж �бр�н� К�н�р���н� К�мі�і�: г���в� — ���к� Ан�рій 
Ме��н�к,  ч�ен� — �р�ф� С�е��н Ленк�в��к�й,  �р� Б�г��н К�р�юк,  
з���у�н�к� — �р� М�р�н К�н�в��е��,  �р�ф� В����� Оре�е��к�й�

19 гру�н� 1963 р� У�р�в� Фун���ії �р�ве�� в Мюнхені в �р��
міщенні Д�му укр�їн��к�ї н�ук� С�у�ійну К�нферен�ію,  � �і��� 
неї — З�г���ні зб�р� Фун���ії� О�н�м з г���вн�х ����н� бу�� 
�і�г���вк� ��  в���нн� збірн�к� �р�  ж���� �� �і���ні��� Є� К�н��
в����� «Євген К�н�в��е�� �� й�г�  ��б�»� Д���ві�� �р�  ���н �і��
г���вк� ���г�  збірн�к� зр�б�в ре��к��р  М�х�й��  Б�р��� В �рхіві 
мі������� �р�гр�м� к�нферен�ії,  зві� �р�  з�г���ні зб�р� �� інші 
��кумен��,  з�крем�,  �ек�� в���у�у М� Б�р����

В �рхіві зберіг�є���� і кн�г� з����у г���ей,  щ�  ві�ві�ув��� бу�
��н�к Євген� К�н�в����� у Р�мі в 1940—1957 рр� Г���ей �р�йм��� 
�руж�н� Євген� К�н�в����� О��г� К�н�в��е��,  �к� �і��� з�г�бе�і 
ч���вік� �р���вжув��� ж��� з ��н�м у Р�мі� В ф�н�і Євген� К�н��
в����� зн�х������� ч����н� ����ув�нн� О��г� К�н�в��е��� Як ���
����к ��  �����і �уб�ікуєм�  ���н з ����ів О��г� К�н�в��е�� — ���� 
��  Як�в� М�к�ве��к�г�  ві� 15 �ічн� 1972 р� У ��му р��і в�йш�� 
�рук�м кн�г� «Євген К�н�в��е�� �� й�г�  ��б�»� Яків М�к�ве��к�й 
н�����в ��  �ієї кн�г� �ві �����і: «Є� К�н�в��е�� у Шв�й��рії» і 

	 *	 Центральне	представництво	української	еміграції	в	Німеччині.
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«Пі�г���вк� ��ен���у в Женеві»� Пі� ч�� н�����нн� ��х ����ей він 
н������в ����� ��  �е��ер  С�фії Ме��н�к �� О��г� К�н�в��е�� з 
�р�х�нн�м ����м�г�� й�му �р���н��� �е�кі ���р�б��і� Д�  ��г�  ж 
Яків М�к�ве��к�й з 1964 р� (�і��� �мер�і Г���в� ПУН ���к�вн�к� 
Ан�рі� Ме��н�к�) з� ��рученн�м ПУН ��ікув�в�� О��г�ю К�н��
в��е�� і С�фією Ме��н�к� З� ���в�м� Зен�н� Г�р�����к�г�,  «�ей 
ве��к�й м�р���н��хр�����н��к�й і н��і�н���н�й �б�в’�з�к Яків 
М�к�ве��к�й в�к�нув�в з �к�ю�� в�їмк�в�ю ув�г�ю,  �іє��зм�м,  
��к���ні��ю і ��нів��к�ю ві���ні��ю»20

Л���,  �к�й м� �уб�ікуєм�,  є ві���ві��ю н� ���н з ����ів Як�в� 
М�к�ве��к�г�  ��  С�фії Ме��н�к� Д�кумен� �уб�ікує���� без в��
�р�в�ен�,  у ��вній ві���ві�н���і ��  �р�гін��у�

ДОКУМЕНТ 1.

ЛИСТ ОЛЬГИ КОНОВАЛЕЦЬ ДО ЯКОВА 
МАКОВЕЦЬКОГО ВІД 15 СІЧНЯ 1972 р.

Ве��м�ш�н�вн�й і ��р�г�й ��не ��к��ре�
П���ю В�м �е�кі ��ні з ж���� м�г�  ч���вік�,  �р�  �кі В� з��

���ув��� м�ю �е��ру*� В Пр�зі,  ��кі��к� ��м���ю,  мій ч���вік не 
ж�в нік��� ��вг�,  в�е �і��к� ��р�в�чн��

П�бу� у Ві�ні: ві� 1920 р�,  ��е не ��м���ю ч� ві� ве�н�� Це ще 
м�жу �еревір���� П�в�р�� ��  кр�ю: �і��м 1921 р� В�їз� з�к�р��н 
(через Д�н�іґ): гру�ен� 1922,  з��є���� 1�г��

В Німечч�ні ж��� м� �ерші мі���і в Ебер�в����е� Д�  Бер�ін� 
�ереїх��� ��інню 1923 р� (ж�в�ен� �б�  ��������)� Ж��� ��м ��  
кін�� �ічн� 1930 р�

Переїз� ��  Женев�: 29 �б�  30 �ічн� 1930 р� В�е ж��� ��м �фі� р� В�е ж��� ��м �фі�р� В�е ж��� ��м �фі�
�ійн�� Тру�н�щі ��ч����� з��є���� ві� ��бу�у Лі�він�в� в Женеві 
і й�г�  віз��[�] у шеф� женев��к�г�  к�н��н�в�г�  ур��у,  �к�й був 
�ів�й� У�і женев��кі ��р�в� ��м���є �евн�  �уже ��бре О� С�кі�,  
�к�й був ���і �екре��рем м�г�  ч���вік�� Ні�к�х ш�к�н** �у�р��� 

	 20	 Городиський	Зенон.	Людина	принципів	і	праці	//	Свобода.	—	1990.	—	Ч.	149.	—	7	
серпня.

	 *	 Йдеться	про	Софію	Мельник,	сестру	Ольги	Коновалець.
	 **	 Тобто	переслідувань	(з	польської).



35

 № 17Юрій Черченко Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві ОУН у Києві

мене не бу��,  к��к��� мене �і��к� р�з ч� �в� ��  г���вн�ї фе�
�ер���н�ї ���і�ії ��  Берн� н� �ере��ух�нн�,  �кі бу�� �уже ���
вгі і в��м�юючі� П�  в�їз�і з Женев� ж�в мій ч���вік в М�н�р�,  
Montreux*. М� �б�є з Юрк�м,  �к ��к�ж С�кі�,  ч����  ��м їз�����

Д�  Р�му �ереїх��� м� 19�9�1936�
Ден� вінч�нн�: 18�2�1922� Сві�к�м� бу�� Л��н��  (Лев) Ле�к�й і 

���к[�вн�к] О�м�рш�ейн** (УСС і СС)�
Як ще щ��� х�че�е зн��� ��  �р�шу мені н�������� А � ��к�ж 

н���шу �к ще щ��� ��бі �р�г���ю,  м�же зн�й�у �ку ���у� С��г��ні 
в ����іху не м�жу бі��ше ніч�г�  В�м �������

Щ�р�  ві��ю О. Коновалець

П�С� Рівн�ч��н�  ��шу ��  м�єї �е��р� і ����ю їй ще �е�кі �е�
��й�і,  �кі не �ум�ю щ�б� бу�� В�м �ік�ві� Як в�н� �ум�є щ�  ��к,  
��  �евн�  В�м н���ше�

Архів ОУН у Києві,  фонд Євгена Коновальця. Оригінал,  маши
нопис.

	 *	 Дописано	рукою.
	 **	 Так	у	тексті.


