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Архів

З-поміж різноманітних сюжетів вітчизняної історії у ХХ ст. чи 

не найменш вивченою сторінкою залишається історія Укра-

їнської військової організації (УВО). Дослідженню УВО пере-

шкоджає передусім недостатня кількість джерел. Саме тому 

надзвичайно важливим є введення до наукового обігу мате-

ріалів, що кидають світло на маловідомі чи зовсім невідомі 

події з історії УВО. 

Серед матеріалів архіву відомого українського політично-

го діяча Ярослава Чижа (1894 – 1958 рр.), що знаходиться в 

Центрі досліджень історії еміграції при університеті Мінне-

соти в Міннеаполісі (США), збереглося листування Я. Чижа з  

керівником УВО Є. Коновальцем за 1930 р. Саме ці листи, які 

знайшов і передав для публікації редактор часопису „Одно-

стрій” В. Манзуренко, пропонуються нині увазі читачів.

Якщо про командира січових стрільців, провідника Україн-

ської військової організації й Організації українських наці-

оналістів Євгена Коновальця в історичній літературі можна 

знайти чимало інформації, то особа Я. Чижа менш відома 

широкому загалу. Ярослав Чиж народився 7 лютого 1894 р. 

в Дублянах на Львівщині, в родині вчителя. У 1912 р. він за-

кінчив українську гімназію в Перемишлі. Мобілізований до 

лав австрійської армії під час Першої світової війни, він отри-

мав офіцерське звання. Потрапив до російського полону, 

але після Лютневої революції в Росії звільнився і став одним 

з організаторів військової формації січових стрільців у Києві. 

У званні сотника армії УНР Я. Чиж був начальником контрроз-

відки, а згодом і розвідки корпусу січових стрільців, та чле-

ном Стрілецької Ради. Активний учасник збройної боротьби 

проти російських більшовиків, наприкінці 1920 р. він повер-

нувся до Галичини і став одним із засновників підпільної ор-

ганізації, що мала боротися проти польського поневолення 

й невдовзі отримала назву Української військової організа-

ції. Саме Я. Чиж і став її першим керівником. “Війна ще не 

скінчилася, а навіть якщо скінчиться, нам треба зберегти свої 

військові кадри, щоб вести дальше боротьбу проти обидвох 

окупантів та мати на всякий випадок готову військову силу,” – 

так окреслив Я. Чиж цілі новоствореної організації у розмові 

з колишнім старшиною Галицької армії О. Навроцьким1.

Однак після здійсненого членом організації невдалого за-

маху на начальника Польської держави Ю. Пілсудського (ве-

ресень 1921 р.) Я. Чиж був змушений виїхати до Праги, щоб 

уникнути арешту. Перебуваючи на еміграції, він не мав змо-

ги керувати підпільною організацією в Галичині. Саме в цих 

умовах провід організацією перебрав Є. Коновалець, який до 

цього часу не мав стосунку до її діяльності, але вже був ви-

знаним діячем українського національного руху2. 

У 1922 р. Я. Чиж переїхав з Чехо-Словаччини до США, упо-

важнений українськими організаціями донести до діаспо-

ри інформацію про боротьбу галичан проти польського па-

нування. „Ви їдете до Америки як відпоручник краю, щоби 

поінформувати Братів за Океаном про положення українців 

у Східній Галичині, про їх заходи для скинення польського 

ярма, та для зорґанізовання помочі серед американських 

українців для визвольної боротьби,” – йшлося в уповнова-

женні, яке отримав Я. Чиж від координаційних органів укра-

їнських політичних партій в Галичині – Міжпартійної ради й 

Народного комітету3.

Оселившись у США, Я. Чиж розгорнув активну громадсько-

політичну діяльність серед української еміграції. Допома-

гали цьому й постійні контакти з представниками рідного 

краю. Влітку 1929 р. до США прибув Є. Коновалець, за без-

посередньої участі якого в одному з районів Нью-Йорка було 

створено відділ УВО4. А вже в 1930 р. Я. Чиж відвідав Гали-

чину, де зустрівся з членами УВО та представниками україн-

ської громадськості.

У лютому 1930 р. Я. Чиж, повертаючись з Галичини до США, 

мав зустріч у Берліні з Є. Коновальцем. Обидва діячі обгово-

рили перспективи діяльності УВО. Їхні погляди на цю справу 

виявилися різними: Є. Коновалець вважав націоналістичну 

ідеологію найбільш придатною для успішного продовження 

боротьби за українську державу, натомість Я. Чиж скептич-

но ставився до здатності націоналістів повести за собою на-

родні маси. Повернувшись до США, Я. Чиж на зборах членів 

Української стрілецької громади 14 квітня 1930 р. виступив з 

різкою критикою діяльності УВО на Західній Україні. 

Саме ця критика та її обґрунтованість стали предметом лис-

тування між Є. Коновальцем та Я. Чижем у травні – червні 

1930 р. В центрі уваги обох діячів було політичне майбутнє 

„Спілки”, як ще називали УВО, а також здатність організації 

посприяти звільненню Галичини з-під польської влади.

Як виглядає, в ході листування Є. Коновальця з Я. Чижем жо-

ден з них не зміг переконати іншого у правомірності свого 

погляду. Я. Чиж відстоював потребу „громадського контролю” 

над діяльністю УВО і засуджував безоглядний радикалізм 

націоналістів. Натомість Є. Коновалець вважав головною 

причиною критики Я. Чижа боротьбу за вплив на українську 

еміграцію між різними політичними силами. У листі до чле-

нів Проводу українських націоналістів від 30 квітня 1931 р. 

Є. Коновалець писав: „Радикали зв’язались на европейській 

еміґрації з есдеками та есерами, а в Америці з організацією 

„Оборона України”, на чолі якої стоїть Цеглинський та Січин-

ський. Не маючи відваги виступити самим явно проти україн-

УДК  930.253:378.4](737.641.6)”1930.05/.06”

„Твоє добре право є сумніватися в це, чи український 
націоналізм є життєздатним і буде розвиватися…”
Листування Є. Коновальця і Я. Чижа 
(травень – червень 1930 р.)
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№ 1
Лист Є.Коновальця до Я.Чижа

                                                                       1 квітня 1930 р.
Друже Славку.

Як бачиш, Друже, я вже в Женеві. Приїхав сюди в першій половині березня місяця. Хотів до Тебе вже раніше писати, але вся-

кого рода клопоти, зв’язані з моїм переїздом, не дозволили мені це зробити.

Зачуваю, що в „Народній Волі”1 мала бути вістка, я її особисто не читав, про те, що німці десь-комусь мали вимовити дозвіл 

на побут. Вістка ця мала бути так зредаґована, що кожний, хто її читав і орієнтується у відносинах, мусів подумати, що вона до 

мене відноситься. Заявляю Тобі для того, Друже, що то велике непорозуміння, бо з Берліна виїхав я самовільно, без ніякого з 

чиєї б то не було сторони примусу, просто тому, що вже забагато мені було тих балачок на тему наших зв’язків з німцями і на 

тему тих великих грошей, які то я маю одержувати від німців2.

Після балачки з тобою я відповідно до цього, що Тобі особисто заявив, сформулював всі заміти, які ти поробив проти Романа3 

і подав їх йому до відома і зажадав від нього, щоби він по змозі якнайскорше старався їх як слід висвітлити. Між іншими подав 

я йому до відома Твою заяву, що Матчак4 солідаризується з Тобою відносно тих замітів, які Ти робив Сушкові.

В прилозі пересилаю Тобі копії: заяви д[окто]р[а] Ст.Шухевича5 і заяви Матчака. Відносно заяви Шухевича нічого від себе 

завважити не маю. Вона відноситься до Твого твердження, мов би то Шухевич мав перед Навроцьким6 піддавати в сумнів по-

ступовання Сушка, а саме чому він ходив до поліції і після того, коли його там Шухевич побачив, негайно прийшов до нього, 

щоби себе виправдувати. Щодо заяви Матчака, то тут зайшло непорозуміння. Мабуть через те, що всі ті справи подавав я 

Сушкові нечітким чорнилом і він мабуть його не відчитав як слід та сконструював собі вже сам, мов би то Матчак сам підносив 

цього рода твердження. На річі одначе воно нічого не міняє.

З уваги на те, що в цей спосіб ми справи не вияснимо основно, я прошу Тебе дуже злагодити відповідне письмо і в ньому на-

вести і уарґументувати всі заміти проти Сушка та переслати його або мені або якомусь Твоєму довіреному чоловікові а мені 

копію. Я тут складу третейський суд, в який увійде Твій заступник, заступник Сушка і вони виберуть якогось третього суддю і 

всі вони втрійку остаточно вияснять всі заміти. Я думаю, Друже, що це є в інтересі всього Січового Стрілецтва, бо як би Ти не 

відносився до Сушка, мусиш сам признати, що Сушко зіграв таки в УСС, як і в СС, непересічну роль і що цього рода заміти, які 

Ти підніс проти Сушка, приносять нечесть не тільки йому особисто, але взагалі всім нам.

ського націоналізму, вони начали інтригувати проти акції УВО 

на американському ґрунті і як спільників прибрали собі саме 

Цеглинського, Січинського, Чижа та Вол. Левицького, бажа-

ючи в цей спосіб вдарити український націоналізм на тому те-

рені, який зараз являється запіллям і фінансовою базою для 

українського націоналізму. „Оборона України” на це пішла, бо 

акція українського націоналізму на американському ґрунті на-

чала так поширюватись, що так звані оборонці почули себе 

рівно ж дуже загроженими на американському ґрунті”5.

Листування Є. Коновальця з Я. Чижем відбиває не лише по-

гляди двох видатних діячів українського руху на перспективи 

національно-визвольної боротьби, але й містить надзвичай-

но цінні відомості з історії УВО. 

Зокрема, згадки про дату переходу керівництва УВО до рук 

Є. Коновальця (док. № 2, 4) мають велике значення для до-

слідження початкового етапу історії цієї організації. Тривалий 

час вважалося, що Є. Коновалець очолював УВО з самого 

початку її існування. Однак сучасний дослідник М. Ковальчук 

переконливо довів, що Євген Коновалець не мав стосунку до 

створення організації, яка згодом отримала назву УВО, а очо-

лив її не раніше кінця 1921 р.6  Інформація, яка міститься у лис-

тах Є. Коновальця і Я. Чижа, підтверджує цю думку. Зокрема, 

Я. Чиж прямо вказує, що Є. Коновалець очолив організацію в 

1921 р. (водночас, сам Є. Коновалець пише про 1922 р.).

Значну цінність мають дані про організаційну структуру керів-

ництва УВО в 1921 – 1922 рр. (док. № 2). Безперечний інтерес 

також становлять наведені Є. Коновальцем відомості про об-

ставини залишення ним керівництва УВО і тимчасового фінан-

сування організації радянським урядом в 1923 р. (док. № 2).

Згадка про те, що невдалий акт експропріації коштів у бе-

резні 1929 р. було здійснено бойовиками УВО всупереч волі 

Є. Коновальця (док. № 4), є одним з небагатьох свідчень про 

ставлення останнього до терористичної діяльності УВО. Від-

значимо, що в історіографії й досі немає дослідження, яке б 

розкривало це питання. Найбільш ґрунтовну спробу досліди-

ти дану тему здійснив М. Ковальчук, який дійшов висновку, що 

„Є. Коновалець надзвичайно критично ставився до терорис-

тичних методів „крайовиків”, але не міг запропонувати ради-

кально налаштованій молоді нічого більш конструктивного”7. 

Нарешті, не залишиться поза увагою дослідників і згадка 

Є. Коновальця про написання ним історії УВО (док. № 2).

Документи публікуються вперше. 

Мову документів увідповіднено з нормами сучасного право-

пису, наявні граматичні помилки й огріхи виправлено.
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Архів

№ 2
Лист Є.Коновальця до Я.Чижа

                                                                        16 травня 1930 р.
 Друже.

Саме одержав я точніші відомости про перебіг нарад ширшої Управи Української Стрілецької Громади8, яка мала місце дня 14 

квітня ц[ього] р[оку], а зокрема про Твоє становище, яке зайняв Ти на цій нараді відносно Спілки.

З уваги на те, що відомости, які передав Ти присутнім на нараді членам ширшої Управи УСГ переважно не відповідають дійс-

ному станові справ, уважаю я конечним так в обороні самої Спілки, як теж в обороні моєї особистої чести, заявити Тобі цим 

шляхом слідуюче:

1. Не відповідає дійсності, мов би то в балачці з Тобою я погоджувався з Твоєю критикою Спілки, бо на цю тему ми взагалі 

дуже мало говорили. В розмові з Тобою я ствердив тільки, що Спілка надто розрослася і що на ділі треба її обмежити до мало-

го, але як слід вишколеного гурта людей. Рівно ж я завважив, що Спілка перебуває певну кризу наслідком цього, що ця воєнна 

генерація, яка донедавна творила основу Спілки, старіється, жениться та займає різні пости і тим самим не надається вже до 

ведення цієї діяльности, яка лежить в основі Спілки. Молодша натомість генерація, яка приходить тепер до Спілки, не має ні 

досвіду, ні теж відповідної підготовки для спілчанської роботи. Задля цього теж Спілка мусить в даний мент звернути пере-

довсім свою увагу на теоретичну і практичну підготовку нових кадрів спілчан. 

2. Під час нашої розмови оповідав Ти мені теж про політичну непідготованість поодиноких членів Спілки на основі цих вражень, 

які призбірав Ти в тюрмі в балачках зі спілчанами, на що я Тобі заявив, що одним з важних наших завдань під теперішню хвилю 

є якраз підбудувати національно-революційну ідеологію, на якій опершись могла би Спілка успішно продовжувати свою пра-

цю. Недостачу такої ідеології відчувалося на протязі цілої дотеперішньої діяльности Спілки та що спроби в цьому напрямі вже 

зроблені. Це одначе не є така легка справа і що сьогодні я ще не можу гарантувати, що вона увінчається успіхом. Ствердив я 

при тому, що сьогодні все, що молоде, ідейне і активне зараховує себе до націоналістів і що ми сьогодні заобсервуємо факт, 

що ні одна група, ні партія в Галичині не має в себе молодого нарибку просто для того, що їхні „ідеології”, програми і методи 

праці не відповідають тим психічним настроям, які нортують в даний мент серед молоді.

Твоє добре право є сумніватися в це, чи український націоналізм є життєздатним і буде розвиватися, чи може, як це Ти твер-

диш, він скорше чи пізніше впаде. Не знаю одначе, на якій основі твердив Ти, Друже, що український націоналізм не дає від-

повіді на соціальні питання. Мабуть, не читав Ти рішень Конгресу Організації Українських Націоналістів і всього того, що після 

Конгресу в націоналістичних виданнях було писано на тему соціальних справ. Коли б Ти був більш пильно звернув увагу на те, 

то, мабуть, не був би зважився висувати цього роду твердження. 

3. Відносно Твого твердження, що Спілка не має над собою громадського контролю в даний мент, вважаю конечним заявити 

Тобі слідуюче: Ти правильно передавав ширшій Управі Ст[рілецької] Гр[омади] орґанізаційну схему Спілки в 1921-22 рр. Дійс-

но у тому часі на чолі Спілки стояв сенат зложений з УНДО9 – властиво тодішньої Трудової Партії10, і представників радикаль-

ної партії. Одначе під час дальшої діяльности Спілки досвід виказав, що панове представники партій, входячи в сенат, вва-

жали себе в першу чергу представниками партій, а не членами Спілки. Справу революційної акції вони для того нагинали все 

для своїх партійних цілей, що безперечно надзвичайно некорисно впливало на розвій діяльности Спілки і на самі відносини 

в Спілці. З цього часу датується повстання терміну „радників революції” для означення якраз типу людини, яка використовує 

становище члена сенату Спілки для партійних цілей. Сенат Спілки і то такий, про який Ти розказував членам СГ, зліквідував 

себе сам. Коли іменно в 1923 р. під час відомої Тобі в Німеччині інфляції більшовицька влада надіючись, що прийшов час очіку-

ваної нею всесвітньої революції, звернулась за посередництвом деяких високопоставлених людей до Спілки і запропонувала 

їй співпрацю, а властиво грошову підтримку, роблячи рівночасно залежною цю підтримку від усунення мене з проводу Спілки, 

то сенат зразу на те погодився. Розуміється, що піддержка більшовиків тривала тільки 4 чи 5 місяців і коли розбилися їхні надії 

на викликання всесвітньої революції, вони без обиняків копнули Спілку, але здобувши собі доступ до неї, начали вживати всіх 

можливих засобів для її остаточної ліквідації.

Розуміється, що в даних умовах уважав я немислимою мою дальшу працю в Спілці і на протязі майже 8 місяців я не тільки не 

був у проводі Спілки, але взагалі не мав ніякого впливу на розвій діяльности Спілки.

Коли справа піддержки Спілки з боку більшовиків перестала бути актуальною, Спілка опинилася в надзвичайно трагічному 

Розуміється, що аж до часу вияснення всіх тих замітів, я дозволив Сушкові на його власне прохання стати здалека від громад-

ських справ.

Читав я останні числа „Народньої Волі”, зокрема Твою статтю про голодівку у Львівській в’язниці, рівно ж маю вже відомости 

про Твій виступ в Ню-Йорку. Мушу Тобі признатися, що дещо здивувало мене Твоє об’єктивне відношення до справ Спілки, 

бо після нашої балачки в Берліні здавалось мені, що Ти зараз після приїзду начнеш кампанію. Був би Тобі вдячний, коли б 

Ти мені написав, якої взагалі думаєш Ти особисто придержуватися, яктеж „Оборона України”7 в майбутньому. Ти пригадуєш 

собі, що під час нашої балачки в Берліні Ти обіцяв мені цю справу вияснити і мене повідомити.

Здоровлю Тебе щиро                             [підпис]

The Emigration History Research Сenter at the University of Minnesota. – Архів Я. Чижа.
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положенні. За більшовицькі гроші вона розбудувала різні апарати, які відтак мусила чимскорше ліквідувати. Ліквідація знов 

викликувала розчарування і депресію.

Тоді кращі спілчане звернулися до мене з проханням рятувати спілчанську справу.

Це є, Друже, подійсний стан справ. Я зараз пишу історію Спілки і в мене цілий ряд документів з цього періоду діяльности Спілки.

Крім того, мушу Тобі заявити, що існування сенату Спілки, зложеного з представників партій, а зокрема діяльність цього сена-

ту викликувала огірчення серед членства Спілки, бо панове сенатори, звані тоді „радниками революції”, не мали іншої роботи, 

як на засіданнях сенату сваритися над питаннями, чи земля має бути віддана селянам за викупом чи без викупу. Цього рода 

діяльність, мусиш сам признати Друже, ніяк не могла вплинути додатньо на саму революційну працю Спілки.

4. Після 1923 р. старалися більшовики ще двома наворотами вкрастися в ряди Спілки і шляхом інтриг зліквідувати Спілку. 

Робили вони це або безпосередньо через кооптування собі поодиноких членів, або посередньо через т. зв. радянофільські 

чинники. Це їм одначе не вдалося.

Одначе мушу при цій нагоді ствердити, що розминувся з правдою Твій інформатор, який твердив, мов би то була якась рево-

люція в Спілці, мов би то спілчане зі мною не погоджувались, що більше назначили нового команданта та що я йому не хотів 

передати команди. Це є безлична брехня. Бо коли Твій інформатор мав на думці 1923 р., то тоді я ще до поставлення дома-

гання більшовиками відносно усунення мене, передав добровільно команду Спілки. Коли ж натомість відомости Твого інфор-

матора відносяться до пізнішого часу, то з цілою рішучістю я мушу заявити, що поширювання цього рода відомостей через 

Твого інформатора свідчить про його велику нікчемність. Такий факт після 1923 р. не мав більше місця.

Дивує мене тільки, чому під час балачки зі мною Ти не спитав мене безпосередньо про те, наскільки є правдивими відомости 

Твого інформатора.

На кожний випадок прошу Тебе подати мені назвисько цього інформатора і дати мені змогу боронитися перед цього рода 

нікчемними наклепами.

5. Мушу Тобі, Друже, пригадати дальше, що Ти якраз під час побачення зі мною в Берліні поставив мені пропозицію, щоби, 

коли навіть прийдеться нам вести боротьбу, ми вели її так, щоб після якогось часу стрінувшись, могли подати собі руки. На 

цю пропозицію я пішов. Після Твого повороту в Америку я дав доручення всім установам Спілки здержати які би то не було 

виступи проти Тебе. Що ж одначе бачу я зараз, в Твоїй боротьбі проти Спілки Ти примінюєш методи, які в ніякому разі не від-

повідають тим принципам, на які ми погодились були. Бо ж прикриватися твердженням Стефаника про те, що Спілка – це гній, 

або твердженням Твого інформатора про те, що я не хотів передати команди, або голослівними твердженнями, що польська 

поліція знає про всі плани УВО і т. п., – скажи, Друже, чи є це методи, які можуть довести до цілі, про які ми з тобою балакали? 

Стефаника як письменника я високо ціню і шаную, але до його слів про Спілку не прив’язую великої ваги. Про це я міг би біль-

ше написати, але наразі здержуюся. Я доручив точніше прослідити цю справу і після одержання відомостей а зокрема після 

провірення, чи дійсно Стефаник таке говорив, а якщо так, то на підставі чого, – я поверну ще раз до цієї справи.

Дивує мене, чому, приміром, на запит одного з присутніх про те, чи крім критики не чув Ти чогось доброго про Спілку, Ти не 

дав відповіді, а начав розказувати про свою стару цьоцю. Запитую Тебе, чи дійсно не стрічався Ти з такими людьми. Я пози-

тивно знаю, що так, щобільше, що Ти зобов’язався не виступати проти Спілки на американському терені.

Я не перечу, що Спілка робила і буде, мабуть, ще робити промахи, але яка остаточно організація, коли вона дійсно хоче бути 

активною і розвиває живу діяльність, може вповні охоронити себе від помилок?

Для того теж нічого не міг я мати проти критики Спілки, про яку Ти згадував мені в Берліні і відтак на засіданню Управи СГ. З 

балачки Твоєї виходило, що це буде доброзичлива критика, яка буде мати на цілі справляти помилки і спрямовувати діяль-

ність Спілки на правильний шлях. На жаль, це, що Ти робиш, це не критика, а діяльність, спрямована на зруйнування Спілки і 

проти цього Спілка мусить себе боронити.

6. Твоє оповідання про інцидент з учнями академічної гімназії я доручив провірити, бо про нього довідуюсь доперва від Тебе. 

Коли одержу вияснення, про це Тобі напишу.

Рівно ж доручив я провірити справу Твоєї балачки з Мициком11. Він має мені списати перебіг цілої балачки так, що щойно після 

одержання письма від Мицика зможу зайняти становище. Знаю тільки, що з Мициком роблено кілька спроб, і тільки після цього 

доручено йому переведення діла. Він сам хлопець ідейний і відважний, а невдачу цілої справи треба приписати не фактові непід-

готованості Мицика, але тому, що на вид крови він взагалі розгубився. Знаю з оповідання наочних свідків, що присутня дівчина 

виявила в даний момент більше відваги, чим оба хлопці. Після пригоди з листоношом12  стало для мене ясно, що заки давати мо-

лодим людям якісь доручення, треба раніше їх, як казали російські революціонери, „обстріляти”, себто постепенно переходити 

від менших справ до більших.

7. Твоє твердження про те, мов би то в проводі Спілки сидить провокатор, рівно ж необосноване. Зокрема, був би Тобі дуже 

вдячний, коли б Ти мені написав, на якій основі Ти твердиш, що польська поліція знає про всі плани Спілки. На основі всіх відо-

мостей, які я мав дотепер про діяльність Спілки, яктеж на основі дотеперішніх процесів Спілки, я з цілою рішучістю тверджу, що 

досі правдивого провокатора в своєму нутрі Спілка не мала. Коли поліція знала про Спілку, то або на основі балакучости взагалі 

нашого громадянства в Галичині, або через дрібних шпіонів, які були поза Спілкою і які поодиноких спілчан втягали в різні балачки 

з собою і старалися від них що-небудь довідатися і врешті через комуністичних провокаторів, які вкрадалися до Спілки, вивідува-

ли деякі речі і через їхні комуністичні організації, в яких поліція має цілий ряд шпіонів, вона довідувалася відтак про спілчанські 

справи. Коли б дійсно поліція була як слід поінформована про плани Спілки, то тоді тягнула б вона інші висновки, як це вона ро-
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бить. На підставі мого досвіду, як теж на підставі цілого ряду відомостей, які в мене маються за 8-літній період діяльности Спілки, 

я тверджу, що на ділі поліція дуже мало знає про Спілку. Охоронятися зовсім від ока поліції, Ти сам знаєш, є неможливо.

8. Рівно ж не зовсім відповідають дійсності Твої інформації про сам спосіб перебрання мною проводу Спілки в 1922 р. Задля 

цього теж Твоя заява, що Ти зараз жалуєш цього вчинку, є дещо смішною.

Здержуюсь рівно ж від відповіді на Твої міркування, чому, мовляв, я досі „тримаюся” на пості провідника Спілки. Це теж дуже 

характеристична для Твого способу поступовання. Але я сам про себе писати не хочу.

9. Хочу ще декілька слів сказати відносно порушеної Тобою справи громадської контролі. Спілка має дальше свої керуючі 

органи, не називаються вони вправді сенатами і не зложені вони по тому принципу, як це було в 1922 р. На кожний випадок 

можу Тебе запевнити, що теперішній керуючий орган зложений зі старих заслужених спілчан, які так справу Спілки, як її роз-

вій, ставлять на першому місці, які виключно посвятилися спілчанській діяльності і не хотять її використовувати для своїх по-

літичних спекуляцій.

На кожний випадок був би Тобі дуже вдячний, коли б написав Ти мені, як саме уявляв би Ти собі організацію цього громадського 

контролю над Спілкою і хто саме на Твою думку був би в моральному праві перебрати цей контроль у свої руки.

10. Про справу Пласту розписуватися не хочу. Можливо, що прийде час, що не тільки про справу Пласту, але взагалі наших спор-

тових і гімнастичних товариств і відношення до них Спілки можна буде обширнійше написати. Наразі зазначу, що все і всюди 

підчеркував провід Спілки, щоби не змішувати пластових справ зі спілчанськими справами. Що воно не все було як слід пере-

стерігане на місцях, за те Спілка не може брати на себе відповідальности. Як, приміром, не може брати відповідальности на себе 

за те, коли наслідком революційної пропаганди Спілки, повстають самочинно революційні гурти серед гімназійної, робітничої 

чи селянської молоді, які читають або кольпортують „Сурму”13 і які виявляють бажання проявити себе теж на революційному 

фронті. Спілка в даний мент не має таких фондів, при допомозі яких могла би створити такий апарат, який зразу охоплював би 

всі гурти в одну суцільну організацію. Можливо, що з часом це їй вдасться.

На цьому я закінчив би цього листа. Для того, що серед даних обставин я не маю іншого способу боронити справи Спілки, 

як теж моєї власної чести перед Твоїми „відомостями”, привезеними з краю, а зокрема одержаними від Твоїх незнаних мені 

ближче „інформаторів”, пишу Тобі цього листа, а копію його пересилаю голові УСГ і присутньому на цьому засіданні д[окто]

р[у] Мишузі з рівночасним до них проханням, щоби зміст цього мого листа до Тебе подали вони до відома іншим присутнім на 

цьому засіданні членам Управи Української Стрілецької Громади.

 Здоровлю щиро                      [підпис]

The Emigration History Research Сenter at the University of Minnesota. – Архів Я. Чижа.

№ 3
Лист Є.Коновальця до Я.Чижа

                                                                    17 травня 1930 р.
Славку.

В прилозі пересилаю Тобі лист – відповідь на Твої заміти, піднесені проти Спілки, як теж проти мене особисто. Я Тобі кажу, що в 

мене вже сил не стає реагувати на цього рода методи боротьби. Скажи мені, що властиво я маю робити, коли Ти моїм добрим 

іменем витираєш всі кути в Америці, твердиш, що жалієш, що мене запропонував на команданта Спілки або послуговуєшся з 

ґрунту14 фальшивими інформаціями про те, що мене хотіли скинути, але я не передав команду і т. п. Я Тобі кажу, що я маю всього 

вже досить і я є рішений відійти від справ, а тоді побачиш, що з цього вийде. Співвідвічальність будеш нести і Ти. Ти не думай, що 

я Тебе хочу страшити, бо настільки наївним я не є, але коли пишу Тобі, то просто для того, що мене це все начинає дуже боліти.

Чи є це боротьба, про яку ми балакали з Тобою. Ні, Славку, не туди шлях до поправи. А знай, що після побачення з Тобою, був я 

настільки наївний, що здавалось мені, що буде можна якось налагодити відносини.

Щоби як-небудь боронитися проти Твоїх тверджень, я рішився написати Тобі листа, а копію переслати Ґаланові15 і Мишузі16. Це є 

мінімум, що я мушу зробити, щоби якось задемонструвати проти тверджень і відомостей Твоїх краєвих інформаторів.

Жалко, що не відповів Ти мені в справі Сушка. В найближчих днях перешлю Тобі ще дальші деякі матеріали з цього цілого слід-

ства, яке на моє домагання поведено в краю.

Марійка відповіла мені, що до Женеви приїхати не може, натомість могла би зі мною бачитися в Данціґу. Бог з нею, можливо, що 

краще буде мені наразі з нею не стрічатися. Справу одначе Сушка я мушу довести до якогось кінця, бо ніяк не можу допустити, 

щоби на визначному членові ССівської братії лежав заміт провокаторства і убійства і то ще до того піднесений Есесом. Матчак, як 

я припускав, викручується, як в’юн. Нема в людей цивільної відваги.

Кажу тобі, що в останніх часах я живу у великій депресії, але що буду перед Тобою звірюватися, Ти вже настільки віддалився, що 

й так мене не зрозумієш. Бажаю Тобі всіх благ і здоровлю Тебе щиро   [підпис].

П.С. Передай при нагоді мої поздоровлення всім тим, з якими я познайомився при Твоїй допомозі в Скрентоні, як теж, коли по-

бачишся з панею Курівчак, витай її від мене. Скажи їй, що мій Юрко17 завдяки їй готується на боксера. Може колись приїде в Аме-

рику шукати там щастя.

При нагоді напиши, де ти роджений (місцевість). Твою картку з Ніягари одержав.

The Emigration History Research Сenter at the University of Minnesota. – Архів Я. Чижа.
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№ 4
Лист Я.Чижа до Є.Коновальця

 після 17 травня 1930 р.
Дорогий Ґенку.

Справді, Ти сильно перемучений чи пригноблений, коли написав такого листа, як цей з 16 травня 1930. Ти в ньому пробуєш опрокину-

ти різні мої твердження, котрі я висказав на зборах Стрілецької Громади у Філядельфії, а котрі Тобі не все зовсім точно передано. Тим 

часом у великій більшости случаїв Ти не завважуєш, що властиво нічого не опрокидуєш, а лише потверджуєш мої помічення.

Йдім по порядку. Кажеш, що „не відповідає дійсності” немов би Ти погоджувався з моєю критикою Спілки, а рівночасно три-сім рядків 

нижче сам говориш, що Спілка надто розрослася, що теперішнє членство з молодої генерації не має ні досвіду, ні подготовки, та що 

треба підготовляти кадри спілчан. А преці[нь] оця масовість і недостача підготовки були головними моїми закидами Спілці. І Ти з тим 

погоджувався не лише в ночі з 10 на 11 лютого, але й пишучи свого листа тепер 16 травня.

Сам кажеш, що не можеш „гарантувати”, чи „увінчається успіхом” підбудовування „національно-революційної ідеології”, якої недоста-

чу „відчувалося на протязі цілої дотеперішної діяльності Спілки”. А коли я цю недостачу стверджую і коли виконую своє „добре право 

сумніватися, чи український націоналізм є життєздатний”, то Ти чомусь це простуєш чи тому противишся.

Про те, який громадський контроль над Спілкою був в 1921, 1922 і ще в 1923-ому році, сам твердиш, що я говорив правду. Теж кажеш, 

що це „безлична брехня”, немов би то була якась революція в Спілці, що назначено нового команданта, та що спілчане з Тобою не по-

годжувалися. Але сам оповідаєш, що через 8 місяців Ти не був у проводі Спілки, та що Тебе усунули на домагання більшовиків. І про це 

я оповідав тут, так що це не є ніякий „нікчемний наклеп”, а зовсім об’єктивна правда, котру  довідався від Тебе самого.

Висловом Стефаника я не прикривався, лише передав його як один з ярких зразків відношення представників старшого громадян-

ства до Спілки. При цьому я від себе сейчас же додав, що так зле воно не є, хоч добре теж не є. Щодо мого „зобов’язання” перед 

кимось не виступати в Америці проти Спілки, це вже таки неправда. Такого зобов’язання я на себе не брав, лише зазначував скрізь, 

що буду старатися бути об’єктивним і обстоювати потребу революційної діяльности на Західній Україні. Це я впрочім говорив і Тобі, а 

також говорю скрізь тут.

Похвал з боку старшого громадянства на адресу Спілки я тут не оповідав, бо їх не чув. Може, це був припадок, але кромі двох-трьох 

висловів з боку старших жінок про „молодцуватість УВО”, я не бачив нігде захоплення УВО. Навіть її члени у більшости говорили про 

неї дуже критично.

Дивує мене Твоє твердження, що Мицикови було по кількох спробах „доручено переведення діла”. Адже Ти сам твердив, що це „діло” 

було зроблено проти Твоєї волі і навіть по Твоїй забороні.

Твердження про те, що в управі УВО є якийсь провокатор, обосновую на цьому, що про те, про що я повідомив Тебе листом зі Скрен-

тону до Вінніпеґу в червні минулого року, а про що у Львові довідалась управа УВО щойно по Твоїм приїзді з Америки через П., в кілька 

днів пізніше дізналася поліція і повідомила про цілу справу польську пресу. Дальше думаю, що без провокатора не могла польська по-

ліція довідатися не лише про те, хто брав участь в атентаті на „Тарґі Всходнє”, але й про всякі намірені „роботи”, як атентат на Федуни-

шина, замах на винницьку почту, підпал лісів і т. п. Те, що я вичитав в газетах про останні арешти у Львові та спосіб, як до них прийшло, 

лише скріплює моє підозріння.

Про те, в чому неправдиві мої інформації про спосіб перебрання Тобою проводу Спілки в 1921-ому (а не як Ти пишеш, 1922-ому) році, 

не можу нічого відповісти, тому що не кажеш, в чому неправда. А знову неправдиве твердження Твого інформатора, що я того „жа-

лую”. Я лиш заявив, що до того, що Ти став на чолі Спілки, я також у значній мірі причинився.

Кажеш, що мої міркування відносно того, для чого Ти тримаєшся на чолі Спілки, „смішні”. Магомет його знає, що Ти знаєш про мої 

„міркування” в тій справі. В дійсности вони є того рода, що Ти держишся на цьому становищі головно завдяки своїм заслугам з часів 

визвольної боротьби. Це дає Тобі той моральний авторитет, без якого, на мою думку, Ти не міг би найти такої піддержки у рядах спіл-

чан, як та, що Ти її маєш.

От були би згрубша відповіді на Твої заміти. Взагалі про цього листа можу Тобі сказати, що він вразив мене неприємно. Замість річево 

спростувати те, що на Твою думку неправда, або роз’яснити, чому один чи другий факт виглядав так, а не інакше, Ти у кожному друго-

му рядку гніваєшся на оці самі факти. Я маю враження, що „доброзичливою” критикою Ти вважав би, як би я промовчав був і недосвід-

ченість спілчан, і непідготованість, і недостачу ідеології, і висказ Стефаника, і те, що виконавців атентатів треба зразу „обстріляти”, і, 

накінець, те, що поліція таки багато знає про Спілку. Бо ж таки головний заміт, що пробивається у цьому листі, лежить таки в оцій моїй 

„недискреції”, що я про ці справи говорив і свої твердження ілюстрував своїми поміченнями.

Але це саме, на мою думку, є „доброзичлива критика” та отой „громадський контроль”, якого Спілка, чи яка-небудь інша революційна 

організація потребує. І за нього Ти мені повинен бути вдячний. Я ж не маю ніякого особистого інтересу в цьому, чи Ти і спілчане ломите 

собі карк* в цей або інший спосіб. Я навіть у значній мірі приголомшив в собі негодування з приводу торічних дуже підлих і – Ти ж сам 

це знаєш – зовсім неоправданих накидів „Сурми” на мене. Розходиться мені лише о саму справу визвольної боротьби та революції, 

яку хотів би бачити на правильному шляху. І це не є ніяка злоба ні – з другого боку – приємність для мене, коли я підчеркую лихі сторо-

ни та промахи. Роблю це на те, щоби їх справити. Роблю одверто, і в цьому переконанню, що сповняю в цей спосіб свій громадський 

обов’язок. Думаю, що гірше було би, коли би я дививсь, бачив, розумів і – мовчав.

Ти зате, як я це помітив ще в час Твого побуту в Америці, відвик від такої критики і контролю. В ній Ти все чомусь добачуєш не бажання 
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помогти ділу, лише стремління йому пошкодити, а це неправильно. Коли ідея, яку заступає Спілка, правильна, та коли її методи бодай 

у грубшому, не зовсім до нічого, а накінець, коли мотиви членів проводу Спілки чисті, тоді ця критика лише поможе їй стати тим, чим 

вона повинна бути. Коли ні, тоді вона її звалить. Але в цьому останньому случаю не буде ніякої шкоди.

Та досить цим разом. Цього листа у копії посилаю на збори Стрілецької Громади, на яких не зможу бути особисто, так що там мати-

муть нагоду почути у однаковій формі Твій і мій погляд. Про те, як на мою думку повинна виглядати революційна організація, напишу 

незабаром. 

Здоровлю щиро

The Emigration History Research Сenter at the University of Minnesota. – Архів Я. Чижа.

№ 5
Лист Я.Чижа до Є.Коновальця

                                                     травень – червень 1930 р.
Дорогий Ґенку!

Мушу дещо „розширити” те, що я сказав в листі для Тебе і Стрілецької Громади, який залучую. Ти, мабуть, не перетомлений і пригноб-

лений, а просто відвик від громадської праці. Не забувай, що Ти робиш громадську роботу, яку кожний має право критикувати, і кри-

тика не є „витиранням всіх кутів”. А ще тоді, коли про цю критику Ти довідуєшся не зовсім так, як вона була. От „витиранням всіх кутів 

добрим іменем” була напасть „Сурми” на мене зі закидами злодійства, дезерції**, провокації, малоумности, шпигунства і т. п., як ще 

дотепер прилюдно ніхто не відкликав; „витиранням” була напасть спілчан на мене в краю; а Ти якось тим зовсім не журився і вважаєш 

такі методи боротьби самозрозумілими. За те на неточне донесення про збори Стрілецької Громади попадаєш просто в істерію.

При цьому страшний еґотизм. В обох Твоїх листах, коли мова про Спілку, то Ти погоджуєшся на 90 відсотків з моєю критикою. Коли ж 

мова про Тебе, то навіть те, що я оповів, як Тебе на якийсь час усунено від проводу у Спілці, обурює тебе, хоч це таки правда і Ти сам 

про це пишеш.

Я зі свого боку додержую обіцянки. Критикую УВО так, як перед Тобою, вважаю, що така прилюдна критика лише поможе справі ре-

волюційної боротьби в краю і що найвищо в передаванню деяких подробиць чи у своїх враженнях можливо що помиляюсь. Навмисне 

ні не перекручую, ні не замовчую нічого. Щодо помилок, то я не знаю, в чому вони можуть бути, але як звичайний „смертний” і „совер-

шений” раб божий, допускаю їх можливість. А Ти чомусь відчуваєш те все як особисту образу і напад!

Можливо, що Твоє життя в послідні роки склалось так, що тяжко видержати. Можливо, що уся ця суматоха „пішла Тобі на нерви” і Ти 

відчуваєш більше, ніж роздумуєш над тим, що довкруги Тебе діється. І я жалую, якщо вразив Тебе особисто. Та з другого боку цей мій 

жаль не означає, що я в якій-небудь мірі почуваюсь до вини. Він є того рода, як жаль дантиста, що, вириваючи зуби, спричинив паці-

єнтові біль.

Мені здається, що не лише спілчанські справи Тебе болять. Та Ти думаєш, що я настільки „віддалився”, що Тебе не зрозумію і не пи-

шеш про те, що, на мою думку, Тебе дійсно болить. Я думаю, що зрозумів би, а може й порадив би дещо! Та це Твоя справа і я не хочу 

видирати від Тебе ніяких Твоїх секретів. Хочу лише впевнити Тебе, що моє особисте відношення до Тебе мимо всего***…не змінилось 

і мимо промахів Спілки і Твоїх у громадській праці, я все вважаю, що ти є „гуд бой” ****.

Про Сушка напишу в недовгому часі, тому що щойно тиждень, як осів на місці. Марійку краще остав в спокою. Наскільки знаю, вона 

має вже досить усего з „цієї бочки”. Привітання передам, так як бажаєш. За те привітай від мене паню Олю18 та сина. Родився я в Ду-

блянах коло Львова і страшно цікавий, що вони для мене вичитають у звіздах. Сам тримайся добре, не попускай нервам, і взагалі, щоб 

ноги все були теплі, а голова холодна. 

Здоровлю щиро

The Emigration History Research Сenter at the University of Minnesota. – Архів Я. Чижа.

ПРИМІТКИ
1  „Народна воля” – український часопис у Скрентоні, Пенсільванія, США. Видавалася га-
зета з 1911 р., пресовий орган Українського робітничого союзу і групи “Оборона України”. 
Редактором часопису в 1924 – 1942 рр. був Ярослав Чиж.
2  Йдеться про те, що польська влада звинувачувала УВО у шпигунстві на користь німець-
кої військової розвідки.
3  Мається на увазі заява Я. Чижа про те, що Р. Сушко причетний до вбивства полковника 
армії УНР Ю. Отмарштайна.
Сушко Роман (псевдоніми Дашкевич, Кіндрат, Сич; 1894 – 1944) – український  військовий і 
політичний діяч, родом з Галичини. Учасник Першої світової війни, поручник УСС. В 1916 – 
1917 рр. перебував у російському полоні. Після лютого 1917 р. перебував в Україні, один із 
організаторів формації січових стрільців у Києві, пізніше – полковник армії УНР. Командир 
11-ї дивізії січових стрільців, 16-ї бригади в Січовій дивізії (1920). Активний учасник Друго-
го зимового походу військ УНР в Україну (1921), командир 2-ї бригади Волинської групи 
генерал-хорунжого Ю.Тютюнника. Брав участь у створенні УВО, в 1927 – 1930 рр. був кра-
йовим командантом УВО на ЗУЗ. Чільний член ОУН, співробітник військової референтури і 
військового штабу ОУН. У вересні 1939 р. – командир українського підрозділу, який у складі 
німецьких військ вступив на територію Західної України. Після розколу  ОУН залишився на 
боці Андрія Мельника. В 1939 – 1941 рр. – провідник ОУН на терені Польського генерал-
губернаторства. В січні 1944 р. загинув у Львові за незясованих обставин.

4  Матчак Михайло (1895-1958) – громадсько-політичний діяч, публіцист і видавець, ро-
дом із Західної України. В роки першої світової війни – старшина Легіону УСС, потім – сі-
чових стрільців, член Стрілецької Ради і ад’ютант полк. Є. Коновальця. В 1921 р. – один 
із співзасновників УВО, член її Начальної команди; обвинувачувався у замаху на життя 
Й. Пілсудського (1921 р.). У наступні роки відійшов від УВО, був членом Головного се-
кретаріату Української соціально-радикальної партії, депутатом польського сейму (1928 
– 1930); заснував видавництво “Ізмарагд” у Львові;  в 1941– 1945 рр. – член Управи Спілки 
“Українське видавництво”. Після Другої світової війни мешкав у Австрії, де в 1947 р. був 
заарештований радянськими органами держбезпеки; помер на засланні.
5  Шухевич Степан (1877 – 1945) – український громадський і військовий діяч. Народився 
на Галичині. В 1914 – 1915 рр. – командант куреня УСС. 1919 р. – отаман УГА, командир 
4-ї Золочівської бригади. Пізніше – референт Начальної Команди УГА. Після закінчен-
ня визвольних змагань працював адвокатом у Львові. Виступав оборонцем у політичних 
процесах проти членів УВО і ОУН. 
6  Навроцький Осип (1890 – 1972) – український громадський і політичний діяч. Наро-
дився в с. Голгоча (Підгаєцький р-н, Тернопільська обл.). Учасник Першої світової війни, 
хорунжий Легіону УСС. Потрапив у російський полон. Після повернення до Галичини брав 
участь в українсько-польській війні 1918 – 1919 рр., сотник УГА. Один із співзасновників 
УВО. В 1920 – 1939 рр. –  завідуючий член управи Військово-історичного видавництва 
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«Червона Калина» у Львові. Після Другої світової війни на еміграції в Канаді.
7  „Оборона України” – таємна політична організація української еміграції в США 
і Канаді, яка була створена в 1920 р. для допомоги українському національно-
визвольному  рухові. З 1923 р. існувала легально, мала свої відділи і пресовий 
орган “Українська громада”; її чільними діячами були М. Січинський, М. Цеглин-
ський і Я. Чиж. Тісно співпрацювала з Українською соціально-радикальною партією 
в Західній Україні, допомагала їй фінансово. У 1940 р. частина її членів перейшла 
на радянофільські позиції, після чого організація фактично розпалася. 1949 р. інша 
група членів колишньої “Оборони України” заснувала Українську вільну громаду 
Америки.
8  Українська Стрілецька Громада в США заснована в 1924 р. колишніми вояками 
українських армій, що прибули до Америки із завданням плекати українські військо-
ві традиції й допомагати воєнним інвалідам на рідних землях; осідок — Філадель-
фія.  УСГ в США допомагала фінансово створенню Дому українського інваліда у 
Львові (1924) та іншим проектам. Довголітнім головою громади був В. Ґалан. В 
1949 р. УСГ увійшла до складу новоствореного Об'єднання бувших Вояків Україн-
ців Америки. Українська стрілецька громада в Канаді була заснована у Вінніпезі у 
1928 р. за зразком УСГ в США. Головами управи УСГ в Канаді були: Є. Василишин, 
І. Ґуляй, В. Коссар, Б. Зелений та ін. У 1928 – 1930 рр. УСГ видавала місячник “Стрі-
лецькі вісті”. УСГ була серед засновників Українського національного об’єднання 
(УНО) Канади.
9  Українське національно-демократичне об’єднання (УНДО) – найбільша та най-
впливовіша українська політична партія в Галичині у міжвоєнний період.
10  Йдеться про Українську народну трудову партію, яка згодом вступила до 
УНДО.
11  Мицик Роман (1909 – 1996) – український політичний діяч. Член УВО і ОУН. У 
березні 1929 р. брав участь у невдалому нападі на польского листоношу з метою 
експропріації грошей.
12  6 березня 1929 р. Роман Мицик та Ярослав Любович здійснили напад на поль-
ського листоношу, з метою відібрати певну суму грошей. Напад виявився невда-
лим і під час втечі Мицика було заарештовано, а Любович загинув в перестрілці з 
поліцейськими (детальніше див.: Книш Зиновій. Далекий приціл. Українська вій-
ськова організація в 1927 – 1929 рр. – Торонто, 1967. – С. 350-352).
13  „Сурма” – український часопис, щомісячник, нелегальний пресовий орган УВО 
(кодова назва „Трубка”). Розповсюджувалася безкоштовно, „з хати до хати – з рук 
до рук” (заклик на І-й стор.). За зберігання „Сурми” польські суди карали кількома 
роками ув’язнення. Друкувалася  в 1927 – 1928 рр. у Берліні, в 1928 – 1934 рр. у 
Каунасі (Литва). Наклад близько 10 тис. прим. Більша частина накладу через Бер-
лін, Данціг і Прагу переправлялася на Закарпаття, а звідти до Буковини і Західної 
України. Для полегшення транспортування ці журнали друкувалися на спеціаль-
ному тонкому папері. Перше число редагував І.Ґижа, два наступні – О.Сеник, а 
з четвертого числа головним редактором став В. Мартинець. У Литві видавцем 
„Сурми” був представник УВО і ОУН при литовському уряді І. Рев’юк. В журналі 
співпрацювали: Є. Коновалець, М. Капустянський, В. Колосовський, В. Курма-
нович, Р.Сушко, С. Чучман, Р. Ярий.
14  Очевидно, йдеться про західноукраїнські землі. У листуванні члени ОУН для 
означення Західної України і Крайової Екзекутиви ОУН на ЗУЗ як правило вживали 
термін „База”.
* Тобто шию (з польської).
15  Ґалан Володимир (1893 – 1978) – український громадський діяч в США. У добу 
визвольних змагань командант гарматного полку УГА. З 1923 р. жив в США. Ор-
ганізатор Української Стрілецької Громади (УСГ) в США. Організатор допомоги 
для українських емігрантів після Другої світової війни, організатор і екзекутивний 
директор Злученого Українсько-Американського Допомогового Комітету (ЗУАДК). 
Голова Об’єднання бувших вояків українців в Америці.
16 Мишуга Лука (1887 – 1955) – український громадський і політичний діяч, жур-
наліст. Народився на Галичині. Вчився у Віденському університеті. В 1915 – 1918 рр. 
працював з УСС на Волині, згодом комісар ЗУНР у Радехові. З грудня 1919 р. на 
дипломатичній службі у Відні. З 1921 р. – представник ЗУНР у США. В 1923 – 1940 рр. 
– генеральний секретар Об’єднання Українських Організацій в Америці. Співор-
ганізатор Українського Конгресового Комітету Америки (1940), головний редактор 
української газети “Свобода”.
17  Коновалець Юрій (1924 – 1958) – син Євгена Коновальця, інженер. Народився 
1 січня 1924 р. в Берліні. Освіту здобув у французькій гімназії в Женеві і французь-
кому ліцеї ім. Шатобріана у Римі, де навчалися діти представників дипломатичного 
корпусу столиці Італії. Помер у Римі 19 грудня 1958 р. внаслідок тяжкої хвороби.
** Тобто дезертирства (з польської).
*** Два слова надруковано нерозбірливо.
**** Good boy – „хороший хлопець” (англ.).
18  Коновалець Ольга (1897 – 1979) – дружина Є. Коновальця. Народилася у 
Львові (дівоче прізвище Федак), походила зі свідомої патріотичної родини адво-
ката Степана Федака (1861 – 1937). Її  сестра Софія Мельник – дружина Андрія 
Мельника, брат Степан Федак (псевд. Смок, 1901 –  1945) – бойовик УВО і ОУН, 
сестра Олена Федак-Шепарович (1894 – 1982). Закінчила консерваторію у Відні по 
класу скрипки. Померла у Римі 6 червня 1979 р., похована на цвинтарі Верано.

Вступне слово, публікація документів і примітки 

Юрія ЧЕРЧЕНКА

У фондах Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (далі ЦДАВО України) зберегла-

ся відомість про бойовий склад військ армії УНР, складена 14 

вересня 1919 р.1 Цей документ, підписаний начальником дис-

локаційної частини оперативного відділу штабу Дієвої армії, є 

надзвичайно цінним джерелом відомостей про стан військ УНР 

напередодні війни з російськими білогвардійцями.

На цей час українські війська займали Поділля, частину Волині 

й Київщини, а також північно-західну смугу Херсонщини. Бойо-

ві дії з радянськими військами, які відступали з України, майже 

скінчилися (лише за Житомир ще точилися кількаденні бої). На-

томість назрівала війна з новим супротивником – російськими 

білогвардійцями, які займали більшу частину українських зе-

мель. 13 вересня на ст. Затишшя, на відтинку Волинської групи 

армії УНР, сталася перша сутичка з білими2. А вже за тиждень 

між білими та українськими військами спалахнули бойові дії.

Відзначимо, що в історіографії наявні лише узагальнюючі дані 

щодо загальної чисельності військових з’єднань армії УНР в 

середині вересня 1919 р.3 Документ, який пропонується увазі 

читачів, цінний тим, що дає змогу поточнити бойовий склад не 

лише з’єднань, але й кожної військової частини.

У відомості не відображені дані про групу Січових стрільців (10-

та і 11-та дивізії) і Запорізьку групу (6-та, 7-ма і 8-ма дивізії). 

В середині вересня 1919 р. обидва ці з’єднання поповнили ар-

мійські групи, підпорядковані командуванню Галицької армії. 

Січові стрільці (698 старшин, 589 підстаршин і 10063 вояків) 

входили до складу армійської групи полковника А. Вольфа, а 

запорожці (1069 старшин, 1041 підстаршин і 9996 вояків) – до 

складу армійської групи генерала А. Кравса4.

За даними відомості, станом на 14 вересня 1919 р. в армії УНР 

налічувалося 1452 старшини, 1745 підстаршин, 14285 вояків, 

6863 багнетів, 789 шабель, 8862 рушниць, 4806 коней, 389 ку-

леметів, 12 гаубиць, 78 легких гармат, 10 бронепотягів, 2 ра-

діостанції5. Втім, ці дані неповні, оскільки у відомості відсутня 

інформація про кількість старшин, підстаршин і вояків у бригаді 

Українських січових стрільців й 1-му Окремому панцерному за-

гонові. Дані щодо 2-ї дивізії також неповні. 

Документ друкується без змін. У разі розбіжностей у цифрах, 

результати арифметичного підрахунку подано в примітках. 

Окремі назви і терміни увідповіднено з нормами сучасного 

українського правопису.

ПРИМІТКИ
1  ЦДАВО України. – Ф. 3260. – Оп. 1. – Спр. 2. – Арк. 4 – 7.
2  Там само. – Ф. 3172. – Оп. 3. – Спр. 43. – Арк. 127 – 127зв.
3   Див.: Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. Українсько-білогвардійське збройне протисто-
яння. – К., 2006. – С. 513.
4  Дані щодо чисельності див: Ковальчук М. Невідома війна 1919 року. – С. 513.
5  Разом з бригадою УСС та 11-ю Стрийською бригадою.
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