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РОЛЯ МОЇХ СТАРИХ ВОЄННИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Доля та історія дали мені змогу пізнати близько, дружити і співпра
цювати з такими історичними постатями: Головним Отаманом Збройних 
Сил Української Народньої Республіки (У Н Р) від 3-го Військового З’їзду 
в 1917 році до смерти сл. п. Симона Петлюри в 1926 році; з Команди
ром Осадчого Корпусу Січових Стрільців на Наддніпрянщині полк. Євге
ном Коновальцем і Ш ефом Ш табу Січових Стрільців полк. А ндрієм  
Мельником від грудня 1918 до їхньої смерти. Ті зв’язки мали вплив на 
мою  працю і життя у періоді між двома світовими війнами. Я далі за
лишався старшиною Української Народньої Республіки, якої екзильний уряд 
очолював Головний Отаман і Президент Симон Петлюра. Від трагічної 
смерти Головного Отамана, коли деякі члени Уряду УН Р почали одно
бічно опиратися на уряд Польщі, яка була окупантом Західньо-українських 
земель, я приєднався до Української Військової Організації (УВО), очоле
ної славним Командиром Січових Стрільців Євгеном Коновальцем, а зго
дом  іншими старшинами Січових Стрільців (полк. А. Мельником, полк. 
Романом Сушком і сотн. О. Головінським). Ця лінія зв’язків привела ме
не до Організації Українських Націоналістів (ОУН), поширення УВО у 
суспільно-політичний рух, і її 1-го Конгресу в 1929 році; там я був вибра
ний членом Проводу Українських Націоналістів і Референтом Військових 
справ ПУН-у. Старих зв’язків з тими високими старшинами Збройних 
Сил У Н Р, які далі тісно співпрацювали з екзильним Урядом УН Р і не 
приймали участи в УВО, я не зривав. Вони далі залишалися моїми по
братимами по зброї і знав я, що у критичний час ми знову будемо тісно 
співпрацювати. Покищо наші функції і завдання були різні. Я належав до  
того крила завдань і функцій, яке наголошувало необхідність соборности  
українських земель. Я належав до того крила Визвольного Руху, яке на
голошувало необхідність соборности всіх українських земель, повну полі
тичну незалежність наших визвольних дій.

ВІЙСЬКОВИЙ ШТАБ ПУН-ОУН

1-шим Збором Українських Націоналістів, на якому формально пере
творено УВО в ОУН, я був дуже захоплений його діловістю і високим

* Складаємо щиру подяку д-рові Я. Шумелді за надіслання цих недрукованих 
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інтелектуальним рівнем. Для мене, наддніпрянця, радісним було те, що 
більшість членів ПУН-у були також наддніпрянці. У цьому питанні я був 
ще дещ о провінціональних поглядів. Але ми наддніпрянці разом з пред
ставниками ЗУЗ вибрали одноголосно Головою ПУН-у полк. Евгена Ко- 
новальця, людину уроджену в Галицькій Землі, яка знала Наддніпрянщину 
не менше ніж я.

1-ший Конгрес Українських Націоналістів в 1929 році присвятив багато 
часу і уваги військовим справам. Військову Референтуру доручено мені. 
Я для своєї військової діяльности одержував широку базу суспільно-полі
тичної організації і можливість плекання молодих військових кадрів у ши
рокому маштабі. Конгрес намітив етапи розвитку і форми Українських 
Збройних Сил так:

«Організація української військової сили буде поступово розвиватися, а її форми 
змінятимуться відповідно до трьох етапів політичного стану в Україні: 1) ворожої 
займанщини, 2) Національної Революції та 3) закріплення державного існування. В 
обставинах займанщини наголошується підготовку українських народніх мас до 
збройної боротьби. Підготовку організаторів і вишколених провідників перебирає 
окремий осередок. Оборону упорядкованої держави перебирає регулярна, надклясо- 
ва національна армія, летунство і фльота, які разом з територіяльними козацькими 
частинами будуть організовані на основі військової повинности»...

Одним з моїх перших завдань було організувати Військову Референ
туру (Ш таб), яка мала бути керівним ядром військової галузі розлогого  
дерева Організації, яка мала свої крайові екзекутиви, в яких були також 
військові референтури під кермою військових старшин.

Перший осередок нашого Штабу виник у Відні, колись столиці Австро- 
Угорщини, а згодом  Австрії, де жило багато українців. Він мав бути на
шим першим стратегічно-політичним передпіллям у доступах до рідних 
земель. Його очолив полк. Роман Сушко, здібний і бойовий старшина- 
січовик, учасник 2-го Зимового П оходу, колишній Комендант УВО на 
ЗУЗ. Йому допомагали: Ярослав Барановський і його дружина Нуся, Кос- 
тик Мельник та інші. У 1933 році керівництво цим осередком перебрав 
ген. Віктор Курманович, колишній Шеф Штабу Галицької Армії.

Велика частина наших зв’язків з рідними землями, зокрема ЗУЗ, плила 
через осередок Штабу у Відні. Ці зв’язки вимагали великої обережности і 
жертвенної праці. Вони непокоїли окупантів.

Другий осередок для зв’язків з рідними землями і військових дослідів був 
у Голляндії. Його очолював талановитий полковник генерального штабу В. 
Колосовський, колишній Військовий Аташе Української Народньої Республі
ки у Франції. Йому допомагав енергійний і здібний інж. Михайло Селешко. 
Той осередок дав нам багато цінної інформації про збройні сили СССР.

Третій осередок Штабу, його Головна Квартира, організовано у Фран
ції. Кермо ним було у моїх руках. Його завданням було: а) координація 
дій усіх осередків, б) опрацювання планів військових дій у трьох періодах 
визвольної боротьби, в) постачання науководослідчої і вишкільної літера
тури та г) зв’язки з українськими комбатантськими організаціями в Европі 
і на рідних землях.
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У Парижі в 1930-тих роках сформувався сильний осередок членів ПУН-у  
і ОУН. Там поселився 1-ший Заступник Голови ПУН-у (Євгена Коновальця), 
талановитий науковець і журналіст інж. Микола Сціборський, блискучий 
промовець, керівник Референтури Преси інж. Володимир Мартинець (Сокир
ка — псевдо), здібний організатор робітників і селян, редактор Олександер 
Бойків, Ярослав Чемеринський-Оршан, Стасіви та інші. Д о Франції плили 
маси української заробітчанської еміграції з Польщі і вбогої Румунії.

У столиці тодішнього політичного світу, Парижі, поселився прем’єр мі
ністрів Екзильного Уряду УН Р В. Прокопович, який прибув туди з Вар
шави, професор О. Шульгин, колишній міністер зовнішніх справ УНР, ві
домий генерал УН Р О. Удовиченко та поселилася Єлисавета Мишківська, 
дружина славної пам’яті Ген. Мишківського, який згинув геройською смер
тю в 1920 році у Чорному Острові. Група Екзильного Уряду УН Р вида
вала в Парижі журнал «Тризуб».

Багато українців і козаків було також серед російської еміграції у 
Франції. Сильною була російська демократично-соціялістична група під 
проводом проф. Мілюкова і прем’єра «Сави» Керенського.

Отже у Франції було для нас велике поле діяльности і багато завдань. 
Ми росли швидко чисельно і якісно. З цим ростом пов’язаний наш часо
пис «Українське Слово». Наш ою громадською організацією була Україн
ська Громада, в якій я деякий час був Головою і в якій приймали участь 
українці усіх політичних напрямків. Коли ж та організація почала вияв
ляти прояви упадку і великі внутрішні розбіжності, ми (Низ, інж. Микола 
Сціборський і ред. О. Бойків) організували «Український Народній Союз», 
якого я став Головою. Ми швидко розгорнули УНС у найбільшу суспіль- 
но-громадську організацію українців поза межами України. Вона мала свої 
філії по цілій Франції. У Другій Світовій Війні багато членів УНС брали 
участь у боротьбі Французьких Легіонів, Французькому Резистансі і нашо
му підпіллі на рідних землях.

Для Військової Референтури ПУН-у УНС стала частинно матеріяльною  
базою . Вона дала нам доступ до цінного військового людського потенці- 
ялу, який ми вишколювали і організували.

ВІЙСЬКОВО-ДОСЛІДЧА П РА Ц Я  І НАШІ ВИ ДА Н Н Я

Військовий референт ПУН-у ніколи не забував про ті обов’язки, які на
ложив на нього 1-ший Конгрес Українських Націоналістів. Наголос зав
дань був положений на військово-дослідчу працю і видання військової лі
тератури інформаційного і вишкільного характеру. В роках 1931-1932 в 
Парижі я опрацював і редагував «Військове знання». Воно мало сім окре
мих еляборатів (вступна лекція, піхота, повітряна фльота, артилерія, тан
ки, кіннота і технічне військо). Частину підручників опрацював полк. В. 
Колосовський. Це видання було кольпортоване на рідних землях, у посе
леннях українців в Европі і Новому Світі. Поширювано також серед чле
нів Організації мою  воєнно-історичну працю «П охід українських армій на 
Київ-Одесу в 1919 році». За «Похід» одержав я подяку від Української 
Академії Наук у Києві.
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У Відні Ген. Віктор Курманович і полк. Роман Сушко написали і ви
дали підручники для військових вправ.

У 1938 році появилися друком два воєнно-наукові збірники: «За зброй
ну Україну» і «Війна і техніка». В них під моєю  редакцією опрацьовано 
такі проблеми: модерної війни і наших завдань української воєнної док
трини, стану і перспективи-військових доктрин. В елябораті про Еспанську 
гром адянську війну я дав аналізу її причин, етапів її розвитку, ролі ре
гулярних військових частин і революційних формацій. Там подано прог
нози на майбутнє. Праця про «Українську Воєнну доктрину» була немов 
підсумуванням нашого історичного досвіду у війнах, зокрема в періоді 
1917-22 років. З метою  повнішого насвітлення того історичного досвіду я 
дав також свої завваги і доповнення до книги «Історія Українського Вій
ська», виданої видавцем Іваном Тиктором і до історії Українських Січо
вих Стрільців у книзі «Золоті Ворота».

ВНУТРІШ НІ ЗВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЇ РЕФ ЕРЕНТУРИ

Військова Референтура діяла не відокремлено, але у системі широко 
розгалуженої революційної організації, її десятка інших референтур і кра- 
йово-теренових керівництв. М оїм обов’язком було держати зв’язки з тими 
іншими референтурами, зокрема організаційною і преси. Остання друкува
ла наші видання. Як керівник Референтури Військових Справ я держав та
кож тісні зв’язки з Головою ПУН-у, Євгеном Коновальцем. Він не жив у 
Парижі, а в Женеві, Швайцарія, а згодом  у Відні і Римі. Він приїздив 
часто до Парижу, де зустрічався зі мною  і нашим військовим ядром у 
Парижі. Інколи ми відбували з ним зустрічі з цілим нашим Ш табом у 
Парижі, Відні або інших європейських містах. Про наші дружні взаємини, 
характер співпраці і його методи керівництва пишу в окремому розділі 
цієї статті.

Керівник Військової Референтури або члени Штабу зустрічалися також  
з керівниками або зв’язковими ОУН з рідних земель. Наші зв’язки до  
Осередніх і Східніх Земель України, які ішли різними, часто мінливими 
шляхами, включаючи Далекий Схід (Манджурія тощ о), були зведені до  
мінімум. їх  держав у більшості у своїх руках полк. Євген Коновалець. 
Але наші контакти з керівниками ОУН на Західньо-українських землях 
(Буковина, Басарабія, Галичина, Волинь, Закарпаття) були дуже частими. 
Ми в різних місцевостях вели для них старшинські і бойові військові 
вишколи. Однією зі «зустрічей на вершинах» з керівниками нашої праці 
на українських землях у Польщі, яка глибоко закарбувалася у моїй пам’я
ті була нарада в Берліні у 1933 році. Це був рік великих змін в Німеч
чині. Президент Гінденбурґ передав Уряд у руки А. Гітлера і веденої ним 
Націонал-Соціялістичної Партії (Н СДАП ). Ми добре знали писання остан
нього, зокрема у «Майн Кампфі» про конечність німецьких колоній на 
С ході Европи і перетворення Райху в континентальну потугу. Але ми не 
знали, як швидко новий уряд буде здійсняти цю програму. Військовим 
зв’язковим УВО до німецьких післявоєнних Збройних Сил був сотник Ріко 
Ярий, старшина колишньої Австрійської Армії, який після розвалу Австро-
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Угорської Монархії перейшов на службу до Галицької Армії. Він, здібний 
старшина, зовнішньо неймовірно пристійний, був німецько-чеського поход
ження. Після закінчення 1-ої Світової Війни він поселився в Берліні і жив 
ще там у 1933 році. Він держав тісні зв’язки з полк. Євгеном Коноваль- 
цем, колишнім головним Комендантом УВО. Його відношення до мене і 
членів нашого Штабу було холодне. Після перетворення УВО в ОУН він 
став експонентом ПУН-у в Німеччині, але тягар наших зв’язків до зброй
них сил в Осередній Европі пересунувся до Австрії і нашого осередку 
Штабу у Відні. У відношенні до Райху під новим керівництвом в нас бу
ли гори сумнівів і непевности.

Труднощі виринали також у Галичині, де скупчувався провід ОУН для 
українських земель у Польщі. Там з проводу вибували старші віком вій
ськовики і на зміну приходили «молоді турки», палкі революціонери. Вони 
вимагали цілого ряду бойових акцій і атентатів на представників чужої 
влади. УВО було перетворене на ОУН до деякої міри тому, щоб поши
рити відтинок наших дій і обмежити чим більше терористичний, який в 
нових обставинах приносив багато втрат у людях і політичної шкоди. Ми 
хотіли бути суспільно-політичною організацією широкого вахляру, а не 
однобічно продовжувати традицію УВО. Між ПУН-ом, включаючи Євгена 
Коновальця, і «молодими турками» виринали часто розбіжності у питан
нях тактики.

В таких обставинах відбулася зустріч деяких членів ПУН-у і нашого 
штабу у Берліні 1933 року. З Галичини між іншими брали участь: Степан 
Бандера, Богдан Кордюк, Іван Габрусевич, Володимир Янів і Євген Вре- 
цьона. Військовий Штаб репрезентував я з ген. Віктором Курмановичем. 
Від ПУН-у були: Голова ПУН-у Євген Коновалець, його перший заступ
ник Микола Сціборський і Референт Преси і видань інж. Володимир Мар- 
тинець. Деякі з представників Галичини гостро критикували редакцію офі
ційного органу ПУН-у «Розбудова Нації» і бойового часопису «СУРМ А», 
які були під контролею інж. Володимира Мартинця. Останній легко від
кинув всі закиди у питаннях його редакції. Його пояснення були приєм- 
ливими для всіх присутніх, включаючи Євгена Коновальця, який не зав
жди погоджувався з поглядами референтів ПУН-у. Голова ПУН-у нама
гався на зустрічі «шліфувати всі канти». Для сотн. Ріка Ярого він мав 
слова похвали за його працю для УВО і, очевидно, намагався зберегти 
його льояльність до себе.

ПОЛОЖ ЕННЯ В НОВОМУ СВІТІ І НАШІ ПОЇЗДКИ ТУДИ

Країни Нового Світу, зокрема Північна Америка (США, Канада і Ме
хіко) були під кінець 1920-тих і першій половині 1930-тих охоплені вели- 
кою  економ ічною  депресією  не менше ніж Німеччина і деякі європейські 
країни, де вона допомагала приходові до влади крайніх лівих або правих 
урядів. В тому періоді часу ми мали відомості про зріст комуністичних 
впливів в США і Канаді, а в тому й серед українських поселенців в обох  
країнах. Існуючі церковні, асекураційні і інші українські організації хотіли 
одержати від нас ідейну і організаційну допомогу в боротьбі з комуніс
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тичними впливами, за якими стояла Москва. Ми, як Організація і Рух 
заінтересовані були у розбудові нашого стратегічно-політичного запілля і 
здобути серед українських поселенців матеріяльні фонди для нашої праці 
на рідних землях. Під час деяких років великої економічної кризи наші 
фонди, збирані в більшості від українських еміґрантів-робітників, були да
леко неспівмірні до наших завдань. Часто ми не мали засобів для влас
ного харчування.

Полк. Євген Коновалець їздив до США і Канади негайно після 1-го 
Конгресу в 1929 році. Він там підготував успішно ґрунт для створення 
наших братніх організацій. Він підсилив також духово та ідейно існуючі 
вже там організації українських поселенців. Полковник інформував їх про 
цілі і завдання Українського Націоналістичного Руху і про події на рід
них землях. Слідом за ним відвідав в 1931 році ті дві країни сотник Оме
лян Сеник-Грибівський, якого ми звали нашим Канцлером. Він скупчив 
свою головну увагу на США, де перебував біля 12 місяців в 1931 і в 
наступних роках. Він побував у всіх більших скупченнях українських ро- 
бітників-еміґрантів. Робітники були захоплені його доповідями і його при
сутністю серед них.

В Канаді перебував в 1932 році полк. Роман Сушко, псевдо Мельни- 
чук. Він на протязі 8-ми місяці в о б ’їздив всю Канаду з доповідями про 
українську боротьбу на рідних землях. Він скріпив молоді відділи Стрі
лецької Громади в Канаді своїми порадами і організаційним хистом. Най
більшою заслугою полк. Р. Сушка була допомога у створенні системи 
Українського Національного О б’єднання (УНО) в Канаді. Він започаткував 
систематичну збірку фондів на українських воєнних інвалідів. За прикла
дом  Канади і за вказівками полк. Євгена Коновальця пішли цим самим  
шляхом українські поселенці в Арґентіні і в Бразілії.

У 1935 році на доручення Голови ПУН-у Євгена Коновальця їздив я 
до Нового Світу. Я мав бути присутнім лише на великій маніфестації 
українців у Нью-Йорку, яку приготувала Організація Державного Відрод
ження України (О ДВУ), але мій побут поширився до 10-ти місяців. В 
США перебував я біля 3 місяців. На маніфестації виголосив коротку про
мову до 5 тисяч українців. Виступав у військовому однострої і мав почот 
українських ветеранів. Реферати виголосив я до українських громад у 
Нью-Йорку, Клівленді і Шікаґо. Після моєї доповіді у Шікаґо здвигнулася 
вулицями міста велика маніфестація українських поселенців. Тон їй надала 
сотня молоді М УН-у (організація молоді) з власною орхестрою. Бадьорі 
юнаки супроважали мене до залізничої станції в долішній частині міста. 
Звідси я виїхав до Міннеаполісу до Голови ОДВУ професора Стейтового 
Університету Міннесоти О. Грановського.

У Міннеаполіс жив я один місяць. Там давав я часто доповіді для 
членів ОДВУ. Окрему доповідь дав я для «карпато-росів» («руських кар
патців»). Я переконав їх, що вони є українцями і частина з них включи
лася у працю ОДВУ. П ід час мого побуту я затіснив мою  дружбу з 
проф. О. Грановським, а під час мого побуту у США пізнав добре Го
лову Українського Конгресового Комітету д-ра Галичина і редактора що
денника «Свобода». Обидва вони сприяли нашим збіркам на Визвольний
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Фонд, які я намагався посилити, маючи на увазі наші фінансові потреби 
в Европі.

МІЙ ПОБУТ У КА Н А ДІ

У листопаді 1935 року я переїхав до Канади. Мій побут у тій гостин
ній і висококультурній країні поширився із заплянованих кількох тижнів 
до довгих 8 місяців. О б’їхав я майже всю Канаду, даючи українським 
громадам доповіді, для канадських журналістів конференції і присвячуючи 
багато уваги зустрічам з керівними постатями Канадського політичного 
життя і вояцького діла. М оїми друзями під час того побуту стали: д-р 
Гуляй, Григорович, мґр. Гультай, проф. Павличенко, ред. Погорецький і 
Шарик на Заході Канади.

М ої «рейди» в Канаді були дуже успішними. Ген. Сікевич, який жив 
довго в Канаді, назвав мій побут у Канаді «тріюмфальним». Всюди в Ка
наді українські поселенці вітали мене з ентузіязмом. Я був для них сим
волом Української Збройної Сили і речником Проводу Українських Націо
налістів. Про м ої виступи писала українська і англомовна преса. Успіхи 
мого побуту в Канаді підсумував Альманах УСГ за роки 1928-38 на ст. 
33 так:

«До зміцнення і поширення УСГ і наших націоналістичних організацій, а зокре
ма до затіснення зв’язків УСГ з місцевими організаціями, військовими і комбатант- 
ськими товариствами дуже багато спричинився ген. М. Капустянський... Він виго
лошував доповіді про політичну ситуацію в Европі і про події в Україні. Завдяки 
йому у різних місцевостях Канади, які до того часу були недоступні для Україн
ського Націоналістичного Руху і його братніх організацій, творилися філії УНО. 
Слабші станиці міцнішали і активізувалися. Члени УСГ з подвійною енергією бра
лися до національної праці...

Ним зацікавилися англійські політичні і військові діячі. Він здобув собі симпатії 
у кожного з тих, хто мав змогу з ним зустрічатися. Канадійська англійська преса 
і французька широко про нього розписувалися і про українську справу. Він ясно 
інформував наших англійських і французьких співгорожан про наше національне 
минуле, про наші змагання і про цілі українського народу. Його великий дипло
матичний хист і вояцький характер дуже імпонували місцевим військовим і полі
тичним достойникам...

Генерал влив свіжі сили в Канаду. Наше членство оживилось... Гість відвідав 
багато українців і ферм у Західній Канаді... З Вінніпегу він приїхав у Східню Ка
наду. Тут відвідав всі більші наші колонії і всі гуртки УСГ. Тут він познайомився 
з такими видатними постатями, як ген. Свіфт і полк. Демонтінг і різними середо
вищами Канадійського Легіону. Його візиту українське громадянство в Канаді зав
жди буде з приємністю згадувати».

Зимою 1935-36 року мав я довгу і важливу конференцію з Ген. Свіф- 
том, Членом Сенату Канади. Між іншими проблемами він заінтересова
ний був у моєму виясненні про наставления ОУН і українців в Европі до  
ІІІ-го Райху під проводом А. Гітлєра. Він хотів також знати про те, що 
я думаю  про перспективи Великої Британії у майбутній війні. Я йому 
пояснив:
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«Український нарід змагається за відновлення своєї суверенної держави. Німеч
чина диспонує великим воєнним і індустріяльно-економічним потенціялом. Вона є 
реальною загрозою для Польщі і СССР, ворогів українського народу. Вона могла 
помогти Україні в її боротьбі. Але ІІІ-й Райх, зокрема Гітлер, окрім інших забор- 
чих плянів шукає життєвого простору для німецького народу у східньому напрямі, 
головно в Польщі і Україні. Отже, похід Німеччини на Схід, хоч і мав би при 
певних передумовах вигляди на успіх, може стати для України дуже грізною оку
пацією, на що вказують події кінця 1918 року в Україні. Велика Британія має ба
гато колоній і доміній, джерела її потуги, але має труднощі у кермі ними. Вона 
не творить жодної небезпеки для України. Велика Британія є близько до доступів 
до Чорного Моря, яке є Ахілевою п’ятою північної імперії. Велика Британія могла
б політично, економічно і стратегічно причинитися до розв’язання української про
блеми. Треба лише покінчити з мітом про неподільність і неторкальність Совєт- 
ського Союзу»...

Генерал Свіфт признав рацію моїм міркуванням і постулятам.
Наведу також без коментарів відповідь Канадського Достойника на 

доноси Канадійського комуніста до влади на мене, мовляв я закликаю 
Канаду до війни з СССР. Його відповідь була така:

«Якщо Вам іде про Ген. М. Капустянського, то він без нашої допомоги сво
їми виступами зробив велику і корисну роботу, вказуючи на загрозу інвазії (Вели
кої Британії і доміній — прим. ред.)... А Вам, містер місце скорше в Росії, а ніяк 
не в Канаді». (Ювілейна Книга, 1930-1955, ст. 46).

Вінстон Черчіль, як знаємо, плянував інвазію ІІІ-го Райху не через 
Францію, а Балкани і Чорне Море.

Канаду відвідав двічі Ген. Віктор Курманович. Зимою 1936-37 року він 
приймав участь у з ’їзді УСГ, конференції У НО і посвяченні прапору У НО. 
П ід кінець 1937 року він з полк. Романом Сушком знову відвідав США і 
Канаду.

Виїзджаючи з Канади я по дорозі до Европи зупинився в США. У 
Дітройті мав я домовлену зустріч з Ген. Американського Війська... Для 
української громади виголосив я доповідь, а для американської преси дав 
пресову конференцію.

Після мого повороту до Франції я швидко зустрінувся з полк. Євге
ном Коновальцем, якому дав звіт про свою подорож. Він про неї знав 
вже багато з преси і повідомлень інших членів ПУН-у. Він ґратулював 
мені за успіхи. Після мого «рейду» почали плисти з Нового Світу по
важні матеріяльні фонди і відомості про зріст впливів ПУН-ОУН серед 
українських поселенців. Полковник дуже радів тими осягами. Він прига
дав мені, що в часі фінансової кризи в 1935 році він пізнав добре декого 
«з наших друзів з їх листів і вимог». «А від Вас, Генерале», продовжував 
він «я тоді одержав ляконічну відповідь: одна з наших головних засад 
це ВЛАСНІ СИЛИ; застосуємо її і до себе... Цього я ніколи не забуду. 
Я дуже вдячний Вам за висліди Вашої подорожі за Океан». А по деякій 
надумі додав: «Наближаються великі події. Готуймося до них. Будьте те
пер, Генерале, моїм найблищим другом і дорадником».

Ми схвильовані стиснули свої руки. Тоді перейшли до обговорення по
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точних справ, які включали контакти з Японським Генеральним Ш табом. 
Полковник уважав необхідним підготовити наші кадри і представників у 
Новому Світі до  майбутніх подій. Тоді він жартом сказав: «Поведіть ме
не до наших друзів за океан. Ви там пустили глибоке коріння». Ми рі
шили приготовлятися до спільної подорожі до Нового Світу і почати її 
під кінець 1938 року. Ми мали їхати у Північну Америку, а наш Кан
цлер, сотн. Омелян Сеник-Грибівський до Південної. Я здобув візу, але 
полк. Євгена Коновальця не стало серед живих у травні 1938 року. З ним 
я часто зустрічався в 1918-19 роках. На становищі 1-го ген. квартирмай- 
стра Штабу дієвої Армії я держав тісні зв’язки зі складовими частинами 
Українських Збройних Сил, а серед них і з ним, Командиром Корпусу 
Січових Стрільців, а згодом  Групи Січових Стрільців. Наша співпраця 
затіснилася в розгарі т. зв. Проскурівської операції, коли я перебував у 
Штабі Січових Стрільців для координації нашого проти-наступу, який дав 
нам повний успіх (Дивись: «П охід українських армій на Київ-Одесу в 1919 
р.». І-ша книга).

Після ліквідації бойових фронтів я мав постійний зв’язок зі зв’язкови
ми УВО, якого він був Комендантом. У порозумінні з ними я у грудні 
1923 року поселився в Парижі, Франція.

Під час і після 1-го Конгресу Українських Націоналістів ми часто зу
стрічалися або були разом присутні на групових ділових зустрічах. Ми 
були завжди солідарні у накреслюванні наших планів зовнішньої і вну
трішньої діяльности. Наші взаємини були завжди щирими і середечними. 
М оже дещ о більше товарисько-сердечними були його взаємини з інж. 
полк. Миколою Сціборським і Володимиром Мартинцем. Його найбільше 
сердечним Побратимом був полк. Роман Сушко, а на рідних землях полк. 
Андрій Мельник, який одружений був зі сестрою його дружини.

НАШІ ЗВ’ЯЗКИ З ЧУЖ ИМ И ВІЙСЬКОВИМ И СЕРЕДОВИЩ АМ И

Ця ділянка належала до найбільше законспірованих. В ній не роблено  
жодних записок і мені важко відтворити або відкривати всі подробиці цієї 
співпраці. Зобов’язання ніколи нічого не виявляти було часто вимогою на
ших партнерів.

На цьому відтинку ми ніколи не шукали за матеріяльними вигодами і 
фондами. Ми дивилися з погордою  на ті середовища, які були на чужій 
агентурній праці за гроші. Грошеві фонди, така була наша основна поста
нова, мусять приходити від українців і ми завжди фінансово мусимо бути 
незалежними. УВО здобувало деякий час гроші експропріяційними актами 
(напади на поштові вози тощо). ОУН ніколи не користувалося цим спо
собом  фінансування. Вкладки членів, дотації багатих українських купців, 
промисловців, професіоналістів, збірки на Визвольний Фонд, видавання і 
продаж літератури і листівок були її вахлярем для творення фондів.

Від чужих військових чинників ми сподівались дружньої співпраці на 
відтинку проти спільного ворога. Вони могли пособляти нам у потрібній 
документації, інформації, транспорті нашої літератури і бойових засобів. 
Під цим оглядом прикладними були наші зв’язки зі сумежною до україн



106 МИКОЛА КАПУСТЯНСЬКИЙ

ських земель Литвою, де деякий час друковано бойовий орган «Сурма» і 
якої документами користувався обильно Голова ПУН-у Євген Конова- 
лець.

Полк. Роман Сушко і ген. Віктор Курманович зав’язали і поглибили 
зв’язки нашого Штабу з Австрійським Генеральним Ш табом. В 1937 році 
Австрійський Штаб дав змогу нашому Штабові (полк. Романові Сушкові, 
Ген. Вікторові Курмановичеві, сотн. Бурунові та іншим нашим старшинам) 
бути присутніми на Австрійських військових маневрах.

Після мого повороту з Нового Світу до Европи, ми з полк. Євгеном  
Коновальцем при допом озі сотн. Ріка Ярого зав’язали зв’язки з представ
никами Генерального Штабу Японії. Затіснили ми їх дружніми зустрічами 
і деякими устійненнями. Виринала можливість моєї поїздки до Японії. Але 
на цьому відтинку полк. Євген Коновалець був дуже обережний. Він не 
скріпив домовлень своїм підписом. Він бачив два крила у Японському 
Генеральному Штабі. Одне було сухопутнього війська, яке хотіло удару 
на СССР, а друге морської фльоти і повітряних сил, яке хотіло боротьби  
з англосаксонськими потугами за панування на Тихому Океані. По цій 
останній лінії прийшов несподіваний удар японських повітряних сил на 
Пірль Гарбор, Гаваї, який відкрив війну Японії з США. Для нас ця війна 
була колодою під ноги. Тоді я побачив далекозорість сл. п. Євгена Коно- 
вальця, доброго плановика-стратега.


