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В архіві Євгена Онацького, що знаходиться в Центрі дослід
ження історії еміграції при Міннесотському університеті (Immigration 
History Research Center. University of Minneapolis) ми віднайшли його 
працю “Мої спогади про події, зв’язані з роттердамською трагедією” 
(Фонд Євгена Онацького, скриня № 37, течка “Андрій Мельник, 
1940”)1. Спогади датовані 18 квітня 1940 р. і складаю ть шість 
машинописних сторін.

Проф. Євген Онацький (13.1.1894 -  27.X .1979), історик, 
енциклопедист, мемуарист і політичний діяч, був одним із найближ
чих співробітників полковника Євгена Коновальця в Проводі Ук
раїнських Націоналістів (ПУН) в 1930-их роках. Він був членом і 
секретарем Української Центральної Ради в 1917 році і редактором 
Вістей Української Центральної Ради. В 1939 році Онацький був 
одним із головних організаторів II Конгресу ОУН в Римі, на якому 
вибрано головою ПУН-ОУН полковника Андрія Мельника. До кінця 
життя він був видатним членом ОУН, близьким співробітником А. 
Мельника. У спогадах про вбивство Коновальця, Онацький пише, 
що уважав за потрібне “зафіксувати на папері все, що знаю про по
дії, зв’язані з роттердамською трагедією, бо час упливає...” (стор.1). 
Спогади Онацького з’ясовують деякі важливі справи, пов’язані без
посередньо з останніми днями життя Є. Коновальця. Автор подає 
рівночасно важливі дані про реакцію на смерть Коновальця урядових 
кругів Італії і Голляндії, як також відгук тогочасної преси на цей 
атентат. Не вдалося нам установити, чи ці спогади Онацького вже 
раніш е були друковані в періодиці, але в б ібліограф ії праць

1 Onatsky Evhen Papers, Box 37. File “Melnyk Andrii 1940”, Immigration 
History Research Center, University of Minnesota.
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Онацького вони не зареєстровані2. Отже, можна припустити, що ці 
спогади друкуються вперше.

В 1958 році, у зв’язку з відзначенням 20-ліття трагічної смерти 
Є. Коновальця в Роттердамі, Онацький помістив у Свободі і Україн
ському Слові (Париж) статтю п.н. “Ш ляхом на Роттердам”, яка 
згодом була передрукована в 1963 році в однойменній книжці (Буенос 
Айрес, 1983). Проте і в ній не поміщено вищезгаданих спогадів.

Спогади Євгена Онацького друкуємо без жадних змін, збері
гаючи правопис автора. Дякуємо кураторові архівних фондів п. 
Джоелю Вурлові (Joel Wurl) за дозвіл на друк цих спогадів в Україн
ському Історику та п. Галині Миронюк за допомогу при роботі з 
матеріялами архіву.

Любомир Винар

МОЇ СПОГАДИ ПРО ПОДІЇ,
ЗВ’ЯЗАНІ З РОТЕРДАМСЬКОЮ ТРАГЕДІЄЮ

18 квітня 1940.
Уважаю потрібним зафіксувати на папері все, що знаю про 

події, зв’язані з Ротердамською трагедією, бо час упливає, і деякі 
подробиці -  спеціяльно хронологічний перебіг подій -  вже і тепер 
починаю пригадувати неясно...

Зиму 1937 року пок.[ійний] Вождь, разом з родиною, прожи
вав у нашому пансіоні. У нас же спинявся тоді, коли приїздив до 
Полковника і Ярослав Барановський. Десь ще в осени, вони почали 
звертати мою увагу, що коло нашого дому помітно перебування 
якихось осібняків, що походили б на поліційних агентів. І дійсно, за 
деякий час ми цілком певно встановили, що за нашим домом був 
нагляд, але я особливого значення тому не надавав, бо зрештою було 
цілком нормально для тутешніх обставин, що за домом, в якому 
знаходяться три пансіона, відбувається нагляд.

Одного дня до нас з’явився на кімнати якийсь молодик, якого 
я не захотів приймати, бо він виглядав мені підозрило. Скоро після 
того, я мав побачення з коменд.[аторі] Етторе Конти, головним 
інспектором коаліції, що вів справу кумовців. Ми з ним -  внаслідок 
довгої співпраці -  були все в добрих відносинах, і я був дуже 
здивований, коли він мені сказав, що має зробити мені дуже важливу

2 Бібліографія праць професора Євгена Онацького 1917 -  1964. Буенос Ай
рес: Спілка українських науковців, літераторів і мистців, 1964, 58 с. Про життя 
Є. Онацького див. Любомир Винар. Євген Онацький -  чесність з нацією. Нью 
Йорк; Мюнхен: УІТ, 1981.
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заяву, -  бо я бачив, що він при цьому був дуже збентежений. Отже 
він мені сказав, що отримав наказ від Голови всієї поліції, сенатора 
Боккин, попередити мене, що вони мають цілком певні відомості, 
що совітчики готують замах на мене. -  “Ви мусите бути дуже обе
режні, і було б найкраще, щоб Ви прийняли якогось агента додому. 
Ми спробували Вам його всадити, але Ви його не прийняли”... Я 
був тим дуже заскочений і огірчений і не знав, як власне приймати 
цю справу: -  “Комендаторі! -  сказав я, -  не знаю, як ставитися мені 
до цієї справи. Мені здається, що тут мається на увазі не так мене 
оберегати, як мати на мені око”... -  Він зараз же енергійно запроте
стував: -  “Коли б ми того потрібували, то думаєте не знайшли б 
способу? Ні, справа дуже поважна, і ми вирішили, що її не можна 
перевести без Вашого співробітництва... Але в цій справі зрештою, 
Ви повинні зв’язатися з Квестером (начальником римської поліції), 
який Вас буде ждати завтра рано”...

На другий день, на встановлену годину, я був у Квестора, 
який мене зараз же прийняв, підтвердив те, що говорив мені Конти, 
і представив мене коменд.[аторі] Мененкінкери, Голові Таємного 
Відділу Римської поліції, якому було доручено мою справу. Цей 
останній взяв мене до свого кабінету, і запевнив мене, що вони мають, 
цілком певні дані про небезпеку, яка мені загрожує. Він дав мені свій 
секретний номер телефону з прозьбою, щоб я телефонував йому при 
найменшому підозрінні, взяв з мене слово, що я не ходитиму на ніякі 
побачення, не попередивши його про те, і сказав, що віддає в моє 
розпорядження чотирьох агентів, які вдень і вночі знаходитимуться 
коло мого дому на варті, а щоб я їх знав, що то власне мої агенти, 
вони являться до мене, представитися. До хати вирішено нікого мені 
не садити. Тоді ж впала розмова і на пок.[ійного] Вождя, що жив 
також тоді у мене. Мененкінкері сказав, що він має враження, що 
большевики знають занадто добре все, те, що відбувається біля пол
ковника, де він їздить, де буває і т.д., і що все це йому не подобається. 
Він розпитував про людей, що стоять близько мене і полковника, 
приобіцяв простудіювати пильно питання -  минуле і сучасне -  наших 
прислуг, і на тому ми розійшлися. Я про все це оповів Полковникові. 
Полковник і Баранойський, що тоді теж знаходився у мене, оповіли 
мені про якійсь два підозрілі автомобілі, що вже декілька вечорів 
спиняються увечері коло наш ого дому і просили перевірити у 
Мен.[енкінкери], що то за автомобілі. Я дав знати Мен.[енкінкери] 
про ті автомобілі, подав також їх числа, що Бар.[ановський] був 
записав, але потім виявилося, що ті автомобілі не мали в собі нічого 
підозрілого. Чотири аґенти дійсно явилися до мене, і потім вартували 
вдень і вночі, яких чотири місяці, ще довго після того як Полк.[овник]
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виїхав від мене на своє помешкання на Віа дель Тріесте. Я думав, -  а 
зрештою, і поліція була не від того, -  що замах був призначений не 
стільки проти мене, скільки проти полковника. Одного разу, ще в 
початках охорони, М енен.[кінкери] запропонував мені піти з 
Полк.[овником], визначеними дорогами, по можливосте малолюд
ними, на прохід, щоб поліція могла встановити, чи за нами хтось 
слідкує чи ні, а також , щоб агенти на всяк випадок пізнали 
Полк.[овника]. Я оповів це Вождеві, і ми обрали маршрут: Віяле дель 
Муро Торто до Пьяццале Фламініо, а звідти головною алеєю Вілла 
Борґезе додому. Було визначено годину, і ми пішли. Сконстатували, 
що на Корсо д ’Італія, на кожній лавочці сидів один аґент, що 
передавав нас очима один другому. До Віа дель Муро Торто ми 
йшли, маючи за собою далеко ззаду одного філера. Ця прохідка 
нічого не дала. Охорону було знято місяців зо два до Ротердамської 
трагедії, коли я, при побаченні з Мененк.[інкери], зазначив йому, 
що не вбачаю в ній жадної потреби, і Мененк.[інкери] згодився зі 
мною, що тепер вже небезпека пройшла, бо замаховці побачили, що 
тут їм не приступити: “На деякий час ми можемо бути цілком 
спокійні”.

Коло дому Полк.[овника], куди він від мене переїхав, охорони 
поліції ніколи не було. Хоча я й оповів при нагоді про спроби замаху 
в Швейцарії і т.д. Очевидячки, італійська] поліція мала цілком певні 
вказівки, що замах мав бути зроблений на Корсо д ’Італія 6.

* * *

Про те, що Вождь зустрічався з Валюхом (якого імени я не 
знав, і особи ніколи не бачив), я знав від самого Вождя. Він дуже 
хвалив мені енергію та сміливість цього молодика, з захопленням 
оповідав про те, як Валюх гримирувався перед тим, як вертатися до 
Совітчини, після мало не річного перебування закордоном, в Орга
нізації. Одного разу, коли ще Вождь жив у нас, прийшов телефон 
здалеку (а може телеграма? тепер вже не пригадую), який кликав 
Вождя на побачення на далекій півночі. Щоб поспіти на те побачен
ня, треба було негайно летіти аеропляном. Погода була дуже не
привітна, і мені взагалі вся ця історія поїздки в якийсь північний порт, 
коли історія Мюлера, а перед тим були ще такі свіжі, зовсім не подо
балася. Я вжив тоді всіх сил, щоб відмовити Полк.[овника] від цієї 
поїздки. Полк.[овник] довго вагався, видно, що йому й самому не 
дуже хотілося їхати, і нарешті вирішив тоді не їхати. Не пам’ятаю, 
чи при цій нагоді, чи радше при іншій нагоді, Андрієвському було 
протелеграфовано (чи протелефоновано?), щоб він обов’язково 
вручив Валюхові тисячу доларів. Знаю, що Андрієвський мусів тоді
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гнати автомобілем, щоб поспіти на час. Тисячу доларів і відповідну 
літературу було Валюхові передано. Я тоді висловлював Вождеві 
свої сумніви: знаючи силу нагляду ҐПУ, мені видавалась дуже дивна 
ця історія з побаченнями та передаванням грошей і літератури. Але 
Вождь запевняв мене, що на кораблях існують тисячі таївок, де ніхто 
нічого не міг би винайти. Досить відідрати десь дошку, оббивку, 
засунути за неї -  і все в порядку. Так, очевидячки, представляв йому 
справу Валюх. Але мене все це зовсім не переконувало. Як він міг 
виходити на берег, телефонувати, не боячись зрадися і т.д. Вождь 
погоджувався, що в тому було велике ризико, але той Валюх, мовляв, 
був такий сміливий та зручний хлопець, що якось собі раду дає... 
(Полк.[овник] ніколи не згадував імени Валюха, я вживаю його тут 
для ясности викладу).

Одного разу, вже пізно, десь коло 11 години вечора, викли
кано мене по телефону з Норвегії. Незнайомий голос в українській 
мові питав мене про Полк.[овника], кажучи, що має зробити йому 
дуже пильну комунікацію. Я відразу здогадався, хто то був, і пові
домив його, що Полковник вже більш у нас не живе. На його прозьбу 
я подав йому телефон Полковника, і протелефонував Полковникові, 
щоб він ждав телефону з Норвегії. Потім Полковник мені говорив, 
що телефонічна розмова у нього з Норвегією відбулася. Тепер не 
пригадаю вже собі яке то було місто. Декілька днів пізніше панночка 
з телефонічної станції, запитала мене, чи то був телефон з Норвегії 
чи із Швеції, бо мовляла, в обох країнах є таке місто, а вона свого 
часу не записала з якої саме країни телефоновано. Я подумав тоді, 
що то була перевірка поліції. Після Ротердамської події, я в листі до 
голяндської прокуратури, повідомляв про цю телефонічну розмову, 
і голяндська поліція перевіряла справу і знайшла, звідки і коли саме 
був телефон. Про це було пізніше в часописах. Мене про цей телефон 
запитувано і в італійської] поліції ще яких місяців чотири тому, і я 
тоді відповів, що я повідомив про нього голяндську поліцію, і та 
вже все встановила.

* * *

Першу звістку про трагічну смерть Вождя, я дістав о другій 
годині дня 25 травня 1938 року. До мене прийшов, в супроводі мен
шого урядовця, п. Аґвеччи, Голова Відділу Чужинців при Римській 
Квестурі, і заявив, що приходить, з наказу вищих властей повідомити 
мене, що з Полк.[овником] К оновальцем сталася “нещаслива 
пригода” , і з прозьбою , щоб я повідомив вдову, що “похорон 
відбудеться завтра” -  цебто 26 травня. З огляду на те, що похорон 
відбувається звичайно на третій день, я зробив висновок, що смерть
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припала на 24 травня. Аґвеччи відмовився дати мені будь які 
подробиці, і тільки пізніше -  в приватній дорозі -  дав зрозуміти, що 
Полк.[овник] Коновалець ціби сам покінчив із собою. (Це була 
евфемістична форма версії, що Полковник загинув від своєї власної 
бомби, заготовленої на когось іншого!). Я, розуміється, з усією силою 
запротестував проти такої версії, заявляючи, що Провідник руху не 
кінчає сам з собою, та ще в таких таємничих обставинах.

Треба зазначити, що цього самого ранку я був в М і н і 
стерстві] Закордонних] Справ у консула Сеґанти, правої руки графа 
Видо, щоб добути візу -  вже не пам’ятаю для кого. Сеґанти, як і 
завжди був зо мною дуже ввічливий, але було щось в ньому що мене 
вразило. Він дуже цікавився, де знаходиться тепер полк.[овник] 
Коновалець. -  “В Берліні”, -  відповів я. -  “Ви в цьому цілком певні”?
- “Певнісінький... Ще вчора його Дружина отримала від нього звідти 
листа, в якому він писав, що закінчує деякі справи, і звідти поїде 
впрост додому”... Сеґанти подивився на мене задумливо, і нічого не 
сказав. Він вже тоді знав про ротердамську траґедію, але не мав 
вповноваження мені про те сказати.

Після уходу Аґвеччи, я викликав до себе М ушинського. 
Перше, ніж повідомляти Пані Коновалець, треба було знати щось 
більш точного. Думалося, що тут може бути якась помилка. Разом з 
Мушинським ми почали телефонувати по всіх усюдах, щоб віднайти 
он. Інсабата. Він був десь на запрошеному обіді. Нарешті знайшли 
його там і викликали. Зустрілися з ним на Корсо Умберто. Звістка, 
яку я йому дав, вразила його незвичайно, -  він схопився за голову і 
почав несамовито стогнати. Зрештою, якось його заспокоїли, і по
чали думати, що робити. На жаль, був такий час, що по Міністерствах 
нікого не можна було знайти. Тому ми вирішили їхати всі троє до 
Пані Коновалець. Це була дуже важка і трудна сцена...

Звідти, ми поїхали до М іністерства] Закордонних] Справ. 
Перше, ми вдалися до конс.[ула] Сеґанти, з яким Інсабато був мало 
не споріднений. Сеґанти підтвердив нам звістку, і пояснив, що він 
власне мене запитував сьогодні вранці, але я був такий певний... Що 
треба було б вияснити, чи то дійсно там загинув Коновалець, і для 
того треба було б, щоб хтось поїхав аеропляном, бо час не жде. Коли 
б це залежало б від нього, то він дав би спеціяльний аероплян для 
цього, бо справа неясна, але, що зрештою, нам в цій справі треба 
балакати з графом Відо. Ми пішли до нього. Він нас зараз же прий
няв, і на наше питання про забивство Полк.[овника] Коновальця, 
відповів, що, згідно з тими відомостями, якими розпоряджає М ін і
стерство] Закордонних] Справ, там нема ніякого “забивства” , а 
тільки “нещаслива пригода” (як казав Аґвеччи) з бомбою. Я рішуче



226 ЄВГЕН ОНАЦЬКИЙ

заперечив можливість будь якої нещасливої пригоди з бомбою, 
зазначаючи, що коли справа йде про бомбу, то цілком ясно, що маємо 
справу з большевицьким замахом. Але гр.[аф] Відо відповів: -  “Чому 
ж так? Адже відомо, що Коновалець був знаним терористом”. Я 
страшенно обурився: -  “Таким хотіли представити його наші вороги. 
Але тільки в голову такого п. Бека (вибачте) могло вскочити, щоб 
Коновалець займався терористичними актами. Не заперечую, що в 
такому широкому рухові, як наш, існує й бойова частина, але акти 
терору виникають тільки на національній території, як реакція, вияв 
протесту, але ніколи не закордоном... Смішно навіть думати, щоб 
Вождь такого руху, як націоналістичний, міг займатися виготовлен
ням або й перевозкою бомб, чи чогось подібного... Адже ж і Дуче 
був Головою сквадристів (фашистівські бойовики першого періоду 
революції), але це зовсім не значить, щоб він сам переводив різні 
напади... І до того ж -  в Ротердамі... Для чого і для того могли б 
служити оті бомби”?...

Гр.[аф] Відо був помітно тим зрушений із своєї позиції і 
завважив, вагаючися: -  “Але ж ми не маємо ніяких інших інформацій 
і подаємо тільки те, що знаємо”... -  “Нема сумніву, завважив Інса- 
бато, що ми маємо тут справу з якимось большевицьким тріком...

-  Крій того, додав я, думаючи про Барановського, -  там мав 
бути ще й другий наш чоловік, що з ним сталося?

-  Про це нічого не знаємо...
Внаслідок цієї розмови, я дав через поштовий відділ Парля- 

менту (за посередництвом Інсабата), бо телеграму з Парляменту 
випереджають інші) дві телеграми: одну до Андрієвського, а другу 
до Колосовського (в копії до Селешка) до Амстердаму.

Телеграма до Андрієвського була так складена:
-  “їдьте негайно в Ротердам для пізнання трупа Коноваль-

ця” .
Телеграма до Колосовського і до Селешка була так складена:
“їдьте негайно в Ротердам для пізнання трупа Коновальця. 

Попросіть телеграфно поліцію зачекати Вашого приїзду” .
Першу телеграму підписав тільки я, до другої телеграми я 

додав, крім мого, і ймення Ольги Коновалець, бо я замало знав 
Колосовського.

Як відомо, мої телеграми не мали ніякого наслідку.
Ввечері я протелефонував до Берліна. Там ніхто ще нічого не 

знав. Я попросив перевірити, чи Полк.[овник] виїхав з Берліна і куди 
саме. Чекаю чи коло телефону на наслідки дослідження, я взяв 
машинально до рук останнє число -  “Іль Пополь дТталіа” і прочитав 
в ньому таке:
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“Ротердам, 24 травня. -  Пекельна машина вибухла в одній з 
більш людних вулиць міста. Один прохожій забитий, жахливо 
покалічений, дві інші особи залишалися поранені. Досліди поліції 
встановили, що вибух бомби виник підчас того, як забитий переносив 
пекельну машину. Чехословацький пафюрт], на ім’я Жозефа Новака, 
знайдений на забитому, примушує думати, що справа йде про якусь 
банду інтернаціональних терористів”.

В тому ж часописі на другій сторінці я знайшов другу теле
граму, з Берліна: -  “Ротердамська поліція затримує найсуворішу 
дискретність щодо наслідків дослідження у справі терористичного 
знаряддя, що вибухнуло вчора в одній з улиць центру. М ашина 
знаходилася в валізці, і її носій був розірваний на шматки. Паспорт, 
знайдений поміж жалюгідними рештками тіла був на ймення якогось 
Новака, чехословацької національносте і мав собі багато рахунків з 
готелів ріжних світових столиць. Як повідомляю ть голяндські 
часописи, вбитий ніби належав до якоїсь терористичної інтернаціо
нальної організації, що мабуть мала свій осідок у Празі. Поліція 
заарештувала другого осібняка, якого бачили вчора разом з гаданим 
Новаком”...

Ці дві телеграми надали мені духу і надії. Я знав, що Вождь 
не мав потреби користуватися чужим пасом і їздив із своїм власним. 
Крім того взагалі не можна було повірити, щоб Вождь носив якісь 
валізки з пекельною машиною.

Я звернувся до литовського] посольства, і звідти намагалися 
телефонувати до їхнього консульства (об 11 год! вечора) в Ротердамі, 
але безуспішно. О сьомій годині рано слідуючого дня, телефон з 
Берліна підтвердив сумну вістку. О дванадцятій годині Дружина 
Вождя вилетіла літаком до Ротердаму. Вранці того ж дня пощастило 
зв’язатися з вищезгаданим консульством в Ротердамі, і звідти обіцяно 
відпомогу, -  себто виклопотати дозвіл для Пані приїхати без візи 
(бо було свято, і візу не можна було дістати) і затримати похорон до 
приїзду вдови. Увечорі дістали звістку, що Пані доїхала до Ротерда
му, де її зустрів Славко в супроводі двох функціонарів поліції...

На другий день вранці (27 травня) я склав комунікат до преси 
і вислав його до М іністерства] Нар.[одної] Культури з проханням 
опублікувати в часописах, а крім того протелефонував його безпо
середньо до трьох вечірніх часописів: ”Іль Джорнале д ’Італіа”, “Іль 
Лаворо Фашиста” і “Ля Трибуна”. А також до телеграфічних агенцій 
-італійської “Стефані” , французької “Гавас” і американської 
“Юнайтед Прес.”

Всі три вечірні часописи видрукували текст комунікату без 
змін, а на другий день вранці в усій італ ій ськ ій ] пресі з ’явився
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більший комунікат, зладжений від Агенції Стефані в порозумінні з 
М іністерством] Нар.[одної] Культури. Подаю в перекладі обидва 
комунікати:

I. “Українське Пресове Бюро в Римі отримує з Ротердаму:
24 травня загинув трагічно полковник Євген Коновалець,

Голова Організації Українських Націоналістів (ОУН). Кілька хвилин 
перед тим він бачився з одним українським моряком, ніби націона
лістом, що прибув безпосередньо з Росії і передав йому пакунок, який 
нібито мав совітські публікації. Замість того в пакунку була пекельна 
машина, що вибухла і забила полковника перше, ніж він дійшов до 
свого отеля. Голяндська поліція активно розшукує совітського 
агента, особистість якого, як здається, вже встановлена. Проте, 
побоюючись, що він вже встиг втекти з допомогою аґентів СССР. 
Українська кольонія в Римі відправить панахиду в найближчу неділю 
в церкві Архімандрії Ордену св. Василя на площі М адонна деї 
М окти”.

Комунікат Агенції Стефані:
II. “Ротердам. 24 травня в одній з більш центральних і людних 

вулиць міста відбулася драматична сцена. Якийсь пан, років коло 
п’ятидесяти, дуже шляхетної зовнішности, проходив приспіненим 
кроком поміж натовпом, що заповнював пішоходи, і ніс під пахвою 
пакунок, загорнений в брунастий папір. Нараз почувся жахливий 
вибух, і цей пан, і два прохожі, що були коло нього, впали на землю. 
Після першого моменту паніки, поліційні аґенти, з допомогою деяких 
громадян, підняли впалих, що обливалися кров’ю з чисельних ран і, 
поклавши їх на два автомобілі, завезли їх до госпіталю. Найтяжче 
був поранений той пан, ніс пакунок під пахвою: його вбрання було 
пошматоване; численні жахливі рани вкривали все тіло, і обличчя 
було ніби одна кривава маса. Лікарі визнали, що він знаходиться в 
безпосередній небезпеці смерти, і дійсно, після короткої, страдної 
аґонії, бідолаха перестав жити. Факт, що зробив величезне враження 
на мешканців міста, викликав негайне дослідження. Було встанов
лено з певністю, що вибух викликав отой пакунок, що його той пан 
ніс під пахвою. Хто він був? Поміж закривавленим і пошматованим 
вбранням було знайдено паспорт на ймення Жозефа Новака. Чи це 
було його дійсне ймення? Нічого певного не можна було встановити 
з цього приводу, як нічого певного не можна було сказати про 
причини перебування Новака в Ротердамі. Дуже ймовірно, паспорт 
не відповідав справжній особі вбитого. Поміж всілякими гіпотезами 
було висунуто й таку, що він, мовляли, належав до банди інтерна
ціональних терористів, і що пекельна машина, яку він ніс під пахвою 
і яка вибухла, мабуть, раніше від встановленого терміну, була
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призначена для якогось злочину. Але пош укування поліції не 
спинилися на цих перших, неповних результатах. Завдяки пізніше 
переведеним дослідженням пощастило нарешті пролити повне світло 
на цей трагічний факт. І таким чином виявилося, що жертвою впав 
полковник Євген Коновалець, Голова Організації Українських На
ціоналістів, що перебував деякий час в Ротердамі під іменем Жозефа 
Новака. Кілька хвилин до вибуху, полковник зустрівся з одним 
моряком, що видавав себе за українського націоналіста, який прибув 
допіру з Росії, і передав полковникові вибуховий пакунок, кажучи, 
ніби в ньому були цікаві совітські публікації. М оряк, що був в 
дійсності агентом таємної служби совітського шпіонажу, сказав 
Коновальцеві, що йому доручили передати йому цей пакунок від 
групи українських сепаратистів, і назвав кілька імен, щоб ствердити 
свої слова. П олковник узяв пакунок з пекельною маш иною  і, 
подякувавши моряка, пішов до отелю, в якому жив. Але, кілька 
хвилин пізніше, машина вибухла і полковник був забитий, а два 
прохожі поранені. Голяндська поліція розшукує тепер активно 
совітського агента, який, як запевняють, вже кілька днів слідкував 
за Коновальцем, отримавши наказ з Москви вбити його. Пошуку
вання за ним досі не дали наслідків. Побоюються, що йому вдалося 
втекти, завдяки допомозі інших агентів московського шпіонажу”...

Того самого дня, себто 28 травня, я отримав звістку з Ротер- 
даму, що треба рятувати Барановського, якого ніби хотять видати 
ворогам.

Я, разом з однією знайомою голяндкою, що у нас жила в 
пансіоні, п. Ван Ольдендорґ, звернувся негайно до тутешнього 
голяндського посла, якому оповів про справу і запевнив про повну 
безневинність Барановського. Спочатку він поставився до моїх слів 
і оповідань з великим скептицизмом: -  “Звідки ви все те знаєте” !?...

Треба зазначити також, що мій комунікат, висланий через 
Гавас, не з ’явився у французькій пресі, бо агенція Гавас вважала 
потрібним перевірити його в голяндському посольстві в Парижі, а 
те його цілковито заперечило, на підставі офіційних повідомлень 
голяндської поліції. Тим часом я, покладаючися на комунікат Гавасу, 
не скомунікувався з нашим паризьким осередком, і той довший час 
залишався без жадних звісток. Отже і голяндське посольство в Римі 
так само перше заперечувало все те, що я говорив, але зрештою мені 
пощастило переконати посла в правдивості моїх інформацій, і він 
того ж таки 28 травня вислав до свого Уряду довжелезну шифровану 
телеграму. Прощаючись зі мною, голяндський посол запевнив мене, 
що в усякому разі Барановського нікому не видадуть.
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27 травня я вислав був телеграму до “Свободи”, уважаючи, 
що “Свобода” найбільше надається для найширшого поширення 
сумної звістки між нашим громадянством. В відповідь на мою 
ранішню телеграму, вже о п’ятій годині по обіді я отримав запит з 
ОДВУ про правдивість моєї телеграми до “Свободи” . Я  негайно 
відповів телеграмою . В подробиці я не входив, надіючись, що 
Юнайтед Прес поширить в Америці мій комунікат.

Доповненням цих спогадів служать два листи в французькій
мові:

1) Лист до Ротердамського Суду від 28 червня 1938 р. і
2) Лист до Директора французького щоденника “Ле Темпе” 

із спростованнями статті Роллена “Трагічний кінець полковника 
Коновальця”.

Ця стаття зробила недобре враження в М іністерстві] Закор
донних] Справ Італії, як про те мені сказав гр.[аф] Відо, і я, на його 
прозьбу, передав копію цього листа через нього до Міністерства. 
Листа в “Ле Темпе” не було видруковано. Ролл єн одружений з 
московською жидівкою.


