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Пpoпoнoване BиAаtIн,r пPисв,tчеtIе )l(иттto та дiяльнoстi Пpoвiдникa
щpailIськoгo l}изBo^Ьtloгo pщy Cтепaнa Бaндepи в I92О-х _ 1950-х
Poках. Ha oоroвi спoгадiв тa AoкyмeнTiв y книзi висвiтлeнo 6opoть6y
Opганiзaцii Укpaiнських }Ъцioнaлiстiв, пoкaзaнo poль oУFI та ii ;riдepa
y тoгoчaсIlих сyспiльнo-пoдiтичних пPoцeсЕD( в Укpaiнi. Kpiпr тoгo, тyг
tlитarl зIvlo)кe дoвiдатися пpo poAиIIIIe' пIкi,lьtlе' стyдентське oтoчeння'
B якoМy dlopмyвався мaЙ6уtiЙ Гoлoвa пPoвoAy oУH.

oпy6лiкoвaнo PяA ва)к,lивиx матеpiaлiв i дoкyмellтiв пPo ,киття i
Aйдьнiсть Cтепана Бaндеpи нa емiгpar1ii та на voлi Ilpoвoдy oУH.

Bидallня AoпoвrIIoIoть 6ioгpафivнi вiдoмoстi пpo дiя.liв визвoдЬI{oгo
PУxУ, a тaкoЯ( BИ6PaНa 6i6лioгpaфiя пpo CтeIrана liaндepy.

.z\дя нayкoвцiв тa IIIиPoкoгo кoлa читaчiв.
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Cтепaн Бандepа...
.A'дя знaвlIoi 'Iастини нaсеЛeнrlя Укpaiни вiн - гepoй 6opoть6и

yкpaiнськoгo rraPoAy зa вiднoвлснItя ЕIeзaлe)кнoi Укpaiнськoi .A,epжaви.
Пpoтe Be,rикoAеPя(авtlики - iмпepiaлiсти 6a,lили в ньoМy нe6езrlечнoгo
здoчиHця. .A.ля них вiн 6р нe6езIIечний не тoмy, щo 6opoвся зi
з6poсlo в pyкax' a тoily' щo, 6yдщи Гoдoвolo pевoлloцiЙнoгo пPoвoдy
opгaнiзaцii Укpаilrських Haцioнаliстiв (oУ}I)' став сиМвoлoМ
6opoть6и пPoти }Iaцистських тa кoмyнiст ИЧt||4х oкyпaнтiв.

Bopoги Укpaiни нe лю6дять гepoiв I]и3вoльних 3Мaгань' тoмy
свiдoмo зltищyloTЬ пaМ'ятЬ пpo }Iиx. Cимвoлaми цих зМагaнь стaJrи
y свiй чaс rваlI Maзепа та Cимoн Пcтлlopа (звiдси IIазIJи сa-
мoстiйникiв "мазerIинцi' ', ..пстлtopiвцi' ', ..6андеpiвl1i' '). Bllyгpiшнi не-
дo6poзиsливl1i тerк 

.rх 
не лro6дять' пРимeншyro.Iи iхнс мiсце в iстopii.

Po6дять r1е i сьoгoднi Aеякi кoлиrпнi пPихиJrьники C. Бандepи:
МoBJtяB' нe вiн, а Ми всe po6или, 6o >к вill 6yв щ'язlleпиit у кorlц-
тa6opi, a 3гo,цoм llepе6рав на eмiгpацii. А симвoдoм вiн стаB ,Iкpаз
тoп{y' щo' хova 6р р'язнeний lriмцями, активiсти oУH йoгo ви3ttади
лiдеpoм iхньoi нaцiotlаЛьtlo - визвoдьнoi 6opoть6и.

Пoстaть CтeпаrIa Бандepи вх(e AaBI{o tloвинHa 6yти o6'сктoм

фyндaментaльниx дoслiдясelI ь, неo6xiдHoto yМoвolo яких € пy6лiкaцiя
дoкyмeнтiв тa матеpiaлiв, кoтpi 6 висвiтдroвади йoгo )кvlTтЯ i
дiяльll iсть. Пpo ньoгo Itаписали 6aгaтo 3лoгo за raсiв пaнyвaння
кoм1пriсти.llroi iдеoлoгii, i тoмy якaсь частинa yкpaiнськoгo сyспiльствa
й дoсi стaвитьсЯ дo йoгo iмeнi вoporке. F.Iатoмiсть iстopи.rна пpaBAa
гoвoPитЬ пPo Bе,rичrle мiсr1e i геpoiзм Cтcпaна Бaндеpи та йoгo
OAIIoAyМцtв.

Пpo те, яким 6yв rкиттевий rплях ПpoвiдIIика укpai ltськиx
llаt1iollaлiстiв, якi iдеaли кePyl]aди йoгo Aiядьlliстro, зpeIлтoto, ким вiн
6ув лк лloAи}lа' мoх(нa дiзнaтися з пiдгoтoвлеHoгo МoлoAlциIr{
rtayкoвиМ спiвpo6iтникoм Iнститyгy yкpaiнoзнaвствa iм. Iваrla
Кpип'якевича FIAH УкpairIи Микoдoro Пoсiвничем дoкyментaдьIloгo
з6ipникa _ ..Життя 

i Aiядьнiсть Cтепaнa Бандepи: дoкyменти i
матеpiалиn. B o6'емl{oМy тa гаprlo oфoplvrденoмy видaннi oIly-
6лiкoвaнo цiлий pяд Ba'(^ивих тa l lевiдoмих дoсi мaтеpiалiв i

^oкyмeнтlв.Пoсiвrrич М., yпopядник
Cалo o., o6клaдинкa
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f BoлoдимиpKocик

--Jl 3aгалoм, МатePiaДи з6ipшика пoAiлеtro Irа тPи гPyIIи - стаTтi'
i " 

спoгaAи' гIy6Дiцистикa тa Aoкyмel{ти. У пepпIiй чaстинi з6iprrикаlс i з6iprrика
] пoмiщeнo стaттi Микoди Пoсjвl.lи.la, Bacиля lвalIиlпиllа, €вгенa {)iдя,

i Aмитpa Яpoшa i Яpoслава Cвaтка. Boни poзгляAaloть rtaсть CтепаItа
n Бандe;rи в нацiol lалЬ}Io-I]и3I}oЛьll iЙ 6opoть6i, йoгo пoдiти.Il ly тa
д .\ep)кaвoтвoPчyдiяльIl iсть.

Biдiйш oв лк cnpoьхнiй poвoлюцioнap

po6oтy i пiзнirпе. Ha цboll.ty rpylrтi й сr}opмyвaлася ПoстaтЬ
Пpoвiдникa. Бo вл<е тoдi oсrloвlrolo йoгo дiяльшiстto 6yлa ltслeгaаьIlа
пPaI.IЯ в пiAпiдьнiй opгaнiзацii. УнaслiAoк пpor1eсiв пPoти кepiвlIикiв
oУH y Bapшaвi i Aьвoвi в 1935- 1936 pp. укpаiнське сyспiльствo
6iдьцrе дoвiдaлoся, з oAнoгo 6oкy, пpo 6opoть6y oУIl зa вoдlo
Укpаiни, а 3 iнЦIoгo' - пPo [i кepiвникiв' зoкPеIr.ta пpo 'riльнoгo з
IIих _ Cтeпaнa Бандеpy.

Baлtдивим дioсягIrеHHяIt{ пРoпoHoвaнoгo з6ipникa € Bи6PaHa
6i6irioгpaфiя пpo Cтепaнa Бaндepy, пiдгoтoвлerla вiдoпrим дoслiдlикoм
iстopii oУH i УГIA Гpигopiем dем'яltoм, а тaкoж пoAaнi
yпoPяAHикoМ кoмеltтapi тa 6ioгpaфiзнi BiAoмoстi пPo Aiячiв
yкPаlHсЬкoгo Bи3BoJlьtIoгo Pyхy.

3агалoм, цей з6ipllик AoзвoлЯ€ чiткo пPoсте,кити BизBo^ьнy
6opoть6y oУH y L920-1950-x PP.' poдь opгaнiзaцii тa i i лiдepa в
yкpаiнськиx сyспiлЬIto-пoДiтичHиx пPoцeсaх' a такo2I( Poзгдя}ryти
oсo6истiсть Cтепaнa Бallдepи як JltoAиr{и i як кepiвникa
yкpaiнськoгo ItaцioIraлiстичнoгo p}rхy.

Пpoпoнoвal{ий виAaBцями з6ipник IIoBинetI стaти AoсTyтItIим
якнaйтшиptшиIи кo,lам гpoМаAсЬкoстi, зoкpeма y r{erIтPальIrих тa с.xiдrих
o6ластях УкpаiIlи.

ПРoФ. BoлoОuмup Кocuк
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У дpщiй чaстиrti з6ipIIикa пoAaнo спoгади сopатtlикiв та poдивiв
Cтeпанa Бal lдepи: Bасиля l(yкa, Микoли Кдимидrинa, oсипа
Бандepи, Iвal la Кyлl,.tицЬкoгo' Гpигopа Meльника, Пeтpa Мipvyl<a,
Микoли Cl1i6сlpськoгo, Cтелartа Мyдpикa тa Яpoс.лaви Cтецькo, якi
пиIцyть пpo C. БаlIдсpy як активiста i Пpoвiдl lикa oУH. 3 цих
мaтepiалiв Мo)кHа oтpиМати lкивиЙ та Iteвiдoмий загaлy o6paз
Бaндe1>и _ кepiвника, opгаItiзатoРa та' щo oсIloв}Ie, _ JlIoAиt{и' якa
ще 3 IoIIаtlЬкиx лiт ltсlвнiстto пoя(ePтвyвадa се6е спpaвi визt]oJlеIlllя
yкPaltlськoгo IIаPoAy.
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иTpетlo часTинy з6ipl lикa скдa.цaloть аpxiвlt i  матеpiaли. У цiй

частиrIi кrlиги висвiТле}lo IIaBчаrltrя Cтeпaнa Бандеpи y Aьвiвськiй
пo;riтeхнiцi та lтepеdyванltя в 1rв'язI{еltнi y пoJlьсЬких тIоPIи.Iх. Cepед
кoМп.lrексy цих AoкyМerlтiв oсo6дивy цi lI lt iсть стаrroвить Пpoтoкoл
Aoпитy lTpoвiдникa К1lайoвoi eкзекyтиви oУH Cтeпalla Бандepи y
спpавi пPo зaМaх нa мitliстpa пrlyтpiшrtiх сгrpaв Пoльщi Б. Псpацькoгo.
3 цьoгo AoкyМеIrтa }roя(нa пpoстc)кити геpoirнy гtoзицito Бaндеpи,
чiткiсть тa пPи}tципoвiсть йoгo пoглядiв, l loстiйпy ttaцiлelI iсть нa
вiдстoювall l tя i l tтepeсiв yкpаiнськoгo IlаPoAy тa йoгo пpавa нa
самoстiйне iснyвання. Кpiм цьoгo' Aoкyп,tеrlт пpoясrlro €  кaPтинy
Aoвкoда Bаpruавськoгo пpoцeсy lraд yкpairlсьKИIv|v| ltaцioналiстalvlи тa
AoзBoJlя€ з'ясрaти д.oсi rleвiдoмi фaкти слiдствa i сyдy нaA
opгаlt iзатopaМи заМaхy. У l lьoмy такo)t( €  чиМалo iнфopмацii пpo
PoAиHy Cтeпaнa liaндеpи, йoгo гpoмaAськy Aiядьlliсть тa yчaсть y
мoлoдirкних спoPтивl lo-пaтpioтинних opгаrIiзaцiяx. Biн lrадел(aв Ao
"ПДaстy'', зaвAaEItrяJи якoгo 6yл<r пДeкaти Aщ 6paтepствa сеpeд свoiх
tr;retliв i вихoврaти iх згiдro 3 пPoгPаМoIo сKayтиI{гy. C. Iiaндеpа
хoAив iз пластyrlaМи IIa паIIaхиAИ, ЩO вiд6yвалися щoPoкy в пеPIlIy
lIеAiлIo сePпIIя l la гpo6ax Ciчoвих Cтpiльцiв l la гopi Мaкiвкa. Пiсля
зa6opollи пoJlьськoro в^аAoto ..П.пaстy'' y 1930 p. вiн пPoAoB)кyBaB
xo,циTи rta цi я< панаxиAи. Пiсля закiшЧсtltlя гilr,tнaзii C. БalrдePa весь
vaс пеpe6yваB y 6aтьKa в Cтаpoмy Угpинoвi Kaлyськoгo пoвiтy, де
займавсл AoМашнЬolo гoспoAapKolo. У тoй . laс вit l  6yв aктивним
члe}Iolt4 тoBaPистBa 

..ПpoсBiтa'' 
та }Iaде)t(аl] дo мiсцевoi нитальнi, дe

6yв vлeнorvr pади i кеРyBaB гypткo},l хyAoэкньoi самoдiяльнoстi. Kpiм
тoгo' ttaде2l(aв Ao тoвaPистBa..Ay. ' ' ,  Aе пPoвoAив зaHЯття 3
<piзкyльтypи й пpoтипoя<eя<нoi 6езпeки.

Hiчoгo Aивl loгo' щo гPoМaAськo-пoдiтичI{a активI{iсть yл<е y
paннiй мoлoдoстi вихoвaJra B llЬoгo пoчyття вiдпoвiдaльнoстi зa дoлlo
Bлaснoгo HaPoAy. C. Бaндеpа пPoAoB)кyвaв сyспiльнy та oсвiтrtю



Aн)piп Бaнёеpа' Спеnан БaнDеpа, Аеcя БанDеpа

Сmеnан БанDеpa (пoсеpеduнi) з невi)oмut"|u

сTAтTl



Уpoнuсmocmi 3 ryqфu 20--х poкoвuн с]|lеpmi eвaена Кoнoaaльця,
PorпmеpDам, 1958 |,' У nфшoмц 1эяdi.злiaа напbавo: Аа|liя
Pе6eп, HH' Poман foIaлащ-ук, Сrпinан Aенкаacъiuй, Сmlейан

БaнDеpa, AнDpiа Mелiнuк, Muкoла Kanцctnянськuй

3лiaa нanpавo: Яpoслав Сmецькo, Сmеnaн БaнDе1эa

| Дoxлoднiший списoк дxePoл i лiтepoтуpи nр Бoхдepу яив.: Дeм,ян [. Cтэпoн Бoндэpo. Хиттr i
дinльнiсть. (Bи6poнi мoтopioли дo 6i6лiorpoфiтt. - с,351 - 371,

2 Kульrицький |. 3oмoлoду roтувoвся дo нoйвoх.lиx эипpo6увoнь // Boлe i Бoтькiвщинo. -
1999..  Чис. 1|11/зo|. -  с. .|  l l  -  l12'

Mu*oлa IIocIaнuч

ftlo,loдlсIЬ сIШUrшr БffцЕPи

B yкpaiнськolиy lrацioнaлiстичнoмy Pyсi )o( стoдiття яскPaвo
виAiля€ться IIoстaтЬ Cтепaнa Бarцepи, з iм,ям якoгo aсoцiю€ться Beсь
нaцioнaльIlo-ви3BoJlьI{v|i1 PУx. oкyпaнти oxPестиJrи Bсix yчaсниKiв
цьoгo Pyxy 3a пPiзBищeм Пpoвiдlика oyн 6aндepiвцями. CarYr лсе

Еaндеpa стaB сиlvrBoаoм 6е3кoмпPoмiсIroi PeBoJlloцiйнoi 6opoтъ6и.
Иoгo пaтpioтизм i вipнiсть нaцioнaJrьrrи}t iAеaJraм тa PеBo,lюцiйним
мeтoAaм 6opoть6u сьoгo.цrri не викJlикаIoть Hiяких сyмrriвiв' як i йoгo
м1глснiсть пеPеA 06,rиччям сl{еPтi' щo 6yДa нaйBищим Bиявolvt геPoiз-
мy i н$Дaмнoстi. oсo6i цьoгo Aiячa пPисBячeHo 6aгaтo пPaцbl' aJrе
зpo6итvt налe,I(Hий aнa,riз йoгo Aiядьнoстi тa Bизнaчити йoгo мiсце в
iстopii yкPaiнсЬкa iстopиvнa нayкa щe не спPolvroгJraся. C1пaсним
AoсJliAIrикaм Ha,lФI(ить Aaти rPyнтoвнy oцiHкy Cтепaнoвi Бaндepi як
дIoAинi' виAaтнoмy тeoPетикoвi' твoPцro й iнтеpпpетaтoPy нaцio-
нaJriстичtloi iдeoлoгii, тa,laнoвитol}ty oPгaнiзaтoPoBi й ltiдеpy oУH
1930-1950 PP.' пoJriтикoвi.стPaтегy й пolеrvriсry.

Ж'иттевий r^ях Мah6vтtlЬoгo Пpoвiдrикa 6р типoвим AJlя
6iдьцroстi пPедсTавIrикiB l{aцioнaдьнo свiAoмoi мoлroдi 3шкiдroi Укpaiни.
Hapoдився Cтепaн Бaндеpa 1 сiчня 1909 poкy в сori Cтapий Уrpинiв
y сiм'i гPекo-Kaтo,rицЬкoгo сBящеHикa. .Д,итяri poки пpoйшJlи пiA
впJtиBoм lraцioнaJrьнo.Bи3BoJlьних змагaнь |9|7_L920 pp. тa дi.
ядьнoстi Укpaiнськoi Biйськoвoi opганiзaцii (УBo). Taк, пoврши
poзпoвiдь пpo геpoiзм чденa УBo oдьги Бaсapa6, яKa зaгинy^a пiA
чaс тoPтyP y пoльськiй тюPl{i y Aьвoвi, 14-piвний Cтепaн Бaндеpa
tlottав пpoвoAити IraA сo6oю такi сaмi тoPт},Pи, якi зaстoсoв},вaлa
tl()ilЬсЬкa пoлiцiя щoдo Бaсapа6. Cвiй Bчинoк вiн пoяснIoBaB 6aжalrня}t
Ilt';rсIli1rити свolo витPиBaJriсть i сиrry вojri тa пiдгoтрaти сe6е Ao
май6yтllьoi 6opoть6u2, Чepeз вarttкy xвoPo6y (peвмaтизм кoJriнних
сyглo6iв) йoгo пpoтягoм ADox poкiв нe ПPv|f|v^allu дo "ГЬaстy". Брarrи
мolvreнти' щo х^oIIецЬ 3oвсilt{ IIе мiг хoAити. I лише 3aBAяки
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Микoлo 11oсigннч

[IаAзвичайI{|7NI }Уcvr^^ЯМ IrаA сo6oю вirl пеpeмiг 6iль i зAaв нeo6хiAнi
д'jrя встyпy фiзинrIi впPaBи. ]' л<oвтня |922 p. Бallдеpy зapaхyвaли
дo гyPткa ..Boвк'' 5 - гo плaстoвoгo кyPeня iм. кн. Яpoслaвa
oсьмoмисла y CтpиIo3. CкладaIo.Iи 26.02.1923 p. пластoвий iспит,
y гpaфi нaвпРoти oщaдfirиBoстi lolIaк зpo6ив зaпис: ..3a зaoщадя<eнi
гpotшi кyпив сo6i гIластoвий oдlIoстpiй тa мaндoлiнy"a

У 1919_ 1927 pp. CтeIrаll Бандеpа ЕIавчaвсЯ y Cтpийськiй гiмнaзii,
a в 1928_34 pp. _ llа агpolloмiчнoМy вiддiлi Aьвiвськoi пoлiтехнiки.
Пopяд iз навчанням Баllдepа пРoBaAив aктивtly гpoМaдськo- пo,liтичI{y
дiяльнiсть, зoкPеМа 6р .lлeнoм 2-гo кypeня стаРIIIих плaстyнiв зaгoнy..Чсpвoнa KaДина'', тoваpистB ..Пpoсвiтa'', ..Ay.' ', .oснoвa'', ..CoкiJt' ',
..Ciдьський гoспoдap'' тa iнurиt'. Пpo цi Poки свoгo 2Кv1тTя Cтeпан
Бaндepa писав: ..IJай6iдьше нaсy й eнepгii я BKдaAaB y свo €мy
стyAettтськoмy пepioдi в peвoлtoцiйшy, lraцioнaлЬнo-визвoльнy дi-
ядьнiсть. Bollа пoдoнIoBала МеtIе щopaз 6iльшe, вiдсрaloни нa дpyгий
плян навiть зaвePIIIеIIня стyдiй... /.o мoix спopтиBЕIих 3aнять нaлФкаЛи
6iги, плaванIlЯ' дещeTapствo (лия<i _ М. П.), кoIIJиKiBкa (6aскeт6oл _
М. П.) i пepeдyсiм мандpiвництвo. У вiльний чaс я зaлю6ки гPaв y
rшахи, кpiм тoгo слiвав y хopi тa гPaB нa гiтapi i мaнAoлilri. He кypив
i нe пив алк0г0.пIo''6.

Cвiтoгляд Cтепalla БаIlдеpи, rrк i всiсi заfдlIoyкpаil lськoi мoлoдi,
фopмyвaвся пiд впливoм lraцioнaлiстичlrих iдeй, якi пPoпагyBaв
..Aiтеpaтypllo-rIayкoвий 

Biсник''. Як спpoтив пoдьськiй oкyпaцiйнiй
пoлiтицi lIa 3ахiAIliй УкpaiIIi Масoвo BиникaIoтЬ МoдoAi)кl{i lraцio-
llaдiстичнi opгаll iзацii _ Гpyпa yкpail lськoi Aep)кaвIIицЬкoi мoдoAi
(ГУAI\4) lIa чoлi зi Cтeпанoм oхpимoвиvем, Ioлiaнoм Baссиянoм,
Iвaнoм Га6pyсевинeм, БoгдaIloм Кpaвцiвим тa opгaнiзaцiя вищих
кдaсiв yкpaiнськиx гiмназiй (oBкУг). У Cтpиlo ii oчoдtoвади Cтепан
Бандepa, oдекса Гaсин, CтeпaIl Hoвицький та oсип Каpaveвський7.
У L926 P. вoни o6'еднaлисл y Coюз yкpail lськoi нaцiorraДiстичrtoi
мoдoAi (сУHM)'

L928 p. CтeпаIla Бaндepy пpиЙllяltи .цo лаB Укpaiнськoi Biй-
ськoвoi opгаlriзaцii (УBo)' дe вill 6yв заpахoвaний дo poзвiдрaльнoгo
вiддiлy, а згoAoМ пepeвeдerIий y pефepеIlтyPy пPoпагaнд,и. IOllий
Бандepa зaймaвся пoIIIиPе}t[IЯМ нaцioнaлiстичtIих iдeй, Рoзпo-
BсIoA)кеЕIЕlяМ пiдпiльних виAaнь тa пiдтpимaнняМ зв'язкy' пPoвoAив
opгaнiзaцiйнo-виrцкiдьнy po6oтy, 6oйкoтyвaннЯ пojrЬсЬких тoвaPистB

3БoндopoC.МoТxиттеписнiдoнi// BoляiБoтькiвщинo.- l999.-Чис.. l  |1a/30|.-С.7;
Kpyкoвський O. Apxiвнi дxвpeлo пpo Cтenoнo Бoндepy - плoстунo. - Тoм сoмo - с 78 - 79.

! Kpyкoвський O. Apхiвнi дхePeлo пpo Cтenoнo Бoндopу - плoстyнo // Boля i Бoтькiвщинo. -
l999 - Чис. 1 |\4 / З0|. -  c 78.

5БoндвpoC.МoTxиrтеписнiдoнi// BoляiБoтькiвщинo - l999.-Чис. l  (14 /з0I.-c.5-7'6Тoм сoмo. - с.7 - 8.
7Бoндopo C. Мoi xиттспиcнi goнi // Boля i  Бoтькiвщинo - 1999 - Чис 1 |14 / з0l  -  c 7

- 8; Бoroн o Hoцioнoлiзм i  нoцioнoлiстинний рyх. |стopiя тo iдвi .  -  Дporo6иr, l994. -
с.58 - 59.
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Mнкoлo Пociьнич

тoщo. 3a це в Kaлyrшi y гPyAнi L928 p. 6р зaapеIIIтoвaHий
пo,lьськolo пo.lriцiеro8. У 1928-1930 pp. C. Бaндepa 6yв oдrим iз
дoписрaviв щoмiся.lнoгo гylvloPистичнoгo )I(yPнaлy u Гopдiсть нaцii''
який pедaгyвaв .Д,aнилo Чайкoвський - 

..Мopмoн''. Cвoi сaтиpиvнi
стaттi Бaндepa пiдписyвaв лiтepaтypним псeвдoнiмoм Матвiй
Гopдoн9.

Poзpoстaння нaцioнaлiстичtloгo Pyхy тa йoгo неopгaнiзoванiсть
спoнyKaди poзpiзненi стpyктyPи дo o6'сднaння. Toпry цiлкoпr лoгiчним
i зaкoнoпripниIvr стa,ro виttиK}Iеtttlя 2 дroтoгo 1929 p' opгaнiзaцii
Укpаiнських Haцioнaлiстiв. Cвoеi гoдoвнoi rvrети _ незaдех<нoстi
Укpaiни _ oУH з1иpalacя Aoсягти 3a AoтIoМoгolo нацioнaльнoi
pевoлloцii, тo6тo rцдяxoм з6poйнoгo пoвстаtltlя пPoTи пoдьськиx i
РaAянських oкyпaнтiвlo. oУH вiдкидaдa дeгaдьнi й евoлroцiйнi метoAи
6opoть6и з Пoдьщеto, 6o зa дioпoJr{oгolo цiеi тaктики yкPaiIIсЬкиIvt
пoдiтичним пapтiяпl i гpoмaдським opгaнiзaцiям не BAaJloся дo6итvtcя
навiть aвтoнoмii, }re ка,кr{и в>кe пPo незaдел<нiсть Укpaiни. Toмy
6y.пo виpiшeнo зaстoсoвyвати Pадикальнiцri }reтoAи тa впРoBaд2кyBaти
кoнспipацirol1.

,A'o пpийняття в oУH Cтепaнa Бaндеpy PeкoмerrAyBaв йoгo Aaвнiй
AРУг Cтeпaн oхpимoвиз. oсь як xаpактePизyе Бaндepy цьoгo пеpioдy
вiдoмий iстopик i дiяч oУH Aeв IIIанкoвський: uHеза6yгньoгo 

д'Pyгa
Cтепaнa я знaв вiA наймeнrцих дiт. Я пaмятaю дo6pе Cтeпaнa з йoгo
гiмнaзiйних лiт, a пoтiм, як стyAентa й зaвзятoгo нaцioнaлiстa.
3yстpivaв йoгo в сл.Iaвнoi] пaм.[м'ятiI Cтепaнa oхpимoвиra' мoгo
кyзенal сyсiдa i пpиятеля, який чaстo менi гoвopив: "3 цьoгo
Cтeпaнкa 6yдyгь ще лloди!". 3yстpiзaв йoгo в сл.[aвнoi] пaм.[м'ятi]
oдекси Гaсинa в Koнюхoвi i пaмятаro дo6pe дискyсii з цим пoвниll4
внyгpiпrньoгo гopiння yкpaiнським нaцioнaдiстorvt МoдoAIIIor генеpaцii,
який yл<e нa зapaннi свoiх мoлoдих лi'г, сBoгo loнaцтBa' якe пoсBятив
всецiлo спpавi, пpoяBиB oцi pиси xaPaктePy' щo l]иAвигнyли йoгo нa
пoст пpoвiдникa yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy. Taк цятпi д9pqп,1 д)Dке
чaстo схoAидися iз сл.[авнoi] пaм.[м'ятi] Cтeпaнoм Бандepoю, сиtlolvl
незa6yтньoгo o. AндPiя - oцьoгo peвoлroцioнеpa в pясi, який свoемy
Cинoвi пePеAЕlв Bсto сBoto пaJrкy дю6oв дo щpaiнськoгo tIаPoAy тa Ao
спPElви йoгo визвoдeнняn12.

Cпoнаткy Бaндepy пPизнaчиди вiAпoвiAaдьним за зaгaJlьнo-
opгaнiзaцiйнl,tЙ cтaн oУH y Kалyськoмy пoвiтi тa po6oтy стyAентсЬкиx
oсеpедкiв. oд,нoчаснo вiн 6р зaдiяний y peфеpeнтypi пpoпaгaнди. У

8БoндoрoC.МoТхипеписнiaoнi// BoляiБoтьxiвщинo.- l999. -Чуlc.  1|11/ з0l .-с.7-9.
9Мipнук П. Hopис iстop[ oУH / 3o poд. Лoнxoвськoгo C., Штикoлo [., Чoйкiвсьroro [ - Мюн-

хoн -ЛoнAoн - Hью.Йopк: УкpoТнсьхo Bидoвництвo, l968. - с. 485'

'oBiд КoнrpeсуУкpoTнських Hoцioнoлictiв // Poэ6yяoвo Hoцiт. - l929. - |..lo 3 - 4. - с. l33.
l| lepxoвний opхiвЛьвiвськoТo6лoстi  (дoлi -! ,Af lo l . -  Ф. l2 l .  -  oп'  3. -Cпp. l020. -Apк.4.
l2Лист Лoвo Шoнкoвсьxoro Ao opoчo [Яpoслoвo Cтeцькo} вiд 2. l  l . l959p. [Мoшинoписt /

/ Koпiя з6opiroeться в opхiвi l.|eнтpу яoслiяxo|.{ь ви3вoльнoгo pyxy у мiстi Львoвi (пepe6yвoe
в стoдii фopмyвoння}' - C. l.

M o лoдicт ь Cтaп oнo 6oндopи

1930 p. oчoдIoBaB вiддiл PoзпoвсroA)кення пiдпiлЬних виAaнь нa
зaxiдroyкpaiнськи)( 3еrr{дях i теrсriчнo-вvtдaвнизиit вiддiд. 1931 p. y
вiAaння Бaндеpи пePeAaДи вiддiл пoстaчaння пiArriдьниx виAaIIь з-зa
кoPAotIy. Toгo яt poкy Бaндеpa 6ув пPизнaчений peфepeнтoм
пPoпaгaI{Aи в Kpaйoвiй Екзекyтивi oУ}I, якy нa тoй чaс oчojlloBaв
C. oхpимoBич' а L932 p, _ 3aстyпtlикoм Кpaйoвoгo Пpoвiдникa
(д-i - KП) oУH. 3a цeй пеpioд Бандepy п'ять paзiв aPецIтyвaJrи:
1) 14.х7.1 930 p. зaapeIптoвaний Paзoм iз 6aтькoм зa
aнтипo,lьськy пPoпагаH^У; 2) влiткy 1931 p. - затPиIvrаниit нa
дeкiлькa днiв y с. Boйнидiв 6iля Kaлyшa зa спpo6y пеPeхoAy
пo,lьськo-чеськoгo кoPAotIy; 3) 1,93L P. - пPoсидiв тpи мiсяцi y
слiдчiй тtopмi y зв'язкy iз зarrlaхoм нa кoмiсapa 6pиraди пo,riтичнoi
пoлiцii y Aьвoвi Е. Чexoвськoгo; 4) 10.пI.7932 p. - зaтpипraниЙ y
м. Tешин; 5) 2,vI.I933 p. - зaaPeIцToвaI{ий y м. Treв пiA час
пoiздди зi Aьвoва Ao Аaнцигаl3.

У L93| - 1934 pp. спeцiальним зв'язкoъvtм, якиit кepрaв yсiмa
кyp'еpами мiяс KЕ oУH нa 3У3 (зaхiднoyкpaiнськi зeмлi) тa
закoPAoнниМ Пpoвoдoм, 6yв Яpoс.лав Pак - 

..МopтeK". Biн poзpo6ляв
мaPшpyти пePeпPaBJlЯнIIя недeгaльнoi лiтepатypи чеPез кopAoни
r\итви, Чeхo - Cлoвaччиtlи' Pyмyнii тa мiста .A.анцигala. .dдя пpoвiдних
Aiячiв oУн Микoлa Климиtцин виpo6ив пoсвiдзeння чденiв
пoJlЬсЬкoгo т}Ристичнoгo тoBaPиствa' щo AaвaJrи пPaBo Bi,rьнo
пePeтинaти пoДьсЬкo-чeський кopAoн. Iз цими Aoкyl!!ентaми пpoвiднi
чдени KЕ oУH мoгли з 1932 p. 6eзпepeшкoAнo пPиiзAити }ra наPади
ПУHy's. oAними з пеPIцих тaкi пoсвiAченHя oтPимajrи Cтепaн
Бaндеpa та Яpoслaв Paк, якi A1ллte тiснo спiвпpaцloвали.

Ha6aгaтo вarкче вiд6yвалoся тPaI{спoPтyвaння u Суpми'' y
Галиrинy, щo сyпPoBoA,кyв€utoся пoстiйним Pизикoм пoтPапити Ao
PyK чeськoi, пoльськoi ни pyмyнськoi пoлiцii. II{o6 з6epeгти в
тaсмницi мiсцe дpyкyваHtlя' iз Kаyнaсa пoчepгoвo BИcv|^a^|4 пoштoвi
пaкyнки дo кiлькoх пyнктiв 3a кoPAotloм' зoкPetvra дo .A.aнцигa,
Беpлriнa й Пpаги. 3 !,aнцигa чaсoпис пepепPaвJr,IJrи в гaдичиtlyt а з
Беp.lriнa й Пpaги пеPeсиJraди Ao Tеrцинa i дaлi, rra 3aкaPпaття. Бyлo
poзpo6лeнo тPи мapцIPyги Aoставки "Cypми" iз Чeхo-Cдoваччиtlи Ao
Aьвoва. ПepIший пРoдяг€rв vepез CтyAене, Aавoвне, CтpиЙ; APyгий -
sеpез BopoнянKy; тpетiй пРoхoAиB вepез Каpпaтиl6. oдraк пepшrий
нaпPяМoк пoлiцiя A}Dке IIIBиAкo 3a6Jroкyвaдa' пеPexoпивцrи мaйхсе всi
тPaнспoPти JriтеPатyPи, якi y 1931 p. opгaнiзрaв Бoгдaн Kopдroкl?.

lзKлимищинМ.BпoxoAiAoвoлi.-Topoнтo,1975,-т, , l . -с.  l09, l29;БoндвpoC.МoТхиттe.
nиcнiдoнi // Boля i Бoтькiвщинo. - l999. - Чис. l ('|4 / 3o|. - c.9.

'.Мoкop B. Cfioмини i poзяуми. - Topoнтo - Kитв, 200'|' - т. 3. - с. l86.
l5Kлинищин М. B noхoдiдo вoлi.  -  Topoнтo, 1975' -т.1. -  c.78 -79.|6дА, lo. -  Ф. l08. -  oп. l .  -  Cпp.336. -  фк. l42зв; - Ф. l2 l '  -  oп.3. -  Cnp.733. -  ф..  l .
|7 Poвэpo Б. Чoсoпис УBo .Cypмo' 

|1927 - l 934}: пpo6лoми в}1дoння i poзпoвсюдхeння //
3oписxи Львiвськoi нoyкoвoт 6i6лioтeки iм. B Cтeфoникo. -  Bиn. 9 / 1o. -  Львiв, 2002. -
c.221.
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Iз Пpaги lIa 3акaptlaття 
..Cypмy' '  

l]иси,lали 6iлt,t l lими пакyIIкaМи нa
aAРеси .IлеIl i l l  oУI-I ' , lкi l lРиrroси^и iх Aо кOPAo}Iy i тaм закoпyвали
l} yМoт]лсrlих мiсl1.ях. Чеpез де.r lкий . laс пpихoдили зв'язкoвi з lIoльщi
i зa6иpали ttе1lеда.t i . l{е t>диlr rrсpехiд iс:ttyIrав y ttaйвiддаленilцiй
чaстиl l i  l .opгаlI ' lеpез 

тIo1lttopi11ький веpх. fyAи Мo)r(нa (ryлo дiстaтисл
rl lЛ,IхoМ з ()смoлoди дo .A,аpoва пorIiд гopy Гpodly, AaДi чеРе3 I.oPy
l loпaдI<l l8. Пpoт:tгс,м I9З1-34 p1l .  Mикoлa Климишин тa l lpoслaв
Каprtиlreць _ ..I]игatt ' '  

зaЙмaлиan tlepепPаBкoto H €Л €ГДЛll l toi лiтepaт1ри
з мiст Teluиlr i  Бсдьскo. Т{i r lylrкти IIеPrlrРавки 6yлo opганiзoBatto за
нaказolи CтеIIаl la l jаl lдеpи 19 . lJа Йoгo )к Po3t1OP,IA)кe}IняМ
1I. Каpпинel1ь - 

..I{иt.аlI ' '  
o1lгаl l iзyвaв хiмi ' lIty лa6opaтopiкl в Кpакol l i ,

oтРиМавll lи tta IIе y 1L)З2 p. 150 злсlтих oсo6истo вiA С. Бal lдepvfo.
II{o6 змеl l l l|ИTИ |)ИзИК пeРсхolIлеtIня лiтеpатypи i пPиIшвиAluити

i i lrpи6ртlr дсl п1лtктiв пPизl lattеItt l .rI, КpaЙoва Екзекщива yхваJlила
piшlеIIItя o1lгаl t iзyв;rти tr iдпiльlt i  UиAaBIIиt lт lзa нa мiсt1.rtх.  Hапpикiнцi
1 930 p. y с:елi 3аl l;rдiв Стpийськoгo ltoвiтy 6yлo ствopеl lo l l le oArly
rr iдпiльl ly AI)/каpl l lo' Яка 3гoAoМ 6yлa пepel lссеrrа в сeлo Мoнастиprl lЬ.
Мaтpиr1i Bиг()тoвлЯ^и в oArl iй iз дьвiвських APyкаl)сlIЬ пiA l lагдl lдoм
члеlt iв peдакr1iйlroi кt lлсгi i  l lа чoдi з Я. Cтаpщoм, а l loтiм IIеPеIJoзили

дo кpиil lки. l iа видаl l l l rt матеpiалiв вiдIlс- lt l iдав o. l 'асиlr _ ..Аиl1apn,

якиЙ спiвtl1rацlol lat l iз pеtpеpеlIтoм пPoIIагаl lAи кI.] oУI_I
С. l iаI*дeporo. Iхl l iм зв'Язкtrl}иМ 6yв I 'pигo1tiй Мельник, tз o6oв'язки
Jlкoгo l]хOди/. lo l l ()стаt laI l l rЯ патrеPy, фap6и, l Iaфти, хаpнiв тott1o2l.
Гpour i  l lа I l t - lт1>е6и лpyкapl l i  й тpаt lспoРтyl]at l t lЯ лiте1laтypи
I'. Мeлt, lIикoвi l lеpедаtзав сам БаIlдс1,lа, i l tк<lли йoгo зaстутl lики Iван
Малt<ll1а чи Яl. Стer(ЬКo _ .. 

lJсpeзoвськиЙ,,. З ir l ir l iaтиви Баltдepи
влiткy 193 1 p. Г. Mсльl lик ttpивiз /\PyкаРськy мalлинt'2. lI iAпiльl lа

APyКаPня l lPaцют]а^a' пoки 17 ci, lпя I9З4 p. i i  нe викpи.^a пoлit1irt.
Tам вигoтoвляли 6poпIypи, листiвки, вiдoзви, дeклаpaцii. Aистiвки
пPиypoчylrа^ися здс(l iльu.roгo lrеBttиМ iстopи.tIIим AатаМ' , lк-oт: pi ' lI lицi
AистoпаAoвoгo tlиtly' Актy злyки щ1raiItських зсМeль' смepтi 6oйoвикiв
lj iласа i ,A,al lилипlина, Яlpoслal lа Alo6oви.lа, I 'pиr1lt l .I iсецькoгo, Cвятy
Мoги^ тa ir l .  Кoл<rly l}с^икy акt1i lo _ l l lк iльнy, са6oта.rкlty, вiдплатl ly
тolцo _ oУI{ сyrIpсltзoд2кyl]a/rа I}иAaнняМ вiдoзв i звеpнеl lь. IIаклад
jlистilt()к i 6p<.llпyp к()^ивaBсJt вiд декiлькoх дссstткiв дo 100 Tvlcя|Ч'
Tiльки пiд .taс t l lк iльrloi акцi i 6yлo РoзпoBсlоA,кeнo 98 тисл.t 

^истiвoк..Укpai ltський Ilаpoдс' ' ,  
. .УкpаiI lськi 

l l lкt lляpi ' '  та 6 тисяч 6poIIryp

'8 Тoм сoмo
|9KлимишинМ Bnoxoдi дoвoлi.-Topoнтo, \975 - т l . -с 64-69'78.
2oToмсoмo.-c79.8з
2'! ,вм,ян Г Гeнepoл УПA oлeксo Гoсин - "Лицop,,  -  Львiв: lнститyт нopoдoзнoвствo HAH

Укpoiни, 200з - С. 7| -  73; Мeльник [ J]pyкopня OУH нo Cтpийщинi ( l  930- l  93a pp ) /
/ goкop B. Cnoмини i  рoздyми - Topoнтo - Kитв,200] - т.з.  -  с 86

2?Мeльник [ lpyкopня oУH нo Cтpийщинi ( l9з0_]934 pр ) // Мoкop B Cпoмини i  рoздy-
ми -Topoнтo _ Киiв, 200l -T з -  с 86 - 88

?3 Мipяук П. Hopис iстopП OУH - с 33l

Сnюяtt l l , : 'злiва,I1tмчit7 Волtэёltлttр '  Cl lрава - Ьаt iе1эа () lпеnан;

снduшь dpt1tuii з.tiсlа _ l\,бсп Аев: i ltttti сl l:о6u нr:сli,Doмi
(I)оt l tr l , l  uр.t i6 l l  ptх) l tпu 

.I1l ' l t 'чttв

Мo лo дl  cть Стo n oн o Бo ндep н
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3лiвa наnpо,сlo: Клu.v IlавlLrl, ,Iехцm llоt'iан, Бонdеpа (,пrпаll (1 II 1931)



gxхoлo I|ociвнtlч

aнтиIr{oнoпo,rьнy кaмпaнiю' спPямoBaIry пPoти в,I(ивaння
аJrкoгojlьIlиx i тIoтIotloвих виpo6iв. Кpaйoвa Екзекyтивa

yтPимaнIrя вiд тloтloнy й aдкoгoдto 6yлo rиaсoвим яBищeм' yraслiдoк

пoтpi6нo 6y.lto opгaнiзyвaти IIIиPoкy пPoпaгsн,цy iдей pевo.lloцii тa
6езкoмпpoмiснoi 6opoть6и, щo rnraаa виxoвaти в нaPo.цy нестРимнe
6аясaння 3Aoлaти свoгo вoPoгa. Мopaльнo-п"ихoдoгiчнi мo6йзaцiя
мaс - пePIЦе завAaння рrя oУH.

]1д^Лo. - Ф. .l 2l . - oп. 3. - Cnp. 869' - Аpк. |71 - |76 зв.
1,ДАлo. - Ф. l2l. - oп. 3. - Cnp. 844. - Аpr.71 -77,26 C.oаrук Б' Koprмo: oлкoroлш^o^пoлiтикo i pух твopoзoстi э 3oхiдriй Укpoтнi у X|Х - 30.х poкox

ХX ст. -  |вoнoФpoнкiвсьх, 200l .  -  с.  l88 - l92.

go лoдicть Cтgпoнo Бoндep н

Apy** наIIPямollt Aiядьнoстi oУH 6yлo пoвсякчaсIe й нeпoхитнe
пPoтистoяIIня пoJrьсЬкiй oкyпацiйнiй систerиi. Koжeн мeтp yкparнськoi
земjf пoвиtleн 6yв гoPiти пiA нoгarии вoPoгa. I{e, y сзolo чePгy' мaJro
нaJrаIlrтoвyBaти rпиpoкi вePстви yкpaiяськoгo сyсгliльствa на 6opoть6y,
гаPтyBaти йoгo вiйськoвий дщ i спoнyкaти дo 6eзпoсepеднix дiй.
opгaнiзaцiя IIaIиaгaдaся BихoBaти в yчaсIrикiв peвoлloцiйнoгo P}rхy
вoJrьoвy стiйкiсть' IIаAaти дo6py вiйськoвy пiAгoтoвкy дy'rя yспiIIIHoгo
пPoвeAенIIJI пoвстaнIIя пPoти пoдЬськoi AeP,I(aви21.

oтлсe, гoJroвIlими нaпpя}rами пePrиaнeнтнoi pевo.ltloцii, згiднo з
кoнцеIIцi€ю oУЕI, мaли 6уи..

l)пiддищeння пoдiтичнoi oсвiти нaседення' пPoпaгaнAa iAеi
вiAнoвJreння УссA _ гoдoвHoi мети yкpaiнськoi pевorшoцii;

2)aктивiзaцiя нa yкpaiнських ЬeмJrях 6oйoвих дiй пpoти пoJrЬсЬкoi
oкyпaцiйнoi BдaAи;

3)poзгaлyлсеtlня п/tePe,I(i oУЕI, opгaнiзaцiйtlе тa пoдiтичнe ii
3мiцнeння;

4)пoсryпoвe пiAсидIoBaнIIя Peвo,rюцiйниx нaстPoiв }IaPoAy Еl,к Ao
пРoPивнoгo tvtoмеIlтy _ пoвстаHI{я28.

Як6и Пoльща PoзпoчaJra вiйнy пPoти свoiх сyсiдiв, oУIl
скoPистаJraся 6 цiеIo ситyaцiеro ддя ствoPeння Укpaiнськoi AeP,кaви
тa пoтркнoi apпrii. У paзi пoтpe6и OУH встyппla 6 у кoнфliкт i
6opo.пaсь 6и пPoти пoдьськиx oкyпaнтiв yсiмa lvto,t(ливиlvtи
спoсo6aпrи* . Taкy пoзицilo нaцiorraдiстvt Bv|po6vL^vL в pезyльтaтi
зyстpiвей ч,reнiв oУH iз €вгeнoм KoнoвaльцeМ, Щo, згiAtlo 3 AarrиIvtи
пojlьськoi пoаiцii, вiд6рaлись y сеpпнi 1931 p. y Kаpлс6aдi (Чехo-
Cдoвaччинa). У ниx 6paв рaсть i C. Бaндеpa29. У |932 p. вiн 6р
yчaсIlикolvl BiAeнськoi кoнфеpенцii oУ}I, якy з lvlетolo кoнспipaцii
пPoBeJrи y Пpaзi. 1933 p. y.dднцигy тa Беpлiнi Бaндepa мав дeкiлькa
зyстpiвeй з €вгeнoпr Koнoвalrьцепr, пiд чaс яких вoни o6гoвoProвa,rи
тaктикy peвoлloцiйнo-визBoJlьtloi 6opoть6и нa 3У3.

B olIЁI C. Бaндepa зaPекoмeнA}.вав сe6е як талal{oвитий стpaтег,
opгaнiзaтop тa кoнспipaтop, щo Aaвajro йoмy зDroгy дoсягaти
вPа,кaIoчш( yспiхiв. Пiс.дя тoгo як y сiвнi 1933 poкy, а y веpвнi вxte
oфiцiйнo KП oУFI стaв Cтeпaн Бaндеpa "I\Иc" (такoхс
кoPистyBавcя псeвдiами Cтепaнкo, NIaлиit, Cipий, Pиx)30, 6oЙoвa

27Мipнук П. Hopис iстopiT oУH... - с. l з8 - 
'| 39.

,8БoioiO.Hoцioнolr iзмiнoцioнoлiстиsнийpух"|стopiятoiдeT.-Дporo6ин, l994.-с.з6.
. 

!.oтoльнiшe дrrв.: Пoсiвнич М. Cтoвлoння oУH дo Пoльщi у мixвoенний nopioя // УкpoТнсь.
кий визвoльний pуx. -  Львiв. 200з. -  З6,2. -  с.  39 - 52.

29ДАJlo.-Ф' l2 l .-on.3'-Cпp.1020.-Apк. lZзв;БoндepoC.МoTхипеnиснiдoнi//Boля

iБoтькiвщинo.- l999.-ч. l  (14 /зo|.-C.8.
зo Bopшoвський oкт o6винувoreння Cтoпoнo Бoндopи тo тoвopишiв./ УпoPядник Микoлo Пo

сiвнич' - Львiв: ,МC,, 2005. - с 55, 58, l 28; Kлимишин М. B пoxoдi дo вoлi' - Тopoнтo,
1975. -т. l. - C' l 33; ЦeнтPoльний дgрxoвний iстopиrний opхiв УкpoTни у мiстi Львoвi (дoлi -
lд|AУлl' - Ф. зzl. - oп. l. - Cnp, 75. - Аpк. 2o2.

Д
K
Y
tl
€
н
т
Ll

!

lА

т
I

P
I

л̂
и

t



f

Е
n
A

н

Mнкoлo Пocigннч

Aiядьнiсть opгaнiзaцii 3a3нaДa Aеяких зtl{iн. Експpoпpiацiя
AеPя(aBниx yстaнo, i кас тeпеp ПPИПИНИ^acЯ' а всi 6oйoвi aкти
скерoвyвaJrисЯ пpoTи нaйзначнiших пPеAставHикiв пoдьськoi
Aеp2каBнoi aдмiнiстpацii нa зaxiднoyкpalнсЬKиx 3eМJUIх тa пojlьсЬкиx
пpислyx<никiB' a тaкo)K пPoTи пoпyJrяPизaтopiв paдянoфiдьствaзl.
Пеpeйнявпlи кеpiвництвo oУH нa" 3У3, 

""Ъin.йЪ."ii"'* o"*"змiнив i poзшиpив oсo6oвий склaд Кpaйoвoi Ёo"*y,,u".
opгaнiзaцiЙним pефеpeнтoМ стaB I. Мaшoцa _. "Чopнnи}-якии дoсбyB зaстyпHикoм 3. Koссaкa. Iдeoлoгisнo-пoлiтиiнy pЁ6"p.",ypy
6yлo poздiленo: пojriтинним pефеpeнтol,t залиIIIився B. h"i;: a йoгo
зaстyтIниKoм пiсля вихoAy 3 тIoPlvIи в 7933 P. стaB Б. Itpaвцiв;
кеpiвництвo iдeoлoгiвнoi pефepeнтypи пеpe6paв Я. Cтeцькo..Каp6oвиvn. 

У вiданнi o*pйЬi .,iЬ.,".",,дnстськoi peфеpент1pи
зa^v|ЕrИ^v|cя тiдьки .спpaви PoзпoвсIоA)кeння пiдпiаo"oi ni'"p.,yp",
видaванoi нa 3У3 i зa кoPAoнoп{. I{ro peфepентypy oчoJlиB
Я. CпoльськиЙ _..P'o", a йoгo.застyпHиками стaли o. Ъ,*onn.,.,
- 

..ГoДoтa'' 
тa A. Гopницькиillz,

Бoйoвa дiяльнiсть^ oУFI 6aзрaлaся нa пРиIlципaх'
сфopмyльoвal{ш(' y 1929 p. й oпy6лiкЬBаHих y гaзетi ",Cypмa"зз.
Joкpе}ta' Upгaнiзацiя Мaдa 

'астoсoвy'ати 
pевoлtoцiйний фop як

зaсj6 сaмoo6oPoни. Biн 6р нaйстpaшнirшoo,tpo.'o u py"*'iйьu"oi
opгaнiзaцii, ii oстаннiм i нaйвагoмiIIIиI}r aPгylvtентoм' кoди всi iнцri
6yли вл<e випpo6щaнi. Peвoлloцiйний тфop oУH,'aе 

'op"no'"
l1l!авAаHHЯ| 

ToN|У щo вiн 6р вiдпoвiAAю нa нaсиJlьсTBo вoPoга.
Deзпepeч.нo' цe бyв Hе I{aAтo ефективний спoсi6 6opoть6и пPoти
пoдьськoi BДaди' €urе AoстaтHьo дiйoвий, кoди йIцдoся ,,po 

""'o,"*,",.Пoдiтичнe 
'нaчeннЯ 

pевoлloцiйнo.o ,.iopy пo,t,Iгaлo в тoмy' щo вiн
стBoPIoBaв aтпroсфеpy нaпPРкerroстi й н eстa6iд ьнoстi, пеpeпr*Ьдд"o"n
вopoлсiй влaдi щвеpnИTv|ся tla sрltiй теpитopii. .Д,ii oyнiвцiв пiдpивaли
}в]oPитeт 

i силy пpoтивникa i пiдтpимyвали д}.x пoневoдеtloгo tIaPoAy.
l\Plм тoгo' yкpaiнськi нaцioналiсти викoPисToByBaди pевoлroцiйний
тepop i як зaсi6 iдeoлoгivнoгo вп,rиBv:

a) нa влaсний нapoд, зМylцyloчи Йoto миcltити пoлiтиrнo;
6) нa oкyпантiв, пеpекoнyloчи в тoпty' щo yкpaiнський нapoд ведe

пoстiйнy 6opoть6у пPoти Пoльщi й не фпинить ii, Aoки }rе 3Ao6й
самoстiйнoстi;

в) нa свiтoвy гpoмaдськiсть, пoкaзyloчи тaкиIr{ чиI{oм' щo ]yкpaiнський нapoA € oкPeмим o6'сктoм i пpaгне свoеi незaдея<нoстi3i.
3 iнiцiaтиви C. Бaндеpи 6улo npou"i"'o Pе3oнarrснy Шкiльнy

aкцilo, мeтoro якoi стадo пoвePЕIeн}rя yкpaiнсiкoi *ou" u цtкoди.

3l 
!!ip.ryx П. Cтeпoн Бoндэpo - симвoл Poвoл|oцiйнoT 6eзкoмnpoмiсoвoсти. - Hью.Йopr, l 96 l . -с.26.

з2 Бoroн o. Hoцioнoлiзм... - с. 96.
],]"пoя -як эoсi6 coмoo6opoни// Cypмo. - 1929. - |..l9 16. l l
" |oPoP - як зoсi6 or|тoцi // Cypмo. - |929. - |.,l0 17 - l8. I l

М o лo дicть Cтoлoнo Бoндep н

У 1933 p. заxoAaМи кЕ oУH 6yлo нaдpyкoвaнo 98 тисяч дистiвoк
i вiAoзв тa 6 тисяч 6poпIyp. У листiвцi ..Укpaiнськi 6aтьки й мaтepi',
KЕ oУFI зaзнaчa,lа: "Ми мyсимo пеpeйти вiд o6opoни дo pilпщoгo
нaстyпy пPoти пo^ьсЬкoгo пaнyвaння' тo € пPoти пo,rЬськol AеP)кaви
й пoдьськoгo Ayхa нa всiх Aiдянкaх нauloгo э|<v|TTЯ' B пePшIy чePгy B
цIкoдaх''35.

У вiд,oзвi "Мoлoдi д'pyзi! Укpаiнськi lцкoдяpi!'' кepiвники oУH
зBеPтaJrися дo yvнiв: ..Пo.Пяки хoчyтЬ чepeз IIIкoдy i пpи пoмoчi
вчителiв зpo6ити з Baс вipних pa6iв, с..lryхнянlцxi пoкipливих гoPoжarr
Пoльщi; Bo}Iи хoч}i.ть Baс нaвчити нeнавидiти все щpaiнське й кoхaти
Bсе пoлЬсЬке. Boни xoчyгЬ зpo6ити Baс зpaдникaми Укpaiнськoгo
Hapoдy... Toмy нe дaйтe, щo6 з Bас вopoги зpo6иlи янизapiв! Hе
дaйте, щo6 ляхи o6еpнyли Baс y свoiх слyх}rяних pa6iвl Bи мaетe 61пи
JrицаPЯМи Й 6opцями 3a Boлto Укpаiни! Пеpeд Baми вeдикa сB,Iтa
6opoть6a"з6.

Baхсдивим нaпPЯМкoМ po6oти пPoпaгaнAистськoi peфepeнтypи
6yлo poзпoвсIoA)ке}Il{я Apyкoвaнoi пpoдyкцii, 6ез якoгo BиAaBнича
дiяльнiсть не Мaлa сеHсy. У L933_I934 pp. 6yли ствopeнi двa
дoдaткoвi oсePeAки пеpel]Paвки лiтеpaтypи y Кpакoвi (пiд
кepiвництвoм Mикoди Климиw,инa, Яpoслава Каpпинця, Aевкa
3ацнoгo) i на Гyцyльщинi (пiд кepiвництвoм Микoди Aeвицькoгo тa
€вгeнa oнищyкa)37. I{eнтpoм, кУAи звo3идaсь лiтеpатypa i Ae
пPoxoAиB ii poзпoдiл, 6р Аьвiв. Tyг iснрaлo Aeкiдька кoнспipaтивниx
кваPтиp' BДaсники якиx пеPехoByB€lди цiлi пapтii tIеJlегaДьEtих BиAаIIь.
Taк, нaпpиклaд, y 6еpезнi 1934 P. нa це}rтParrЬнolrly пyнктi poзпoдiлy
лiтеpaтypи пpoпагaнAистськo-пoдiтичнoi peфеpентypи KЕ oУH, щo
зtlаxoAився y Aьвoвi в пoМelЦкaннi священикa TeoAoзiя Aндpyхoвинa,
нa вyл. Кpив.tицькiй, }li 95, з6еpiгaлись 1653 пpимipники
пiAпiдьнoi лiтepaтypи, фiнaнсoвi Aoкyмeнти' мaтpицi. ToAi пoдiцiя
зaтPиМадa кyp'сpiв, якi пpи6yли зa лiтеpaтypoю' _ Миpoславy i
Mаpirо Гoлyвкo тa Миpoслaвy Кpoхмалroк. 15 6еpeзня Toгo )к Poкy
нa дьвiвськoМy вoкзaдi 6yлo зaaPештoвaнo кyp'еpa Hикoлиlшинa, y
якoгo виJlyчили 272 oдиницi недегадьнoi пpеси38.

3aвдяки oyнiвським кoJrьпopтeРаМ (poзпoвсloдlкyвaчaм
Iи. П.) ця лiтepатypa Bчaснo пoтPaпJrяДа Ao читaча. Певнa кiдькiсть
виAaнь зa вказiвками C. Бaндepи пеPeпPаBд,Iдaсь нa Boлинь,
Хoлмщинy, Бyкoвинy, }lаAсиJlaдaсl Ha aAPеси PaAянськиx ЕIayкoBиx
i кyльтypних yстaнoB. Oкpемi екзеМпJrЯPи пoтPaпJlяди навiть нa
Кv6ань39.

зздцf lO. -Ф. l2,| .-oп. l .  -Cпp.3З9.-Аpк. l0., iД^лo. - Ф. l2 l .  -  oп. 3. -  Cпp. 866. -Apк. 9 - 9зв
з7Kлиtlиuuих М. B пoxoдi дo вoлi. - Тopoнтo,. 1975. -L l. - C. l36; Мoлoщук P. 3 книrи мoro

хиття. -Topoнтo, 19в7, -т l .  -  с 66
звд{Пo. - Ф. ' l  2 l .  -  on. 3. -  Cпp. 866. -  Aрк.357 - 359.
39H. H. Лист дo peдoкцn / / Poз6yдoвo Hoцiт. - 1 93lt. - ]..le з - 4. - с. 206.
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23 тpaвня |934 p. пoлiцiя заBAaдa oУH дoIпкyJtьtloгo УAaPУ,
випaAкoвo BикPивIци oсePeAoк пРoпaгaнAивнoi peфеpентypи Кpaйoвoi
Екзекyтиви, щo 3н€lхoAився y AьвoBi, y пoIt,tеIIIкaннi Cтефaнii Кyи6iди.
Taм 6yлo знaйдeнo 10 мaтpиць (двi з них мa,lи запис uHa зелeнi
сзята"), 26 нoтaтoк, зaПИcИ' 

^v|cTИ| 
apyкapськi маптиHи. Toдi x< 6yаo

3aaPеIIIтoвaнo пpaцiвн иць peфеpeнтyp и Г aлину Taнчaкiвськy, !..apiro
.Д.aцькo й oльгy Чемеpинськy. Пiд vaс o6шyкy нa квapтиpi Гaдини
Tанчaкiвськoi пoлiцiя кoнфiскрaлa двi зaписaнi IиaтPицi, пpизнasенi
Д.tlя виAан}rя "Бюдeтeня KЕ oУFI нa 3У3", }fc 4 - 5 на квiтень -
тPaвeнb 7934 p., Ta дeтIoчки "Bизвoди нaс 3 Jt,IAськoi невoдi"40.
Бюдeтeнь так i не з'яв;7гся APy'(oDr. Cтвopеннlo l{oвиx мaтPиць
пePеIIIкoAиди apеIIIти y зepвнi 1934 p', якi oxoпили мaйх<e вeсь
пpoвiд oУЕI.

Poзpив yстаДeних зв'язкiв фатaльнo пoзнaчився нa дiяльнoстi
opганiзaцii. 0сo6ливo пoстPax(дaдa iAeoдoгiчнa дiлянкa po6oти.
УнaслiAoк лiквiдацii пiдпiльниx APyкaPень пePестaJrи ви)(oAити
"Бroдeтeнь кЕ oУH нa 3У3', uЮнaк'', "IOнацтBo''. Мaйх<e
пPипинилoсЯ }Iа.0ДoA)I(eння нeдeгa,rьнol лlтеPатyPи 3-зa кoPAorry.
14 неpвня 1934 p. пoлiцiя викpиJla кoдъпoPтepськy стaницro oУH
y Кpaкoвi, 3a aктиBнy }ДIaсть y po6oтi якoi 6yли заaPеIIIтoваtIi [i чдени
М. Климицrин i Я. Кapпинeць. Taкoх< 6yлo лiквiдoвaнo пyнкти
poзпoдiлy лiтеpатypи, 3aтРиlvrанo 6aгaтo peдaктopiв, BиAaBцiB'
технiчrrиx пpацiвникiв APyкaPeнь' PoзпoвсIoAЯ(yвasiв4 l.

У тoй чaс oAним iз нaйвaлtдивilпиx нaпpяIиKiB AiяJtьнoстi oУH
стaлa 6opoтЬ6a з кoмyнiстиrними вплиBaми. Мaroчи фiнarIсoвy
пiдтpимкy 3-зa кoPAoнy, KoмyнiстичHa пaPтiя 3аxiднoi Укpaiни
(KП3У) aктивiзyвaлa свolo дiяльнiсть. У ж1pнaлi "Poз6yAoвa нацii"
зазнaчaДoся, щo oУH 6yл.e пo6oploвaти iдеoдoгiro пPoтиде)I(них
пoлiтичних yгPyпoBaHь та вя(ивaти piшlщi захoAи пPoти всix вopoгiв,
пepeдyсiм пPoти свoiх нaй6iдьlш кpaйнiх пpoтивникiв _ "yгoдoвцiв-
xpyнiв'' тa " paдянoфiлiв - iкpoiдiв"a2.

Пoлiтиvнy пPoпагаrrAy як засi6 6opoть6и пpoти 6iльIпoвизмy 6yлo
PoзBинeHo дo нaйшиpIшиx Ir{е)к. Як лeгадьна yкpaiнська пPесa' щo
пepe6ралa пiA BпДивoIvI oУЕI, тaк i Bсl пiAпiльна пPeсa пPисвят|4^|/|
цiй спpавi lvlаксимyм УBatИ' з'ясoв1пovи сyть 6iльrпoвизмy i
демaскyloчи йoгo як нoBiтHro фoP'y !,toскoвськoгo iмпеpiaлiзмy,
пPеAстaBJlяroви зaхiднoyкpаiнських paдянoфiilв як нaцioнaдь}lих
зaпpoдaнцiв' щo свo€Io po6oтolo Aoпoпlaгaloть Мoсквi зпriцнити свoе
пaнyвaння на Cхiднiй Укpaiнi. Кpiм тoгo, всi чJreни oУH нa 3У3
oтPиIиa,rи вказiвкy якнaйшиptпe викoPистoByвaти oсePeAки
"Пpoсвiти", "PiAнoi lцкoJtиn тa iнulих дегaдьниx opгaнiзaцiй д.Ilя тoгo'
щo6 зa Aoпolr,toгoro AoпoвiAей i дискyсiй oзнaйoмити yкpaiнський

.oдAJlo. - Ф. l  2l. - oп.3. - Cпp. 866. - Apк. 259.

. lМiprук П. Hopис iстopП oYH - с. 4з5.

.?Poз6yдoвo Hoцiт - l932. - N z - 8' - с. 174.
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E Mикoлo Пoсiвнич

Пpoвiд yкpаihськиx нафoналlстlв

Баpaнoacькuй Яpoслсlo

g o лo дicть Creлoнo Бo ндep и

нapoдi iз сртto Й Цiлями 6iльrпoвизмy та pадянoфiJlьствa' нe6eзпeкoю,
якy вoни станoвД,rтЬ для нaцii.

У 1932_1933 pp., пiA час гo^oAolvlopy, opгaнiзoвa}Ioгo
кoмyнiстинним Pе)I(иIиoIr{ y Cхiднiй Укpaiнi, oУH пPoвoAила
IloTy,кнy poз'яснtoвaльнy aнти6iльшoвицькy кaмпaнiю' тPаKтyIoчи
заги6eль мiльйortiв yкpaiнцiв нa сxlAEIoyкPalнсьKиx земJlях яK
нaслiдoк сплaнoвaнoi aкцii, з Aoпoмoгoro Якoi PaAянськa Bлaдa
пPаг}tе octta6ити yкpaiнський наpoA. кЕ oУH нa чoдi з
C. Бaндepolo AoPyчила нaйдiпцrим oyнiвським пPoпaгaндiистa}t
BигoJloсити в yсiх стyAeнтських oсepeAкax спецiаJlьнi AoпoвiAi.
Кopистyюrись lt{ePell(еto дегaJlь}lих yкpaiнськиx тoBaPистB i
opгaнiзацiй, oУн y зaзнaчeний vaс пpoвeлa пoдlтичtly KаIvIпaHlIo'
спPяМoваrly на викPиття зJloчиH}Iих дiй CPCP. I{я aкцiя oyнiвцiв
yAaPиДa пo PaAянськиx пoзицйх y 3ахiднiй Укpaiнi. Бopoть6y зa
Aoпorvloгolo yсtloгo й дpyкoвaнoгo сдoBа дoпoвtlloвaДИ aKTИ
iндивiдyaльIroгo теPopy щoAo кo}Iyнiстiв. oyнiвцi пepеслiдyвaJlи нe
дицIe висoкoпoстав,rених paдянoфiлiв. oднovaснo зi знищeнням
пpи6ivникiв кoп,tyнiстичнoгo Pеx(имy нa BеPхaх oУH poзгoprryJra тaкy
сaмy aкцiro Й нa низaх. ПPo цe стaваJlo BiAo}4o всiй oкpyзi й
зaцiкaвлroваjro нaBiтЬ тих' хтo 6ув 6aitду>киIr/t Ao тoгo, хтo такi
сoвстoфiли-кoмyнiсти i чим вoни Мo)кyтЬ заlIIкoдити yкpaiнцям. У
дeкiлькox мiсцeвoстях, дe KП3У мaда сидьнi пoзицii, дiйшдo Ao мaсo-
вих с}rтичoк' зoкpeМa нa .Д'poгo6иvvинi, в Явopoвi та iнrпих мiсl-1я/3.

У пepioд, кoJlи Кpaйoвим Пpoвiдникoм 6р C. Бaндepa,
ва,к,IиBим aспектoМ дiяльнoстi oУH стали aнтиPадяtlськi aгiтaцiйнo -
пpoпaгaнAистськi та 6oйoвi aкцii. Ha знaк пPoтeстy пPoти lцтyчнoгo
гoJroAoМoРy 1932-1'933 pp.' Bлaцrтoвalloгo PaAянськoIo B,IaдioIo'
22 жoвтня 1933 p. Mикoда Аeмик вчинив з€llи.rх нa висoкoпoст€lвJle-
Hoгo чинoвникa i poзвiдникa HKB.Д' oлeксiя Мaйлoвa, який пPaцIoBaв
нa тoй чaс y PaдЯ}Iськo}ry кoнсyдьствi y Аьвoвi. Атентат 6yлo здiйснe.
Ho 3 нaкaзy C. Бaндepиaa. |2 тpaвня 1934 p. вiдoмa aктивiсткa oУH
Катеpина 3apицькa зaклаJla 6oм6у пiд peдaкцilo гaзeти 

..Пpаця''45. 
J

нaкaзy C. Бaндepи Я. КаpпинeцЬ вигoтoвив y Kpaкoвi спецiальнi
пoвiтpянi 6aлoни д.ttя пеPепPaвДJltlttя й poзкиданrrя oyнiвських вiAoзв i
Jrетroчoк нaд Cхiднoro Укpaiнoro. Tакoяс 6yлo вигoтoвjreнo ABa
paдioпpиймaчi д/rя зв'язкy з opгaнiзaцi Йними кyp'сpaмиa6.

Caмe зa PeкolvleнAaцiею C. Бaндepи €вген Кoнoвaдeць AoPyчив
Iвaнy Мiтpинзi _"Cеpгiй opелloк" 

uБиpoн" 
opганiзaцiйний

.з Мipvук П. Hopис iстopiТ oУH . - с. .(5 l .
r. Hoумoнкo K Гeнвpoльнe кoнсульствo CPCP у Львoвi // Ухpoiнol. культуPl{o спoдщинo,

нoцioнoльнo свiдoмiсть, дepxoвнiсть. |нститут укpoТнoзнoвствo iм. l .  Кpиn,якэвичo HAH
УкpoТни. - Львiв, 2000 - Bm.7. - С'397.

6|ul|AУл. - Ф.З7|. - Oп. l . - Сnp'74. - фx. l0; lд|AУЛ. - Ф.з71' - oп. l  - Cnp.75. -
Аpк' 1 47.

.6Kлимишин М. B noxoдi дo вoлi. - Topoнтo, 1975. - т. l. - с. 85.
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Mихoлo Пociвнич

3в'язoк зi CхiAнolo Укpaiнoto. Мiтpингa oчoJrив peфеpентypy з
пiAсoв€тських спPaв (згoдoм 6уъ пPизнaчeний спецiaльним
pефepентoм iз сoцiaльних питaнь*) i дiяв oкPемo вiд oснoвнoi
мepеlti oУFI. Biн oсo6истo пiдi6paв y peфepeнтypy пoмiтникiв,
6езпoсеpeдньo кoHтaктyвaB iз Кoнoвaльцем. Пpацiвники
peфepентypи пePeпPaBДJI^и }IeJreгa,rьнy лriтepaтypy B PаAянсЬкy
Укpaiнy Ta oтPим}rвaли звiдти пoтpi6нy iнфopмaцiюa7.

Пpoти ygaiнськиx нaцioнaлiсгiв пoдьсbкa пoлiцiя BикoPистoвyвaДa
piзнi метoди' toкpеlvra пiдсилaлa свoii aгентiв' BеP6yвала дoнoщикiв
тa пPoвoкaтopiв. У тoй чaс' кoди КЕ кePyвaв C. Бaндеpa, oУ}I
poзгoprry,ra нeщaAнy 6opoть6у з uхpyнями-yгoAoвцямvt" 

, To6тo тttмlvt
уrкpaiнцями, якi дo6poвiдьнo йrцди нa спiвпpaцю 3 пoJlьськolo
влaдoюa8. oсo6дивoгo Poзгoдoсy нa6yrro в6ивствo AиPeKтoPa Aьвiвськoi
гiпrнaзii Iванa Бa6iя' щo стaдoся 25 лruпня L934 p., o 7. 30, нa
вyлицi AичaкiвськiЙ. Cмepтний виpoк, BиIlесеtIий peвoлloцiйним
тpи6yнaлoм oУll, Bикoнaв Mихaйдo ЦuP.'. 3нaчний Peзoнaнс y
сyспiаьствi викдикaB 3aм€D( нa Якoвa Бalинськoгo, вчинeний
31 6еpезня 1934 p, Пiс.ля тpивалoгo сте,кенtи сyд oУH винiс виpoк,
викoнaвцяМи якoгo стади Poман Мигaдь i Poмaн Ceнькiв.

oAниr'r iз нaйгщнiших BистyпiB, якi вияв.ltяди стaвJleIIHя oУH дo
пoJrьськoi BJtя\Иl 6уlo в6ивcтвo мiнiстpa внyгpiIпнix стrpaв Бpoнiс.дaвa
Ilсpацькoгo, скo€I{е 15 веpвrrя 1934 p. y Bapшавi, нa By,t. Фoксаль, 3.
3a накaзoм Бaндеpи aтеHтaт викoI{aB 6oйoвик oУH Гpигopiй
Maцейкo - 

.Гoнтa', 
Aeкiдькa paзiв вистpiJlиBIIIи в }ryяAoвцяso.

Taкi акцii пPoBoAидися тaкo2l( iз мeтoю пPивеPнyт}t рaгy свiтoвoi
гPoмaAськoстi дo нестеpпнoгo стaнoвищa yкpaiнцiв y Пoльщi. Taк,
пiсдя aтeнтaтy нa Гoлyвкa свiт дiзнaвся пpo пiдстyпнi пjraни
пoлЬсЬкoгo yPяAy щoдo "тиxoin пoлoнiзaцii yкpaiнцiв. У зв'язкy iз
зaМaxoм на кoмiсаpa пoдiтичнoi пo.пiцii Чеxoвськoгo мiл<нapoднa
спiдЬнoтa дoвiдaлaсь пPo сеPеAI{ьoвiчнi тoPтyPи' щo ix 3aзнaв€urи
yкpaiнськi пoдiтичнi в'язнi.

У 1934 P. AiяДьнiсть oУH Aoсягдa нaй6iльшoгo Poзм€rхy зa
мiлсвoенний пepioд. KЕ oУII пiд пpoвoдoм C. БaндeРи yxвaдиJra
piшення пpo opгaнiзaцiю на 3У3 т. 3B. "зeлeниx кaдpiвn**. Цeй
пJlаtl виIlик y зв'язкy з мoлсдивiстto нoвoi пaцифiкaцii та пoсиJlellня
теPoPy. Усi poзкoнспipoвaнi чJleни oУH мади пеpейти в гди6oкe

. 3дpуroТ noлoвини 
.| 
930 pp. rлвни цiеT peфepeнтypи зrуPтувoлися }|oвкoлo виAoвницrвo.Дeшoвo xниxкo..

.7 Бoйxo Ю. Hoцioнoлiзм нo сxiдньoyкpoi}|ськиx 3aмлях у яo6i Koнoвoльц // €ьreн Koнoвo-
лeць тo йoro дo6o. - Мroнxeн: Blцoння фундoцiт iм. €. Koнoвoльця' 1971, - с.6l l - 612.

.8 Бoroн O. Hoцioнoлiэм... - с. 99.
1"t.lд|Ayл. - Ф, З7|. - oп. l. - Cпp. 71. - Аpr. 17.5ollдlAyЛ. - Ф.205. - oп. l. - Cпp.3'| 25. - Apк. l0 - 12.
.. 

fleтoльнiшe див.: Пoсiвниr М. Biйськoвo пiдroтoвкo oproнiзoцП УкpoTнськиx Hoцioнoлiсriв
у I929.1939 poкoх // Bизвoльний шлях. -  Kн.6. - .| lрвeнь, 2oo1. -  с.8з - l00.

Мoлoдicть Cтaпoнo Бoндepн

пiдпiлля й вести з oкyПаHтaМи нeпpиIt'иPeнIry 6oРoтЬ6y, o6'еднylovись
y зdpoйIIi пapтизal{сЬкi загoни5l. I.Ia дyмкy M. КдимишиIIa' пl)oект
Бaндepи зi ствoPeнIlя зелених кaдpiв, пеpедyсiм rrа l loлинi i в
Кapпaтах, пel)eAyвав ствopеlrrlto УГИ. Iхнiпr завAаItням малo 6yги
визвo/reннЯ зaapеIцтoваних члeнiв oУH52.

У 1933 P. Ao Pyк пoдьськoi poзвiдки пoтpaпиB т. 3B. aРхiв
CeIrикa _ 418 opигiналiв тa 2055 кolriй opгaнiзaцiйниx Aoкy},tеrlTiB,
yнаслiдoк voгo пoлiцiя пPoве,la Мaсoвi aPeluти чдeнiв oУFI. Бiльшiсть
кepiвнoгo активy opгalriзaцii, y т. ч. i Cтепаlta Бандepy, 6yлo
заapецrтoваtlo 14 чepвн,t 1934 p., o 5 6 гoд. PаIrкy' в
Aкaдемiчlroмy Aoмi y Aьвoвi53. ПiA час пoлiцiйних дoпитiв llа Бaндepy
пoстiйllo \|v||7v1^v1 психoлoгiчний та фiзи.lний тиск. Taк, йoгo
Aoпитyвa.пи з 9 гoA. 6 сepпня дo 20 гoA. 11 сepпня 1934 p', tle
AaIoчи змoги пoспaтиsa. Алe Пpoвiдlrик oУH пoвoдився гiдro i 6yв
зPазкoIи для iнtuих в'язltiв.

У зв'язкy iз вдaлим зaмa)(oМ нa мiнiстpа вllщpilпtlix спpaв.A.pyгoi
Pечiпoспoлитoi Бpoпiслaвa I1е pацькoгo пPoтягolvt чePвня _ Jrистoпa,I\a
1934 p. пo,lЬсЬка пoдiцiя зaaPeшт}Baла пo}IаA 800 oсi6, сеРeA них
tlиIvlаJlo члеlliв oУI.I, зoкPeМa ii чiльtlих Aiячiв. У цeй Я(е чaс вДaAа
стt}oPиjra кo}IцеtlтpaцiЙtlиЙ тa6ip y Бepeзi Каpтyзькiй, де пepe6щaлo
пoIIаA 120 oyll iвцiвss.

18 листoпадa |935 p. y Bаpшraвi poзпo.tався сyAoвий пРoI(ес tIaA
чJlеI{aIии oУH. Biн викликав я(Baвe зш1iкaвлешtrя в €вpoпi та Гfiвrliчнiй
Aмepицi, яке' Ao pevi, пiдсилIoвaв сyд IlaA хopвaтськиМи yстaцIаIr{и y
Фpaнцii, кoтpi 9.ХI. 1934 p' в6или в Mapселi кopo,lя Ioгoславii
oлeксaндpa I й мiнiстpa зaкoPAotlltиx спpaB Фparrцii Ayi Баpтy.
Iнoзervrна пPесa жBaвo кolvlеtlтyBaлa спiBпPaцIo мiж oУH тa yстalцаIt{и'
нa3иBa}oчи Ifiмевvинy illiцiaтopoм цих теPoPистичtIиx aктiв.

Пoдьськa в,IаAa }|аМагаJlaсJI пoкaзати се6е пepед зaxiдним свiтoм
AемoкPатичItoIo та пРaBoBoIo AеP2кaBoю' Ao3вoляroчи пy6лiкyвaти y
пpeci пpoмol]и пiAсyAних i п{aтеPiа^и пPoцeсy. Boнa пеPеAчyBaДa
тPiyмф oстaтoчttoгo PoзгPoIvIy кepiвнoгo апapатy oУH тa пpипyскaдa'
щo пpoмoви чдеtriв opганiзацii, якi спiвпpацIовaли зi слiдствoм,
oстaтoчr Io зlrищaтЬ aBToPитет I l aцioн алiстiв в yкpaiнськoМy суспiJrьствi.

oAнaк пPoцес' який мав стaти oстaннЬolo кPапKolo в iстopii oУFI,
вiдiгpав зoвсiм iнrшy poль. 3aкopдoнlla й мiсцeвa (пoльськa тa

J'Мip.lyx П. Cтeпoн Бoндвpи - симвoл Pввoл|oцiйнoT 6eзкoмпpoмiсoвoсти. - Hью-Йopк, 
,l 
96l -

с.  з l .
5?Kлullиuuин М. B пoxoдi дo вoлi. - Topoнтo, 1975. - т. l. - с. 16l.
5зКлимищинМ Bпoхoдiдoвoлi.-Topoнтo, 1975.-т. l . -C. l40;Llд|AyЛ.-Ф'з71.-Oп. l . -

Спp.76. -  Aрх.33.
a ЦдlAyл. -  Ф. з71. -  oп. l .  -  Сnp'76'  -  Аpк. З7'
55 Wуsoсki  R. Orgo nizo с|o Ukroir isk iсh N oсiono|ist6w w Po|sсo w Ioloсh l  9 29- l  9з 9. Genezo

Slrukfuro. Progrom. Ideo|ogio. - luЬIin: Wуdowniсtwo Uniwэrsytеlu Мorii Cuгiэ.Sklodowskiei,
200з. -  s.299 - 300; Zв|er{ski  W ZoЬ6is lvo miпis l ro Pioroсkiego. -  Worszowo, l995. -
s.97 - 99.
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Мнхoлo Пociвннч

yкPairrськa) пpесa пoAавaдa PефePoBaIti пPoмoBи o6винравених' якi
зyмiли cхИ^|4Tvr нa свiй 6iк ще 6iдьшe лroдей i пepетвopити пoPaзкy
Ha пePeмoгy. Caме у 1935 _ 1936 pp., пiс.;rя Apox гyчних пoдiтичних
пpoцесiв - Bapшавськoгo тa Aьвiвськoгo _ пoчaB фopмyвaтися
пeBний pевoлroцiйний мiф, щo Aaв змoгy oУH нa пoчaткy 1940-
х PP. стати пpoвiднoto пoдiтичrroro си,lolo нa захiднoyкpaiнських
зеIr{^,lx' яка, налiз1пoчи IIoнaA 2О тиcяч vлeнiв, зytvtiлa пPoтистoяти
двoм iмпеpiям.

У хoдi Bapшавськoгo пРoцeсy (18.xI. L935_I3.I.L936) cУ^И^И
APaнaAцятьoх чденiв oУн, зoкPeмa Cтепaнa Бандеpy, Бoгдaнa
ПiAгaйнoгo, Микoлy Aе6едя, Яpoслaва Каpпинця, Микoлy
Кдимицrина, .Д,apiro Гнaткiвськy, Яpoслава Paкa, Якoвa Чopнiя,
Катepинy 3apицькy, Iвaнa Maлюцy, Poмaнa Mигадя i €вгенa
Ка.rмаpськoгo56. o6opottцяМи пiдсyдних 6yли Boлoдимиp Гop6oвий
(Бaндepи, Чopнiя, Kаvмаpськoгo), Яpoслaв ТTTдапaк (Kаpпинця,
Малюци), Aeв Ганкeвиv (Ae6eдя, Гнaткiвськoi, Pакa, Шдгaйнoгo),
oлeксандp Павeнцький (Климиrпинa, 3apицькoi). o6винyвaчeння
пPeAстaвлJIJrи пPoкyPoP Baprшавськoгo aпeляцiйI{oгo сyAy Казиrvrиp
PyAницький i Bдадисдaв Жеденський. Cyдoвi зaсiAаЕIня пpoхoAиJlи нa
вyлицi Mедoвiй, 15. Biв iх B. Пoсeмкeвич' якolvry дoпoмaгaли сyддi
.{eм6iцький i Bишневський. oфiцiйниIи стeнoгpaфранням пPoцесy
зaймaдaся Пoдьськa телeгpaфнa aгeнцiя, a тaкoх( aкpедитoванi
xtypнaлiсти. 3агaдoм мaTеPiаJrи сдiAстBa скдaAaJrи 25 тoмiв, Ko)t(ен з
якиx мiстив пorlaA 400 стopiнoK мaIIIиIloпис1t'?. .{o пpoцесy 6yлo
зaдyчеtlo |44 свiдки та 5 експepтiвsа. У свoix спoминЕrх
aкpeAитoваHий нa цьoмy пpoцeсi atypналiст дьBiBськoi газeти udiлo"

Iвaн Kедpин зaзнaчаB: uФopмaлЬнo гo,loвllиIvl пPoкyPaтoPo}r нa
poзпpaвi 6yв пpoкypaтop Aпеляцiйнoгo сyAy y Bаpruaвi Kазiме>rс
PyAнiцький, aлe фaктичнo o6винyвaчyвав' ставив зaпити i 6yв
гoдoвHolo пPркинolo PoзпPaви I}лaдислав Ж'eденський. Tpи6yнал iз
чoтиPьox сyддiв пiд пpoвoдoм Пoсeмкевiнa, нaспpaBA' [...] спPавнa
Йцroв пo лiнii, визнaяeнiй дepясавнolo пPoкyРaтyPoю' яка з зеpги йшла
пo .lriнii нaцioнаJrьнoi пoлiтики, вeAенoi нa пpaктицi oPгaнalr4и 6eзпeки,
се6тo пoлiтичнoi пoдiцii"59.

C. Бaндepa та йoгo тoвapиuri IIеPетBopиJrи Bаpruaвський пpoцес
нa фopyм пPoпaгaнAи iдei нaцioнaдьнo-BизBoльнoi 6opoть6и. Boни
звин}rвaчyвaJrи Пoаьщy в з[I}Дцaннi нaд yкPail{ським I{aPoAoм.
C. Бaндеpa 6ув пPиклaAoм AJrЯ iншиx пiAсyAних' свoiпrи

'ЦiP*у. П. Hopис iстopi i oУH... - c.375 - 376.57 Ze|eilski W. ZoЬ6istvo minisho Pieroсkiego. - Worszowo, l 995. - s. '| 05, l l 6; Книш 3. Boр.
шoвський.n.poцoс OJH нo пiдпoххi noльськo-укpoTнських вiднoсин тieТдo6и. - Тopoнтo: Cpi6нo
суpмo. l986. - т. l. - с. 209' 60з.

]]JyгysR., Szo1orT. Pi lovo| pol itусznу l918 - '| 9з9. - Woгszowo, . l9zl. 
- s.413.5"!.eдpин |. Xиrтя - noдiT - лtoди. Cпoмини i кoмaнтopi. - Hью-Йopх: Bидoвниro кoonoPoпвo

'Чepвoнo Koлинo., 1976. - с.23|.

go лoдicт ь Cтoпoнo Бo н дop и

AeмoltстPaтИBt|v|Мv| вистyп€llvIи I{аAи:кав ]ix нa aктивний спpoтив. 3а
сIToгя\aIvtи пPoкyPoPa Ж'eдeнськoгo' Ioнaк пoчaв свiй вистyп тaкolo
зЕUIBoIo: "Як yкpaiнський гPolvlaAЯ}IиtI' нe пiд.,rягalo пoдьськиIlt
зaкoна]vt', - i це нaкинyв свoiм тoвapиIIIaп{. Бyлo виднo, щo вiн iхнiй
пpoвiдtик i вoIrи слyхaroтЬ йoгo y всьoмy. 3a цe (зa эaяBИ - М. П.)
Бaндеpy сиitoю Bиведи iз зaди сyay. Biд ньoгo 6идa неBичеPпна
eнePгiя тa фaнтaстична си;ran60. Гaзeтa "Бaтькiвщинa" засвiдтyс
зaгaДьне вPa,кенняl якe пiдсyдний спPaвдЯв нa yкPaiнськиx
жypнa.lriстiв: uBiн низеtlЬкoгo' мaленькoгo Poстy' хyAopлявий' Jrице
IvroдoAoгo хдoпчикa' теIvttloвoJloсий, пpистpилte}Iий' oдЯгнеHий в чoPнe
в6paння. Пoвo,циться свo6iAнo й пoчинас зiзнaвати зpiвнoвaл<eним
гoаoсoМ. .Д,yмки Bv|ЯЕ,^яe y яснiй фopмi, з Hих виA}Io' щo це
iнтeдirентнa дIoAина. Йoгo зiзнанt|я Po6^яTь пorvriтне вpаrкення. {iлa
задя iз зaцiкавленням слiддyе за зiзнaннями Бaндepи. Biдryвaсться,
щo ця JrюAинa цiлкoгr нe пoAi6нa дo 6iльrпoсти пiдсyдrих. Ha зaпит
Бaндеpa вiд,пoвiAaс - Ao ви}Iи нe пoч!rвa€ться' сBoIo pевoлloцiйнy
дiяльнiсть я вваlкав тi,lЬKи спoBнeнHяМ Мoгo o6oB'я3кy''6t. Cвoсto
чePгolo кoРеспoнAент uГaзeти пoдьськoi" ("Gazеtа Polska") так
oписyвaв Бандеpy: ..Biн мае AoситЬ tlепoкa3t{ий виг,l,IA' низькoгo
зpoстy' щyплий, мiзеpний. BигдяAaе щoнай6iдьцle нa 2О - 22 powt.
l}тягнрe пiд6opiддя, lt<opсткi Риси' нeпPи€МHий виpaз o6линsя, 6иcrpi
oчi з легким ,кa.Дем' }IеPвoвi pyхи, зiмкнщi вая<кi BУcTan62.

Ha BapIшaвсЬкoмy пpoцесi пiAсyAних o6винрaврaди пеPеAoBсi}r
y нa,reжнoстi дo oУH. 3a o6винyвa,lЬtlиI{ aктoм' Cтeпан Бaндepa,
Kpaйoвий пpoвiдник oУH, HaказaB y6ити мiнiстpa внщpiпr}riх спPaB
Бpoнiсаaвa Пеpацькoгo; Ivlикoдa Aе6eдь пiдгoтyвaв aтeнтaт; flapiя
Гнaткiвськa Aoпo}raгaJra Ae6едевi в цьolvty; Яpoслaв Каpпинeць
вигoтoвив 6oм6у, якy мa,rи викoPистaти пpи в6ивствi; Микoлa
К.димицrин AoпoIиагав Kapпинцeвi вигoтoв,lяти ви6щoвi пPис'тPoi'

PoзпoBсюA2кyвaв пiдпiльнy liтеpaтypy; Бoгдaн Пiдгайний вiдпoвiдaв
зa кooPAинyBaння атerrтaтy з 6oкy 6oйoвoi pефеpeнтypи; Iвaн
Малroцa, 6yдy"n opгalriзaцiйним pефеpeнтoм' пePeсиДaB гPoIцi д.Ilя
Bикoнaнtut y Bapпraвi aтентaтy i влarптрaв Гpигopiевi Мaцeйкy втечy;
Якiв Чopнiй пePеxoByBaB Г. Мацейкa y Aю6лiнi; €вген Kачмapський
AoпoмaiaB Г. Mацeйкoвi пеPeхoByBaтись y Aьвoвi; Poмaн Мигaдь
зa6езпeвyвaB oPгal{iзaцiйний зв'язoк Г. Мaцeйкa з I. Малюцoю;
Кaтepинa 3apицькa i Яpoслав Paк AoпorvroгJlи Г. Мaцeйкoвi
нeJrегалЬtlo пеPeтнyти пoдЬсЬкo. чеxoслoвaцький кopдoн.

Пoчaтoк пPoцесy Микoда Кдимиrцин y спoпrинax змaДIoвaв тaк:
"B Aнi 18-гo дистoпaда 1935 Poкy вaPшaвська пoлiцiя малa пoвнi
pyки пpaцi. Bсi вyлицi, ЯКИvrv| нaс Bе3ди }Ia Po3пP€lвy, 6yли гyстo

602э|эfiski W. ZoЬ6istvo minislro Pieroсkiэgo... - S. l06.
6lL{ит. зo: Kлими.и* М. B пoxoдiдo 

"oni- 
тopo" 'o, 1975. -т.  l .  -с.  l48.

62l-|ит. зo: Zв|erlski W. ZoЬ6istvo minisho Pieгoсkiego'.. - s. l 06.

А
o
K
Y
м
t

н
I
t4

I

,t
A

Е
P
I

л
t'1



с
т
t

t l

t1

5

н
Д
I

P

A

Мнкoлo 17ociьнич

o6стaвлeнi ..стopoя<aп,lи 
пy6лiтlroгo лаAУ'' _ Пo,liцiяIrтaМи. Haс вeзди

кo)кtloгo oKpeмo i в 6yдиttкy сyдy iзoлloваJlи' пoки Drи Ilе ввiйпlли
Ao 3aлi. I на лaвах o6виtlраvеr{их ltaс пopoздiлloвallo Taк' шIo /rеAве
Мo)I(ttа 6yлo пpивiтатися' i  це ми зpo6или Тiльки кoPистyloчись
замiшarrням. I{aпepeдi в IIePшiй лавi сиAiгi Бaндеpа, I laлiвo вiд lIьoгo
Ае6iдь, Гltaткiвська i Каpпинeць. B дpyгiй , lаBi зa ниМи сиAiB Я' а
лiвopyu BiA Мellе l1iдгайний, Maлloца i Чoplr iй. B тpетiй лавi, за
МIIoIo _ Ка' lмаpський, Мигаль, 3аpиl1ькa i Рак. Пoмbl( наtvlи cидiли
пo,riцаi й yва>кали, щo6 ми IIe гoBoPили й lte гlopoзyмiвалисл мiя<
сo6olo, atli }Iе oгJr,IAaдися. ЯI пpивiтaвс:I з БaнAeРolo п{e пiA чaс тoгo'
як вхoAиB Ao за,l i '  i  зpазy тaки tIаB'язaв PoзМoвy з AoпoIvroгolo
в'язltичнoi aз6уки. Я дoвiдaвс-ll, щo i вiн пpoтягoМ yсЬoгo сЛiAствa
сидiв y кайдaнaх' i  щo йoгo аРelцтoвatro y Aьвoвi... Я пoяснив йoмy,
шIo I{e хoчy Мaти аAвoката й щo ввесь час 6yдy iгrropyвaти сyl\' алe
вitt заявив, ulo 3 зaPяA)кeння Кpайoвoi Iiкзeкyгиви мoiм aAвoкaтorvl
6yде д-p l lавeнський. У сy.loвiй зaлi пepед l lами сидiли aAвoкaти' a
пo пPoTиJre)l(tIoIиy 6ol1i, звсpIlеI.ti дo tlaс o6ли'lняlи, сидiли rк1рlraлiсти.
Ix 6yлo дyл(e 6агатo' тoМy A,rя IIих мaйтсe нe вистaчаЛo мiсl1я в
лaвках. Пo лiвoп,ry 6oцi залi сидiли 6aтьки i piднi тих' щo мaли 6ути
сyA)кelIi. BхoAячи дo залi, ми вiтали iх, a вoltи IIас' адe тiлЬки зAаJrекa
киI}кoМ гo,loгJи''63.

ПepIпi дIri сyдoвoгo пPorlесy 6ули пpиcвяveнi oс}iцiйЕIим заяBaМ
тa opгaнiзaцiйlrим спpaвalvl' а 3гoAoм сyA yзягjся Ao Aoпитy пiдсyдrlих.
Iх yвoдили Ao зали засiдаllь пo oAЕroМy' 111o6 вoни 

"" 'Ь.nи 
.o'y,,o

сBiAчеtltIя oAI{e oAнoгoи. Ha саМoМy пoчaткy пPoцесy всi пiдсyдlri,
oкpiм МигaлЯ' вiдМoвидис.яt вiAпoвiAaти пoлЬсI,кolo lvloBoto' заUtвляIotlи'
щo дo6pе неIo вoлoдitoтЬ' a^e I!Ba)I(aIoтЬ' щo IиaIoть пPаBo гoвoPити
yкpаi l lськolo. B. Пoсемкeвич' гoдoвa сyAy' зa6opolrив iм цe, i  надалi
вiд6yлoся тiдЬки зaчитyвarttIя пpoтoкoлiв пoлir1iйIlиx дoпитiв65. Пpaвo
гoвoРиTи piдIolo t\,toBolo o6стoювaди й свiAки. Haпpиклад, Bipa
Cвсl lцiцькa пpивiтала пi.цсyAI{их: 

..Cлавa 
Укpаi lr i! ' '  i  стaлa

вiдпoвiдати rla зaпитаI{Ilя гojloви сyаy yкpаiнськolo Мoвolo. 3а такy
пoвeAiнкy IJ. l loсемкeвич olцтl)афyвaв i i  на 200 з, loтих' a зa
пpивiтаllltя: "Cдaва Укpаiнi!'' _ нaкaзaв пoкиtryги залy сyд'y i пoкаpав
oдttiеlo Ao6olo yв'язIIення. Bиxoдя.Iи, Cвсl lцiцькa пoпPoщадася:
..CлaBa 

Укpaiнi! ' ' .  Tак сaмo пoведися й i l l tшi свiдки - Ipиl la Хoм'як,
Poмa Чoplra, oдена Чaйкiвська, Poман TTT1n<eвиv, oлeксандp
Пarшкeви.l, .A.митpo Миpolt, oсип Hидзa, oсип Мащaк. Iх 6yлo
rloкаPа}to' як i B. Cвснцiцькy66.

e Kлимишин М. B noxoдi дo вoлi.  -  Тopoнтo, 1975' -1. l .  -  с.  
, l  
з9 - l  40.

{ Kниш З. Bopшoвський npoцoс oУH нo пiдлoxxi noльськo.yкpoiнськиx вiднoсин тiсТ дo6и -
Тopoнтo: Cpi6нo сypмo, l  986. -  т.  | .  -  с '  210 - 249.

65Zs|gdski  W. ZoЬ6istvo minis l ro Piвroсkieoo.. .  -  S. l04 - l05.
фКниш 3 Boршoвський пpoцoс oУH нo-niд.rroxxi пoльсЬкo - укpoТнськиx вiднoсин тiеТ Ao6и. -

Тopoнтo: Cрi6нo сypмo, l986. -  т.  I .  -  с 27з'  з4o - з41, з54.

goлoАicть Cтeпoнo 6oндоpн

,A,eякi 3i свiдкiв-yкpairr11iв IIaМaгa,lися вiAпoвiAaти PiA}Ioю
мoвolo' алe }Ia виМoгy гo,lol]и сyAy пoгoA)кyBaлися гoBoPити пo-
цoлЬсьKи' A,rя тoгo щ<;6 вiдкликaти свoi зiзнaннЯ, ск,la}цelri пiA чaс
с,l iAствa. 'I.ак, нaпРикдaA' Аl lдpiян Гoprlицький (зaстyпtlик
pефеpellта пPoпaгalrAи в KЕ OУH)' 3гoAивlцись вистyпати tloJlьсЬкolo
мoвolo' 3aЯBиIJ: 

.,Пiд 
нaс с, l iAствa Я 3Po6ИB зiзItaltr lя, щo I{иМи

3виIIyI]атиB Aeяких пiAсyAних. 
.fепеp 

зaявляIo' щo тi зiзllаlrня BИ6И^v|
з МеI{е пo^il(iйними тoPтyРаМи' a саМe: пiA чaс Aoпитy lиetle TРиМa.пи
чoTиPи /\rri tIа lv1oPo3i. 'Iепеp мeIli сoPoМIlo' щo я 6yв тaкиlvI с,la6ким
i щo зpo6ив такi гal{е6lti зiзlIанrIrl. Bвалсaю lle зa здoчиlt''67. Пiс.пя
гyttlrиx нaцioгIaлiстиtttIих зa,Iв Пoсемкeви.I rlaкaзaв вивeсти
I.opницькoгo iз зaJrи. Bихoрl.lи, тoй кPикIIyB "XaЙ )I(ивe yкPaiнськa
нaцio}IaJrьtla PeвoД}oцiя!'' _ a з пiдсyдrими пoпPoщaвсЯ oкдикoМ:
..CдаBa Укpаiнi! ' ' .Гак саIvIo вtlиttи^и й o6винра'Ieнi Яpoслaв
Cпoльський (pефepеllт пРoпагallAи KЕ oУн) тa ЯРoсJrаB МaкapyIпкa
(pефepeнт PoзBiAки KЕ oУI{)68.

CвiAчити пoлЬсЬKoIо IиoBoIo пoгoAи.Aися Рoмatl Мигаль тa (детцo

згoдoм) IваIl Mалlol1а. l1еpIuий poзпoвiв пPo атеIIтaти oУIl rla llкoва
l]а. lиltськ<,lгo та Iвal lа Бa6i;r. Apylий пiдтвсpдив свoi свiAчetlIIя, якi

д;rt l  l l iд .t:rс слi i\с.гва. П<-lлi l( i lr та Aеякi yкpairrськi пoдiти.lt l i  пapтi i

l)():}Al)yl(vI}а^и :r iзtt itI l l l . l l  NiалlorIи y великiй кiдькoстi нa I{ик^oстиJri й
:l i t iх д<tttt lмt)l.() lO l l: lМ.tt..t^ас.,t Aискl)еAитyRати oУH в oчzlх сyспi, lЬстBa
i t l iдIlс1lIty'ги мo^()AЬ вiд i i  peвoлloцiйltих Aiй - "сaмoспaДеtIIIя' '69.

l lprl .гяI't- lм yсЬoгo Bа1rшавськoгo пPoцeсy г<rдoвнi o6винyвavelt i  _

Баlrдс1rir, Aс6сдь, Гl lаткi ltськa, Kapпиrleць, IGимиurин _ пoBoAилисЯ

Ay)l(с l]икJlичrto' ПPoпaгyloчи iAеi тa гасла oУH. o6винyвaчeниx

6агатo pазiв силoмiць вивoдили iз зaли, сyA кaРaв свiAкiв гPoIцoвиIr{и

стягtIeHrrяМи тa тtopеlvrIIиI}1 yв'язIlсl l t lям, BiAМoB,rяB aAвoкaтaIvI'

вiдхиляв ixtti пpoпoзицii й питalrtlЯ Ao сBiAKiв i пiдсyдlих, тиIи сaМиМ

AсIvrollстl)ylorlи сl}oto пoвIIy зневaгy та зa6opolly вислoвлIoвaти влaснi

Ayмки70. Пoдьськa гaзeтa 
..Po6oтl l iк ' , (..Robotnik' ') писaлa: "B iстopi i

пoлЬсЬкoгo сyAiвllицтI]a щe lriкoли lle зaписaнo, щo6 сyA вiAкиI{yв

стiдьки вlteскiв o6oporrи; ш1е l l iкoли дiтанiя вiдкинel lих запитal,tЬ

o6opol.lи tre зaймaла цiлих кo;rotroк y rцoдel{никаx. Cyди lre Paз AaBaли

Aoгaнy o6opol'li, алe piдкiстro 6yваtoть тaк щeAPo пpисyд,lкyвarIi

o6oporrцям гpouroвi Kapи*' '7t.
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67(ит. зo: Мipнyк П. Hopис iстopi i  OУH...  -  с.  з9l .
6в Kниш З' Bopйoвський npoцeс oУH нo пiдлoxxi пoльськo-укpoТнськиx вiAнoсин тiеТ-дo6и. -

Topoнтo: Cpi6нo сypмo. l986. -  т.  l .  -  с.  354 - 356; Мipнук П. Hopис iстopi i  oyl{. . .  -
L Jуl  -  J) ' / l .

69Pв6eт Л Cвiтлo i  т iн i  oУH. - Мюнxeн: "B.вo УкрoТнський сoмoстiйник" '  |964. -  с.  62 - 6з.
70Kниш З. BopшoвськиЙ пpoцeс OУH нo пiдлoxхi  пoлЬськo -укpoTнськиxвiднoсин т iеТдo6и. -

Тopoнтo: Cpi6нo суpмo, l986. -  т.  l .  -  с.  З54'  38з'  489'  192.
. Пiд чoс пPoцeсу сyA oштpoфувoв oдвoкoтiв нo 700 злoтиx, o o6винувoнeних - кo 600.
71Цит. зo: Cвo6oдo. -  l9з6. -  l0 с iчняll
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Пiс.'lrя ддoмiсячнoгo пPoцесy y Bapшaвi сyд винiс o6вин1вavеним
тaкi виpoки:

Cтепaнoвi Бaндеpi, Mикoдi Ae6eдlo й Яpoслaвy Кapпинцro -
смеPтнa кapa' згiAI{o 3 yPяAoвoю aмнiстiеlo замiненa нa дoвiвнe
yв'язнення;

Микoдi Климипlинy i БoгAaнoвi Пiдгайнoмy _ Aoвiчнe yв'яз-
нeн[Iя;

.A,apii Гнaткiвськiй - п'ятнадцять poкiв yв'язнення;
Iвaнoвi Мaлюцi, Poмaнoвi Мигaдro та €вгенoвi Kaвмapськoмy

_ ABa}IaAцять poкiв р'язнення;
Катepинi 3аpицькiй - вiсiм poкiв yв'язнення;
Яpooraвy Pакoвi тa Якoвy Чopнilo - сiм poкiв р'язнення72.
Kpiм тoгo' сyA Ha десять poкiв пoз6aвив .Д.. Гнaткiвськy,

I. Мaлroцy, € . КавмaPськoгo' P. Мигаля, Я. Чopнiя, Я. Paкa i
K. 3apицькy гpo!{aдянсЬкиx пPaв' зaPaxyBaвIIIи iм слiдвий aPеIIIт Ao
13 сiчня 1935 p.

Усi o6винрaвeнi спpийняди BиPoк спoкiйнo, a Cтепaн Бaндеpа
тa Микoлa Aе6едь Paзoпr вигyк}ryли: uХай rкивe Укpaiнa!". 3a тaкy
пoведiнкy iх 6ую yсyнyтo iз la^v| сyAy нa чaс зaчитyвaння
o6rpyнтрaння виpoкy7з.

У вiдпoвiдь на BиPoк oУH oгoлocИ^a У 3ахiднiй Укpаiнi тPaУP,
який дoтpимyвaJrи всi нaцioнaльнo свiдoмi гpoмaдяни нa зHaк
сoлiдapнoстi з yкpaiнськими пoдiтв'язtlями. 3ахoдaми pефepентypи
пPoпaгaнAи KЕ oУH 6ylo видaнo спецiaльнi дистiвки з пoPтPeтaми
щaсникiв пPoцесy тa ixнiми дaкoнiчними вислoBaIr,tи, скaзaними пiд
чaс сyAoвих зaсiдaнь.

Пpoтягoпr Aвoх мiсяцiв хiд пPoцесy AoклaAIIo висвiтдtoвався в
yкpaiнськiй та зaкoPAoHнiй пpесi. 3oкpемa, дьвiвськa газетa uHoвий

чaс" зазнaчaла: "Пpeсa цiлoгo свiтy вислaла Ao Baprпaви свoiх
кoРесIIoнAeнтiв. Як-не-як' a на аaвi пiдсyдних6улo 12-ть зAoгaAних
членiв IIIиPoкo Poзгалy}кенoi peвoлroцiйнoi opгaнiзaцii. Bсi вiдryли i
зpoзyмiли, щo Bapшaвський пpoцес _ це не тiдьки сeнсацiя, але й
iстopиvнa пoдiя"74. Унaслiдoк пPoвеAeння Bapшавськoгo пPoцeсy нaA
oyнiвцями дeщo змiншraся AyIr{кa пoлЬсЬкoгo сyспiльствa тa пPеси.
Пoдяки знaчнo o6'сктивнiIде пoчаJrи стaвитися дo yкpaiнцiв тa iкrьoi
Aiяльнoстi. Taк, y "Aiтеpaт},Pних вiдoмoстяxn ("Wiadomo6сi
litеraсkie") зa 15 гPyAня 1935 p. 6yлo вмiщeнo стaттю Kсавepiя
Пpyшинськoгo, y якiй гoвoPидoся: "Ti lюAи в6иltи,6ал<аroчи сJlРкити
спpaвi свoгo нapoAy. Mи lle Ayмa€}ro' щo тaкиIt,t спoсo6oм вoни iй

72 Мipvд П. Cтanoн Бoндopo - симвoл peвoлюцiйно. 6eзкoмnpoмiсoвoсти. - Hью.Йopк' l 96 l . -
с.49.

7з Kнищ 3. Bopшoвський пpoцeс oУH нo niдлoxxi.пoльськo.ухpoiнсьxих вiднoсин тiеi дo6и. -
Topoнтo: Cф6нo суpмo, l986. - т. l. - C.5l6; Zelerlski \fl ZoЬ6islvo minisho Pieroсkiego... -
s. I 29.

7/HoыцЙ чoс. - 1935. - l rpулrя. - C. l.

Мo лo дicть Cтэпoнo 6oндep я

дo6pe c^У}|<|1^И. Успiшнo слy)rсaть Bollи iй щoйнo тeпeP: тPи
чeтвepтиtlи пoльськoi пPeси' щo пPoтягoм сiмнaддяти poкiв не xoтi,rи
знaти слoBa 

..yкpaiнський", 
пpoтягolи циx тPьox тDкI{iв нaвчидися

цьoгo сдoBa i вясe йoгo нe зa6yдрь. А люди, якi нe rn!ca^|4 iнaкше,
яK пPo "гaйдaмaкiв'', сьoгoдti сoPolt/t,lятЬся тoгo AyPнoгo 6aнaлy...
17 poкiв тoBKМaчиJtи }Iaм' щo пoцIиpювaIIня' нaвiтЬ 3 Aoпolr{oгolo
IIаси,lьсTBa' Ha oкPailrах пoльськoi мoви е piвнoзнavним iз
rloшIиProвaнI{ям пo,tьськoсти' зaщiпjrloванням дIo6oви дo Пoльщi. А
oсЬ тyг цi лroди, хoч знaloть пoJlЬськy lr{oвy' lIе хoчyтЬ гoBoPити пo.
пoJlьськи... Bчиди нaс' щo цiJra тa "Укpaiнan € Iпт}FIниlt{ тBoPивorvl'
яке зHикtlе з oст€u{нilt{и otiAaми aвстPiйськoi деpлсави, твoРol{ якoi
вollа 6yлa. A тим чaсoм _ це та "Укpaiнa" свo€Io HенaBистIo дo нaс
61жас сьoгoднi сильнiше, rriЯ( 3a тиx Aaвнix' нестtoкiйниx чaсiв... Tpе6а,
щo6 yсi в Пoльщi зaстaнoвиJlисЯ наA зaгаAI(oю тих кoнтPaстiв.
3вiAoмлення 3 llpoцeсy Apyкyloть Bсj щoAеrrrlики B пoJrЬщi. Tpе6a, щo6
rии Aoвгolo чеРгoro пpoйtпли пoпPи лaвy o6винрaчени)(' щo6 зaглЯнyJrи
гДи60кo B oчi цих хлoпцiв. I{e мyсiлo 6щи щoсь Bа)кJlиве' кoJrи yкJrаA
Bза€Мин двox сyсiднiх нapoдiв i poля AeP2I(ави зyпriли зtIищити в цих
лloдей зФ(orIJlеtIIIя МoлoAiстю Й lкиттям, i зaмiсть тoгo зPoAити Aylttкy
tl; lr l  в6иrлtl l l l ,r та r lpo сaМoпoя(ePтвy. Tpe6а 6yлo 6агaтo peнeй, щo6
ll()Ilи lI()tIIl^и l]^аlllтoвyвaти тi 

,,хaTvl, 
, стyAiювaти хiмiчнi спoдyки

tlи6yх<ltlих |)сtl()ttиtl. I],е llе хJloпчики' щo не Мaли гpoIпей нa кiнo й нa
t'tl1liлкy. I{е хлorlець, в дyшi якoгo вкopiни,rась щoPoкy пPигадyваI{а
Il(lllttl}истЬ листoпаAoвиx AtIiв' гoPAa пoгoPAa Ao пoдьськoi "вищoсти" i

Ao зaпePечyвalrl{я йotvly нaвiтЬ IIРaвa нa нaцioнaдь}lе iмl'Я,?5.
opгaн пoJlЬсbкru( нapoдoвцiв 

uПpoстo з мoстyD ("Pгosto z mosfu")
l{аAPyкyBaв статтIo "Cпpaвa найвая<дивiIIIa 3 ва,I(дИB|4xn' y якiй
rriдкpеслroвадoся: "NIИ, пoдьсЬKi нapoдoвцi, мa€rvto o6oв'язoк
llайгoдoснiцre Kaзaти пPo те' щo iсrryе щpaiнський HаPoA' щo вiH ,I(иве
i 6opeться за свo€ пPaвo нa ,I(иття. Caмe пrи мyсиDro poзylvliти й

цiнити геPoiчIIе зУcv|^^Я yкpaiнськoгo rraPoAy' який пPoтягolt,t сoтеtlь
poкiв нe мa€ свoсi AеP)I(aвнoсти, щo йoгo pyсифiкyloть' пo,rьolliзyloть'

РoзAиPaIoть' a Biн зaвx(ди тPивa€. Хай yкpaiнсbких нaцioнaлiстiв 6yд.е
тiльки я(меIIька' пPoте tlапP}Dкeння ,I(ePтoв}toсти' пoсвяти й гepoiзпty
тiеi жмeньки тaке нaJIBнe вeдике' щo йoгo вистaчa€ нe JIиIIIе нa те'

щo6 вoскpеcИTv7' a навiть ствoPити нaцiю"76.
Пoдьськa кaтojtицька гaзетa 

uПoдoнiя" ("Polonia")' пиIII}FIи пPo
Bаpшавський пpoцес, BизHaдa' щo "Aoцiдьне € не IIv|cATv| "мopaльних
пoщень" пpo гpiх "у6ивaння 6дия<ньoгon' як цe B тoй чaс po6иla
частиtta yкpаillськoi кaтo,rицькoi пpeси, a зBеPнyдa 6 yвaгy на
кoHечIliсть спPaB2кньoi o6'ективнoсти й спpaвеAдивoсти в пiд,хoAi
сyддiв, ка,кWи' oсo6дивo в т€lких' як oцeй, пРoцeс сyддi пoвиннi

75l.{ит. зo: Мip.rд П. Hopис iстopiТ OyH... - с. з97 - З98.
26 l.|ит. зo: Мiprук П. Hopис iстopii oУH... - с. з98.
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Мнкoлo Пociьннч

пaМ'ятати' щo мaloть сyAити лIo.циtly' якa хoч i вчинилa rtaйBа,кчий
3,loчиIl '  пРoте засдyгoвy €  lra гtoшally' 6o вoна t loтoптaда 3aкotlи B
6opoть6i 3a iдeIo..., '77.

Ifiкaвo rtа lloдii l1Рollесy вiдpеагрaла KoмylIiстинна паPтiЯ Зaхiдloi
Укpai lrи. Ha пo' lаткy 1930-х PP. пiA впJlиBoМ PaAянських pепpeсiй y
CхiдIiй УкpaiIIi та активlroi дiяlльlIoстi oУ}I кП3У стaлa втpанати свoi
пoзицii. Пiс. itя масoвих apetuтiв oyl l iвцiв у L934- 1935 pp. кoм1пliсти,
заoхoчеlli IIатискo}' пoдьськoi влади й пoлir1ii, виpiutили й сo6i зaвдати
ItaцioltaлiстaМ yAаPy. Яск1>авим пl)икЛа/loМ цiсi 6opoть6и е вiдoзвa
Кoмyнiстиvlloгo сoloзy мсlлoдi 3аxiдrloi Укpail,lи ...A'pyзi! 

Toвapишi!''
вiд гpyдl.rr 1935 p., де йдeтьс:l rlpo пoдii, якi вiд6yвалисЯ пiA чaс
BаpпIaвськoгo пPoцесy над oУFI. У цiй ylriкальнiЙ листiвцi кoм1пliсти
факти.rнo I]изнa.^и . lдеtl iв oУH 6opцями 3а свo6oдy: ..Moлoдi

po6iтl lики, сeдЯllи' стyAеttти! Bи Йшли дo oУH, Йrl lли з AyМкolo
6opoть6и 3а rteзаJlе)кIly УкpаiIry, зa Укpаi lty 6eз 

..6eз 
:groпа й пat{an,

пРo Якy спiвaв, зa ,Iкy 6opoвся нaшr вeликиЙ 6уlтap TТTggчg11цq ;
тисlt. l i  6eзiмeнllих 6opцiв' '78. Цей AoкyМetiт €  дoситЬ цi l l l rим
свiд.lеlt l lям тoгO' ,Iк тpaктyваl] дiяльl l iсть oУi l i i  oснoвний y пiдпiллi
сylIePIrик y 3аxiдrIiй Укpаir l i .

УкpаiI lська емiгpаl lтська rIРrса кOtlстaтyBаJrа: uIJ6ивствo 
мi lt iс 'гpа

i гсlлoсllий пPorleс }IirA i\I]аrlаAlUIТЬМа чДrltaМи oУH дoвели пoльськiй
спiльtIoтi, tцo yкpаittськa пpo6леМa таки iснyс, кoли мoлoдi лIoди
гoтoвi пoкдасти свo€ )Кv1TTЯ зарrя дo6pa щpаiIlськoгo tlaРoAy. 3 illцro-
гo 6oкy, тсPoI)истиl l l lий aкт пpoти t]плиBoBoгo yPяAoBця пPoAe-
МoIIстPyваB ;l iшщiсть l lамipiв oУI-I та пPoAемollстPУBав, щo oкpiм
yгoдoвцiв е щe Укpai lIa пor]стarrсЬких зaгol l iв та 6oйoвиx п'Ятipoк' '79.
I{a дyмкy дiаспopttих я<yplrалiстiв' пPoцeс ltoкaзав' lt1o 

..oдttим 
з

гoлoвtlих сла6ких мiс:дь Пoльськoi дeprкави e yкpaillська rlpo6лемa''80.
Arvrepиканська гaзетa 

..Cвo6oда'' 
зазllаltаЛa' щo l}аpuraвський пpoцес

мав 6щи rlастyllolи lle тiдьки rlpoти OУH' а^e тaкoж пpoти цiлoгo
щpаillствa. 

..Але 
вя<e теlrсP' _ зaз}raчaДoсЬ y ви^аtltli, _ пoляки цeй

пPoцeс капiтадьtlo пpoгpали. Бo Ao дiлa мaloть вottи 3 cv|^ьflv|v|'
opгаlriзoвatlиМ pyxolt4' в aваllгаpдi Якoгo ст},пa€ l"1oДoдЬ''8l.

Аoгiчltим ltPoдoвя(еrlням lJapruавськoгo став Аьвiвський пpoцес
(25.v _ 26.v7.1936 p.). ТТIoпpaвдa, нa вiдмilly вiд Bapruавськoгo'
сyAoвий пI)oцeс y Аьвoвi trе IJикликаB тaкoгo МaсoBoгo зацiкaвлеlrня
сyспiльствa lI i  y Пoльщi, It i  в €вport i  й Пiвr l iч l l iй Амepицi.  Ha
Aьвiвськoмy пpoцесi 6улo 23 пiдсyдti: Cтепall Бaндеpa, Pсrмаtl
TTTyхeви.l, Boлoдимиp Яll iв, flpoслав Cтeцькo, Яpoслaв Maкapyruкa,
oлeксаl.tдp ll:rruкeвин, Яpoслав Cпoдьський, Бoгдaн Пiдгайний, Iвarl

Aдвoltати wleнiв oy}t
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77I!иt зo: Cвo6oдo. -  1936 - 30 с iчня'
78J]'oкумeнт з6epiroсться в opxiвi Biтoлiя Мoнзypeхкo у м. Львoвi.
DУкpoiнський нoцioнoлiст. -  l9з4. -  ч.5. -  с.2.
8oУкpoiнськo слoвo - l9з5. -  22 rpуаня - С 2.
8|Cвo6oдo. -  l9з6. -  19 с iчня - C. 3. lJr l l t tх)ttstup lЦцхевuv Сшеnан
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Maлюцa, БoгAaн Гнaтeвиv, Boлoдипrиp Koцюм6aс, oсип Maщaк,
Poпraн Мигaль, €вген Kavмapський, Iвaн Яpoш, Poмaн Ceнькiв,
Кaтepинa 3apицькa, Bipa Cвенцiцькa, Aннa-.A'apiя Федак, oсип
Феник, Boлoдимиp Iвaсик, Iвaн Paвдик, Cемeн Pasyн. Усiм iм
iнкpимiнyвa.lrи AeP)I(aBIIy зPaAy. Кpiм тoгo' пеPIIIиx Aeв'ятьoх
звиrryвaч}вaди y нaлeл<нoстi Ao Kpaйoвoi Екзекyтиви oУH;
Б. Гнaтевичa _ y дiяльнoстi в oУH; B. Koцюм6aсa _ y дiяльнoстi
в 6oйoвiй pефepeнтypi oУH; P. Mигaля, € . KаvпrаpсЬкoгo'
P. Ceнькiвa, o. Мaщaкa та I. ЯpoIпа - y пPичeтнoстi дo в6ивств
Я. Бaчинськoгo тa I. Ба6iя й дo пiдгoтoвки зaмaxy Ha тroPеIt,tнoгo
стoPo)кa Koсo6yдзькoгo; .A,. Федaк, K. 3apицькy й B. Cвенцiцькy _
y влeнствi в oУH тa дiяльнoстi iТ poзвiдвaльнoгo вiA/\iлy; I. Pавликa -
y тo}ty' щo вiн 6р o6лaсним пpoвiдникoм oУH; B. Iвaсикa _ У
дiяльнoстi в peфepeнтypi пpoпaганди oУH, I. Pанрla _ y пiдpo6цi
д.oкy}teнтiв для 6oЙoвика oУH М. I{аpя.

2О тpaвня зaсyA)кениx нa BаpIпaвськoмy пpoцeсi чдeнiв oУH пiд
HaгJrяAoIl{ 24 пoлiцейських пePeBeзJrи пoтягoм Ao Aьвoвa.
06винрaveниx o6opoняли oAинaдцять aдвoкaтiв: Bo.lroдиrvrиp
Cтapoсoльський _ Янiва, Cтецькa, Фeдaк, Кoцюм6асa тa Яpoшa;
Cтепан fШщевиv _ Гнaтевичa, TТTyхевиra й Фeникa; Boлoдимиp
Гop6oвий _ Бандepy й Paвликa; Кoсть Пaнькiвський - Мaкаpyrпкy
й Пaшкевиva; oлeксaнAp Павеtlськиil - Пiдгайнoгo й 3apицькy;
€вгeн .A,aвиAяк _ Ceнькiвa й Iвасикa; Cтепан lШeвvyк _ Paвyнa;
Boлoдимиp Гpиньoвський - Мaдloцy; Пилип Евин - Канмapськoгo;
Iван Яpимoвиз Мигaля; H. Жизнeвський Cпoльськoгo;
Boлoдимиp 3aгайкeвич - Мaщaка й Cвснцiцькy. Biв зaсjAaнЕя сyддЯ
,A.исeвиr, Aoпolr{aгaJlи йoмy зaсiдaтeдi Бiттнep i Cтaфiнський' a
пPoкyPoPolvr 6yв Пpaxтеаь - Мopaв'яHсЬкийE2.

З пepшoгo Aня пpoцесy Бaндepa тa iншi пiдryднi y свoiх вистyп.D(
пoчaли BикPиBали зJtoчини пoдьськoi вДaди щoAo Укpaiни й yкpaiнцiв.
o6винyвaveнi poзpo6иди тaктикy пoведiнки нa пpoцeсi: oднa ix
чaстинa мадa зiзнaтvrcя B налехtнoстi дo oУH i poзкpити всi ii
iAеoдoгiчнo - пPoпага}rAистськi пoстyлaти' iншa пoBиннa 6yаa пoвнiстro
зaпePeчyвати сBolo пpиветнiсть дo oУH. Чеpeз utpипcи" (тaсмнi

^v|еTv| 
- М. П.) Бандеpa зB'язaвся зTИvtv!' хтo Aaв сзiдяeння пoлiцii,

щo6 вoни вiдкликали всi свoi зiзнання тa пoЯсниди свoto пoвeдiнкy
1rкpaiнськoмy сyспiльствf.. H" вiдпriнy вiд Baprпaвськoгo пPoцесy' нa
Аьвiвськorrly пo,lьсЬкa B,raAa BизнaJra пPaBo пiдсyдtих гoвoPити
yкpaiнськoto l,loBoto. o6винрaveнi не мoвчa^v|| ЯK нa BapшaвсЬкoмy

МoлoАicть Cтэпoнo Бoндepи

пPoцесi' а свiдвили, склaAa.Пи вiAпoвiAнi laЯBv| Й BикoPистoвyвади
пPaвo oстаtlllьoгo oroвa. 3aмiсть o6opoни пpaв yкpaiнсЬкoi мoви
пPиBoAotvr AJr,I AеМoHстPативни:к висц/пiв пiдсyдниx стaДo питaIIня
гPolr{aдянствa. Кoди нa пoчaткy пPoцесy зaaPeпIтoваних питaJrи пPo
гPoМaдянствo' вotlи 3aЯB^я^|4: ..Укpaiнськe''. Cтeпaн Бaндepa, кpiм
цЬoгo' нa 3aпитaння пpo йoгo вiAнoшеHня Ao вiйськoвoi сл1глt6и
вiAпoвiв: uЯ с чденoм Укpaiнськoi Biйськoвoi opгaнiзaцii''и.

Cамy сyдoвy зaдy нa вy,r. C. Бaтopoгo (сysaснa вyл. Князя
Poмaнa) oxopoнялo 20 пoлiцейсЬких. Haвкoлo 6yаинкy сyдoвих
зaсiдaнь 6yлo 6aгaтo aгентiв y цивiльнoмy: пoлiцiя пo6oloвaлaсЯ' щo
6oЙoвики oУH вчинять нaпaA 3 l}rетoro 3вiлЬнeння тoBaPиrцiв. }Ia
сaМoll{y пoчaткy пРoцесy oстaHнiм Ao зaли ввe,rи стeпaнa Бaндepy.
Koди вiн IIoявився' yсi пiдryднi Bстaли з мiсць i пpивiтали пPoBiAника:
..Cлавa Укpaiнi!''. 3a пiдсyдними пiднялися аAвoкaти i глядasi, а зa
Нv1Nrиr _ сyддi, пpисяx(rri' х(yPHaдiсти й yсi пoлiцiйнi фyнкцioнepи
piзних PaI{гiB. Oсь як oпис€lв цIo незвичайнy пoдiro y свoiх сIIoгaAЕrх
aABoкaт C. IIIyхевиv: ..Boни якoсЬ мехaнiчнo пoпiAнoси^ися B
пeРекoHaннi, щo нa залro рiйшoв сyд a6o якиhcь висoкий пoJlьський
дoстoйник. У цeй спoсi6 цiла заля - як oAиEI мy)к _ пiднялися, щo6
пoшatlyвaти МoJroAеllькoгo Cтепaнa Бaндеpy, кoди тoй BхoAив Ha
за^to. ..Паlle' паttе' _ гoBoPиB я oпiсдя дo [сyдoвoгo] pадникa
Tиньки, - Bи Aивy€тeсл' щo yкpaiнський наpiд слyxaс Бaндеpy; кoлrи
ви самi вiAдастe йoмy тaкi гoнoPи: Bсi стa€те, кoди вiн вxoAить нa
зaлIo сyAoвoi poзпpaви,8s. У BapIпавськolrry пpoцeсi зa такi Bигyки сyA
кaPaв свiAкiв i пiдсyдних гPoIцoвими Iштpaфaми a6o тIoPеlt{Hими
yв'язненнями. Tyт yхсе сyддi i пpoкypop спoкiйнo спPиймaди тaкi
AемoнстPaтивнi вигyки h зaltипattи ix пoзa сBo€Io yвагolo.

Чдени oУH, пPoти яких пoJriцiя не мaда Aoстaтньo AoкaзiB
(A. Федaк, B. Cвенцiцька, К. 3аpицькa, B. Iвaсик, I. Яpoul,
P. Cенькiв, B. Кoцюм6aс, I. Paвлик, o. Феник i P. IIIyхeвин),
пoвиннi 6yли пoс.niдoBнo зaпеpечyBaти свolo надея<нiсть дo opгaнiзaцii.
ПP" цьolt.ty вoни зaяBдJIJlи' щo 3a свoiми пеPeкoHaHнями €
yкpaiнськипrи нацioнадiст€uvrи. ПiA час Aьвiвськoгo пPoцесy Мигaль,
Мaлюцa, Пiдгaйний, Мaкapyшкa та Cпoдьський вiAкликaли свoi
пoпеpеднi зiзнaння, якi o6тяясрaли станoвище iнших, i визнaди i*
нe гiдними нaцioналiстa. 3aсyдясyroчи сBoIо слa6кoдфсть пiA чaс
пoдiцiйrlих дoпитiв, Poман Мигaль зaJIвив' щo тепеP y свoix зiзнaннях
Haзиватиме Cтeпaна Бaндepy тiдьки Пpoвiдникoм, 6o ввалсaе се6е
нe дoстoйним виIr,roвJlяти йoгo пpiзвищe86.

Cтeпaн Бaндepа вистyпиB нa засiдaннi 5 неpвня |936 p. як
Kpaйoвий пpoвiдник oУH. Biн пoяснив PoзгruINванi сyдoм спPaBи'
вiдмoвивIшись пpи цbolvty нaзиBaти пpiзвища чи псeBдia чденiв oyFI.

0. Мip.rук П' Hopис iстopii OУH... - с. 400.
s5 Шуxeви.r C. Мoе хипi. Cnoмини. - Лoндoн: УкpoТнськo 9идoвl{ичo спiлкo, l 99l . - с. 529,
06Мiprуx П. Hopис iстopiТ OУH...  -  с.40l .
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Микoлo |7ociвннч

Пiдсyдний зaсвiднив, щo всi смеpтнi виpoки JD(вaJrIoвaв
pевoлtoцiйниЙ тpи6унaл, a вiн JlиIIIeнь вiAд.aвaв нaкaз викoнaти
пpисyA. Taк зa aнтиyкpaiнськy дiяльнiсть 6ули в6итi Бa6iЙ,
Бaчиtlський, Mайлoв; IIJraнyвaлисlI зaМЕrхи нa стаPцIинy тropемнoi
стopoя<i Кoсo6yдзькoгo' вoJlиtlськoгo Bo€вony Юзефськoгo, Цlкiltьttoгo
кyPaтoPa Гaдoмськoгo. Пiд чaс свoix зiзнaнь Бaндеpa нaМагався
Poзкpити oснoвнi iдеoлoгisнi й пoлiтичнi пoзицii oУI{, але гoдoвa
сyAy кoх(нoгo Paзy пepeРивЕlB йoгo й He Aoзвoляв пPoAoвЯ(yBaти свiй
вист1rп87.

Щoдo спPaBи Бaндepи йoгo aдвoкат B. Гop6oвиЙ у eзoiй oстaннiй
пpoмoвi скaзaв: ..Пд uaс IIе oAIIoгo пoдiти'Iнoгo пpoцeсy УBo чи oУH
пPoкyPoP Hе pa3 BисyBaв зaкиA' ц\o пPoвlAtIИKv| BИcИ^a|oтЬ PЯAoI]иx
6oйoвикiв, а самi xoваIoтЬсЯ пoзa iхнi пдечi. TeпcP стaв кoМeнAaнт
yкpaiнськoгo pевoлroцiйнoгo пiдгtiлля' М}DкtIьo вiдкpив свiй пroдoм та
пpизнaвся' щo пpийняв нa сe6е o6oв'язoк зAiйснroвaти iAеlo свoеi нaцii
цr^яхolvl pевoлroцii. Bиpиttaе питaння' vи Бaндepa винрaтий 3а BчиlIки'
щo iх зaкинр йoмy llpoкypop... Шдсyдний Бaндеpa пpиЙняв o6oв'язoк
пpoвiдника з вrlщpiшньoi кoнечнoсти 6opoтися зa yкpaiнськy Aеp)кaвy.
Якщo 6 ви' пaнoвe пpисяэlснi сyддi, встaвилиcя 6 y йoгo пoлo)кeHI{JI'
HaпeвHo пpиitшли 6 дo пepекot{aння' щo вiн не винeH''88.

У свoемy завepшaлЬtroмy вистyпi нa пpoцeсi Cтепaн Бarrдеpа
Bигoлoсив такi тeзи: ..Пpoкypop скaзав' щo 

..на лaвi пiдryдних засiдае
гypт yкpalнських теPopистiв та ixнiй rцта6''. Хoнy сKазaти' щo Ir{и'
чдени oУH' }Iе €  теPoPистaМи. oУH oгOPтa € сBo €Io aкцiеlo всi
Aiдянки нaцioнальнoгo )I(иття. Пpo цi aкцii мeнi Itе Aади зIr,roги
гoвopити' навiть пРo lvlolo вJrаснy дiяльнiсть. Toмy я мyсiв
o6мeя<итися тiдьки Ao тих oкPeМш( фaктiв, якi с пpедметoм цiеi
PoзпPaви. B звiтi гoвoPидoся' щo кoмiсаp Кoсo6yдзький стoсyе
сyпPoти yкpaiнських пoдiтв'язнiв спецiяльнi МeтoAи' в)I(ивa€ IIIикaн
(yтискiв) i pепpeсiй i щo в'язнi п,Ulнyroть пePeBесTи' як пpoтиaкцito,
гoлoдiвкy. Я Aaв наказ зi6paти Aoк.lадний матеpiял i, маroни в pyкaх
Aoкази' щo кoмiсаp Кoсo6yдзькиЙ tle тiдьки opганiзyвав, нe тiльки
Peпpeзeнт}.вав' aлe й сaм y пepшy чepгy викoнyвав цi всi peпpeсii, я
нa пPoект гoлoдiвки нe згoAився i зa6opoнив [i, стoя.tи нa стaнoвищi,
щo кoди пPисгoсoBy€тЬся теPop сyпPoти yкpatrrськиx пoдiтичних B'язнiв,
тo нeвKазaнe с, щo6 тягap 6opoть6и з цим yпaв }ra пдечi тиx тoвapиrпiв,
якi е 6eз6opoннi i з ЯKvlv|v| в'язltичtlа адмiнiстpацiя пrorкe зpo6ити, щo
с:<oче. Я вва,кaв' щo opгaнiзaцiя мае o6oв'язoк вз,lTи тих тoвapишiв
в o6opoнy i з цiеi пPичини я AaB нaкaз викoнaти aтeнтaт нa кoмiсapa
Koсo6yдзькoгo. Cyдy не 6yлo. Я сrсaзaв Рке' щo opганiзaцiя сyAидa

37Kниш 3. Bopшoвський пpoцeс OУH нo пiдлoxxi пoльсьxo.укpoТнсьxиx вiднoсин тiеiдo6и.... -
т '2.-с.  l85- 192.
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тiльки yкpaiнцiв; кo.llи )I( iurлo пpo пpедстaвникiв пoльськoi вдaAи' чи
пoльсЬких AеРх(aBHих iнститyцiй, тo сyAy ми tIе пePeBoAи,rи.

Щoдo 3аМахy tlа вoJlинськoгo вo€вoAy loзефськoгo, тo цeй aтeнтaт
маB те сaМe тJlo' щo й плянoвaний aтентaт IIа кyРaтoPa faдoмськoгo
i викoнаний aтентат на мiнiстpa Пеpaцькoгo. Boевoд,a Ioзефський
МaB 3гинyти не тoмy' щo _ як ка.lке пpoкypop _ хoтiв з6диrкенrrя
дBoх rlaPoAiв, a тoмy, щo },tетolo цiдoi пoдiтики пo,rbськoгo yPяAy'
зoкPeМa нa Boлинi, якy PeпPeзeнтyвaв Ioзефський, 6уla AePx(aвнa
й наr1ioнaльнa aсимiдяцiя yкpaiнцrв.

Ha диpeктopa Бa6iя i на Бачинськoгo PевoдtoцiйниЙ Tpи6унalt
виAaв пPисyдi сDreРти зa зДoчиH нацioнальнoi зpaди. Пpoкypop скaзaв'
щo я нe AaB тyт Aoкaзiв Bини AиPeктopa Бa6iя тa Бaчинськoгo. Я
rrавiть I{е нaмaгaвся цьoгo po6ити, 6o Te, чи Boни виннi, ви невиннi,

PoзгляAaв PeвoлtoцiйниЙ Tpи6унaI, ЯKИЙ, нa пiAстaвi кoнкPeтних
Aaних i матеpiялiв' виAaB пPисyA. Я тiдьки нaзв€lв тщ тi злovини i
пPoBиtIи тих лroдей, зa якi iх зaсyдили. Koя<ний зpoзyпriе, щo з
кoнспipaтивних мoтивiв я тyт не Iиiг пеPевoAити дoкaзiв B|4|1v| Tv|x
людeй. Ми стoiмo нa стaнoвищi, щo o6oв'язKotv1 кo)l(Hoгo yкpaiнця е
пiдпopядкрaти свoi oсo6истi спpaви i цiдe свoе ,l(иття iнтepесaм i
A06Py нaцii. Koди )к хтoсь дo6poвiльнo i свiAoмo спiвAiдaе
(спiвIrpaцroе - M. П.) з вopoгаМи в пo6opювaннi, i тo фiзинними
МeтoAаМи' yкPаltlськoгo BизBoJtЬ}Ioгo Pyxy' ми стoiмo нa станoвищi,
щo зa такий зJtoчи}I нацioнaльнoi зpали надел(итЬся jrиIIIe кaPa сМеPти.
CyA, якщo тi засyAи сМеPти BиA€tв' rvtав rt{aнAaт вiд oУH.

Tpетя спPавa - це сIIpaBa пpoти6oльпreвицькoi aкцii. Пpoкypop
скaзaв' щo 6oAaй пo6iчним мoTивoм пpи виpilшyвaннi атентaтy нa
сoветський кoнсy^ят y Aьвoвi 6yлo те, щo opгaнiзaцiя xoтiлa
заPеaryвaти тeЯ( EIa I{aлaAнаtIня пoдьськo-6oльIItевицьки]к взa€Drин' щo
хoтiда iх пoпсрaти. Я сaм пpo цей атеHTaT виpirшив, я Aaв нaкaз йoгo
викoнaти i зaявляto, щo lvtи а6сoлroтнo нe 6paли Ao yвaги тoгo
Мol\,tентy. He тiдьки з пPaктичtlи)(' aJlе в пePшy чеРгy 3 зaсаAIIичи)(
мoтивiв. oУH y свoiй пoдiтиннiй пpoгpaмi вiдкиAaе opiентaцiю нa
кoгo-нe6yAь. oyн вiAкиAае кoнцепцiro вiд6yдoви yкpaiнськoi AePл(aBи
пPи нагoAi пoльськo-6oдьIIIeBицЬкoгo кoнфлiктy. Пoдьськo-
6oльшeвицькi взaспrини не lr{o)I(yть виpiшyвaти пpo наIпi пoдiтичнi
poзpахyнки. 3pештoto, з iстopii з}lа€мo' щo всякi тaкi кoнцепцii
дiставали в дo6 i щo кoди йде пpo Укpaiнy, тo Пoльщa з Мoсквolo
зaв,кAи пoгoд2кyвaJlися. Bсi 6oйoвi aкти, якi PoзгдяAанo в цiй зaлi, е
тiдьки фparментoм i тo нe цiлoi pевoлtoцiйнoi, aде нaвiть сaмoi
6oйoвoi Aiядьнoсти.

3 poзпpави вихoAи,ro 6, Щo oУH цiлy свolo дiяльнiсть звoдить
гoJtoBHo Ao 6oйoвoi aкцii. 3aявляIo' щo нi пpoгpaмoвo, нi якщo Йдe
пpo кiлькiсть чдeнiв y пooAинoкиx дiлянкax opгaнiзaцiйнoi пpaцi,
6oйoвa aкцiя нe € €AиtIoIo' нe € пеPlцoto, aле piвнopяAнolo з iнцrими
дiлянкaми. Toп,ry, щo в цiй зaлi PoзгjrяAa;rи aтeЕIтaти' щo iх
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Мнкoлo Пociьннч

викollyвaJra opгaнiзaцiя, пriг 6и хтoсь Ayllaти' щo Opгaнiзaцiя не
чисдитьсЯ з 

'(иттЯМ 
дIoAиtlи взагaлi i нaвiть з ,киттяIt/t свoiх чдeнiв.

Кopoткo скa)кy: ,tlo,ци' якi ввeсь vaс y свoiй пpaцi е свiдoмi, щo
кolкнoi хBИ^v|tIИ сa}ri мo2кyгь втpaтити }|<ИTтя' TaKi ;r:oAи, як нiхтo
iнший, вмitoть цirrити }I<v|TTя. Boни знaють йoгo ваpтiсть. oУH цiнить
вaPтiсть )I(иття свoiх чдeнiвr A}хсe цiнить; aдe _ HaIцa iAея в нaЕIolvry
пoняттi € тaкa величнa' щo кoди йде пpo Ii pеaлiзaцiю' тo t{е oдиницi,
нe сoтtli, a мiдьйoни х(еPтB тpe6a пoсвятити, щo6 ii тaки зpеaлiзyвaти.
Baпr нaйкpaщe вiдoмo, щo я знaB' щo rraкJraAy гoJtoвolo' i вiдoпro
ваМ' щo пrенi дaвaли змoгy свo€ х(иття Pятyвaти. Ж'ивщи piк з
пePeкoнаllняtvt' щo я втPaчy )I(иття' я 3нaB' щo пePел(иBa€ дIoAиIIa'
якa Ivra€ пepeд сo6olo пepсIIектиBy в нaй6дижчoмy vaсi втPaтити
)киTтя. Алe впpoдoвxt цiлoгo тoгo чaсy я Ilе пеPел(ивaB тoгo' щo я
пePe)кивaв тoдi, кoли висилaв двoх vлeнiв нa пeвHy сМеPть: Aемика
i тoгo, xтo в6ив Пеpaцькoгo...n89. Ha цьoмy мiсцi гoлoвa сyAy
пеPе-PBaв C. Бaндеpy i нe дoзвoлив Йoму зaкiнчити свoсi пpoмoви.

"Пoдiтичнi uпpoстyпники,, _ гoвoPиB y свoiй зaвepuraльнiй
пpoпroвi }ra сyAoвoМy пpoцeсi aABoкат Пидип Евин, _ цe, звиЧaйнo,
нaйкpащi rаени ryспiльttoсти' iдейнi й xapактеpнi JuoAи' щo д,lrя дo6pa
свoеi 6aтькiвщини пPисвячyIoть yсe, нaвiть влaснe I<ИTTя. I неpiдкo
тPaпдJI€ться' щo зaсyA)кeнi зa пoдiтичнi .3Дoчини' в)l(е нaст}tтIнoгo
дrя зaймaють мiнiстеpськi фoтелi (кpiслa - М. п.). Пepeд тaкими
,lloAь}rи Bсi Ми мyсиМo cх|^^ЯT|4 гo^oви. Tим-тo в кyдьтyPl{их
AеP)I(aвЕD( пoдiтичнi в'язнi Мaloть piзнi пoлегшi в тIopмi, щ06
пoIIIaн1вaти в нш( лIoAянiсть i лtoдинy"90.

Пiзнo внoнi сyддi oгoJroсиJlи тaкиЙ виPoк: Cтeпaн Бaндepа i
Poман Мигадь - AoсMepтHe тIoPеМнe yв'язнення1 Бoгдaн Пiддайний,
Iвaн Малюца, €вген Каvмapський, Poмaн Ceнькiв i Oсип Мaщак -
15 poкiв р'язнeння; Яpoслaв Cпoдьський - 7 poкiв yв'язнення;
|Ipoслaв Мaкapyшкa _ 6 poкiв yв'язнeння; Kaтepинa 3apицькa,
Boлoдимиp Янiв, Яpoслaв Cтецькo, Iвaн Paвлик, oсип Феник,
Boлoдипrиp Iвасик, oлексaядp Паrцкeвич тa Iвaн Яporu _ 5 poкiв
р'язнeння; Poман ТTTyхeвиv, БoгAaн Гнaтевич i Boлoдипrиp
KoцIoм6aс 4 Poки yв'язнeння; Cемeн Paзyн 6 мiсяцiв
yв'язнeння; Bipy Cвснцiцькy й Аннy-.Д,apiю ФeAaк звiдьниди. Ha
пiAставi ypядoвoi aмнiстii всiм зaсyдя<eниIr{ Ao 5 poкiв 6yлo зпrеншенo
пoкaPaння lta пoJroвинyt a зaсyA,кениIи нa теpмiн вiд 5 poкiв дo 15 _
нa oArry тpeтинy9l.

ПPo Aьвiвський пPoцес пpoвiдний дiяв oУFI Микoдa
Cцi6opський тaк писaв y пapизькiЙ гaзeтi uУкpaiнськe слoвon вiд

89Qит. зo: Мipнук П. Hopис iстopiТ oУH... - c.4o7 - 408.юl-|ит. эo: Kниш 3. Bopшoвський пpoцeс OУH нo niдпoххi пoльськo.дpoТнських вiднoсин тiсТ
дo6и.. .  -  т.2 '  -  c.201,

9lМipнук П. Hopис iстopi i oУH.'. - C.4l l; Kнищ 3. Bopшoвський пpoцэс OYH нo пiдltoххi
пoльськo.укpoТнськиx вiднoсин тiсТ дo6и... - т.2, - c 265 - 269.

Мoлoдicть Cтoпoнo Бoндepи

2I lипня t936 p. y стaтTi uКлoнiм гoДoBи': uГеpoivнolo пoстaвolo
свoiх пpeдстaвникiв _ Бaндеpи i тoвapишiв нaцioнaлiзм
пpo.цeмolrстPyBaв пеPед цiлим свiтoм сидy свo€i мoPaДi' iдейнy
}IeпPиlllиpиМiсть, внyтpiшнro зAoPoвiсть i opганiзaцiйнo-пoдiтичний

Po3lr{ax... А вже спpaвдi гiгантськolo в свoiй дn<oвiй сиJri, мoPaльнiй
кpaсi, нeпpиМиPиMoстi й геpoivнoстi BиPoстa€ пoстaть Пpoвiдникa
oУFI 

"^ 
3У3 _ Бандеpи! Toгo БанAеPи, Щo кинyв гaслo: "3гинyти,

a lre 3РaAити!'92.
Пpo пoведiнкy БандePи нa пpoцeсi писaB y свoix ll{еlиyaPаx

М. КдимиIдин: .Biн нe Ivtав 3мoги Haдeх(нo BИЯBИтуrcя нa
BaPIIraBськoмy пpoцeсi' зaтe y Aьвoвi Biн вистyпив y всiй свoiй
oсo6oвoстi, як PевoJrroцioнеp-пpoвiдник. I{e в)I(е Hе 6р мoлoдий
хлoпецЬ. Ц" 6yu пpoвiдник peвoлloцiйнoi opгaнiзaцii, який нe тi,rьки
3нaв' щo вiн зpo6ив i soмy, a й yмiв це гiAHo' пo-AеP}I(aвI{ицькoмy
BvLяct|v|Tv|' згiArro з Paцi€ю пoЕIеBoденoгo yкpaiнськoгo HaPoAУ' Як.v|Й
в 6езкoмпpoмiсoвiй 6opoть6i 3 oкyпaIrтaми yкpaiнськoi зепrдi
peвoлtoцiйним lцJrяхolvl iд.e Ao сBo€i AеP'(aвнoi сaмoстiйнoсти. Biн
знaв' щo нaJlе2I(иTь скa3aти' щo пPoмoвчaTи' чoгo Aoмaгaтися i BiA
чoгo кaтeгoPичЕIo Biдмoвитися''93.

Пiд нас Bаpшraвськoгo тa Aьвiвськoгo пpoцeсiв aвтopитет i
пoпyляpнiсть CтепalIa Бaндеpи зPoсли нaстiльки, щo нaPoA пoчaB
склaдати пiснi й JrегеtIAи пpo ньoгo9a. Зpeштoto, вiн став спPaB)кнi},t
геpo€м' ttезJraМниМ 6opцем за пРaвa й честь }raцii. свoiм стaBденtlям

дo се6e i вopoгiв Cтeпaн Бaндepa зaслy,I(иB сo6i нeпoхитrry шaнy
yкPaiнськoгo сyспiльствa' а сеPеA чденiв oУH тa УГIA здo6yв пoзицii
IIe3aпеPечtIoгo Пpoвiдrикa нa мaй6yтнс.

Cтепaн БaндЬpa - oсo6итiсть' щo стадa си},rвoдolи 6opoть6и зa

незадеrкнiстЬ Ta вoдIo Укpaiни. ,Д'дя сщaслoгo пoкoлiцЕя вiн е взipЦем
спPaBх(ньoгo пaтpioтa, oPгaнiзaтoPa i кepiвникa BизBoJlьнoгo P}rxy.
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92Гoвopятьopxiвнi знoхiдки //Boляi Бoтькiвщинo.- l999.-ч. l  I l4/з0l .-с.66.
9з Kлимищин.М. B пoхoдi дo вoлi' - Topoнтo, '|975, -т. l. - с. l 44 - l 45.
9. Пpo цo Aив. дoклoднiшe: .Q,eм,ян i. Bи6poнi зpoзки onoвiднoro фoльклopу пpo.Cтeпoнo
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Злiва ttа l tpuвr l . '  Спtеltа l t  Баttdеpа '  I i r l tdаlt  Яltьс l-Кpук
( ' tпt ' t t t t t t  Аеttкttr lськtt i i  ,  r l l rd iР l j r ,вк '  (| l t tcttо l t  I .u;tа, l tu i t  '

I]t l t)rх l tаr) LI iаtttDtt.  Капаl)а '  I955 h

Iванuutuш eвlен (Dlлъl y'рunpo Яpoul

дЕP)кABoтBo PЧ lлЙ чинБAЦцЕPи

B iстopii Укpaiни €  l{ацioнадЬtti гePoi' пPi3Bищa яких
oкPeслIoвались i в пoстатях яких yoсo6л}oвaдися цiлi eпoхи 6opoть6и
yкpаiнцiв 3a в^aснy AePл(aBy. I{е Iвaн Maзепa, Cимoн Пeтлюpa,
Cтепaн Бaндеpa. Ixнi iмeнa oкyпaнти Укpаiни пiддaвaДи анафeмi'
ви.пrlaди з пiдpyнникiв iстopii, iх нaзивали 3PaA}Iикa}rи i вopoгaми
yкpaiнськoгo нapoAy. Алe нi Bтoпити y фальuri, нi викopенити i:сti
свiтлi o6paзи зi свiAolvroстi нацii тaк i не 3мoгди. I в пepший дeнь
нoвoгo' 2004 poкy IvIи вiAзнaчасмo 95-y piчtlицIo з Aня нaPoд2кeння
oAнoгo з tIих _ Пpoвiдникa oУH Cтeпaнa Бандеpи.

Biн виpiс y нaцioнaльнo свiAoмiй сiм'i, дe патPioтизм нe тiльки
oзнaчaв дю6oв Ao Бaтькiвщини, алe й пеpeд6aвав )кеPтoBHy
дiяльнiсть в iм'я Укpаiни. Йoгo 6aтькo, гPeкo-катoJrицький сBящeник
o. Андpiй, пiA чaс визвoirьних зп{aгaнb пiцIoB в Укpаiнськy Галицькy
Apмilo, стaв кaпе,laнoм УГA, 6yв делегaтoм Актy Злyки УHP та
3УtIP 22 сiчня |9L9 poкy в Kиевi, a пoтiм 3а3нaв 

^ютиxпepeслiдyвaнь з 6oкy пoльськoi вJraAи. oтакий сплав 6ioгpaфii
лIoAиEIи 3 iстopi€ю нaPoAy' дoдi сiм'i з Aoлeю нaцii.

Cтeпан Бaндеpa piс i виxoврaвся в чaси' кoди yкpaiнцi-патpioти
зi з6poеlo B Pyкаx 6opoлися 3a свoto AeP)кaBy. Ha йoгo oчФ( вoнa i
виникДа' i 6yлa знищeнa oкyпантaми. ЯкиЙ слц це lr4aлo з.UIиIIIити
в юнiй сдiAoмoстi? .{дя декoгo цьoгo 6yлo AoситЬ' щo6 пoтiпr цiдe
)киття пoтaй гopдиTисЯ пoдвигoм 6aтькiв i з сyмoпr згaAyвaти геPoiчI{e
МинyJre й oплaкyвати tlеAoJrlo пoнeвoлeнoгo нaPoAy.

Aле свiAoпliсть Cтепанa Бандеpи i йoгo Poвeс}rикiв фopмyвалaся
в iншroмy iдейнo-pевoлroцiйнoмy сидoвoll{y пoлi, якe витвoPtoва/rи
Aвi piзнi, а^e piвнoвеаикi oсo6истoстi yкpaiнськoi iстopii:
пpистpaсний мислитеJlь iз хapaктepoм 6oйoвика "сxiдняк'' ,A'митpo
,Д,oнцoв i виваrкeний вoiн iз poзyмoм мvlc^Итe^Я "зaхiдняк" €вгeн
Кoнoвaлeць. I-{е вoни стали яAPoм сepеAoвищa' яке пoкдикaдo Ao
)|<v|тTЯ i сфopмyвaлo якiснo }toве rraцioнaлiстичне пoкo^irrrrя 6opцiв
зa Укpаiнy.

Iз roних дiт Cтепaн Бaндеpa Bстyпa € y "Плaст'' тa Гpyпy
Укpаiнськoi Haцioнадiстичнoi Мoлoдi, ще y пrкiльнi Poки стa€
yчасrrикo]r{ 6oйoвoi Укpaiнськoi Biйськoвoi opганiзацii (УBo)' щo6l - l trtu tttttt| l t trзО (t|!()Яt)Iь fI1х;t ' . . tttв (- l ttt l t1ькr l '  НH' €atеtt Mаlttttк lк '

( '  l t t  t , l t tt  tt  I)u l tt)с 1ltt  : с ttt)|t l t t  ь (,  l l t t '  t tсt tt  Асlt кur lr .t ,к tt tt
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Bocиль Iвoнишнн, €вroн Фiль, p,митpo Яpoш

Ay)I(e IиoдoAиIvl' aле в)кe зPi;rиIvl i зaгapтoвalrим I{ацioнаJriстoм -
РeвoлIoцioнepoМ стaти в pяAи щoйнo ствoPeнoi opгaнiзaцii
Укpaiнських Hацioналiстiв (oУH) i пoвeсти oPгaI{iзoBaI{у 6opoть6у
3a нaцio}rаJrьнy AeP,кaвy yкpaiнцiв 3a Укpaiнськy Co6opнy
Cамoстiйнy .A'еpжaвy (Уссд').

oУH стaдa Aoдelo i сенсoм )KИTтЯ Cтепанa Бaндеpи. У нiй вiн
вiд6рся як нeзJlaмний вoiн Укpaiнськoi нaцioнaаьнo-визвoльнoi
Peвoлroцii, у нiЙ гaPTyBaB свiй AУх, нa6иpaв пoдiтичIloгo Й
opгaнiзaцiйнoгo дoсвiдy, y нiЙ yгвepnиBся як лiдеp 6eзкoмпpoмiсних
6opцiв зa свo6oдy i дepх<aвнiсть нацii. I нe випaдкoBo B oAиtI i3
кPитичних A,lя opгaIriзацii мoмeнтiв сaIие йoгo пoдкoвник
Кoнoвалeць пPизIIачиB Kpaйoвим Пpoвiдtикoм oУЕ1 нa
зaхiднoyкpaiн ськиx 3еIv1лях.

Iнiцiйoванi ним мaсoвi i пoдiтичнo знaчимi пpoпaгaндивнi,
са6oтaлснi та нaцioзaхиснi aкцii скoдихIIyJrи нaPoA' пoсгpiли 6oйoвикiв
PoзBiя,rи мiф пpo всесил,lя i 6eзкapнiстЬ oкyпaнтiв' пPoпaгaнAa
yкpaiнськoi нaцioнaльнoi iдеi o6нaдiялa i дщoвHo o6'€AHадa нaPoA'
пepeдyсiм пo^iтичнo актиBtIy МoдoAь. Cаме д"ltя цiеi кaтегopii oУH
стaJla визнaним лiдepoм y пoлiтиvнoмy хситтi Гaличиtlи.

A пiсдя викoнaнoгo атeнтaтy нa opганiзaтopa кpивавoi..пaцифiкaцii'' yкpаiнцiв мiнiстpа внрpiшнix спPaв Пoдьщi гeнеpaлa
Б. Псpaцькoгo, пiсля Bаpшaвськoгo i Aьвiвськoгo сyдiв i
гpoмoпoдi6них вистyпiв нa ниx Cтепaнa Бaндеpи i йoгo пo6pатимiв
пеpеA BJraAoro Пoльщi нa пoвний piст пoстaлa пpиIrlapa нищiвнoi
вiйни. Cтeпaнa Бандеpи 6yлo зaсyдденo Ao стPaти. Aлe викoнaти
виPoк oкyтIаtlти нe нaва,кидисb: пo цiлiй Гaливинi зaJryнали чисденнi
нapoдri пiснi пpo Бандеpy _ вiн yхсe тoдi стaв геpo€м' сиIvrвoлoм
i ПpoвiдникoМ llaцii' a йoгo сМepть МoгJla зiгpати PoJlь AeтoнaтoРa
yкpаiнськoгo pевoлroцiйнoгo ви6щy. Cмepтнy каpy 6yлo теpмiнoвo
зaмiненo Aoвiчним yв'язнeнням.

Усьoгo Aвa Poки - вiд oкyпaцii Гiтлеpoм i Cтадiним пoдьсЬкoi
AeP)кaBи i дo пovaткy нiмeцькo-paдянськoi вiйни - МaJrи степaн
Бандеpa i йoгo пo6paтими, щo6 пiдгoтyвати OpгaнiзaцiIo Ao Aiяння
в yмoвax зiткнення нa TеPенi Укpaiни двoх нaйкpoвo2I(ePнiIIIиx
iмпepiй свiтy. А yмoви 6уlи скjraд'ними. 3агинр пoJlкoвtlик
Koнoвaлeць, Укpaiнa 6yлa пorпмaтoвalla чoтиP}ra oкyтaнтaми' Ha
ii нaй6iльпliй _ пiдpадянськiй частинi Ko)кeH тpетiй yкpаiнець 6yв
знищений a6o pепpeсoвaний кoмyнiстинним Pe)I(иrvroпr, y 3axiднiй
Укpaiнi з пPихoAoМ 6iдьtцoвикiв зtlикли всi пapтii, yсi гpoмaдськi
opгaнiзaцii, кoл(Ha з яких (oсo6ливo iх лiдepи) BBaл(aJrи сe6е чимoсь
нeзrиipнo кPaщиIl{ вiд oУH...

У цих yМoвax oчoдeнa й peopгaнiзoBанa Cтeпaнoпr Бaндepoю
oУH виявиJraся €AиHolo opганiзaцiсlo, здaтнoю стaти пo,riтичI{иIt{
пPoвoAoм нaцii. TР" iстopиvнi дoлeнoснi Pirцення визнaчaloть
пoлiтикy opгaнiзaцii чaсiв вiйни i пiсдявoенrroгo AесятиJriття.

fl opxoвoтвopv ий зин Бoндoprl

1. Пpoгoлoпleння Aктy вiAHoBJrеHHя AеP)I(авtIoстi Укpairrи 30
чePBня 194 1 poкy. I]им oУH засвiднилa пPиЕIципoI]y пoзицilo
HaцioнaJriстiв: ми 6opeмoся 3А деpжaвнiсть yкpaiнськoi нaцii i гoтoвi
дo спiвпpaцi з кo>кtIим' хтo визнaе за yкpaiнцями пPaвo нa в^aснy
AePx(аBy. Алe ми пoвeAeмo 6opoть6y ПPoTи всiх i кorкнoгo' хтo
зaпePeчy € vи вiд6иpa € в нalпoгo нaPoAy цe пPавo. Бyги pа6oм,
сaтeлiтoМ' кaJra6oРal{тolvr якoгoсь oкyпa}Iтa' шaxPaя чи пo^iтичнoгo
}lеAoyМкa _ це rre для yкpaiнськиx нaцioнадiстiв.

2. Cтвopeння Укpаiнськoi Пoвстанськoi Apпrii (УПA) i ii
AoBгoJriTHя геPoiчнa 6opoть6a з o6oмa oкyпaнтaми тa
кoлoнiзaтopaпrи. I{им oУH зpo6идa мiдьйoни yкpaiнцiв твopцяМи
iстopii Укpaiни. Taк, нaPoA' ЯKv|Й Boto€ 3a свoro свo6oдy i
нeзaдеэrсtIiсть' Hе зав,кAи пePеМагaе i зaвхсди несе ведикi я(ePтBи.
Але нapoд, який нe пpoтистaBДJI€ться сBoiм гy6итeляМ, _ нaзaв,кAи
3никa € зi стopiнoк iстopir.

3. Утвopення кoaлiцiйнoi Укpaiнськoi Гoдoвнoi Bизвoльнoi Paди
(УГBP) як KеPiвнoгo opганy нaцioнaльнo-визвoдьнoгo Pyхy.
3адипraючись пpoвiднoto силolo i стaнoвим хpе6тoм yкPaiнськoгo
нaцiortaлЬнo-визвoJlьtloгo PУхУ, циlvl актoпt oУH дoвeлa, щo ви6opюе
нe вдаAy Aдя се6е i свoiх лiдеpiв, a свo6oдy i дepжaвнiсть A,IJI цiлoгo
нaPoAy.

Пiсля ствopення ,Д,epх<aBЕIoгo Пpaвлiння нa чo,ri з Яpoслaвoм
Cтeцькoм гiтлepiвцi aPеIцтyBаjrи Cтепaнa Бaндepy i йoгo пo6paтиМiв'
тисячi rraцiotlадiстiв 6ул,a знищенi, y rriD{eцькoМy кoнцтa6opi
зaгинyJrи двa piднi 6paти Пpoвiдникa. Алe нaвiть в yв'яз[Iеннi, a
пoтilvll пiсля пoвтopнoi 6iльruoвицькoi oк1rпaцii, в eмiгpацii Бандepa
зaJrиIIIaBся сиIvrвoJloМ i pyшiйнoto си,roto визBo;lЬtloгo Pyхy' a Bесь

цей пiвтopаAесятидiтнiй пеpioд y<paiнськoi нацioнaльllo-визвoдьнoi
6opoть6и зaкoнoпripнo рiйIпoв в iстopilo як 6aндеpiвський.

У 50-х Poкax' пiсдя Aoвгoлiтньoi Hepiвнoi i хtopстoкoi 6opoть6и,
oУ}I-УГIА спJlиBJlи кPoB'ro в степах Укpaiни, пo вoлинсьKих пyщax
i нa схидax Кapпaт. Алe 6opoть6a зa Укpаiнy нe пPипиItидaся' i
чiдьнolo фiгyporo в нiй зaJrиIIIавсЯ Cтепalt Бallдepa. I{ентp
визBoJlЬtlих зDlaгaнь пepемiстився нa 3aхiд, д'e y вимylценiй eмiгpaцii
ot|v|t|И^v|cя мiдьйoни свiдoмих yкpailrських пaтpioтiв. Максимальlto
викoPистaти цей пoтeHцiaJl i мox<дивoстi вiдьнoгo свiтy A,lя
yкpaiнськoi спPaви' BитBoPити }roBy стpaтегilo i тaктикy
нaцioнальнo-визвo;rьнoi 6opoть6п - тaкe зaBAaнI{я ставив Cтепaн
Бarrдеpa пepeд сo6oю i 3aкopAoнними Частинaми oУH.

Cпrepть Cталiнa, кPи3а кolvryнiстlчнoi систeМи' хPyщoвськa ..вiдlи-

гan, нaзpiванrrя P}D(y мoдoAиx, iдeйнo нe виз}Iачеtlих i пoдiтичнo 6eзпo-

Paдних' aдe BисoкooсBiзених, тa,rаHoвитих i аrсгивниx "rшiсгдeсятникiв'' _

yсе це ствoPro€ cпpиятливиit rРyнт дДя нaцioнaлiстиннoi пpoпaганди,

ддя iдей i пpаць Cтeпaнa Бандepи. Бpакyе тiльки 6езпoсepeдrьoгo кoн-
тш<гy 6аrцеpiвцiв з tloвиIvr пoкo.пirrням щpaiнських пaтpioтiв. PаAянськi
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Bocнль lgoнншин, €вreн Фiль, f lмитpo Яpow

Boх(Al I{e ]vtаЛи qДvrнlвУ' Щo в
ylvtoвах шpявiння 

uзалiзнoi 
зa-

вiси'' тaкий кoнтaкт l{eминvчe
вiд6yдeтьея. oтжe, 6андеpiвсь-
кий центp тpe6а 6yлo o6eзгo-
лoвити. Пiсля 6агатьoх
6eзyслirшrrих сгlpo6 15 )I(oвтt{,I
19.59 poкy Cтeпаrt Бaндepа всe
)к зaгинyв вiд pyки кPeМ^iвсь-
кoгo нaйrraнця...

B oстаrпri Aeсяти,riття свoгo
)кv|тTЯ Cтeпaн Бaндepa 6aгатo
rIиrue. 3ащrмyванi як чистo yти-
лiтаpнi Pечi _ пePeвФкнo дy'lя
вицrкiльнoi i пpoпагarцивнoi
po6oти в opганiзацiйнoмy та
eМirpантськoмy сepеAoвищi, _
ц' пPаlц з Poкarии на6yли iдeo-
лoliннoгo, тeoPетичtroгo' Meтo-
дoлoгivнoгo i фiлoсoфькoгo ха-
Рalсepy. У них веpIлиннi
здo6рюа yкpаiнськoгo пoлi-

С'rпеnaнБопс')c| lатичЕloгolvtислeнlUl 'якrнemдда-.---l.- 
IoтЬс'I кoРoзii vary. Taк, пoкo-
лiнlrя ..uriстдесятHикiB'' 

PoзIvtи -
tlyJroс,l з tlими. Алe спoдiваlroгo кPахy uaфorlaлiстиttrroгo Pyxy нe стaлoся:
сМepть Cтellаrrа Бalдepи активiзyвалa й oсвятида лIoAшroтвoPЧий, нa-
t1ioтвopний i дeprкавoтвopний пoтeнцiал йoгo пPaць. Bеликий Пpoвiдтик
пiuroв не в rle6yгтя, а в 6езспrepтя.

Cтепан Бal lдepa писaв свoi твopи B тoй Чaс, кoли гoJloвнolo
пepeAylvtoвoro з6epeження тa пPoдoв)кerrrrя нaцii в чaсi 6ую
визвoJleнIrя вiд мoскoвськoi iмпеpкoмyнiстичнoi oкyпaцii. Teмi
6opoть6и за l{езaлe)кltiсть вoни й пpисвя'rенi пepедyсiм. Алe мeтoю
llацioналiстиvнoi дiяльнoстi i визвojrьнoгo Pyхy нa всix йoгo етaпaх'
y тoмy vислi пiсля здo6yття нeзaлея<IIoстi, Пpoвiдник ввaх(aв
стBoPeIi}rя нaцioнaльнoi дeprкави yкpaitIцiв: uУ 

нaс € oAиtI oснoвний
пpиrlциtl '  oAtlа гoJIoBна мeтa - Cщepeннa Co6opнa Укpaiнськa
.Д,еpясавa. !'o неi йAемo нeyхиJrьtro. A шrдях нaцr цe rцлях
peвoлroцiйнoi визвoдьнoi 6opoть6и" .

I в цьoмy дy'rя нaс _ нaй6iльшa нayка' визнaчaлbний запoвiт i
катeгopичний нaкaз ,rегенAaPнoгo Пpoвiдника. Життя тiдьки щoA}Iя
пiдтвеpркyс вчeli}lя Бaндepи: 6ез виpiruеIrнЯ oсtloвtloгo завAa}Iня -
ствopе}lня нацioнальнoi AeP)кaви щpaiнцiв _ )I(oA}Ia iнrша пpo6лeмa в
Укpаlнi нiкoДи не мoя(е 6yпа i не 6yAe виpirпetla нa кoPисть yкPаiнськoгo
нapoAy. !'yпraти iнакrrrе _ цe свiдoмo o6дрroвaти сe6e тa.iнцrих.
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xтo TAкI БA}ЦЕPlBцl

!,opoгi Пoдpyги i !'pyзi! BiA Aeякoгo чaсy y нaс сталo тpадицiеro
з6иpaтиея нa Hoвий piк вiдзrlavити yPoAи}Iи Пpoвiдникa oУH. Пpи

цьoмy гoAитbсЯ сказaTи пPolvloвy пpo Cтепaнa Бандepy. oAнaк я

AyмаIo' щo в цей Aeнь Po3пoвiAaти лtoAям, якi нaзивaloть се6e 6arr-
дepiвцями, 6ioгpaфiro лtoAи}lи' яKа ствopида сyспiJrьнy apxiтeктypy
визвoдЬtloгo PУхУ, € пpoфaнaцiсto саll'oгo pyхy. кPаще гoвoPити пpo
сBiтoгляA 6aндepiвцiв i пpo Cтeпaнa Бандepy, iм'я якoгo щpаiнський
нaцioнaлiстичниЙ Pyх взяB сo6i y нaзвy. Пpo нaшre сьoгoднi й нашe
зaвтpa. А 6ioгpa{li i 3a.пиIIIиIt,to iстopикам.

У Aeнь yPoAиtI Бaндеpи € AoPeчниМ пoстаBити питaння: хтo тaкi
6андepiвцi? He y пodyтoвoМy oзнaченHi' l lа зPaзoк яpликa, який
вiIшaсться нa все' щo не вiAпoвiAaе lvloскoвськo-iмпepськoмy пorlят.
тIo пPaвилЬHoгo стaнy peнeй, a стисJIoМy зlrаченнi слoвa' плаrlка Aля
якoгo пoстaвJrена ПPoBiд,никoм. Плaнкa poзyмiнlrя сBoiх сyспiДьних i
нaцioнaдьниx o6oв'язкiв, мiсця i мiсii B цьoМy сyспiДьствi. Taк oт,
якщo пoAивИтИcь Нa Pyх' який гypтyl]аBся нaвкoлo Баrlдеpи, пiA та-
киМ KyгoМ зoPy' тo BvLяBv|Tьcя| щo нeoдмiннoto oзнакoto цих лIoдей
6yлa дiсвiсть. Мorкна дo 6езкoнeннoсти дe6атyвaти пPo нeпpаtrильнiсть
сyспiJrьrroгo yстpoю rta кщнi, нa po6oтi чи в тpaМBаi _ aдe яKщo Bи
ввa)I(a €тe' щo Укpаiнy ваМ пoвиннi змiнити loщelrкo, Tимorценкo чи

ще xтoсь' зa кoгo Bи гoJloсyвaду|' _ Bv| нe 6андеpiвцi. Hiхтo з l.lих
нiчoгo BаIvr нe зo6oв'язaний. I{e ви, Apy.i, 6eз хсoднoгo стopo}lньoгo
пPимyсy BзяJrи нa се6е зo6oв'язання змiнити кpaiнy i сyстriльствo. To
po6iть! Мoхсете це po6ити 6eз сaмopeкJlalvlи' Як виМaгa€ нaцIa етикa'
- aле po6iть, щo6 6уlи нe irlфopмацiйнi пpивoди, як лro6лять гoвo-
pити наrшi пoдiтики' a дiла. Мoдeplla нaцiя в сyчаснoМy сBiтi _ це
сoцiyм, ЯlкИЙ нe 3агJrяAa€ Ao Poтa вдадi i питa€: KyAи йти i щo po-
6ити, a сyспiльствo' яке сaМoopганiзyеться пPoти внyтpiшнiх тa
зoBttilшtliх викдикiв сalиe, i 6ез цiнних вказiвoк Bлади' тa стaвить пеPeA
нelo He3pyчнi питaнtlя I{е JtицIe нa ви6opaх. Як6и 6aнд,epiвцi y 1941
poцi зaглядали Ao Poта чиI{Iriй влaдi, vи Мo)l(нa 6yлyвaти Укpaiнy _

нe 6yлo 6 нi Актa 30 неpвня, нi УГIА в 1942 poцi. CьoгoAнirцнi
вик,rики не вiAPiзняtoтьсЯ вiд тих, 3 lvtиЕIyjroгo стoдiття. IJ,e вiннa
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ситyацiя i вiчнa вiдпoвiдь нa нei:
хoчеl l l  po6ити _ тo po6и, a нe
наpiкай, a якщo тo6i диlцe йAеть-
ся Jlиule пPo тe' щo6 пoскaprки-
тисЬ нa ,I(иття - тo ttе д.иByйся'
щo пo тo6i тoпвщься чo6iтьми.
У цьoму - )t(итт €вa пoзицiя
Бандepи, i в цьoмy _ свiтoгляA
лroдeй, якi нaвкoдo ньoгo ryPтy-
Bались.

Iснyroть хи6нi yявлення пPo
A)кepeдo дисциплiни в oУH.
Cвoсpiдний мiт: Бarrдеpа ска3ав
- i всe po6илoсь, як y гoAинtIи-
кoвolt{y мeхaнiзмi. Boнo тo po6и-
.lloсь' aJlе He oAин гoдиЙ нaкaз
6yв стимyлoМ д.,tя викoнання. I
нe х(oPсткий пpимyс, u|<|,|яvlv!,,

6yв стимyлoм AJtя пiAтPимaння
дисциплiни в oУH i УГIA. Toй,
xтo вBaжа€ фiзи.rний пpиIvryс oс-
нoвolo дисциплiни, нe poзyмiс
мeхаlliзмiв Ayхoвнoi влaAи' якa €
t tа6aгатo тpивкiшa, механiзми
якoi пo сyгi й стягyloть нaцiro в
сдинe цiле. ф влaда 6iдьurе пo-

6yдoваllа llа oсo6истoмy пpиклaдi, lli>к нa пPиIvlylцyвallнi дo дii. Бaн-
AeРа спoчaтKy питав з се6e, a пoтiм з дpyзiв, - i тoмy, кoли вiн
вiдAавaв наказ' йoмy вaя<кo 6yлo зaпеPечити. I тoмy йoгo влaдa
тpиBа€ i пiсля йoгo зaги6елi, хoн мaтepiялiсти цeй фeнoмеtl i зaпe-
peчylотЬ. Але Ao кo)кttoгo з вaс' хтo Aylvla€' щo вiн _ 6aндеpiвeць,
хoч чaсoМ' пoдyмки' пРиxoAить Бaндеpa i каясе: "oт я зpo6ив тaкe
i тaке, зa це запJraTиB пoлЬсЬкиМи тIopМaми, нiмeцькиrvr кoнцта6o-
poм i смеpтIo з P}к аrента KГБ, a щo Tи зpo6ив для Укpаiни?"

I владa цЬoгo пPoстoгo зaпитaння дЕlIя дloAини' якa вiAчyвaе се6е
нe 6ioмасolo, a пoвlroцiнtlиIvt чJleнoМ нaцii, такa, щo 6eз киiв пpимy-
ruyе po6ити гepoiзнi Bчинки. А киi - тoчнo 6и нe пPиIr{yсиди' Po-
6ити щoсь для Укpaiни tlе тoмy' щo Tе6e пPимyIIIy€ вдaAa' пPaцеAa-
BецЬ чи гiн Ao пoМrlo)кeннЯ B,raсних пtaеткiв, - цe oAна з тих oзнaк'
якy нeoдмiннo МаJrи дIoAи' якi гypтyвaлися нaBкo^o Бандеpи. I сам
вiн кpиtшталевo вiдпoвiдaв цiй oзнaцi - тolvly opiентиpи, пoстaвлeнi
rIим 6iльtше, яK пiвстoлiття тoмy, пpавидьIto пoкaзytoть l laпPяlv{oк
iAeйним 6opЦям сьoгoднi. I}iн не пPиBaтизyвaв нi 6yдинкy на I{eп-
пелiнштpaссе, нi тoгo, щo пopyч зpyйнoвaнoгo Бiн АaAeнoм Tвiн
Tаyepa - 6o в тiй 6opoть6i, якy Bitr вiB' спPaBя(ню цiнy мaс нe

Сmеnан Бaн)еDа,
Ольza Гаpасoвcька

Mа€тoк' a я(иття. Koхteн,
хтo пoAyМки пoнyвае се6e
6aндepiвцем, гoтoвий, як
aксioмy, скa3ати: I{e пoIIIкo.

Ayto )киттЯ 3a Укpaiнy,
мipкyrovи пpo геpoiвнy зa-
ги6eль y 6opoть6i з вoPoгa-
ми. Алe Укpailri пoтpi6нe
BaцIe )киття'  a не сМePтЬ!

Мorrсете вiддaти Укpaiнi 6е-
зoпJrатнy гoAиlly ,I(иття R

Aеttь вiAAaйтe, Мo)кeтс
гoAиI{y в ти)кAeнь _ тс)к
вiAдaйте! Moя<ете витpaтити
гoAинy вJraснoгo vaсy, щo6
poзпoвiсти дiтям пpo УГИ
чи aPмito УнP? ПpиЙти нa
Мoги,rи з гpa6лями й лoпа-
тoto i впoPяAкyвaти Мiсцс
oстaнньoгo спoчиliкy зни-

щeних Гoлoдoмopoм? Кy-
пити мirцoк цеIv1еtlтy i зaк -
Jlaсти tlа цвинтapi фyнд"-
Мент сиМвoлiчнoгo xPестa

Xтo тoкi 6oндopiвцi

Сmеnaн БaнDеpa (3-й злiва)

заги6Дим сoJrAaтaМ apмii
унp, yгд чи УГIА? A *o*", Bи Мo)кeтe згyPтyвaти зi сo6oIo Й

iнrпих, якi цьoгo xPeстa звaPяTь i встанoвдять Pазoм з вaми? Якщo

тaк _ тoAi ви 6aндеpiвцi, навiть якщo нe ск^aдaли yстPo€вol пPисяги

"^ 
сu''o'y П"сoмi.i Tpизфi. Якщo нi - нe пoМoя(е пPисягa на всix

Cвятих Книгax yс* p"ii'iй свiтy, нaвiтЬ скдаAенa y BеpхoвнiЙ Paai

вoлi".
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Kук Bаcuлъ - 
,.BacuILь КoвaILъ', ,.,IОpкo АеIvti, l l t . , ' , , ,Ае' ' ,  . ,MеЭoiDъ,,

(11.I.1913, cмm. Кpаcне, Бцcъкuй p-н,
Аьвioсъкa o6п. - 9.D(.2007, Кuiв) -
вiDoмuй вiticькoвo-noпi'lпuчнuй Diяч,
ltroъкoвIlulк' xенеparL-хopgнэlсuй УПА з
dаnloю ctnаpu|uнcmва вid 14 эltoomня
1952 poку. У 1923 - 32 нaвнaвcя ц
Зoлoчiвcъкiй l,ilwназi|,. 3 1927 нaпс)|tав
do ,,Плаcmу', 

, з 1929 p' - ,lлен lОtlaц-
nloа ОУH, a з 1932 p. - чI|е't Зonoчi-
вcькoi tloвirnoвoi екlекatluвu oУH'
Пicля закiнчення ciltназii нaвuаocя ц
Аю6niнськolvtу унioеpcurtletni fla юpu-
duннotolу факульmеmi, Dе oнonuв c?na-

)енmcьку t.pцttу lпенio oУII. У 1932 - 34 вuкoнцoаo заodанtlя
Кpaйoвoi ек3екa1nu6u: 6цв зв'язкoouм do Кpaкooa tш ,rс' Boпuнь,
n'еpевoтuв ltеJlеxсlпъ1rу пitnеpаnуpу, з6poю, вu6ухoвi tvlаtпеpiапu,
3а pевoпloцiйну diяп,ьltictllь у 1933 - 36 пonъcъка noпiцiя неo-
Dнopазoвo аPешnloвaвапа B. Кукa. У 1934 6уo заcцdэlсенuй нa
2 poкu ув,язllення. У 1936 вuйuloв нс. вotl'o й oчonuв Зoпoчi-
вcькuй пooitl loвuй тlpoвil oУH. У lnpaвнi 1937 p., щo6 унuк-
нanlu нoвoxo аpе,u7n'a, пеpейluoo у niDninля. У Аьвoвi npoooDua
непеlanънi вuu4кollu dпя pеlticнuuoi lotonoDi, с' вocенu у Пidшсцъ-
кoму пoвinti oplaнiзувaв пiDпiпьну Эpцкapню IсE oУH ,,Манdo-

ILiна,, , я.Kolo кеpaвaв Do экoвtпня 1939, У 1940 p. зa Эopуне||,|Я,|
КE oУH тtа ЗY3 пеpе6pавcя do Кpакoва i paзoм iз pефеpенnloм
30'язкц ПУIIу P. IIIухеouuелt opcанiзoвaваo непеtапьнi nеpехo-
au кap,rpiв i зв,язкoouх ОУH wpез нilvlецъкo-paЭянсъкuй кop-
doн. Був a1rocт|uKo,L наpad IIpoвoDу oУH ц л'o|noмa 1940 p. i
Эeпеоatnoм II Bепuкol,o 36opу ОУH у квinlнi 1941 p. Пiспя II
83 oУH 3а пpuт,1oчеttltям ПpoвiDнuка pеoonюцiй'uoi ОУH С' -
БaнDеpu B. Кук cnutв членoм ПpoвoЭу, a якoIуLa oчolLuo opxaн-
iзaцiйну pеФеpенnlapц. У 1940 - 41 pp. B. Кук 6pao уlаctпъ у
вiйcькoвuх куpсaх oУH ц Кpaкoвi rпa Эiяпьнocrni вiйcъкooot,o
ulmа6у, dе пpoхoDuв cmapuluнcъкi ouanKolLu. Haвеcнi 1941 oчo-
пuв l-{енmpапънuй luma6 noхidнuх l,pуп oУH, щo ,4ItILu nеpей-
tпu у cхidнi o6лаcnli Укpаiнu (6пuзъкo 5 mucяч oci6). У чеpoнi
oчonuв Аъoiвсъку noхiDну ryуnу ОУH (6лuзькo 20 oci6), якa 28
чеpвnt'l npu6улa 0o Аъoooа й 30 неpвня 1941 p. cклuкапа Hа-
poDнi з6opu' нa яIcIlх 6улo npoloпolu4еIro ,4кш oiDнoвпення Укpаi-
нcькoidеpжaвu. У лuпнi - cеpnнi 1941 p. з lуLеt||olo rl'po'o1lou4е,rн'I
,4кmа вiDнoвILeнн'l Укpаiнськoi Эеplсавнoctпi в Кueoi oplанiзуваo
Кuioсъку пoхidну t.pцnу ОУH, Do якoi уoit7ulпo 6пuзъкo 30 oci6
nеpевауснo зi схiDнuх o6лaсmей mа Boпuнi. 31 cеpnнл 1941 у м.. -
Bаcuлькiв B. Кука й.кtctltuну xpу?l'u заopеu|maвaлIl нilttецька noп-
iцiя. Пpu вiDnpaвлеtuti t,pуltu Do Аьвoва у м. Аццькц B' Кук,

Bocнль Kук

y''мutпpo Mupoн - 
,,Оpл7lк,, t'a 3в,я3?сoвuй Tаpаc oнuulкевuч

U|nс,olu т-пid вapt||uido6pапuсяЭo Аъвoвa.3 oеcнu 1942 p. B. -
Кук ovoлuo ПpooiD oУH ю niзdеннo-cхiDнuх укpai'rcъкuх 3е,|J|ях
iз ценmpoм у !нinponеn|poвcькa. Пiюля заt,u6епi !,, Mupoнa в
лunнi 1942 p. ma аpеunnу йoco 3acn|a7l'1|u7oа П. Caка B. Кук nе-
pе6paв нa cе6е кеpiвнuцmoo Эiяпьнicmю ОУH нa цеflmpaпъ'|o-
cхiDнuх i niвdеннuх укpаiнcъкuх IеIуI]Lях. Bеcнoto 1943 p. oчo]Luв
t|ц7кo1|с wIA - ПiвЭень. 3 1947 p. - lacnlu?|нuк P. Ilrцхевu,ta на
вciх йoco пocaDaх, a пiclul йot,o зat'u6епi 5,v.1950 p' o6pанuй Io-
tlюooю Пpoвodц oУH в Укpaiнi, Ioлoвнuм КoмaнЭupotlt. УTIА ma
Ioпoвoto Iенеpaпънolo Cекpапapiаrnу УIBP. 23 mpaoня 1954 p.
пib чаc nodopoэlсi на Bonuнъ 6ув cхonпенuЙ npoвoкanloparпu КГБ.
y'o 1960 p. rcpе6увaв у cлiDнuх tnюplчaх Кuевa i Mocквu 6ез cцDу.
Кoпu пo,laлacя' ,,вiЭ]L141n',, 6уo зoiлъненut7 з Iцсmoю кoмпpoltстпaцii.
Bidnodi npoу(uoа€ ц Кuевi. Aкrnuoнuй epoмadcьnn7 diяa, uлен Гo-
tloвнoi 6улaвu Bcецкpai'нcъкoeo 6pamcmва ОУH-УIIА nul I'oпooa
t7olo llацкoool'o вiDdiпу. rloхoвaнuй g Кpacнoмц Буcъкol,o p-нц
Аъoiвcькoi o6п.



Стeпoн Бoндopo - Пpoвiдник

6oйoвих aктiB тa пpoBеJra цiлy сepiю всeнaPoAних' мaсoвих акцiй.
Haзвy нaйгoдoвнirцi 3 tlиx: "кyльт lvtoгиД' стBoPIoвaння
симвoдiчних висoкиx зеDrДяниx МoгиJr Бopцям зa BoJlro Укpaiни й
пoxoAи Ao I{их; ..пlкi. ltьнa aкцiя'' - rvrасoвий Pyх зa BiAкPиття
yкpaiнських ulкiл, пpoти пoлoнiзaцii yкpaiнськoi МoJloAi в IIIкo,laх;
"aHтимoнoпoлЬнa кампaнiя'' - 6oйкoт aдкoгoJlьElиx i тютюнoBих
виpo6iв, МoнoпoJlЬI{им Bиpo6rrикolvt яких 6уla AeP,Kaвa;
пpoтестaцiЙна aкцiя пPoти гoдoAolvroPy в Укpaiнi Й у6ивcтвo
BисoкoпoстaвДеtIoгo ll, loскoвськoгo чинoвtIикa y paдянськiй
ам6aсаAi y Aьвoвi чJleнoм oУH Микoдoю Aeмикoм як пolr{стa за
гeнoциA HaселeнI{Я CхiAнoi Укpаiни; Pyх зa нaцioнaлiстиvне
Bихoвaння Ir{o,roAi' пPoтести пPoти пoаoнiзaцii з Aoпolr,toгoIo
кaтoдицьких пoхoдiв УМХ (Укpаiнська МoдoAь Хpистoвi) спiдьнo
3 пPеAстaBникaми пoдьськoi вJraAи; 6oйoвi aкти пPoти
ПPoвoкaтoРiв тa дoнoщикiв; пiдгoтoвкa 6oйoвиx гPyп для 6opoть6и
з пoлiцiсlo нa BипaAoк нepгoвoi пaцифiкaцii ("yмиpoтвopeнняo,
a нaспPaBAi винищенltя) yкpaiнськиx сiJr тa гPoмаAськиx yстaнoв
i, вperптi, найгoлoвнirцe _ y6ивствo 15 vepвня 1934 p. y BаpпIaвi
пoJrьсЬкoгo мiнiстpa внрpiulнiх спpaв ПсpaцЬкoгo зa тepoP пРoTи
yкPаlнськoгo нaседеtItIя.

.A,iяльнiсть oУH 3a кepiвництвa Бандеpи стaJlа Tакoto
динaмirнoю' зaхoпJllotoчolo' щo пoРивaдa МoJro.ць Ao самoчи}lних дiй.
Haцioнaлiзм стaвaB МoAItим' пoпyдJIPl{им. 3 цьoгo пpивoAy пoдьська
пPесa писа^a: "Taсмничa oУH нинi сидьнilпa 3a Bсi yкpaiнськi пapтii
paзoМ взятi. Boнa пaIIy€ rraA мoдoAAIo' вoIIa тBoPить зaгaJrЬHy
oпiнiю' BoI{a пPaцю€ зi стPaцIHиIr{ темпoм, Щo6 Bтягнyги маси в
кpyтixс peвoлroцii'' l.

Aктивнiсть oУH 6y.lra для всix oчеBиAнa' aJre хтo неIo кеPyвaB'
6yлo нeвiдolvlo. I ДицIе Ay)ке Byзькe кoдo втa€мничених знaJro тoAi
пpo кepiвнy дiяльнiсть в oУH Бaндеpи. Cам вiн, зaв)I(Aи Ayx(е
скpoмний стyAент агpoнoмii, стaPaBся нiчиIvt Hе виAiдятvrcя B
стyдeнтськoМy сePeAoвищi, 6yв пPoстo "Cipимn. I-{ей йoгo псeBAoI{iм
Ay2I(е дo6pe пiAхoAив Ao тoAirцHьoi кoI{спipaтивIroi пoвeдiнки
Бандepи. Tаким "Cipимn i нaвiть дещo кoмiннo-яtapтiвливиIvr чaстo
}to)l(нa 6ую йoгo 6aчити y Aьвoвi, в стyAеHтськiй iAaдьнi
Акaдeмivнoгo AoМy нa вyд. Cyпiнськoгo, 21.

Пpи6лизнo B тoй час вiд6yлoсь i мoе з tlиIr{ зaoчне знайoмствo.
AкaAeмiчниЙ дiм 6yв тoдi свoеpiднolо тBePAиHeю yкpaiнськoгo
мoлoдiя<нoгo ЕIaцiol{aдiстичнoгo Pyхy. Tyт нa тPeтьoмy пoвеpсi
(..Кaмvaткa'') я vaстo зyстpiчaBсЯ 3 чJreнaМи КЕ pефepeнтаDrи
I. Мaлюцoro,,A,. Mиpoнoпr, Я. Cтeцькoм, Я. Cтapщoм тa iнцrими.
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стЕпAн БA}|ДЕPA - пPoBЩHик

Cтепaн Бaндepа _ виAaтнa пoстaть iстopii Укpaiни )О( стopiз.lя.
Йoro iм'я yвiйrшлo дo iстopii yкpaiнськoгo нaPoAy як невпrиpyщий,
сBiтJrий Cимвoд Укpаiни в 6opoть6i зa Укpaiнськy Cамoстiйнy
Codopнy.Д,еpжaвy (УссA). ПiA час.A'pyгoi свiтoвoi вiйни нiмецькi
oкyтIаtlти Укpaiни йoгo iм'ям _ Бaндepa6евeгyнг (6aндepiвський
pyх) _ НalИr,a^И нaцioнajrьнo-визвoдЬlly 6opoть6y yкPaiнсЬKoгo
нaPoAy й нaкaзyвaJrи свoiй пoлiцii з}Iищyвaти 6aндepiвцiв як
кPиМiI{a,lьI{иx зJtoчинцiв. Taк сaМo чиниJlи й poсiйськo-сoB€тсЬкi
пoнeвoJlloвaчi. Boни такo)к yсiх yrасникiв визвoдьнoi 6opoть6и, щo
6opoлиeя зa визвoдeння свoiх нaРoAiв' називали 6aндеpiвцями. \ля
poсiйських iмпеpськиx тoтaлiтаpистiв тa iхнiх пIoBitIiстичних сaтедiтiв
6aндеpiвцi стa,lи уoсo6дeнням найне6eзпечtIiцIих i нaйдroтiцrиx
BoPoгiB. У минyлoмy тaкиМи нaЙстPaIпнiIIIиМи Bopoгaми Poсiйськoi
iмпepii 6уlи Мaзeпиttцi' гайдамaки, пeтlropiвцi. II]e й нинi
сoв€тсЬкo. Poсiйськi вopoги yкpaiнськoi AеPЯ(aвнoстi всix нaцioнальнo
свiдoмих пaтpioтiв Укpaiни o6зивaють 6aндepiвцями, a yкpаiнськy
Мoвy _ 6aндеpiвськolo. Cьoгoднi слaB}re iм'я Бaндepи вiдoмe не
JIиIIIе B Укpaiнi, aле й нa всьoМy пpoстopi кoJrишнЬoгo Coroзy CCP
та y 6агaтьoх кpaiнaх свiтy. БандePa _ пpoвiдник най6iдьцloi i
нaйсидьнitцoi y 1930 - 1950-х Poкaх Pевoлloцiйнoi opгaнiзaцii
Укpаiнських Haцioнaлiст iв (oУH-p) '  oPгaнi3aтop i  кеpiвник
визвoдьнoi 6opoть6и пPoти всiх пoневoдIoвачiв Укpаiни i oсo6дивo
пPoти нiмeцьких тa poсiйськиx.

Cтепall Бaндepa дIoAиI{a Bисoких lvroPaдьних якoстeй,
непеpесivних iнтeдeктyaдь}Iих зAi6нoстeй i кoдoсадьнoгo
енеPгeтичнoгo пoтeнцiaлy. Пoтpe6a Aii, чиtly 6уlta чи нe
найгoдoвнiIдolo пPиKметoю йoгo хaPaктеPy. I{i pиси йoгo вAaчi
пPoЯвиJrисЬ y tlьoгo B2кe B юнaцькi Poки - найпеpure y..Плaстi",
згo,цolvl y tlелeгaJrьнoпly мoлoдilкнoмy нaфoнaliстичHoмy Pyсi. У 20-piя-
нoмy вiцi вiн стaе чдеHolvt oУ}I, a B,I(е в vеpвнi 1933 poкy, кoли
йoмy 6yлo 24 poки, Гoлoвa Пpoвoдy oУH пoдк. €вген Koнoвaлeць
пpизнaчa € йoгo Пpoвiдникoм Kpaйoвoi Екзекyтиви oУH Ha
зaхiднoyкpaiнських зеIvIляx.

Ha стaнoвищi Пpoвiдникa КЕ oУH Бандepa 6yв тoAi диIце
oдин piк, з чePBня 1933 p. Ao аPeIптy в sеpвнi 1934 p. Аде сaме
в тoй чaс oУH пPoявиJra максиIvlylи aктивнoстi, BикoнаJra PяA
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| .Bunt mlodyсh. зo 20 гpyaня l933 p. Цит зo: Пeтpo Мipryк "Hopис iстopiT oYH, - Мюнxeн -
Лoндoн - Hьro-Иopк, \968' - c. з72.
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Bocиль Kух

Бaчив я тyг i B iAaдЬнi Cтeпaнa Бaндepy, a,re з пPичиrr кoнспipaцii
oс06истих зyстpiveй y нaс тoдi ще Hе 6yлo. У 1933 p. я стyAiювaв
пPaвo нa Aro6дiнсЬкoМy y}riвеPситетi й opгaнiзyвaB Taм стyAeнтськi
oсePeAки oУH. BoAнoчaс кеPyBaB ще й oУH y 3oloзiвськoll{y пoвiтi.
Ao*,',д"y iнфopпraцiю пPo lvtoю нaцioнaлiстичtly AiяJrьнiсть Бaндеpa
МaB вiA opгaнiзaцiйнoгo pефepeнтa Iванa Малюци, зoкPeмa пpo мoi
пoiздки Ao Кpaкoвa Aдя зyстpi'ri з M. Климипrиним тa 3
Я. KаpпинцeМl з Ivleтolo Aoстaвки дo Aьвoвa нaцioнaJriстичнoi
лiтepатypи тa ви6yхoвих мaтepiaлiв' a тaкo)I( пpo мoi opганiзaцiйнi
гIoiзAки нa Boдинь Ao Po6iтницькoгo. Biд Мaлroци й oтPи}taв
Бaндepa aApесy lr,toгo пoIиеIIIкaння y i,ro6лiнi, якe я винaймaв
спiдьtlo зi стyдeнтoм Якoвoм Чopнiсм y пoлiцeйськoгo пPoK}РoPa
мiстa. Баrlдеpа пepeAaв цro aAPeсy BикoнaBцевi зaмaхy нa
Псpaцькoгo 6oйoвикoвi Гpигopiro Мaцейкy, щo6 тoй мiг викoPисгaти
iТ y paзi нeo6хiднoстi. Пiсля викoнЕllloгo зaмD(y Мацейкo з Bapшaви
заikав дo Аro6лiнa Й 

^eякиЙ 
чaс )кив y тo}ty пo}reцIканнi, кoли йoгo

пoBсIoAtro PoзIцyкyBaДа пoдЬськa пoдiцiя.
У 1934 P. пoJrьськa пoлiцiя aPeЕIтyвaJra Cтeпaнa Бaндepy. Ha

сyAoвих пРoцесах y Bаpruaвi тa y Aьвoвi в 1936 p. йoгo 6yаo
засyД,)I(енo Ao смePтнoi кapи iз замiнolo нa дoвivнe yв'язнeння. У
1934 p. }reЕIe тaкo2l( зaaPеIцтyBalи Й зacудиди Ha ABa Poки тIoРми
3a сa6oта,I(Hi aкцii y 3orroviвськoмy пoвiтi. 3yстpiнyвся я з Бaндеpolo
пiзньoi oсенi 1939 Poкy в Kpaкoвi, yя<e пiсля PoзпaAy пoльськoi
AeP,кави й oкyпaцii [i тepитopii Poсiеto тa Hiмеччинoto.

Бaндеpa, хoч i фiзизнo виснarкeний пiсля п'ятиpisнoгo
yB'язHеtIня, з BеJlиким зaцiкaв.nенням iнтepесyвaвся }rинyJrolo
Aiяльнiстlo opгaнiзацii. У йoгo зaпитaннях тa y всiй poзмoвi
вiднyвaлoсл, щo вiн зtloвy вв€Dкaс сe6e Пpoвiдникoм KЕ oУH i в
пpавi дaвaти пoPaAи i вкaзiвки пpoвiдним чJlенaм oУ}I, xoч нiAe
цьoгo свoгo пpoвiдництвa нe пiдкpeсдIoваB i фopмaаьнo BизнaBaв
iснyroзий opгaнiзaцiйний пopядoк.

Я тoдi, вoсеHи L939 p. - в3имкy 1940 p., з дopyтeння KЕ
oУH вiдпoвiAaв за 3в'язки з Укpаiнolo, пpиймaв звiти пpo Aiядьнiсть
чдeнiв oУFI, якi пpиxoдv|^|l нa 3aхiд, opгaнiзрaв iхнiй пo6yт,
пеpевиrпкiл тa кеPyвaв висидкolo кyp'сpiв чеPе3 кoPAoн. .A.ля цьoгo
в менe 6р вiдпoвiдний rцтaт квалiфiкoвaних вишкiдьникiв, кyp'сpiв,
якi дo6pe знaJlи ylvloви пiдпiльнoгo ,I(иття в Укpaiнi. Mецrкaв я тoAi
в Кpaкoвi, Ha ByJr. 3eлeнiй, в oAнiй iз кiмнaт (6yлo ix п'ять)
кaнцeляpii пoдк. Poмaнa Cyшка, Pазolvr iз йoгo сeкPeтaPеIt,t -
кoдиIднiм стaPцIинoIo Aeгioнy пoPyчникolvt oсипoм Kаpaяeвським -uCвo6oдoтo"' дIoAиHoto нeзвичaйнo чесttolo' пPaцЬoвитoю тa зAi6ним
вiйськoвим виrцкiдьникoм. У тoй )I(e чaс тyт мeIIIкaв тaкo,I(
М. Ae6eдь з APy2I(инoro {аpiеlo Гнаткiвськoю. Частими гiстьми в
нaс 6yли Бaндеpa, кepiвнi чдени oУH з Укpaiни, a тaкoll( Aiвчaтa
oдьга Базиликiв, 3eня Aeвицькa, Яpoслaва oпapiвськa, oленка

Cтeпoн Бoндopo - Пpoвiдних

Hсдзвсдськa тa iнrцi. Tyг i пoзнaЙoмився Cтепан Бaндеpa зi свoсro
пrай6yтньoto APyх(иHolo Яpoслaвolo oпаpiвськolo.

У poзмoвax зi мнolo Бaндepa дy)кe AoкдаArro poзпитyвaв пPo
мolo пiдпiльнy дiяльнiсть }Ia Пiдгaеvvинi y пepeдвoеннi poки, пpo
opганiзaцiro po6oти пiдпiльнoi дpyкapнi, виданi листiвки, opгaнiзaцiю
вишкoдiв тoщo. I{iкaвивсл тaкo)к спPaвolo пPoцесy мoгo 6paтa Iлаpiя
та Ao^eю мoсi poдини. Koди дoвiдaвся, щo Aвox мoiх 6pатiв _ Iлаpiя
тa- Iдька _ стPaтили пoдяки' a щe двoх _ Фидимoнa та Iвaсл _ y
1'94О p. сoветський сy.ц 3aсyдив нa 8 poкiв тIoPIvIи' тo нaписaв мoiй
мaмi кopoтeнькoгo дистa з висJloвoМ спiввyття i пpoсив пpи нaгoдi
цeй лист iй пepедaти. Пiсля II
Beдикoгo з6opy oУH y квiтнi
|94I p. я став члeнoМ
Пpoвoдy oУFI i oчo;rиB opга.
нiзацiйнy peфеpентypy. Toдi
lraпri зyстpivi стaли чaстiшими.
Iнкoди нaPаAи Пpoвoдy
IIpoхoAиди B пoМelllкaнll l
C. Бандepи. Ж'ив вilt зi свoсlo
Ap}лкинolo Яpoслaвoro oпapiв-
ськolo i 6pатoм Baсилeпr У Apкe
скPoМних Aвoх кtМI{aтах.

У тy пopy пoдьський
Кpaкiв стaв свoеpiдним
цeнтPoп{ yKPalнсЬкoгo кyJrЬ-
тyPtloгo й пoдiтичнoгo )I(итTЯ.
Tyт зi6paлoсь 6aгaтo гPoIvIaA-
ських тa пoдiтичl.Iих дiячiв iз
Укpaiни, Яким гPoзиди
6iльrшoвицькi pепpeсii. Бyлo
тyт тaкoж чиiиa,lo кoJrиIIIнlx
пoдiтичних B'язнiв, чдeнiв
oУFI, щo пoвихoAи,rи 3
пoдЬськиx тIopеl\,t. Ha yкpaiн-
ських зеIr,tдяX, Щo yвiйtшли дo
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Банdеpa Cmепaн; пoн. 1940-х pp.

скJraAy Гy6еpнaтopствa,
незa6apoм 6yлa ствopена дoвoлi чисeJlЬна oУ}I, якa стaДa 6азoto
для дiяльнoстi oУH в Укpаiнi. oчoлювaди oУH y Гy6epнaтopствi
.Д,. Миpoн, P. LШyхeвич тa Я. Paк.

Cтeпан Бaндepa пiсля звiдьнe}lня з пoдьськoi тIoPМи тa кoPoт-
кoгo вiдпovинкy знoвy 3 гoJroBolo пoPи}lyB y pевoлroцiйнy пPaцю.
Koдишнiй u Сipиit" пеРетвoРився y гpiзнoгo "БиЙlихa" (псевдoнiм
Бaндеpи з |94О Poкy). I{ей двopirний пepioд йoгo дiяльнoстi (вe-
PесеHЬ |939 p. _ BePeсень L941' p.) нaсичeний вагoмими, iстo-
Pичнo вах(JrивиМи пoдiями. Hайва>кдивitцими з них 6ули: yтвoPення
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Bocнль Kyк

в лIoтoпIy 1940 poкy Pевo.itloцiй-
l loгo Пpoвoдy oУH (PП oУH);
пiдгoтoвкa пoвстaнHя в Укpaiнi й
opгaнiзaцiя Укpaiнськoгo Biйськa;
пPoгoдolцeння y Аьвoвi 30 vepвня
Aктa пpo вiднoвлення Укpaiнськoi
AеP)кaви й ствopення,Д.еpясaвнoгo
Пpавлiння; скеРyвaнI{я y цerrт-
paльнi, схiAнi та пiвAеннi o6дaстi
Укpaiни пoхiAних гpyп iз чдeнiв
oУH та ii пpихильниKiB AДя oP-
гaнiзацiйнo-пPoпaгaнAивнoi i гpo-
мадськoi пpацi.

Bopoэкe стаBJlенtIя Hiмеччини
дo вiдpoдя<енoi yкpaiнськoi дepлсa -
ви й apeпlт Пpoвiдникa oУH Cте-
пана БaнAepи, Гoлoви ,A,еpэкaвнo-
гo Пpaвлiння Яpoславa Cтeцькa тa
6агaтьoх кepiвниx чденiв oУH y
вepeснi 1941 poкy спotlyка,lи пo-

шстaнt1iв дo аItтиlt iмeцькoi 6opoть6и, щo тPиваJra дo iх вигнaння з

теpитopii Укpaiни y хсoвтнi L944 poку. У веpеснi 1944 poку
нiмeцька влaда звiльнилa Бандepу й Cтeцькa з yв'язнення. У яситтi
Бaндepи IIaстaв lroвий етап РеBo.,uoцiйнoi, пoлiтиннoi, пy6лiцис-
ти.tнoi, тeoPeтичIloi та гpoмадськoi дiяльнoстi. Пpo все цe дoвoлi
6aгaтo нaписaнo на 3aхoAi тa в Укpaiнi. Гoдoвнi твopи Пpoвiдtи-
кa зi6pанi y книrкцi: Cтeпан Баlrдеpa. ..Пеpспективи Укpaiнськoi
Pевoлroцii". - Мroнхен, L978. _ 64О c.

,Д,aroви oцiнкy pевoлroцiйнiй Aiядьнoстi Cтепaнa Бaндepи з
пеРсIIективи ниtlirшньoгo васy, 6eзсyмнiвним e фaкт, щo oУH зa
йoгo кepiвництвa стaДa Мoгyтньoto пoдiтичнolo i 6oйoвolo
pевoлloцiйнoto сидolo. Aiтoм 1941 poкy кpaйoвий пpoвiдник AeгенAa
звiтрaв Бандepi, щo 3a непoвtlиМи 

^a||v|у||4 ^ицIe 
B 7-ми зaхiAниx

o6ластях Ai €  3300 opгal l iзaцiйних стаIIицЬ (oсepедкiв),  Яd
нaлiвytoть 20000 членiв. У нaстyпнoмy poцi ця цифpa зPoслa

щoнaймeншe в Aвa Pази.
Бaндepa не Jlишe хoтiв 6yти Пpoвiдrlикoм _ вiн спpaвдi ним 6уъ.

Biн opгaнiзoвyвaв' вiн нaвvaв, вiн твopив i тaки стBoPив вe,rикy
pевoлloцiйнy нацioнaлЬнo-Bи3Boдьнy opганiзацilo, якa BиAеP)кa,ra
15-piннy 6opoть6y пPoти пoнeвoдroвaчiв Укpaiни (|939
1954 pp.). ,Д.ля xаpaктeРистики пpoвiдницькиx aм6iцiй Бандеpи
дo6poro iлroстpaцiеlo Мo)кyть слy)кити йoгo сдoва 3 Jrистa Ao
пoлк. Aндpiя Мeльникa вiд 10 сePпня I94О p.: ..3наlo 

Aвa PoAи
aм6iцii: вeликy i малy. Мала зaдoвoлЬr.Iя€тьсll trta^Им.vl yспixaми,
зoвнirцнiм пoва)каtlнЯМ, фopмaльнoro pацiсto i т. п. .A,ля великoi

Cтoлoн Бoндopo - Пpoвiдник

aм6iцii yсi цi peвi не маroть л(oAЕIoгo знaченItя' BoHa знахoAить
заAoвo,tеI{Hя tIе в Api6них oco6иcтих тpiyмфaх, аде y ведикiй
пepeгroзi тoгo' щo стaе змiстo}r ,киття люAини. I я мaro тaкy
aм6iцito'. Бaндepa твеPAo вipив, щo вiн нeсe 

..Be,lикy 
вiдпo-

вiдaльнiсть oчистити oУH вiд rпкiдникiвn та "вiдпoвiдaльнiсть зa

фopмyвання пoдiтичнoi д.ii нинiIIIнЬoгo AHя' зa пPo.цoB}I(yвaнI{я
AaдьIIIoгo IIIдяхy peвoлtoцii нa iстopиvнoмy зaкpрi".

Biдvyгтя y сo6i Пpoвiдникa' сидьнa вipа y свo€ пpи3начeння
зByчaть нe диIцe в йoгo дистax тa стaттяx' вoIIи B yсiй йoro
дiяльнoстi, y всiх йoгo вчинкaх. Ця вipa в се6е дaвaлa Бaндеpi тy
сиJry кoДoсaльнoi енepгii, якa вiдryвaлaся y всiх йoгo дiях. Biн вipив
y Bи3Boдення Укpaiни i цiсlo вipolo 3апaJlloвав свoix дpyзiв. I ця вipa
тBopида чyAeсa. У цьoмy, мa6yть, гoдoBнa зaсJryгa Бaндepи, йoгo
ведич i йoгo слaвa.

Сmепаtl БанОе|lu
Фomo з пoсвidкu
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Оcun БанЭepa (2.I.1896' Cmpuа
7'хI. 1981, fлаcmoн6уpx4',u|.nшИn Кoнек-
шuкa|fl' СInА) - cuн Muхайlш i fuфpo-
тuнu Бiлецькoi, tvtoлoDuluй 6pаm o. AнDpiя
пa cmpuй (Dяdъкo) Сmеnана Бaнdеpu.
Haв,tавcя ц CmpuЙcъкiй клаcuчнiй
tjlонaзii, .lлен .Плactnц,, з 1912 p. (щP-
fnoк nil npoвodoм Biкmopa Кoвапя).
У 1914 вcmaпo€ Do nzpulot,o noпкa УСC у
pанзi niDхopaнуФxo. Бpaв унactnъ у 6oяr
6iпя ciп Пoпелi - Сiпецъ (1914), нaD
pilкаtvtu Гнuла Аunа ttlа Зoлoma Аuna
(1915), на t ,opi  Аucoня (1916).
30 .D(,1 916 ?Io7|I.в a пorlofl. Еtпanoм
вiDnpавnенuй do Cuм6ipcъкa. У квitnнi

BtДlЙ шIoB як сп PABжHI Й PЕBoл Ю цIoH ЕP

II]o6 нaсвiтJrити )I(итт€Bий цrлях пoкiйнoгo Cтепанa, тpe6a згaдaти
пРo йoгo мoлoдiсть i тopкнyтися пoдiй, якi вiд6yлися Ha
захiднoyкpaiнськиx 3емд,Iх пo Пepшiй свiтoвiй вiйнi.

Cтeпaн, сиtI o. Андpiя i Миpoслaви з fдoAзiнських' rrаPoAився
1 сiчня 1909 poкy в Угpинoвi Cтapoмy, пoвiт Калyш. .Д'.o пapaфii
Угpинiв СтapиЙ нa,le,I(aлo сeлo Бepeжниця ТTTляxeтськa' нaсeдeння
якoi склaдaлoся пopiвrry з седян i IIIJI,Iхти гPeкo-катoJrицЬкoгo
вipoвизнaння. Aише кiдька PoAиrr 6уlи pимo-кaтo,lики' aде й вoни
xoAиJrи Ao цеPKви' пoки пoдьoнiя з Калyшa (мa6щь, y 1912 poцi)
нe пo6yдyвaлa в Беpел<ницi кoстелик. 3 тiеi )I( xвиJlиtlи пiA тискoм
пoдьськoi aгiтaцii пoчaвся мaсoвий пepexiд Ha Pимo-кaтojrицтвo.
Aroди стали зa6иpaтп метPики з пapaфii. oтeць Aндpiй po6ив
пePeцIкoAи y видaвaннi мeтPик' тoМy Iъ{aв чaстi вiApiAини пoдiцii тa
Aoпити в стapoствi, a седo РoзкoJroдoсь нa yкpaiнцiв i пoлякiв.

Пpийшoв 1918 piк, i o. Aндpiй 6ув o6paний Aедегaтoм пoвiтy
К.ny' нa з'iзд Koнститyанти y Дьвoвi, a 1 листoпада 6paв aктивнy
yчaсть y змiнi Bдaди B Kалyшi.

Bесrroю 1919 poкy пoч€ul:lся пo,lьсьKa oфeнзивa (нaстyп - M. П.),
пiсля якoi УГA пepейIплa зa 36pyн. У тpaвнi 19|9 я 6yв пopaнений
y Бpюxoвиvax пiд Aьвoвoм, з тPyAoм пpo6paвся дo Cтpия, пеpенiс
oпepaцiю, а кoJrи y Cтpиro пoчaДaсь евакyацiя, виixaв нa схiд,
зa6paвши в 6aтькa кoней з Boзolr{. Пpoiл<дя<aючи чepeз Kaлyш, Ayмaв
встyпити дo 6paтa в Угpинoвi i 6щ зaскoнений, кoли пo6asив, щo
6paт гoтyстЬся Ao eвaкyацii. Hе пoмoгди мoi пepекoнyBа}Iняt щo гoд,i
пyскaтися 3 Poдиttoto (семеpo дiтeй y вiцi вiд 1 дo 10 poкiв) y
вoенний чaс тa нa пepeдliвкy (rас пеPеA нoвиIrr ypoжa€м' звичaйнo
гoлoдний М. П.) y нeвiдoмe. Бpат 6oявcя нe тaK аPeIптy
пoдьськolo пoлiцiеlo, як зн}ДцaHь пoдьськoi сoлдaтнi нaд PoAичaD{и.

3a6paвши найкoнечнiшi pеsi тa PoAиIIy IIa ABa Boзи' PyIIIиjlи ми
нa схiA i заixади дo Ягoльницi дo швarpa o. Aндpiя oтця Boлoдимиpa
Антoнoвичаl. Пo кiдькoх AtIяx я пoAaBся в AальtIIy AoPoгy зa 36pyv
i дoлyяився Ao кoшa Укpаiнських Ciчoвих Cтpiльцiв (УCC). Пo
piзниx пеPехoAaх Укpaiнськoi Гaлицькoi Аpпrii (УГA) вiд6ylaся злyкa

lBoлoдимиp Aнтoнoвич 6ув oдpyxeний iз Кoтepинoю Глoдзiнськoю, сoстPolo Миpoслoви Бoн-
дopи. 3 цьoгo свящsничoro Poду тoкox noxoдить мoти xoPAинoлo Миpoслoвo Лю6oчiвськoro.

1917 p. тtеpеiхав do Кuевa. Уninlку 1918 p. niDвuщенuti у званнi
do хopунllсoьo ma oiDnpaвпенuЙ з Кoulеlll УСC на Xеpcoнщuнц '
ПiЭ чаc цкpаiнcькo-тtoпьcькoi вiйнu 1918 - 19 pp. вo1ooав a
rV Зoлoчiвcъкiй 6put'аDi УГА, 6ув пopaненuй в 6oях ' Бpaв

alrgcnъ у 6oях УГА на CхiDнiй Укpаiнi. Apешmooaнuй 6iпъulo-
вltка D|u, tliзнiше noпLяксl]vLu . 3 акitlчu o Bid е н cькuй у нiв е p cum еtl
(1925, oiDdiп кot"tеpцii nla 6aнкiвнuцmвa). У 1926 p. odpукuo-
cя з Mapiеto Анnloнoвuч. Пpацloе в Cmpuю в Пooimoвi*l coюзi
кoonеpаn|uв, a зlodoм - a Укpaiн-6анку. Як oDuн iз заcнoвнuкiв
n|ooapucmва t,opoDнuкiв g Сmputo iнiцitooав mа pеdаt'увao llсцp-

oпеpamuo,|oму 6анку.,Aкпluвнut| чле1r moвaPuctпoа,, Сtпpuйщutto,'
ma Бpаtпorca Сiчoвшх Сnpiлъцiз, У 1993 p. 6!0 вiDзнaненu-l7 opа-

'u,of||o,o 
noчеcнoLo t.фмаЪянullа Сmpuя. .\imu : Яpouшв, Boлoduмup,

Ipora.
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Ocиn Бoндepo

з 6iдьшсlвикаМи' пiсj, l  JIКoi \Ia(:тиIta УГA Й УсC oAеPт(aди rlакaз
o6caдити фpollт пpoти rlo, l ,Iкit l  t l  oкo,l l tr1i Чyдrroва.

У тoй час меIrе й чoтаl)Я Cаrr1ryl la (згoд<tм кaтехитa в {poгo6инi)
вислaнo з фpoIlтy Ao oAе(:и зак}trIити тloтpi6Il i  для стpiльцiв pеvi, як-
oт: Ir{идo' сiРttики тoщo. У Aopoзi '  oAнaк' нас заaPеIIIтyвалa чк'
вiдi6pалa з6poю тa гPol l l i  i ,  як гали.Ial l ,  вiдпpaвила дo Kисва. Biд
iнtцих зaаРeцIтoвat|Их N|И дoвiдалися, ш(o галицькa 6pигадa вiдкpилa
пoлякаМ фpollт i  вol lи IзИPУ|]|И^vl ПoХo}oМ lra Киiв. Koли фpoнт
tla6tизивcя,6iдьшoвики пoчaли пepеBoAити аPrlцтoвaних 3 ки €вa Ao
.Д'apницi зa .Д,Itiпpo.

oAнoгo AtIя я пo6aчив зa oгoРo)I(еro кaсaplI i 6paтa o. Андpiя.
3 йoгo Aoпolvtoгolo BAaлoс,r мelti ви;lватися з кoлoни стpiльцiв, кoли
Haс пеPевoAИ^vl зa drIiп1lo. 'Гoдi я дoвiдaвся, щo пo мoiм вiA'iзAi з
Ягoльницi 6paт згoлoсиI}сJI .цo lIастиtI УГА lla кaпeJlatlа' a звiдьнений
пiсля злyки з 6iдьtцoвикaМи' зaМеllIкав iз кiдькoма каl leлarlalии нa
пpиватrIiй кваpти1li в Кисвi. I]oлrrки yвiйruли 3 пaPa,цoМ Ao Кисвa i
невдoвзi t loчаJlи BиAaI]ати пеl)еIIyстки l la Bиl3д Як гаJrичaнaМ' так i
пoлякaМ-кияlraм. 

.Гoд.i 
виiхав i o. r.\Iдpiй з Кисвa дo piднoгo села.

Poдиllа o. .fuIдpiя ltI)o)I(иJ\а кiдька мiсяl1iв y ЯгoльIlицi, a вoсени
1919 poкy пoвePrlyДaс,t дo Уt.pиttoва' Aе я(иJla tIа лaсцi села. I всe 6yлo
6 гapaзд, як6и пе 6iда: мати СтerIана Миpoслава зaстyдилaся в дopoзi
i, пoвepнрIllися Ao Уг1>иll<lвa, захвopiлa. Biдсрнiсть гoспoAaРя в хaтi,
6paк лiкapськoi Iloм<.lчi' IIестатки Й >куp6a зa Aiтей спPичиrrи,rися Ao
poзвolo тфepкyльoзy' так ll\o кOДи l] тpaвlIi 1920 poкy 6paт пoвepнyвся
з Укpаilrи (Схiдrroi Ук1rаillи - п4. Il.), Mиpoславa 6yлa вrкe ва)ккo
хвopа.3aхсrди лiка1l iв,  l 'o^()Bl lo A-Ра Кypiвця з Kaлyша,6ули
6eзуспitulli, i весltolo 1922 poку Миpoслaвa згaслa rra 32 poцi 2|<v1TTя,
oсиPoтивlIIи ссмeрo дiтcй. IJpaт, пoвepнyвtIIися з Укpaiни, 6уъ
зaаpeшIтoвal lий rloлl lкaми. I.Iа i lrтеpвеttцito капiтyли, а такo)к lraшoгo
вyйка oтr1я мiт1>ата A. Li iлеr1ькoгo йoгo звiльнили, oAItatIе 3 тoгo чaсy
я<ив пoстiйнo tr iд rtагляAoм rroдiцi i .

Bаrкке 6улo >киття 6aтькa тa Aiтей. Ta xoч матepiaльнi умoви 6уlи
невiAPaAlr i '  o. ,\rдl iй стaРarrсЯ дaти дiтям пottaткoBy oсвiтy, тoя<
тpиМаI] AJI,I lIих rlитедЬкy.

У таких )китт € t]их o6ставиllaх зРoстaв CтeпaIl тa i l l lцi Aiти.
Пoдiтичнi uIикaltи (цькyвalt lI.rI _ IvI.П.), Bopo)кtlечa та PoзAoP'
спpининeнi пo,UrкаМи в паpaс|>ii o. z\lдpiя, Пeprшe листoпaдa' вoеrlнi

Aii УгA та ii пepeхiд зa 36pyl, eвaкyaцiя i смеpть мaтepi _ цe пooAи-
нoкi мoмellти, якi piзь6или свiтoгляд МoлoAoгo Cтеrlaна та йoгo 6paтiв.

У I9L9 poцi пpивезли Мaлoгo Cтeпаtra Ao }IаIциx poдинiв y Cтpиto,
i тyг пovaвся йoгo гiмllaзiйrIий Ilеpioд. У пe1.lrшi мiсяцi хдoпець пoчyвався
зre, 6o в хатi, кpiм дiдa, 6a6уaтa tlpисJryги' lle 6yлo з ким PoзB€DI(v|TИcя,
Ao тoгo )к т}лкиIз 3а селoМ i тoва1lиlпaмИ' з 

'|Kv1N|И 
зPoстaв в Угpинoвi.

У нaстщllих poках п1rиЬкAя(али illпti дiти, i в xатi 6yлo гамipнo й вeсeлo.
Усi вoни 6ули пильlli та здi6lli Й 6eз тpyдloщiв кitlvaли IIIкoJry. Cтепaн

Сlпrуtnn, з.'tiсa пап |lавo :

,A,а p мох tlа л Bо лoih t,tt t t Р,

I.роен6(рl(Р Рo.l,tаlt, Prlк Бotdаlt, БапDеpа Cnlепан,
Еpi)ctt(lеptеp I}oлоОнмup, IIе.ценськttй €вrcн -Юлiян

Biдiйш oв як cпp oьхнi Й poвoлюцioнop
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Банdеpа -пlto< lttцit (п|nоr)рryч) з ltесlidсl.цtt.lt
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Бандepo Ocиn

Bстyпив дo 
..ГЬастyn тa iнI'циx гiмнaзiйних гyPткiв' 6yв тoвapиськиЙ i

PaAo пoмаIаB тoв€lPиIпaIvI y нayцi. У вiдьнi юw]rv|ttl4 теJк Pадo Aoпoмaгaв
6a6уaв дoмаlпнiй гoсIIoAaPцi' й poдинa мo6uлa йoгo, a oсo6дивo 6a6уcя.
FЪ вакацii тa poкoвiz сзятa дiти виilкд2кaди Ao 6aтькa I{а седo' пoмагaди
йoмy в гoспoдapцi, гo,toвI{o в ФAy тa нa пaсiцi, де 6yлo l20 пнiв
(вyликiв - М. П.), a тaкo,к yдaIIIтoвyBа,lи пPoгyд,II{ки в каpпaтськi
веPxи. He цypaлися такo2I( сeдa: читали AoпoBiAi' o)кY|BИ^v! aмaтopський
г}Ртoк i 6ули AyIцеIo читaльнi "Пpoсзiти".

У 1927 Poцi Cтепaн пеpeiхaв Ao AьвoBa i зaписaвся нa
агpoнoмivний факyльтет. 3paзy BIсIrtoчився B стyAеtlтськe )I(иття тa
Aiядьнiсть УBo, a oпiсдя цiлкoм BiдAaBся opгaнiзацii Укpaiнських
Haцioнaлiстiв. Biд тoгo чaсy пoс.дa6ди йoгo зв'язки з PoAиIloю' a Ao
Стpия зaск;lкyвaв ,IиIIIе нa кiДькa гoAин пo дopoзi AoAolt,ty.

Пpийшли poки 1930 _ 1'933, чaси aPеIIIтiв' 3гoAoм Bapшaвський
пPoцес. Пpo дiяльнiсть Cтeпанa в opгaнiзaцii у |927 - 1931 poках
нixтo з PoAини' навiть 6aтькo, нe D{aди вiдoмoстeй. Мoясливo, щo
6paтiв oлeксy та Baсидя Birr yтa€мничyBаB в opгaнiзaцiйнi спpaви,
6o я частo 6aчив y ниx пiдпiльнy лiтepaтypy тa детIoчки' пPизHaчеI{i
дfJrя кoльпoPтa,кy (poзпoвсtoдэкеtlttЯ - Iи. П.). II]oйнo кoди в
чaсoпис€tх y зв'язкy з aPeцrтyвalrl{яп{ пoяви,loся йoгo пPiзBище' наJt{
сталo BiAoМo' щo стeпaн викoнy€ BEl,кJlивy opгaнiзaцiйнy po6oтy.

Пiс.пя poкiв Poыlyки стpiнрся я з Cтепaнoм пiд нaс [сyдoвoгo]
пPoцeсy y Aьвoвi 1936 poкy. Ha пpoцeс пoixaB я з 6paтoм, i завддки
3€rхoAам o6opoнцiв A-pa l[Iщевивa i д-pa Cтapoсoльськoгo Ми lvtaли
нагoAy гoвoPити зi Cтeпанoм. Гopni за йoгo мРкнIo пoстaвy пiA чaс
пPoцесy' PoзпPoщaдися мИ з |IИNI:. Я - нa Aoвгy PoЦУкУ, a рrя 6aтькa
6yлo це oстaнн€ пPoщання 3 сиHoIr{.

Пoкoтидисл дaльшri пoдii _ засyA тa зaпPoтoPeння Cтепaнa дo
тюPIvrи' i в тoй чaс зHoBy пiPвадися зв'я3ки зi Cтепанoм. 1939 piк -
пoxiA Hiмеччини Ha Пoльщy i кiнець "мoцapствa'' (нaддеpлсaBv| -
M. П.) _ пpинiс свo6oдy пojriтичниI}t B'язняIr{. Хoч вoеннi дii нa
тepeнi Пoльщi 6уlи в poзпaлi, я oAeP,кaв кoPoткy зaпискy пpи6лизнo
такoгo змiстy: "Я y Aьвoвi' не rr{o2кy зaгд,I}lyти Ao Bас. Koди 6 хтoсь
пpиiiхав, питaйте за мtlolo в o. Kyницькoгo. Cтeпaн".

Haстyпнoгo AIlя пyстиBсl я зi rпвarpoм Ч.[а6aнoм] М.[икoлoro] y
.цoPoгy нa Aьвiв. Tяя<кa 6yлa дopoгa: пoчасти пoiздoм, пPинaгiAIroю
пiдвoдoro, a зi II.{иpця _ пitцки. I тaк дo6pa^Иcя NI|4 дo [сo6opy]
св. Iopа. Heмaде 6ylo нarше PoзчaPyвaHня' кoли гrи дoвiдaлися вiA
o. Kyницькoгo' щo Cтeпaн вiA'ixав тoгo Aня вpaнцi дo Кpaкoвa.

Зайнявrци 6iльIлy чaстинy захiдroyкpaiнськиx 3еIt4едЬ' нiмцi
пoчaли вiдстyпaти. У тi гpiзнi Aнi я Aiстaвaв зaписки вiд Cтeпанa, y
якиx вiн пPoсиB 6aтькa (y тy пoPy o. Aндpiй 6yв пapoxoм y
Tpoстянцi, пoв.[iт] Бoлeхiв), щo6 нeгaйнo виiхав з PoAиtIoю нa 3aхiд.

СuDяtnь: Ocun БaнDеpа з Dpцжuнolo Mapiею;
сmoЯ?ftь злiaa наnpaao: Boлo)uмup, Ipuна з чoлooiкoлt

Cmеnанol,| Чaйкiвсъкut"l, Яpoслав

Biдiйш oв як cnp oьхнi й poвoлюцioнop

oдlaк тoй нe
хoтiв пoкинyти
piднoгo сeдa.
Пiзнiпre, кoди
6iдьцroвики 3a-
Йняltи зeмдi пo
Cян, Cтeпaн
пPисиДaB дIoAeй'
якi мaли пеpe-
вести 6aтькa нa
ЗaхiA, aJrе Bitt,
незвaл<аIoчи tIа

l\,loi пePекorry-
BaннЯ' стoяв
TBеPAo нa сBo-
€rvry: }loB,lяB'
гoAi ДиЦJaTи стa-

Ao 6ез пастиPЯ.
У 6epезнi 1940 poкy вивезJlи 6iдьцroвики o. Aндpiя i Aвoх йoгo

AoнЬoK нa Cи6ip. Бр вiн слa6oгo зAoPoB'я' тo)к нe Aoвгo пРo)кив нa
заслaннi. 3a oдеprканими вiдoмocтЯN|v|| пoмeP у 1942 poцil.

ПA чaс нiМецькoi oкyпaцii не Мa^и ми вiсгoк вiд Cтепaнa. II]oйнo
в 7942 poцi oтpимaв я дистa' y якoМy вiн пoвiAoмив' щo oд'P1ллtився
й rкиве в Кpакoвi, a тaкo)к AoAaв знiмoк AP}DкиHи й дoнi Hаталки.
Бiдьurе вiстoк вiд ньoгo ми tlе мaли. Мa6рь' зa пPацeIo й тyp6oтaми
пpo opганiзaцiю нe мaв вiн vaсy пiдтpиМ},Bати 3B'Я3oк з PoAиHoIo.
.A.oхoдили Ao }Iас вiстi пpo тe' щo нiмцi зaapaптyвaJrи Cтепaнa тa йoгo
6pатiв Bасиля й oлeксy, якиЙ лpиiхaв дo Кpaкoвa з Pиlta, Aе кiнчaв
стyаii. У 1942 poцi нiмцi пPoвeди нa зaxiдниx yкpaiнських земл,Ix
aPeцIти сepeд яленiв oУH. Toдi зaaPештyвaди й мене, як пoсаAtlикa
м. Стpия. Ha Aoпитi в.{poгo6инi reстапЬцi ПИTa^|4 ltlеttе пPo Cтепaнa,
зи 6ув я B кoнтaктi з ним i якa 6yаa Ivloя д.iяjrьнiсть в opгaнiзaцii.
3aвAяки дo6poмy свiдveннro сoт.[никa] Hикoлина, oкP}Dкнoгo
кoмeнAaнтa пodцii в Cтpиlo, зa кiдькa Aнiв мeнe звiдьнили.

t944 poку я виixав 3 PoAиHoIo нa емiгpацilo. oсiли ми в oкoлицi
Perене6ypra. Toдi я нaстo 6рaв y.A,oпoмoгoвoмy кoмiтетi, стaparovись
дoвiдaтися щo-не6yдь пpo Cтeпaнa тa йoгo 6paтiв. Toдi впеpurе
дoвiдaвсл, щo oлeксa i Bасидь зaгинyJlи тpaгiннo в Авшвiцi, a Cтепaн
пPo)киBa€ з PoAиrroю в Бepлiнi.
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Katmуat 6epel.u. - 1980. - Ч. 19, _ C. 6 - 9.
(\pукуепъcя в cкopo,lе,roм! вaptaнпt)

зAвтop спoroдiв тo C Бoндвpo н9 знoли, щo внкoвoдисти уь'язнtlля o. Aндpiя i l 0 липня 1 94 l p.
y Кисвi poзстpiляли.2 Boхливi цopкoвнi святo, щo мoють пoстiйну tory
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.зAluloлoryгoт}tsABся
.цo HAЙ BA)lG|иx BипPoБyBAHЬ...''

raан Кулъ't.uцъкuil

3нasить, в седi oстpoвa в 1935 -
36 PP., кoJrи я вх(e знaв oтця lддto
Baсидькiвськoгo' кoтPий 6yв знaйoмvtit з
Андpiсм Бaндepolo. .A,oсить тoгo' щo AeсЬ
в цi poки 6yлa iнфopмацiя пpo те' як
пoJl,lки зaмoPAyваjtи oльгy Бaсаpа6*.
oдин пoльський пoдкoвIrик IIpoгoвoPивсЯ
Aeсb свo€мy сyсiдoвi, як це все 6yлo. Harш
сyсiд 6yв i всe цe Poзка3aB' як вotlа
зaгинyдa, писадa тaм кpoв'to i як мyrили
oлro Бaсapa6.

Toй iAe, щo6 пoдiлитися цiсlo
iIrф<lpмацiсIo з Андpiсм Бандeporo. Boни
сo6i, Baсилькiвський i дяк, poзпoвiдaють,
a мoлoдий Cтепан Бандepa, якoмy 6yлo
тoдi яoтиpнaAцятЬ poкiв, пoсJryхaB Bсe це
i пirшoв тalr,r y дpyгy кiмнaтy.

Пovр, як тaпl lvroPAyвaди oдro
Бaсapa6, як цeй Poзкaзyвaв' i взяв тaм

ttитки' i зaпиxaе сo6i пiд нiгтi гoлки, aлe
iAе, пiA пaлeцЬ - oAинl Apyгий, тpeтiй...

МаltDpir lкu t1,ttt iв i  t ; t tк. l tur)ачitt  Спpttt i t ,ькoi  t iмltoз i i  Do Мopuluна.
Tровеttt ,  l ()25 р () lпсttан БанОеpа в dpaюму pяdi злiва 9-й

Зaхt>дить сестpa ( l laпeвI lo, Маpтa), г^Янy^a' щo в r lЬoгo цi  гo, lки

пiA rt iгтЯМи, i пiдrlялa кpик: 
..ТTIo 

ти po6иш|,'.
Батькo i Baсидькiвський iдрь Ao r{ьoгo' диB^JIтьсЯ' щo вiн тaм

rIapo6ив. ПитаIoть навiщo, a вitr BiAtIoвiдас: "Як мerle 6yAyть пo.l lЯки
МoPAyвaти' чИ Я Bv!тpv1Маlo такi тopтypи?''.

Poзyмiстe, вitl вясe тaкиМ Мo.^oAиМ toнaкoп,r се6e гoтoвив Ao такиx
стPаIlIних випpo6oвyвaнь.

Bжс пoтiм oтeць Iлля Bасилькiвський пpихoдив Ao rlaс AIi € l Paзи tta
peлiгiro Ao lIIкoJrи. Bilr rrапr викдаA,lR,A,ссять зaлoвiдей, Кaтeхизм, Cтаpий
i Hoвий Зaпoвiт iзавrкди /\ля }Iас зl lахoAив 10 - 15 хвилин, щo6
пpищепити rlаrr,t '  МoJroAим дiтям, пaтpioтизм i дю6oв дo Укpаi l lськoi
Haцii. Cepед ilrrцих пpикладiв PoзкaзyBав нaМ y)кe тoAl пPo lиojroдoгo
хJroпця Cтепаtrа БalIдepy i те, щo вirl po6ив 3 тИN|v| гo^каМи.

Басapa6 Ольlа

цtкaTyДкy' дe 6yли гo,lки'
так гди6oкo' щo аЯ( кPoв

. Бoсopo6 oльг o |24.07 .| 8 89 - l 2.02. l 924 ) - визн orнo rPoмoдськo.noлiтиннo дiя,rкo. H oвнo.
лoся в ПopeмишльськoмулiцoТтo Toproвiй oкoдeмiТу Biднi. oднo з opгoнiзoтopiв,Плoсrу. в
Гoлиrинi,x iнoчoiчoтиЛerioнуУСC.ПpoцroвoлoвпoсoльствiвГeльсинкi ,oуl9 l8-Poдни-
кoм noсoльстgo YHP у Biднi. 3 l 920 в YBo. Улiтку 

.l 
923 зo дoPучвнням €вreнo Koнoвoльця

нoлoroAxувoлo зв,язки з 3oxiднoю Укpoiнoю. У Львoвi сniвпpoцювoлo э peфepeнтoм
poзвiдки УBO Oсиnoм I lу*и"им. Apeштoвoнo 9.o2.1924, Пiд roс o6шуку в iT хвopтиpi
6yлo знoйдoнo вiйськoвo.poзвiAувoльнi дoкyмeнти, якi пpинiс Думин. зoxpeмo nлoхи дис.
лoкoцiT ropнiзoнiв зi всiеi Пoльщi. Пpoтяroм 3 днiв зoзнoлo стPoшних тopтуp. 3oкoтoвoнo
кoмiсopoм пoлiцiТ Koйдoнoм i oспipoнтoм Cмoльницьким у слiднiй тюpмi нo вул Яхoвинo.
|нсцeнiзувoли сoмoгу6ствo. У iT пepэnoхoвoннi нo Янiвськoму uвинтopi 6poлo дoсть пoнot
l 5 тисяч oсi6 3roдoм y кoмsPу N 7, дe сидiлo o' Бoсopo6, noтPoпив Aнлpiй Мэльник. Toм
вiн знoйщoв нoписи: .Bмиpo|о, зoмyчeнo, пoмстiть| O Бoсopo6" тo '3o кpoв, зo сльo3и,
зo Pyтнy вoPни нoм, Бoxo. Укpoiну|,. У Львoвi в C,]' i l 49 ствopeнo мeмopioльну кiмнoту.

3аnucаo Гput.optil ,\еl ' l 'ян 11,09.1998 f . g м. Калуult.

Оnу6лlкoванo:
Boля l Бatnъкlaщuна. - 1999.

Чuc. 7 (14 l 30). _ C. 111 - 112.

, ,  3oмoлoду roтувoBcя дo нoйьoхзнх виnpo6увoнь.. . ' ,



Kлцл'utцuн Muкoлa - 
.,HеЭo6ut||1l17',,

,,Hсno6opнul7,,,,,otfltt 'авa,, (25.II.1909,
c' Moctпulllp, I(ллуcъlan7 p-н, Iванo-Фpан.
кiзcъta o6n. - 4'х.2003, y'еtпpoйm,
CIIIА) - npoвidнuй Diяч ОWI. Haoчавcя
у Сtlшtttlсltаoiocъкit7 mа Аъoiзcькit| oiлlttа -
зiях, з 1929 - cmуЭенm кttаculнoi фiлo.
пot.ii' в Кpакooi. Буo нпенolw ',rlлacn|у',,
УBo; o oУH - 3 час! at'вopеflt|я'.
14.w'1934 lаapеu|fпoвaнufl у cпpaoi
Ilеpaцькoco, зaсуdтсенuй 1|а docмzptпне
ao, я'lt'е'r,a. Пoкаpання вiD6цвaв у Cельt,1ах
у кaмеpi-oduнollцi. У 1939 - 41 pp. tu-
pе6уoав у Кpaкoвi' 1arciнчuв с-|п.apшuflcъкa
uикoлa iл,, Кoнooалъt9я (1.й вunуcк),

У кoirпнi 1941 нa II B3 oУH 6уo o6pанuй чnlaroм Ioлooнoю IIpo-
вoОу. oloпuo rliвнiaну noхiОну xpana. У веpеcнi n?u6ao у Жu.
molу|up poзсniDувatпu в6uoсrtlвo Cенuкa i Cцi6opcькoю. Tам flolo
lallpешmuвапu, зcФoм зacфuлu нa piк m'op,'u m.a 2,5 poкu кo|tц.
mвфpa oсвенцill. ?oiльненutx 19.хII.1944' У 1945 - фiнaнсooutL
pеФеpеfltt| Пpooйц oУH. 3а нt'ксllo,I fuнDеpu opaaнiзувaв i o,laпuo
tпеpенoвuй npoвiD His+tеччuнu (1945- 49 pp.). У 1946 пzpеd амz.
puкaнcъкolo впadoю lсlхuu,|po уtnilaнiв з pа1янcъкoi aplwii, яlaх
хomiпu вudаваm.u яrc Эезepmupiв. Haa,nвcя в УBУ, зaхuctпuв doк.
tnopсbKg Эucеpmaцiю з укpаiltсъкoi лitпе,pаttlуpu. У 1949 nepеiхaв
do CIIIА. У Пpoв&i oУH - pеФеpеflm 3 ouхooaflflя l.loлoЭi. Був
сскpсtшapе,I' Noлaooю Ioпoвнoi' PаDu oУH' Авtпop cttoшdiз ,,B no.
хoDi Оo Boлi', (1975), nу1niцuc|nuчнuх i вuхoвнuх cnаmсй a пzpi-
oduчнuх вudaннях,,Гoмiн Укpаiнu'', .,TеpеN|,,, .,Biсl!xlк'',
,,Buзвoпънul7 ш|I|ях,', .,nIпях пеpеJltoNl|'' . rloхoвaнut7 нa мiсцевolt,у
цвuнmаpi Cniзеd.

сIloмt,t Hи п Po IIPoB!ДHи lи oy}t
стЕIIAHA БA}|ДЕPу
(з кшrm ..B пoхoдi дo вoлl''. - Topoнтo' l 9т 5.- т. t )

IIЕPIIIA PoIMoBA 3 БАHДEPoIo

Бyлo це пеPед сaмиItltи )l(tlивaми 1931 poкy. Haд пoлями мaйлсе
стигJloгo з6iл<я<я пeк^o сoнцe' неlvtoв хoтiдo пpиспiшити чaс хснив. Я
oPaв' aдe кoнi дуглсe нeпoкoiдися: iх o6сiди муxvt Й rreмиJroсePAнo TЯ^И.
I кoнi, i я 6уlи Ay,кe Bтolvr,rенi, a тoмy Я зa^ИIIIvrB IIPaцю щe Aaдeкo
Ao пoJryAHЯ, щo6 нe Bисн:uкyвати кoнeй, 6o й 6aтькo ка3aв' щo6 ix
}laAтo нe пepeвтoМлIoвaTи.

Я 6ув lla вaкaцiях i пpaцroвaв' як гoспoдiapський син. Miське
..пaнстBo'' з Ме}lе o6лeтiлo, й нiхтo нe 6yв 6и мене пiзнав за пJryгoМ.
Toдi я шкe 6р пo мaтypi.

Iдyни noдвip'ям, я пo6aвив' щo хтoсь гей6и мeнi знaйoмий
пpoйпroв 6iдя наших вopiт. A тorvry' щo наruе пoддip,я 6уlo o6сaркене
гyстo гpa6инoro i ядинolo i нa AoPoгy 6yлro видro JrиIIIе пoIIaA вoРoта'
я пiAiйIцoв 6дия<чe й пo6aчив нa дopoзi Бaндepy. Biн iшoв сте)t(кoto
пoнад пpидopoлснiЙ piв, з вaдiзкoro' щo ii пepeвiсив сo6i нa кoстypi
чеpез пдeчe. Я пiд6iг д'o IIьoгo i пpивiтaвся.

Я знaв yсiх тpьox 6paтiв Бaндep, адe AoкЛaAHo нiкoди нe мiг iх
poзpiзнити. Я дишe знaв' щo нaйстаptпий з нru( сniвaв y хopi в
Кaлyшi, B APyгI{х 6aсаx. ПiA чaс спiвy я 3aвжAи стaваB 6iля ньoгo,
6o вiн дo6pе rитaв нoти i мaв дo6pий слyх. Мiй 6paт 6уъ oAtloгo
pа3y в i:сlьoмy Aoмi й пiзнiшe oпoвiдaв мeнi, щo PoAинa Бaндеp мaс
в сe6e цiлий xop BкJrIoч}Io з фopтeпiaнo, IIa якoмy звичaйнo
акoмпaнy€ oA}Ia з сeстeP.

Бaндepa нe Aaвся нaмoBити' щo6 зaйти дo нятпoi хaти' тoп{y я
лишe пpoвiв йoгo дo Мoстиськoгo аiсy. ЕIe пpигадyro тепеP' пPo щo
ми тoд,i гoвoPиJrи' aде в мeне зaлиIIIиJroся вPЕuкeнHя' щo вiн iIдoв з
Boйнидoвa з якoiсь opганiзацiйнoi po6oтvt, i тoпry нe xoтiв
зaТPимyBатися y нaс. Хoч я yже нaдеЯ(aв дo opraнiзaцii, aаe 3 ниlvl
нe мaв зв'язкy. Iдyзи з Бaltдepoю, я 3aпpoпollyвaв йoмy, щo
Aoпo}rox<y нeсти вадiзкy' алe вiн нe пoгoAивсяl кФкwи' щo ваliзка
пoPolкня i дегка. Ta менi зAaвaдoсЯ' щo тaкoю Jlегкolo вoнa нe 6yлa.
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l!е 6yлa Мo,l IIеPIIIа зyстPiч зi Cтепaнoм Бaндеpolo, пpo якy Ми
пiзIl iцIe згaдyвали I] тIol)Мi. ToAi вi l l  мetl i  пoтвepAиB' Iцo йoмy 6yлo
IIе rra Pyкy' щo зyстpiв зl lайoмoгo.

ДPУГA 7усTPlЧ

Iншroгo Paзy ,l в)I((-. AoRtlIс гoBoPив зi Cтeпанoм y Калyпri, кoли
Iии пiд. чaс IJaкацiй iхали дo llсlйltилolrа 3 кorrr1epтoМ lIa пoшaнy Iвaнa
ФparIка. Toдi стyдсrlти пl)oвoди^и yAapнy кaмпаttilo, з6иpaloни гpoшli
lIa пpссol iий rloнд ..Стy[CII. lCЬКt)Гo 

urл,r lхy' ' .  Ми Рс.r3гoPIryли тy
кaIипаIlilo такиIvl сII..lсс16t>,llt, tt1o rtiдгсlт<.lвиJrи кoнlIePт, Aiстa,rи Ao3вijr
iз стаpoствtr ('гака 6улtl llvt nol'ir пoЛьсЬкoi влади) i iзAиди пo се^ах'
Aс пoлагol\)I(yIJали а)к . l . lJи сIlI) i lr}и l laPaз: Beли кyдьтyPtlo-oсBlтItIo
lIPaцto' oPгalr l3yвaJrи l l iA tIас вакаr1iЙ стyAеIIтiв i пеpевoдили з6ipкy
IIа rIPесoBий 4)()IlA.

CтyAеtlтсl,ка сскI.(i,t в Калишi 6vла тoгo poкy пiд yпPаBoro стyAентiв
iз ссда Ilеpхrrя. .1I 6у' l i  r 'oлоl lс l lс. l .  Кpiм тoгo' B yIlpавi 6yлl l rце Матвiй

Аyда i Al lд1l iй 1lсl, 'r iЙ. oi iидl lа t lс l l tи 6yли eiIтyзiaстами спiвy, мaли
великий Blt:tиl] ttа <:r.yдеttr. iв' i t т()М}, в тoй . l i lс It lи ствopиJrи Ay2кe
мiцIlий хо1>. l}i;16yвUlи кol l l ' lc l) l  и в Гoлl l l l i  i  Хoтi lI i  6iля Кaлyшa, ми
Itемorз6и Ilpol}е.lи гt lI lс.paльl l i  t lpo6и, a тoМy rlи6иpaлиcя дo BoйIlилoвa,

Ae спoдiвад}lся I\,rати l lаЁl6iльrший пpи6yтoк з кo}IцеPтy.
тrcкirlo.tи, tttlки tlсi tl.llсIlи хOPy з6е1rрьс.lI, Я РoзМoBJr,IB з Бшlдеpolo.

Кoди вrкс всс 6yлo Гoтoвс' I)аlIде1>а ск;iзaI]' lll() JиyситЬ пlс вiдiйти rrа
кiлька хвидиtI' ;t/.lс l]il(с IIe пoвeРrryRся. Ми Aol}гo )кAаl^и lla llьoгo' ЦI}кали
за ttиМ' вpепlтi tтoiхaди f,>сз llьoгсl. Bя<е y lJoйтlилoвi ми AoвiAaлися вiд
iнlпих дpyзiв, якi пpиixали пiзIliule, щo Стeпata аI)сIlIтoвaIro.

Кoнl1rpт llaIш вiд6yвся ltiд вpаrкенri'М 1.oгo !}ипаAкy. Harпi вистщи
Ily6лiка Ay)кe сеPAе\IIIO oгt/lескyBaла' 6<-, я, гtoки пoчaти пPoМoвy'
пoir lфrlpмyваB' l l lo rtашс спiзIlсI lIIя BиItиклO вlIaслiдoк тoгo' ulo oAIIoгo
IIлсIIа хoPy аPe[IтyBалa в lGлyui пoлir1i, l l .

3аlrаз tt iсля кOlrцсРтy IIoлЬсЬка пoлil1i lt r lеpeсJryхaлa й мel lе та
вiдi61l:rла вiA r lас дoзвiл tra I]JlalштoI]yваIrtrЯ кotl l1epтiв пo сеJlaх.

IIа Iцастя, тoгo l)aзy l)аrtдеpa Aoвгo rIе сидiв y в'язtlицi i ,  здaстьс.rI,
l lастytl l loГo Tи)t(lIЯ' y IIol leдiлoк (y Калyшli кO)кttoгo пolreдiлка 6yли
яpмapки), Ми IIa l rpo6i хopy tзrкe ot lаI1iйt lo йoгo п1>ивiтали.

сIllBIIPAЦ'I

Iдy.rи пiсля вакaцiй дo Кpакoва IIa сгyAii' Я Bстyl.lI,tB дo Aьвoва,
lцo6 скласти зIзiт. У Аьвoвi мelIi дoвeлoan 6уи lla цiкавoмy pефеpaтi
; l lа ш1е r1iкавiIпiй дискyсi i .  Яl звеpl lyr i yBаI.v, I lIo l iarrдepa сидiв y зaДliй
, iавцi залi i  l lе 6pав yчaстi l] дискyrri. 

,1 
о,o 1.;.jy Я 3I|ИуI He PoзМoвлJIв.

Cпoмини npo |7poвiдннкo oУH Cтeлoн o Бoндepу

(в dpцtt l , t tу pяёi .злiва, 2-й)
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oДtaчe я Heмадo зAиByвaвся' кoли зa Aвa чи тpи ти,кнi п06ачив
йoгo y Кpaкoвi B сe6e в пoмeIIIкaннi. Toдi я B,I(е Ivraв 3a сo6oю
пiвтopa Poкy викol{yвaння opгaнiзaцiйнoi пpaцi на пoдьсЬкo-
чесЬкoll,Iy кoPдiol{i. Ми o6мiня,lися yltloBдeilИN|v| сJloBaми кJrички i
дo6pe пoсмiяttиcя, щo IvIи дoсi пpo се6е як пpo в.lrенiв opгaнiзaцii
нiчoгo tlе знaJlи' хoч такi дaвнi знaйoмi. oAнaче дaл"кo пiзнirпe

мадa тoй пriнyс, щo It{и N|УcИ^v| кoPистyвaтисЯ ч}DкиМ iндeксoм. 3нaю,
щo oсaдцa пiзнiпrе 3a те пepесидiв дeякий нaс y тlopмi.

Я 6ув 6и oсяNIУ пеPeпPoсиB зa пpикpoф u*u-np, .,"pпriй зyстpivi,
та' нa )I(aдь' мeнi й дoсi Hе .цoBeJloся йoгo зyстpiти.

Але вiн мar BeJrикy засдyгy' 6o виказкa ylto,кJlивидa Cтeпaнoвi
Бaндepi пеPexoAити чepез кopAoн IIPoтягoм jвox poкiв. Якщo взяти
Ao yBаги' щo Cтепан Бaндеpa 6ув у тoit тaс Кpaйoвим ПpoвiдIикoпl,
тo l{o,I(еМo HaJrФl(Ho oцiнити пoслyгy п. Oсадци. Bсе лс тaки хoчy
пiддpеслити' щo чy)ким iндексoм ми з Каpпинцеtl.t пoкoPИcTУBa^Иcя
ДиIIIe тoпlyt щo yмoви нe дio3Bo,tJIди знaЙти iнrцoгo вихoAy.

IIEPEкIД KoPДoHУ

- 
Мiй- пepпrий пеpexiд кoPAoнy з Бaндеpolo я пPигaдyo сo6i дyлсe

дo6pе, 6o пiзнiше ми нe Paз пPo 
"ьoгo 

згiдрalи.-Я iшЬв вepeз мiст
нa piцi oдьзi в TeIпинi пoпеPeдiy' а Бaндеpa в "пpилизнiй вiдда.rri",
як y Haс }taзиBa,loся' зa Мнolo. Bаpтoвi нaс не 3aтPимyвaДи aнi пtене,
aнi йoгo, 6o ми ви6иpaли чaс' кoJlи po6iтникй Йanлu нa пPaцю'
пеPexoдЯчи мiст з пoльськoгo 6oкy нa чеський. Пiзнirде Бaндepa
)кapтyвав' щo' вдастиBo' п,tи 6aгатo втPaтиди' 6o тaкиil пepехiд
кopAoнy нiчoгo rrе вaPтий' 6o нe 6yлo пPигoA.

Cnoмннн npo Пpoьiдннкo oУH Cтoлoнo Бoндopу

3 тoгo raсy Бaндеpa 6yв мoiм чaстиМ гoстем. Пpиsинoro цьoгo
6yлo, пriяt iншим, i тe, щo Kаpпинець пoчaB вести хirvrisнy ла6opaтopilo.

oстаннiЙ Paз пePеxoAиB я чepез oльзy в6piд, кoJrи I{iс Ha чeськy
сToPoнy з}tiмки 6oйoвикiв oУH Пpипlдяка i Гoлoядa, якt 6уlи
зaсyдя<eнi на кaPy смеPти й зaгинyли смеPтto геpoiв.

oстaннiми нaIIIи}rи пaсФкиPalr{и' якi DryсиJrи Йти vepез oльзy,
6ум ЯpocлaB стецЬкo i пpoф. Iвaн Tесля. Boни пpиiхaди зi Aьвoвa
дo Kpaкoвa з нaдe)I(tlиМи кJrичкalvtи, щ06 ми ix пepевeли нa чесЬкy
стoPoнy. Ми вx<e Мa^И o6a з Каpпинцем сBoi деriтип{aцii (пoсвiд-
чe}Iня - Iи.П.)' Еulе Ao ниx }Ie п{oЯ(нa 6yлo дoпaсyвaти нi oднiеi,
тoDry Dryсиди йти вepeз вoдy.

II{e 6yлa Рання oсiнь i мolкнa 6yлo кyпaтиeя. Ми iх пpивели нaд
oльзy, i вoни, poзi6paвшись, пiшли кyпатися мiяс iнlцими ,lIoAьми'
щo тaпr тeх( кyтraдися. Я зa6paз iх фpaння в }Iaпдечtlик i пеpенiс нa
APyгy стoPoнy чеPeз мiст. Пpoвipивши, .це 3нaхoAяться гpaниvнi
стopoxti, я наAiйIдoв нaд pi'rкy, Aе пo APyгiЙ стopoнi BotIи Aва з
Каpпинцeпr нi6и кyпaлися, i пoкликав ix нa APyгy стoPoнy.

Boни скopo в6paлиcя в свoi y6paння Й rliшlи зi мнoto нa стaнцiro,
Ae я iм кyпив 6iлети, й вoни пoixaли дo Пpaги.

Шуr I ПP0BIДHI|K

ШA чaс наIIIих зyстpiveй Cтепaн Бaндepа, як 3AaвaJroсь, мaв нi6и
Aвoякy вAaчy. Кoди йrцдoся пPo opгaнiзaцiйнi спpaви, вiн гoвopив
незвичaйнo пoва)кHo' Pечeвo (дiлoвитo -Iи. П.) й сеpйoзнo, aле кoди

Po3lt,toвa нa opганiзацiйнi теми закiнврaлaся, вiн стaвав вeселим, гoвip.
ким, я<apтiвливиrvr i лro6ив, кoди йoгo спiвpoзмoвeцЬ теJк вiAпoвiAнo
пoBoAився. Toдi 6yлo спpaвдi Beсeлo' i, хoв y не6езпецi, чaс пPoxoAив
скoPo тa пPи€}rнo. Biн yмiв Ay?кe дeгкo тaк пePeкPyтити с,дoвo a6o
вiдгIoвiднo йoгo пoд'iдити чи BиIvloBити' щo вш(oAив веселий калarи6yp.

oднoгo Paзy я пpиiхав дo Аьвoвa i зaйrцoв дo y<paiнськoi гiмнaзii
нa вyлицi Aьвa Caпiги, Ae БaнAеPa меIIIкaв y теpцiaна (стopoя<а
Iпкoли) Pазolvr з якимсь стyAентoпr фiлoсoфii. Ми yвeсь чaс тiдьки
peгoтaJlи' 6o пpи тoмy стyAeнтi не мoгди Poзмoвд,Iти пpo opгaнiзa-
цiйнi спpaви.

oднave, нeзвФкаIoчи на тaкi нaшi дp1глснi взaемини, Бандepa вмiв
6yти срopим. Якщo я Aекoди зpo6ив нe тaк' як тpe6a 6yлo, тo вiн,
пPaвAa' }rе сePAиBсЯ' aде гoвoPиB тaк мадo' щo цe 6yлo AлJr мене
пpикpiпrе, нiлt кoди 6 вiн мене нaсваPиB.

oAнoгo paзy пreнi пoпалo BiA ньoгo, кoли Бaндepa пo6avив пiд
нaс o6iдy в Акaдемivнoмy дoмi, щo я взяB сo6i л.yrкe oщaAний o6iA.
У тoй чaс я Мaв зaBAяки Opгaнiзaцii ABoти)I(неBиЙ квитoк нa всi
пoiзди в Пoльщi i мaйяtе чoтиpнaAцять Aнiв пpoвiв y вaгoнi,
викotlytoчи opгaнiзацiйнi завдaння. A щo гpoшей y мeнe 6yлo як кiт
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нaп,lакaв' тo)t<' як я згаAaв' мiй тoдiшнiй o6iд мyсиB 6yти дyхсe
скpoмний i oщaдний.

Пiсля o6iдy БандePa зaклиKав Меllе Ao свo€i кiмнaтки нa
"Камsaтцin, в якiй Biн нe DtецIкaB' тiлЬки вiд6рaв зyстPiчi' i зaпитaв
п{енe' чolt4y я тaк мajlo lМ.

- Якщo ти Bесь vaс y poз'iздaх i мaйя<e не спиIII нoчaми' Ao тoгo
хс нe 6yдeш iсти, тo як ти зIl,to)кelц викoнyвати свotо пpaцю? _
зaпитaв вiн rvrене.

I{е 6yлo всe' щo вiн менi в тoй час скaзaв' aлe цьoгo Bистачидo
дР,lя менe' я дo6pe засopoмиBся.

Iншoгo paзy 6yлo тaк' щo я пpивiз iз,A.aнциra дo Aьвoвa "6aгa}<".
Я пo.rхaв 6ув туьи пo валiзкy 3 PeвoJlьвеPами Й нa6oями' aле B.{aнциry
Aндpiй ФeAинa сказав мeнi, щo якpаз oстаI{rrьoгo Aня наAiйrпoв
п€rкyrroк iз ..Cypмolo'', ЯКУ тpе6a вiдтpаtlqlopтyвaти дo Aъвoвa. Я, як
звиvайнo, 3 oщаAнoсти за6paв ще й вaлiзкy ..CypМи'' i всe pазoм пoвiз
Ao Aьвoвa. Кoди я пPo все цe сказaB Бaндеpi, вiн тiдьки зaввzDкиB:

_ Як мox<на oAнe з дpyгиIvl мiIпaти?
oнeвиднo, щo я rle знaйrпoв на цi слoва вiAгtoвiAi, 6o таки нe

пoAy}taв пPo тe' щo 6yлo 6, кoли 6 мeне з тим yсiм 6aгaжeм злoвиJrи.
A Ao тoгo нe6aгaтo 6pакрaлo.

ТTIе iнrшoгo pазy я пpизIlаBсЯ Бaндepi, щo я пepeвiв Mалroцy неpез
кopдoн тaк' щo вiн нe 6р свiдoмий тoгo, щo йAe чePез гPaницIo.
Бaндepa 6yu дy,ке зAиBoBаt{ий i заскoчeний:

- Гi! Tи тaк зpo6ив?! _ сказав вiн. Пeвнo, щo i цe 6yли мoi
пPoгPiхи' якi, нa щaстя' не зaкirlчилися пoгaниrии HаслiAкaМи' i '
ли6oнь, тo},ty Boни тaк пPoйшДи ..нa с1D<o''. oднанe я пepекoнaний,
щo iнrций мiй звepхник 6уъ 6и зpo6ив з кo)к}loгo тoгo випаAкy вeJlикy
сIIPавy' i я нe olvlи}tyв 6и кдoпoтiв.

oAнoгo PalУ я пepевiв Бaндepy чepез кoPAoH нa чесЬкy теpитopito
i 6р тoдi пpисyтнiй пiA чaс йoгo зyстpiчi з Ceникoпr. Koди вoни
пoчaди гoвoPити пPo Bа)кJtиBi спpави, я хoтiB вiAiйти. Aле вoни
зaтРимaли МеtIе' нaказylovи сидiти 6iля ниx. Я зpoзyмiв, щo вotlи
зpo6или те 3 yвaги нa BiAнoсиI{и в PeстoPaнi, дe вiд6ралaся Poзмoвa'
a тoмy я' ввa)I(аIoчи ce6e 3a малeнькy фiгypкy нa opганiзaцiйнiй
птaхiвницi, наIr,tагaвся нe слyxaти тoгo' пPo щo 6yлa Poзl\,toвa.

Кoли пiсля зyстpiнi ми B)кe iхали дo Kpакoвa й в пepeдiлi BагoHy
не 6yлo iнцrих пaсал<иpiв, Бaндepa запитaB Мeнe пPo якyсь Aeталь
Poзмoви. Я вiдпoвiв, щo' нa },toto Aylttкy' я не пoBинeH 6ув cлуaти
bньoi poзIvloBи 3 yBаги нa ii вaэкдивiстЬ' a тoмy й нe пaм'ятaro тiсi
Aетaдi. Hа йoгo запитaЕIня' чolиy я ввa)каB за вiAпoвiAнe не слyxaTи
PoзмoBи' я вiAпoвiв згiArro 3 зaсaдaМи кoнспipацii:

- Я нe слyхав тoмy' щo кoди 6 Мeнe зJroвидa пoлiцiя i нaмагaдaся
витисHyТи з IvrеHе зiзнaння' тo я нe мir 6и iй 6aгaтo сказати.

Hа цe Бaндеpа вiAпoвiв, щo пPoти "BcY|ПИ" (викpиття - IvI. П.)
[тpе6a] мати iнпli за6eзпeки Ta спoсo6и' щo6 пoдiцiя tlе lr,toгJla Hiчoгo

Cпoмини npo Пpoвiдннкo oУH Cтoлoнo Бoндopу

"витисt{ри"' а в чaс poзМoBи тPe6а Bсe Aoк^aAЕIo зaтямити, щo6
пiзнiцlе lt/to)кна 6yлo все тe пoBтoPити. Ми ltiчoгo нe записy€Ir4o' а,le
тpe6a мaти зaписaнe в гoдoвi. Якlцo тe6e 6epщь дo спiврастi в якiйсь
poзмoвi, тo BиAtIo' цlo тi спPaBи тo6i тpe6a зrIати й AoклaДнo
зaпaм'ятaти' tцo6' як зaйдe пoтpe6a, пot]тoРити змiст poзмoви тaк
AoклaAнo' lIeмoв6и ти вiд.rитyвав пРoтoкoJl.

Taк, вitr yмiв 6щи дo6pим APyгoIl,I i дo6pим зBеP)g{икoМ.
Кoди я пiзнiшe B)кe зIIaв' щo Бaндe1ra 6р Kpaйoвим Пpoвiдникoм

oУH, я rrе Paз y пaм'ятi пеPеxoAиIJ йoгo зyстpivi зi rvrнoIo, Й 6araтo
Aeчoгo стаBaдo дy'rя меIIe яснiшим з йoгo слiв i пoвеAitlки, щo пePeA тим
нe видаB€lдoся вa)к.,lиBиМ. Biн пильlto меIIе o6сepв1вaв (спoстеpiлaв -
М. П.)' стyAiIoBaв Ivroto BAаtIy й випpo6oвyвaB lvrене BклIoчIlo з
пepeвipкolo мoгo 3llatrня, opiеllтацii, yМoв Мoгo пPиt]:lтIloгo )к|4тt'|, дyп,toк
i пoглядiв. A всe цe po6ив Iteпoмiтнo, пеpеваrкHo y 2I(аPтaх' нa I}еселo.

Toдi, кoли Я пoзнайoмив йoгo з l lpoслaвoм Kаpпинцeм i ми
o6гoвopювaДи спPaвy ствoprrrIIЯ opгaнiзaцiйнoi xiмiчнoi лa6opaтopii,
ми зi Cдaвкoм зBePнyди yвaгy tta те' щo Бандepa зpазy виpilлyвaв
6агатo Ba)I(диBиx спPaB. 3 тoгo м|4 зpo6И^v| висtloвoк' щo вiн tvryситЬ
зaймати в oPгaнiзацiйнiй пpaцi Bисoкe стa}IoBиIце. Бiльшe пpo йoгo
opгaнiзaцiйHi пoсти lvlи не знaли a)к Ao пPoцeсy y llаpпlавi.

Kаpпиlrець знaв йoгo пpiзвищс зi стyAеItтськoгo )I(иття y Aьвoвi,
алe ми' зви.Iайнo, кoPистyBaJlися йoгo псев/\oМ Бa6а. I-\ей псeвдolliм
я пpивiз зi Aьвoвa, де Баl lдеpy так нaзиBали всi, з киIt,t я в
opгaнiзацiйl lиx спPaвax кoнтaктyваBся. Каpпиltець 6yв захoплеllий
БaIrдеpolo i пoдивляв йoгo знartllя xiмii.

Пpoтягoм ABoх PoкiB Ми ,ц}Dl(е частo 3 Бaндepolo зyстpiналися нa
piзних мiсцях y Aьвoвi, Кpaкoвi й Tешrинi, Ae вil{ мав чaстi зyстpi.ri
3 чДеHaми Пpoвoдy oУH. У 6iдьцtoстi випадкiв я 6р пpисрlliй на
тих зyстpi.Iaх.

B TI0PмI

.d'rе yсe }ra свiтi кiнvиться, тaк i HaIцiй пpацi пpийшoв кiнeць.
14-гo зepвIrя L934 poкy пo^ьськa пoлiцiя зpo6илa гснepaльний нaст}iтr
нa oУH на всiй теpитopii, де opганiзaцiя д.iяда. Toгo дtIя 6aгатo
..пiдoзpiлих, yкpaiнцiв, гoлoвнo стyAеt{тiв' 6yли аpeштoванi. Як ми
пiзrIiцrе дoвiдaлися, 6yлo apeurтoваtto пoнaA сiмсoт щpaiнцiв. I{e,
oA}Iaче' пoJrякal{ нiчoгo tlе IIoIиoгJlo' 6o ltaсгyпнoгo дня в сarr,liй стoltицi
Пoдьщi oУH пoкаpaла каPolo смеpтi зa всi пepеoriAyвa}rl{я yкpaiнцiв
i зa всi uпaцифiкaцiin, пpoвeдeнi нa теPеIrax зaxiднoyкpaiнських
земeдЬ, мiнiстpa внрpilпнix спpaв Пoльщi Бpoнiслaва Псpaцькoгo.

Meнe аperптoBаIto o 5-iй гoдинi вpанцi 14 неpвня i дoпpaвлeнo
дo oriдvoi тIoPми y Кpaкoвi. Пpи6лизнo в пoJryAeнь пPиBeэtи Яpoclавa
Cтeцькa, згoAoм _ Poстислaвa Boдoцrинa, а нaкiнець - Cтепaнa

n
o
к
у
Е
lt
т
t l

I

Ar

т
P
I

л
t4



f  gнкoлoKлимишин
tr. l
F Пiдсyднi на BaPшaвcbкo}ry пPoцеci

Чopнiй Якio

БанDе|>а Cmепaн

АебеDъ Muкoltа
Kанмаpськuй Сauн

Заpuцька Каmеpuна

Paк Яpocлав

Сnoмини npo Лpoвiдникo oУH Cтeпoнo Бoндopу

Клuм'uu,t,uн Muкoла

Гнаmкiaсъrca .A,а1эiя

Кapnuнець Яpoc-
Jlаa

Д
o

Y

F

I
и
i

т
Е
P
I

л
и



с
т
Е
r'l

n

ь

d

Д
Е
P

Микoлo Kлимиuин

l)а.rrдс1.,y.  Мсl; l t l t i , .  с. ,с '>6i 5,511уу1. ' ." '  , lк ,I  l I()( ly l l : tI]сJI '  кO^и I lIе lIс l lottала

l l0 l)с(:Лi^\/|]а1.и l]лi:]/ . lи l} i l  A}/ l l l l ( t t ,  l l l ()  l ](1 I l() l Iи аI)еlI lтoBaI l l  3 Мoсl i l l , l l lи.

,А,сс:;tг<lt . t t  
^l l , l  

l t I) i l III\ i  пtr:ttс.  i i  I(:r1l l t l t I l l1я t l iдt lсзеlto дo I}а1>lrrаrзи. I-Iе

JtI())I(II i l  6). .r . l  I lияt ' l tити 

^I3Oх 

(: l l l ) i i l ] :  l l () l t ' ty NlсI lс r loBс3^и дс; 13а1l l t tat lи,

i t  I l ( ,  

^() ^I) l}() l}а, 

; l  кpiМ . l .() l .() '  (I() i\Iy PIсII i  l I lс l lеPlIIol 'o AIrЯ I] тIoРI!1i  IIа

l}v.\иl( i  y ' , i rI tи. ' tс- lви. l i l ]  3 i lК l . t i l . \И I l i t  l )}/ l(и кайдаt lи Й зaяBили, II lo в iдтепеР

, l  II()(:] . iйII() 6yлy сидiт lr  зttк<lI lаIt l r i i  .  l . i  '  х. l .<, з iз l tас, Мас МO)I(^иRiс lть iз

:J. l l l I lТ; lI l l l  3()PlсII1.y l] i l1.и(:, l '  I1 l)() l i l ( ,  } i .\( . t .I ,( .5 l t  3 ir  l I l ()  lх l t t ,1oзpi l lа loть. хтo

l l1t l  5 l t1 ' .я1;111.. , 'иЙ 5l  даrr i l i  (: l i I)t t l ] i  . t . i r  i t t t l t i  , ry l : t  t l ' . l t : l l t ;I  ,A}/)1(е t l t rт l) i6 lr i  i i  I1 iкавi

^i]I l i .  

Т.II ,() l .()  l ]CI l()I .();t  ' t . r lд i  t l t ,п ' iг: l6 ir t . t l \ , 'г l t  i l l t i  A iзtrатис,t .

f lиI l t t l tшI A.\,t  p l( ' I !( '6}, .r . ,  L. . . t<.,; l t , l .с '  tI(() l I()^,Iки так стаl]I1лисJr AO

п{сIIo'  l l t ] i lу l() l t6и вз; lI . ; l , l i  l lс  i tоr 1 lс61.tза.r l t  п lс l iх з i3 l l i ] l lь.  I(oли . l l  3aЯLзИL, '

I l l ()  l} l^М()I]/1, lI()(. i l  : l l l l l i t l ] :  ! . l1 
'  

с^lAl l l  I l l ( :л i l  I( l^ЬI(Oх l lе l]Aаnих l lитаlIЬ

кlII l I i lл11 3l  t\ ,II l () iо i  I ia: j i l j l i l  l J lAI lI)OIJаAИт}1 lv lсI l t]  . .\o Plo € i  каMeI)и.

H A B AP IЦ АB с Ь Ko rinу II P o ЦЕ сl

I l  ,1 ' i ;  i11 .t . l  . ' ' \ t l r . l t : l . l , ,1;r l93. i  l )()кv l lаI) i l l i tвсt,к;t  t l<l , . t i lц iя МаЛа lI()RII i

1 l},tс l l  tI; l i t l1 i  l j r ' r  rr\ , ,r l rr t i ,  ,|кt l lv l}1 l l i t (:  l ]( ' : .},1и II. t  I)()з l tI)аIt1,,  65,лlt  густo
t '6с:гаr lrr , l t i  

. .(  
l (J l)( ,) l i i lNl t1 tt\ ,6 l t i ' l t t<rt.r l  

^:t^y' '  
-  t l t lл i t1 iяtIт i tми. II i rс всзли

к(); l( l l ()I .() () l<I)(:Nl() t  t l  i lyдlt t tкy сy71y lз()лI() l] . l ,1и'  tI() l( l , t  l !1и II( l  l ]I l iй lII^и A()
з ir ,r l l  I  l l i i . l i l l}ах r l(- , l lиtt5t l i . ' t , ' ' t tих IIас ttt .- l1 loздiлtсr l tаt l()  так'  II l ()  

^( '^I]е 
Мo)l(I lа

5у' ,rr l  t t1 l l r t l i . t ' i t .ги(.Jt '  i t1с пI l , t  з1l . ,6или' т iлI,крl  к() l) l tс ly l()rIи(:ь замiIttа l t l t . i Iм.

II l rс l  Сl5, ,r . ,  .\ l} i l II i l^t(,ITЬ. oAtt i  3II: l .\}tс, l ,  o^II i  l tс1l l t l l tй 1la:!  6a,tИлиclt ,

i I tт l t i  61,дц дсl( l1 lс зtt i r i i t>Nl i '  i , l^(]. l . iЛI,I(и l l iA I l( .г:I]^()II iпI i l i \Ir ,1 '  AсЯких Я Ti , lЬкI,1

6tt. l l , t t t  кr lдисt,  y лt ' t l i t l t ' t ,кс lr"ty Акlr ,1смi ' IIt . l r ty 
^()Мi 

' l t{ rr1lи .rrк iйсь i rIruiй

l l ; i l  ()^1.

IIаrrе1.,сдi  B rIсРUIiй лаt l i  сидi lз l j i r t lдс.1, i r ,  It i t ,\ i l ]() l ] iA I lЬOгo _ Аe6iдь,

l ' l I trr .к iвська iI(аprrиr lсI1r, .  l} д1, lyг iЙ.1i i l l i  3. l  IIиlv lи сиAiB я '  i t  л iI]oРгI

l l iд мсl lс _ 11iдl 'аЙIrий, М;rлt<>t1а iтIt l1; l l i l i .  . l} трстiй лаBi зa IиItoto _

I( i l ' tшIa1lський, Mигi l , tь,  З ir1 lиl1I,ка i  l ) i l l< l lс lмi l r< lIаIvlи сиAiЛи пoлiцаi

i i  ytr i t>t<а..tи, Itцl(r  ми tIс t .o l]OI)и^и i i  t l t ' t t . l1 l r lзyмiItа, . tиtтt мi l l< сo6oItr,  ar l i

IIе ()I)\,I i \ i lЛисJl .

. l l  t t1- lиtз i .г i t t lс:I з l ) i rIrде1lс l l t> u1с tt iд l Iа(: тUt.o ' , lк BхOAив Ao 3aлi '  i

3 l)а3y таки l t i lR ' , l3 i l l ]  I)O3lvtol-}y 3 
^Ol l()п{.) l  

t ; lс '  гt ' , l3 l lи ' l l lo i  аз6yки. JI

д<ltз iдaвс'л, Ir1t. l  iв i l r  III)oт, l l . ()Iи yсЬ( ' l . ()  (: ' \ i^стiза сиAiB y кайдаltах i  l l1o

l i<lгс l  а1lе l l lтol]аt lo y Aьl l<- lв i .  I-{е дуя<с з i t<: l toк<-l iлo МсIIе'  6o 
'I  

l ]есь tIас

AyМаl] '  r l lo в i l r  заlхаR }o МCItC IIа г loп{сI lIкаI(I l , t  iтаМ йoгo аpсruтoваtIo.

Яl  пo,rtсttив йoмy, I l1o Irе хorry М.tти а^l]()к irта й l i1t l  BссЬ (tас 6yдy

iгI lс l1 lув:rти с!Al  . l /- lе l ] i I l  3а, l l ]иt} '  II(() 3 3al)ЯA)I(сIIIIJI Кpaйoвoi

l iкзекyтиr lи м<-l iм i tдt l t>катt lм 6yдс A-1; l1аlзеlrеI lьКиЙ.

У сyлt lI l iй залi l tс1;ед IIаMи сиAiЛи а^l]()кати'  а l lo l l l )o,гилс)I(IIoIиy

6ot1i ,  зI lс1. l l tсI l i  
^O 

II i tс o.)^иrIII,rпt.  с:идi , ' t i t  )I(yI) l r:r^iсти. Iх 6yлo дрке
6;tГ i t ' l ' t>, .гOIvIv 

Aл,I It l rх рrайrt<с I l(  U' lсг i t t ! i iЛt l  мiс l1я I] 
^i l l}ках. 

l Io лiвoмy

Сnoмини npo |1poвiдникo oУH Cтoпoнo Бoндepу

Листiвка oУH з нaгoди BаpIшавськoгo пPoцесy

00вц}| ) B'\ч E H ь, *#дгдлffJ l,| 1 шt', п l.01 lt. сl

(_)
,(

t

Й
I

T
Г
P
l

\. .ЦE('' '{:l ' .rPr'сл,rв Б!PllD'нCць; Jlpуr.rrlr lrxд :uliпп: lвoll lvlnJtl{l l lп' , l

.'. 'lloprliй, €вгенiКaчмц}ськиii i l'оrlnrr Мига.гь; т1lотiй pшл з.пiп;r: Пlш.
. rro:da |(.пrмtlrlr'.ft t,' Б16ф&rr l liл1п{lцrfi , l(qTIrJ"сп . 3пP,и5ьlсц i !I рoq дn 6

' ,. ' .  ,: ,: 'r ' l1 r.t i*.,r,, '- '



Микoлo Kлимиtl lин

Листiвки oУH з нa]o'ци Bapшrавськoгo
i Львiвськoгo пpoцеciB

111i l i () .I\ J l t : l i r  Пr
l  ] .\  l i . (| l || j i  I i l lLt 'н||\!  (  1 t . , !  \  l l  I l l l l l . !  L l  l t  l  (  чt jГть ] i l

t l l t I l l l J l (/ .|| iс l l '  r . '  ()} lI  l |  .I l ' I  l l l I l  i l ik| | lnI lI lсI l rx

х.rr ' r  Iх1rr i trсr 'х ' , r . '  l l r t ' t r t  чtttrLt l ' .  I l ||\| l r l I l I l l |\

с l|рJП I l l , . lьul i '  Ь IIt l l . t t tьt l . l

Спoмнни пpo Пpoвiдникo oУH Creпoн o Бoндepy

)ш11(().rt .\  l (  r i l t11шl i l l i l t

t: l (\  1n'tI l l |й lя| l l 'н||\!  (  \  t . ' r r  l  l l . lр l l r . lв i  l I i l  (м.p'ь з.:

. l ( ' I l (] l t l )|  \  n lйrrвrт l i  н.rта Ухpаlшськоto

Hаpoдy, [ i  I l €pацкoгo

с
I

Е
11

п

6

n

л
Е
P

Д
o

У

it
t
и

I

Е
Р
l

л

.*.дo о9rднiJд!t i i  встуl lшв я дo6poоiльнo -бo 
вщш,

щo oбопя|нog хoнпrtго унpвiнuя с 3м!г!тн дo
вlд6удoвн yнpаif i(ьхoi ( lмoстlf iнoi Co6opнo,r
J lеpшви. '  (я|,()(- .I l , ,\ l t  ( '1. l i I t l , l i () ,  ч:с lr  oУl l '
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мl l  rа Лt)п0моtу в убнвствi ката Укpаisськoro
наPoдУ Б l] €pацнoгo
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Мнкoлo Kлимищин

6oцi зали сидiли 6aтьки i piдIIi тих' щo lla^И 6УTv1 сyA2l(еIri. BхoAячи
дo зaлi, ми вiтади ix, a вollи нас' алe тiДьки з,цaДекa киBкolrl гoJroBи.

Я пoru1псав oчима Мi2к аAвoкaтаIvlи .ц-Pa Cтепaнa TTI1вeвизa, який
звичайIto 6opottив tlаlllих пoлiтичниx в'язнiв y валсливiши'( с.пPаB€lх'
aДe не зllaйrцoв йoгo. .A.-pa Cтаpoсoльськoтo те,I( не 6yлo. Пiзнiше
менe пoitr(loPмoвaнo' щo вollи lle 6yдyть Ira пpoцeсi, 6o пpoкypop
yхитPився i пoкдикaв iх зa свiдкiв, a це yIIeмo,I(ливилo iм 6yти
o6opoнцями B цьoМy най6iльruoмy пpoцесi пPoти чJlенiB oУн.
Гoдoвtrим o6opollцем 6yв, oтrкe, A-p Aев Гaнкeвиs, який 6opoнив
Аe6едя i ГlIаткiвськy.A-p Boлoдимиp Гop6oвий 6opoнив C. }iaндеpy,
A-p с. ТTTлапaк застyтIaв Каpпиlrця, A-p Пaвeнeцький 6р aдвoкaтoпr
Кaтpyсi 3аpицькoi. oдна.le iхlr i  poлi з6iльшyвaлися, 6o Boни
пoдiлилися мi>к сo6olo o6opoнoto й iнrцих o6винyвavених.

Bpештi A3вo}lить AзBiнoк i дo зaлi вхoAить тpи6yнал: гoJloвa сyдy
Пoсемкеви.I i Aвoе сyAдiB-aсистeнтiв. 3a пими - сeкPeтapi тa дpa
пpoкyPoPи _ PyAницький i Желенський. Bpештi BxoAять ще якiсь не
зlrаI'li ltам oco6и, якi нe МаroтЬ oкРeслeнoгo стoс)Дrкy Ao сyAy.

Пiсля кopoткoгo вст}ДI}Ioгo слolrа гoJloBa сyAy пoчиtlае пepeвipяти
oсo6истi даrri пiдсyдних:

- IJаrrде1ra Cтепаll. Як пiдryдIий Hазива€тrся? _ заIIитy€ гo,loва сyAy.
Бal lдepа встас i пoAa €  сBo €  iм'я тa пpiзвищс. У вiAпoвiAi l lа

ttастyпItе rIИTaНПя' дe i кoли Bill IrаPoAиBся' вIdясt{Io€тЬcя' IIlo Бaндеpа
гoвopитЬ Iro-yкpаitrськи. [ 'oлoва сyAy t laгaAyс Бандepi, щo6 вirI
вiдпoвiдав пo-пoдьсЬки. 3ав'язyстьсЯ Aoвгa 6атaлiя, пiд rас якoi пaде
6агатo запитaIIь' вiдпoвiдeй, зaяв i стBеPA)кеrrь сyддiв, пpoкypopiв,
адвoкaтiв i Баrrдepи, якиЙ зaявlяе, щo вilt зIla€ пoлЬсЬкy lrloвy' aлe
зiзllаватимe тiдbки yкpaiIIськolo мoвolo. Ha цe гoДoвa сyAy тPи pа3и
po6ить зaввa)кенrlя Бaндepi пiсjя кo,t(Iloi спpo6и Баllдepи сказати
yкPаl}rське слoвo' а вperштi, пopoзyмiвtuись 3i сBoiМи асистеtlтalvtи, Bitl
пPoгoлoшy€ виpiшсrlня, щo 3 yвaги на тr' щo Бандepa' I{eзвЕDкatoчи
tta кiлькapaзoвi завваэкeння гo,loBи тpи6yнaлy, rlе xoче BiAпoBiдaти пo-
пoдЬськи' пepсoнaлii Бaндepи 6yлyть вiдvитаl l i  з актiB спpaви.

Tак 6улo 3 кo)t(ltиМ пiAсyAниМ, 3а BиHяткoм меrIе, 6o я взaгaдi
не вiAпoвiAaв. Я мав пoвrly сатисфaкцiю, i з тoгo rlасy пpoтягoм цiлoi
PoзпPаBи цe пoчyття вAoвoлeIIня не пoкиAaJlo IvIеtIе. Iнrui пiдсyдri
пoстyпиJrи тaк сaмo' як Бaндepa, кpiм Мигaдя i Мaлюци, якi,
сIrpodравrпи гoвoPити пo - yкpaiнськи' пiсJl,I зaBBa)кеtIHЯ гoJroви сyAy
пoAaди свoi oсo6истi Aaнi пoJrЬсьKoIo мoвolo.

Г Е,P o Й cЬ KA II o сT ABA Б AH ДEP 14

Пiсля пlro'Iитarlllя IIpисyAy не 6yлo lliчoгo вiAolvlo пpo пiдгoтoвкy
пPoгo^oшel{rIя амtl iстi i ,  тolиy It4и всi 6yли пpигoтoвaIl i ,  щo смepтнi
виPoки 6yлyть викoнaнi. Мi>к rIами й aдвoкатaми не 6yлo Hiкoгo, xтo

Сnoмxнн npo Пpoвiдннкo oУH Cгeпoнo Бoндеpу

спoдiвався 6, шlo БatlAеPa )китиIr{е. Caм Бaндеpa 6yв свiдoмий тoгo
i нe надiявся tIа тe' щo йoгo )I(иття пPoAoв)киться. Ta lreзва)кaloчи
Ha те' Birr yвесь vaс 6yв цiлкoм спoкiйний i вeсь час 6yв гoтoвий нa
дpкe-дo6pe po,nn"nouonий i влрltий вистyп. Йo.o noЪ,uгrа пiAтPи-
It{}ваltа llа дyсi кoя(I{oгo 3 tIас' a тi, хтo заJloмився (tle витpимaв _

М. ГI.), 6yли зaсopolt,t,rеHi.
Пiсля кiдькox A}liB пPoцесy нaс PoзIvliстvt^|  fla Jlaвках пiдсyдниx

так' щo IvIи мoгди свo6iднiшe мi>к сo6oю пoPoзylиiBатиgt. Meнe
пoсаAи,lи B пеPIцy лaвy 6i.пя Kаpпиrlця. 3 тoгo мiсця я чyB Poзмoвy
з Мaлюцoto' пiA чaс якoi Бaндepa xoтiB пеPeкo}Iaти йoгo, щo6 вiIr
BiAкДикaв yсi свoi зiзнашня i щo6 гiAнo гloвoAився. Aлe Мадюцa
вiAlvloBиBсl i не пiIцoв 3a пoPaAoю Бaндepи. Пiсля тiеi Po3мoви' яка
вiд6yлaся щe пePeA зiзIlalltrям пiдсyдних, пеPеA BiAхoAoм iз зaли
МалIoцa скaзaB Ao меHе: 

uБyвaй 
зAopoв! '' _ i пpoстягнyв мeнi pyкy,

AoAаtoчи: "3aвтpa B)l(е нe схorleцt пoAaти мelIi pyки''.
Бандеpа tlе маB 3мoги traДe)кllo BИяB|4T|4еЯ на Bapшaвськolvly

пpoцесi, зате y Aьвoвi вitt вистyпив y всiй свoiй oсo6oвoстi як
pевoлtoцiortep.пpoвiдIIик. Цe в)I(e }Iе 6yв мoлoдиЙ xлoпeць. Цo 6yu
пpoвiдIlик pевoлloцiйl loi opгaнiзaцi i , якиЙ нe тiльки зtIaв, щo вiн
зpo6ив i voмy, a й yмiв цe гiднo, пo.AeP)кaBr'Iицькoмy Bv1яct||4TИ згiДro
з paцiеlo пo}Ieвoлeнoгo yкpairlськoгo нapoAy' якиЙ у 6eзкoмпpoмiснiй
6opoть6i 3 oкyпантaми yкpaiнськoi земдi pевoлroцiйним rшляxoм iдe

дo свoсi дeprкaвнoi самogгiйнoстi. Biн знaв, щo нaдел(ить ска3aти' пPo

щo пPoll{oBчaти' чoгo Aolr{aгaтися i вiA чoгo категoPичнo вiдмoвитися.
Пpo цeй йoгo вистyп звiтyвaлa вся yкpаiнська й пoдьсЬка пPeсa.

Toмy, oNIачe' щo я з Бандepoю lrа AьвiвськoМy пPoцeсi Irе 6yв, тoяt
i нe згaдyвaтvrмУ цtиPIцe пPo це y свo€мy спoгадi. Пoкopистyroся
тiдьки Aeякими Aaними цитoванoi Ркe lи}toto га3ети "БатькiвщиIla''.

oУH У |I7HAHH'IY БAHДEPn|
II A Л ЬBI BсЬ Ko tlttу II P o ЦЕс I

Пiд нaс цiлoгo слiAства Бандepа нi дo roгo нe пPизнaBФI, тiльки
oпoвiдaв пpo piзнi видyмaнi спPави' Як' rIaпPикJlаA' тe' щo вiIr
зiзllавaв пiA чaс йoгo аpеurтyвart}Iя Ha теIцинсьKoIvly чи пo,rЬськo-
rAaнсЬкoМy KoPAo}iах' щo 3нaс Мeнe з .laсy пpo6 xoPy y Kалyшi i т. п.
l(oйlro тoдi, кoJlи вiн дoвiдaвся, пPo щo Bластивo пoJtьсьKа
пPoкyPaтyPа е дo6pe пoiнфopмoваIla тa з яких A)l(еPe^ мас тi
iнфopмaцii, вil l пoчaв гoвoPити i вияснroвати спPаBи тaкиМ
спoсo6oм, щo po6ив дo6pиЙ PoзгoJroс для oУH i слaвy дy'lя тих' хтo
в PяAaх opганiзацii 6opoвся 3a BoJlIo Укpаiни.

"Бaтькiвщинa" за 5 Jrипня 1936 poкy нaвoAить тaкi с.noвa Бaндepи
з йoгo кiнцeвoi пPoIvloBи: .,IvItr 6и xтoсЬ Aylvrати, щo oУH tle чис;lиться
3 )I(иттям дюAeй i навiть свoiх чдeнiв. z1шoди, свiAoмi тoгo' щo сМеPть
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Михoлo Kлимиtllнн

мo)ке зyстPiти iх кo)кнo|i lвилини, вмitoть цiIIити вaPтiсть )I(иттЯ iншиx
людeй... Живyзи Piк y пeBIIoстi' щo втpaчy )киття' я нiкoди Ire
пеPФкиBaB тoгo' щo я пеpе}I(ивaв тoдi, кoли Я виси,raв нa певtly сDrepть
Apщa Aeмика i тoгo, xтo в6ив мiнiстpa Пеpaцькoгo.

Пан пpoкypaтoР скaзав' щo lta лaвi oскaprкениx засiли тepoPисти.
Mи tlе € теpopистaми, 6o yкpaiнськиЙ rIаr1ioналiзм PoзгoPтa€ все6ivнy
дiяльнiсть на всiх AiдяIlкaх нaцioнaлЬнoгo )I(иття.

oсiнцro 1933 poкy я Aiсгав вiд тoваpиtпiв з Бpигiдoк пoBiAoМДенIrЯ'
щo Ao yкpaiнських пoдiтичниx в'язlliв стoсy€тьсJI lvreтoAи пIикaII i
pепpесiй тa щo BoЕIи пJraнyloть гoлoдiвкy. Я Aав нaказ зi6paти мaтepiaли
i ствеpAив, щo кor"тiсаp Koсo6yдзькиЙ 6уъ тvtм, щo Ilе лиIце opгаlliзyвaв,
a Й caм BикoHyBaB peпpeсii. l'oлoдiвкy я зa6opolrив, 6o тягаp 6opoть6и
Ile rvlo,кe спaAaти нa 6eз6oporlrtих в'язнiв. Opгartiзацiя с зo6oв'язaнa
в3яти тoвapишliв в o6opoнy. Toмy я AaB нaкaз викoнaти aтентaт нa
кoп{iсаPa Кoсo6yдзькoгo. opгaнiзaцiйнoгo сyAy lle 6yлo. Cynи 6улvt ltиlлe
y вiдlroшetllli дo yкpaiнцiв. Taке саIvle тJlo Мали п,lаI.Ioваl'li атеltтaти tla
кyPaтoPa Гaдoмськoгo' Bo€t]oAy Ioзефськoгo i викoнаний aтeнтат lra
мirIiстpа Псpацькoгo.

Пpедсiдник (гoлoвyюrий - M. П.): A спpавa зaмахiв на
сoвстський кoнсyдaт' Кpщlельницькoгo' peдакцilo "Пpaця''? I{e все
в'я)кeться paзoм?

Ha цe Бaндepa вiдпoвiдас: Taк, oУЕI вистyпa€ такoх( пPoти
6oдьцrевикiв з ABoх пPичиtI: як пpoти фopми Й cиcтeми, якolo Мoсквa
пoнeвoдидa Укpаilty, i як pyхy, пPoти,rе)I(нoгo ltaцioналiзмoвi в
плoщинi сyспiльнiй i свiтoгдяAoвiй. Бopoть6a пpoти 6oльrшeвизмy,
6opoть6a ЕIa 2I(иття i смepть вeAеться lta схiднiй Укpаiнi. Bиявy цiei
6opoть6и гoдi rпyкати в пpeсi чи ilIrциx AРyкoBaних пy6лiкaцiях, 6o
тaм IIемa BiJrЬrloi пpеси. Аде дo кyдьтypнoгo свiтy AoхoAять 6oAaй
чaсткoвi BiстKи vepeз doльureвицькy пPесy пPo числeннi са6oтaя<i,
в6ивства кoмiсаpiв i так Aaлi. I.{я 6opoть6а tIе Мa€ сoцiяльнoгo тлa,
a тiJrьки rlaцioнальlro-пoлiтичнe.

Пpoкypaтop: Але >к це ttе ltaДе)кить Ao спpaви!
Бaндepа: I{а lrаlшoмy теpeнi Ми 6opeмoся засo6aми пpoпaганAи'

пo6oploемo 6oдьцreвизм тolvly' щo вitr стapaеться пoсла6ити вoPo)кe
t{aстaв,lенIIя дo Moскви, 6o вiн Po3кilaAa€ IIаIlioналЬI{e я(иттЯ.
Кoмyltiзм тyг _ Ile eKспoзит}рa Мoскoвськoгo iмпepiялiзмy. Toмy щo
кoм1пtiзм нa схiAнiй Укpaiнi зaстoсoвy€ ддя lIищеrIшI щpaiнцiв фiзинrri
эaco6И' тoмy й тщ oУH виpiшилa пPистoсyвaти сyпPoти кoМyнiстiв'
кpiм зaсo6iв пPoпaгаrrAи, фiзиvний теРop.

Ila 3aпитаrrIrЯ пPoкyPaтoPa Бalrдеpa BиJlснIo€' щo кoх(нa
дьoядьtIiсть (дo oкyпaцiйнoi пoдьськoi вдаAи _ пpимiткa rlаura) з
тoчки пoгjlядy oУH _ цe зJroчиIt', - Читa€Мo AaJli в цитoвaнiй нами
..Батькiвщиtli ' '  

3a 5 дипlIя 1936 poкy.
"o6oporlець Гop6oвий: чи 3а JrьoядьHiстЬ oУLI пoтяглa кoгoсь

дo вiдпoвiдальнoсти?

Cnoмннн npo Пpoьiдникo oУH Стonoнo Бoндopу

БаIrдеpa: I_Ii. Tакoгo випaдкy нiкoли нe 6yлo.
Гop6oвий: IIк rlpoвiдlrик ви 6ули зaлeя<нi Ч|4 NIa^И нeo6меxсенy

в^аAy y свoiх виpirшelrllях?
Бандepа: Зa свoto Aiядьнiсть я 6р вiдп<lвiдaльний пePeA вищими

пpoвiдникaми opгarliзaцii. Я 6р кoМпeтеI{тний виpiпryвaти пpo всi
aкцii, якi змaгaди дo peaлiзaцii плaнy пpaцi.

Гop6oвий: Чи пpисyди смepтi 6yли зaлerкнi вiA вaс?
Бандеpа: Пpисyд сtvlеРти сyпPoти члеll iв oУI{ виpirпyвaв

нaЙвищиit opгaнiзaцiйниЙ cуд. B iнших BипаAкaх пPисyA 6yв залея<ний
вiд мoгo зaтвePA)t(енIlЯ.

Hа питaн}rя Гop6oвoгo, Ч|4 opгаlriзацiя займадася дицre
6oйoвolo дiяльнiстlo, Iiaндepa вiдпoвiдaе: Бoйoвa дiяльнiсть
opгаI l iзацi i  е т iльки фpaгмеIlтoм. opганiзaцiя зaймaеться
BсесTopoнrlьolo пoдiтичlIo- пPoпаraItAивнolo акцiеlo сePeA
yкpairtськoi rlацii, сepeд чyя(иx i вopoгiв.

Ha питаI,Ittя I'op6oвoгo, якi 6ули PoAи poзвiдoк, Бaндepа
вiдпoвiдае: PoзвiAки 6ули: лoлiтиvнa, вiйськoвa i 6oйoва. Poзвiдlrики
нe зI{аJlися вза€МI{o' tle знали такo)к мeти такoi poзвiдки.

Hа питarlIrя Гop6oвoгo, з ЯKv1х сфep peкpyгyBaJlисл vлени oУH,
Баttдсpa вiдпoвiдае: 3 yсiх сr}еp 6ез oгJlяAy нa свo € стaнoBищe...

I.Ia питaIlня o6oporll1я Cтаpoсoльськoгo' Якa 6yлa iдеoлoгiЯ oУH,
Бaндepa IJиЯсIIIo€: oУH пepейняла iдeoлoгiIo yкpaiнськoгo нaцiorlалiзмy.

Hа питаll l lЯ пРoкyPaтoPa' vи iдeoлoгiя oУH €  IциPIцa вiA
нaцiollaлiсти.llroi, БаIrдеPа виЯсttlo€' щo iAeoдoгiЯ oУFI вмiuly€ться B
iдeoлoгilo yкpaiнськoгo rIацiollалiзмy. Але якщo йдe пРo пPoгPaМy' тo
oУH мае сBoIo Bдaсtly пpoгpaмy''.

Пpи кiнl1i вaРтo щe пoAaти за "Бaтькiвщиtloto'' пPo тel яKе
BPaжeн}Iя po6ив Бандepа ltа пpoцесi: ..R п'Ятllицlo пoпoлyднi Ao
зaлi двa кorIвoipи впPoвaдили Cтепаrla Бандеpy. BilI низeнькoгo,
МaДeIIькoгo Poстy' хyдopлявий' дицe МoJloAoгo хлoпчика'
тeмнoвoлoсий, пpистpилteний, oAЯгI lerrий в чoptIе в6paння.
floвoдиться свo6iдrto й пoчинас зiзltaвaти зpiвнoваrкellиМ гoлoсoм.
{yмки rИЯг,^Яe y ясll iй с!opмi, 3 rIих виA}Io' щo цe ilrтедireltтlla
лtoAи}Iа. Йoгo зiзltaltlrя po6лrIть пolиiтrre вPая(eнIIя. I{iлa заля iз
зaцiкaвлeнням слiдкyс 3a зiзHаtll{ями Бaндеpи. Biдsyвaстьсlt' щo
цЯ JrroAинa цijlкoМ нe пoдi6rIa Ao 6iльrцoсти пiдсyдlrих. I{a запит
БаItдepа вiдпoвiдас - Ao виtIи }lе пoчyвa€ться. сBoю peвoлtoцiйнy
дiяльнiсть Я вва)кaB тiдЬки спoвrleнняМ мoгo o6oв'я3кy... ' ' .

Бaндеpа стaвaв пePeA пoдьсЬкиIt,t сyAoМ y Bapшавi двa paзи й
пePeA сyAoМ y Aьвoвi. У Bаprпaвi йoгo зaсyдясеrlo нa кapy смepтi.
3aстoсoвytovи амl.liстiro, oстaтoчtto зaсyдlкeнo нa AoсмePтrrе
yB'язнetlня. Bсiх дoсмepтIlих BиРoкiв 6yлo п'ять: Бандepi, Ae6eдю,
Кapпиllцeвi, Пiдгaйнoмy i мeнi.
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HAс BEIуTЬ HA "1B'ITI4Й hPEсT"

Пo закitlченнi пpoцесy 6iльuriсть з llас сидiлa в Мoкoтiвськiй тropмi
y Bаpшавi, i\е I{а пPoхoAи виBoAиJrи ltaс тiльки пo д'вo€' a IIе paзoм yсiх.
Ми cидiли B o.ци}toчкaх' але стoРoясi lrrI<е tre I]Bа)t(ади, щo6 ми rIе
стpivа.ltися. tlастo мoх<lla 6улo з киIt4сЬ стpiнрис.яl й пеpекиlryгися кiдь-
кoМa слoваМи. Mellе Bипyска^и Ila пpoxiд з Бarlдеporo. Mи o6гoвopили
в .Iасi пpoхoдy всi llеясtli гIитatIIIя пpoцесy й apхiвy* та всiх зaписoк'
якi в ,tьoмy 6ули' Ta цrI iдилilr скopo скill'lиласл. oднoгo вeчoPa BивeJrи
Ivteнe з кeлii, a tla кopидopi в>кe 6yли iIrrшi. .A,o }Iас IIo кiдькoх хI]иJlиI{€tх
пiдiйшoв r.IaчaльIIиK Мoкoтiвськoi в'язницi тa ска3aв наJvI пPoщаль[Iy
пpoмoBy' а пoтiм щe Aoсить пPияз}Io пoгoBopив з кoя(I{иМ зoсi6нa,
питatotlи' як чy€тьсЯ та lцo AyМа€ пpo свiй BиPoк. Mи зi свoсi стopoни
ток Apкe чelиtlo l]сe це I|PИ|IЯ^И, i poзмoва lli6и дo6pe закil.Iчилaся.

Hас вивeли кpiзь 6pамy й вiдpaзy пoсaAи,rи в aм6yляllс (каpетy -
M. П.), якиЙ 6р цiлкoм зaкpитиit, i  l lе мoя<нa 6yлo зopiеrlтyl}атисЯ'
кyAи нaс вeзyтЬ. Пo кopoткiй iзAi ми 6ули lla стarrцii' Ae IIaс зaвeли
дo вагolI iв i  пopoздiлloвaли пo ABo €  t3 oсi6rl i  пеpeдiли. Гoвopити 6улo
зa6opoнello' aдe Bсе-таки rIaс вiд . laсy мo)кнa 6yлo пepекv1тУTv1cЯ
слol]aМи. Ми нe зIIаJIи' кyAи l iaс BезyтЬ.,A.o вiкrra l le мoя<lla 6yлo
з6лизитиcя, 6o мvt сидiли кorкIIий мiх< двoмa пoлiцiяllтaми, якi lle
Aaвали lr iякиx вiдпoвiдсй tta нarui питal l}lя' кyAи t lас Be3yгЬ.

Patro пoтяг заAePжaвсJt й l lас BиBсли rla двipeць (вoкзaл _

M. П.),  i  ми пpo.Iитали, щo цe Кельци (вoевiдське Мiстo I{а
пiвAенний заxiA вiA Baprшaви). I-Iaс заведи й пoсaдили в aвтo6yс, i
rto кi,lЬкoх хI]и,tиЕIaх iзди ми 6ули зa мiстoм.

Бyв пpекpaсl lий зимoвий деl lь. .A'opoгa всла пoмi>к гoPaМи' щo
ви6лискрали 6iдесеttьким сlt iгoм Ao сoltцЯ' .яке свiтидo .ясtto, мoв6и
l,lам хoтiдo пoка3ати цiлy кpaсy пpиPoди. IIfo кiлькa кiлoмeтpiв ми
стpivaли пoлiцiЙнi стсrl<i з t lсaМи.

..Haс 
везщь lra 

..Cвятий 
Xpeст' ' ,  _ сказaв Баl lдеpa. I.Iа ltьoгo

IIакиIryJrися з лaйкoto пoлiцai' щo6 llе гoIJoPив' aде вiIr I]пePтo ц\e

Aoкиtryв' щo це Itaйтяrкчa тюPМа в Пoльu1i.
Я пeprший paз чyB нaзвy Цiсi в'язницi. Ha меIlе це rlе зpo6илo

Beдикoгo вРa.lкeння' 6o я 6ув пPигoтoвa}Iий, щo llaм lrе 6yде сoJloAкo'
aJle тa на3Bа 

..CBЯтий 
Хpeст'' для llaйтяя<нoi в'язницi ApIсe зAивyвалa

мelte. 
..Ipoнiя.tи, 

Мorке' зttак Бo>кий, r{a щo l lам lIaдiятись тeпсp' ' ,  _

пoAyМаB я. Мo>кe, це ltaм Aoпoмo)кe псpe)I(ити Bсe тe' щo нaс rиa €

. "Apхiв Ceникo" - 6лизькo 2 тис. дoкyмeнтiв (oсo6истi o6лiкoвi кopтки 2 тис фyнкuioнepiв OУH,
лисryвoння члsнiв ПУHy, звiти npo фiнoнсoвy дoпoмoгy вiд уpя7у Лwви|, якi пepexoвyвoлися у
Пpoзi niд нoглядoм члsнiв Пpoвoяy o Ceникo i Я Бopoнoвськoro' Oдepxoхi хo пoчoтку лис.
тoпoдo l934 кoпiТ з "Apхiв1t Ceникo" дoли змoгy пoльськiй пoлiцiТ викpити 62 члgнiв OYH
тo iхнi зв,яэки 3 дoпoмoroю мoтepioлiв "Apхiву. вдoлoся o6Aуpити пiдслiдниx Bopшoвсь.
кoro пPoцgсу Мoкopушку, Мoлюцу, Мигoля, Kovмopськoro, Пiдгoйнoro, якi  з iзнoлися у
нoлoxнoстi дo oУH i дoли нoo6хiднi дrrя noлiцii свiднeння. Pвштo зoopeштoвoхиx - Бoндg.
po, Лe6eдь, Kopnинeць, Kлимишин, Гнoткiвськo, 3opицькo - нo пpoвoкoцii хe niддoлися.

Сnoмини npo t1poьiдникo oУH Cтeлoнo Бoндepу

стРiнyги в часi AoсIиеPтнoгo сиAitItIя в тlopмi? Кoди 6 я 6yв сеpeд
такoгo oкPy2кrllrtЯ' ЯкoМy Я маD 6и нaдaвaти тoн' 6yB 6и це скaзaв
гoлoсI{o' алe тo}i я слyхaв' щo iIIlпi ск€DкyтЬ. Мirк нaми rк 6р llaшr
пpoBiAIrик. L{e Ilам сказа^и tla пpoцесi ясrro.

'l.ак ми, сIIoв}IrIli PLзНИDrrИ Aylvrкall,tи' I{aAвeчiP пPИ6У^И Ao тIoPми.
Пo дсl1lсlзi Ми пo6aчил|4 B'Яз,||Я зi 

..Cвятoгo 
Хpеста,' . Biн 6р закyтий

y гРy6i Jrаrl l{toги' a зa IIиМ itцoв з кpiсoпI (pyrшпицelo - ivl.П.),
гoтoBиМ Ao стPiily' стoPoя(. АанцIoг 6yв на o6oх нoгaх пPи стottах'
aле 6р Aoсить Aoвгий' i  в'язеttь пPив'ЯзaB сo6i йoгo сеPеAиIIy Ao
пoЯса' щo6 пoдегulvtти co6i хiд. 3а Ko)кtIиМ pyхoм в'язtlя чyги 6y^o
6pязкiт Jrarlr{юга. I{я каPтиr{a 3Po6И^a нa tIaс IIPигrto6люloчe
I]Pa2кeltr lя. 

.Га 
ltа peфлексi i  l le 6yлo 6агaтo чacУ, 6o ми пiA' iхaли пiA

за^iзoМ тЯя(кo кoBatty 6paму.
3аки 6pамa 3 AoвгиМ цrPеМoIIiалoМ вiAкPиJtасЯ' киAа €Мo щe Рa3

AoBкoла oчиМa' oхoп^rotoчи l l i , lий виl\. I{a самoмy вePхy гoPи сеPeA
сIv'еPек' щo iскРилися IIiA лyчaМи 3aхoAячoгo сorlц, l '  - гPy6i висoкi
IvIyPи' r{a Рoгах - l]исoкi IJс)t(i' а l{а тих вe)ках - пo Aвo€ стoPo2кiB
3 гoтoвиМи Ao ст|)iлy кI)iсами. Пiзl l irцe Ми AoBiAалис,I ' щo цe lta IIaш
пPиiзA тaKИЙ 6УB паPaд 3 rroABo €IIoю стopo,кeю. 3вичайtIo lra Bе)кi
6р oдиll стopoж. I{а вiAчиIreHпЯ 6PaMИ )кAади тe)к B'ЯзtIi '  якi зa
тoй чaс пiд' iхали з BeJIикoto 6o.lкolo з вoAolo' Якy тягди кolr i . Bсi
тРи в'я3tt i 6yли зaкoвal l i  в JraIIцIoги' як тoй' цlo Ми йoгo сTРiнyли
пePеAIIIe. Iх стеpeгли ABa стoPo)кi. 3 такoto 

..екoIloмiеto' '  
лIoдсЬких

си]r ми стРiчaДисl l пoтiМ пoстiйнo. Koли 6paмa вiдкpиласrt, з rIеi
г.vrvrЦI^И Aвi JrаBи стopo)кiв' Якi oкPyя(иJlи ltаlll aвтo6yсl i тoAi нaс
Iloвe,lи пo oAIIoмy Ao B'Я3ничtloгo 6IoPo Ta пoстaвиJrи tIа кoPиAopi
JrицеМ Ao стi lrи. f.oAi стади гloBi.DЬ}Io BикolIyBaти всi dtopмaлЬrtoстi
лPИi1|IяттЯ rlaс Ao в'язIrицi: пPецизiйнo (peтельнo _ M. П.) нас
o6цJyкали, пoзa6иPа/tи всe' щo ми IvIали пI)и сo6i' 3aI|v1ca^|4 й пoведи

Ao тIoPМи.

HAс BEДуTЬ

Pyки кaзали HаМ скдaсти tla п,lеtlaх' 
^vrвИтИcя 

тiJrЬки в зeМдIo' нe

PoзглJIAaтисл' a такo)к нe гoвol)ити. Ми пpoхoдили кPiзь кiлькa 6pам.
IJa кoяtrriй 6pамi, якy нalvr.цoвoAилoсJI пPoxoAити' вiд6ралася цiкaвa
тa скoмll,riкoBанa (склaдta М. гI. ) пpoцeAyPa. Кoди tl|v|
IrРихoAиJlи пiд 6pамy, oAин зi стoPoя(iв пoAaBaв свисткoМ ylv1oвJrel{ий

сигнаJl. IIа тoй CИГHflЛ вiAчинЯлaся y 6paмi BiзитиPKa-Biкoнце, кpiзь
,Iке хтoсtr Aивився' пеpеBiPяIoчи' хтo йде. Toдi щoйнo тoй хтoсь
вiдзивaвся свистaвкolo tla даlrий зtIaк. 3 ве)кi t{aд 6paмoю спyскaвсЯ
кд}oч Ao 6paми, i тoй хтoсь зсePeAини BiAкPиваB 6paмy. ToAi мolсltа

6улo 6aзити' хтo цe 6yu, щo вiAчинив 6pамy. Кoли ми пpoйrпли кpiзь
6paму, вiн i i  знoвa зaМикав' пpив'язyвaв клloнi дo IцHyPa' й вolrи
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МаltAPyвajrи I{aзаA tlагoРy. Mи йшли дo нaстyпнoi 6paми, щo6 знoв
6ри свiдкaми пoдi6lroi цеpемolIi i .

B oстaпнiх AвePЯх 6yлa малa змiнa в пpoцедypi, 6o не 6yлo вех<i.
3ате 6yлa нa кoPиAoРi з yсiх 6oкiв зarpатoвaнa 6yAкa, в якiй 6yв
oз6poений стoPoя(' якиЙ виAaв KЛIoч iншoмy стopoхсeвi, кoJrи
Bпевнився' щo всe € в пoPяAкy.

Пpoйrшoвrши тi всi 6paми тa двеpi, ми 6ули зaтpимaнi B AoвгoМy
пotlyporvry llапiвoсвiтлelrolиy кoPиAopi, дe нaМ казa,rи yстaBитис,r пo
ведичинi й o6epнрися лицeМ дo стirtи. I-Iакaз, a paAIIIе кPик' 3вгIаB:..MopAа 

дo сьцяни!' '  ' l .aкoэtt пo кoя(нoМy такoмy .зaпpoшIeннIo' '

/\oAaвaли ц1е Haкaз' щo6 деpя<aти Pyки за спиIrolo.

сTA€,Mo B,'IIH'IMl,I

Toдi стaли нас пеpеot}oPМл,Iти lra пPaвAивих в'язlriв Cвятoхpeспoi
тloРМи: l lайпepшe ка3aли poзi6paтися Aoнагa' пoтiм o6стpигДи нaс
oAнoгo пo oAlr iм пpи самiй rпкipi.

Toмy Iцo t|ac УcтaRИ^v| пo величиlli , Я 6УB пeprпий y vepзi i пеprший
пiдiйrцoв дo фpизiеpa (циpyльI.rика - М. П.). y' 'oсi ми звичaйllo
6opoлиcл зa пPaвa пoдiтичlrих в'язlliв пpи кorкнiй нaгoAi. Toмy rI, заки
Ivteне 3aчajrи стpигти (а вже 6yлo виpaзнo виAнo' пPo щo йдеться),
пpo6рав пPoтестyвaти. Ta Бaндеpa дав rиeнi зttaк, з якoгo я зpoзyмiв,
щo тyг МyсиD,to пpиЙttяти всe' чиМ t{ас 

..пoгoстять'', 
6eз слpoтивy. Пс,'lrя

o6стpия<eння дiстав Я стPaшllo пoAеPтy 6iлизlry тa в'язниvlty yнiфopмy.

.Д,o тoгo AiстаB я дepев'янi 
...Iеpeвики''. 

3 тим yсiпr у Pyках 3a traкaзoМ
зiйrшoв я 6oco дo пивltицi стpiмкими схoAaМи тa стaв PoзглJIAaтися.

Bисoкo B стедi 3а гратaМи свiтилас.яl >кapiвка, Яка тЬlvurtlo oсзiтлloвaла
Bсro пивIIицIo' aлe 6yлo вид.lo, II\o Biкorl не 6yлo. Бр тiльки oтвip y
сгiнi дрке Bисoкo' зaгpaтoваrIий rpфими задiзtrими фатаМи' slкиЙвиxo-
Aив нa тoй кopидop, звiдки .я пpийшoв. Мi>к тим oтBoPoМ i двepима
6yлa oкpyгла висoкa пi.l, щo мoглa 6 зoвсiм дс6lpe 6уи пPoтoтипoМ тепе-
piшIrьoi кoсмiчttoi paкети. oтвopy lle IиаJla. Пoтiм пoKaзaлoся' щo в нiй
пaJrитЬся 3 кopиAoРy. o6iйшoвruи пiv, пo6aнив я хаPaктеPиcти,ltlиЙ дл'я
тIoPМи на "Cвятiм Хpeстi'' кi6ель (паpaшy). Цe 6р вeликиЙ, пpoмipoм
нa ддi тPeтi МeтРa' I!алeцЬ' висoкий нa тPи нвepтi метpа. Toмy шдo 6р
з гpy6oгo Метaлy' 6ув cильниit i тяlttкий. 3веpry мaв менrций oтвip зi
щiльнoto накPиBкoIo' якиЙ 6ув y 6iльIшiй нa цiлий пpoпrip накpивцi, щo
вiддpивався пPи BипoPo2кнroванlIi кi6ля. I{e 6улa вcя йстarloвка llашoi
кeлii, яка 6улa 6ilw п'ять мeтpiв Aoвга й тaк саМo IIIиPoкa.

oглянрrпи всe' пoчaв Я B6ИPaTИcЯ. Мoя сopoчкa Мала тiJrьки
oAин Pyкaв i 6ум Ay)I(e пoдePтa. Bсe iнurе 6yлo пoлaтalre. Tiдьки
IIIтаtrи 6ули нa менe пpи6лизнo дo6pi, a 6лузa зaМалa.

Koди я вжe 6р у6paниЙ, вiднинилися двеpi й y ниx пoказaвсЯ
ШAгайниЙ. Biн 6р y u.Iepeвиках'', 

aлe Як тiлЬки стyпив нa схoAи' вottи

Cnoминн npo |7poьiдннкo oУH Cтenoнo 6oндepу

oAин зa APyгим пo,rетljlи BtIиз' пrAсKакyIoчи tlа схoAD( 3 вeJlикиlvt
сЦ.кoтoМ. 3а llим стaтeчнo' вrкe 6oсий, irцoв Пiдгaйний. Biн i Aс6eдь
нe AJDкe втpaтили нa свoiм BиглЯAi пo o6стPиЯ(eIIнIo' aлe КаpпиlIець 6yв
стРalцrlo скPиB,0iкеtrий. Я нiкoли llе 6ачив йoгo o6стpиэкetlиrr{' тiдЬки
зaыl(д'и з гaPЕIoIo фpизypolo (IпевелIopolo - М. П.)' чoPнolo' як y

цигarla. Toмy тeпep меlri 6yлo Ay,кe пPикPo 6aчити йoгo o6стpшкеrIoгo
лpи caмiЙ urкipi. Mенi виPвалoсlI мимoхiть: "TТIo вoни з тe6e зpo6или|',

Tа llaйгipшre 6yв скpивдrкeний Бандepa. Biн yвiйIпoв Ao кe,rii
oстaннiй. Biн llайAoвurе ЕIачекaBсЯ, щo6 

uoфopN|И^v|n 
' 

й дyrкe 3п,rеP3'
чекаIoчи нa сBoto чePгy. Г4oму дaли rшиpoкi штaIIи й Ay:кe BeJlикy
6люзy, а всe тaкe стPaпI}Io пoAepте i пoдipявленe, щo гoдi 6yлo на
rlьoгo Aивитиcя. А щe o6стPигли!... Biдкoди йoгo паМ'ятalo' BitI Bсе
мaв гаPнo заrtесaнe l lа 6iк темнo-6дьoнд (pyсявe - М.. П.) вoлoсся.
A тепep _ цe ,к 6yв oдиtl гJlyМ HaA людинoю! Иoгo стpaшнo
oпoгal{или. Ц. 6yu виl\ стPaцrнoгo пoни)кеtlня Jr}oAиt|и. Алe ми цe
rтpv|Йtl^ялИ пo-свo€Iиy' 3 гyМopoм.

Кoли вil.l стyпиB lla схoAи' йoгo 
...tеpевики'' пoскaкaли в}lи3 пo

схoAах' як i кoяtнoмy ilIшroмy. Bill стarlр, yспriхнyвся й пoAивився
на кo)кtloгo 3 }raс. Haпeвнo' y ньoгo 6y,ro тaкe самe вpФкetl}tя' як i
в кo2кrloгo 3 нaс' аде вir l  ЕIe Bиявив тoгo. Жаpтylorи, зiйtпoB вЕlи3'
пiAlliс сBoi капIli, й ми зaчaди замiнy сBoiх ,rахiв' щo6 хoн дi6paти дo
Beличи}lи. Taк-тo Iv||4 cTa^И в,язнЯ|qИ 

..Cвятoгo Хpестa''.

IIAс BIIЦIK0IIюIoTЬ

Пo кopoткoll,ty чaсi ввiйtцoв дo кeлii клIoч}Iик i, yстaвивtпи нaс

PяAoIvI пiд стiнolo, 3ачаB наМ BиЯФrювати в'язtIичtti t|pvПv|cv| та зBичai'
ЯKi Ми Ма€Мo тoчtto сIloв}tяти, щo6 якrraйскoPiше МoгJrи дiстатисЯ 

..нa

звичайнi келii,'. Bияcttив llаlt/t' щo ми Мa€Мo 6yти тихсдelrь a6o й дрa
IIа пцIeницi I{a кaPaIIтинi, залeя<нo вiд тoгo, як ми скoPo }raBчимoсЯ
всЬoгo в'язничнoгo ладy й як 6yдeмo BипoвtIIoBати Bсe тe' чoгo Biн
нaс Ivlа€ HаBчити. o6iцяв нaм Aавaти тPи Paзи AеtIнo iсти тa iншe
в6paння, як 6yAeМo пePехoAити нa 

uсзoi" 
кедii. Hай6iдьIЦе yпoкoPel{Ilя

вiднyли Ми' кo,lи Biн y.Iив }Iaс' як ма€п4o xoAити. Pyки llа слинi' гoJroвa
вAoJrинy' гдяAiти нa пa,lьцi нiг. He BiДьнo пoстaви зIиiIIяти' 6o 6yдe
6ити кдючaМи пo гo,loвi. Korкне tlеBикoI{aнI{я' й тo дoкладнe,
iнстpyкцiй пpoAoв)кyватиМe чaс IIaцIoгo каPa}rтиrly.

Ми 6уlltа аyя<e стyp6oвaнi, 6o в пивницi не 6yлo лiх<oк, alti

сiнникiв. Алe вiн нalvl пoясниB, Щo нa тe € вJlаснe кaрaнтин. Harvr
тpe6a клaстv|ся cПaTv1 й rte нaкpивaти гoдoви, 6o 6yдyть стpiляти.
Cкaзав наМ' щo пeРeA спаttIIяМ € апель (пеpeк.lи.lка _ М. П.). Hам
тpе6a нa aпeJrь стarryти B PяA пo вeдичинi й зaмeльдyвaти
(дoпoвiсти - М. П.) тoпty сTaPIциtli, якиЙ вiд6иpaе апeJlь' скiльки
llа llапriй кедii в'язнiв' a кoJlи вilr скаrке: "\o6pиЙ веsip", всi ми
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Ir{a€мo гoдoснo B oAин гoJloс ска3ати пPoтя)кнo: "ЧoДeмn, AoAaючи
титyJr стaPшини. Пo скillчеltнi aпедIo вilr ская<е: 

.,.A.o6paIriu", 
a ми

lvlа€Мo тaк самo нa цe вiдп<.lвiсTи, як пpи йoгo вхoдi.
Tакий caмиЙ aпeль вiд6yвa€ться й paнo, це € пеPеA снiдaнням,

i пepeд тим тpe6a пpивeсти в кедii все Ao пoРяAкy' BNIv|тv|cя i стaти
в РяA, яK BeчеPoм. Пiсля цих виклaдiв пpoвiв 3 }Ia}tи кiлька pазiв
пpo6ниЙ aпeль i, пo6аvивtши, щo все спPaвнo йдe, зaкiнvив "tIaщy".
Toмy щo я 6ув naЙвищий, вiн пPизIraчиB lvlеI{е нa стaPlдoгo кeлii i,
вивiвши мertе нa кoPиAop' AaB д.llЯ нaс Iииски й дoяtки тa свiл<y вoдy,
aдe lсти тoгo AHя нaМ нe Aaли.

Пpийшoв час апелIo. Haм скaзаB пepед' тиIlt клloчtlик' хтo
вiд6иpaе апедь i який йoгo стaPцrинський pанг. Алeль вiд6рсrr дулл<e
сIIPaBlIo' й ltarц к^IoчIlик 6yв з lraс впoвlIi задoвoлеrlий. llo aпeлi ми
ви}Ieсди lra кoPи.цoP гaPнo пoскдаAarli сBoi фpaння, пoстеJlи,rи tla
цемеllтoвy дoлiвкy пoJroвиrly кoцiв (пoкpиBaд - М. П.), а APyгoIo
пo^oвиIloto спiдьtto пPикPидисl й пiuIли спaти.

Tепеp дo6pe пицIeтbсll: "Пirцди спaти''' aде тoAi вoнo зoвсЬr iнаrgjIе
вигляддлo! Бyлo хoroдIo i твеpAo, тo}ty tleзвиtlнoмy rcдi 6yлo заснyпl, тo
й ltе слали ми тiеi нoчi. Гoдoвtlolo пePеЦIкoAoto 6ули щe й saстi свистки
вЕlPтoвиx' якi щo кiдька:оlоtиll 6yлo.Iyги пlд cAlt|w}l:,r APеРми. ф стopoх<a
A€rвa,ra вiдгloвiдi }ra кo}rтPoJrЬний зoв Ae,кyPlroгo (repгoвorrэ - IvI. П.)
стаРIIIини. Кoх<на стiйка - чи To нa ве)кФ( iззoвtti в'язllицi, ти всеpединi
нa кopидopi _ rvlaДa свolo yмoв,relry чеpry' кoди Biдзиватиcя, i в тoй спoсj6
дeэкypIrий стаpпIинa кorlтPoдIol]ав' tIи хтoсь нa стiйцi нe зецpiмав. Ti
сBистки rr(е AoBгo lrаIvl }le AaваJtи сlIати пo l{oч€D(' 6o дo них гoдi 6yлo
пpизвиvaiтись. Щe кoли свистки 6yли ддлекo tlа Bе,кax чи в irulrих
кoPиAoPах' тo l,toЯсrlа 6yлo спaти, aлe чaстo 6yлo так, lцo BiAзиBався тoй'

щo стoPo)киB Ha наrшoгиy кoplцopi, якpаз пiд t|я||||4I6И AреPиIr'tа, 6o тaм
йoгo за.хoпl,t.lta чePгa cBИcraтvl To вrr<e тфa 6ути д02кe пPивик.llи}l i It{ати

A)Dt(е твеpAий сolt, щo6 lle з6удитиcя. 3виsайнo, нoвoпpи6yli 3PиBa.Dися
й pкe не lt{oгди зaсHyги Ao Pа}Itv. ф po6илo ix а5altе неPвoвими Й сritull.lwrуl
i 6po зIvloPolo lкv|TTЯ tla 

..Cвятiм 
Хpeстi'', a таких змop 6yлo 6iдьlцe.

ПЬнilцe trалl oпoвiда.lrи сгapi B'язtli, щo тaкий PФкиМ зaпРoBад2кetro пo
геttеPаJlьItoМy 6щтi B'язtIiB. .{o тiеi в'язницi давали B'язItiB, щo мaди
пPисyA пoняA Aeсlrть лiт. Мirк ними 6ули такi' щo Ivtaли Aoсп{ePт}Iе
1в'язtleltltя iз зaзrraчеIrrrяМ, Щo rliяка апrнiстiя Ao lrих не BiдI{oситься.
Bollи стаrroви,tи A)Dке llе6езпечний еаeмент в'язниф. Pаз такi 6езнадiйнo
засyд2кeнi зN|oB||^vLcя тa зpсf,или ст'Рйy BиPв.lтися }ra BoJtIo.

HAIIil IIEPIIII ДHI

CигIrалoм .цo Bстaванtя 6улa тpфка, a зa неIo йпroв зapаз спiв
стapoi пoдьськoi пo6orкrloi пiснi 

..Кoли 
paннi встaloть зopi'. .Д.ркe

6yлo пpикpo щoPaнкy слyхати тoгo lleрiльtlицьKoгo спiвy. Ii мaйrке

Сnoминн npo Пpoьiднпкo OYH Cтoлoнo Бoндopу

Мyченицькa мeлoдiя, спiвaнa пpoтя)кнo B'язttями y тaких yмoвинax'
HагaAyвaла наМ' щo Й ми в'язнi, й дo Poзпyки пpигнo6лювaдa. Ii
спiвaли в yсiх в'язницях Пoльщi. Я нiкoли He мiг спoкiйнo ii служaти.
Пiсдя цьoгo пoчинaBсЯ стPaшний pщ нa кoPиAoPaх i тpiскaння
кi6лями, якi пo нoчi винoсили з келiй, щo6 пoвидивaти. Ми знaди з
наyки 3 пoпеPеAtlЬoгo AHя' щo' кoли пepший paз вiдкpиtoтьсЯ AвеPi'
двoе в'язнiв Ivlа€ BиtIести кi6ель, а Aвo€ пraе зa6paти з кoPиAoPy
y6pання. Toгo paнкy, я зoвсiм пeвнo пPигадyrо сo6i, щo Пiдгaйний
i Каpпинeць "ви6opoли'' сo6i пpивiлей нeсти пeprпий paз кi6eль. Ми,
як нoвi, Aiстa,lи щe пpи тoМy МиAницIo' а тaкo)к вiдpo вoди.

Гiгiенiчнi yМoвиHи тут 6уlи A}Dке пoгаI{i vepeз 6paк вoди, якy
ПPИBolvl^v| з кpиницi, щo 6yлa дaЛекo HaAo,lинi. Toмy ми в цiй тropмi
пiзнaвaли щopaз нoвi тpyднoщi, спpиvинeнi тi €to o6стaвинoro.
Умиватися кaза,lи н€llvt т€lк' щo6 oAин ApyгoМy пoлиBaB з кфкa вoдy
нa Pyки' й тaк ми УI|/IИBa^И PУк<v| Й лицe. Гiгiенiчнoгo пaпePy нaпr нe
Aали. Hа снiAaння Aiстaди ми кaвy й Ao нei Aуэкe тoчнo вiдпripeнy
,ro,ккy цyкPy, щo вимiploваB саIvr кДIoчник' a Ao тoгo фyнт хлi6a. Хлi6
6р .lopний, яситнiй, Eиe A}D|(е смaчний. Taкий хлi6 ми Aiстaвали цiлий
час i все в такiй кiдькoстi. Toгo дня нaс BиBeJrи пepший Paз нa пpoхiд.
Meнi тpе6a 6yлo pанo кiлька paзiв xoдити пo схoAах, i за кorкним
Pa3oМ деpев'яники пpиспoPloвaди rvrенi 6агaтo к,roпoтy. oтя<e, Я виAеP
з пiдпrтанкiв py6цi, зpo6ив дipки в пoдoтнянiй пpиIпвi AePеB'яникiB
i пpив'язав iх Ao нiг. ,A.epeв'яники _ цe 6yли гpy6i деpев'янi пiдoшви,
Ao якиx 6улo пpи6итe гpy6e пoJtoтlto' яке пPикPиBаJro пеPeA стoпи й
пaльцi нoги. I.{e pазoм 6yлo пoдi6нe }цo пaнтoфлiв 6ез зап'яткiв.
Poзyмiсться, 6улo тaк зpo6лeнe' щo6 B ньoмy зIr{iстиДaсЯ кoжHa нoга'
y вис..пiдi чoгo нe AеP,I(алися нoги й пPи кox(}rorr{y кpoцi мort(на 6yДo
ix згy6ити. Koди я ix сo6i yДiпtциB' пpикpiпиBlци Ao нiг' я став
свo6iAнilце пoPyцIaтисl. I{e мeнi дyл(e пpиAа,roсЯ нa пpoxoдi.

v
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Ми Йulltи нa пpoxiд. BiAчинидися двepi, нас Bипyстив ключtIик
Hа кopидop' yстaвиB пo ведичинi й пoвЬ дo двеpeй, якi з тoгo кoPидoPy
Bv1хo^v|^v| нa пoдвip'я. Пpи дpеpяx 6р кoпrик з IIIaпкаIvlи' яких JDкивaли
всi в'язнi, щo виxoAиJrи на пpoхiд. Ц" 6yu щe oAин з гiгiснiчниx
upoдзинкiвn в'язницi y "Cвятiм Хpeстi". Кoяснa цIaпKа 6yлa 6pyднa й
пеPeпеченa' й не знaти 6yлo, xтo ii пepeд xви,lинoro нoсив' Ta ви6opy
не 6yлo. Tpе6a 6yлo 6paти скopo i вюtaдaти }Ia гo,roвy щe скopiIuе, щo6
зaJro2кити зa спиtly pyки. Пеpeд вихoAoм нaм 6yлo ще pаз пoвтoPеtlo'
щo ми мa€Мo вeсь час AеPя(ати Pyки зa спиtloto i дvtвитиcя тiдьки пiA
нoги. Як хтoсь oAиtI пoPyIцитЬ тi пpиписи, цiла гpyпa 3а кapy втpaтить
пpoхiд. Пд звyки тiеi нay<и BD(oAимo Ha вyзЬкe пoдвip'я, Bи,loх(eнe
камiнням. Цe д"'rя наIIIи; деpeв'яникiв як вимpiянеl Ми малo сo6i нe
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пoвикPrlyвaди нiг. Щастя' щo il{сгPyкцiя казадa 
^ИBИTv|cя 

пiA tloги,
a Hе нa нe6o. Кpщoп{ B'язничHi МyPи oдiнoпoвеPхoвoi 6yдiв.lri. ГЬoщa
пPяllloкyгнa, 20 кpoкЬ нa 60. Mи oAин зa Apyгим хoAиJ\,to пoпiA стiни.
3 кiдькoх вiкoн кypиться пoPoх. L[e ткацька po6iтня, Ae пPяAyгЬ к}DкiJrь'
i з тoгo кyPиться' мoв6vt гopiлo. Mи эк вv|iilД^v| нa пpoxiд пoд.иxaти
свi2киМ пoвiтpям!..

Haдвopi 6yв мopoз, i я пoпpo6рaв за спинolo пoтePти Pyки й
кiлькa pазiв зaтyлити й poзтyлити п'яст1Д<и (кyлаки _ М. П.). I{e
6yлo зpo6лeнo мaйrке нeсвiдoмo, aде B тiй хBи,lИНi Я пoчyв:
...Д'aнилиIпиtI' 

хoAи сIoAи!'' I{е мeнe кликaв к^IoчHиK д.o се6e. Я вхсe
пеРеA тиIt{ зBePнyB 6р йoмy yвaгy' щo я нe }IазивaIoся .Д.aнилиlпин,
алe вiн на тe тiдьки скaзaB: ".A;ryний TИ e,, i тaк я 

.3гoдиBся'' 
B

tlЬoгo нa це пpiзвище. Пpиxoprсy' сKиA.lIo lIIапкy' a вiн нaкидaеться
на lvteне' щo я нe захoвyloся (пoвoдlкyся - IvI. П.) тaк' як tlаJtел(ить'
i  вiн зapaз нaс з)кeнe з пPoхoAy. Biн виiмкoвo цЬoгo нe po6ить,
тiдьки Мeнe yпoМиttае oстанl ' l iй paз. Кoли я йoгo запитав' пPo щo
Bltl AyМa€' BlH HакPичав нa мeне' щo я з tlьoгo хoчy AyРня зpo6ити,
й казав iти в pяд i хoдити Aa,rьIIIe. I{e 6yлa }4oя пеPIцa пPигoAa в
тiй в'язницi. Bеpтаloнv1cЯ B Pяд., я заввa)I(ив' щo Кapпинець }Iе
BиAePя(aв вiдpaзи дo 6pyдrloi цIaпки й зaдoжив ii на гoлoвy,
вивeРнyвIIIи i] нa лiвий 6iк. Bиглядaв y нiй нeзвичaйнo спrirднo. Я

Aytцився зo смixy, алe 6oявся, щo6 цьoгo нe зaBвaл(ив стopoя<, 6o
6ув 6и AyIvtaB' щo я 3 ньoгo смiroся.

MIIIIA HI,сIIoДlBAHKA

Пo скiнчeннi пpoхoдy 6р o6iд, a пo o6iд,i нaс стpiнyлa МиДa
нeспoдiванкa: нaМ дaли нoвi у6paння, нoвi кoци й сiнники. I{я
неспoдiванкa 6улa дiйсllo нeoнiкyвaнa, й тoмy B }lас вст}lгrив кpащий
нaстpiй. Пiзнirце ми дoвiдaлисll' хтo це Aля нaс зpo6ив. B тiй тropмi
вiA lцiстнaAцяти лiт сидiв yкpai}Ieць нa iм'я Бyvкo. Biн сиAiв
зaсyдясeний нa AваAцять дiт зa сIIPави' зв'язaнi з yкpaiнськo-
пo;rЬськoto вiйнoto в 1918 _ 2О-х Poках. Biн вxсе мaв тiдьки чoтиPи
Poки Ao дoкiнвення свoгo виPoкy' тolt,ty йoпry пoзвoдиJrи пPацIoвaти
нa кopидopi. Biн дoвiAaвсЯ' щo цe Ми сидиIиo в пивницi на кapaнтинi,
й пirцoв дo пiдстаpurини ..пЦIoдoвнiкa'' Пoкpивки, якиЙ 6ув yкpaiнцeм
i слylt<ив y в'язниrнiй стopoхсi, i в ньoгo випPoсив' щo6 нaс не
AeР)кaди в тaких тя2ккиx yМoвиtlах нa кapa}Iтинi. У висдiAi йoгo
iнтepвенцii ми дiстaли всe тe' щo я Bище згaAaB' a кpiм тoгo' пePeA
вечoPorvr пPинeсли нам тi хаpнi, якi ми з сo6oю пPивезJtи. Уpядoвeць
в'язничнoi стoporкi, який нaм цi хаpнr пeРeAaв' заIIитaB нaс' чи xтoсь
xoчe сo6i зpo6итvl' Bипискy' тo6тo зaмoвИT|4 KУПИTv| тютюtly' пaпipцiв
i сipникiв. ,Д.o ньoгo пiAiйrцли Пiдгaйний i Каpпинeць, a мeнi й
Ae6eAeвi Iпепн}.в Бандеpa, щo6 ми Й co6i зpo6иlи зaмoвдеHня.

Cnoмннн npo |1pooiдннкo oУH Cтenoнo Бoндepу

Hастpiй цiлкoм змiнився, a тaкo)к i нoве заtIяття \l|И Nra^vr з нoвим
y6paнням. Гoдoвнo тpe6а 6yлo Aoпaсyвaти сo6i штани, 6o нaм
пoясiв нe Aaвa^и. Toдi пepurиЙ paз я заAеDroнстPyвaв свiй виlraхiд,
як y,I(ивати тoнкoi сoJroМки з сiнника вмiстo гoдки. Bсi ryдзики в
пoясi ми сo6i тaкoю гoдкolo в'ЯзHичнoгo виpo6у пoпPиIIIивaди, i вхсе
шIтaни нe 3Дlта,Ilи.

Ми пepший paз пo дoвгiм часi стpiнyлrися Paзolr,r' тoмy i
oпoвiдaнням пpo нaпri пеPe)киття нe 6yлo кiнця. Пpo сиддeння в
piзниx кедiях i тropмах, пpo кoнфpoнтaцii (ovнi стaвки _ М. П.) зi
свiдками, пPo стyкaння' пPo спoсi6 вiдмикaти кaйдaни. Ha тoмy
сxoAиди Aнl Haшoгo кaPaнтинy.

Koли тpeтьoгo Aня пpинeсли зaмoвдeний тtoтюtl i дoдатки,
кинyJIися нa них Пiдгайний i Каpпинeць. Biн менi цим зpo6ив великy
неспoдiвaнкy. Biн нe тiльки сaD{ не кyPив нiкoли, аJre щe Й 6уo
вeликиМ пPoтиBЕlикoМ кyРенtlЯ взaгaдi. Кoли, 6yвaлo, 6aзИB, як хтoсЬ
з oсo6ливoro нaсo,loAoю зaтягaBсЯ AиМoМ a6o кpyтив пeAaнтнo
пaпipoсa (цигapкy _ Iи. П.), кидaв згipрrивo oAнe слoвo: "Кpeтин''.
Teпep вiн кpyгив з пpoстoi мaхoРки пaпipoсa зa пaпipoсoм i кypив з
Пiдгайним, як cтapиЙ кypець. Я нe мiг наAивyвaтися тiй змiнi, щo
B нЬoМy зaйшдa зa такий кopoткий vaс. Kypeння A}Dкe з6лизидo йoгo
д,o Пiдгaйнoгo' a вiдAaлилo вiд мeне.

BIAс,MHI IHФoPMAЦI|

Ми пepeдискyтoByвa,,lи нaшi пoмилки пiA vaс слiдствa та пpичиtlи
наlцoi всипи. Я дoвiдався 6агaтo дoсi tle знaних пoдpo6иць пpo
аPeпIтyвaння кoя(lloгo з нас i пpo пPичини невiAпoвiAнoi пoвeдiнки
Aeкoгo з tlaс. Бандеpa 6yв apeштoвaний y Aьвoвi в Aкaдeмivнoмy
Aoмi в гoдинi 5:30 paнo, в днi 14 чеPвEIя i934. Biн з кiлькoма iншиrvrи
свoiми APyзяIvIи з6иpaлиея пoпpaвJrяти тeнiсoвий кoPт 6illя
Aкaдемiннoгo Aoмy' й тoмy 

^ИtlrИг,cя 
на нiч в АкаA. дoмi, щo6

Pa}rенькo встaти дo пpaцi. B гoAинi 5-тiй пoлiцiя o6crулилa Aкaд.
дiм, так щo нiхтo нe мiг втeкти' й виapeштyвaлa пrайrке всiх, кoгo B
тoй час зaстаЛa. Мiл< ними й Бандepy, КpaЙoвoгo Пpoвiдrrика oУFi.
Пoдiцii й не снидoФ, Щo тi дoви 6yayгь а;к тaкi вдатнi й 6aгaтi.
.A.eкгo мiг 6и зAивyвaтися, Щo Це зaнаAтo пpoстi o6cтaвини аPeштy
тaкoi вaяснoi oco6и в pевoлloцii' тa хтo знав дo6pe тoAiIднi ylvloBиHи
пpaцi в oУ}I, xтo знaв дo6pe с.л. п. (слaвнoi пaпt'ятi _ М. П.)
Cтепaнa Бaндepy i з ним пPaцIoBaB' тoй зoвсiм нe зAиBy€ться. I{iлa
пPaця й пoвeAiнкa Бaндеpи 6yли такi нeскдaAнi i пpиpoднi, щo 6yли
AIrя ньoгo дodporo oхopoнoю. Hixтo з вopoгiв не спoAiвaвся, щo пiд
тoro нeзамiтнolo oсo6olo' якa 6epе yvaсть y aкадeмiннoмy яtиттi в
тaких нaвiть' скaзaти 6, звизaЙниx o6стaвинaх' кPи€тьсЯ гpiзний i
tIеyстPaIцимиЙ пpoвiдник yкpаiнських PeвoлIoцioнepiв.
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Микoлo Kлнмищин

Tyт вapтo зaввa,I(ити' щo Бaндepa вЯ(е як пPoBiAHик Kpайoвoi
Екзекyтиви Hе Pа3 6р y py*"* пoлriцii i всe 6ез тPyAy викPyчyBaвся
й виxoAив сKoPo на вoлю. Biн i тeпep 6ув 6и, Ivto)кe' викpщився, 6o
с..ltiдvi opгaни пoльськoi 6eзпеки Aoвший чaс сaмi нe вipили, щo це iм
Taк дeгкo BAaдoся спiймaти тaкy BeJlикy pи6y. Пoлiцiя пpипyскaлa,
щo aPeштyBaти пpoвiдникa yкpaiнськoгo пiAпiддJI' яке iм стiдьки
к,loпoтy po6илo i зaвдaлo тaкi сидьнi yAаpи' не 6yлo 6 мoя<дивим 6eз
зyAаPy з йoгo дo6ipнoro oхopoнoto. A,y, пPoстo' нeспoдiвaнo, як
звиsaйнy JrroAи}ly' зaстaroтЬ йoгo в АкaAeмiчнoмy Aoмi й аpештytoть.
A кpiм тoгo, вiн нa слiAствi пoдaе тaкi пpиpoднi й вipoгiднi
oпPaвAaння }Iа Bсе i вiAпoвiAaс тaк' щo зatloси,loся' щo й цим paзolr{
вiн вийAe Ha BoJlIo' як i пеpед типr. Ta тeпep йoгo cTa^v| ucИПaTИ''

(викpивaти _ М. П.) з yсix стopiн: i аpхiв Ceникa, i Мaлюцa, a зa
ним ПiAгaйний, якi знали' ким вiн 6yв i щo po6ив, 6o спiвпpaцIoвади
з tIим. Пpoти цьoгo всьoгo гoAi 6yлo щoсь пoPaдити. Кoли пoдiцiя
нa цe Bсе Aада й Aoкaзи' a кpiм тoгo, скoнфPoнтyвадa йoгo з тими,
якi йoгo c|4Пa^И| вiн пo6aчив' щo пoдoя(ення 6eзвихiдне.

BiA тoгo вaсy (a 6yu ц" тpeтiй мiсяць вiA йoгo аpеIIIтyвaIlrIя) вill
стaв пePeA пoлiцiсIo i сдiAчими сyAAями i пpoкypaтoPo}r rra пoвний
зpiст як пpoвiдник пiAпiльнoi pевoлtoцiйнoi opгaнiзaцii oУH, якa пiд
йoгo нaкaзaми Aoсяглa веPlциH .цiйoвoi i 6oйoвoi aктивнoстi й малa
най6iдьпli Aoсягнeння. 3а всlo цlo Aiяльнiсть yзяв вiн мyясньo
вiAпoвiAальнiсть i пoставиB спPaвy пo-PеBoJtloцiйнoмy нa всIo IIlиPиrry'
як вoЕIa в Aiйснoстi вигл,IAа€. Пepeд вopoгoМ стадa тепep зoвсiм iнпrа
JrюAиHa. I.{e вясe нe сipий lvtaЛoгo Poстy х^oпeцЬ, щo ще не скiнчив
стyAiй, який щe }Iе Мa€ пoвtlих 25 лiт, aлe вipний iдеi peвoлloцioнеp-
пpoвiдник, який зaскaкyе iх i ввoдить y пoAиB кo)кним сдoвoм i
геpoйськolo пoстаBolo.

Cтpiнyвrшись iз нами нa сaмoтi, пеpевipяв y poзмoвi 3 наlvtи все'
щo стaдoся' щo6 з6aгнри, дe 6уlп тi гли6rцi пPичиtlи' щo спpaвa
зaкiнчидaся так' a не iнaкшe. Мiж iнIцим' зi lr,tнoю o6гoвopив
AoклaA}Io всi дeтaлi нацroi спiвпpaцi. Я мaв нaгoAy пеPекoнaтисЯ' якy
Ao6Py вiн мав паIvt'ять. Я тoдi дoвiдaвся, щo зaпискa' якoIо я
пoвiAoмляв Бaндеpy пpo те' щo ми 6езсyмнiвнo е пiA пoдiцiйнoto
o6сepвaцiсlo i щo я пPoпoнyю якнaйскopitшe лiквiдyвaти xiмivнy
лa6opaтopito y Кpaкoвi, Ao }lьoгo не дiйшлa, 6o Iвaсик, якпЙ 6ув
пPидеP)Karrий пoлiцiсro нa станцii в ПеpeмиIшлi, зaпискy з'iв. Хoч йoгo
B|4ПУcTИ^И й вiн дo Aьвoва пpиiiхaв тiдьки нa oAиtI Aeнь пiзнiшe' пPo
змiст зaписки вiн нiчoгo Hе знaB. Toмy пoвiдoм,lеtlня' якe мoгJlo все
вpятyвати' пPoпa,ro пo дopoзi. oтrкe, мo€Io пolvrилкoю 6yлo те' щo я'
стBePAиBIци нallевtlo' щo нaс пoдiцiя слiдить, не зaPяAив нa вJraснy
pyкy цiлкoвитoгo знищeння лa6opaтopii i нe вислaв Каpпинця гeть
iз Kpaкoвa. Мy'y пРи3нaти' щo Kаpпинець пo-APy;кньoмy i,
зPeштoro' згiAнo з пPaBAolo зaяBиB Бaндеpi в тiй poзмoвi, щo вiн
6уъ 6и l}reне нe пoсл}rxaв' тим 6iдьпre щo вiн менi tIе 6р

Сnoмхни npo Пpoьiдникo oУH Cтoпoн o Бoндopу

пiдпopядкoвaний. Biн тiдьки нa нaка:r Бaндеpи мiг злiквiдyвaти свoro
лa6opaтopiro, 6o тaм 6yли дyхсе кorцтoвнi yPяA)кeння' якi йoмy вхte
хтoзltа зи 6улo 6 ynpyге вAaJtoсЯ дiстaти.

Пpи цiй нaгoд,i я дoвiдaвся пPo пPoект .зе,lеtlиx кaдpiв" нa
Boлинi, Ao яких я з Каpпинцelvl lvta,lи 6yти пpидiленi. I{е мaли 6ути
вiддiли чденiв oУH, щo на ilшiй cтriд впалa пo.пiцiя. ЬсIiм зaBAaнн,IIt{
мaлo 6ути, мiхс iнurим, BизBoд,Iти тих, якi 6yли apeштoвaнi а6o вrкe
6уlи в тropмi, i нvtми Iъ{aли пoпoвнIoвaтися PяAи зелeнш( кадpiв oУH.
I.{e мaв 6yги пpoтoтип УГИ.

Пp'' o6гoвoptoваннi невAaчi Aе6eдя й ПiAгайнoгo i iхньoi
пoвеAiнки пiд нас слiдствa нi я, aнi Каpпинeць пpисyтнiми нe 6умl.

.A.oкладнiure o6гoвopили ми з Бaндеpolo oAнy стpiвy в Tепrинi, нa
якiЙ 6ули пpисyтнiми Бaндepа, Pак i я з Кparo, а Я. Бapaнoвський
_ 3-3a кoРAoHy. 3мiст тiсi rrаPаAи 6р y oднoмy Aoкyмeнтi, якvtЙ мaлa
пoлiцiя B aктаx з apхiвy Ceника. Biд Aе6eдя я дoвiдaвся, щo Maцейкo
мaв iти зa гPаницro sеpез Tеruин. Адe дня L4 чePвHя |934 пpeca'
пPинеслa вiсткy пPo aPeштyванtl,t B Кpакoвi. Чеpез цe Йoмy визнasенo
iншy дopoгy. Caм Ae6eдь, здa€ться' тeхс 6yв 6и у>кив AoPoгy чеPeз
Tеrцин. Багaтo iншoгo дoвiдався я вiд ниx, 6o вoнvt п/taди нaгoAy
пiзнaти 6aгатo 6iдьrцe пoдpo6иць цiлoi спpави | чv|N| Я. Boни зiзнaвaли,
й тoмy iх кoнфpoнтyвa^и з piзними ч,rе}IaI\{и opганiзaцii i зi свiдкaми,
якl чaсoltt Ayrке кoмi.Iнo зaхoвyвajrися.

IIP0ЩAHH'I

Koди ми дiстaли всe тe' щo я згaдaв, а нaйвaл<нiшe - сiнники,
Halvt сеPеA тиx Poзмoв ситyацUl Bиг,l,IAaдa кpaщoю' Й ми 6ули 6
згoAиJrися дaлi вiдсиддyBaти каPантин' aлe Koди минyJro 10 днiв,
oAнoгo пoпoлyArrя нa кopидopi стoPo)t( зargrиKaB гoдoсtlo: "Бaчнoстьln
(щo пo-yкpaiнськи знaчить 

..yвaгa' 
чи' PaAше' "стpyнкo"), a пo

кiдькoх хвиJlинax за6pяrкraли кдtoчi в зalr,tкy нашoi келii. Ми скopo
стади в PяA, а зa тoй vaс вiднинилисл двеpi. ,A,o келii нaйпepure в6iг
лoвeцький ведикий пес' a 3a ним yвiйшoв нaчадьtlик в'язницi
Бyтвилoвиv y сyпPoвoAi oднoгo стaPIIIиHи' oA}roгo пiдстapпrини й
кiдькoх стaPIциx стoporrtiв. Biн нaдl скaзaв: "[o6pиtt дeнь'', a ми
вiдпoвiли за пpиписаIvrи в'язницi: "Чoдемn. Cepедньoгo Poстy' пoнаA
шiстдeслт лiт, rpу6иh, в yнiфopмi стapIшoгo стaPIIIиIIи в'язничнoi
стoPo)кt 3 IциPoкими 3oдoтиIr{и нaIIIиBкaми' станyв пepед нaми й,
yспrixаtoнись ipoнiннo, пoчaB гoBoPити пРolvroвy' laявv|B|Irv| Ha Bстyпl'

щo вiн тyг € нaчaJrьrrикolt{.
3ачaв вiд тoгo, щo чaси стyдeнтськi й тi, кoли ми BAaBaJrи

..6oгaтеpр" (гepoiв), скiнчидися Paз нaзaB)I(Aи. Tепеp Ir{и мa€п{o Ao
смepтi сидiти в ньoгo пiд клюнeм. Bсе задerкить вiA тoгo' як ми
6yдeмo пoBoAитися. Як 6yдeмo пoPяAними B'язtIями, вiн нaс 6yдe
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gикoлo Kлиtlиuин

тPЕlктyBaти як iнтeлiгентtlих JlIoAeй' a нe яK 3Bичaйних здoAiiB' a як
нi, тo пo Il,IoPAl' пo lv1op.цi' Ao кaPцePy й кiнeць (це мaйхсе дoслiвнo
пoвтopeнi Йoгo слoвa). 3aкiнчивпrи свolo Ao I{aс пPorvloвy' зaпитaв
кoя(ЕIoгo з нaс' щo стyAitoBаB i як на3ивa€ться. Пiсля тoгo пoдiлив
нaс нa тPи гpyпи: Бaндepа й Ae6eдь, Kapпинeць i я, a Пiдгaйний
сaм. Кorкнiй гpyпi, я(apтyloчи' пoясtlив' чoмy вiн тaк пoдiлив нaс.
Meнi й Каpпинцевi скaзaB' щo Ми o6a стyдiroвали фiлoсoфiro, тo тепep
6yAeмo мати дo6py }raгoAy й нaс фiлoсoфyвaти. Шс,дя тoгo пooгл,IAaB
келiIo, зaкликaв псa i' скaзaBIIIи: 

...Д'o 
пo6aveння'', _ вiдiйпloв y

сyпpoвoдi нaшIoгo пPoтя)I(tloгo 
..чoдeм''.

Пo йoгo вiдхoдi 
^ИtlJу|^v|cя 

з I{аD{и Aвa стoPo)кi, й пiд ix натлядoм
MИ Пo36ИPa,rи сBoIo мiзеpilo i пiшди нaгopy нa пePIIIий пoвepх' Ae
мicтилиcя звичaйнi келii для в'язнiв. Ha всiх AвePях вiд6yвaлися

цepeмoнiaли, якi я в)кe пepшe oписyвав' i вкiнцi ми лo6aчиlуи
кoPиAoP' який Aoслiвнo свiтився свo €Io 6лискyнo випoлipoвaнoю
пiд"пoгolo. Менi зpo6илoся вiдpaднilЦe, кoли я пo6aчив тy нистoтy, 6o

AyмaB' щo Bсе 6yle в пoPЯAкy вiAпoвiAllo Ao вигJlJIAy пiдroги. He знав
я, щo тi пiд,^lroги _ цe глyМ,lивий кoIIтpaст Ao тoгo' щo IIас 2кдaJIo' a
кPiIи тoгo' тi пiрroти - тo 6yлa чеpгoвa змopa нaцIoгo 2киття в тiй
тtopмi. Biдvинилaся oстаtltlя 6pамa, i нaс впyстиJrи в тoй )I(е KopиAop.
Пoсepeдинi пpoстeлeний хiдник, a 6oкaми свiтиться пiдлoгa, мoв
rпи6а. Алe цe не склo. I{e дoшlки ясoвтенькi, вивoскoвaнi й ви.rищeнi

Ao ясtloгo пoJrискy' щo майrкe Мoя(I{a 6aчити сe6е, як y Aзepкалi.

KEIII'I Ч. l7

Пepпra кeлiя нaпpaBo _ цe Aе)кyPка. У rIiй стoяди тpи пoслщavi-
в'язtli, щo Bикorlyвaли o..,у>к6у }Iа кopиAoРi, po6ляvи всякy po6oтy,
пoМaгаючи адмiнiстpaцii. Кдroчник кoPиAoPy вiддiлoвий, мoлoдий, з
пaпipoсoм у зу6aх, пePегдJIнyв Aoкдaднo peri Пiдгaйнoгo й вiABiв йoгo
дo нaйдальtшoi кeлii, пoтiм yзяв мeнe й Кapпинця й зaвiв Ao 6ди.lкчoi
кelii. Кopoткe 6yлo I{aцIе пPoпlання: тiльки oкoМ ки}lyли - Й зa
нaми зaМк}IyДaся rPaтa сiп,tнaAцятки. I{я кeлiя 6yлa слaвнa TиIи' щo
стаPIIIиМ кeлii 6yв €ндpис. Иoгo всi 3нa^и в тtopмi як сaдистa й
кaпyсЯ (дoнoщика), 6р aнaльфa6ет (нeгpамoтний _ М. П.). Cидiв
y тoй чaс yхсе rпiснaдцятий piк в тlopмi за тe' щo в пoтягaх' yAaloчи
вeJlикoгo пaнa (!), дaвaв 6агaтиIи пaсaх(иPaм пеPll loгo клaсy в
пoлЬських пoтягах пaпipoси, Якi iх yсипляди. Koди пaсФкиP зaсинaв'
€ндpис }Dкe знaв' дe i roгo lцyкaти в йoгo киlllеtlях. Бyв вiн Aoсить
пpистoйний, вИcoкиit, i в дo6poмy oAязi' п{o)I(Jlивo' вигдяAaв нa
вeдикoгo й едегaнтнoгo панa' якиЙ у кoЯ(tloгo мoя<e з6yAити AoвiP'я.
I{e давaлo iloму якиЙсь vас дo6pi AoхoAи' й вiн y)кe зaчaв
3астaнoвдятИcя| чv| нe 3акi!Iчити тi сBor гoстиннi вистyпи' й ркe
AyмaB' кoди мa€ закiнvити, як тРaпивсЯ Ayrке 

..неземtlИЙ'' пacaэкиp,

Спoмини npo Пpoьiдникo oYH Стenoнo Бoндopу

який', нi6и 6epуlи вiд нъoгo палipoса, звиHниIvr pyxoМ залoясив йoмy
}lа Pyки кaйдaни. Бo 6yв цe тaйний aгeнт пoлiцi i ,  якa Aoвгo нa
€ндpиса пoJltoвaлa' чePез тe щo йoгo гoстi тpaтили не тiдьки гpoшi й
дopoгoцiннoстi, aлe чaстo й 2Kv1ття, як пaпipoс 6yв зaсильниЙ a6o
пaс €DкиP..зaделiкaтниЙ,, ЯК цe €ндpис Halvr Poзкaзyвав. Ha пpoцесi
€ндpис Aiстaв AoсI{ePтHy в'язницto й 6iльшy частиtly 'raсy пpoвiв наuCвятoмy 

Хpестi''. У в'язницi став вiн Aoнoщикolvr aдмiнiстpацii i зa
те дiстaвaв нa Piздвo Й нa BеликдeнЬ пoсидкy з хaPчаIt{и. Biн казaв,
щo цe вiд хсiнки, алe всi з|Ia^v1' щo цe вiд нavaльникa в'я3ницi. oсь
такoМy панкoвi нaс вiддaли пiд oпiкy. Пo iнпlих кеJriях тe>к 6уlи
стapшi кeлii кaпyсями й тerк дiставaли пoси,Iки вiд нaнaльника.

H A AII ЕII'I ЦI Й HУ P o 3 IIPABУ

oстатoчнo пpийrпoв Aень няrпoi апеляцiйнoi poзпPaви' яка вiд6yлaся
27 lвiтня 1936 poкy. Hас цe зaскoчи,lo' мип{o тoгo щo Ми Я(дали на
цe Й 6ули пpигoтoвalri' aдe в гaзeтi пpo цe нe 6yлo 3гaдки' aнi нiхтo нас
зi свiта пPo цe не пoвiдoмив. oдloгo Aня нас виBеди з кeлii й пoве;tи
Ila пoдвip'я, а звiдти _ дo 6юpa начальIlика. Tам зaстади ми Бaндеpy,
Ae6eдя й ПiAгайнoгo. Hам дaли нaше цивiльнe y6paння, it ми
пеpeoAяглис.,I. Hам не Aoзвoлeнo з сo6oю гoBoPити' aнi з6ли.lкатися Ao
сe6е. Bpаrкeння 6yлo A]2I(е нeпPиемнe. Ми в свoiх фpаннях, мипro
Bсьoгo' нe 6ули тими' щo пpиiхали тoмy тPи мiсяцi нa "Святvtit Xpестn.
3давaлoсь 6и, щo це 6yв зalаaлиЙ вiдтинoк vасy, щo6 в'язниця витиснyлa
нa нас €Dк тaкe вид}Iе таBPo. Гoдoвнo 6дiдiсть o6lиз у всiх, нaвiть y
Каpпинця, щo rиaв A}Dкe тeМнy кPаскy rпкipи, 6yла дyя<е пoп{iтна. A
o6стpия<eнi гoJtoви це щe виAaтнiпre пiдкpeслIoв€Urи.

Biд6yлaся пpитaмaнHa в тiй в'язницi цepемoнiя зaкoвyванI{я нaс
в тяя<кi дaнцroги' якi нe заjr{икaди' a закoвyвajrи такr щo пoтiМ кoваJrЬ
It4yсив poзpy6yвaти. oстaтoчнo Haс заJra,цyвали (зaпхaли _ М. П.)
дo aм6yлянcу, якиЙ 6yв сильнo зarpaтoваниЙ, \ ми виiхaди. Hас
ескoPтyвaJlа пoлiцiя.

Pазoм з нами iхaв щe oAин 3вичaЙниЙ в,язeнь, якиЙ 6ув
тPанспopтoваний дo дoмy 6o>кeвiдьних. Biн сидiв y тiй кeлii, Aе Aе6еAь
з Бандеporo. I{e 6yлa, Якщo не пoМиJlJIIoся' 1.4-тка. Biд дoвrшoгo raсy
Iv|v| ЧУ^И чaстe кaлaтанttЯ B фaтy' чиIt{ кдикaдoся стoPo2кa' гoдoснi
poзМoви' а тo й кРики Aeсь B oкoлицi чoтиPHaAцятки' aдe Hе зHa,lи'
щo цe 6yлo. A цe o.циtl iз в'язнiв зaAyмaв виPвaтися зi uCвятoгo

Хpeста'' в тoй спoсi6, Щo стaв yAавaти yмoвoхвopoгo. 3aки пoчав'
пpизнaвся Бaндеpi, щo вiн цe 6yдe po6ити, й скaзaв цe тiльки йoмy,
6o тiльки йoмy мiг тy свolo тa€DrницIo дoвipити, а кoдись' як 6yAe
тpe6a пoсвiAчити йoМy, щo вiн тiдьки вAaBaB' вiн саIvr oсo6истo пpo
це йoгo пoпPoситЬ. Мав вilt 15.лiтнiй пPисyA i вrкe кiдькa дiт
вiAсиAiв, алe нe },to)I(е виAeP)I(aти yМoвин, якi тaм €' i мyсить цe
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Микoлo Kлимиuнн

спpo6рaти. Пoчав 6yв з тoгo, щo всiх пPoсив сoдi a6o пaпiPoсa.
Kaдaтaв y rPaTy й кликaв стoPoжa' щo6 дaв йoпry сoлi, 6o йoмy
гiPкo в yстах. ..Bap'ят (дypeнь - М. П.)!' ', - вiдtoвiдав кoxсний
стoPo)l(' 6o щo мorкe йoмy пoп{oгти сiль, кoли йoмy гipкo в yстах?
Пepшa пpo6a 6yлa дyrкe в€Dккa' 6o мyсив пpи стoPox(евi, який йoмy
oстaтoчtlo пpинiс сoлi, з'iсти ii майxtе фyнт. Алe з,iв! Ifе йoпry
зpo6ил,o oпiнiro пPaвAиBoгo' aде l{elrrKiAдивoгo вap'ятa' aДe нe тiдьки
сepeд в'язнiв, a i в aдмiнiстpацii. Koди йoмy нe хoтiди дaти сoлi vи
пaпiPoсa' кPичaB' визиBatoчи' хтo 6 цe нe 6yв: "Tи, 6oльureвикy! Tи
IvIеHe 6ив|". Taк тягнyдoсл Aвa чи TPv| тиlснi, й oстaтoчнo
пoстaвoвиJlи йoгo iз-за пoстiйrrиx кpикiв взяти Ao AoМy 6oя(eвiдьних.
Iдyvи з нaми' вiн впpaвляв свoi випpo6рaнi штyки, i нaм це
пoМoгJto' 6o вiн звoAив tlaнiвeць всi зapядясeння пoлiцii, щo6 lrе
гoвoPити. Кopистaюrи 3 цьoгo' Ivtи Мoгди пepекиElyтися кiлькoмa
сJtoBами мiя< сo6oro.

Biн нaзивaв се6e loзьo, a Мaв хсiнкy, щo нaзиBaдася I{ецилiя, i
кoди йoгo хTo зaпитaв, дe вiн iiдe, вiдгloвiдaв' щo iAе Ao I{eлькi. Кoли
йoгo в Keльцах вiд7rщрaли вiд нас, я зaвв.Dкив, як вiн lvtopг}ryв нa
Бaндеpy. 3a якийсь чaс Ми читaли B пPесi' щo йoгo звiдьниди й вiн
вийшoв Ha вoдIo. Taки йoмy вA€rлoся.

Boдoчaчи гpy6i кaйдaни зa сo6oю, ми пepейшли д'o пoTягy' яким
зaiiхали дo Baprшaви' Ae lr,taв вiд6yгися aпeляцiйний пPoцес. Ha цей
пPoцес я пoкдaAaB Bедикy нaдiю, 6o дo тoгo чaсy я нe злo>кив 6yв
нiякoгo зiзнaЕIЕlя, а аAвoкaт o6iцяв lvlенi' щo вiн пopo6ить всi
стаP.rння' щo6 rrа сyA пPивeли тoгo свiдкa-aптeкаPя' який не 6yв
пoк.пикaний Ha сyA' тiдьки вiдvитали йoгo зiзнанHя' щo я y }Iьoгo
кylIиB 6р Aeсять дeкaгpaмiв кaлiхлopiкyм (хлopистoгo кa,riю _
М. П.), якi пoтpi6нi 6yли дo зaпaльI{ика 6oм6u' Beсь чaс нa пpoцeсi
сyAAi Hе Aoпyскaди Ao тoгo' щo6 пpo тoгo свiдкa згaдyвaти. Miй
aдBoкaт Aiстaв 6yв за це кi^Ькa paзiв гpoшoBy кaPy' кojlи Aolv{агaвся'
щ06 тoгo свiAка пoкJlикaти I{a сyA. I{e 6yлa кДIoчoвa тoчкa в мo€мy
oскapл<еннi, 6o тiдьки вiд тoгo зaде,кa,lo' чи я Мalo 6ри пpиseпдений
Ao тoгo пPoцeсy' sи нi. Iдщи нa aпеляцiйний пPoцeс, Я 6УB пеBний'
щo Мo€мy aдвoкaтoвi BAaстЬся пpитягнyги тoгo свiдкa Ao 3a,lи сyAy
i вiн 6yде свiдvити.

У Bapruавi нa стaнцii Hас взяди дo arvr6yлянсiв i зaвезли Ao тroPми
в Мoкoтoвi. Haм не дaли пo6averrня 3 aAвoкaтaп{и' й ми нaстyпнoгo
A}rя стаIlyjrи пеPeA сyAoМ. Кoли ме}Iе BпPoвaAиди Ao 3a^И, я пo6ачив
мi)к тими, якl 6уlи на мiсцяx, дe звинайнo сиAить пy6лiкa, мoгo
6paтa Cтeпaна. oказалoся, щo вiн сo6i BистaРaв пoсвiдкy
кoPеспoнAeнтa ..Укpaiнських 

вiстeйn i йoгo BtIуcT|4^И Ao сyAoвoi зади.
Hе пpигaдyro сo6i' xтo ще 6yв iз piдних illrцих мoiх дpрiв, щo 6yли
3i Мнoro сyдл<енi, кpiм 6aтька Микoди Ae6eдя.

Poзпpaвa тPиBa,rа тpи дri. Мiй ад,вoкaт скaзaв' щo йoмy нe
BAaJroся Aoвести Ao Toгo' щo6 свiдкa.aптекаPя пoк^икaди нa poзпpaвy'

Cnoминн npo Пpoвiдннкo oУH Cтonoнo Бoндepу

й мoi tlаAii rre зAiйснидися. Bсi ми Aiстaли тaкi самi пPисyAи' як
пepеднiшe, 3a Bиilvtкoп{ нeзHaчниx змiш пpисyAiв ддя тих' щo дiстaли
6yли мaлi BиPoки' iм тpoxи змittили, aДе PeпIтa' гoJloвнo дoсмеpтнi
Bиpoки' 6ули затвepAlкенi' й Ha тoМy aпeляцiйнa PoзIIpа.вa
закiнчидасл.

сIIPABA БATЬKIB

Менi пoзвoдИ^И 6aЧv|Tv|c5l паpy pазiв iз мoiм 6paтoм, i я дoвiдaвся,
щo вiн пРацto€ в peдaкцii uУкpaiнськиx вiстей,'. Tакorк дoвiдaвсл
6aгaтo пPo мoiх 6aтькiв, як вoни rlPv|Йt|я^v| все те' щo зi Мнolo
стaJloся' i 6агатo дy'rя МеЕIе цiкaвиx ttoвин. Meнi нaй6iдьIце пpикpo
6yлo, щo нa мене Iиoi 6aтьки )t(Aади' щo я скiнvy yHiBePситетськi сryлii
i, дiстaвши пPaцro' 6yдy мoгти зaoпiкyвaтисЯ мo,roAцIими, 6paтaми.
Tимчaсoм тoAi, кojlи вoни ,кAa/rи BiA менe пoвiдoпrлeннЯ' як меIIi
пiшoB oстaннiй iспит, пpийIIIJra Ao них вiсткa, щo MеHе aPеIIIтyBa,lи'
a пoтiМ зacУ^v|^И lla дoсМеPтнy B'язHицlo й тeпep щe й пoтBePAи,lи
цeй пpисyA. €Aинolo мoсto >кyp6o}o в тIoPМi 6yлo тe, щo6 мoi 6атьки
мtloto }tе )кyPиJrися i щo6 всe, щo зi мнoro стaдoся' пpиЙttяли спoкiйнo
i з нaде>кним зpoзyмiннЯМ. Tа цe 6yлo нeмo2l(дивим, щo6 мoi 6атьки
мoгди пpиЙнятlа це спoкiйнo. I тo 6yлo те нaйтяrrсве, щo я вiз iз
сo60ю, i.дyvи нaстyпtloгo Attя 3IIoв Ha "СвятиЙ Хpeст''.

У свoiй вихoвнiй пpaцi УBo й oУH Мaди веJrикi yспixи' якщo
йAетьсл пPo BихoвaнЕrя caи|Их сBoiх члeнiB. Але виxoвнa дiя сеpeд
3aгадy щpaiнськoгo }rаpoAy пoстyllаДa 6агатo пoвiДьHiцIe неpeз 6paк
6eзпoсеpедньoгo Aoстyпy Ao загaдy. ПiAпiдьнa лiтеpатypa нe дoхoAиJra
Ao всix yкpaiнцiв, a дегaльнa лiтepатypa tle мoгДa 3aстyпити
нeдeгaдьнoi. Koди я сьoгoдri читaro тe' щo пиIIIе чи' PяNtre' гoBoРитЬ
6атькo oсипa.dдкoвa-Гopнoвoгo' як вiн iз синoм спЬпpaцroвaB' кoли
тoй 6yв y пiдпiллi, я зaBиAyIo' щo Гopнoвий мaв тaкoгo 6атькa, щo
3 Hим мiг oдвеpтo й яснo пPo свolo пPaцю в oУH гoвopити й
нaPaд2кyватися. У тoй taс, кoJlи я пoтpe6рaв тaкoгo вiднoпrення мoiх
6aтькiв, тoAi це щe 6yлo зaвчaсIo' Toдi ще визвoДьнa 6opoть6а, а
гoJloвtlo вихoвнa AiЯ oУFI, ще нe 6yлa AoсягJlа Tакиi: вeдикиx yспiхiв.
A це дyя<e ва,кJlиве i рrя сaмoгo pевoлloцioнepа, i для opгaнiзацii.
Кoли мoлoдий чoдoвiк пoпaAе B тIoPМy' нa йoгo психiкy мaе ведикий
BпJIиB тe' з ким вiн oсo6истo пoв'язаний. Koди вiн пeвний, щo 6aтьки
пoвlliстro йoгo poзyмitoть i пpиЙмyгь сгloкiЙнo все' щo йoгo пoстигнe,
тoAi вiн мorке спoкiйнo зaйнятИcЯ Tv|N|, щo6 йoгo пoстaBa пiA чaс
слiдства i пpoцeсy 6yлa гiднa i пpикладнa. .{дя opгaшiзaцii найкpaщi
тi, щo нe с нiяк l loв'язalri нi з ким a6o кoди вrкe пoв'Язall i, тo з
висoкoсвiдoмими oсo6ами. Haйтяя(вy ситyaцiю мa€ стaPIIIий roлoвiк,

цoв'язaний PoAиЕ}Io л(iнкoto й дiтьпrи, яких AoJrЯ 3€ulФI(tla вiд ньoгo.
Taкiй дIoдинi дрке Jlегкo залolr,tцтиcя Й нapo6ити IIIкoAи opгaнiзaцii
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Микoлo Kлнмищин

стiДьки' rrlo }re зPiвнoBa)киться l.raвiть }raй6iДьцI BiAAаtloю пpацек)
дРtrя oPгaнiзaцi i пePeA тиМ.

Я мaв тя)ккy ситyaцiю' але всe-тaки' яK AoвlAaвся' щo тoгo
сBlAкa IIе I}Aaлoся пpитЯгIl}Iти нa РoзпPaBy' я AаJIьIIIe мoBчaв i нiчoгo
нe скaзaв l la aпeляцiйнiй poзпpaвi, як i нa пeprшiй.

Бalrдеpа 3 пPoпaгaIIдиI]I{их мipкyвань пpo6yвaв Aeщo скaзaтИ| a^e
йoмy сyд1i нe AoзвoJlиJrи, 6o вill, Iиoв,Iяв' гoвopитЬ IIе пo,rьськolo
Мoвolo' чoгo сyAl\i нiяк lre хoтiди Aoпyстити так сa}lo' як tta пepIшiй
poзпPaвi. МaлIoцa й Мигадь гoвopиJrи пo-пo,Iьськи. Pецrтa пpo6yвaли
гoвopити пo-yкPаlttсЬки' aле кoJlи сyAAi iм цe зa6opotlили' вottи
pезиrнyвaли (вiдпroвлялися _ M. П.) зi слoBa взaгaJri. Кoди пpи кiнцi
PoзпPaви пoзвoли^и IlaМ скaзaти oстal ltt €  слoвo' Бaндеpa пoвтoPиB
те саМe' ц(o сказав на пeprшiй poзпpaвi: "Hас poзсyдить зaлiзo i кpoв".
ТТIo гoвopили iнпri, }Ie пPигaAyIo сo6i. Koди пPийшJrа чePгa Ira ]vlенe'
я I{e сказaв I.tiчoгo. Псl пpovитalllli пpисyдy IvIи зttoB' як i на пepшriЙ
poзпpавi, встaДи й пiднесли oклик: "Cдава Укpai lr i! ' ' .

l} пoвopoтl l iй дopoзi Irас стpoгo iзoлloвaли, щo6 Nwr Itе
пopoзyмiвaлиcя, Й ми iхaди май>кe вeсЬ ttaс Мoвtlки' зa виlМкoМ
кiлькoх PeчеIIь. Ми знали, щo tlaс вeзyтЬ нaзаA нa "СвятиЙ Хpест' ' ,
6o l l iяких pevей rIам IIе кaзaли 6paти з сo6oю, кo,lи ttaс Bивo3или.
.A,ркe lIе хoтiлoся BеРтaтисb y тy сaМy келilo. А ще Ao тoгo' кoди ми
веprlyJrися' злoдii вrIсе 6ули лoзa6иpaли наtui кpaщi кoци, a наIr,t Aaди
свoi гipuli. ТТIастя, rrlo lIаМ казaли кластися спаTи lla свoi мiсця, a нe
зallиllaти зrloвy вiд кi6ля. II{е AeI{Ь-д'Ba }кv1^v1 N|v| вPФкeнIIЯМи зi свiта,
a далi всe пirцлo знoвy стаPиM IIIJlяхoIr.t сipих 6yднiв.

I{iкавi 6yли зaмiтки в пoльськiй пpeсi y 3в'язкy 3 тиIи aпелJIцiйним
пPoцесoМ' aДe Ми пPo цe дoвiдaлися пiзIlilпе. Бaгатo 6yлo пpихильниx
ддЯ Haс слlв' гoJloвlro з yвaги rIa пoмiтнy зIиitly нaшIoгo зoвнiпrньoгo
BигдяAy' щo tla тих )кypналlстtв, якi 6aчиlи нaс нa пepпliй poзпpaвi,
зpo6илo пPикPe вPЕDI(еIIIIя.

3 тiеi пoiздки я скoPистaв, 6o пpивiз сo6i двi кI{и)кки' якi я Aylке
хoтiв дiстaти, - фiзикy й меxal l iкy, якi я вiд тoгo чaсy мaв y кедi i i
мiг стyAiloвaти. I{e 6yлa едиlla ttoвиIla y Мo€мy тIоPеМtlolvty лtиттi пo
тiЙ пoiздцi, а кpiм тoгo' l})кe tlе 6yлo тiсi llaдii, щo 6yлa пepeднiшe,
щo' мoЯ(e' мiй пpисyд з]r.riЕIиться.

MI| B oДHIЙ KEЛI|

Bедикe tlакoпичel{ня пpaцi AаBa,to мeнi спoкiй i твepAий сoн, i
дli скopo пPoМиrIаJlи. Taк пpoйtплo дo6pих тpи мiсяцi, й oднoгo paзy
llас o6oх iз КаpпинцeМ викJrикав стoPo2к на кoPиAoP з peuами. Toмy
щo кaзaв 6paти Й кoци' Ми 3paзy AoгаAa^vlcЯ' u1o пpийдe 3eнorI
Матла й Микoдa Aемик, aJrе Ao тoгo нe paдиЙ. Haс пoвели дo 2I-
oi келii, i там зaстa^И NIv| Пiдгайltoгo й Кaвмapськoгo' а пoтiм

Спoмннн npo Пpoвiдникo oУH Cтaпoнo Бoндopу

пpийrшoв щe Aе6eдь i Бaндеpa. I{е Бaндеpa BистаPaвся' щo6 нaс
Aали PазoIvI дo oдIIoi келii. I{i стaPaння йoмy зa6paли 6aгaтo vaсy.
.A,вa paзи зaписyвaвсЯ вiн Ao Pапopтy Ao нaчаjrьника в'язницi. У
кeлii 6yли ще тpи члeни oУH _ Гpиць Пеpегiняк, Iopкo Бaтiг i
Ayциняк. Ми щe нaдiялися, щo пpийде 3eнoн Maтлa й Микoда
Aeмик, алe Ao тoгo Hе Aiйшлo нiкoди. Tyт ваpтo AoAати' щo пo
аtreляцiйrriй poзl.Ipaвi Maлroцy й Мигaля нe Aали нa "СвятиЙ Xpeст'',
тiдьки дo Tapнoвa. oпiсдя Мaлroцy 6ули з Tаplroвa пepевeзди Ao
iнIлoi тtopми, a МИraJlь' Як кФкyть' сидiв тarи a)I( Ao пoчaткy
нiмецькo-пo,rьськoi вiЙни, й йoгo poзстpiляли пiA чaс eвaкyaцii
в 'язнiв.

Пo пеpeхoдi в iнrшy кejrilo в Haс пoчaдaся нoва стopiнкa нaцIoгo
,1<v1ттЯ' y',oсi lкили ми 6iльпr iндивiдyaльнo' а BlA тoгo часy laчa^И N|v|
2кити гPyпoю. Ha тoD,ty ми скoPистaЛи AРке 6агaтo, 6o кoя<ний з нaс
мав свoi пpивaтнi кни)I(ки' a Бaндepа й Ae6eдь мaли дoзвiл нa
yкpaiнськi гaзeти й мoгди co6i lишaти пo oAнiй кapтцi нa пaпip, якoгo
нaпr yсe 6yлo зalvta,lo. Haй6iдьшrим ддя Мене 3Ao6yткoм 6улa
тPитoМoвa ..Укpaiнськa загaльt{a енцик.пoпeдiЯ',, я:ку мaв Бaндеpa. 3
нei мiг я po6ити такi кoмпдекти' як iстopiя Укpaйни, геoгpaфiя
УкpаiIlи, iстopil l щpаiIIськoi лiтepaтypи, МистeцтBa й itlпri.

IJсi ха1lнi AaBaли Ми Ao спiдьнoi тop6и, якoю зaвiдyвaв спoчaткy
Ае6едь, i iли ми спiльtIo, дiляvи пo piвнiй пaйцi кoхснoмy 6eз oгляAy
tIа те' щo вirt дiставaв з Aolvly. I-{е 6yли щe дo6pi часи' кoJlи Ivlo)кнa
6yлo дiстaвaти стiльки хapviв, скiдьки пPихoAидo' a тaкo}I( мoхснa 6yлo
сo6i BиписyBaти з тIopeМнoi кarlтини' скi,rьки хтo хoтiв i скiльки мaв
гporшeй. Mи Aiставали ведикi пoсидки вiA Koмiтeтy AoпoМoги
yкpaiнським пoдiтичнипr в'язням, a кpiм тoгo, вiд 6aтькiв i знaйoпrих.

rPИЦЬ IIE'PЕГlH'lK

Hай6iльrцe ви6ивaвcя Пepeгiняк. BiIr втягав y сe6е, як гy6ка, все,
rцo йoмy 6yлo скaзанe. I poзyмiв УЧ9 дyя<e Jleгкo. Biн 6yв цiлкoм
l{eгpамoтtlиЙ, як я з tlиIи стpiнyвся. Йoгo мамa нe }taлa мy>ка, 6yлa
t1iлe свoс >кvlтTЯ зapi6ницelo, сiльськoto сJry)кI.rицeю, якa хсилa й
yAеP)кyBаJrа синa 3 пpaцi pyк. Cин-oдинaк вiA малoi 

^v|TИHу| 
6р техс

y нaймaх. Кoли виpiс, гlirцoв ЕIa пPaцю Ao кoBaлJr й навчився згoAoМ
так дo6pе пPаlltoвaти' щo сaМ стaв нe3адe)I(tlим кoва,leм.

Tяrккa кoBальсbкa пPaцЯ' якy BiIr y)ке з paнньoi мoдoAoсти
викoнyвaв' виpo6илa йoмy сильнi м,язvt Й cилу, дaлa йoмy кpaщий
зapo6iтoк, i вiн ркe в AРкe lvloJloAoмy Biцi скaзaв сBoiй Мaмi, щo вiн
tIе хoче' щo6 вoна пРaцIoBaла. Иoгo мoдoAiсть, якa пpoйшлa нa пpацi
вiд дoсвiткy Ao tloчi' пPипaлa tla дваAцятi poки. Biн 6yв наpoдlкений
L9О9 a6o 1910 poкy. Ceлo, в якoll,ty вi}t BиPoсгaв, 6улo Aркe свiдoмe.
BirI 6yв знaний як сoвiсний i дo6pиЙ peмiсник, i йoгo дtoAи AРкe
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Мнкoлo Kлнмицtин

чч 
^|o6v1^v1 

й пoва>кaли. B тpидцятих Poках BипaAкoвo знайпroв кollтaкт

. iз opгaнiзaцiсlo Укpaiнських l{aцioнaлiстiв. oAнoгo pазy пpийuroв дo
] ньoгo oдин voлoвiк i, ЧекaIo.Iи lla зaмoвjlel{y пPацto' oпoвiдaв, як-тo

, в iх сeДi, якe aдмilriстpaтиBнo пPиJryчиJrи Ao сyсiдньoгo сeДа' сoJlтис-
д ПoJlЯК, якoгo пPиз}Iaчи,ra tlojlЬськa влaAa' пo3вoляв сo6i нa piзrri
д ви6pики. oпoвiAaв тoй чoлoвiк' oпoвiAав' a як Po6oтa 6yла скirtveнa,
н зaпJlaтив i пiuroв сo6i, t le звеРrryвIди yвaги нa тe' якe вpа)кенI{я

зp<r6илo йoгo oпoвiдання нa тoгo хдoпця' якoгo пoчyгтя кpивди 6yлo
6 oсo6дивo l]исoкo РoзlJиI{eне.
А B тoй дeнь вirt lrpaцtoвaв' хoч 6yв дРкe хвopий. Гpиць Пepегiнякн'  МaB тoдi двaдцrrTЬ TPИ poки. Пo пpацi пirшoв вiIl дoдoмy i, як

| звиrайlro, пo веvеpi rliшroв спaти. Але вiIl tIе lr,tiг зaсI,Iyти. Пeprпий pаз

P BiA AoвцIoгo чaсy це iloм"t тpaпилoсь, 6o пo тяхскiй пpацi в кyзнi вiн

^ 
звиvайнo зaсипдяtз' скopo тiльки пo,lo)кився. Пеpeвеpтaвся, o6epтався
й не мiг зас}rJrти. 1'oдi встав i витягнyв з-зa стpiхи свoгo скoPoчеtloгo
й пepepo6lrсlroгo кpiса й пoчaв oгJl,tAати' як lriкoли. ..Пiдy й за6'lo,
як псa. Чoмy vеpeз тaкy rlад/uoкy маlотЬ лIoAи ll,tyчит|4cя?', - пpийш.[a
йoпry дyмка, i вiн уoкe lle мiг iй пpoтивитися. 3i6paвся' всytlyв y Pyкав
кpiса, 6o 6р кopoткий, i пitшoв. У xaтi сoJlтиса сBiтидoся свiтлo, вiкнa
не- 6ули заслollelli, i triIr, загляrryвши кpiзь вiкнo, пo6aчив сoJlтиса'
як тoй, o6epнений пдeчиМa дo вiкнa, щoсь Ao свiтлa oглядав.

l] oдlliЙ сeкупrдi витягl{yв ГIеpeгiняк кpiсa з PyкaBa' стpiлив -
i стaлoся. Coлтис Як стoяв' тaк i впав. BтiкаIoчи пoзa гoPoAи AoAoмy'
Пеpегittяк-зaBвaя(ив' щo B }tЬoгo тепep зoвсiм iншa дyпlки. Biн зa6ив
чoлoвiкa! Иoму cтaли Ay)кe цIBиAкo з, яв^яTиcя каPтини нaслiдкiв йoгo
вчиtlкy. Ta ж йoгo за6epyть i вкиllyть дo в'язницi, a хтo тoдi
зaoпiкyеться мамoIo? Чoмy вiн пPo цe пeРIIIе нe пoAyМaB? Biн 6р
6и нaпевнo тoгo }re зpo6ив, як6и 6ув пpигаAaв сo6i в тoЙ мoмeнт
lvlаМy. IIfе як BитягаB з pyкaва кpiсa...

Biн poздягнyBсЯ' пo,ro)кивс,I' aлe lta l{ьoгo скa)I(еI{иМи псаIии
Ilaкинy^и.ся стparuнi Ayмки. Biн цiлий тPясся. Бyлo аiтo, a йoмy
зиIvrllo. Иoro цiлoгo тpясr' йoгo пiдкидaс, вiн нe Мo)ке сe6e
oпанyBaти. .  .

lJiн lrе чyв' яK y селi зчиtlився кpик' як стaли IIIyкaти 3а
в6ивникoм. Ал< як лpиЙlлли пiA йoгo хaтy й зaПИтa^И| Aе € кoBa,rь'
вiн тoAi схoпив кJraптик тiеi peaльнoсти' яKa Aiядaся. I{e йoгo пPиBеJro
дo цiлкoвитoi пpитoмнoстi. Ta Biн не гoдеrr 6р Bстати. Кoли вoни
лpиЙшли Ao нЬoгo' вiн пo6ачив, Щo Цe два пoлiцiянти i кiдЬкa faзAiв
з йoгo седа. Boни ПPv|ЙLЦ^|4 Ao ttьoгo пiд пoвiткy, дe вiн ле>кав, i
стBеPAиди' щo вiн хвopий. I-{е iх yгвеpAиJro B пеPeкoнaнЕIi, щo це нe
вiн зa6ив вiйтa, i вiAiйцrди. Bсе A/rя ньoгo пiшдo дyлсе щасливo й
вигJlя.цaдo' щo всe скirIчeнe.

Пo кiлькox Aнях вiн дoвiдався, щo пoлiцiя aPeштyвaлa oAнoгo
хJloпця 3 йoгo се.na' якoгo пiдoзpiвaютЬ, Щo вiн зa6ив вiйта, i
стPaшнo йoгo 6'ють, щo6 пpизiraвся. Toдi Пepегiняк, який yлсе 6y{

Сnoминн npo Пpoвiдникo oУH Cтoпoнo 6oндop1z

Aещo BиAyх<aв, зi6paвся, пiшloв y пoлriцiro 
-i 

пpизнaвся, щo цe вiн
зa6ив вiЙтa. I все пitшлo сBo€}o AoPoгoIo. Иoму зaдoя(или }ra pyки
кaйдaни, й Ao Aвox тия<rtiв вirI yкe Мaв пPисyA дoсмepтнoi в'язницi.
А пo пpисyAi йoгo зaBезJlи нa..СвятиЙ Хpeст''. oдtlе пaм'ятaв: щo
п,tаМa Aрке PиAалa Й питaлa, тoмy вiн цe зpo6ив. Biн нe зI{ав' щo
Мa€ сказaти, i вperштi скa3aв: ..Мaмo, тo хтoсь мyсиB зpo6ити|''

Tака 6yлa йoгo iстopiя Ao тoгo чaсy' дoки я йoгo нe стpiнyв. Biн
6ув cильний, зaгapтoваrlий нa нaй6iльrшi тPyAи й нeвигoди й y
в'язницi нiчoгo Hе 6oявся: нi гoJroAy, lri хoloдy, нi стopoжa, нi здoдiiв.
Йoму 6ую всe oA}ro. Biн мав тя)l(ке ,t(иття' тoмy в'язtIиця д/tя ньoгo'
l!1имo BсЬoгo, 6yла мoв6и вiдпoпинкoм, i в тoй чaс' кoJtи я з tIиМ
6yв paзorи, вirr вигляAав Ayx(e дo6pe. Taкoж AyЯ(e йolvly цe пoмoгJro
психiвIto, щo вiн стpiнyвсл iз нaми, гoдoвllo з Бандepoю. Biн 6yв iз
сyсiдньoгo сeДa. ПeРeгiIIЯK пoхoAиB 3 Угpинoва Гopiurньoгo, а
Бaндepa - з Угpинoвa Cтapoгo кoдo KалyцIa. Кoди сиtI свЯщeникa
еИ^v|Tь y тiй сaтvriй в'язtlицi, тo це Aдя ньoгo }rайкpaщий ,цoкaз' щo
3 ним щe tle тaк найгiprше. I{е йoгo зoвсiМ yспoкoi,ro' й вiн, нaскiльки
я цe мiг пiзнaти, чyвсЯ B тoй чaс дyлсe дo6pe.

II-[o6 дoвeсти йoгo iстopilo дo кiнця, я Poзка)I(y B цЬoМy мiсцi Aещo
нaпePeA. Koди нас вивeз^и зi ..Cвятoгo Хpестa'', Пepегiняк лиrциBся
в тiй в'язницi aж Ao rloдьськo-нiмeцькoi вiйни в 1939 poцi. B днi
ви6уу вiйни 6агaтьoх B'язtIiв y тiй в'язницi пoстpiлял|4' a^e Пеpeгiняк
yPЯтyвaвся. B'язницto виeвaкyювa^v1' ЯK тiдьки пoчaдaсЯ вiйна, й
пoвejlи в'язIliB y нaпpямi на схiд. Ц" 6yu тЯ>|<K|4i| пoхiA. Бaгатo в'язнiв
пo дopoзi стopoх<i AoсTPiJrяДи' кojlи BotIи }rе мoгди Йти. Aлe iх скopo

дiгнaли вiAAiли нaстyпatoчoi нiмецькoi apмii, i в'язнi 6yли вpятoвaнi,
a з Нv1.I4v| й Пepeгiняк.

B 1940-iм poцi пreнe вiдвiAaв y Кpaкoвi Пepeгiняк y мyндypi
..BepкшI1щa'', 6o вirI 6Уu у Cтapaxoвiцaх y вiддiлaх, якi стеpегли
вiЙськoвi o6'eкти. .A,рсe 6yлo пpи€мнo стPittyгися з tlиМ i пo6avити,
як Ay,кe змiнився вiн зa тoй чaс. fgl>ке видtlo 6yлo, як 6aгaтo вilr
скoPистaB з тoгo' щo в тlopмi 6aгатo нaвчився. Biн пo наrцiй poзлyцi
читaB д'y)кe 6aгaтo тoгo' щo Мo)I(нa 6yлo в 6i6лioтецi y в'язницi
.цiстати' a кpiм тoгo' AiстaвaB 6yв кни2l(Kи з Koмiтетy AoпoМoги
yкpaiнським пo,riтичttиМ в'язtlям. oпoвiдaв, як вiн Haпaм'ять
виyчyвaв yсi зaписки тих виклaдiв, якi сo6i пopo6ив, кoди ми йoгo
BчиJrи. Tепеp Biн 3 захoпдеtIIUIМ чиTaв yсe' щo мiг Aiстaти з вiйськoвoi
лiтepатypи. Пpи ..веpкrшyцax' вiд6рaлисЯ нaйкPaщi вiйськoвi вицlкoди
oУH, i вilr пеpейIIIoв тPи кyPси: peкpyгський, пiдстapшинський i
стaРцIи}Iський. Ti кypси вiдзнaчaJlися ще й тиIvI' щo мox<на 6yлo
зoвсiм oфiцiйнo po6ити пpaктиvнi BпPaви в пo,ri. Пiзrliше я зrу6иъ
з Пepeгiнякolvt кol{тaкт нa цiлий час мoгo пepe6yвaння в Kpaкoвi
в L94I-oмy poцi. Пoтiм пpийшлa вo€Itнa зaвiproxа, в якiй 6агaтo
тиx' щo всe пpoйtшлv|' згv|t|У^v| a6o пpoпaли 6eз слiдy. TТIo стaлoся
в Пepeгiнякoм Гpицeм' нe мo,|(y Aoклaднo ска3aти.
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gнкoлo Kлимиtдин

Ha стopoнi 22 у cвoiЙ кIrия(цi п.[ iд] н.[aзвoю] УГIA }Iaписав
Mикoлa Ае6едь пPo сIиePтЬ сoтеннoгo УГIA uKopo6ки' '

Пepeгiнякa' кoМal{дiиPa пepшoi сoтlli УГIA, нa Boлинi в 1943-му
poцi в настyпi нa BoPoгa. Чи цe тoй Гpиць Пepeгiняк, щo Я з ниIr,t
пpoсидiв тpи vвеpтi Poкy нa 

..Cвятoмy 
Хpeстi'', нe зHalo. oдне мoл<y

скaзaти: я пeвний, щo вiI{ дo УПА пoпaв i мiг нa пoст сoтенttoгo
ви6итиcя пo пePехoAi тиx вишкoлiв, якi вiн мaB нaгoAy вiд6yти.
Tакoхс зItaниМ € ,  Щo 6iдьrпа чaстинa тих' щo 6уlи в uвepк.ш1цi' ' ,

6yли пеpеведеrIi дo дoпoмiясlroi пoлiцi i  й висдaнi нa Boдинь i
Пoдiсся. oтrке, Bсe пPoМoвля€ за тиIvI' ш\o нaпr Гpиць Пеpегiняк зi
"Cвятoгo Хpeстa'' i сoтeнний УГIA Гpиць 

..Кopo6кin 
- Пеpeгiняк -

цe oAlra i тa rк oсo6a.
Хoч тяrrскo меrri тепeP l}epтатисlr з вo^иHсЬких лiсiв дo тIoPlvlи'

тo все-тaки тPе6a веPтатись, щo6 Poзкaзaти пPo Peштy тих' щo тaм

^ИIЦvl^v|cя' 
тих' щo B тIoPп,li здo6рaли oсвiтy, хoч Iиoгли зoBсilr,t' скa3ав

6и нe oAин' слylцElo скaзaти: 
..Пoщo 

я маIo Bчитиcя' як я мalo
дoсмepтний пPисyд тropми?''. A вoни BчaтЬсlI' i тo тaк, я скaзaв 6и,
пo-тюPe}rнoмy, 6iльпriсть мaтеpiалy вивчaли напaм'ять.

'Iак, як IrаIr4 заBи}цyBали' щo ми мo)кelvlo BeсЬ час я(ити B спi,lцi,
так тeпеp пoчали IraIи завиAyвaти' щo It{и Мa€I}to 3aB3,Iття вчитисЯ.
I-{e дaлo тaкi нaслiдки, щo кiлька звичайних в,язнiв спpoвaдили сo6i
книл(Kи й тeж пoчaдИ BЧv|Tv|cя. Алe вoни хoтiди скoPoчениМ сп0сo60п{
стaти illтедiгентaМи. Borrи сo6i кyгIиди слoвI{ики чyлtиx oriв i дyгrали,
щo стaнyть зapаз iнтелiгеtlтами' кoJlи Bивчaть 6агaтo чy)I(ш( сдiв. 3
тoгo вийшдo тaкe' щo o.цHoгo paзy внovi п,tи пoчyли .цивнy PoзIvtoвy.
Aле тpе6a ще пеPeA тим ПoЯct!ИTИ, щo в кeлii 6yлo BеJtике
пePепoвtleннЯ i N||4 yкJraдaлисл Ao спанruI тaк, щo6 якrrайдoклaAнilде
викoPистати пoвеPхI{Io кeлii. oтак кiдькa спaдo y нoгax iнцIим. не
AиBHo' oт)кe' щo чaстo' як хтoсЬ пPoтягItyвся' tlе Jlиlц пoтyp6рав,
aлe Й ви6ив зi снy тoгo' щo сI]aB йoп{y в tloгах. Tox< oднoгo paзy
внoнi нyемo тaкy Po3Мol}y: 

..Tи! 
Бynеш Tи oPтoпеAичIIo спaти чп нi?

Бo я пpoти тe6е зaстoсylo сaнкцii ' ' .  Йoму y вiдпoвiдь t lyти гoлoс
APyгoгo' щo вивчaB 'l1окi слoва: 

..Tи 
сo6i Мo)кеIII сaнкцii стoсyвати'

я нe мalo lriчoгo rta вiзaвi, Я мytlly пpoтягнyтися!"
Каpпинець y свoiх BиrgцяAaх фiзики зaBx(Aи стaPaвся пoкaзaти

в Aiйснoстi те' пPo щo Ilчив. oдlloгo Paзy rralr,t yсilи нa Aивo
заAeIиo}tстPyBaв кol{стPyкцiro дiтaкa 3 пPистPo€м Ao кePyваtlня. Bill
6yв зrlаний з тoгo' щo 6iльпly частиI{y чaсy пPoсиA,I(yBав y кyткy й
po6ив Iиaтематичнi заAaчi. !е знали i стoporкi, й тoмy нe зBеPта,lи
yвaги IIa тe' щo Biн TaМ po6ить. Tак сaмo не заBB€r,кив i Aotloщик'
щo вiн сo6i ниtцкolvl виклetoBaв 3 пaпеPy xдi6oм piзнi raстинки, й
з тoгo Bийшдa пPекPaсI{а lvloAeль Jriтaка з кеPмoм. Poзyrrliеться, щo
пPийIцJro Ao пPиJrIoAнoгo пoказy' всi сд}rхaJrи вик^аAy й пoдивляли,
як цe вiIt мiг y кeлii все зpo6ити. oreвиднo, щo ще тoгo сa]vtoгo д'ttЯ
6yв стopolк y кeлii й казав сo6i дaти МoAeJrь дiтaка. TТIaстя, щo

Cnoмпнн npo Пpoвiдникo oУH Стoлoнo Бoндэpу

мoдeль 6yлa тaка Мa,lа' щo нe Мo2t(IIа 6yлo пiдoзPiвaти' щo
Кapпинець хoтiв нa тiм лiтакy Bтiкaти 3 в'язltицi.

PIIДBo у "сB'IT0MУ хPEсTI"

Hадхoдили PiзAвянi csятa |937 poкy. ЕIaм запoвiли' щo Ao
в'язницi пpиiдe капe^aн yкpaiнськиx пoлiтичних в'язнiв o. oсип
Клaдoнний. Бyдe щoсь нoвoгo! Адe зaки вiн пpиiхав, y Ilaс yлte 6yлa
Hoвинa: lvtи пPигoтoBJlяJlисlI Ao... спiBанoi слу>к6и Бo>кoi. Ми вчиltиcя
спiBaти нa чoTиPи гoJtoси. Пpoвaдив хop Бatrдсpа. Я тoAi МaB traгoAy
пiзtlaти, як вiн знa€тьсll нa веAellнi хopy. Tpe6a зга,цaти' щo ttatta.ДЬttик
в'язницi PaAo Aавaв пoзвoлetll{я на те' щo6 в'язнi po6иnи пpo6и дo
спiвy нa 6oгoслyrкенняx' а в'язIIичнi стoporкi lvo6иlvt спiв yкpаiнських
в'язнiв. I{ам lle пoзвoдяли po6ити пpo6 pазoм 3 iHItIими, aле нaс 6yлo

Aoсить' i ми пpигoтoвлЯлисЯ тaк, ш1o6 ittшi мoгли Ao нaс Aoдyчитися.
Haйкpащe нaМ iIцJrи кoляAи' 6o iх кorкний знaв.

Пpиiхaв o. КдаAoчttий. Hас зaвeJlи Ao вeдикoi 3a^И Й
пopoзпliщyвaли тaк' щo6 ми нe мoг.llи пoPoзylиiBaтиcя, хi6a тi,tьки в
спpaвi спiвy. Hайпeprпe 6yла спoвiдь, i ми r"roгди пo тPЬox Рoкax
BиспoBiAаTися. 'Гoж спoвiдь тPиBaла AoBгo.

Пpивинoto Aoвгoi спoвiAi 6yлo rце й тe, щo o. КлaдovIlиЙ пo
yдiлeннi poзгpiпrеl, lня питaB кo)кl loгo' як вiн пoчyBa €ться тa чи

здopoвий i чи Aiстaе ,lисти з Aoмy' I1(o зa6иpaлo 6агатo зaсy. Пoтiм

пoчaлaсЯ слрк6a Lio>кa, i ми нi6и зaд'Jrя спiвy пoсхoAилисЯ Paзolvl' i

стoPoя(i вrке }Iе звePтaJrи yвaги нa тe' щo ми 6ули paзoм. BiAспiвaди
все гаplto. Апoстoдa читав хтoсь iз illшoi кeлii, й тoдi нр я IIеPIций
paз iнrший спoсi6 читaння Апoстoдa. Bсi ми пPичаща,lися. Flaй6iдьlц
звopyшyloчий 6р мoмeнт' кoJlи o. КлaAoчнИЙ Пo вiдпpaвi зaтягIlyв
кo,tJIAy "Iсyсe уIvl^у|Й| Ми нe 6aгaтi, 3oдoтa в дapi lle мoх(eМ Aaти...''

I-{я пеpшrа нaшa слyл<6a Бoжa пo тPьox лiтах' Ae Ми зiйцIлися

PaзoМ' спiваrrня cлу>к6п Бoл<oi i щe нa кiнeць тa кoляAa' щo тaк

AoкJrаAнo пaсyBaдa Ao нaшIoгo стaнy' _ Bсe цe викликаJlo в llaс

tlаA3BичайtIe пoч}.ття Й зaлvtulилo нeзa6yтне вPaя(eнIIя. Ми вeдичнo
вiдсвяткради тoAi Piздвo, як tliкoди. Бylo кiлькa тия(}liв rlи]r,t Я(ити.

,A,o сьoгoдlli пaм'ятaю тe нeзвичaйне AyхoBe пiдlreсeнtlя.
I{е нe 6yлo нa самe PiзAвo. PiзAвo 6yлo aяt зa ти)к.цеtIь чи навiть

двa. Mи вeличHo сBЯTкyBaди Святиit венip. Toдi вя<e 6yли вeДикi
pефopми y пo.,rьсЬких B'язницяx, ша oс}IoIJi яких в'язням o6межсeнo
хapvi i AoзI]oлeнo д.iстaвати тiдьки Aуoкe o6меlкeнy KiлькiстЬ хaPчiB з

дoпry. Ми тoAi щe кoPистyваJtиcя TИМ' щo нe 6yлo дoклaAнoгo
I|PИIIv|cУ, чи Мoя(Ha Aiстaвати пoсиJlкy' Як хтo зaМoвиB сo6i xaPчi y

в'язницi зa гpouri, й мaди ще Aeякий зaпас AaBlIitце oтPиМalrиx хapsiв.

.Д'eякi з rlaс Aiстaди в пoсилцi кyтro й 6агaтo Aеrloгo' щo tJ ltас пo
звичalo пoAa€тЬсЯ нa святий вечip. У в'язниt1i AaBaли тoAi тiльки
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Мнкoлo Kлимнuин

AoAaткoBoгo oсeлeAцЯ пo якiйсЬ тРoхи дiпшiй, як звичaйнo' з}rпi.
Аде нaйвал<нiшlе 6yлo тe' щo Iии вмiJlи хoPoм нa чoтиPи гoJloси спiBaти
кoJlJIAи. Toдi я пpимyсиB мoтo пaМ'ять вiдтвopити вipш uHa 

CвятиЙ
вeЧip'', якиЙ я y;roЯ(ив 6ув, як сидiв ще y слiдствi, в пepший мiй
СвятиЙ Besip y тIoPМi' i я йoгo читав y пpoгpaмi нaцIoгo святa.
Пoдякам i ltiмцям це все Ayл<е пoAo6aДoся' щo ми тaк ве,rичнo
o6хoдимo Cвятий вevip.

roЛotlBKA
oднoгo дrя Cкyльський пpинiс мeнi з к,loзетy з€lrrисKy вiд Бaндepи.

Biн пoяснив мeнi, щo 6aнив, як Бaндepa, йщпи пoпpи нaцIy кеJrilo' всe
щoсь пoкaзy€ PyкЕlIии' й вiн з тoгo AoдyМaвся' щo тpе6a ruy<ати пiд
спoдoМ tс.пoзeпIoi мyrплi за зaпискoю. Birr пoпryкав, знaйrпoв i менi пoдае.
I{е 6yв мaлeсerrький ,lистoк iз пaпipЦя дo пaпipoсiв, на якoмy 6yлo
tlaписанo: .,B 

цeй спoсi6 вiдгrиши' як цe знaйдerlo. Бa6a". Я так вiдгп,tсав,
i зв'.язoк 6р нaладrrаниЙ. Я Йoму нaписjtв' щo6 мeнi стаaиB 3aписки в
t<.пoзeтi мiлс кафлi пeчi. 3a Aвa Aнi я IDкe Ivraв Дистa вiд ньoгo й вiд
Ae6едя. Пиcaли, щo вotlи Aoвгo стaPaДИcя нaв'язaтl1 зi Мнoro кoнтaкт i
}lе lvloгJrи. BoI.lи пoсганoвили зp6ити гoлoдiвtgl, як тiльки зtoвltять зi
вс-iмa зв'язoк. Я 6yв oстаrrнiй. Лиcan'vt, щo6 я AaB сBoro згoдy. TTIe нaс
тPo€ Мa€ такy згoдy дa:ти, Й тoдi пovиlraемo. Я 6yв пpoпt гolroдЬки, 6o
я мав свiй ocс6,ливиit пoгд,IA на тy сJIPaBy. Але як yсi е зa, тo i я 6yдy
гo/loA1вати. 3аpаз пo тoмy пpийшrJlа зaпискa вiд Ae6eдя, щo Ir{и
пoчиI{а€Ivlo гoлoдiвкy в пеPIIIoМy дrri, як вiдiйде Гoффмarr, a Aе,к},P
(vepгyваrrrrя - М. П.) нa кopидopi пеpе6еpe нa дрa тил<нi Ko6идецький.
Я дпсe 6yв пpoти тoгo, 6o ми po6или в тoй спoсi6 пpикpiсть Гффманoвi,
а сo6i yгpyдrеtlня, 6o Кo6илeцький п{аB I{aс нa тoй saс пiд сBo€Io P},кoю.
ll.{e й вихoдидo' щo за AеJкyРy Гoффмана ми цe все rтPигoтoBиJrи. oтлсе,
дo6poмy чoлoвiкoвi ми po6или пPикPiстЬ' a сe6е вiдддвaли нa чaс
гo,roAoвки }ra дра тияснi в Pyки ся^исгa. Aде 6yлo залiзнo, i я ренеpi
пepед гoлoдiвKolo poзAaB yсj сзoi xaPчi тиМ, яю 6ули зi мнoto, a Paнo'
як пpийпroв Ko6илeцький РoзAaвaти ЦУкoP, я згoдoсиB' щo я пoчи}rato
гoлoAiвкy. Biн улл<е нa це 6р пPигoтoBаний i сказав, щo нa "Cвятoгтy
ХP"cгi' нe € т.lк' як y iнrших в'Я3ницЯx, i я цe ще нинi пo6avy. ".{o6pе",
- вiдгIoвiв я, i пotалoоl. У в'язниф сeнсаr{iя. Biд тoгo чaсy' кo,rи 6yB
здyurсний 6yнт в'язнiв, нa "Cвятoмy Хpeсгi" нiчoгo тaкoгo нe 6yлo.
Poзyмiеться, щo 3аPа3 зi Мнolo пoчa;rи всi poзмoвy. .Д.еякi стpaшили, a
iншi pадили' яK цe p&ити, щo6 видеpл<aти нaйдoвlшe й нe пi.цAатися.
Пpийшлo слiAання. Bсi iддть, a я сид2I(y' пPипePIIIись Ao сiнникiв.
Пpoйшoв yвесь Aeнь. Hixтo з aдмiнiстpaцii нiчoгo мeнi нe гoBoPив.
|vашили rraс' нi6и нiчoгo нe стаJloся.

Taк пpoйrшли чoтиpи AtIi. я o6D{е2кив свoi pyхи дo мiнiмyпry i
BикoнyBaв тiльки те' щo Мyсив. Бiльшy частинy Arrя я пpoсиA2крaвl

Cnoнинн npo Пpoьiднхкo oУH Crcпoнo Бoндopу

Ko6илецький не дoзвoляв мeнi сиAiти nд цдяl\i. Koди тiдьки пo6аvив,
щo я сиA,I(y нa пДaщi, зapaз мeнe згaняв. Ao PtеI{e пPийtIIoB
ппroдoвнiк Пoкpивкa й питaв, чoгo я гoДoAylo. Адe вiн це тaк гoBoPив'
мoв6и Po3мoBд,lв 3i мHoIo пPиBaтнo' a нe yPяAoBo' тo}ly пpoтягrryB
Po3мoBy AoвIпe' тaк щo всi дивралися.

Boсьмoгo дня нaс пoчa,lи кoPмити пPиIvtyсoвo: вoAиди Ao
адмiнiстpацiйнoгo 6ylинкy й тaм нaмaгалися BJrити в нaс кoPlt{ в
piдкoмy стаrri. Я пPoтестyвaв, i тoмy меltе пPиB'ЯзаJrи Ao кpiслa
ЕI}ryPoм зa Pyи Й нorи, й тoдi, як я нe хoтiB вiAчиHуrтИ Уct' пPинeсди
вyзькy РyPкy й кpiзь дipкy в нoсj вцiAиJlи меtli пjt,llдкy piддoгo кoP}ty.
ПepIлoгo й дpyгoгo Aня Ir{eнi BAaJroся кoPм веP}ryти' aJle B AальIцик
A}rяx IIIJryнoк з6yнтрaвся й yлсe нe xoтiв вiAAавaти тoгo' щo з€lхoпиB.
Haс вoAили пooAинцi' щo6 ми нe мoгди стpiнyгися. Пoпpи мoto ке^irо
xoдив Бaндеpа i, здaеться, Ae6едь. Бандepa 6yu дy*" зiсoх. Biн пiA
кiнeць гoлoAiвки xoAиB пoпPи стiнy, щo6 мaти 3a щo AePx(атися.
Kаpпинець i КаvмapськиЙ cutiли в тaких кeлiяx, щo пoпPи мolo келilo
ix нa гoдyвaннЯ нe BoAили. Haм пoзвoляли }Ie хoAити нa пpoхiд i
зaдицIaтисЯ в кедii. Hа апeлi я стoяв' aлe мeнi Ayясe тeмнiлo B oчElx.
3aгaдoпr кorкний P}rx Ay)кe 6aгaтo кoЦtт}вав. Toмy я всe сидiв, як
тiдьки 6yлo мo>кнa.

B п'ятoмy Aнi Ao мeнe 6yв пiAiйIцoв Бopис Kaтopхtник i спiвaв
менi пiсIlto пPo yМиPaloчoгo Мo,roAoгo B'язtIя. Hамoвдяв мене, щo6
я з'iв тpoxи цyкpy, щo мeне пiдкpiпить, aле я вiдмoвив. BiA тoгo
raсy вiн чaстo пPисiAався Ao мене й 6агaтo менi oпoвiAaв. Я
пPипинив HaBчaння й тiдьки пеPегдJIAаB га3ети' aJlе нe читав. Мiй
opганiзм слa6нyв дyrrсe пoмiтrro 3 Aня Ha Aе}lь' i нa 15.ий AеItь я
вx(е JrеAвe зaйшoв нa кoPМJrення. ,Д.yлсe мeнi темнiлo B oчax' я
дiстaвав зaвopoти гo,roви та тPaтиB piвнoвaгy. fШiстнaAцятoгo AtIя
PaHo пePеA снiдaнням пoвiдoмив мerlе стoPo2K' щo гoлoдiвкa
скilrчeна. Ми нa saс гoлoдiвки пePеPBaJrи пеPепискy мirrt сo6oю i
нe lиoг,lи пopoзyмiтися. Пеpepвання пеPеписки 6ylo кoнечнe 3
oгJlJIAy на Aoнoщикiв. Я нe вipив i Aoп{aгaBся' щo6 цe мeнi скaзaв
a6o Aе6еAь, a6o БaндеPa' aлe стoPo2K нa це нe пoгoAиBся. Я цe
пpийняв як Aoкaз' щo вiн It{ене хoчe нa6pати (o6дypити - IvI. П'),
й тoмy згoдoсивсЯ Ao нaчаjrьHикa в'язIrицi. 3apaз-тaки пo снiданнi,
Якoгo я нe iв, зaве.ltи мeне Ao нaчaдЬникa, i вiA ньoгo я дoвiдaвся,
щo гoдoAiвкa скiнlенa, a пo кiлькoх Aнях нaшi дoмагання 6yдyть
спoвнеlri. Алe в кедii нiхтo нe вipив, щo It{и щoсь вигPaли, 6o це
6улo 6 щoсь нeмo)t(,rиBoгo нa uCвятoмy Хpeстi".

Кавa смaкyвадa не3Bичайнo. HiкoJlи пePеA тим' а}Ii пoтiм не
пив я такoi дo6poi кaви. I пеPцIy нiч я спaв. Пiд чaс гoloдiвки нe
мiг спати, 6o мене AРI(e APaзI{иJto вдиBaння кoPМy веpез нiс. I{е
BикJrикaдo B меtIе тaке неPBoBе пoAPазнeHня' щo нaвiть як я
зaсHyв' I}rене мyчив сoн' щo rvreнi надивaють B нiс кopм. I-{e пreнe
нaй6iдьlце м}Ци,ro. Пеpшy нiв я зaснyв зaPaз' як тiдьки пoдo)I(ився'
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Mпхoлo Kлнtlнщнн

i нe мaв ttиких сollllиx пPи,иaP' як пiA чaс гo,loAiBки. Я скopo пoчaв
пPихoAити дo здopoв'я, й тpeтьoгo AtIя я вя<e вiдваrtсивcя виЙти зi
всiмa нa пpoхiд.

|HoBу PAI0M

3a тиrкдeнь меtlе викдикади з кeлii 3 pечаМи. Цe дy,кe здивyвaдo
Bсiх, aлe гoвopити нiчoгo I{е BAаJIoсJI' й так я нaзaB)кAи BийЦIoB з
кeлii ч. 17. Меlrе зaBe;rи дo келii, Ae B)кe 6yли Кapпинeць, Бандеpa,
Ae6eAь i Kанмapський. Tyт зaстaJlи Ir{и oArroгo iнlкенеpa, на iм'я
Чаpкoвський, i двoх 6paтiв Boйдiв, якi пoмагали в iнх<енePсbкиx
пpaцяx Чapкoвськoмy. Ми всi дy>кe Tiglv|^|,|cя, щo зIroв зiйrцдися

Paзoм' i Aoвгo oпoвiдaли сo6i пeperкитe за тoй чaс. Я тoдi дoвiдaвся,
Як 6aгaтo клoпoтy Boни Ivlали' зaKи скollтактyвa,lися зi rr{Hoto, як
Aе6eдь хoAив Ao rlaчалЬникa в'язницi, щ06 oтPиМaтИ Bv.яct:.eННя' чolvly
нaс пopoздiДIoва^и' i вислoвити нarцe 6ая<aння 6ути зtloв paзoМ в
oAнiй кедii. Аде начадьtIик на lliщo нe хoтiв згoдиTИcя i вiдмoвив
нaвiTЬ пiд тискoм гoдoAoвoгo стpайкy.

Haйтяrкчe пoтepпiв BiA гo,loAiвки Бандepa. Бр ay,кe виvеpпaний
щe й тoдi, кo^и ми вrке зiйtплис:l знoB Paзolt{ в oAнiй кeлii. Hайлiпшe
виг,rяAaB i нaйдегurе пеpeнiс гoлoдiвкy Каpпинець. Пiдгaйнoгo вx<e
rIа "Cвятoмy Хpестi'' не 6yлo. Я AoвiAaвся, щo йoгo BивeзДи тoдi, як
}Iaс пoPoзсаA2кyBаJrи пo piзних кeлiях, a гoлoдiвки ще 6yли Itе пoчaДи.
Maв щaстя. Mеlli зAaстьсЯ' ulo Канмapський lre гoлoдyвaв, 6o йoгo
звiдьнeнo вiд o6oв'язкy гoлoдiвки 3 oгдяAy нa йoгo tlеAyгy дeгeнiв.
Алe я тoгo tre тBePAиB 6и. 3наю, цto щoсь 6yлo з ним oсo6диве.
Мorкe, навiть Biн гo,loAyBaв' xoч 6yв звiльнeний, lle знalo.

Tепеp кoя(Hий BePнyвся Ao свoгo 3аняття. Кapпинець пipнр y
сBoю МaтеIt{aтикy майх<е пoвнiстlo, тiдьки чaсolи зaгPaв y Aoмiнo. Я
A1nкe )I(алyBaB' щo BтРатив дo6poгo паPтIrePa Ao виyчyванtIя
aнгдiйськoi мoви. TТIе тPoхи 3 Ae6еAем чaсolt{ пеpепитyва,lися. Я мaв
troBиHy в цiй келii, 6o пoмiчники illл<енepa PИcУBa^И чoPнoto тyшIцIo
6агaтo po6iт i я мiг тiй кpесляpськiй пpацi пpигля^aTИcя| а чaсoм
пpo6рaв сalvr це po6пти. I{e меlli Ay)l(е пolr{oгдo 6aгатo пiзнiще в
)I(иттi' в Апrеpицi. Taкo>к англiйськa lvtoBа' щo я нaBчився в тloРIt{i'
сгадa менi B 2I(иттi Ay,кe в пpигoдi. ПP*дy кEDкyчиl я щe Ao сьoгoдli
спиPaюся }Ia тe' щo тoдi tIавчиBся. Укpaiнськy гРaмaтикy' яку я 6ув
вивчиB A}Dкe AoкJlаДiнo' пPи iслитi в УBУ (Укpaiнськoмy вi,lьнoDty
yнiвеpситетi - М. П.) я зAaв lrайкPaщe. Mи мади yкpaiнськi
чaсoписи i свoi yкpaiнсьKi кI{и)кки й пРoвoAиди A}Dке кoPиснo чaс.
Xov 6yли ведикi o6мeження хаpнiв, нaм чaсo},t AoзBoJrяди дiстaвати
oA}Iy пaчкy 6iльrпе, нiяt ilrшi дiстaвaли, з oглJlAy ttа те' щo lt,tи Мади
зa сo6oro Aoвгy гo,toAiвкy. Ми знoв )l(иJlи спiJtьнo' Як oAIIa PoAинa'
й дiлили пo piвнiй пaйцi Bсe, щo AiстaBали.

Cnoминн npo Пpoвiдннкo oУH Cтaпoн o Бoндopу

Kаpпинець стaвав щoРaз 6iдьrпе BiAдroAкoм, i paз, кoли я йoгo
зaIIитaв' щo з rrим дiетьсл, вitl мeнi звipився, щo йoгo мaмa в)кe Aoвгo
Ao ньoгo tlе писала Й вiн дyмaс' щo Bo}ra пoп{eP.па' a йoмy tIе xoчyть
пPo цe нaписaти. Biн 6yв майx<е певниЙ цЬoгo' i пiзнiцtе я AoBiAaBсЯ'
щo тaк спpавдi стaдoсЯ. Я д}лдсе AивyBаBся' як вiн цe вiдvр. Пoтiм
пoмep i йoгo 6aтькo.

HAс PoТBo\'ITЬ

Haм y кедii хсидoся Aylке дo6pe. He 6yлo }riяких кoнфаiктiв.
!eл<ypи N|v| po6И^v|' aдe з цим }lе 6yлo тaкoгo кдoпoтy' як нa
сiмнадцятiй кeлii чи нa iнrдих. Aтпroсфepа 6yлa гаpнa. Tак йи
пPo)кили' зAa€ться' тpи мiсяцi. oAнoгo Aня вик,rикали Бaндepy, a
пoтiм казали BиAaти йoгo pevi. Mи дyмaли' щo йoгo пoBезли зI{oв
нa якийсь пpoцeс oУ}I, aлe так не 6yлo. Йo.o u"u".ди Ao iнцroi
тroPми. 3a тиждelrь вик,lикaДи Ae6еAя, а пoтiм - Каpпинця. Haд
нами зaвислa xмаpa нeвiдorvroгo. Hе мoлснa 6yao з6aгнyти' кyAи
I]ивoзять' анi чи BзaIaдi вивoзять.

oстaтoчнo пpийurлa vеpгa й нa Менe. Я влсе 6yв пpигoтoвaкий
нa тe' тa Bсе-тaки Heзнaнe тPивo,I(иJlo. Meнe зак}вaли y гpфi кaйдaни
нa Pyки й нa нoги зa звичa€Iи тiеi тlopми, тaк щo тiдьки кoваль мiг
iх poзтяти, щo6 мене PoзкyBaти' B3я^и Ao пo,riцiЙHoгo aвтa 3 чoтиPмa
пoдiцаями' i так я пoкиtlyв "СвятиЙ Хpестo.

BIЙcЬKoBI{Й Bl4IIIKlЛ

B oписраний мнolo vас y Kpакoвi вiд6ралиcя TPv| Paзи в ти,кAеHь
вiйськoвi кypси - BиItIкoли' opганiзoвaнi з paмени (вiд irиенi _
IvI. П.) oУ}I, o6oв'язкoвi A,rя кo)l(нoгo i] чденa. Kypси 6ули дltя
pядoвикiв, пiдстаpшrин i стaprпин. Haсarипepeд вiд6рся виIцкiд A/tя
pядoвикiв, гIaсть y якoМy' як пPигaдylo, 6paлvt, мiхt iнurим, Cтeпан
Бaндepa, Яpoслaв Paк, Iopкo МеAвiAь, Typкoвський, 3елений,
Caвчинський, Ппrенияний, oлексанаp Ayцький та 6aгaтo iнlпиx.

Ha цьoмy виrцкoдi BикJraAaJrи впoPяA' з6poсзнaвствo, iдeoлoгiro
нaцioналiзмy, o6opoнy пеPеA гaзoвими напаAaми' пePшy AoпolYroгy'
склад i opгaнiзaцiro apмii, каpтoзHaвстBo тoщo. 3i з6poi пoяснювaв
нам пiстoдя <<Чeськoi з6poйoвки>> i кpiс дpщ "Бoсий". .Д.o вiйни я
йoгo не знав, i в Кpaкoвi менi 6yлo вiдoмe дицre йoгo псевAo Бoсий.
Пpигaдyo сo6i, щo вiн 6р AРке схo,кий нa тeпеpiшньoгo фiльмoвoгo
aPтистa Ю. Бproннеpa. Biн най6iдьше дю6ив скopoстpiл, i тoмy
най6iдьшe й найчaстilцe пPo tlьoгo нaм викдaAaв' ка)кyчи' щo' кoJrи
6yде ствopенa yкpaiнськa apмiя, вiн всlо свoto yBaгy пPисвятить
виклк)чtIo скopoстpiлoвi.
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Mпкoлo Kлимпt!!ин

Hа темy ..Cтpiлeць y пo,ri'' гoвoPив IrаDt пiA чaс Bиulкoдy
Кyзьмiнський; пpo odopoнy пePeA гaзaМи - "TTTgдggтn. Biн 6yв дy,к"
мvt^Y|il х,roпeць i дoкладнo знaв свiй пPeAIvreт' тo}ry rvrи зaдro6ки
сдyхaди йoгo виюrади. Пpo кapтoгpaфiю гoвoPив lШмirедь.

.\o iнстpyктoPськoгo сIоrа,AУl oтх(e' на.Пe,I(aли Кyзьмiнський, Гaсин,
ТТTщeвия, Kаpaяeвський, LШмirель, uTTTgдggт'', ..Бoсий", Миpoн,
oпiсля Tapанoвиv. Кypси пiдвищyвaлися i' як згаAaнo' oхoпJlloвa^и
виlIIкoJlи пiAстаPцIинський i стаPIцинськийl 3гoAorи кyPс штa6oвих
стaPIцин. Ha цей кyPс хoAи,tи ТТTщевиs, Гaсин, Гpицaй, ТТТцi1gд6,
Kyзьмiнський, Каpанeвський, HoвицЬкий' TaPa}roBич' 

^oпатИt|c:bюvLi1..A.eякi oднovaснo 6yли i виклaдаяами.
Bсi вoни 6yли вiйськoBикaМи зi стyпeнями 6o^aЙ пopyrникiв з

vaсiв слyх<6и в пoдЬсЬкoмy вiйськy. Кpiм них, 6уlи пpийнятi в
хаpaктеpi гoстeЙ тi, щo пoкirIчиди всi нихсчi виIIIкoди з нaйкpaщими
yспixaми. ,Д,o них, мiяt iнцrим' нa,le}кaли Caвчинський, МеAвiAь,
A-p Bpецьoна, Микoла Aeмик i я. Ми po6нли впPави з кapтoгpaфii,
p1лxи вiйськoвих вiддiдiв, мaprui зa6езпечення, здo6yвaнI{я lrroстoвих
пpиviлкiв (пop1пlнiв - Iи. П.) тoщo. Кpiм теoPeтичIrих i пpaктинних
впРaв' 6yли щe пpиватнi лeкт}.Pи' Ao яких' нaпPиклaA' нaле)I(aДи
ulстopiя Bo €н', ..Haфтa 

PяAить свiтoм'' тa iн.
Багaтo чaсy lvtи пPисвячyBaли впpaвап{ 6истpoi opiентaцii та

rцвиAкoi дeцизii (piшeння _ Iи. п.)' щo е пiAставoBими BиtиoгаМи
дo6poгo кoМанAиPa' 6eз oглядy Ha тe' яким вiAдiдolll чи частиttolo
вiн кoмaндyе. Пpигaдylo сo6i oAнy тaкy впPaвy "зyстpiвнoгo 6oюn.
Кoмaндиp дивiзii, щo },ta;rа двi 6aтapei B€Dкких пoдьoвих гaP}raтl
пoвиI{е}l 6ув впдaти скoPy AисПoзицiro щoAo PoзтaIIIyвaI{ня дивiзii в
6oro, 6o oAеP)каB пoвiдoмлeння пРo IцBиAке lra6лиx<eння сидь}Iих
з' €днaнь пPoтивIrика. Hа запитaнlrя iнстpyктoPa' xтo 3 нас €  в)кe
гoтoвий .,дaвати наказn, я згoJloсився i пoчaв нa мaпi пoкaз},Baти
й пoяснювaти мiсцe PoзтаIцyBarrня д.ивiзii.

_ A дe вaIпi гаpмaти? - зaпитав iнстpyктop.
Koди я пoказElв стa}Ioвищa "свoiх гаpмaт'', вiн зpo6ив кис.lry мiнy

й сказав:
- 3aчeкaйтe хBиJrинy' тo заPaз Aiстaнете тeлeфoна вiд кoмaндиpa

сoтнi, щo6 ви зa6paли свoi кoдiсницi, 6o вoни мyсять тarvr poзмiстити
свol гPaнaтoмети.

Я oдеpхсaв тaкy кPитикy зa те' щo 
..Мoi гapмaтиn 6yли надтo

висyнeнi впePeA.
КyP" вiд6yвaвся в дpylкнiй aтмoсфepi Й 6ув нaдзвивайнo

пpиемний, xoч пa}IyвaJra сyвoPa вiйськoвa Aисципдiнa й вeдикi
вимoги дo кypсантiв. Haй6iдьIдe ми вiд'ryвaли 6pак вищих стaPIцин
з BeJlикиIvt Bo€нним Aoсвiд,oм. Toмy ми Ayrrсе зpaдiли, кoли мeнi
пoщaстидo Aiстaти aApeсy та6opy пoJloнeних' в якoмy пepe6рaли
нaшi вищi стaPlциtlи' якi пoпaли в нiмeцький пoJlotl y 1939 poцi.

Cпoмини пpo Пpoвiдникo OYH Cтoлoнo 6oндopу

Taм 6yли oAин чи Aвa пoJrкoв[Iики i пiAпoдкoвники' кiдькa мaйopiв,
кaпiтанiв i пopyзникiв' Paзoм пpи6лизнo 2О oci6.

3i спискoм iхнiх пpiзвищ я пiшoв Ao пoJrкoBHикa Бiзaнцa та
пPoсив йoгo пpo звiльнeння тих дюAeй з пoдoнy. Cпpавa тягнyлaся
який мiслць, а>к всi пoдoнeнi стаPIIIи}Iи 6yли звiльнeнi. Ha жaДь' BotIи
нe схoтiди стати iнстpyктoPaМи в наrцiй пlкoлi, за вийняткolvl Aвoх -
пop. TаpанoBичa i мaйopа l{елeвиvа.

Bсi iнстpyктoPи зaписyвали свoi виклaди, щo iх oпiсля пoмнo,кyваrro
IIa цикдoсти,li як скpипти (пiдpyзники - М. П.). Haйкpaщим 6yв
скPипт Крьмiнськoгo, яl<иtЙ видaнo пiд псeвдoнil}roм aBтoPа Гopн. Ha
тoй чaс це 6yли дРкe дo6Pi мaтеpiали пpo вiйськoвy тaктикy' i йoгo
oпiсля пePевиAaнo кiдькa paзiв, 6o вitt став гoдoвElиtvr пiдpщникoм
вiйськoвoгo виIIIкoJry чдeнiв oУH, а пiзнiIцe УГIA. Bзaгадi, кpaкiвський
к1рс шrтa6них стаPIIIин зarglав пiдBaлиrти пiд opгaнiзацiro пiзвiцrих кадpiв
УГIA, щo пePePoсЛo нашi спoAiвання. Ми,l( xoAи,lи нa ЦrPси y вiльний
вiд пpaцi чaс дpa a6o тpи вечoPи }Ia ти)кAень' a це всe-тaки AаJto ве.дикi
нaс.дiдд<и. Пpавдa, пPaця кypсaнтiв 6yла дyrкe сoлiдtа, 6o кoя<ний з них
Aoк,laдalr yсiх зyст'rль, щo6 якнайкPaщe викoHати дo6poвiльнo взятi нa
се6е зo6oв'я3анtul. Toмy наrшe наBча}IIIя' хoч y пPимiтивних yмoвax i
6ез вiдгloвiд'rroi лiтepатypи тa фa,хoвих iнстpylстopiв, yвiнsaлoся yсгliхa.rr,rи.
Бaгaтo найвищих стaPIцин УГIA 6ylи кoдись ytlaсI{икаIvrи кpaкiвських
виIrцсoдЬ. 3гaдalo тyг тiльки пpo кiлькoх зaгaльHoзHЕlllих.

Poмaн lllyхeвин. Biн, щoпpaвAa' вя(e paнirшe здo6yв 6yв стаpaннy
вiйськoвy oсвiтy й мaв пPактиKy 6oiв зa з6еpехteння деpя<авнoi
сaмoстiйнoстi Каpпатськoi Укpaiни' aлe не3Bа}I(aIoчи нa тe, вiн 6paв
y кypсi yчaстЬ нe тiдьки як iнстpyктoP' аJre й як кypсaнт. Biн
найпepше стaB кoМеllAaнтoм легioнy, щo нoсиB нaзвy .Д,pylкини
Укpaiнсъкиx Haцioналiстiв (!'УH)' a пoтiм - Гoдoвним кoDraнAиpoм
УГIА пiд iменем Tаpaсa Чyпpинки в pанзi генePaд-xoP}Д{)I(oгo.

oлeксa Гaсин _ "Aицap''. Biн теlк It{ав вищy вiйськoвy oсвiтy
вrкe paнiIше, aлe 6р, як i l[Iyхевин, iнстpyктoPollt i кypсантoм, a
пoтiм 6р rпeфoм гoJtoвtloгo штa6y УГIA в pанзi пoлкoвникa.

.A.митpo Гpицaй _ "Пеpe6ийнiсn. Biн скiнчив з вiдзнaнeнням
стaPIIIиltський вiйськoвий випrкiд y пoльськiй apмii, a кpiм тoгo кiдькa
кypсiв, opгaнiзoвaних oУн, 6pав yчaсть y ниx як висoкo.
квaлiфiкoваний iнстpyктop i вoднovас як к}Pсaнт. oпiс.ltя 6р пеpшим
шeфoм rптa6y УГIА в pанзi генеpaлa.

Baсидь Cидop _ "TTTgдgg1". B УГIA зaйняв пoст Iшeфа шrтa6y
УГIA-Пiвнiv y paнзi lloJrкoвttикa.

Bасиль Кy* - 
uKoваль". 3дo6yв вiйськoвy oсвiтy на кypсаx oУH

y Kpaкoвi в 1'939 _ I94L pp. Чеpез тe' щo rra кyPсa( зaвх<ди 6yв
IIePIциII{ кyPсантolv1' 6paв щaсть y кypсi urтa6них стaPIцин як к}PсаIIт.
Biн 6р висoким стаPIциtIoю УГIA, a пo сrиepтi гeн. T. Чyпpинки
зaйняв пoст Гoдoвнoгo кoмaндиpa УГIА в paнзi пo,lкoвникa.
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А/.Йкoлo Климишнн

БAIIДEPA HA BoIlI

Хoч якa 2кoРстoкa 6yлa .{pyгa свiтoвa вiйнa, хot зa6pала вoнa
мaси нeвин}lих )кеPтв' а iншиIvt пPиI{eсJla незмipнi нeщaстя i втpaти,
тo всe-тaки Aрке 6aгaтo JlIoAей вotla тaкo)l( виPятyBадa. Гoдoвнo
y9ailrськi пoдiтичнi в'язнi в Пoльщi, a тaкo)K в irIших зaймaнщинаx,
пepеBа,кI{o в сoв€тськoмy пeклi, певIloto мiporo мали щaстя, 6o
6afатo iх вpятрaлoся.

B дeсятoмy дli нiмецькo-пoльськoi вiйни злoдii в Бepeстейськiй
тlopмi вiдкpиаи Бaндepi двеpi дo Йoгo камepи. Biн зaxoпив з сo6oю
якeсь цивiльIre в6paння i негaйнo вийшoв пoзa мyPи в'язницi, ltе
заввaя<eний нiким. 3a кiдькa Aнiв вiIl A06ився Ao Aьвoва, Ao якoгo
в)I(e нa6ли>кaлиcя lvroскoвськo-6oльшeвицькi вiйська. Toдi,
пo.JlaдI{aвIIIи пильнi слPaви opгaнiзацii, пoд€lвся lepез Pавy-Pyськy
нa зaхiд. Пpo цe oпoвiла мell i пarli Ipинa Хoм'як.Kpaвцiв, яка в тoй
чaс такo)l( виЙlлlуa 3 тIoPМи i йIцда дo Аьвoвa, a пo дopoзi зyстpiлaсл
з C. Бaндeporo. oпoвiAaв пPo rце й сам Бaндеpa.

Я пpигaдyю сo6i йoгo oпис тoгo психiчнoгo стaнy' якиЙ ъ тoЙ
чaс oгopllyв зaхiднi зerилi Укpaiни: ..Tам нe 6yлo IYroл(Jrивип{ щo-
не6yAь пoчaти. 3аxiдla Укpаiнa вигJrЯ/\aJra tlемoв JlIoAиIIa' якiй пaде
щoсЬ нa гoдoBy й вoнa tlе Мa€ зIvroги тoмy зaпo6iгти. Пiдleсенi вгopy
Pуl<и, зaкPитi oчi й... )кAel Koди цe 

..щoсь'' в>Itе Bпaде'.
Taк, як Bийtцoв IIa BoлIo Liандepа, Bv1i|ЦI^И 3 пo,lьських тюPeМ

пor|аA 15 тисяч i l lпrих yкpai lIських пoдiтичних в,язнiв. oAнi сидiди
B)ке зaсyA)кеl l i ,  iнlпi _ y слiдствi, a ще iнrпих нaxaпаjlи пoJlЬсЬкa
гIo,r ir{iя i  тaк звatla двiйкa (oxopolla) тa пPикopAortна стoPo)кa'
oпaнoвaнi вo €HIrим психoзoМ' якиh тPиBaв дo6poгo пiвpoкy.
Пpoтягoм тoгo чaсy rкoдний yкpaiнець нa зaхiдllих 3ем,rях не 6р
пeвний свoгo зaвтpa. Бepeзa Кapтyзька _ yслaвJlений пoдьський
кotlцентPaцiЙtlиЙ тa6ip - i всi тIoPми в Пoльщi 6y.пи пepeпoвненi
yкpaiнськими пoдiтичl lv|N|v| | ' 'яз't|ЯМи' тo)t( я He tIевний, ви нe
змеt{IциB я кiлькoстi, пoAaвIIlи цифPy 15.000 тих' щo iм пoщaстилo
BиPBaTис,я нa вoJllo. Бaгатo 6yлo пoмopAoвaних' мiлс ними Мигaль,
який пepeд сaМolo вiйнolo сидiв y Tapнoвi.

Ti, щo виЙlлли I{а I]oJlIo' не п{oгJrи I{еIo кoPистУBaтИcя' 6o на них
}Dке ясAa.lrи iнпri oкyпalIти. Toмy 6aгaтo в'язHiB, виPвaвцIися з
пoдьських тIoPеМ' нe зaхoAили дo piдlих хaт i навiть не пiцIjrи в piдlli
стoPorrи' щo6 нixтo lte дoвiдaвся' щo вo}rи вРят}.вадися i lt<ивyгь. Boни
6ули нa вoлi, aле не втiшaдисл неlo.

€динolo нaAi €Io AлJI yкpailrських пoдiтичних B'язнiB, Яки]t/t
пoщaстиJro виPвaтисЯ на вoлIo 3 пo^Ьськи)( тIoPelt i якi, з yвaги }Ia
пpиxiд 6oдьпrевикiв' rrе мoг,lи веPтaтисЯ AoAolvty' дo piдних стopiн,
6yла тa пeвнiсть, щo Iliмцi нa Бyзi AoBгo Ilе затPиМаIoться. Toмy
6iдьшiсть з llиx пiшди нa зaхiд з нaдiсlo, щo нeза6apoм пpийдe нaс,
кoJlи I]oни lvraтиIt{yгь змoгy вiльнo пoвePн}.тисЯ дo piднoгo дoмy. Boни
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й ствopили тaк 3вaнy пеPlпy eмiгpацilo, якa пеPeйш,la 3 PiNIих зeМеJlь

нa зaхiд вiд Cянy й Бyгy, щo6 пеpе6yтИ 
^Иry 

гoAиIIy. 3a тoй чaс

вorlи пI)игoтoв^ЯлисЯ' ц(o6 Ila тy oviкрaнy хBилиrry 6yти впoвнi

гoтoBиIvIи.
ГoлoвIlим за}iЯттяМ тиx мoJroAих хлoпцiB i дiввaт 6yли вiйськoвi

кyPси' rr1o 6yли oPгaнiзoваHi в кorкнiй Miсцeвoстi' дe 6yв 6iльIпий гypт

еIl,liгPaнтiв. Ha oдtoмy 3 тaких вiйськoвих кypсiв я в дpщiй пoлoвинi

Я(oвтllя зустpiв Бaндepy. Bi.ц тoгo часy Irro€ )I(итTя зtloвy щiJlьнo
сп/rеДoся з йoгo 

'(иттям' 
i ми пipнyл|4 У B|4P пPaцi IIa дoвtший vaс.

I{eй яaс y IvIене числитЬс,l зa нaйaкTивнiшиЙ пepioд lvloгo )I(иття.

xTo BЕДE?
I-Iiкoли сида oУH не 6yла такolo oчeвиAЕIoIo' як у 1939 Poцi' пo

poзBa,ri Пoльщi. Пoвиxoдили з тtoPеIr,r' 3 ПiAпiлля тa yкpиття 
-всi 

тi,

кoтpi дoсi зllalli 6yли тiдьки тoдi, кoли пoпaли в Pyки пoлiцii. .A.o них

IIPи €Aнaдися i свo6iдl lo зaманiфестyвaли oУH сBoIo симпaтi lo'

тoAi Aitoчим сePеAoвищeМ' tla якe всi пoклaдaли надilo.

Aлс в Opгalliзaцii пaнyвaлa в тoй чaс нeзBичайнa 6eзпдal'Ioвiсть i

AезoPi €нтaцiя, 6o нiхтo lIe мiг знaйти lraпpямнoi, шlo i як пoчиIIати.

€дийим rloPятylrкoМ y тoМy стaнoвиlцi 6yлo тe, Ao чoгo opгaнiзaцiя

tIpиI]икJrа зa весь чaс свoгo iснyваltI lя.
B opгaнiзaцiйнiй пpaктиl1i виpo6ивсл спoсi6 саIvloчиlllloгo

rIаладtrJД]аtIIIя llol)ЯAкy. Кoли пaдав пpoвiдник ви й цiлий пpoвiд, тoдi

IIPaпoP 6opoть6и 6paв тoй, xтo tIyBся нa силaх' i нiс йoгo зa свoiми

спpolvlo)кнoстЯми AqBIIIе чи кopoтшe' з lv1енlllим чи 6iдьцrим yсПiхoп,r'

aле 6opoть6а [rе IlPипин я^acя. 
.Ii, 

кoтpi 6ум,' 6wtзькo цe}ITPy кpайoвoi

opгaнiзaцii, знaloтЬ lle oAиtl такий пepioд' кoли Opгaнiзaцiя датa.,la

пPoPиI3и в свoiх пpoвiдllих Pядaх пo тяrккiм yAаpi й 3ав)кAи пеPемo,кнo

BиxoAи,ra завAяки iнiцiaтивi й заpa,п.нoстi пpoвiдtoгo aктиl}y.

Tак стадoся й тепep. Бiдьцl виpo6леtl i  (дoсвiдuel l i  _ IvI. П.)

oAиницi з влaсIloi iнir1iaтиви cTaBv1^И пPацto тa}r' Aе oпиtlи,lися' тaк'

як 1rмiли. Haвкoлo цих 6iльшl виpo6лellих дюAeй стaли фopмyвaтисЯ
сильl l i  цeнтPи )киття eмiгpантiв, i  lr iхтo з пoстoPorl lt ix лroдeй нe

3аBB€uкyвaB' щo ц{oсь 
..нe l'pa€''. Tак, напpикlaд, УAк (УкpаiIlський

AoпoМoгoвий кoмiтет) y Кpaкoвi poзpiсся в вeJlикy i вiдoмy
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peпpeзeнтaцiЙнy цеtIтPaдIo пePЕIoi yкPaiнськoi eМiгPaцii, Уцк
(Укpaiнський центpальний кoмiтeт) твoPився i piс завAяки
Яpoслaвoвi Cтapyхoвi, йoгo невичepпнiй eнеpгii й opгaнiзaцiйним
здi6нoстям. Taк твopився i piс Coюз кooпepaтиB y Cянoкy зaвAяки
пpaцi Яцiвa. Taк opгaнiзyвалoсЯ нaшe шкiльництвo, вiйськoвi
BиIцкoJrи i навiть деякi вiддiли opгaнiзaцii.

Алe цe нe 6yлo кеpoвalle згoPи' 6o "гopи'', сe6тo пpaцi ПУHy
(Пpoвoдy Укpaiнських Hацioнaлiстiв - М. П.), нe 6yаo. 3винaйнo,
пPo цe нe знaДи pядoвi чдe}Iи' 6o вoни, виxoвaнi B пiAпi,lдi, нe зBикJlи
6yли зaвдaвaти такoгo "зайвoгo' питаIIня' хтo вeAе. Boни знaди
звичайнo свoгo нaй6ли)t(чoгo 6eзпoсеpeдньoгo 3BеPхIIика' щo iм
вистaчaлo в пiдпiллi, Bистaчaдo i тепep. Але з тюpeпr пoвихoAиJlи тел(
i пpoвiднi чдени oУH, мiя< якими 6yлo пoнaд п'ятЬ кo^ишнiх кpaйoвиx
пpoвiдникiв oУ}I. Ti вл<e зo6oв'язaнi 6ули laПvrTaTИ' Ao кoгo
нa.,rе)китЬ iм згoлoситиФ, Щo 6yлo piвнoзнaчнe 3 пит€tнtlям' хтo веAе.

Tаких спPямoвyвaнo Ao... Пiщaн. Taм 6yцiмтo 6ув
вiдпoнинкoвиЙ тa6ip y заIvlкy рtя "3нeмo}сeних тIoPмolo'' пo.Aiтичtlиx
в'язнiв. Ta цe тpивaлo тiдьки кoPoткo' Aoки нe вiдкpиаaся тa€Ivtниця
зalr{кy. Bх<е як я 6ув y Бepлiнi, }rенi скaзaнo, щo6 я не AaBся
нaМoвити нa BiAпoчиHкoвий тa6ip. oAначе пPo цeй тa6ip я
нeкoмпетeнтниЙ пvtcaти 6iдьtце. I{e кoлись виясн,Iть тi, якi тar'r 6yли.

3H0BУ 3 БAHДЕPOIO

Cepeд тaких yмoв y APyгiй пoдoвинi )кoвтHя uи пepшiй пoдoвинi
дистoпадa 1939 poкy в Кpaкoвi пoявився Бaндepa. Як це я вэI(е Paз
згаAaв' зyстpiв я йoгo нa вiйськoвoмy кypсi, який вiн вiд6yвaв Paзolvt
з нaми. Бр аркe виxyдiлий, у6paниit в тe y6paння' якe з.D(oпив y
тropмi; вoJloсся зДeгкa пiдpoслo, аJrе щe rrе нaстiдьки' щo6 мo)I(llа
6yлo пopяд}Io 3ачесaти.

Bеpтатися AoAolvly нaм Pазoм 6yлo пo дopoзi, й ми вхсe пePIIIoгo
AtIя мoгди сo6i oпoвiсти пPo все' щo пeРел(иJrи i пpo щo дoвiдaлися.
Пaм'ятalo, щo вiн AoкJlаAнo PoзпитyBав пPo тe' щo стaJroся 3
Aепrикoм. Я тoдi зHaB тiдьки, щo вiн BиЙIIIoв з TroРIvrи нa вoJllo' аJlе
щo Aaдi з tlиIvr стадoся' я Ile знaв. Питaв те,I( пPo Кapпинця, aлe я
нiчoгo тoдi пpo нЬoгo не вмiв скaзaти.

Cтeпaн Бaндepa МеIцкaв rra вyдицi Cтpaшeвськoгo зi свoiм
6paтoм Baсилeм, який пoA6ав.Ц/rя }Iьoгo пPo цe мешкаIIIIя. Cпoзaткy
Бандеpa, як i всi, щo пpи6yли дo Kpакoвa з Гaдичини' DrеIцкElв y
тa6opi rra вyJr. ./.l'ropeтaнськiй. Tаких тa6opiв 6yлo тoдi 5; кoмендднтoм
цих тa6opiв 6yu P. Мaлaщyк. Poзхoдявись' lvrи yDroвИ^Иcя' щo нa

^PУrИЙ 
день пiдeмo кyпyвaти в6paння.

Ми зyстpiлися нaстyпtloгo AHя кoJlo нoвoгo 6ylинкy
Кpaкiвськoгo yнiвepситетy' нa т. зB. пJralrтaх. Mи зyмисне ви6paли

Сnoмнни пpo Пpooiдникo oУH Cтoлoнo Бoндepу

цe мiсце, 6o тaм Ir{и paз сиAiди ще пePеA I{аIIIим аPеIIIтyвaнняl,t
ytloтиPьoх зi Cтeцькoм i КapпинцеМ' a нaс o6сepвyвaли пoдьськi
пoltiцiйнi arенти' й oAин iз них пoтiм Ira poзпpaвi пPo цe IциPoкo
oпoвiAaв.

Бaндepа ,кAaB нa мe}Ie в тoвapиствi "Aoпaтинськoгo''-Tимчiя i
йoгo пoдpyги 3енки. Tим я Aркe втiпrивcя, 6o пpo Aoпaтинськoгo
ЧИтaB Я 6aгaтo y звiтах пPo пPoтипo^ьсьKy пaPтизaнкy нa Cтpийщинi.
Biн, мiл< iнпlим, 6увlли тoдi Кpaйoвим пpoвiдникoм oУH нa 3У3,
зaPяAив 6yв мodiдiзaцiro чДeнствa oУн нa Aва AtIi пePeA
пPoгo,roшeнням мo6iдiзaцii в Пoльщi. I{e йoмy yryto)IqиBи,lo Bpятyвaти
6aгатo МoлoAi вiд вiйськa, слрк6и в пo,lЬсЬкiй аpмii пiд чaс вiйrrи' a
3aте зМiцI{ити свoi Jrzrви пaPтизанiв, якi називaJlися ..Сaмoo6opoнa".

AoпaтинськиЙ 6ув висoкий, гapнo з6yдoвaний 6лoндин, вeсeдий i
тoBaPиський. BiA тoгo чaсy я з }IиIr,t зyстРiчaвся A}Dке чaстo' а,к Aoки
Biн не BеP}ryBся дo Kparo.

Toмy щo N|v| з Бaндeporo мaJlи кyпyвати у6paння, v.v|
пoпPoщaJrисл й пiцrди пo кPaп,ttlицях' щo 6yли мiтс yнiвepситетoм i
Ринкol{. Taм ми KУт|vl^v| двa y6paнняi 

^^я 
мeнe _ чoP}Ie' а Ajrя

Бaндepи _ сipe. B ньoмy вiн е на oArroмy фoтoзнiмкy, якi 6yли в
пpесi. Мolкe, й псевдoнiм Cipий, якoгo вiн }Dкивaв' yзяв вiн сo6i вiд
кo,lьoPy тoгo фpання. Toгo псeвдoнiму у)I(ив€lв вiн y vaс кoнфлiктy,
a пiзнiцre yЯ(ивaв йoгo y свoiх писaннях.

IHIIII ДPу7I

Ha тepeнi Кpакoвa, кpiм Бaндepи й Aoпaтинськoгo' я пiзнaв ще
Poпraна TTT1жeвинa. Poзмoвy вiн пoчaв з тoгo' щo скaзaв мeнi, щo з
yсiма вrкe зyстpivaвся, з ким хoтiв, тiльки lиeнe чoМyсь нe гoден 6yв
нiдe зyстpiти. Biд пepцIoгo слoва гoвoРив мeнi uTvl,, Й тoгo BиМaгaв
вiA мeне. Cтaвився Ao менe тaк' неIr{0B6и вя<e зAaвнa зi мнolo
тoвaPиIпyBав. Taким 6р з yсiмa. Biн 6р тoAi в пoцI}'кyвaннi xaти
Aдя свoсi PoAиtIи. 3гoAoм йoмy вдaloся знайти гaPнe IvtеIIIкaння' в
якoluy вaстo вiд6рaлися засiдання.

Пoстiйнo в тoвapиствi Aoпaтинськoгo 6ув Гpинiв
uКpемiнськиit", якl4Й 6уu у KpaйoвiЙ Екзекyтивi Aoпaтинськoгo
вiйськoвипr peфepeнтoм. Biн мerцкав з Яpoслaвoм Гop6oвим, якиЙ
6yв тeяс вiйськoвим спецiалiстoм. Бyв Iван Paвдик з piднeю. Бр теx<
Aев 3ацний _ ..Biк'' i .Д,митpo Миpoн _ "opлик", o6иAвa _ кoдишнi
пpoвiдники Кpaю, яKих пo,lяки ув'язнили. Boни вийпrди нa вoJuo пo
poзвалi Пoльщi.

Миpoн тoдi писaв, a PадIце' вiдтвoptoвав з пaлl'ятi свiй твip uIдея

i Чиtl", opигiнaл якoгo 6р спaдeний. 3 тим пoв'язaнa цiкaвa iстopiя.
Koли Миpoн-"opлик" 6yв Kpaйoвим пpoвiдникoм пiсля смepтi
Typaп.la, вiн yя<e мав "Iдeю i чин" гoтoвy Ao APyкy. Ii мaв вiн на
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пеPеxoBartнi y зв'язкoBoi oдеrlи ЕIeAзвeцькoi (тeпep КлимиIпин), а
вoнa, виirкркaloчи нa 3B'я3oк, AaJla нa пеpexoBaнHЯ сBoiм знaйolr{им'
якi пpи oAнoМy (зpепrтoro, фaльrпивoмy) aляpмi (тpивoзi - IvI. П.)
спaJlили Pyкoпис. Кoли вiн iхав за кopдoн ДаAнaти спPaвy Typапra,
пеPеказaв зв'язкoBiй, щo6 йoмy тoй pyкoпис пPинеслa нa стaнцiю.
3в'язкoвa пPийIII,Iа' вilr iй Bсе пePекaзaB' щo ще B oстaн}rьoмy .Iaсi
yBaл(аB за пoтpi6нe, й кoли пoiзд yrкe мaB pytllити, пoпPoсив пPo
pyкoпис. "Йoto спaлили...' ' - вспiда тiдьки скaзaти зв'язкoва, як
пoiзд pylшив i iх o6ox poздiлив. Аoк y Кpaкoвi вoни зyстpiлися й тoдi
Bv|Яc|7v|^v1 сo6i, як вoнo 6yлo. B 1939 i 1940 Poкax Миpoн
вiдтвopювaв тy пpаrdlo' aле 3аB)r(Aи нapiкав, щo пеptшoi Ayмки в)I(e
гoдi пpигаAати' a тe' шlo Мo)кe пPигaAaти' в)кe не те' щo 6yлo.

Мiя< вiйськoBИу||4 спeцiaлiстами 6ув щe .Д.пrитpo Гpицaй
"Пepе6ийнiC'', ЩO самe вийrпoв 6yв з Бepeзи Каpтyзькoi. Biн, як
тeпep вiдoмo, 6УB пiзнiurе y ;lанзi гeнеPaДa шeфoм Гoдoвнoгo пrтa6y
УГIА. З [IиМ AРке 6дизькo зtraвсЯ oдекса Гасин _ ..Аицap'', який
тoдi пpиixав 6р з Biдня, а пiзrlirшe спPoBaAив сBolo AРРкинy. Bill
6yв в paнзi гeнePaлa ше<|loм Гoлoвнoгo шrта6y УГIА пepед Гpицaсм.
Biн i IIIщевич Poмaн yвa)кa^ися в нaс тoдi зa най6iдьцr вiйськoвo
виlIIкoлel{их IIauIиx стaPшиII.

Baсиль Typкoвський i Aiмlrицький - це 6yли двa дpyзi, щo A}DI(e
6лизькo з сo6oю зtlадисл. Mали в тoй час пoвll i pyки po6oти,6o вoни
B'Язa^v1 всe чдеI{ствo' Poзсипaнe пo цiлoмy тe1reнi зайнятoi нiмцями
Пoльщi, B цyпкy opгaнiзaцiйнy сiткy. Typкoвський 6р пpoвiA}tикoм
теPеtIy' а Aiмницький - opгall iзaцiйним pефеpентoм. Typкoвський
згиtlyв в УГИ, a AiмницькиЙ _ в нiмeцькoмy кottцта6opi y Cхiднiй
Укpaiнi. oстаннiй paз я 6ув 3 l lиМ у t94I poцi в Бiлiй l{epквi.

Ifa тoй нaс y Кpaкoвi 6yв i Cтellаll Аеllкавський. Biн зaймaвся
тoдi пpoпaгaнAoro' i з ним чaстo Мo)I(нa 6yлo 6aчити Iвalrа Мiтpillry,
oлeксандpа Бyсoла, а такo)I( oленy 'fелiгy.

Bсi пepeваaкнo )киди тoAi вrке нa пpиватtlих меIItкаtIнях' а
3ацний МецIкaв зi свoiми х,roпцяМи B oA}roп,ly з п'ятЬoх та6opiв, щo
мiстився B кo^иIIIrIЬoМy пoльськoмy Акадeмiннoмy дoмi нa вyлицi
Я6дoнoвських. Biн 6yв дo Irих Ay2кe пpив'язaний i ними дyя<e
гoPAиBсЯ. Bсe кaзaв, щo Aля йoгo хлoпцiB }|ема€ нiчoгo нeмo)I(JlиBoгo'
a як po6лять po6oтy, тo ,.нa чистon.

IIEPIЦILЙ сB'ITBE,ЧIP HA BoЛI

36диrкався CвятиЙ венip, пepruий нaш Cвят-вeнip на вoдi.
Бyвaлo, нaвiть y тIopмi Ми }IaМaгaлися вiдсвяткyBати цe вeJrичавe
святo' як y Aaних yмoвах мo)кнa 6yлo нaйкpащe. Пpигanyro сo6i i
тaкий Cвят-вeнip y тlopмi, кoли oAиrI iз дpyзiв l lе з' iB свoеi мiзеpнoi
пopцii хлi6a пpoтягoМ AHЯ, а зpo6ив нaм вiсьмoм пPeгaPI{y

Сnoмннн npo Пpoвiдннкo OУH Cтonoнo Бoндepу

неспoдiвarlкy, poзкpoiвпrи Ty зaoщaд)кeнy кPolv|кy xлi6a, Й пoпPoсив
нaс, щo6 Ми з lIиМ ..зaсi.ltи 

дo Cвятoi веvepi".
Toмy зpoзyмiлo, щo ми наМaгa,rиcя тoit, нaпr пеpIпий Cвятий вeвip

y Кpaкoвi вiдсвяткyвaти якнaйкpaщe. B тoй чaс гoспoдapкa пiд
нiмeцькolo oкyпaцiеlo нa пoJlьсЬких зelиДяx }Dкe зa чoтиPи мiсяцi 6yлa
тaкa зI{ищeI{a, щo гoдi 6yлo дiстaти пoтpi6них хapviв. Ta нaшi пoApyги
пoд6али пPo тe' щo6 i 6oPщ 6yв, i вapeники, i кyтя.

Bеsеpя пoвиHHa 6улa зa зBичa€М PoзпoчaTися з пoяBolo пeprпoi
зipки на rlе6i, aле AoBeлoся тPoxи пo,кAaти. ,Д.o стoлy зaсiли всi тi,
щo пPo Hиx я пorlepеA}lьo згaAав, дoпoвненi iнстpyктopaми вiйськoвиx
кypсiв i дpylсинaмv| тИx' щo B2ке зa тi voтиpи мiсяцi вспiди вiднайти
свoiх дiвнaт щe з-пepeA аPeIцтyBaння i пoЯ(еIIитися. У тoй чaс
л(oHaтиIvt 6р тaкoэк i Бандepа. Йoгo весiдля 6уlo Ay,l(е скPoIr{Hе' 3
yraстro нe 6iдьIц як AесятЬ ocl6. VIoю APy,кинoIo стaлa Яpoславa
oпаpiвська. Ii мaмy 3aМoPAyBали пiзнirпe пoлllки' ii 6paтa poзстpiляли
нiмцi. Я тaкoхс 6yв ркe я<oнaтий. Бyли мiяt нaМи }IeзаIr,tiяснi дiнaтa-
чдeни oУH, якi щe нe вiдlaйurли 6ули в тoй чaс свoiх сyркeних пiсля
BиxoAy з тloPми.

Bсi ми, voлoвiки, мaди тoAi мaденькi фpизypи, 6o щe, як ми тoдi
)|(аPтyBaли' нe вiдpoслo пip'янкo. Hепoкiptlе кoPoTке BoJloсся
6yнтралoся i tle дaвaлoсл гдaдкo пpичeсати' щo виpазtlo свiднилo пpo
наItI неAaвнiй виxiд iз тlopми.

Пepeд вeчepeю хтoсь сказaB' щo Ao нaс пoвинен пpиЙти
пoлкoвtlик Cyшкo, i ми я<дaли нa ньoгo. Aлe цe Bи)I(иAaння
пPoAoB,!(идoся нa тPи vвеpтi гoAиIIи' тoпry ми виpiшили Poзпoчaти
вeчePlo 6ез ньoгo. Bиниклo питаtltlя: хтo вiддpие наlпе святo? Мiх<
нaп{и нe 6yлo тaкoгo oxoчoгo' кorкний штyPxaB сBoгo сyсiдa,
зaoхoч).Ioчи йoгo дo сnoвa. oдна'le нiчoгo 3 тoгo нe вийtшлo, тoж
AoвеJroся мeнi встати й кopoткими сJroвaМи Poзпoчати }raшe
сBятKyвання. Пiс..lrя тoгo я пoпPoсив Ao сЛoвa БaIrдеpy. Toдi вiн
пepurиЙ Paз Ao нaс пPoМoвJrЯB.

Пiсдя llьoгo гoвoPив ,A.пrитpo Mиpolr - 
uopлик". Biн 6р лркe

вpoд;rивий, висoкий PoстoМ' тiдьки дylке xyдий i виснаrкeний. .Д,есь
пiд кiнець вeнеpi пpийtшoв вpeшrтi пoлк. Cylпкo, oдягнений y
вiйськoвий oдtoстpiй з пoJlкoвtlицькими вiдзнaками нa зy6vaтцi,
тiльки 6ез Iпaпки, щo Aалo пPичиtly Ao вeсeди)( >кapтiв мix< rtaми:
It{oBJl,Iв' наrц гiсть тoмy спiзнивcя, 6o нe гoAеrr 6ув знaЙти IIIaпки.

Beнip 6щ дy)l(е пpи€Мний i пpoйIцoB тaк' щo заJrицIиB мtалиЙ
спoIииЕI.
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Meлънuк Tpшop (8.х.1908,
с Кoнюtiв, Ctпput7cъtсuil Р.'|,
А-ьвiзcькаo6л. - 10.N'2001' ???)
- oduн iз чiпьнux Эiячio oУH. У
1920 - 28 pp. 

'цIoчaocя. a(|mput7cъкit7 oit"tttазii,. З 1928 члzш
\Bo, зt'Фoм oУH' У 1929 oсttlупua
tlъ piльнuao-пicoвu17 oiЭDiп
АьoiвcькoI noпi,mехнha. У 1930 p.
lltЦ6 U !у6пяltах на cniпьнil7 кoap-
llttlpi зi Cmеnaнoм Бaнdеpoю. 3a
i|слo зaвЭaнlaм opl,анiзувaв з ittulu-
.||tl чI|е'ra,а.u oУH nidniлъну dpц-
каp,tю в с. Moнacmupецъ
С,mpudcькolю p-fla Аьoiвcькoi o6л.

(1933 - :j4). 3 lу35 llptlцюoao a7po,roшo,t npu mooapucmвi
,,Ciпьcьrcut7 t'oсnoDap,,. У 6еpезнi 1939 в Беpolaнах 6ув зaapеut.-
tnooaнut7 noпъcъкo,,o noлiцirlo' Пpo6ув у в'язнuцi niзpoку. Пiaш
ouхoф 3 шюpмu nсpeflшaв на 1aкеpзoнltа., n'odoм, noпpanuв U lt. -
Зaльц6уpt' (,Aвcttlpiя). 3 1949 npoу{uвaв a CIIIА, пpaц,ooaв в aN-
poнotll.itlнoму oiDdiпi унiвеpcuttlеnt.ц Кopкeпь (Itlaкa, urmam
Hъю-Йopк). .4кtnuвнut7 diяч УККA. oDpцllсeнud iз Яpocttаooto
Аgцuuсuн.

стЕIIA}I БA[|дЕPA
(Пpининки дo xapaктеpиcтики oсoби)

3 лiтepaтypи тa AеЯких Aaниx з iстopii 
'(иття 

Cтепaнa Бaндеpи
знa€мo' щo це 6yлa сyвopa, зaлiзнoi вoдi й дисциплiни лroAина.
Haтoмiсть мaдo знa€мo йoгo зi стopoни йoгo тoвapиськoгo й
oсo6истoгo ,I(иття тa спiвxсиття 3 JlIoAЬl,tи' 3 якиll{и вiн дpркив пoзa
пPацеIo' рtя якoi вiн се6е цiлкoвитo пoсвятив.

B oсo6истих взa€минaх зi свoiми тoвaPиIllarvrи вiн 6р веселиЙ,
дoтeпний, 6езпoсepeдIiй i дрке циpиЙ. oт ддя пРик,laAy згaдaro.

oAнoгo Paзy' як Cтепанoвi пpийшoв пaкyнoк 3 Aoll{y' вiн зaпpoсив
Ao се6е oсипa Troшкy нa чай. Як тiдьки oсип встyпив y кiмнary,
Cтeпaн нi6итo }IаxМ}ipився i po6ленo сеpйoзнo пoпpiкrryв йoгo:

- To ти, BoPo,l(е тялский, тaки пpийшoвl
Я пpийIпoв, 6o тu меtIе зaпPoсиB' Bиясню€ нi6итo

з6eнтел<eниЙ Ocиrl.
_ Hy, - кa,iкe Cтепaн, _ мo€Io piввlo € пPoсити' a,lе це ще не

3нaчить' щo ти мaв пpиЙти. Hе poзyмiеrцся нa тeмнoстi, чи щo 3
тo6oю?

Tаким Haтягaним AoкoPoм oсип не тiдьки не з6ентелtиBся' аJlе
ще й сеpдeчнo смiявся 3 тaкoгo пpивiтaння.

Чaсaми, як я пpиiздив з теPенy' Cтепaн в)Ke l}taв пPигoтoBaIIy
якyсь пеPeкyскy' якy звичaйнo "пpипpaвlявn ще т€lкими AoAaткa}rи:
"Ha, ibк, BoPo,ке тялtкий! Hiкoди те6e нагoщrвaти нe гoденln Гiсть,
тo6тo я, 3 чеI}rнoсти BипPaвAy€тьФt Щo тo зaмaдi пopцii A,UI тaкoгo
Bедикoгo хлoпa i т. iн.

Cтепaнoвa BAaвa}Ia сеpйoзнiсть
впPoBaд)I(yвa,ra 3 мiсця веседий нaстpiй i 6yла 6eзпoсеpеднiм
встyпoМ дo o6гoвopювaння пpo6lем, я|<|4N||4 ми в Aaний мoмeнт
зaймалися. Cтепaн пepепliтав всякi дискyсii дoperними Aoтeпaми'
Aeякими цитaтarии зi Cвятoгo Письмa, Bислoвa}rи нapoднoi фiлoсoфii
ви з щpaiнськoi лiтеpатyPи, пePевa,кнo з пoезii, i т. п. Aro6ив техс
нaслiдyвaти спoсi6 гoвoPення iнших Apyзiв, пPичol}ty нaвoAив iixrri
BисJroвлювaння мaйлсе слoвo в oloвo' 3 BеJlикoIo Aoзolo гyмopy. I{е
йoмy всe дo6pе вдавалocя, 6o мaв вiн нea6иякy пaм'ять. Haпpик.irад,
нaслiдвaв nЯt||<ля,, тo6тo Boлoдимиpa Янева, як тoй дaвнiшe зитав
Aещo зi свoiiх вlrасниx твopiв: u...Мaмця кa-a-a,!(е...n i т. A.

l сePAитlсть 3aB2I(Aи
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Гpиrop geльних

Акаdемiчнuй diм ц Aьвoai

' l .aким 6Уu СтeпаlI сеl)eA тoвapишiв' яких BitI yвa)кaв за
хаpaктePtlих, iдейrlих i, як вit l  цe кaзав' нaAiйl lих , l loAeй. I] iлкoм
ilrакrшe Bиг^яAaдo йoгo вiднoшe}Iня дo лroдeй, Яких BiI{ yBФкаB зa
6eзхapaктеprIих, lIciдeЙних a6o пPoстo за звичайних "з' iдaviв хдi6a".
I1po таких вi l l  Bис^oBлtовався зl leвФк^иBo: "Teмний наpiд! l l i
читaти. I l i  писати.. . ' ' .

Якoсь в АкaдемiчrloМy AoMi y Аьвoвi y iдaльнi зi6pалася 6iльшa
гPyпa тoBaPиrцiв. У зaгaдьlliй poзмoвi oAиtI 3 }Iих' щo сгyAitoвав пpaвo'
сказав: 

..Я 
дo lIiякoi пoлiтики lle п{irцаroся. Я yкpаiнський стyдeнт _

i це всe!' '  Cтeпaн пoAивився на нЬoгo' ipoнivнo пiдсмi:сtyвся' Bстав
i вийrцoв. I1aЙ6lи>кчиМ Paзolvl знoB пPийцIoв тoй "нeпoдiтичний''

тoBаPиllI мirк нaс i, як звиvайtlo' пoчав вiтaтися, пoAaючи кo)к}roмy

Pyкy. Кoди я< пiд,iйцloв 3 витягнeнoю Pyкolo дo Cтепанa, тoй
вiдвepнyвся i зaлorкив свoi pщи в киrшенi. Bийшдa мала кoнстepнацiя
(з6ентеrкеrrl lя _ M. П.). Пiсля тoгo випaAкy я звePнyв Cтeпанoвi
yвагy' щo тoй йoгo rкeст 6р нe нa мiсцi, 6o зpo6ив нeпpиемнiсть нe
тiдьки заpoзyмiльцeвi, a.De i всiм пpисyгнiм. I-{им paзoм Cтeпан з
мiсця piшry.re вiдpiзaв: "Як тo6i цe tte сIloAo6aлocя, мo)I(еIII зaскaP'(ити
МеItе Ao сyAy!"

Iншим PaзoМ в .A'y6ляllax вiн д.oвiAавФ, Щo я дoпoмiг oдIloМy
тoвapишевi пpи iспитi з хiмii. Toмy щo Cтeпан yва>каB тoгo стyAe}Iтa
6езхapaктеprloro /uoAиrlolo' BиrIитaB мelti за тe дo6pий "патеp нoстep".

Стeпoн Ьoндepo (Пpияннки Дo хoPorтoP| 'rcтихи oсo6н)

Мoя пеplrra зyстpir зi
СтепаlIoм 6улa y Стpийськiй
КJrасич[Ioгo типy гiмttaзi i .  BirI 6yв
lI it oAиtI piк вiд мerle стаpruий.
()дrroгo paзy }ra стarlцi i  в Cтpиro
(6yлo цe Aeсь У 1924 Poцi)
()лeксa Гасин i я зyстpiнyли
(]тсгIаl lа i  пoчали сo6i
rr<lлiтикyвати. Caмe ToAl Мa^И
rl iд6yвaтися загальнi ви6opи Ao
IloJrьськoгo сeймy. Ми o6a 3
()лексolo TЯГt|У^v1 зa УFI{o. У
lв'язкy з ви6opaми дo КorlIoхoвa
.r;rстo пpиiздив oстап Ayцький нa
l)o3Мoви з o. Петpyrшeвинeм i пpи
гiй нагoAi вистyпaв те)к 3
l lPoМoBаМи y vитaльIl i  "Пpoсвiти' ' .
l iyв вi lr аyх<e дo6pиМ пPoмoвцеn,r '
. lтхtе, таKi 

.,г loдiтики' '  
lIa тoй Чaс,

ltк oлeкса i я, eIlтyзi. l tстичlto йoгo
(.п.цескyвaли. LIа IIаlIIе

:}Aивyвання' Cтепaн нe тiдьки не
(.х| '}адIoвaB l laIIIих пoлlтиlI} lих

. l1 l iс l tтаl1 iй. а^c tt;tt l iтt ,  Г^yзvваR
Спеnaн Бaнdеpa - пJ'|нaтuсnт

с:t lб i  з t laс, цитylol lи такий pсt[ l1 l . ' r r

з тoдiшrlьoi  пеpeдви6op. l . , r
"слoBеснoстin: "A пiд МoстoNl
pи6a з хвoстoМ' Tpимaймoor,
Гpiн6aвм, пpoстo! ' ' .  Caм Cтепаl l
пiдтpимyвав тoAi PaAика^ьll\
пaPтiю' яка Bистyпала пpoтt|
ви6opнoгo 6лoкy УнАo :l
)киAaМи (пapтiя Гpiн6аyмa). l i
саМoМy Угpинoвi Cтapiм, звiдкrl
пoхoAив Cтeпан, PаAиKали малl|
такиЙ впдиB' Як y нaс УFI.{o.

,A'o peнi, цe менi IIaгaAaл()
пoпyл,lPнy тoAl пiсеrlькy, Як!'
спiвали нa "pевiЯx'' в 1псpаillськt-l .

мy тeатpi, а Aa^i й пoза тeатPOпl
(спiвaе rrсид): 3po6илo ]t

I lаМи У}IАo 6льoк, тt l i i
пoдiтичlrий ..цiмeс' '  

-кPoк

ll Ctпепон Бaнdеpa - cmуdенtп
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Гpwop ly'.eльннк

(peфpeн): oЙ Гpiм6aвм-6aвм, oЙ Гpiм6aвм-6aвм, тoй
пoдiтичний "цilvlес' ' -кPoк.

А paдикaльний uпypeц' в кpик, щo foй дo 6льoкy нe пPивик
(pефpен): oй fpiм6aвн-6aвм.. .  ( i  т.  д.)
oтх<e, пo тaкiй пepшiй пoдiтичнiй дискyсii нa стaнцii в Cтpиto

ми poзiйшл|7cЯ ЯK "пapтiйнi пPoтиBники" i деякий чaс нaвiть мадo
сe6e пoпriчади. Алe пoма^y Drи виPoстaли i пoз6рaлися "вapiвo
yl{AизIt{y й paдикadзму тa Й зrroвy зyстPiаися, вхсe нa пoстiйнo, нa
спiльнiй пoдiтичнiй пдoщинi.

Пo зaкiнченнi гiмнaзii мoi кoнтaкти зi Cтепaнoм 6yвaли частirдi.
Ми o6a нaJrе,кaДи .цo пjrастoвoгo кyPеня "Чеpвoнa кaлинa' в Cтpиlo,
дe Cтепaн маB псевAo Ба6a. Ha тoй чaс вiн 6р PyxJrиBим' хoч
ttизькoгo poстy' аде кPeп{eзниI!t' завзятиllt i д)д<e витPивалиtr{ Ioнaкoм.
,Д,o кoltснoi ситyaцii чи o6стaвини вiн мaв свiй вдaсний пiд,хiA,
нaсичeний гyIvIoPoIvI i дoтeпними BигaдJ€Ми. B чaсi пРoгyдЬoк чи B
лiтнiх тa6opах вiн зaBx(Aи 6opюкався з "Mopтeкoм" - Яpooraвoм
Pакoм. "Мopтeк" 6р дaлeкo 6iльlllиЙ i сильнiIдий' oтN(е' Cтепaнoвi
частo спiurив нa пoмiч кoJleгa Cтeфaнкiв i вoни yAдox BPеIIIтi-pеrпт
"I'{oлoтиди Mopтeкa, як га.llанa". Пiсдя oAнoi такoi 6aтaдii Мopтeк,
"нa6paвши 6aлa6уiв пoвний мix'', pятyвaBся BтечеIo в liс. Toдi Бa6a
BxoпиB сoкиPy i зaсiвся lta Mopтeкa B кoPчах. Я якpaз пoвеPт€lвсlt 3
лiсy, oтя<e, пo6aчивши такy "гpiзlry ситyацilo", зBеPнyB Бa6i yваry,
щo цe зoвсiм не пo-хpистиЯ}Icьки iти з сoкиpoю нa 6дилtнЬoгo свoгo.
Cтепан з мiсця вiдпалив менi: ..Ha Bе^икoгo звipa всe йдyть зi
сoкиpoю! Tи, як 6avy, зoвсiм lle poзyмiепrся нa ведикиx лoвaх!' '
Бa'rasи, щo тyг uнe Nсapти", я спiшнo вiAAалився.

Пpи плaстoвиx вaтPЕlх Cтепaн дю6ив пPикиAaтися Мaxaтмolo
Гандi. o6вивtпись кoцoм пo-iндyськи' виJlазив на AеPeвo' звiдкiдя з
BеJlикип{ пaфoсoм, B2I(ивaIoчи eкзoтичнoi мirvriки лиця i ясестiв pyк,
вигoJroIIIyBaв ..пo-iндyсЬки" зaпaльнy пPoмoвy. 3a lrиrvr Bи^а3иB Ha
AеPевo "Фaкip" _ Aeв CениIшин, який yмiв 3нalvtеtlитo нaс.пiдрaти
гoPиjly. Biн скакав Aoвкolrа "Гaндi", чiпляroчись гiдляк чoтиPМa
кiнвикaми, i po6ив piзнi фiглi: наIIPиклaA' виviсрaв 3 Boдoсся нa
гoдoвi дoкyvливi "нaсiкoМi'', дeякi зi сМакoм пo)киPaв сaм' a Pештy
киAaв Ha uМaхaтмyn, 

APaзн,Iчи йoгo в piзний спoсi6. Гlдaстoвa 6paтiя
пpи вaтpi peвiлa i кaчадася вiд pегoтy.

Poзв,язaння ..ГlДaсTyn пoдьсЬкolo B,laAoIo 1930 p. зaстадo нaс нa
гopi МaкiвЦi, Aе нaш кypiнь пеPeBoAив нa стpiлецьких мoгидax
3aпPися}кеtItIя стaPIциx vлeнiв, якi пepexoдили зi стyпенЯ uзеДeних,

дo 
uvepвoних''. У чaсi тpaдицiйнoгo зAвигy нa Макiвцi ми пoсвяти,lи

нaш кypiнний пPапoP. Пoсвячення AoкoнaB тoAiшнiй P-eктoP
6oгooroвськoi aкадeмii y Aьвoвi, пiзнiший наш пaтpiapx o. Иoсиф
Cдiпий. ГIoдьська пoдЦiя заaтalqrBалa нaс, щo6и скoнфiс:qgвати пPапoP'
аде нalvt пoщaстидo йoгo захoвaти i знoвy,к пPи пoмoчi oтця-PeктoPа
пepeвeзти Ao Aьвoвa.

Генеpaльна padа .Заюtlц Чеpвoнa Kaлl'tttа,,. 21 X.1928, Акаdемiчнuй Diм
ц Аьвoвi Сudяпь злiaа нaпpaвo: ()хpuмoalt,l Сmепаlt, Калutloouч

BoлoDuмup, EpDен6еplеp BoлoDuмup, Пеленськuй €atcн, Чехцm Бсledан,
Гpuцак Oсun, ЕpDен6еplер Poмаu. Пontrуtняк Мuхаliлo

Ctloяmь: Tюшка Ocuп, HH , Каpаtпнuцькuй Осuп,, Банёеpа Сmеnан,
Гouloвcькuй К)лiaн, Pак flpoслaa, Псldoх tlрocлаa, Щ!|poвськuй Porvuан
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Cтeпoн Бoндepo |Пpняинкн Аo хoPoктaPиcтики oco6и]

Плaсmунu кapеня .Заloнц Чеpвoнa Калuнa,, npu цnr-lpяdкцвaннi цвuнmapя
на z. Maкiвко (1930) Злiaа напpaao: ()хpuмoauн Clпепан,

Мiulкевuч Сmепаtt. БaнDеhа Сmепаtt' Пom,oчltяк Mtlхal1лo. HH
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B пoвopoтнiй дopoзi з Мaкiвки в стoAoJri' Ae ми мали HoчyBaти'
вiд6yлася кypiннa pадa ..Чepвorroi 

кадини,' в спpaвi AajrьIцoгo стaпy
нaIIIoгo чJle}Iства y "Плaстi". Ми двa зi Cтепанoм' дeЯ(ачи пoРyч
сe6e, дoвгo вlloчi o6гoвoPtol}Еulи пoIIIепки цe питаtIня. NIи пpиЙulttи
Ao пepекolla}I}lя' щo нeМa rIiякoгo гдyзAy тBoPити AoAаткoвy
tlejreгаJlьrty пJraстoвy opгarliзaцilo тoдi, Kojlи Bя(e iснyс дo6pе
зopганiзoвaнa й oфopмлeнa opганiзацiя Укpaiнських ЕIaцioнaлiстiв
(oУI{). Bpaнцi пPи AальIIIoмy зaгaJrьнoмy o6гoвoproваннi цiеi
сIlPaBи ми самe тaк i висJroвиди нaшy Ayмкy. 3a це висипаBся нa
мeне лaйкolo кoлeга 

..Бoсtlяк'' _ Яpoслaв Падoх, IIaзивaIoчи менe
"гpo6oкoпaтeлeм uПлaстy' '  

i  т. iн. Cтeпaн tre PaAив менi pеaграти
нa цe гoстpиМи слoвaМи: Ir4oBдЯв' . lerши дiдька зpiдкa. Cтeпaнoвi
"Бoсняк' '  нe po6ив IIiяких виМoвoк зa такy сaмy йoгo IIoставy'
пpaвдoпoдi6tlo' ToI{y' щo aнi вiн, aIr i нiхтo iнший нe мiг спoдiвaтися
чи й BиIr{aгaти вiA Бa6и iнrпoгo нaстaвдеIlIIя. I{ей випaдoк rIа кypiннiй
paдi з6лизив нaс зi Cтeпarloм щe 6iльurе, нirк 6yлo дoсi.

3гoдoм, кoли я пеpейutoв нa стyдi i дo Aьвiвськoi пoлiтeхl l iки
(piльIrинo-лiсoвий вiд1iл), Я застав тaМ y)I(e Cтeпана, якv1Й
зaписaвсll rrа тoй жe вiддiл rla oAиtI piк rшвидuе. Ми зyстpiчадися
мaйrке кoЯ(tloгo Aня в Aкадемivнoмy Aoмi на вyлицi Cyпillськoгo,
ч. 21'. Cтeпaн, як зви.lайtlol )каPтyвaв пpи кorкнiй нaгoдi. Кoли я

Рaз пPеAстaBляв йoМy oднy зlraйoмy AiBчиIIy' вitl з нeвиннoro мiнolo
зaпитaв Мeне' ! lи я пoiнфopмyвaв y)кe тy панtty пРo Ba)клиBy iстинy
зi Cвятoгo Письмa, щo 

uвслкa 
я(otla Aa y6oiться свoйoгo м1гЛ<а,'.

Caм вilr пPeAстaв,lявся звичайнo тaкиМи слoBaМи: "Стеrraн Бaндepa,
син oтця-паpoха 3 Угpиl loвa Cтapoгo, пoIIIта Кал5шr' ' .  Hiхтo не мiг
тoAi втPиМатися вiд смiхy.

Пo Aвoх poках стyaiй y Aьвiвськiй пoлiте:сIiцi gаrrr piльнивo-дiсoBий
вiддiл 6р пeperIeсeItий дo Piльltинoi акaдемii в .Дy6лянaх. I цим pазoм
тея(' Як я пPийцIoв дo.{y6лян, застaв 1nкe таМ Cтeпaна, який мав там

}Dкe свo€ зaсид,кeнe мiсце. 3yстpiчалися IvIи зtloвy цд gl,tlспя^a,:к i нa
лa6opатopних впPaваx' .цe я не Paз виPrIaв йoгo, кoли вitl мyсив нa
тoй чaс ihaти Ao Аьвoва. Пo якoмyсь чaсi' кo^и ми PaзoМ веРтaлисll
з викля^iB, Cтeпaн 3апpoпolryвав мelti всгyпити дo йoгo кiмнати. 'l.yг

вill пiдiгpiв нa пraшинцi (пpимyсi) чай i витягнyв Aeщo закyсити' як
вiн кaзaв,..з Угpинoвa Cтаpoгo". B часi дaльшoi PoзМoBи BiH'
yсIt,tiхаIoчись' зaпитaв lr'еttе' чи BiAoМa lr{eнi тaкa-тo й така кливкa. Llе
6yла кли.rкa' яKУ я oтpимаB 6yu uц мoгo стapшoгo тoвaPиIпa €вгeнa-
Ioдiaнa Пe,дeнськoгo 

' 
ЯК|4Й y тoй чaс 2кив y Kolrюxoвi i 6уъ 6лизьким

тoваpишelvr Cтeпaltа oхpимoвиvа. Koди )t( Ir1и тeпep o6мiня,rись зi
Cтепaнoм тиIr,rи кJlичкaМи' Ivlbк нal}lи зtIиK oстаннiй 6ap'сp, Який ще Ao
пeвнoi мipи вiдoкpeмлroвав нaс. Tепep \1vL пoчyвaJrисll Aалекo
свo6iднiпre i спpaвдi пo-6paтepськи o6гoвoptoвaди всi 6iжщi сПpaви.
Toдi lк ми виpirшили' щo Я пеPеIroцIyся rtа пoМeIIIкаI{ня Ao Cтeпаltoвoi
кiмнати. Tак ми зrlайrцдис.яl нaperштi, як-тo к.Dкyть' BAoмa.

сIIIIIЬHE )IUITT'I 

Стeпoн 6oндopo (Пpи,lннки pp хoPoх,тoP|'cтихн oco6и)

Я rшвидкo пеpсIliс всi свoi pенi дo Cтепаlroвoi кiмнaти, i ми пoчали
спiдьllo гoспoAaPити. 13iн дiстaвав xaPчoвi пoсидки з УгpиIIoвa
Cтapoгo, a Я _ з Кoнюхoвa. Адe мoi пак)Д.Iки пePeхoAиJrи чePез
Акaдeмiнl.lий Arм, дe oлeксa Гасин пoстiйнo i "закoннon зa6иpaв з
кo>кltoi пoси,rки ,,NIИтo, 

рtя свoеi гPУпи, Bк^aAaIotIи дo Iraдi6pанoгo
пaкeтa пoсвiдкy з пiдписaми свiдкiв, щo i скiльки надi6pанo в
Акадeмivнoмy дoмi, a щo Bиси,ta€ться далi дo .A,y6лян. Cтeпaн мaв
на такy пPактикy сBo€ oкPесдення: ..Пpисхлo (пpисoхJlo _ IvI. П.)
Ao свoix' '.

Hа спiльнiй квapтиpi зi Cтeпаlro м у [у6lянaх я Bтягнyвся
пoвIriстro в opгaнiзaцiйtlе rкиття i пpацto oУ}I. У пePшy vepгy CтепalI
пoстаBив зaвAа}I}lя зopгаIliзyвaти i poз6yарaTи BиAaвaння пiAпiдьнoi
лiтepатypи oУH та ii зpaзкoвe РoзпoвсIoAя(yвaння. B>ке нaй6диясчoi
cу6oти я виiхав на пepшy opганiзацiйнy зyстpiн y цiй спpавi далекo
пoза Aьвiв. Пepегляl.lр тepetI i I{аМiтив yсi мoжливoстi тa пpeдстaвив
CтепаlIoвi пPoeкт пpaцi в цiй дiлянцi, який вiш y цiлoстi oдo6pив i
сам oсo6истo 6yв вeликoro пoмiччto y йoгo викotlyваннi. 13 мoiй пpацi
AJrя Iиене цe 6yлo BеJlикиМ o6дeгIцellняМ, Щo Cтeпaн, 6ynyvи мoiм
6eзпoсеpeдliм opгarIiзaцiйним звеpхtlикolv1' 6р зaвlкди 6дизькo мeнe.

He тaкa-тo лeгкa 6yлa спPаBa з йoгo зв'язкaми. II]o6и Aiстaтися
з [у6ляtt дo Аъвoва, тpe6а 6yлo пepeйти яких тPи-чoтиpи кiлoметpи
дo зaлiзIrиvнoгo пеPeстанкy, пеpeixaти зa,riзHицеro Ao Пiдзамта, а
звiдтiля - тPаМва€М чи як Ao цeнтpy Aьвoва. 3имoto, пiд vас
сlliгoвoiв i гли6oкиx с}liгoвих зaметiв, Aiстaтися нa Aoгoвopeний час
i пpизнaвене мiсцe нe 6yлo jlегкo.

Hаlшa кiмнaтa зимoro 6yла малo oпадIoBaнa a6o Й зoвсiм нe
oгpiта. B тaкий чaс D{и спaли Paзolvl в oAнoМy лirккy, 6o тaк 6yлo
тeплilЦе, i мали пoAвiйнe нaкPиття. Haшoю кyкleю 6yв пpимyс на
стoлi, де стoяла теrк нaфтoва дaМпа дo oсвiтлloвaння кiмнати.
lШкiльнi зaвAaння миpo6или пPихaпцeМ' 6iг пeс чePез oBес. Tа кoди
йIшдoся пpo opганiзaцiйrli спPави' ix тpе6a 6yлo не тiлЬки фyнтoвнo
o6дyмaти Й o6гoвopити тa Poзп,lанyвaти' aле те)t( пPaктичнo
запoчaткyвaти в тePell i, a дaлi AoпидьtIoByвaти кoмплeктнoгo i
пpeцизiйrIoгo (тovнoгo - IvI. П.) iх викoнyвaння.

oневидtro, МУеvr^И lr|v| N|aTИ тaкo2к сBoi хвилини вiдпpyлсeння i
poзвaги. Bлaснe, тyт хoчy згaAати пpo oднy такy oPигiнaльнy зa6aвy-
Poзв€tly' пPиAyIиaIIy CтепаIIoм. {е 6yлo змaгaнIUI в цитyвarrнi ypивкiв
з лiтepатypних твopiв, }IaPoAних пiсеtlь i т. п. Teма зaвхсди веJlьми
цiкаBа, захoпJtIoIoча' пoвчадьI{а. Haшi зМaгaI{I{я Poзпoчинaв Cтепaн,
ЕlапPикдaA' цитaтoю зi "Cдoвa o пoлкy Iгopeвiм": "He дiпo дi нe
6яшeт, 6pатiс..." _ i тoдi Ao },tенe: "Пpoдoвlкyi4|". Я пiдхoплювaв
цитaтy: "...начaти стapиМи слoвеси пPo 6И^ИНv| сегo вPeМеI{и''. Чим
Aoвule вiн a6o я мiг пpoдoв)I(yвaти opигil laльlly цитaтy' тим 6улo
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кPащe. [е нe IvlyсиJro 6yги зoвсiм д,oс-.lriвЕre цитyвaнttя. B пoтpe6i
Мo)кнa 6yлo дaвaти Bстaвки сBoiМи сЛoваМи' щo6 тiльки TPv|N|aTvrcя
тeми. ..П1пtктoм 

гolroPy'' 6yлo IIеPеJraпaти пPoтиB}Iикa: uАлa, 
ти тoгo

чи цЬoгo IIе 3l{a€цr! Мorке, tliкoJrи й нe ryвав пPo тaкe!''
Cтeпaн, вийцIoвцIи тyт i тaМ пеPеМo'(цeD{ y тaкoмy Aвo6oi '

пoчинaв читaти МеЕIi 
gсePцeщипатeДьtlий 

oтчeнаrц' ': мoвляв, твiй
6aтькo тя)ккo пpацIo€' oстaннiй свiй гpirп Bv|cИ^aе сиtlкoвi' щo6 тoй
пIaв зa щo вчитисЯ, а тoй 6lуьниЙ син тiдьки 6aтькoвi гPolIIики
rlиl l .цPитЬ' нiчoгo нe вчиться' нaвiть тaкoi-oT аpi6нoi peнi нe знас. Я
Ivroвчки висдyхoвyBaв тy лiтaнiю' aдe як тiдьки пPидoBиB Cтепaнa нa
нeзнaннi чи кeпськoМy Цитрalrнi якoi фpaзи, пoчинаB йoгo 6eштaти:
..Ех 

TИ, ксьoндзiв пaнинy! To всeчeснitций oтецЬ Aндpiй,
tuиpoкoвiдoпrиЙ i yлю6лeний пapoх Угpинoва Cтapoгo, пolцтa Калyrш,
пoтfuцa€ се6е дyмкolo, щo йoгo Cтепанкo Aесь тaМ y Aьвoвi, y висoкiЙ
цIкoJri, 6aгaтo в,I(e чoгo дo6poгo }lавчивсЯ i вийAe rtаpеlllтi в лloди i
тЯжкo пpид6aниЙ oтцeМ гpiur не 6yAe змаpнoвaний. А тyг пoкaзy€тьсЯ'
щo тoй Cтeпанкo нe знa€ нaвiть oтакoi чи illшoi )киTT€вo вaл<ливoi peнi!
Bстид, гань6а!' '  Пo 

..дiтанi i ' ' ,  
винитаlt iй Cтeпанoвi, я в свoю чePгy

зaцитyвaв пеprший PяAoк з 
..Кавкaзy' ': ..3a 

гoPaМи гopи' xмaPaМи
пoBитi...'' Cтeпaн вiAпoвiв AaльIциМи кiдькoмa PяAкaми' a тoAi зaгaчив
менe 

..Гaйдa}taкaми'': uBсе 
йдe, Bсе lvlинa€ _ i кparo нeпta€...''

Tак ми зIvraгaДися Aеякий чaс цитaтaми з пoезiй, a тoдi пepейIпли
Ao ПiAстyпниx зaпитaнЬ. Cтепаrt: . .Cкaх<и меI{i '  щo po6илa

дiвvинoнькa в yкpaillськiЙ лiтepaтypi?'' Tyг я BЯ(е МyсиB сидьнiIцe
rIaпPy)I(ити паМ'Ять' щo6 нaгаAaти EIизкy ypивкiв з пoeзiй i пiсeнь,
ЯK, HaпpиклaA' "вийшдa paннiм Рaнкoм BoAy 6РaтЬ' ' ,  

. .B 
гalo

зa6лу Аилa'', 
..вийulдa 

слyхaть сo.Aoвeйкa'', 
.. 
нaпрaлa кoзачeнькoвi йoгo

KoничeнbKa'', ЧИ, кpoiur i 
..пiд 

гa€м 3е^еHеI{ькиlvI... oPаjra вoликolvr
сивеI{ькиМ''. o'y' Cтепап Мelrе пеPе6ив: "To ти tIе зIla €ш' щo Boнa
нaвiть нe вмiда opaти''. I далi: "A нoмy ти зa6ув пPo тy дiвsинy, якa
l lе 3}laдa' щo 

uлю6oв 
- тo Hе,кaPт"?' '  - "o, тaк' тaк' _ t lе 3AaBaвся

я' - To 6yлa тaкa Aiвчинa, "як мaкoвий цвiт' ' ,  a 6yлo цe тoдi, як
"rпyмiли вep6и в пoпoвiй дoлинi ' '  i . .сoнцe дягaдo зa BеPIцки 6еpiз' ' .
Moя спpaвa 6yлa вpятoвatla, i  я вiд'смltoгo пyнктy нe Aiстaв.

.A'aлi зaпитaннЯ 3 тoi матepii стoсyBаJrисlI кoзaченька' МiсlченЬкa,
сoнця' Ay6а i т. A. Taкi Poзвaги 6yли зaвrкди цiкаBi, всe нoвi, 6o цe
6yлa дiйснo HeвичеPпнa теIr,ta.

IIP 14 Г oДA M I с'IЧ H oi н oч t

B нaIдiй opгaнiзaцiйнiй po6oтi A}Dке Barкливi 6ули Aва tvroмеtlти:
1) якнайкpащe зaМaскyвaти нalцy po6oтy i мiсцe пpaцi;
2) нaзoвнi yAaвaти' щo ти oсo6истo Iri дo voгo нe пPичaсHий i

нe A}Dкe сepйoзний.

Cтeлoн Бoндopo (Пpннннкtt Аo хoPonoP,|стики oco6и|

Щoдo пepruoi Toчки' нaше мiсцe 6yлo дo6pе замaсKoвatle'
вiддaлеrle пor{aA стo кiлoмeтpiв вiд lц16лян. Po6oтy Ми викoнyBaди
теМ}IиМи а6o сльoтливиIr{и tloчa}tи. Bиiздили 3aдiзницеIo всe з iнIдoi
стаrlцii. I.Iасoм тpе6а 6yлo Йти a>к д.o скrlиJroвfl, Щo 6yв пeprпиtr
tleРeстаllкoМ y стopoнy Стpия. Iхaли уtvt не Pазoм' aJrе в oкPeпrих
t]агOII.tх' висiдали в Koнloхoвi tIа APyгoмy 6ot1i пеpестанкy. 3вiдти
yдrliйкy дo6иpaлиcя дo ltаllloi кpиiвки. Toмy щo наша сiткa 6yлa дo6pe
tlaлаAtlаtla' Cтeпaн вepeз неi на^аAнyвaв дальrшi зв'язки.

oAIroгo Aня B vеpвнi 1933 poкy Cтепaн звeдiв мeнi пеpe6paти
мaтePiaл' щo йrшoв з Kapпaт vepез Poзгipve - Жyлин дo пroсi сiтки
кoлo piки Cтpий. Biд нас тpe6a 6улo тe)I( AeIцo пеpеAaти JrюAяIvr 3-зa
Каpпат. Я звеpнyв Cтeпaнoвi УвaгУ, щo якPaз тeпep пoгiднi i мiсячнi
ltoli, a цe нiяк нe згiдlre 3 llaцrolo oпePативIlolo техrriкolo. Cтeпaн
вiдпoвiв, щo цe вiд нaшoгo piшeннЯ нe зaлe}I(ить i вiAкдаAати .laс цiсi
зyстpiнi зoBсiм HeМoх(дивo.

3 тяжким i rlеспoкiйниМ сеPцeМ виiхав Я BBечеPi зi Аьвoва. Бiдя
гoAиtlи 10-тoi BечoPа я 6ув y Koнloхoвi. Жypилo Iv1еI{е Tе' щo
AoвeAеться oпePyвaти 6eз нaцroгo найкpаш1oгo сoroзникa _ тeмнoi
нoчi. Аде не 6yлo paди. ПoльoвoIo дopiхскolo пoзa сeдoМ я непoмiтнo
дi6paвся дo piки СтpиЙ i влаrштyвaвся y ttепoмiтнoмy мiсцi в лyзi lrад
6epегoм. Пo дopoзi я щe з6orив y зaсeкPечer{e Iиiсце i зa6paв
peвoJlЬвеPи д.lrя сe6е i щe тpьoх людeй, щo JиaJlи Йти эi lvtHolo пo
пepeAaчy. Пo доlкoмy часi я заввa.lкив нa Apyгoмy 6oцi piки п'ятьoх
веpruникiв, щo на6ли>кaДисЬ Ao ylиoB,rеlloгo МiсLlя. Мiсяць в lre6i
сBiтив' Ireмoв6и xтoсЬ lraBМис}re таIt.t йoгo пoвiсиB' r{y пPoстo xoч
гo,lки 36иPaй. Меlle знoвy oгoplryв нeспoкiй 3a yспiх спPaBи.

Tа oсь BePшr{ики пepeirкдrкaють piкy, я iдy iшl нaзyстpiv. Пo вимiнi
кдичoK я пepe6pав пРивезеlry Ilими пеPeAанy i заpядиB: Aвo€ ,lloAeй
з yсiмa кirlьми зaлицIa}oTЬся IIa Мiсцi' a тPo € пiдyть зi мrroю пo
пPизЕIaчe}Iy длJI них пePeAaчy. Кo>кнoмy Aaю PеBoдьBep i дещo нa6oiв
iз заралseнняIи' щo з6poro Dto)t(tlа в)кити тiДЬки в кpaйньoмy випaдд(y'
як' нaпPикДaA' неoчiкyвaний i нeпеpeд6aчений нaпаA a6o iнша
пoAi6на oсo6истa не6езпека. Boни маloть iти зa мнoto y вiдпoвiднoмy
вiAAaденнi oдин вiд oAнoгo' щo6 yся tla[Ia гPyпa 6yлa нeпoмiтнa.

B тaкiй poзставцi ми пepeйшли гoдoBl{y AoPoгy' щo вeJra в нaпPямi
Cкoлe - СтpиЙ, пеPeтI{yди пoле Мipтroки Й oпинилИcя Ha пасoвисЬкy
Kpyг. Тyт 6yлa вiдкpитa пДoщa' 6eз vaгapIrикa' скPитися тyт вiд
зaйвoгo oкa 6yлo тPyAtIo. Я напepедi в)кe Ivrинyв пасoвиськo i
oПv|t|v1вcя, нa дopoзi, щo дi,rида лroдськi гoPoAи i пoдe Частки. I pаптoм
пoчyB кPик: ..CтiЙ! Cтiй!' '. I-[е 6ули кPики сiдьських tl iчниx
BaPтiBникiв. I* y вiдпoвiAь гPянyдo кiдька PеBoдьвеPoBих пoстPi^iв з
6oкy мoiх дюAeй. Пoвepнршись 6iгl1eм Ao пaсoвиська' я пo6ачив
yтiкaюvиx Ao сeJra ABox BapтiвltикiB' a Ao ме}Ie пiд6iгли пroi юroпцi.
Cпpaвa 6улa яcнa. Я зведiв xлoпцЯМ негaйнo BеPтатися дo кoней,
пеРеixaти piкy i дo6pе сKРитися' 3aки щe пoчIIе свiтaти.
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Tим чaсoм y се,li зчиtlиBс-s Pyх i гаpмидep. Hapoд ви6iгaв з xaт
нa вy,lицIo i масoвo сyнyB AoPoгoto B стoPoнy piки. II]o6 вiдвеpнyти
yBaгy седян вiA мoiх вiдстyпaюvиx xлoпцiв, я ви6ir на дopoгy i
вистpiлив кiлькa paзiв y стoPorry сeлa. Пpи тoМy пoгPo)кyBaв висoкo
пiднятим peвoльBePoп{, якиЙ пo6лискyвaв y мiсяvlroмy сяйвi. Haтoвп
цe зayBФкив i зaтpимавcя. Я пepe6iг ще якoгo пiвкiлoметpa i знoв
вистpiлив кiдька pазiв, щo6 викЛикaти вP.Dкeнttя' щo акцiя ttе йAе
в стoPotty piки, aле B пpoти^е)l(I{olиy напРямi. Pаптoм вiд. селa
зa,ryнaди B Ivtolo стoPorry кpiсoвi пoстpiли. Cтpiлялa, oчeвиAtlo'
зaaJrяPlvroвaна пolirцiя. Я дo6iг Ao свoгo сяAy' зaхoвaв peвoльвep пiд
я6лyнeю тa в6iг Ao хaти. Biдpaзy Bислав сBoгo стaPшIoгo 6paтa Iвaнa,
щo6 кpаще зa6paв i заxoвaв PеBoJrьвеP' a саIи чимA}Dк скинyB iз се6е
мoкpий вiд poси oAяг тa пеpеoAягrryBсЯ B сyxe. Toдi ви6iг нa сeлo
дo лloдей, якi Aaдi сyIIyJrи I] стopoнy пaсoBиськa' звiAки Aoдинaли
вiдгyки кapa6iнoвих пoстpiлiв. Питaю лroдей, щo стaдoсЯ. Boни
poзпoвiдaroть' a тиМ чaсoМ ми пiAiйпrли Ao пoдiцаiв. I]e 6ули двa
ваpтoвi з с. Aю6iнцiв, менi знaйoмi. Питaro пoстеP)ДIкoвoгo
(Aiльниннoгo _ М. П.) Гальпepнa: "IIfo тo зa вoйна?' ' .  B iн, y
нepв € lх дaAyloчи кpiс, сoпe: "БaнAицi (6aндитvt _ М. П.)!' ', a йoгo
камPaт (тoваpиlш M. П.) Myxa AoAa€: "oyнoвци!' '. 06oм
Tpясyться pyки, нa6oi пaдaють нa AoPoгy. Bсе-тaки нас вiд васy
стpiляtoть B oднy а6o дpщy стoPoнy. Aroди кaя<yгь' щo тarvl мyсиJro
6yти 6iльшe "6aндитiвn, 6o з piзниx мiсць пoгpoлtyвaли 6lискY||,|Мv|
PевoдьBePaми. Пoвoлi спPавa виясtIю€тЬся. Au" сiдьськi вapтoвi
зayBФI(и,lи' щo чePез пoле Кpyг пeРехoAятЬ якiсь пiдoзpiлi лtoди.
Bаpтiвники piшили пePeтяти iм дopoгy i пo r'{o}(дивoстi зaтpимaти.
Алe кoди [Ia них сипHyди PеBoJlьBеPoвими кyлЯIvlи, вolrи 6iгoм
BеPнyлися Ao сe,rа i загyкали пo пoмiч. I{iлe сeлo i пoлiцiя 6yли
заaJrЯPмoванi. oце Й 6ули наслiдки, пpo якi я 3гaAyвaв Cтeпaнoвi,
щo в мiслvнy нiн ttе слiA пePевoAити rliяких акцiй.

Paненькo, щe Aалекo Ao схoAy сoнця' 6pат пеpeвiз мe}Iе кiньми
пoзa Cтpий нa пePeстaнoк Угеpськo - .Д.o6pяни дo paнiшньoгo пoiздy,
щo йшoв нa Aьвiв. Iх"' 

" 
B тя)l(кoМy нaстpoi. Пoдii минyлoi нoчi не

Aaвaли мeнi спoкoro. Я згaдaв, як It{oя мaмa цiлy нiв мoлилaся пеpeд
iкoнoro Гorцiвськoi Мaтеpi Бoя<oi. Hапeвнo, зa менe. Бo xoч вoнa нi
пPo щo не зltaДa' ii матеpинсЬкe сeРце вiдvрaлo, щo вoнa Dro)кe
BтPaтиTи кoгoсь 6дизькoгo.

.Д,aлекo пePeA пoJryA}reМ Я B)кe 6yu y Cтепaнa. Hезвичaйнo
вpадрaний, вiн киIryвся Ao Ivteнe i, пoтpясaючи Мtlolo' tIастoIoвaB:
"Каlки, кa)ки' щo стaлoсl' як тo Bсе скiнчилoся?". Biсгкy пPo rrеBдалy
aкцito вiн ytкe oтPимaв пеpeд мoiм пpиiздoм, a,rе не знaв нi.roгo пpo
пoдpo6ицi. Я пеpeдaв йoмy oтpиманi з-зa Каpпaт мaтepiaаи тa
poзпoвiв пpo пepе6iг aкцii i виясtIив ПPv|ЧИt|v|, чoМy I{e BAaлoся
пePeAати tIаIцих мaтеpiалiв тим лtoAям. Cтепан висJryхaв i зiтlоryв з
пoлeгцIeнняМ, Щo все зaкiнчилoся 6ез )кеPтB' xoч i не з пoвtlиIvr

Cтoпoн 6oндepo (|7pнlннки p|o хoPoKroPИcтики oco6н]

yспiхoм. lIoтiм, yсмiхaюнисЬ' скaзаB пPoтях(ItиIut гoлoсoм: uTи,

хлoпtlс' Rсе Ма€пI щaстя!".
LIа o6ли.l.Ii Cтепalla 6yлo видrlo BeЛике вiдпppкення. Hам yсiм

6yлo вiдoмt-l' як тя)ккo вilr пеpeживaв кo)I(Hy aкцilo, як неспoкiйнo
o'liкyвав ii вислiдy тa щасливoгo пoвopoтy лroдей, Bисланих нa 6yдь-
rtкy l lс6сзпeкy. B oписаlroМy випaAкy вiн дoвiдався з paнкoвoi
llo,lЬ(:ькol пpeси' щo нa мo€мy теpeнi (llад Cтpием) 6yлa стpiлянинa,
тoмy 6yв Ayх(e неспoкiЙний. Aдe кoди пo6aчив менe цiлoгo й
IieпoцIкoAя(еttoгo' paдoстi йoгo не 6yлo мipи. Bдaсне в цiй йoгo
opганiннiй пoв'язанoстi з opганiзацiйними спPавaми' в йoгo
вiAAaнoстi, дPyд<нoстi i нeзвичaйlloмy пovyгтi вiдпoвiдальнoстi зa дoлlo
opгaнiзaцii всi ми дo6avyвaли oдrУ 3 нaйкpащиx йoгo пpoвiдlицьких
пPиKмeт. Pазoм з ним всi ми pадiли кo)книIr{ yслiхoм oУIJ, л<ypилися
i сyмyвaли нeBAачaIии. B oдloмy i дpyгoмy випaдкy наIце зaвзяття i
piIпщiсть Ao Aадьrпoi 6opoть6и все 6iдьцre зPoстaли.

ДPУKAPH'I oуH HA |TPILЙIЩИHI (t93o - tg34)

BoсеIrи 1930 p. €вгeн-IOлiяI l  Пелеltський (1928 p. в ir l
пpи,lyчиB }1eнe д.o УBo) скoнтaктyвав IvteIIe opганiзацiйнo зi
Cтeпаlroм Бандеpolo. IIa пepшiй ttaшiй opгatliзaцiйнiй зyстpiri вiн
пoiнфopмyвaв' щo тeпep 6yдeмo дiяти в paмках oУH, якa пpийпrлa
lla змirry УBo. Biдpазy rк rIPистyпив дo o6гoвopеltltя спPaBи
opгaнiзацiйнoi дpyкapнi, в якiй мaли 6 /\Pyкyвaтися JleтIoчки тa iнпlа
лiтepaтypa oУH. Bя<e й пiAIпyканo мiсце нa дpyкaPню в дo6pе знaнiй
менi oкoлицi - 6лизькo сeдa КoIlroхoBа' y Bep6инi 6iдя МatlaстиPцЯ.
Я пrав зaЙllятиcя сIrpaвolo tlалаAlraltttЯ Aoстaвки дo дpyкapнi пaпePy'
фap6и, нaфти д7rя oсвiтлeння Й oгpiванltя пpимiщення, xapзiв для
пpацiвникiв тoщo. Bпpoвaдить мeIIе y цIo rloвy po6ory oлекса Гaсин.
Biн тeя< Мaв пepeAaти мeнi лloдей i Aaльшli iнстpyкцii.

Пepшoi cу6oти пo цiй poзмoвi я виiхав вesipнiм пoiздoм з
гoлoвtloгo ддiPця y Aьвoвi i 6iля гoAини 10-oi ввevepi вя<е 6yв y
Кoнюхoвi. 3a oгopoltеtо задiзничнoi зyпинки чекaB нa мене oдeкса.
Ми вAвox пoAaлисJI чеPез пo^я' дiсoк BiльIциIIy' пoJle Кpщ i piзкy
Кoлoдlицto i з1rпинилисл нaд стpiмкolo яpyгolo 6iдя самiтlIьoi стoдoаи.
У стoAoлi oдeкса вiдсyнyв на 6iк сiякаprlro, яка зaкPиBaлa oтвip дo
мaдoi пiAземнoi кpиiвки. Biн пoкaзав мeнi, як тpe6а засyвати
сi'rкаpнto нa ii пoпepе,ц.не мiсцe rIaA закPитиIr{ oтвoPoD{. У кpиiвцi
чeкаB lla нaс B,laсник стoAoди Микoлa Медьник. Кpиiвкa 6yла
oсвiчeна нaфтoвoto Дaмпoto. Бyu тyт циклoсти,lЬ' тPoxи
цикдЬoстидьoвoгo пaпepy i деякa кiлькiсть Bx(е llaдPyкoвarlиx лeтючoк.

Ми втpiйкy o6гoвopили плar{ дальlпoi пpaцi lpyкаpнi.
.A,oтепepirшlIiй i i стан i poзмip кpиiвки AoзвoляJlи тiльки мадi
Apyкapськi po6oти. Teпеp нaстaJla пoPа IIа 3HачHе пoIциPeння
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кPиiвки' illстал;tцito BerlтиJr,lцiйIroi тpy6и, пo6yдoвy oкpeмoгo дo6pe
заМaскoBаIloгo кyu{aМи вихoдy y яР тoщo. Bсе це тpe6a 6yлo зpo6ити
якнайrшвидше. IIаrцiЙ po6oтi cлPv|Я^v| дoвгi зимoвi нoчi. Poз6yдoва
кpиiвки lri в нoмy IIe пeI)еUIкoA)каJrа нopмальнiй пpaцi дpщyвaнHя
пoтpi6rlих opгaнiзацi i матepiaлiв. Kpiм влaсникa стoAoJIи Mикoди
Mельника, IlpаtlloBaB п1e йoгo 6paт Михайдo Mедьник, Iвaн Чy6кo
й 

.,Iкс- 
l ' ' '*. При 6iльruoмy Ilaвaдi пpаrдi дoпoмагaв oдексa Гaсин i

йoгo 6pат Гpиць ГaсиII, зваl lий 
..Maцькorvr' ' .  

3 рaги нa 3нaчне
з6iдьlпенltя дpyкol]аrrих мaтеpiалiв зopгaнiзoвaнo oкPeМy клiтинy
чденiв oУLI, зaI]даl]tIЯМ Яких 6yлo AoставJrяти rlеo6хiAнi A,yI
ApyкaplIi мaтеpiaли, гoлoвlto пaпip i ф,Р6y, a такo)t( тPaIlспoPтyBaти
гoтoвy лiтepатypy Ao BизIIaчеrIих lvriсць' а lrай6iдьrце дo Aьвoвa.

Зaкynoм rlаl lеРy Й Q>ap6и зaймався я. l laкyпoвyвaв y Aьвoвi
РIa.lиМи Ki;lrlКoCTЯМИ у 1liзtIих фipмаx, щo6 llе пpиBеpтaти нiчи€i yвaги.
3акytIлеIl lrй тoваP l l( lРеlзoзИ^И ми задiзниl{еIo' aдe за з6iльIденням

аpyкapнi i rr п1.loдyкцil l.I)aIrс:tjopт зaлiзlIицeIo стaв зaIIаAтo PисKoваHиМ.
I{e й 6yлo IlJ)иtlиltoro сTвoРеIIIIJI oкpeм<ri тPаtIсгIoPтIIoi кдiтиl lи oУFI.

I{lo клiтиrly стBoРelro вeсIrolo 1'93L уl. I i  oчoлив Iвaн Чy6кo. Bir l
зPаlIкy rIP.tцIoBaI] Як AРyкаР y кpиiвl1i. oпiсл.t вихoAив на AеItIIe свiтдo
i oпе;lyвaв y , l 'еperl i '  Йoмy лo тloмo.l i  зaв)кAи 6ули 

,,Iкc-2' '  
тa 

..Iкс-

3' '**, Якi свoirии кi l lьми i всrзами AoстaBлЯJrи гoтoвy лiтеpатypy дo
задiзrtичl loi зyпиIlки Угepськo _ ,A,o6pяIlи зa Cтpисм, a тyг yвeсь
вal.lтarl( lrсpеdиpaли .цtoди зi стpийськoi сiтки i везди йoгo зaлiзницеto

дo Аьвoва. П1>oвiдl lикoм oУH нa Cтpийщиllу 6ув y тoй vас Aев
Pе6ет. I3i l l  дo6иpаR Aл,l Мelrе лк;дeй Aдя тparlспo1>тItoi кдiтиrlи тa
пoAaвaB телt i l luIy r lo'r.1l i6lry техI]i l lI ly г loмi.I. У гypтi тих oсi6, яKi
пеPeBoзили лiтepатуpy з Уге1lськa дo Aьвoвa, нa oкРeМy згaдкy i
l]pи3}IatIII, l  зa(иyГol]yс "Iкс-4u * **.

Кoди кrдькiсl.Ь APyкoBаl.loi лiтеpатyPи пoмiтIlo з6iДьI'цидaсЯ, ми
пollaли пеPсBO3итI1 ii гliAвоAaми пPЯIVI() дo Аьвoва. ПAPoAи вФJlи нi6иTo

Apoва rra пPoADI(, a пiд tlими 6yлa лiтеpaтypа. 3i Aьвoвa тi сaмi фypи
Bе3ди Ntя Apyкaplr i пarrip i фop6y, зIroвy )к дo6pe зaxoвalr i пiA
..tlепpoдaIlими'' 

д1>oвами. Ife o6xoAилoся llpи всiх тrц тpalrспopтах 6eз
piзltих тPyAIIoщiв' lle6езпек i пpигoд, алe lly6кo i йoгo пoмiчI'tики зi
свo€to винaхiдливiстlo i 6paвyPolo зав)l(Aи AaBaJrи сo6i paдy. .Aдя
тPaншoPтy i кoмyшiкацii мiсцевoгo засЯгy в самiй Cтpийщинi 3aкyпденo
спецiальtIoгo кoIIя' цlo 6р пiд пoстiйrloto oпiкolo Mикoди Медьttика.

B тoЙ (Iас ,I ,lк стy,цеIIт )l(ив y \у6лянaх в oAнiй кiмнатi зi
Cтeпaltoм БaндepoIo i зви.taйнo вiд llьoгo oтpиМyвав пoтpi6нi гpoшri
нa вeAeння npyкapIri i  тpaнспopтyBанIIя лiтеpатypи. Чaсoм 3а
HeпPисyтIIoстi C. БaIrдеpи гpotui пеpeдaвав менi Iвaп Мaлюцa, a

. Мoxливo, цe Микoлo lly6ин, l9l l p н Йoгo нoзивoли nPoвo|o Pукolo O. Гoсинo.

.. У po6oтi дoпoмoroли 6poти М Мeльникo Миxoйлo тo lвoн, o тoкox Гpигopiй i Oлeксoндp
Гoсинн, ГpиropiЙ Бopo6oш.

.*, Мoxливo, ue Гpигopiй Бiлинський

Стeпoн 6oндepo {|1pининки Аo хoPoктoPистнки oсo6н]

Чt16кo loаltI.ас uн Г1л,tlrlpi it

(|mецькo Яpoслав Гасuн oлексa
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I{aтPицi Ao APyкy _ ..Бepезoвський'' 
- Яpoс-лaв Cтeцькo. 3апакoвaнi

мaтpицi я IlePeвoзиB дo Koнюхoвa пoiздoм, aле нe тPиIv'aB iх пpи сo6i,
тiдьки хoва.B пaкyнoчoк y мaгaзинi сyсiдlrьoгo Baгoнy. Пepед
oстaннЬolo 6yдкoro кoлo Kortюхoва я викиAaB пaкyнoчoк кpiзь вiкrro
B ylr,toв,lеIIoмy мiсцi, Ae Il)ке 'reкaв rван Чy6кo. Bill 6eз тpyдy
знaхo.цив пaкyнoчки чи тo B тpавi, ни в снiгy i вiдpaзy AoстaBДяB
дo кpиiвки AJrя AaJrьIЦoi po6oти.

Aiтoм 193 1 p. зaкyп,rеIlo пPaвAиBy APy(aPськy маrдинy i
пePесдaнo ii aвтoмaшинoto пiд Кoнюхiв, Aе rlaЕIi хлroпцi скoPе}Iькo
пеpеBaнтЕDкиди iТ цa rliдвoдy i vимдylк ПoвeзДи дo кpиiвки. B пeвrIoмy
мoментi нaцr вiзник пo6aнив, лK пpoти rlЬoгo пo шoсе зi Стpия тiкадo
те aBтo' щo пPиBe3лo llaшy ApyкaPськy мaшинy' a 3a ниI}' пIaдeним
тervtпoМ lt.tчaди двa пoлiцiйlri авта. Hашra пiдвoдa пoМaJry й o6еpел<нo
з'iiадa з IIIoсe lla 6i.lнy Aopoгy i щасливo AoстаBиJra свiй цiнпий
Bанта)к дo кpиiвки. 51 6ув пРи ваttтaя(еннi дpyкapськoi маtllини i
rleгaйнoмy ii змollтyвaнlli та мaв BеJlикy честь i пpиемнiсть aсистyвaти
Irpи ii випpo6yваннi, BигoтoB,tяIoчи зoвсiм зaдoвiльнo пpo6нy po6oтy,
пеPеAaIry менi C. Бalrдepolo.

Кoди я iз заAoвoдelloto yсмiпrкoю пPийIIIoв нa кваPтиPy
C. Бандеpи, вiн, пoдеl lеpвoваl lий i r laхмypelrий, скaзaв:

- Баvy, щo ти нe AyЯ(e стy;>6oвallий Bсиrrolo i втpатoro МаIIrини.
3aскoчений IIaстPo €Iи i зaпитaltням Бaндepи, Я 3AивoваIIo

зaIIитaв:
Пpo щo ти гoвopиш? Яка вcипa? якi мaulиuи? Hашi

аpyкapськi ItlаIциItи rla мiсцi i пpaцlotoть, як зoJloтo. oсь нa, пoдивися!
Cтепall вiдpазy I{еМoB пepемirlився. CпoгдяAaloчи тo нa мeнe' тo

нa заAPyкoвalrий пaпip, 3 пPoтЯx(IIим ..щo-o-o?, ' 
киIlрся Ao мене i

з PaAoстi пoчaв мeнi Aaвaти стyсани в гPyAи i мaлo щo нe затаIIцIoBaв
з yтiхи.- .A,авпlи вихiд свoiй 6ypvrивiй paдoстi, вiн сlсoпив зi стoдa
гaзeтy ulлIoстpoвани 

кyp'сp цoдзеllни'' 
-(пoпyляpнo 

звaнy IКаI{е) i
тицЬI.lyв мeнi пaльцем нa кPич).lций загoдoвoц; uТTTальolrе 

автo oУH
rIа yлiцax Стpия". B сеltсaцiйнoмy тorti rtаписаIla нoтaтка пoAaвaда
oпис пoгoнi двoх пoлiцiйllих aBт 3a lIiдopзiлoro aвтoмаlllиHoto, якa
тiкадa IIIаJreIIo вiд гlиx rпляхoм нa Cкoле, aле ltoлiцiя дiгнaлa ii 6iдя
селa Гiprle i  зaapешrтyвaлa uroфepa на iм'я I. Kopoль. Чи щoсь
знaйдепo в мaшинi, IIЪI{с не ПoAaB. Cтепаll 3 BeJlикoIo пoдегrцеlriстto
вiдiтхlryв: ..3llaЧить, 

y Iшoфepa нiчoгo кoмпpoпriт1пoчoгo rle мoгJlи
знайти iшoфеp сам rliчoгo нe зHa€. Hе знас анi тiсi oco6И, яка всiлa
Ao aвтa в Угepськy, aнi if 6агarкy, atIi нoмy пaсa,киp звелiв йoмy тaк
IIIвиAкo iхaти, нe 3aтPиtvt}.Ioчись. oтя<e, спPaвa зoвdм tIе вигд,IAa€ тaк
тpaгiнlro, Як зPазy здaвaДoсл''.

Мal.lrини y кpиiвцi-дpyкаpнi пPaцroвали спPaвнo' Jlrтtotlки oУH i
iIttпа opгaltiзацiйlra лiтсpaтypa AoxoAиди 6езпepе6iйнo дo всiх клiтиtl
y цiлoмy кРаto. CтепаIl Бандepа tre Pаз пpиiздив дo кpиiвки,
пPигляAaвся наrцiй po6oтi, запит}.вaв' як Aa€мo сo6i pадy з тiсlo чи

Cтoпoн Бoндopo (Пpнlннкн Аo хoPoктoP|4cтнки oco6нl

iнпroю пPodJreМolo' сaМ Aавaв piзнi пpaктиvнi пopaди' PoзпoBiAaB
aнекAoти i сам тerк сеPAeчнo Pегoтaвся' слyх€цoчи poзпoвiдей Iвaнa
Чy6ка i йoгo пoмiчtlикiв пpo iхlli пРигoAи нa вyдицях Aьвoва а6o lra
rцoсe i як вolrи все вмiди вип,ryтaтися з 6iди.

oднiсi темнoi Aoщoвoi lloчi ми ви6palиcя з кpиiвки з llамipoм
дiстатисл Ao мoсi кBаPтиPи B хaтi мoгo шBarPa Cтепaнa Бiдинськoгo
y Кorlloхoвi. Tpe6a нaм 6yлo пepeйти piнкy KoлoдItицto' алe в Iriй
yжe пpи6yлo стiдьки вoAи' щo IIас зtlеслo з 6poдy нa гли6iнь, i зaки
пrи видiстaлисl нa APyгий 6epiг, 6yли зoвсiм пePeмoклi. .Д.oвелoся нaм
6iшти яких 5 кiлoметpiв Ao мoеi кваРтиPи. Cестpa Pyзя tleгaйнo
зBeдiJra нaм пepe6paTv|ся B сщy 6iлизнy i зaпха,ra нaс пiд нaгpiтy
пеPиtIy' a сaмa y кyхrri BзядaсЯ Ao сyrЦен}Iя i пpaсyвaння Halцoгo
oAягy. ParIlriм пoiздoм ми пoвеPнyJlисЯ Ao Аьвoвa.

Ha II{едpий веvip L934 p' пoJtьськa пo.ltiцiя ..нaкpилаn нatДy
Apyкapню. Увiйшoвlци ,цo стoAoJtи' мaли Aeякy тpyднiсть y вфtaйденнi
oтBopy пiд сiзкapнero. У кpиiвцi знaitlllли oAиI{ кPiс' аpyкapськi
мaIIIини i мaдий 3aпaс чистoгo пaпеpy. Микoлa Meдьник B oстЕlннiй
хвидиll i втiк дo сyсiдньoгo lvtлинa' влaсникoМ якoгo 6yв нiмeць
(Dа^ьтeР, i тaм скpивcя. Я 6ув тoдi y Аьвoвi. .A.oвiдавпlись rIPo все' я
зaPa3-TaKи ,la Йopдalr tlpи6р вeнipнiм пoiздoм Ao кolrloxoва, i paзoм
з Iванoм Чфкoм ми o6мipкрaли спoсi6 PЯтyва}Iня Микoди Мeдьникa.
I-{,iлa oкoлиця AoBкo,ra Мaнaстиpця 6yлa o6лoя<eнa вiAAiлами пoлiцii, a
llа lllдях€lx' якi веди дo Aьвoва, пoдiцiйнi стiйки пеpевipяли кoжнy
пiдрoдy. Taкoх< ведикi снiги AРке yI.PyAнIoBaди Pyх. Пеpurий кoнтaкт
з гoдoBtlиlvl 3в'язкoвиМ теPенy Ми нaв'язaДи чePeз стaPе}Iькy 6a6уao
Чехiндиxy, [Ia якy пoлiцiйнi стеrкi звеpтaли }Iaлo yBаги.

Bстarroвивпrи tlaс' IцлJlхи i спoсo6и, ми llепoмiтнo пеPeкинyJrи
Микoлy дo Koнюxoвa, де вiн пеPехoвyвався y "Iксa-5', а як спpaвa
тpoхи пPитиxлa' пеPевrзеtlo йoгo Ao Aьвoва.

Cа.рr Микo;ra B|4ЯсJ|v|B ФIpaJ]y Bсипи Aol{oсoм Ao пoдЦii з 6or<y сyсiдa
Cтeфarra (пo пpiзвищу, мa6уь, тeж Медьник), який 3 tIим за шloсЬ
там вiд,\aвна BoPoгyв€lB. Biн мyсив зaпpимiтити .raстi пiдoзpiлi внoчi
pухи 6iм стoAo,lи' де мiстилaся APyIGРI{я' 6o тoдi звичaйнo пси ,цРке
гавкаJlи' oт>rсe, хoтiв пoмститисл i нaсoлити Микoлi пiд/tим Aoнoсoп,t.

Пo пpиiздi Mикoди Медьника Ao Aьвoва з ним мaв зyстpiв i

Po3мoBy в AкaAемiчнoмy дoмi rra вyJr. Cyпiнськoгo, t. 2I, Cтeпart
Бaндеpа. Мiй Aaдьцrий кoнтакт з Микoдoto Mедьникoм 6Уu
пеpepвaний. Biн пеpехol]yвaBся y piзниx мiсцях i пiд piзними
пpiзвищaми, a oпiкyвaJrисll ниМ мiсцeвi чдени oУH. Bx<e пiзнiIце
oдeксa Гaсиlt сказaв мelli, щo Микoлy зr{oвy пePeкиt{сIIo дo пpaцi нa
Cтpийщинy, a^e Я 3 }IиIvl y)кe He мав нагoAи зyстpiнрися.

У зв'язкy зi спpaвoю аpyкaplri oУH нa Cтpийщинi хoчy згаAати
ще oдиtl eпiзoA. Кoли в аpyrсapнi а1ллсе з6ilьulиBсЯ нaвaJl щoAеннoi
пpaцi, мeнi пpислали дo пoмori в po6oтi y кpиiвцi lvroJroдoгo стyAентa
зi Аьвoвa Aдpiянa Гopницькoгo. Kopoткo пiсля пpoвaлy нauroi
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APyкapнi йoгo apeштoBatlo' i  в хoAi сдiAстBa вi l l  пpизнaBсЯ' tцo
пPaцroвав Яr.Иi|cь чaс y 3гaAaнiй кpиiвцi, а 3BеPхItикoм-iнстpyктopoм
йoгo 6р..Mедьltик', (цe пpo мel lс). Hа щaстя, пo^iцiя пpийrlллa цe
як саМo3Po3yмiлу piн, tцo тo стoсyBaлoся Mикoди IиeJrьникa, який рiк
i хoвaвся, a пPo Менe ItаBiть tte пoAyМaлa. Кoди Мeне згoAoМ те2l(
aPеIштyвaJlи i тpимали y слiдствi в Бepел<aнaх' I lpиписyвали мсlt i
piзнi пpoстyпки i зДo.tиt|у1' a^e пpo Мolo rtpaцto y AРyкаРIti в к1lиiвцi
y Bеp6инi навiть }Ie згаAали.

ч
"xЛoII' ЯKIII| BсE MAс ЩACT'I"

,A,o тиx слiв, щo iх в;.'ив y poзмoвi зi мнoro Cтeпан Бallдеpa, я
хoтiB 6и AoAaти пpи цiй tlагoдi Aеяке BиЯсtlеIltIя. Щo 

' 
IvlаIo якесь

l lезви.lайlrе щaстя' rtPo це в Акaдeмiннoмy дoмi y Aьвoвi 6yлo
зaгальl loвiдoМo' пPoсТo зa6o6otl lte пoвip'я. He pаз 6yвалo, кoли
,Д.митpo Гpицай ви6иpzlвcя в ЯкyсЬ Ite6cзпеvlty мiсito, звel)таBсlt Ao
меrIe: 

..Гpиrlyl{ro' 
I lo3иl l меlr i  свolo шIitпкy-tIевиAиМкy!' ' .  Я смiявся з

тoгo, 6o B 2I(oAIry t l lаr lкy-lrевидиМкy та iнrцi зa6o6oни lte вipив,
нaтoмiсть зав)l(Aи lrай6iдьrцe yпoBaв па тaкi тPи зaсаAи:

1) кpiпкo вip y Бo>r<y пoмiч i oпiкy;
2) зaвл<ди po6и мiIly, lllo' мoBлJlв' Ivto,t хатa скpaк)' я lIiчoгo нe

3нaIo;
3) 

. .темlra 
нiчка i  нeвидtaя.. . ' '

oцe xi6a 6улa тa МoЯ 
..цIапкa-нeIrиAимкa' ' ,  

з якolo я зaIt)кAи
ви6иpaвcя tIa 

..po6oтy''. 
Пoдaм деякi пpиклади.

do тoнки пepшroi. Пepeдaв менi Cтeпatl вая<ливi мaтepiaли, якi я
мав пePеAaти чимIцвидrue oдексi Гасинoвi, пpo Якoгo зIIaди заг.urьIlo'
щo тo нea6иякиЙ "леriIIь y Каpпaтаx i l1iдгip'i''. Пiзlliм BeчoPoIvI Я
тrpиiхaв пoiзAoм зi Аьвoвa Ao кoпIoхoвa. Koди пoiзд в'iздив rrа N]iРець'
я з вiкrla вaгol{y зaпpимiтив Aвoх Bаpтoвltх, яKi зBичaйнo пepeвipяли
всjx, хтo тoдi пpиiхав. Я пoсrriшIlo Bискoчив з пoiздa, тPиМаIotrи B PyIGх
валiзкy з кttЮккaМи, i з yсiсlo lop6olo пoAавсJI Ao вихoAy. 3а паpкaнoм
пpи виxoдi стoяB oлeкса. Я пrвидJ<o пePeAaв йoмy дoвipoчний пaкетик.
oдекса схoпиB йoгo i зник y тeмpявi. .A,o мelre пPискoчиJIи два пorriцai,
Якi, як виAtIo' Чvta^И нa Мeне. I{a rvriй 3агtит' y чolvty спPaBa' вiAгIoвiди
гoстPo: 

..3apaз 
пaн с€ AoB' € (зapaз пart дoвiдaстьсл - М. П.)!". 3аведи

МеI{е traзaA Ira двipець, Ao yPяAy ;lщy. ПеpегляIryли всi к}lи2I(ки y
Bадiзцi, пеPeвeди AoкдадЕry oсo6истy Pевiзilo' a нe знaйшoвruи lIiчoгo
гiд}Ioгo i:оlьoi рaги' пoвeДи менe пiд eскoРтoll{ Ao xaти мoiх 6aтькiв,
щo6 i там пеPeBeсти peвiзito. Koли ми пo дopoзi пepехoAиЛи пoпPи
:<атy oлeкси' BiH стoяв надpopi, гляAiB IIa мeнe 3 гJryздиBoIo yсмirпкolo,
a пoтiМ щe й вигщнyB зyхвaдo зa нaМи: 

..Taк 
тo6i i тpе6a! Hе кaзав

Я To6i, щo кPaщe нe 6aвитиcя в пoлiтикy?''. B хатi oчеBиAнo нi.Ioгo нe
3I{айIцли пpи pевiзii i зaлишили IvlеIIe B сIIoкoю.

Cтoлoн 6oндepo (|1pияинкн Fp хoPoктoP'|cтики oco6и|

Ha дpyгий дe[Iь я ст1riIlyв oлексy i зalrитaв йoгo, як тo сталoся'

щo вiн, t le зrтaloчи пpo мiй пpиiзд, знайrцoвся нa двipцi, щo6 мeне
виРЯтyBати з халeпи. 

..'I.o, 
- кa)кy' - сaD{ ГoспoAь Бoг пpивiв те6e

тyAи' ' . .Гe, п1o..мeIl i  Oдeксa poзпoвiв, спpaвдi BигдJIAaлo на щoсь
rIeймoвipl le. Иoro ltapeчel{a' пiзнiпre APyя(инa oля Пелeничка
пpиЙшла Ao t lьoгo тoгo Aня paнo i poзпoвiла свiй сoн. Cнилoся iй,

щo Г1rиr1ь, тo6тo я, пРиiхaB нa ABiPeць' a 3a }IиIr,t 6iжaть Aва пoдiцai.
Гpиць пiдкинyв цloсЬ o.Пексi i 6irкить Aaлi. oдексa нaкиBaB п'ятаIvtи,
а Гpиr1я зa6paли пoлiцai rIазaA lta двipeць. 

...Д'ля 
мetle, _ кa,(e

oлeкса, _ цe 6yв зIlак' шIo я МаIo Йти tla двipeць тo6i нa pятyttoк''.
oтrкe, нe 6yлo в цiй спpавi l l iяких мyApoщiв-хитPoщiB' a пPяIиo-таKи
Бoясa пoмiч виBелa Меtle з хадеIIи.

}'o APyгoi тotIки згaAar{oгo 
..кoмп.Дeксy 

цIaпки-неBидимки"
нaйAoцiдьнiшe 6yдe пoAати пРиклa}ц з )киття саМoгo Cтeпанa IJaндеpи.
Biн вигляAaв i пoвoдився тaк' щo Ilай6истpiший rIeyBiAoIl,tде}Iий
спoстepiгav lriкoли r{e впав 6и нa дyмкy' щo lvla€ пеPеA с06oю лiдepa
Bисoкoгo кJlaсy. .A.еякi йoгo BигaAки rиe)кyвали 3 пePeсаAoIo. oAнoгo
Мopoз}toгo зиIиoвoгo вeчopa я зi CтeпаtIoм вмirдавс-я в дoвoлi гyстy
lop6y 

..сгlаr1с1roBи.Iiв'' (пiluoхoдiв) нa Акадeмiнrliй вyлицi y Aьвoвi, lla
так зваIl iм 

..кopзi ' '  (кoвзalrцi _ Iи. П.). ПiA rroгaми 6yлo дoвoлi
сJlизЬкo. Paгlтoм CтеIrаtI 3yпиrtивс,r i  гpiмкo загyкaв пoльськolo
МoBoro: 

..Пpoшy 
Poзстyrrитися!' ' .  3дивoвaнa юp6a зyпиниjlaся i

poзстyпилася. Toд Cтепаll зtloBy гyкI{yв poз6aвленим (весeлим _

М. П.) гoJtoсoМ: 
..CтyAeнт 

Пoлiтехнiки JlЬвoвск €й нa oriзraBцe
(стyдeIrт Aьвiвськoi пo, l iтеxlr iки нa кoBзaнцi _ I\4. П.)! ' -  i ,
poз6iгruись, пyстиBсЯ }ta кir{tlях пiAкiвoк свoiх чo6iт y Aoвoлi Aoвгий
тyp пo 3alvtepзJroмy xiдllикy, зi зpyvними BИхv|^ЯсАN||4' нeп/toB }Ia JlЮкaх.
I{e тiдьки пy6лiка, алe й пoлiцiяIlти' lIIo tlPИcTупИ^И дo CтerIаIlа, 6yли
BиAиМo poз6авленi такиМ стyAеtIтським ви6pикoм i тiдьки .пaгi.цHo
пoкаPтаJrи 

..паtla 
aкaAeМiкa' ' ,  щo тaких пoписiв (витiвoк _ М. П.)

Ite },roя(tlа po6ити в пy6лirrroмy мiсцi.
Пiсля в6ивства пoлiцiйтIoгo AoIIorцикa €вгенa l iepея<ницькoгo 16

чеPBня 193I poкy мiх< числeн}IиМи аPeцIтoвaниМи стyAеIIтaми
oпиI{ивсlI 6р тerк Cтепalt Бaltдеpa. Пpи пepuroМy пеPeслyхaнlri йoгo
запитaли' tlи зHа€ BitI' за щo йoгo аPeIцтoвaI{o. Cтeпaн тi,lЬки зApигrryв
lIJlelIиМa: Мoвляв' звiдки йoмy це зltати' a, lе як тPe6a' тo тpе6а. Toдi
йoгo rtoirlфoPмyвaли' цlo oсЬ yкpairlцi зalvtoPAyBaДи пoPяд'нy JtIoAи}Iy
liеpе>кrlиl1ькoгo. Cтeпalr 3 yAaвarlиМ зaAoBoJreнHЯIt,t сп,rеФryв AoлoIIями
i з yсмiurкolo вислoBив сBoIo oпil{ilo: 

..'fo 
мyсили 6уи мypoвi xдoпaки!

Bи зl laсте, щo тo 6р xpyl lь?' ' .  Пepeслщytovi пoглянyли нa сe6e,
3AвигнyJlи й сo6i paмеlraми i пo кopoткiй цIептaHiй PoзIt{oBi BiAпyстиJrи
Cтeпаltа як дo нiнoгo I{еI]Pичaснoгo. Hатoмiсть чи}{а./lo пePeстPaцIeних
мaМиЕIиx сиtlкiв AoпитyваJlи цi^иМи T |D|<il ЯrvIvr.

oAlroгo rliзrtьoгo веtloPа' кoJrи Ми зi Cтeпaнoм itlllли BiA
гo,toвItoгo двipця вyлицeю Гopoдoцькolo, вiн нi сiлo lr i  впaДo
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Гpнrop Мoльник

зaпPoпorryвaв мel{i: ..Гaвкаймo!". Я дo ньoгo: "ТTIo ти, здypiв? I{e
я< нiч!,. _ "Tим кpaщen, - к€Dке Cтeпан. II{o6 oминyти скaнAадy'
я вiдiйшoв вiд ньoгo на APyгy стoPoнy вyлицi. Cтепaн спpaвдi пoчaв
гo,roснo гавкати: 3Pазy ЯK BеJIиKий стapий пес' a пoтilvl Aзявкати' як
мaдa сo6aчкa, i тaк нaпеpeмiнy. Hаpelштi Ao Hьoгo пiдiйшoв, BиAllo'
вхсе знaйoмИЙ 3 t|ИN| пoлiцай i, нaзвaвши йoгo Cтeфaнкoм, лaтiдtим
гoJloсoDr yспoкoiв йoгo. Аьвiвськi пo.lriцаi вже знaди йoгo з такиx
ви6pикiв i тpaктyвaли iх з виpoзyМiнHЯМ. Hiкoмy 3 ниx i Ao гoдoBи
нe п{oглo пPv|ЙTv|, щo зa тиМ пyстoтjrиBим Cтефaнкoм кРи€тьсЯ зoвсiп,t
iнший Cтeпaн, пРo якoгo Bсi пoчy.llи в>ке нeзa6apoм.

У тoй чaс y нaпIy po6oтy B)ке втягrryвcя 6w нaдo6pe Яpoслaв
Cпoдьський. Biн 6yв пPaвник' з пoхoA)кеI{ня мiщщ, oт2l(е' }Iездe
вив'яз1rваBся з piзних oпepацiй нa мiськoмy тepeнi. oднoгo pазy
пoлiцiя aРеIIIтyвaдa y Aьвoвi Мapтy Ayцькy, Aorrькy сeнaтoPa oстaпa
Ayцькoгo. Мapтa нa зaсeкPeчeнiй зyстpiнi Aiстaдa пepедaяy, тo6тo
opгaнiзaцiйнi мaтеpiaли AJrЯ пеPехoваtIня. ПpийпroвIпи Ao сe6е Ao
xати' пoкдaдa пакетик нa urафi в oAнiй кiмнaтi i нaкpилa те всe
я:к|^NIИэь tltпаPrаJraМи. Мoжe, пiвгoдини пiзнiшe Ao xати пpийшлa
пoлiцiя i 6ез нйкиx пеPеIItyкyвaнь вiдpазy пpистyпилa дo згадaнoi
rпaфи, витягtlyдa з-пiд Iппaprадiв зaxoвaнi мaтеpiа^v|, a Mаpтy
аpеIIIтyBaдa. 3a пoсepeAЕrицтвoll,t сеrraтoPa i зaвAяки йoгo зв'язкaпr
Мapтy Bипyстиди з в'язницi, а зa iнкpимiнoвaнy iй спpaвy вoнa
мaлa вiдпoвiдaти з вiльнoi стoпи (самa - IvI. П.) oArrак сaмa всипa
Mаpти вик,rикaДа B нaIцих кPyгaх заI{eпoкo€нtUI i пiдoзpiння нa тolvty
вiдтинкy oпеpaцiй. BiAпoвiAaдьний зa мiський тePен Яpoслав
Cпoдьський пpoслiдив всi етaпи зв'язкiв. Bиявилoся, щo oстанньolo
oсo6oto, яка вPwиДa Маpтi пePеAaчy' 6yлa Катpyся 3apицькa. oтясe,
B цЬoll{y пyнктi кoнтaктy заpис}rваJroся пiдoзpiння. Teпep спPaвy
тpе6a 6ylo пpoслiдити Bсестopotlllьo i AoкдaAнo. Cтeпaн, звичaйнo
Ay)ке yвФrиивиЙ дo лloAей в po6oтi, AoPyчиB менi щe Paз Aolс.lraAнo
пepeвipити цiлy спpaвy i зpo6ити висtIoBки. Менi пiAгoтoвили стpiry
з Мapтolo в хaтi п. Poмaнa Пeтpyшeвиva нa вy,lицi Cyпiнськoгo,
неAaдекo Акaдeмirнoгo AoМy. Я AoкдaAнo випитaв Мapтy пpo цей
випaAoк: як пoBoAиJlaся пoлiцiя пpи peвiзii, як i кoди д.iйцrда Ao
зaхoвaниx матеpiалiв, y кoтpiЙ цe 6yлo кiмнaтi, як вotla пoдo)I(енa
стoсoвtlo вyлицi i т. iн. 3апитaв тaкoЯ(' чи зllалa Kатpyся, Aе саrr{e
6ylyть тi rvrатеpiaли зaxoванi. Мapтa зaпepечидa мolt.ltивiсть, щo
Катpyся мoгдa знати тoй сxoвoк. Ha тoмy я зaкiнчив Poзмoвy.
Bеvopoм тoгo )I( AнЯ я пiuroв o6сepврaти вiкнo тoi кiмнати, дe
пoлiцiя знайrцдa мaтepiaли. Хoч вiкнo 6yлo зaслoнellе' вечoPoм 3
вyлицi мo2l(нa 6yлo o6сеpвyBaти Pyхи oсi6 в oсвiтдeнiй кiмнaтi, тим
6iльшe пpи пoмoчi AaДекoBиAця. Bпpoдoвлс кiдькoх нaстynних
вevopiв Я BvlcИ^aB щe кiлькoх tlе пoв'язаних мiх< сo6oю o6сеpвaтopiв,
якi скдали менi AoклaAнi звiти з yсЬoгo эaввЕDкeнoгo. Ha пiAставi
зi6paниx Aarrих я пpийtпoв Ao вис}loвкy, щo пiдoзpiння, зpo6ленi на

Cтeпoн 6oндopo (Пpиlннхн Аo хoPoхтoPнcтuки oco6нl

пiAстaвi }Io)кJlивoстей i пpипyщel{ь' € 6езпiдстaвнi, a Bсипa стaдaсJt
y вислriдi o6сepвацiй ззoвнi, a }Iе lll,lяхoм iнфopмaцii. Cтепaн
oдo6pив мoi мipкyвaння й Aoкaзи' a дaльrпi пoAii пiAтвеpAили iх
пpaвдивiсть.

Cтeпан чaстo висилав мeнe B тePеrr пoлагoAll(yвaти piзнi спPaBи'
tIапPикдад oсo6истi rleпopoзyrvriнllя в opгaнiзaцiйних клiтинaх, деякi
BипaAки rIeсy6opдинaцii i т. п. Ha мiсцi я пePeсл},Ц/BaB oкPемo o6идвi
стopoни' пoпеPeA)кyIoЧи iх, щo всякi нeпpaвдивi a6o викpивлeнi
зiзнaння 6yayть вiAпoвiAнo пoтPaктoванi opгaнiзaцiйним пopяддoм.
.Д,исциплiна мyситЬ 6ути витpиМal{а' а винtli в ii ламаrIнi 6yлyть
пoкликанi д,o вiAпoвiдальнoстi i пoIreсyl.ь пoкаPaннЯ. Звизайнo, пo
llaведerllri пoPяAкy нa мiсцях пoAidll i BипaAки нiкoди 6iдьцre нe
пoвтopя,lисЯ. Tакoя< Ay)кe чaстo тpе6а 6yлo виiзAити в Каpпaти нa
зyстpiнi, щo iх opгaнiзyвaв oдексa ГасиIr i якi ми пеPеBoAиди вABoх.
3 кolкнoi зyстpiri тpе6a 6yлo склаAaти AoклaAний звiт Cтепaнoвi.

з якoro yвaгolo i A6aйдивiстto стаBився Cтeпalr Ao свoix
спiвpo6iтникiв, мoяte c^У>|<v1T|4 тaкий випaдoк. Хoч Iv.И N|a^И зав)t(Aи
тPиМaтисlI PaAIIIе в тiнi, зoкРeМа rlе вмituyватися в нiякi aвaнтюPи'
тo' oдItaк' кoди в гPy вхoAилa yкpaitlська ttaцioltальнa гiднiсть, тpe6a
6yлo з мiсця pеaграти. Paз rla вyлицi Кoпepникa пpи вхoдi на I-{итa-
AeJlь' я зoвсiм tlеIlaРoкolи зiпrтoвхнyвсл 3 пoJlЬськиМ кoPпoPаtIтoм'
який, змipкyвaвши' щo Маc Ao Aiдa з yкpaiIlцeм' Koди я вх<e пpoйшoв
далi, висипався oгиAнoю дaйкoro tta все' щo стoсyв.uroся щpaiнцiв.
Я вepнрся Ao Hboгo i, tlе кaхсщи нi слoвa, влiпив йoмy сoлiднoгo
пoзayцIникa. Biн пoAався взaA' сIIеPся нa мyP i Aеякий чaс тPимавсЯ
йoгo, щo6 вiдзискaти piвнoвaгy. Toдi я пiAiйцroв ,цo ньoгo 6лиясче:
},tox(e' схove "вiддати". Ta BitI пPo це }te AyМaв' a зaпPoпoнyBaB
o6мiпятиcя аAPeсaМи. Ha дpyгий деlIь пpийtшди Ao менe йoгo
сeкyЕIAaнти. Мoiми секyIlAaI{таМи 6ули oлекса Гасин i Гpиць
Бapа6aш, стyAеIrт пPaBa. Meнi тpе6a 6yлo vимшвидшe пiдyvитися

фexтyвaншя lrа Iцa6лях ("ulepмсpка'). B тoй чaс в АкaAeмiнtroмy
дoмi 6yаи хлoпaки' зAе6iдьulа "кopпopallтиn, якi займaдися тolo
дiлянкolo спoPтy' oт)кe' я зpo6ив сo6i з rlими декiлькa впPaB. oAнaк
Cтепaн нe цilIив висoкo тих мoiх тpенepiв, а зaпPoпotlyвав Poмaнa
ТTTyхeвина. Poмкo в тoй чaс стyAiюBaB y Гдaнськy, aле нeза6apoм
пpиixaв дo Aьвoва, щo6 мeне кPaщe пiдтpенyвaти.

Tим часoм oдекса Гaсин, poзвiдytosись пPo мoгo пPoтиBникa'
знайпroв oAIIy пoлЬкy-стyAенткy, якa пoсвiAчила' щo тoй ..roryсьn

чвa}rився свoiми iнтимIrими з}loсиI.IaМи з [i тoваpиIцкoю. I{ьoгo
вистapча^o' щo6и 6yдь-хтo 6yв звiдьнений вiA o6oв'язкy AaBaти
гorloРoBy сaтисфaкцilo такoМy пPoтиBtlикoвi. Пiс.ля тaкoi poзв'язки
Cтeпан скaзaB з yсмiхoм lШщевиveвi: uБaвиЦI, тoй хдoп всe мa€
щaстя!". "ovевиднo! _ пiдтвepдиg TTTyхeвиr. _ B пoеAинKy }Iе Bсе
piшaе сильнa Pyка. I{е тaк з вiйнoю: uЕвентyс 6еддi семпеp дy6iroс
eст (Bислiд вiйни зaвrкди сyмнiвrlий)' '.
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r+fl B 1934 poцi пo oтРI,tМarltl i AиплoМiв Cтепatl i я зaлицlили

l . [у6ляllи. ]Jitl замеlrrкав y стoPo)I(а Укpaiнськoi акадeмiнгloi гiмl.lазii
] У Aьвooi, i  тaм ,t йoгo вiдвiдyвaв BеrlopаМи. Biдвiдиt, lи вiд6yвалисл
. в тoй спoсiб, t l lo IIo yМoвдеIloМy дзвi l . lкy в oзначеl lий час CтепаII
л BихoAиB tlа yМoBJrеIIе мiсце, i ми Йulли з tloвoРoтot\,I Ao ltЬoгo /\o
д ХiTИ' стvпalotlи r loгаМи в тoй сaмий слiд, щo po6илo вPa)кeн}Iя'
н нeмoв6и тiльки oдtlа oсo6а пpoйurла тyAolo' тo6тo Cтeпаli сам. Hа

r1их зyстpiнах ми o6гoвoPloва,rи й o6дyмрaли piзlI i  акцi i vи кoнтакти'
qroсo6и пiднeсeнtlя спpавrtoстi (ефективl.Ioстi дiй _ М. l l .) в теpeнi,
змiтly лкlдей, o6лaдtrаrIttя Aeяких клiтин та пyнктiв i т. irI.
B кoмyl'liкаI1ii ми I])I(иIJаJIи пePeвая(I.Io пoслallцiв IIa кoнЯх чи Boзolvl
a6o Й пiurки. Piдкo кoли Ми кoPистyвaлисЯ aвтoМaIIIиIIами, 6o
lroлit1iя кoltтPo^Iовал;r lш,\,Iхи; маIl iIзцi 6yли 6eзпevнitцi. HeзвокaIoчи
llа дeякi r laвiть Ay2r(r скJtаAlI i i  lIе6eзпe.rнi ситyацii , нaшi зв'язки,
кoмytIiкацi i '  кot{такти i зyст;ris i tIе 6уlи It iкoJrи всипatl i  a6o
зa.пoмаtl i ,  хott r lасoМ тpе6a 6yлo iх пepepивaTИ Нa дeякий .tас а6o
зaмi l t loвати i l t lцимrr.  У випaдкy 6yдь-яких I]еAoтягI{etrЬ
(пpopахylIкiв _ М. П.) CтспaII /\eкo^и po6ив мeнi дoкopи: 

..Чoмy

ти тoГo ltе Irеpeд6а'|ИR?,, _ a6o: 
..Ч<lмy 

дoкладlt iшe l le o6дyмав?' ' .
Aле в Tих 3апитах 6улa пoмiтtIa lци1lа л<y1>6а' сеPAечrlа oпiка i
r lol lyгтя Itай6iдьшroi вiдrIoвiдальl loстi за кoЛ(Itoгo з trас зoкpeма i зa
opгаIriзаI1i lo лк r1iлiсть. ГIpoтe lt iхтo кpaп1e за CтепaIIа t lе зtIaB тoгo'
щo l.oAi Rсe rlеpед6аvити. Кorкнe ltrдoтЯгrIеItIrя Мv1 AoкJraAнo
o6гoвoptoвали, щo6 Ма.ги IIаyкy l lа мaй6yтIIс.

МeIIr зa тy спРавy l l iхтo lIс бyдe нiпатися. Алe я всe-тaки 6pав тy
мolкдивiсть I] pilхylloк i IlpolrolryваB }Ia тy po6oтy PaAIIIе Я1roслaвa
Cпoльськt-lгo, якиЙ 6yв цiлкoвитo 

,.кpитиЙ''. 
ЯI змipкyвaв тol i , щo з

тoi l laшoi Po:]МoBи CтeпаlI 6yв дoсить l leзадoвoлelrий.
I.Ieвдoвзi ,t зaлиIIIиrr Aьвiв i виiхaв l lа Пoдiлля нa aгpoltoмivl ly

po6oтy з PаI\,tеr{и 
..Ciльськoгo 

гoспoдаprtn i зi Cтeпaнoм ltе зyстpivався.
TTTвиAкo пo тiм Cтeпан 6yв всипаl.tий. rlpийшлa тIoPDIa' зaсyд i дoвгi
poки в'язItиtloгo Я(иття.

Безпoсepедньo rtеPeA вiйlrolo я 6р аperштoваI;ий i сидiв y тlopмi
в Бepе>каllах. З мoгo aктy oскаР)r(сIIIIя' як пoiн<popмрaли менe мoi
o6opoIrцi A-p B. Бeмкo i д-p Ба6'як, мel l i  зaкиAyвaди 6oзrla-щo,
тiльки нe тe' rцo я дiйсlro po6ив. Toдi я 3rIoB пеpскol laвсЯ' щo Cтeпatl
МаB Pацlro' кoли зaIIeDIl,IB Меtte' tцo кo,rи та BсиlIa r l iruлa Ilа i l l ruy
oсo6y, Мerlс за тe lI iхт<r l le 6yдс чiпати.
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Стoпoн 6oндopo (Пpнннхн Аo хoPoх,тoPиcтxки oco6н]

Пo вiйнi я пepe6yвaв y та6opаx AiПi* в 3aльц6ypгy, кyди й
пеPеAaнo меrli пpивiт вiA Cтепaнa Бaндepи. Пpивiз мerli тy PaAiсrry
вiсткy мгp. (мaгiстp Iи. ГI.) oсип Tюшкa, 6lизькuЙ йoгo
спiвpo6iтник i дpyг. oсип xсив тoAi в Iнс6pyкy в Австpii, де й пoмеp
2 вepeсня 1983 p. нa 76-oму poцi л<иття. Мl мaли пiдгoтoвити
спiJrьHy зyстpiv зi Cтепанoм. Tим чaсoм я виiхав 3 PoAинoIo дo CIIIA.
Зaки я встиг yдalцтУBaтпcя в Hьro-Йopкy' Aiти тя,ккo зaхвopiли, i я
мyсив виiхaти 3 t|V!N|v| нa пpoвiнцilo, щo6 Pятyвaти iх пpямo вiд
смеpтi. Tyг вiддiдрaB I}re}Iе oсип Tюшкa, i мvt знoв o6гoвoPюBajrи 3
}lиl|1 },ro2lсlивoстi зyстpiвi з Пpoвiдникoм. ЧopI{ий Aeнь 15 лсoвтня
1959 poкy** пеpeкpeслив нaзав,I(Aи цi нaпli мpii i плaни.

Мoгдo 6и виAавaтися' щo: 
-;- 

наPисaх пpo oсo6y Cтепaна
Бандеpи вп,rетеHo 3a6aгaтo мoik oсo6истиx спPaв. Мoiм llaмipoм 6yлo
наBeсти кaIIвy' Aати тдo' нa якoмy тиIt{ BиPa3Hirде мoxtна пo6ачити
I{eпеPесiчHy' вe,rикy Aroдинy, якa цiлy свolo iстoтy _ A}rxoвy i фiзиr-
нy - вi.пдaJra цiJlкoвитo нa слРк6y зaгаJtьI{iй Haцioнaдь}riй Cпpaвi.
3авдaння, якi вiн Aавaв Iиe}Ii Ao викolIаtIIrЯ' - цe 6yли saстинки йoгo
ведикиjx плalliв, якi вiн сrr1вaB' o6дyмyвaв, o6гoвoproвaв' )|(ив ниIr{и
i пoстiйнo y rIеPBoBoмy нaпPy)I(енlIi rreAoспаItиx нoчей oчiкyвав вис.iriдy
iх викoнання. Haй6iльше вiH rt(!ryився AoлеIo тиx лIoAей' якi
викoнyва,lи Aaнi ниIr{ 3авAaннЯ' pадiв нeзвичaйнo iх щасливим
пoвoPoтаIr/t з нe6eзпечних aкцiй' a ще Ba,Kче пеPеll(иBaв зaB2I(Aи
Мo)tииBi пPoBа,lи' HеBAaчi.

B тoй чaс як Пpoвiдlик 6yв пiд зaгPoзolo смеpтi i каpaвся Poкaми
y вoPo,киx тIoPмax' вI,tJ(oBaIIi i виIцкoденi ниIt{ чДени oУH, зoкPемa
йoгo нaй6диx<чi спiвpo6iтники (згaдaти 6 oлексy Гaсина
"Aицapя"), нa PiзIrиx вiAпoвiAaдьниx пoстa)( i з piзними 3aвAанtlяlvlи
пPoAoBx(yBaJrи oPгarri3aцiйнy пpaцю i 6opoть6у тa щoPa3 кPaщe
I]икoнyBaJrи свoi o6oв'язки. ПA чaс BiйI{и MИ 6aЧ|4^v| ix пoстiйнo в
6opoть6i пPoти всiх нaiзникiв на наIIIy зе!{дro. Чисдo iх пoстiйнo
poolo. Ti дroAи кorr<нoi хBv|^v|HИ вiдryвали нaд сo6oro ведикy A}rхoвнy
IvroPадь}Iy силy Aroдини-Пpoвiдlикa' яка нaA rrими чyвaдa i всiм
кеpyBаJlа.

.A,.p Boлoдимиp CтapoсoJrьсЬкий, o6opoнець Cтепaна Бaндеpи нa
Baprшaвськoмy пpoцeсi, згаAyBaB пPo такий BипaAoк. Пpoкypaтop
зaпитaв БaIrдepy: uЧoмy oУH велa PoкaМи сJtiAствo нaд AиP. Iвaнoм
Бa6iем, зaки йoгo в6илa, натoМiстb мiнiстpa Пеpaцькoгo зaмoPдiyва^a
6eз нiякoгo слiAствa?". Cпoкiйнa, xoJroAнa вiAпoвiAь Бaндepи 6yла:
",Д,иp. Iвaн Бa6iй 6Уu чJlенoм yкpaiнськoi нaцii, oт)кel Йoмy

. Cкoporeння oнrлiйськoro висrloву diзp|oсed Pgrsons, nopвмiщoнi oсo6и.

.. Toro дня у Мюнxeнi Cтonoх Бoндepo эorинув вiд pук oroнro KГБ.
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пpисJryгoвyвaJlo пpавo' щ06 йoмy Aoказaти йoгo винy. Мiнiстp
Пеpацький 6yв vленoм вopox(oi нaцii-oкyпаЕIтa' тиlvl сaмим саtvr
tloсив нa сo6i виpoк сrvrepтi 6eз пoтpe6и пPaвнoгo AoхoA)l(еtIIIя з 6oкy
oУH". Пo тих сдoваx y сyдoвiй 3алi зaпaдa тя}I(ка пpигнo6^юIoча
IrloBчaI{ка' пepePвaнa чиilt,tсЬ тя2t(ким зiтхaнням: .Мyй Бoя<e!" A нaм,
yкpаiнцям, дoстoЙнa гopдiсть Po3пиPадa гPyAи 3a тaкy гiднy
вiAпoвiAь i пoстaвy Пpoвiдникa oУIl.

Ми, йoгo най6дия<чi спiвpo6iтниКv7' NIa^И 6агaтo 6iдьцre нaгoA
вiднyвати тy ве,lич нe6yAeннoi дIoAиIrи _ IlаIIIoгo Пpoвiдникa _ i
6уи зa ньoгo гoРAими. ,\ля нaс це 6yв взip тoгo пoкPoIo людeй
вeДиKoгo хaPaктePy' якi веpuraть iстopинrIi дiла свoix нaцiй. Tакi
JuoAи в)I(e не Pаз ПoЯB^Я^v1cя в кPитичних ситyaцiях yкpaiнськoi нацii
B минyjrих епoхaх нaшoi iстopii. B наших чaсах цe 6yли Бaндepи,
Кoлoдзiнськi, ТTT1жeвинi, Гacини, Koссaки, Гpицai i Aytке чис.дeннi
iнпli. Boни свoiм свiтдиМ пpикjrаAoм' кPиIIIтальним хаPaктePoМ'
вiAвагolo, зaвзяттяМ' вмiлiстlo, )кepтвolo цiДoгo свoгo ,I(иття вихoвaди
цiлi пoкoлiння 6opцiв, якi пiцrди з t|ИNI|4 i зa tlими нa 6iЙ зa свiй
tlаPoA' a як тpe6a 6yлo, - тo й tla мyки i стpa,кAarrня за вoлIo
Укpaiни, зa ii честь i славy.

Пo Cтeпанoвi Бандеpi зa Бoэким пPoМислolt{ цIo BсенaPoAHy
6opoть6y oчoJlloвaв i неto вмiлo кepyвав oAиtI iз йoгo пePIItих
спiвpo6iтникiв - Яpoслaв Cтeцькo, ЯKv1i| Bv1ЯBv|в свiй нeзлaмний
хаpаKтеP y пoльсЬких i rliмeцьких тIoPМах i кorlцтa6opах i свiй хист
AeP)кaвнoгo lvly)I(a Bисoкoгo кдaсy як гoJloвa ,Д.еprкавнoгo Пpaвлiння
Укpaiни, гoлoва АБH, гoлoвa Пpoвoдy oУH.

CьoгoAlti в)I(е 3-3a свiтiв дoлинa€ Ao ttaс' як Бolкe 6лагoслoвeння,
гoмiн слiв нalцoгo Bедeтня .\n<a, кaтop)l(никa i мyненикa зa вipy i зa
нaPoA' пePlпoгo пaтpiapха Укpаiни Блaя<eннiцroгo Йoсифа, який, ще
6yаysи B с}Iiгax Cи6ipу, пiдтpимрaв yсix 6opuiв i стpaдtикiв Укpaiни:
uHе 6iйтеся, 6o з нaми БoГ!"

Mакаp B. Cnoмuнlt па poэОцll,u. 3t6p... ?":уfУ2":I."'t
3а. pеЭ. M.. Kулurcа, P. KцлuкЪ, пioф. II..Й. Ilom'lчнot.o. -

Topoнmo - Кu7в, 2001. - T, 4. - C' 84 - 88, 117 _ 133.

3лiaа напpаaо: Aеся Банёеpа, Яpoслава Бaнdеpa' Сmепаlt БaнDеpa,
Наnnлка БапОе7эа,,А,мutп1lo IVIuськiв
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(26.w. 1 9 1 3, с.,\o6piвпянu СmpuЙcъкolo
p-пу, Aьaioсъкoio6п. - 16'v.1999, Фfutа-
Эепъфiя, сIIIА) - nфoiDнuй 0iяч ОW:I'
I.Iаoшвся у Cmpuilcъкit7 l,ilуlttазii (1923-
32), пoшilv ttа lopudulнot*у фaкупьпеnli
tЬвiвсъtoю у нi в еpсumсtnу, naDal uкill,аlв
УBУ o Пpазi (1941). Члrtl ,,ПIlac-tl|у',.
rIпен звенa Ioнацtnва ОУH, o.loпtoвaнoNo
RoпoDuмupollt, Tuмчieп. ( 1 929 -32) . Пo -
вittloвuй npoвiDнuк Cttlputiщuнu вia 1932,
uлен Спlpu,t7cькoi oкpуwснoi скзскуmuвu,
6paв уt'лсlltъ у вudаннi "Бюlunlеня Кpаа-
oooi Eкзaсуttluвu ОУH на 3У3'' ' Pеdаcц.
вl7в 1л3еn'u ,.Moпodе СеILo''. ,,Hаul

caintolпяd',. тIluн КE oУH 3Y3 (1939). Пoпinш'язе,rь пaпъcьrcuх
mюpеl|| tпа нi'llt.сцьrcuх кoнцnш6opiв, зoкpемa Оcoенцi;ntа в 1941-45
pp' (N' 49734). IIа еltirpацii в lli*ц,tчuнi. B 1945 p, - pеDаmюp
уqpIaJLa drш мlлфi ,,IОнак,', pеФеpa1fiI пponашltDu n'Фсltoвoю |'po-
вo0ц oУH l-Iiмеч.tuнц (1945-48)' wwн IIpoвoDц 3Ч oУH (1948-
52) nш Уnpавu 

^wIB. 
B CII^ - в nrcРенoooмц npoвoDi oУH, uлен

Ioлaoнoi anpаau ootlСУ ma pеЙona,ii lпцpюпц ,,Bi.,|Ilк,, . /oкnюp
фiлoaфi|' УBУ (1968). t7вшop folлntюr npaцъ 3 iсtпopii aкpаi,IсъlФ-
xo вtЦ]вo]Lь,|o'o para: За, чuonoma nonцiЙ укpaiнaкolo вu:loollьfloNo
paху.- Mюнхен - АoнЭoп, 1955; IIapuc iсlnopii oУH / Зa pеD'
Аенtaвcькolo С., Illmuкattа y',', ЧaЙкiвcъюю ,A,, - Mюнхен - Aoн-
Doн - Hькl-Йopк: Укpaiнсъке oЙавнuцmвo, 196,8; &шн Кoнooаltzць.
- Toфнtпo, 1958; Сmсtшн БaнDеpа - cu,toroll pевoпtoцit\нoi 6езtaм-
tt'фtotiсoввttlu. - Hью-Ilopк, 1961 ; hман IIIцхевuv (rен' Tаpc Чщl-
pшt'кa). Кoман}up аplllii 6eзсме?nntuх. - Hью-IIopк - Topoнnto -
АoнЭoн: Tooapucmoo Кoлuulнiх Boякiв УIIА в 3СА, Кaнаdi i fupotti,
1970; Pевoпloцit7нuй 3I}Iа| a| У9CА. Xnlo tnaкi ,,fuнЭеpiвцi',, ,,мallь-

нuкiвцi,', ,aвiйкаpi'' . - IIъю-Йopк - Topoнmo - AoнDoн: Coюз Ук-
pаittськuх Iloпi,nю, lвнiв, 1 9 8 5.
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3yстP1ч l 3l стЕпAHolvt БAt|ДЕPoЮ

Cтепaнa Бaндеpy, r\,toгo стaPшoгo тoBaPиIIIa зi Cтpийськoi гiмнaзii,
зyстpiв я впеPIцe нa пoдвip'i <.Pyськoi Бypси>, де мiстилaся тoдi
yкpairlськa гiмнaзiя. Toчнirцe Kа)кrIи' цe 6yлa зyстpiv oArroстoPoнHЯ.
Cтепaн 6yв тoдi yчtreм Iцoстoгo клaсy' як я стaв ..пеptшакoм''. Cepeд
y'rнiв гiмнaзii рнi ни)I(чих клaсiв зtlaди пo iмеlIi i з вигJl,IAy всix щнiв
Bищих lоtaсiв, a yянi вищих клaсiв rla щнiв ttи)t(чиx кдасiв нiякoi раги
нe зBеPтa.пи. Toмy й Cтeпaна Бандepy я знaв в)I(e в пepшroмy юtaсi,
6o 6aчив йoгo кort<нoi пepеpви нa пoдвip'i, aлe вiн нa менe' oчeBиAнo'
нiякoi yваги lte зBеРтaB. Пoдi6lrе вiAнorrrellня пpoAoыкyвалoсл й тoдi,
кoли я сTаB чJlеtloМ плaстoвoгo кyPellя' в якoмy Cтепаtl, хoч мадий
i rlепoкaзний poстoм, 6р vленoм кoМaнAи.

.Д,iлoвo зyстpiв я Бaндepy лiтoм 1932 p.' кoJlи я' склaвцIи
матypy' став Aiйсним чдеtloм oУн i пoвiтoвим пpoвiдrикoм oУH
Cтpийщини. Cтpийщинi пpипaлa тoдi вa;кливa Poль в кoльпopтаrкi
нeлeгальнoi лiтepатypи oУH: в Koнloxoвi кoлo Cтpия 6yлa влапrтoвaнa
в кpиiвцi AP}каPня' тo6тo цикJloстиль' нa Якolt4y APyкyBаJlисЯ
"Бюлeтeнь кB oУн", ..Iotlацтвo oУFI" тa iнпri виAаIIHя Кpaйoвoi
Екзекyтиви oУн, i vеpeз CтpийщиrIy йurда з Чеxo-CдoваччиtIи
..Cypпta'' й iнrпi BиAa}tIlя закoPAoннoгo Пpoвoдy oУI{. B пopoзyмiннi
з пoвiтoвим пpoвiдникoм oУH Микo.пaiвu1ини Алдpiсм .A.aнневським
6yлo влaIштoBаHo лiнilo кoльпoPтая(y тaк' щo лiтеpaтypа з Чехo-
Cлoвaччини irцла пiA кotlтРoJreм opгaнiзaцiйнoгo pефepeнтa oкpркнoi
екзекyтиви oУH oдекси Гасина дo Koпюхoвa, з Кotltoхoва - Ao
.Д.o6piвляrI, а з.Д.o6piвляll зa6иpaв фipolo, oдягIryвIIIись, як звизaitниЙ
се,lяHиH' Aндpiй ,Д,анveвський i Aoставляв [i дo Аьвoва. У Aьвoвi
зyстpiв я peфepента кoJrЬпopта,кy стyAеllTа Hикoдишинa з .A,o6pян,
aJle кoли 6yлo пoданo нoвиЙ пJratr пеPeвo)кeння лriтеpaтypи oУH, вiн
пoд'aB менi, щo тoй плaн хove пpoвipити Йoro зBеPх}Iик' pефеpeнт
пPoпaга}rAи Кpaйoвoi Екзекyтиви oУFI. B yмoвлениh чac я э
.Д,аннeвським пpиiхали Ao }Iьoгo' i тoAi я пo6avив, щo HиIrr е знaний
менi мiй стapший гiмнaзiйгlий тoBaPиIIr Cтепalr Бaндepa. У6paвшись,
як звичaйний сiдьський xдoпeць' вiн пpиixaв фipolo,A,aнvевськoгo дo
.Д.o6piвляlr, пеPeнoчyвaв y lr{eнe нa o6opoзi i вpaнцi, Ao схiA сoнця'
пoixaв фipolo з Koнюхoвa в AальIIIy AoPoгy а)I( Ao чeхo-слoBaцькoгo
кopAoнy. "Як peфеpеtlт кojlЬпoPтa)кy я вiдпoвiAаlo не тiдьки зa
лiтеpaтypy i ii пpавильний кoльпopта,к' aле й зa Aoдro кoльпopтеpiв, -
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А B чaсi PiзAвяних вaкаIliй L932 _ 33 p. вiд6yвся y Aьвoвi, в
н АкaAeмiчlroМy дoмi, спeцiаllьtlиЙ AеслтиAe}Iний виrпкiд д"ltя пoвiтoвих

пpoвiдникiв oУFI. Ha тoмy виrцкoдi пo6aчив ,I зl loвy Cтепaна
5 Бaндepу. Biн 6paв yчaстЬ мaй>кe кo)кHoгo AнЯ нe тo як викляAaч, не

1 'o 
як yчaсник: дoклaднiшe гoBopив пPo пpoпaгaндy i зaймaв сдoBo B

" iншиx питaнHях виклaдiв i дискyсiй, aде нiкoди нiяк нe Bv1яBИB TvINI'Д
| яке стаI{oвищe в opгaнiзaцii вiн займaе. Учaсникам виIIIкoдy'
, oвевиднo, йoгo нe пpеAстаBлeнo, i вiп нi слoвeчкoМ тoгo не IIopyIIIиB.
n A ц", як пiзнiгце нa BapшавсЬкolиy пpoцесi 6yлo виявлelro, 6р якpaз

час' кoЛи Стеlrаll Бaндepа нa AoРгlerr}rя Пpoвoдy oУH пеpe6paB пoст
викoнyloчoгo o6oв'язки Кpайoвoгo ПpoвiдIlика oУII, i згаAaний
вицrкiдьнний кypс пoвiтoвих lIpoвiдtlикiв oУH 6yв зopгaнiзoвaний
B^aсне Бандеpoto як Кpайoвим IIpoвiдникoм. Cвoеro скpoмнiстro
Бaндеpa i тoдi, i весь чaс вМiдo мaскyвaв навiть пePеA чJrенaми oУH
свiй opгaнiзaцiйний пoст. II]oйнo зi звiдoМJleнь з Bаprпaвськoгo
пPoцeсy я дoвiдaвся, щo.,Бa6a'' - Бaндepа' якoгo я дaлi вва)кaB
pефеpeнтoм пPoпaгаIlAи, е в дiйснoстi Кpaсвим Пpoвiдникoм oУH.

Пo poзвалi Пoльщi зyстpiв я Cтeпанa Бaндepy в Kpaкoвi. Я
скopo trеpеiхав на Хoдмщинy opгаtliзyвати Мo,loAeчi вiAAiди. Кoли
пpи нaгoAi тa6opy пpoвiдникiв мoлoдi в Кpиницi я BстyпиB Ao
Кpaкoвa i зyстpiв Бaндеpy, Biн пoPaAиB мelIi iхати дo Пpaги i там
в Укpaiнськoмy вiльнoмy yrliвepситeтi зaкiнчити мoi стyдii. ..Hам

тpe6а в opгаlriзацii людeй з закiнчeнoю yнiвepситeтськolo oсвiтoto,
щo6 нaпli пoдiтичlri пPoтиBHики lle МoгJtи вoloвaти пPoти нaс
дeмагoгisнo, 6o нленствo oУH _ тo самi сeляни й po6iтники тa
пovaткytoнi стyде}tти'', - кaзав вiн.

Taкy пopадy вiд БaндеРи oAepх(aв я вAPyгe в vеpвнi I94L p'
Hапepедoдtri нiМeцькoгo МаPlЦy пPoти сссP в oУI-I 6улo
зopгaнiзoвaнo IroхiAнi гpyпи oУFi. Я 6ув пРизнaчеIlий дo вiAAiлy, щo
rriд пpoвoдoм Яpoслaвa Mapтиlrця МaB iти дo Poстoва. Tа неспoAiванo
нa УBУ мeнi 6yлo визI{аtleнo oстаннi iспити нa 26 vepвttя, i мoi
пePeкoIr)rвaнIrя пPoф. ТTTляxтичeнкa, щo6 менi пеpeсyненo тoй
PечeнецЬ ga 2О чepвня' l*е рil.lналисЯ yспiхolи. Я пoiхaв дo Kpaкoвa
i в зyстpivi з Баllдеpolo пoзвiтрав йoмy пpo Мoto ситyaцiю. Я зaявив,
щo Peзиrнylo з iспитiв i йдy з пoxiArroю гpyпolo. Алe Бallдepa
спPoтиBиBсЯ: "Як гIoчllеться вiйнa, Bсе пiAe AoгoPи EIoгaMи' i ти нe
3нaти кoли знoвy 6yдeЦ| MУc|4тИ пoBтoPяти icпити. Bepтaйся дo
IIpаги, кirrvи стyдii' a Як oAePжиlu Aиплoм Aoктopа' oдep2киlц iнIIIе
заBдaн[Iя''. I{e, як пoказа,loся IIiзнiшe, l le тiльки Aадo менi зМoгy
зaвePIцити мoi стyAii, aле й вpятyвaJro lr{erli }1<ИттЯ| 6o цiлa гpyпЬ, з

lуcтpili зi Cтoпoнoн Бoндopoю

якolo я lvtaв iти' пPoпaдa 6езвiсти. Пpипyскaепro, щo 6yлa з,loв^eнa
rестaпo i 6eз сyлy вci 6уlи poзстpiлянi.

Пiс.lrя вiйни }цoвeJroсЬ lvtеIri спiBпPaцIoBaти зi Cтeпaнoм Бaндеpolo
зPa3y на пoсгi чJrенa теPeнoBoгo пPoвo,цy oУH HiмечЧИt||1' a oпiсля _

як чден Пpoвoдy oУH, oчo,lенoгo Cтепaнoм Бандеpoto. Пpи цiй
Ilaгo,цi я мaв зIt,Ioгy пi3нaти з 6езпoсеpедньoi o6сеpвaцii й iнпri
пoзитивнi пPиKмeти Бaндеpи. ПеpпIa 3 них - цe йoгo a6сoдroтнa

дiлoвитiсть. Hа всiх зaсiAalrняx Пpoвoдy Бaндеpa 3веРTаB yвагy нa

дiлoвитiсть, нe ,1106ив зaгaдь}Iикoвих PитoPичHиx пPoIr{oB' сам нiкoJrи
Hе в)l(иBав пoписoBoгo пPoмoBництBa (пиIцнo}toвстBа) й iнtциx
3AеP,I(yBaв вiA вiAхoдxсення BiA теми Й зaкiнзyвaв кo2к}Iy тoчкy
пPийtIяттям oстaтoчнoгo piIшення в дaнiй спpaвi i дopyненням' xтo
вi,цпoвiдaе зa Bикoнaння Aalloгo pirшення. Cвiй пoгаяA вислoвдroвaв
накiнцi, пiсдя тoгo як висJloBиJlися всi iншi чдeни Пpoвoдy, i пepед

Aискyсi€ю. Cвiй пoгляA y Aискyсii зaBзятo o6opoняв, aде пo закirrчeннi

дискyсii стaBив вtlесoк oфopмленoгo piIпeння нa гoJroсyBaнHя' i кoДи
тPaпД,IJtoся' щo йoгo 6yлo пepeгorroсoваllo' вiH 3 PеслеIсгoIи (пoваIolo -
IvI. П.) пpийпraв piшeнlш .цo вiAoма як o6oв'язyloче йoгo й нiкoли
сal}IoвiJrЬнo йoгo не п{irrяB. Tак 6yлo, н€tпPик^aA' y спpaвi РoзIvroв 3

opгaнiзaцiеlo пoдк. A. Mедьникa: Бaндepa пoiнфopмyвaв чдeнiв

fipouoдy, щo вiн пoAaB пoJrк. Ме,lьникoBi вимoгy oфiцiйнoгo
в"'н"ння tlиlvl' щo йoгo стaнoвищe' щo oУH y свoiй пoдiтичнiй дii
Ivryсить opiентyвaтися на Hiмеvнинy тa вести yкpaiнськy
пPoти6oJrьшеBицькy 6opoть6y в зaJlе)I(Eroстi вiA пданiв тa iнтеpесiв
Hiм"""ини, 6yлa пoмилкoro. Iнaкцre всЯкi пеPетPaктацii (пеpeмoви -
M' гI.) недoцiльнi. Ha Пpoвoдi пiсля гаPячl4х дискyсiй йoгo 6yлo
пePегo,roсoBaнo. БarrAеpa пpийняв цe Ao BiAoп{a й yпoвнoвaжив
ви6paнy Пpoвoдoм тpiйкy Ao пePeгoBopiв. Biд6yтi зyстpiвi Hi Ao чoгo
нe AoBeJlи' aдe кoJrи нa Пpoвoдi 6yлo пpийнятo tloве Piшeння нiякиx

PoзМoв 6iдьше нe Beсти' Бaндepa aнi сJroвeчкoм ltе нaтякнyB нa
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Пcтpo Мiуух

пеPегoвoPи 3 iHцIиIrlи паPтiяl\,tи Як зaйвy витPaтy чaсy. I в цьolt,ly
I]ипaAкy Пpoвiд oУH пpиймaB PilIIеHня IIPo це' i знoвy Бaндepa нi
слoвечкoм нe пoвчaв: "A я казав' щo тaкe 6yде закiнвeння''. Biн
Ko2I(нy ваяснiпry пpo6лeмy ставиB нa o6гoвopення ПPoвoAy' вип{aгaв
oстатoчнoi пoстaнoBи Пpoвoдy i кolкнy пoстaнoвy цiJroгo Пpoвoдy
Peспeкт}.вaв Heзaлe)кнo вiд тoгo, чи вoнa 6yлa пo дiнii йoгo пoгдяAy
чи' I{aвпaки, 6улa пePeгo,roсoванHям йoгo дyмки.

.Д'pщolo ,цoAaтHьoIo пPиKМeтoю Бaндеpи 6р йoгo щupиit Pеспект
Ao кo)I(Hoгo пo3итиBнoгo кPитика i нехiть Ao кo)t(Hoгo' хтo
пiрra6yзнroвaBся. Biн paаo сдyxав кpитиsнi Ayмки i нiкoди й тiнi
вoPox(oстi нe виJIBJuIB пPoти тoгo' xтo xoч 6vt Й нaЙtocrpiше' аде сгPoгo
Aiдoвo кPитикyBаI] йoгo пoгляд чи йoгo пoст€lвy B Aaяollty питаннi. B
1957 poцi менi дoвeлoся пoдетiти з CIIIA дo Hiменнини y спPaBax
вiдrrкoдвaнь ддrя yкpairrськиx <<кацeтникiв>> (в'язнiв кoнцтa6opiв _ М.
П.) i, як Bv|яBv|^ocь' зaAeP2I(атись таIr.t нa сiм мiсяцiв д'llЯ пPoвеAeнHя
спPави чePeз тPи iнстaнцii нirvleцькoгo сyAlвHицтBа. Bхсe пepшoгo ти2|сtя
Бaндepa 3апpoсиB tvrеIle нa o6iд y неAiдro Ao сe6e i пoстiйнo pirшщe
пPигaAyвaв: ,,Пatrа,яТaЙ, 

щo r{а сдiдyroчy недiдIo ти зaIIPoшeний на o6iд
дo менe''. Пiс-м o6iдy lt,tи гPaди B IIIахи i дискщрали' I{е Paз AРке
гаpячo' якщo я пlaв iнurий пoгJl,IA' як вiII' i нiкoди нe тpaпилoсь, щo6
вiн o6ypювaвся чи o6pалtyвався i пepeстaв пiсля тaкoi гapячoi вимiни
Ayмoк пPига'q1вaти: uHе зa6yAь' щo нa слlAytoчy нeAiлro ти зaпpoшeний
lra o6iA дo мeнe! ''. Hавпaки, вiн пoгipДr'rиBo ставиBся Ao кo2кtloгo' хтo
пiрra6yзнtoвaвсл йoмy' ..ЧoгoсЬ вitI вiA мelte хoЧe', - кaзaв вiн пpo
тaкoгo' хтo став пePeA ниIt{ вихвaлIoBати йoгo. "Я xoчy 3I{aти пPaBдy
пPo кox<нy сrlPaвy' a ii найкpaще пoAa€ вiдвaх<ний кpитик'',
пoяснIoвав Бaндеpa.

Пiд. кiнець 7944 poку нiмцi звiльниди 3 кotlцтa6opy Бандepy,
Cтецькa й iнших yкpaiнцiв.в'язнiв кoнцтa6opy Caксенгaвзен тa
AванaAцятЬ B'язнiв з Авruвiцy _ КлимиIцина, Aeнкaвськoгo, Paка,
Pе6eтa й iн' _ i пoстaвиди Бандepi вимoгy' щo6 oчoденa ним oУH
стала чденoпr пpoнiмецькoгo Укpаiнськoгo кoмiтeтy, a в llaгoPoAy
зa те 6yлyгь звiдьнeнi з кoнцтa6opiв yсi iнuli yкpaiнськi пoдiтв'язнi.
Бaндepa вiддинyв тaкy пPoпoзицilo, вимагаIoчи' щo6 нiмцi нaпеPеA
BизнaJlи AеP,I(aBl{y незaдeл<нiсть Укpaiни i як ypяд Укpаiни УГBP
a6o Tипrчaсoве Укpaiнське ,A.epxсaвIre Пpавлiнrtя з |94I p. Aле
пеPеA oстатoчнoк) вiдпoвiддlo Бaндеpa пеPeAaB .Ao нaс' в'язнiв
Авшrвiцy, Jlиста з зaпитoМ' Як ми стaвиIvroсь Ao тaкoi спpaви, 6o
якщo вirI oстaтoчllo вiдмoвиться BiA yvaстi y пpoнiмeцькoмy
Koмiтeтi, тo нaс yсiх, щo зaдиIцаIoться в Авrпвiцi й iнцrих
кoнцтa6opaх' л{Ae смePть. "Я rlи6oкo пePeЯ(иваIo мo)I(диBiсть вarцoi
зaги6eдi в iм'я чистoти пepед Iстopiею нarцoi iдei", - писaв наtlr
Бaндepa. Пiсля наpaA ми всi aпpo6рaли стаtloвищe Бaндеpи.

Koли внyтpi oУIJ BиPиrryв кoнфлiкт, викдикaний uoпoзицi€Io''

Pе6eтa, закиAoМ' щo нi6итo Кpaй стoiть нa iнших iдейнo-пpoгPaмoBиx

3устpiз i  з i  Стeпoнoм 6oндeдloю

3лiaа наnpaao: Спеnaн Банdеpa, АJуLut||po Mucъкiв

l l . ' . l r l t( i ; iх.  - .  11 ' tr l ,1 i  ' ] . j ! l . , )  It/ l , t t l l l  \11(.h , l : l l . : l , \ l ( , ' I l i  
; . i t IIt ' l t t t l l  I(1,.11t1, 11.1

засiдaннi l lpoвoдy 6yла I l<rстаtзлсrta пl)ottoзицiя, щo l laйкpaщим
спoсo6oм лiквiдацii rliдoзpiлo стBoPetloгo кoнфлiктy мiл< 3Ч oУ}I i
Kpaсм 6улo 6, щo6 сaм Cтепaн Бaндepa i двa пpeдстaвники
"oпoзицiin - Aев Pe6eт i 3eнoн Матла - пiшди дo Кparo i тaм в
oсo6истiй зyстpivi з Пpoвoдoм oУЕI IIa yкpаilrськиx зeМдях
пPoAискyтyвaли Й oстатoч}Io виpitшили кolrфлiкт. Бarlдеpa вiдpaзy
лpиЙняв такy пPoпoзицilo i залвив пPo сBoIo гoтoвiсTь невiAкJlаAI{o
iти oсo6истo Ao кPaIo, Aе lIIа,liB тepop LIKB.Д,. I лишle кoди Pе6ет i
Мaтдa цro пPoпoзицilo вiAкинуlм Й вiдмoвилися iти oсo6истo в
Укpaiнy, Пpoвiд зч oУ}I пеPекortaв Бандepy, щo6 вill сам rle йцroв.

Bpeштi, i як Kpaйoвий Пpoвiдlик oУH пiд пoльськoro oкyгIaцi€ю'
i як Пpoвiдlик oУH нa eмiгpaцii Cтепан Бaндepa piзкo пiдкpeсдюBaв
кoнeчнiсть poзpiзнення: вltyтpi oУI{, пiдпiльнoi opгаlriзацii нa
вiйськoвий JlДAl - вiйськoвa пo6yдoвa й Aисципдiнa' a в гPoМaAськiй
пpaцi - щиPe шaнyвaнrlя пPиtrциltiв дeм<rкpатичrloi пo6yAoви й пpaцi.

onуdлIкoaанo:
Cпputiщuна : Icmopuннo.мeмуаptluй з6lpнurc Ctnpuйщuнtl,

Cкlльщltнlt, Бoлeхlaщuнtt,,\oлltl lщu'lu' Pollсняtnla-щuнu,
xtуpаaeнщuнu, x(udа,lloщuнtl l MuкoлаIaщuнu. - Hъю.Иopк -
Topoнпo - Паpultс - CuDнeй: KoмImem Cmpuilщuнu, 1990.

T. 1. - C. 235 - 238.
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Mgdpuft Cmeпан - ,,Mечlluк''
(5х.1919, c. КPuве PaЭeriвcькol'o p.fla
Аьoiвcьlai o6л. - 20.N.2004, м. Hoвul7
\Iпъм, Hiме,сauнa). Члat. oWI з 1937 p',
:l t йoм. сtttанu,лluй i фI1o,t1tlий npвi}tшк ltа'
t\DеЙвuplнi. 3 1940 p. - 3o'я3кoвul7
,,tiус Фaйaouлt npoaibtшI<oD' oWI ш 3У3
],цutoм Клшцiвu+t. - 

.leаaa4oro t\еrенЭoю,'
i llpooiDнuкoм Ctnашнoltо fuнЭсpoto.
\, ciчнi 1942 PoкE flа.npaвIеltul7 ,Цt
(|.ьiЭнU Укpаlну Эля po6onu в oWI,,utzн
Kuiocъкol.o o6ллаlot,o пpoвйц. В лunнi
1()42 polq LеC??loпa зampuмa€ l7ot'o нa
Ьi;юцеpкiвщuнi, uш noЭoм' вtпiкae з
|t l lopu|u. Зacmуnнuк oкpaцшoxo oiliсъкo -

вtlttl p'фlllt,tittt,t О\,II i кеpiв,luк вiйaкoooi poзoiDкu Сolaлъupl,-
нu (1942 - 43), loаpеъuftloвaнut7 tеottаtto 21.11.1943 o c. olляbiв
PаЭехiзaкoю p-ну Аъaiвсъlai. o6п, Засуdlксtlut7 ltацuсrпanаlм сgЭolt
,1а I<аpу cмеpnli (пеpе6уваo a |nюpllлх нa Аoнцъкot,o ц Аьвoвi i
Moнtтleлtoniх у Кpакoвi), яla tiot,o ol|4uflarlIl' захodaм,u dpaзlз-
nibпiльнuкiв i ltаpеwlloi Аеci. ,Aпаryцiilнuй сgЭ зuцiнuв фзoпpiл ln
кoнцma6opu Гpocc-Poзeнa, Carccенtацзенa, Paвенc6pюкa, Eльpi,ха,
lopu, fupвн-Бельзсttа. Звiльtuнut7 aшпit1цпмu o кaitпнi 1945 pку.
Члn Пpoвodу ЗЧ oУH нa,юпi з С. fuнЭepoю tflo mеpеttoouй npo-
oibнuк oWI у Hiлс,tluнi, oEuн iз opшнiзаnюф CУMу nta кфiз-
нuкiв I.[IУE' Опuнuaшuсъ в a,'сpul<aнсъкit7 зoнi ol<уnацii., Mуdpuк
pя'rnae noпitnuчнuх еt"lilpанtniв вiЭ padянсъкuх pсnotflpiацil7нuх
taмicit7, а tto сgtпi - oid oшptпi в ГУt1АIaх. Itя po6oma Эonaмanаe
вiDнoontoваnlu ompa,uнi 3в, я3кll, вiн foшtпo зaйма'eтпъcя optлнin'-
цiсto lpoмаDcьKo|o 7ftunnnя aкpafuцio ц Hbv,t,luнi. Спpaвoto йolo
усut|mя cmtul,o кеpiзнцmвo poзoifuano ОУH ш dopуr,tсtt.tul fu.нDеpu.
Hе маючu onе??nя нa oлаcнi oеpataoнi onpaюnapu, 6уDцнu пiD
t|'uc,oo'|, сttсцcлуuс6 iнuluх Dеpllсаз, вiн poзoм з iнulutуt.tl в CБ oУH
npomuс1tloя.лu WБ i нz Эonцскoltu do paDянi'u.цi|' lкфi1tсъкxl.х opшнi.
юцiй нa аЙrpaцii. Buкoнцвaв oаllслuai Функ.tцii в ОУH-p: u ПpoвoЭах
oУH ш чaлi з Я. Ctnе.tФlaм i fuс'ulwvt Олrсъкiзull - optаtti.шцit7нo.
кЙpoutz pфеpaа,', з 1991 poку o6ilыaв пмаЭу Ioлoвu Ioltryнad Pа?tl
oWI, taпu ПpooiDlшlotul 6ула C' Cmсцью. B 1978 - 88 pp. 6цв
lacn'anнuкo,| npетuDенnш Coitloвolo кoltlpеca вiлънuх aкpaiнцiв
(сКBУ) в &poпi, aloпuзнui| cпiвф6imнuк futаttlюх ш3m| nш уqp-
ttалiз, 11 poкio o"юntoваo Кoopdutnцiйнut7 ocеpеDoк уrcpaiнcьlaх
lpмаЙьюlх уcttuzнoo у Йponi (КoHГУ), тю,tеcнuti.ла+ Bсеуrcpaiн-
aюna Бpntсntзa ОУH i УIIA, B 1967 p. Сmспaн Mечнuк шюpф-
уtсllut7 tnйвutltplo tlаlюpфoю Tваpuсtпщ юtluutttiх Фякiв wIAв CIIIА
i Ib,|obi - 

,.3ol,юlnul+t Xpеoпolw'' . '4oпop 
|uoнаd 30 rcttuc i otttснь cmI.-

nuсй npo diяшtliаnь oУH i wIA.

сIIoгДДи п Po сII'пAHA БA}tДtPly

B iстopii кo2кнoгo HаРoAy е oсo6истoстi, кoтpi пPaцeю для йoгo
дo6pa стBoPиди 6езсмеpтнi стopiнки свoеi дiяльHoсти. B нас'
yкpаiнцiв, y нoвiтнiй iстopii 6р тaким Cтeпaн Бaндepa, щo пoIIIиPив
i скpiпив 6opoть6y нapoAy зa Caмoстiйнy Укpaiнськy .Д,epя<aвy.
Бaндepa пo,roниB пrиpoкi Маси нaPoAy' a }toJloAe пoкoдiння зoкPeмa'
i з яснo oзI{aченoto Метolo спPЯМ}rвав iх чiтким IIlдяхoм Bизвoдьнoi
6opoть6и. Iменaми тaкиx мyх<iв нaзиBaв нaPoA чaс' в ЯкoDry вoни
Aiяди i твopиJlи нoвy iстopиsнy дo6y.

Пeprпoгo сiчня Т999 Poкy вiдзнaзили дев'янoстoлiття вiA
нaPoд2кеIrшI Cтепaнa Бaндepи, якoгo на 50-пry poцi яtиття 15 я<oвтltя
1959 p. 3a нaкaзoм 1рядy CCCP в6ив aгент мoскoвськoгo Кoмiтетy
.Д,еpх<aвнoi Безпeки (KгБ) БoгAан Cтaдrинський. B нoвilцiй iстopii
yкpaiнськoгo Bизвoдьнoгo Pщy Cтепшr Бандеpa _ нaй6iдьtц визнaчHa
пoсTaть. Biн 6yв вiAoмий в нapoдi як 6езкoмпpoмiсrrий 6opець зa
Уrсpaiнсьr<y Caмoсгiйнy Co6opнy i Cрepеннy,A.epхсaвy. Ha iм'я Бaндеpи
opiентрався пaтpioтиvний пoнeвoдениЙ, ale не скopeний Укpaiнський
Hapoд. Мoскoвськi oЦ/п€ll{ти Уlсpаiни дoвгi poки p&или шPo6и фiзивнo
3нищити Бarrдepy. B Мoссвi вipили, щo кo;rи зHищaтЬ C. Бaндеpy, тo
o6eзгoдoвдять opганiзoвaнy 6opoть6y oУH.p, якy вiн oчo,tloвElв.

Cлyяс6a Бeзпеки peвoлtoцiйнoi oУH poзкPи,ra сiм пдянiв
пiдгoтoвки дo в6ивствa пpoвiдника Бaндepи:

|) 1947 Poкy тaкy пiдгoтoвкy po6ив aгeнт KГБ, який 6р вiдoмий
пiд пpiзвищем Мopoз;

2) 1948 Poкy тaкий пдян Harиагaвся зpеaлiзyвaти агeIIт
Cтeльмaщyк;

3) 1950 poкy в6ивствo пiдгoтoвд,lJlи aгеHти з Пpаги;
4) 1952 P. мoскoBськa цеHтPa,lя пPисЛaлa Ao Hiпrеччиtlи A,IJI

в6ивствa aгентiв, якi вистyпaди пiA пpiзвищaми Aervrан i Aеryla;
5) 1953 p. no 3аxiднoi Hiмeччини 6р пpиcлaний агeнт, PoAoм

з Bo.lrинi, пiд пpiзвищепr Cтефaн Aiпгoльц, пPaвAивe йoгo пpiзвище
6yаo Aiппoльц;

6) веснoro 1959 aгeнт KГБ Biнцiк з Biшlя po6ив спpo6y викPaсти
синa Бaндеpи, гiмнaзiйнoгo }Дня;

7) |959 P. мoскoвська центPа,rя пiддoтрала МoJroAoгo пoляка,
PoAoм з Boлинi, якиЙ мaв пPидroAнo застPеJlити C. Бaндеpy i
laяB|4Tv|' щo вiн пorvrстиBся зa пoлякiв, щo пoтepпiли нa Boдинi.
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3Ilaсмo, щo тaк пoстyпиB в6ивник с. п. с. Пeтлropи в Паpи>кi.
Пpипyскaю, щo 6yлo 6iльtце пл.янiв, якi нaм HeBiAoМi' aлe з piзIrих
пPичин lх не вAa,roся BикoI{aти.

Moскoвське пoлiт6юpo ЦK кПсс нe AoпyскaДo' цlo зjloчиtl
в6ивствa Бaндеpи 6yде виявлetrий i вil\oмий y всьolиy свiтi. Бaндepa
пiсля смepти ще зaвAaстЬ yAаPy Мoсквi. ЕIайвищий сyA }Iilvlецькoi
Фeдеpaтивlroi Peспy6лiки в Kаpльсpyгe сyAив y6ивцlo i ствеpдив, Щo
накaзoAaвцeМ y6ивствa 6ув yPяA сссP. B Мroнxeнi в 1965 p.
..Укp.riнськe Bидaвництвo'' ви.цa,ro кrIи}I(кy ..Мoскoвськi в6ивцi
Бarrдepи пеPеA сyAolvl''. Itlилскa мас 695 стopiнoк, Ae oписaЕIo
сyAoвий пPoцес' зiзItаrlltя в6ивllика Б. Cтаrциrtськoгo i lloдaнo ItизKy
opигilraльttих Aoкy}lerlтiв. Пpo Cтепаlta Бalrдеpy t{аписaди кHи)кки A-
p Пeтpo Мipsyк - 

..Cтепа-tl Бaндepa - Cимвoд pевoлloцiйнoi
6езкoмпpoмiсoвoсти'' (Hьlo.Йopк - 

,fopoнтo, 
I96L p. 158 стop.)

i двa тoми ..Cтeпаll Баlrдepа _ Cимвoд Haцii ' ' _ Пeтpo .A.ркий
(Aьвiв: Гaлицька Bидaвниva Cпiлкa, 1'997; зaraльнa кiдькiсть стoP. -

572). У згa/\atlих Kllи)l(каx llIиPoKo oписаItа пoлiтична дiяльrliсть
C. Iiандepи. Пpo C. Бaнде1>y в piзllих BиAaннях oпydлiкoвaнo 6eздiч
стaттей. У книяtцi ..Пoчaтoк tlевiдoмoгon (МloнхeII: Укpairlське
Bидaвництвo, 1984) я кoPoткo пoAaв спoгaA пpo C. Бандepy,
зoкPеIvla i пpo в6ивствo Банде1.lи. ПPo C. Бaндepy я писав y пpацi
..Pевoлloцiйlla oУH'' (Cтpий, 1993), ..3акopдorrнi Чaстини oУFI'
(Aьвiв: Галицька Bидaвнипa Cпiлкa, 1995 p.).

У дипrli 1997 p, y Aьвoвi 6yлa poзмoвa пPo нaшy Bизвoльнy
6opoть6y B тPиAцятих Poк€lх. Яpoслaв Cваткo зaпитaв' чиIvr пoЯс}tити'
ltlo B згa,цaltl Poки МoJroAь тaк Мaсoвo вклIotlaлaся y пPaцю oУFI,
IIезBa'(аIoчи нa Irе6eзпeкy втPатити вo^Io' а тo й rкиття. Питаrtня
I]иМaгaДo rпиpruoi вiAпoвiAi, вiдтвopeнI lя o6paзy тoдiurн ьoгo стaнoвищa
Укpairrськoгo Hаpoдy, зoкPeМa пiд oкyпацiсro 6iдьrцoвицькoi Мoскви
i tцoвilriстичlloi Пoльщi. МoлoAь vyлa вiд 6атькiв пpo rtашi Bизвoльнi
3Магaння i втpaтy деP)I(aви 1 9 18 - 20 poкiв. МoдoAе пoкoлiння
вiд'rралo o6oв'язoк 6opoтиcя зa I{eзалe,I(IIiсть i вipилo, щo Мyсить
AoвеPIIIити 6yдoвy AeP)кaви' вивч}lBIци пolv{иJlки Ми}ryJroгo. Пoтpe6y
6opoть6и загoстPloвa^a AyPIrа шoвiнiстичнa пoдiтика пoлякiв, якi tIа
Ko)кtloМy кpoцi знeваэкaли гiдlriсть yкpаiнськoi лIoAиHи. Пoдьський
yPяA BизискyBaB yкpaiнцiв сoцiяльнo i змaгaв Ao знищeння
y<pairIськoгo нapoAy. oУH пoчадa aктивtlo дiяти пpoти oкyпaнтa i
здiйснtoвати вiдгIлaти i акцii. ,A,iяльlriсть i poзмzrx oУH мaв Nrя мoдoAi
пPитягаIoчy силy. 3oкpeмa oУH нa6paлa IIIиPoких фopм 6opoть6и y
Часi, кoли нa чoдi Kpайoвoi Екзeкщиви став Cтепarr Бaндepa. 3
oгдяAy }Ia сyвoРy кoнспipaцiro тoдi щe нiхтo не знaв пpiзвищa
Пpoвiдникa.

3апитaння п. Я. Cвaткa rlaцIтoвxtlyдo мel{e нa AyМKy }tаписaти
спoгади пpo Cтепана Бaндepy. Tpе6a 6yлo пoлинyги дyмками в мoi
AaBIlo Iииtlyдi loнацькi дiта - 193З-34 Poки' Як мoiх пpиятeлiв i менe

Cnoroди npo Cтenoнo 6oндop

мo6iлiзyвали пiAпiдьнi Aii oУн. Mи пoчинaди poзyпriти i
спoстеpiгати кPиI}Aи' podлerri пoJlJIкa},tи: lraм зa6opoни,lи tlавчaтися
piднoIo Мoвolo' }Iaзивaли нaс "pyсirl in i ..Kа6аHе'' (свинi). Ifа нaшi
зeмлi пpивoзили пoJlьських кo^Ьoнiстiв. Укpaiнськoмy сeлянинoвi
нe вiдьllo 6yлo кyпити зетилi. 3a цi кpивди oУH вiдплaнщалa
пoльськiй вдaAi. Пoдьськoгo мiнiстpa внyгpiшtriх спPaB
Б. Пеpaцькoгo B стo,lицi Bаpшавi oУI{ пoкаpaдa сrvlePтю.

Piвнoчaсllo yвaга мoлoдi 6yла звepненa IIa нaIци)( 6paтiв, щo нa
схoдi пepe6yвали пiд Мoскoвськo - 6iльuroвицькolo oкyпaцiсIo. Haшoю
метolo 6yлo 6opoтисlr зa ствoPeIrня Co6oplIoi i Cрepeннoi Укpаiltськoi
.Д'еpжaви. МoдoAi мpiяли зaвePIIIити ствoPetlня AeP2I(aви' Iцo IIe
BAадoсЯ зpo6ити IIaluиМ 6атькaм. Пoдьськa пoлiцiя пoстiйнo
пPoBoAиJla аPelrrти' 6yлo вiдoмo, щo yв'язtteниx тoPтyPylоть. I-{e нe
стPиD{yвaдo дiяльнoсти oУFI, гopiли нoчaми ABoPи пoлЬських
пoмiщикiв. ПiAпiдьlIа oУI{ кapaдa пoдьських пoлiцaiв i iх
вислyxtникiв. МoдoAь IIIyкaдa Aopoги дo oУH. oAlIaк opгaнiзaцiя не
пpиймалa всiх, a лишe тих' якi вiдпoвiдаJtи сyвopиМ виIvtoгaМ oУFI.
Пoстiйllo 6yлo lrитанl{я B стаPIIIих i мoлoдi, хтo кеpy€ oУH, щo ii
дiяльlriсть BиA}Ia нa всiх вiдтиrrках, хтo цeй lrpoвiдник. Piвнoчaснo
пpoвaAи^aся 6opoть6а з пиЯцтвoМ' Poзпyстolo' мaPнoтPатствolvt'
yкpаiltцям тpe6a 6yлo Bсe кyпyвaти в yкpaiнсЬкиx кooпеРaтивaх, 6р
кдиrl "yкpairlський гpiшI в yкpaiпськi pyки''. Heвидима пiдпiльrla силa
зaoхoтида МoдoAь дo пpaцi й llayки. 

.fвopилися 
сaпlooсвiтlli гyPтки'

щo6 здo6рaти зt{анtlя' гyPтки мистецькoi сaмoдiяльнoсти, спopтoвi
гyPтки. IJ пapi 3 тиМ зPoсталa нацioнaльна свiдoмiсть i poзвиваJlaся
пoдiтичнa AyIика. lloвoлi зtlикaли пoгдЯAи tIа KIцтaдт ..lvloя xатa
скpalo'' i зpoстала свiдoмiсть тoгo' щo зa нaшy rtaцiolraльlry i сoцiяльнy
пPаBAy тpе6a 6opoтисJr' щo ,lиlll y свoiй дeprкавi ми 6yдeмo сaмi
гoспoAаPя]vrи. I{eй Ayx y lrаpoдi, ствopений oУFI, дaвaв iй uJиPtцy
6aзy а/rя пpaцi i 6opoть6и.

У Aнях 18 дистoпaAa |935 p. дo 13 сiчня 1936 p. y Bаpruавi
вiд6yвaвся гoдoсlIий сyAoвиЙ пPoцeс' tIа якolvry rУ^vl^v| Cтeпaнa
Бaндepy i 11 членiв oУH за спiврaсть y в6ивствi мiнiстpa внyтpirшнiх
спpaв Бpoнiслaва Пеpаlдькoгo. Пеprший Aень цьoгo пPoцесy стaB
гoJloсIIиМ. Bсл пpесa y Пoльщi писaДa пPo те' щo Бaндеpa пеPeA
сyAoМ rre xoтiв гoBoPити пoJrЬсЬкolo мoвolo. Ha зaявy сyAдi, щo тPe6a
гoвopити пoдьськolo' Бaндеpa вiдпoвiв, щo зIIa€ пoдЬськy мoвy' аЛe
6yле зiзнaння Aaвaти тiдьки yкpaiнськolo, щo сyA пoBиtlеtI
Pеспeктyвaти пРaвo yкpailrськoi мoви. Пoдьський сyA y Bapruавi
Cтeпaнa Бандеpy, Mикoлy Ae6eдя i Яpoс.лaвa Kаpпинця зaсyAиB нa
кaPy сМеPти. Бaндepа ПPисyA зyстpiв викдикolvl ..Хaй я<ивe Укpаiнa!''.
Пoстaвa Бандеpи пiд vaс пPoцeсy 6yлa мpкня' щo мoPaJrЬtlo впдивaдo
нa всiх пiдсyдниx. У д,lIях 25 тpaвня дo 26 неpвня 1936 Poкy пoJlJIки
вдаIItтyвали APyгий сyA y AьBoBi, де мaли напrip кoмпpoмстрaти oУH
lla yкpaiнських 3ем.,rЯх. У Aьвoвi сyA в)I(e нe зa6oportяв пiдсyдним
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гoвoPити yкPаitlськoro }1oвolo. Koли сyддя зaпитaв Бaндepy, яка йoгo
AеP)каBнa ПPиHaJre2кнiстЬ' тoй BiAпoBiв: uУкpaiнськa'', _ i пoясIlив'
щo вiн пoльськoi вдaди нa yкPaiнських землЯх нe визнa€. ,A,алi, кoли
сyAдя питaB пPo йoгo стaвде}IHЯ Ao вiйськoвoi c^У)к6И, Бaндеpa
зa,IBив' щo BiII € чJlеtloМ Укpaiнськoi Biйськoвoi opгaнiзaцii - УBo.
Koли пoлiцiя BBoAиJra Бандepy в сyAoвy зaлto, всi пiдсyдri встaваJlи
i вiтади Бaндepy пpивiтoм "Cлавa Укpаiнi!, '. Бaндepa }Iа цьoму
пpoцeсi вiдвepтo вист)iтIав як Kpайoвий Пpoвiдlик oУH нa 3ахiдних
Укpaiнських 3емдях. Пpoкypop нaмaгaBся oУH пpeдставити як
тePoPистичЕIy opгaнiзaцilo, a Бандepy i всiх пiдсyдних - як
тepopистiв. Баlrдepa всi зaкиди пPoкyPopa спpoстyвaв' пiдтвеpдивtши
фaктaми, щo oУH не € тePoPистичIIolo oPгal{iзaцi€lо, щo oУH свo€Io
дiяльнiстto oхoплro€ всi Aiлянки нaцioнальнoгo 2киття. Чдени oУH не
тepoPисти. Aюди, кoтpi весь чaс y сBoiй пpaцi е сBiAolvli' щo кoя(нoi
юИ^ИНvr Мoх(yгЬ 3aTнyти' ylиiloть цiнyвати )|<Иття. Tакi лloAи знаIoть
ваPтiсть )|<ИTT'|. oУLI цillyе )|<v1тTЯ свoiх члeнiв' аJlе }IаIIIa iAея с в
наIIIoмy пolrЯттi такa Bелична' щo кoди йдеться пpo ri peaлi3ацilo' тo
нe oдиницi, нe сoтнi, алe тисячi )кePтв тpе6а пpисBЯтvlтИ' щo6 ii
peалiзрaти. Пpесa - yкpaiнськa i пoдьськa _ rциPoкo пoAаBала
звiдoмлeння iз сyAoвoi зaлi. Бyлo писaнo' щo пiдсyдний Бaндеpа нa
сyдi yмiв пеpe6pати iнiцiятивy в свoi Pyки, i цe вiн odвинyвasyвaв
пoльський ypяд, ставив частo пPoкypoРa i сyддiв y rrезРyчнe
стaнoBищe' й вoни тoдi вiд Бандеpи вiд6иpaли сдoвo. Бyлo вiдoмo
вiд yкpaiнських aAвoкaтiв, щo пoitьська пoдiцiя в чaсi слiдствa
тoPтyPyвалa Бaндеpy, xoтiда йoгo мopaль}Io здoltlити. Пpo пPoцес
Бalrдеpи лv1ca^И такoя( газeти в €вpoпi й Aпrepицi. Укpaiнцi
с;riДqrвaли зa пPoцесoМ' зa вистyгIaми щpaiнських o6opoнцiв. Бaндеpa
зaсвiдvив, щo вiн €  poзylиtlиМ пoдiтичним Aiячeпr. Укpaiнцi 6yли
гoPAi' щo Бaндеpa нa пoдьськiм сyAl гoвoPиB пoJrякаМ y вivi пpавдy
i вказyвaв нa зн}пцaHня пoдякiв нaд yкpaiнцями. 3oкpeМa' МoдoAь
6yлa зaхoпленa пoставoю Бaндеpи. Пpигадylo, y пiдпiльних BиAаIIIцх
oУH я читaв:

"Укpaiнo, ти 6yдerп >|<v|T|4, як 6yAerш poAити тaких сиHiв, як
Cтeпaн Бaндepa''.

Aьвiвський сyд винiс Бaндepi BиPoк: пo)I(итт €Bе yв'язнeння,
такoх( сталo вiдoмo, Щo кaPy сlиePти йoмy зarrliненo на пo)I(итт€ве

р'язнeння. Бандepa сидiв y найваrкчих B'язtlицях Пoаьщi. Кoли
пoдЬськa пoлiцiя Bиявила' щo гoтyвaлoся BикPaAeння Бaндepи з
тюP]r{и, тo йoгo вeсь чaс тPиIvrаJrи в спецiяльнiй iзoляцii. У чдeнiв
oУЕ{ i низки yкpaiнцiв 6yла вipa, щo Бaндepa )I(итиМе' щo 6yдe вiйнa
i вiн вийAe }Ia вoдIo. Бaндepa сидiв y тropмi, a йoгo iм'я для чденiв
oУH 6yлo мo6iлiзyloним дo пpaцi i 6opoтъ6и. Пеpшoгo вePeФIя
1939 p. ви6щла нiмецькo-пoJlьськa вiйнa. Coюзник Гiтлepa Cтадiн
17 вepесня пiслав Чepвoнy аpмiro "Bи3вoляти'' 3аxiднy Укpaiнy i
Бiлopyсь. Чеpез двa тияснi пеpeстала iснрати Пoдьськa дepя<авa. 3

Cnoroди пpo Cтoлoнo Бoндep

пoдьсЬкиx тIoPеIvr виЙlлли тисячi 1п<pairrських пoдiтичних в'язнiв _
члeнiв oУ}I, aдe }Iе 6yлo вiдoпro, y якiй тropмi сиAiв Cтепaн
Бандеpa. Мa6yгь, це 6yлo B пepIIIиx Aнях ,t(oвтtlЯ, - Ao села opдoвa
Paдeхiвськoгo пoвiтy з Coкaдя пpиiхaв Aеськo Бa6ський. Biн менe
дoвipvo пoiнфopмyвaв' щo Cтепall Бaндepa сидiв y тropмi в Беpестro
нaд Бyгoм. Члeни oУн, якi тaкoлt cиNли в цiй тropмi, 3нaДи, де
cИ^ИTь в iзoлятopi Бaндepa i йoгo Bv|зBo^vl^И. Бaндеpa вepeз Boлинь
пpийtшoв дo Coкaля, дe зyстpiвся з пpoвiдlипrи члeIIaМи oУFI i вiд6yв
AoBIlIy нaPаAy' нa якiй oпPaцIoвaди напpямнi для пpацi oУH пiд
чePвoнo-lvroскoвськolo oк1rпaцiеro. Hа цiй нapадi 6Уu .Д,митpo
Maiвський, щo тoAi виKoнyвaв 06oв'язки, мa6уть, oкPy)кнoгo
пpoвiдникa. Бaндepа в сyпpoвoдi Маiвськoгo, який тoдi IvIaB псeвAo
"Кoсаp", вiдтак u3еItкo'', пiцroв далi дo Aьвoва. Iнфopмaцiя, щo
Бандеpа нa вoдi i пеpe6рaе Aeсь y Aьвoвi, стa,la вiAolvla пpoвiдним
чJrенам Coкaдьськoi oкpyги, щo викликaлo великy Pадiсть i вipy в
пoтpе6y дальruoi 6opoть6и зa Укpaiнськy .A,epжaвy. !.рке скoPo члeни
oУIl oтpимaди вкaзiвки, щo тpe6а po6ити, Bкaзyвалoся, щo
poзкoнспipoвaнi чдени пoвиннi пoAатися нa Заxiд нa 3а6yя<aнськy
Coкальщинy, дe 6yла захoплeнa з6poя пoльськoi аpмii, tlегaйнo Ii
зaп,tагaзинyвaти, щo6 вolta нe пoтPaпиJra Ao pyк 6iльIцoвикiв. Цi дiдoвi
вкaзiвки, як пiзнitце менi стадo вiдoмo, 6yли pirшeнi на Coкальськiй
нapaдi. B vaсi, кoли iIrфopМyвaв мeне A. Бa6ський пpo Cтепaнa
Бaндеpy i йoгo пo6yг y Coкaлi, менi навiть нa AyIикy нe пpихoAидo'
щo 3a нецiлий Piк я МaтиМy зМoгy PoзIvloвдяти з Бaндepoю.

Hеспoдiвaнo .цJrя мене 6yлo, щo в пoчaткy 1940 poкy я 6yв
пoк.lrикaний на спецiяльний BиLtIкi,l зa Бщoм, а вiдтaк - пpизнaveний
дo oсo6ливих AoP}лIeнь кpaйoвoмy пPoBiA}rикoвi Климiвoмyt щo B цей
чaс мaв псeBAo .МаpмalЦ'', а пiзнiше - 

u €вген Аereндa''. Менi
AoBeJroся дeякий чaс BикoHyBaти кyP'€Рськy слyж6y BiA кpaйoBoгo
пpoBoдy oУH на Укpаiнських 3eМДях дo I{eнтpaльнoгo Пpoвoдy y
Кpaкoвi, який oчoлroвав Cтепaн Бaндеpа. Бyла пoтpе6a tlелегaJrьнo
пеPехoAити сoв€тськo-нiмецький кopAo}I. 3 цiсi пoзицii я мaв зIt,toгy
6aчитиcя i гoвopити з Пpoвiдникoм Peвoдloцiйнoгo Пpoвoдy oУH
Cтепaнoм БaндеpoIo. Пeprшi двi зyстpiнi в,кe зaтePjrися в пa}t'Ятi, a.пе
тoAi я пPиAивиBся' як БaнAePa BигДяAa€' такo)I( пaм'ятalo, щo я 6yв
poзry6лeний' a тoмy нeвAoвoJreний зi се6е. Tpeтя зyстpiв 6yлa дoBгolo
i дeякi I{им BислoBJtенi дyмки запаI't'ятaдися' я ix пiзHiЦIe 6aгaтo paзiв
пoвтoРювaв. Шсдя закiнчeння тPиIt{iсячнoгo кyPсy в Кpaкoвi я мaв
пoвePтати нaзaA чеPез кoPAoн дo пiдпiльнoi пpaцi в Укpaiнi. Pазoм
зi lvltloto мав пoвepтaти Baсидь Бapaн, псeвAo "Гeфaйст'', зi
Coкальщини. I{e 6yлa пo,loвина квiтня 1941 poкy. oсип Мащaк _

uМак" нaс o6идвox пPипpoBaAив Ao пpимiщeння' Ae B,кe нa нас
veкaв ПpoвiAник БallAеpa. Biн встaв' пpивiтaвся з нами' кoли менi
пoAaв PУкУ' тo yстиiхllyвся, oтo)I(' я зpoзyмiв, вiн rvreнe пPигaAy€.
Бaндepa пPoсив нас сiдaти. Hапepeд звeP}Iyвся дo Bасиля Бapанa,
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ЯK Y|oN|У iхадoся Ao KpaкoBа. Пoтiм пPoсив Poзкaзaти' яK вигJrя.цa€
3a6y>каlrськa Coкaльщинa. Bасиль Баpаll тoдi пеpe6yвaв y мiстeнкy
Kpистинoпiдь. Пiсдя тoгo зaпитaв Меtre пpo вiд6yтий кypс, vи я
дo6pe зaсвoiв матepiял, якиЙ 6ув пPизнaчeниЙ 

^ля 
кyPсarrтiв.

Poзмoвa 6yлa свo6iднa. Я зPoзyмiв' щo Бaндepa пPo нaс o6идвox
дo6pe пoiнфopмoвarIий. .A,альпre БaIrдеpa пoчaB po6ити Haм Bик,raA
пPo lratшy пPaцIo y пiдпiллi. BiAтак AoситЬ IIIиPoкo гoBopиB пPo
мiх<rIаpoдlle пoлiтичнe пoлo}I(eння i пpo пoлiтикy Гiтлеpa вiдrtoсrlo
Укpaiни. БаIrдеpa гoвoPиB пPo те' щo Гiтлepoвa пoлiтична кoнцeпцiя
€ ниIv1 BиклаAeHа в кI{и2кцi "Мaйн кaМпф'' ('Мoя 6opoть6а").
Бaндepа вкaзав' щo Гiтлep пiсля aтентатy Hа пoдЬсЬкoгo мiнiстpa
Псpaцькoгo нaкaзaB BИ^aтИ пoлякаМ з теpитopii Hiмeччини Mикoлy
Ae6eдя, Якoгo y Bapшавi зaсyAиди tta кapy с},rePти. Гiтлеp цe зpo6ив,
нe 3ва)каloчи Ha Мi,кrtаpoдll i зaкolIи. 

.fакorк 
вкaзaв' щo Гiтлеp дaв

IvIaAяPaМ свoro згoдy нa oкyпaцilo 3акаpпаття. Гiтлеp, кaзaB БaндеPa'
B)t(е пPигoтoвaний Ao вiйни з CCCP, алe Ao цьoгo часy aнi вiн, aнi
йoгo паpтiя rle BикaзyBади нiякoгo зaцiкaвJreння Укpaiнoю. I{е
зЕIattить' гiтлepiвцi свoi плаllи щoдo Укpаi}rи пPихoвyloть. .A.алi вiн
нaIи скaзаB' l le назиBаюtIи lriЯкиx пpiзBиrц, щo HaIцa opгaнiзaцiя мaе
3в'я3oк з o<|liцеpaми нiмel1ькoi apмii (вepмaхтoм), якi пoгoдилися
l]иIцкo;rити IraцIиx лtoдeЙ. l l i lt tIам скaзав' щo кpaйoвий пpoвiдник
Климiв -. .AеrенAа' '  Мa €  пPaBиJrЬ}Iy AyМкy пPo г iтлеpiвськy
пoлiтикy. Haм тpe6а пoд6aти, щo6 пpoвiдtti ч,lени oУH знади
пPаBAy. opганiзaцiя в Укpаiнi, кaзaв БaндePa' Мyсить пoIIIиPюBaти
сBoto lv1еPе)l(y' oхoпити всi зaкщиllи Iraшoi зeмлi. Ми po6имo стaвкy
tIа HаlIIi вдaсlti сиди. LIаrцi кaAPи B Укpaiнi тpе6a вишкoJrroBаTи i
гoтyваTи дo piзних ltеспoдiваtIoк y paзi вiйtlи. Hа кiнeць нaс пpoсив
пePеAати пpивiт рtя Климoвa _ ..Аеreнди'', пo6ая<aв }Iaм щaсливoгo
пePеxoдy чePr3 кoPAoн. У дopoзi з Кpaкoвa дo Кpистинoпoдя Ivlи
кiдька pазiв o6гoвoPloвади всe' щo vyли вiд Бaндepи. Ми 6yли дyя<e
BAoBoдеIli ' щo пoлiтичнy iнфopмацiro i дyмки чyди BiA Haшoгo
Пpoвiдникa. Bи6yx вiЙни i пpиxiд нiмцiв lra нaшi землi 6yли тaкиМи'
як пеpeд6аlaв Бандеpа. Пiсля Toгo' ЯK стaлo вiдoмo, щo Бaндepa i
низка чдeнiв Пpoвoдy apештoвalti нiмцями, Ay)I(е чaстo нa piзниx
opгaнiзaцiйних нapaAaх Я пoBтoProBaB всe' щo чyB y Кpaкoвi з yст
Пpoвiдникa. Чеpез rшiсть poкiв пiсля poзмoви з Баrtдеporo, в 6еpeзнi
1946 p. мeнe пoвiдoМлerto пPo тa €мнy нaPaAy. Taм я зaстав
oлексaндpа Мaсляникa, Миporla Мaтвiейка, Iвaнa КаIпy6y i ще ддoх
нe вiдoмих мerri дpyзiв. Mи poзмoвляли мi:к сo6oro, як дo кiмнaти
рiйrшoв Пpoвiдник Liallдepa. Ми всi стaди нa стPyнкo' Бaндеpa rIaс
пpивiтaв:

_ "Cдавa Укpaiнi' '.
Biн стoяв дeкiлькa сeкyнA i Aивився на IIaс. Пoтiм йoгo зip

зyтIиниBся нa менi, вiн yсмiкryвся, пiAiйшoв Ao lvtеtlе' пoдaв менi pyкy
i скaзав:

Cnoroдн пpo Cтoлoнo Бoндop

- 
..Я paдий' щo lr,rи знoвy зyстPiдисяn.

Пiсля наpади Бaндepa пoпPoсив' Iцo6 я зaJlиlIIився. Кoди ми
3a^ИLI!И^|4с5| BABoх' вiн пoпpoсив l,tене poзпoвiсти кoPoтKo пpo свoi
пepeл(иття. LIамагавс.яl я йoгo якrraйкopoтure пoiIlфopмyвaти пpo сBoro
пPацlo' пpo o6oв'язки, якi я викol{yвaв' tlа якиx теPе}lах УкpairIи.
Бaltдepa yBа)I(Ho слyхaв. Taкorк я Йoму сказaв' щo кoли я 6Ув У
кoнцтa6opi 3aксeнгaвзен, тo мeнi oдексa Coкiл paз пoказав' як йoгo,
Бaндepy, eсeсrvtaн пPoвaAив на peвip. Баtlдepa запитаB' sи я тeпep iз
Coкoлoм зyстpiзався. Toдi Бarlдеpa щe п{eнe зaпитaв' якi мoi пдaни.
I-Iа щo я вiдпoвiв:

- "Пpoдoв,кyвaти lraшIy пPaцю i 6opoть6y''.
Toдi Бандepa менi пoAав Ae}rь i мiсце, Ae ми DrасМo зyстpiтисл.

Чepез кiдькa Alliв я зttoвy зyстPiвся з Бандepoю, вitl менe пPoсиB
poзпoвiсти пPo пPацIo y Kиiвськiй o6дастi. Tакoхс цiкaвився, дe i кoли
я 6ув aPeштoваtlиЙ. Tим PaзoМ я йoмy oпoвiдав Ay,кe Aoвгo пPo
пРацlo y схiдних o6ластяx, l la Boдинi i Гадичиrli. Я oпoвiв пpo
вiдoмих мeнi члeнiв Пpoвoдy: Ae вoни пPaI'(}oвaJrи i загинyли. Taкoл<
я Йoму скa3aв' щo Aесь y пoлoвинi чePвня 1942 poку y Бiлiй l{еpквi
я зyстpivaв йoгo 6pата Бoгдaнa. L{e 6yла, як я зayв.t,кИB' А;i,я Бандеpи
tloвинa' вiн мeнi сказaв: "Я весь чaс Poзпитyвав' aДе rl iхтo мeнi пpo
БoгAaнa нiчoгo rle мiг скa3aти. Poзка>кiть щoсь 6лихtвen. Менi 6yлo
вiдoмo, щo БoгAaн 3 ABorvla APyзяIvrи lvra,rи пpизtlaчeння дo Хepсoнy.
I}oни в меHе y Бiлiй l]epквi пepeнoнyвaди й пiцrли дaлi, знalo тaкo)l('
щo oAиtI iз них 6yв poдoм з ,Д'poгo6и.tvини. Бiдьцrе я пPo них нiчoгo
IIe чyB. Бaндepа мeнi сказaв, щo Ir{и в Мюlrхeнi ствoРимo нашl oсiдoк,
з Бaвapii ttaй6ди>к.Iе дo УкpairIи. Tепep стBoPе}Io' кpiм opгaнiзaцiйнoi
мepeлсi, зaкpитий сектoP' кoтpий }IaзиBа €мo "I-\ентpальний aпapaт".
.Д,aлi БarrдePa скa3ав:

_ Bи 6yneтe llaдеlкaти Ao цЬoгo закPитoгo сeктoPа' алe ви менi
6yAетe пoтpi6нi Ao спpaв' якi я сам пoлагoA)кyto. 3нaетe, 3 oгJrяAy }Ia
пoдo,ке}I}tя' Ivtи AoAepЯ(y€}loсЯ кoltспipацii.

Ano lvlенe 6yлo зpoзyrvtiлo, щo пPo o6oв'язки, якi 6yдy
Bикo}lyвати, IIiхтo lle смiе з}Iaти. .Aдя зв'язкy зi мнoIo вiн пpизнasив
Миpoна Кapпинця, щo 6yB в oxopolri Пpoвiдника. Cпpaви, якi я
дaгoAиB 3 AoPyчeн}rя Пpoвiдника' виlиагaди вiA мене 6aгатo пoiздoк
пo Hiмeччинi й Австpii. Ao Biдня тpе6а 6yлo пepei>кдлсaти чеPе3
зotly' щo 6yлa oкщoвaнa CoвстсЬкolo apмiеro. Пpoвiдник Бандepа
мав списoк oсi6 зi схiдних o6лaстей, якi opганiзацiйним IцдЯхoIи
писaди Ao tlЬoгo 

^|IcTИ' 
Aeякi з них Bислoв,rIoBaли 6aясaння

пPацIoвaти з oУFI-p. Бaндеpа, 3}tаIoчи' щo я кoдись 6р на схoдi,
AoPyчиB менi лaгoдити спPави 3 тими дIoAЬIvrи. Cеpед них 6yли тaкi,
щo BЯ(e D{aДи зв'язки з ПoхiAtlими гPyпaми i знaди' 3a щo lvtи
6opeмoся, 6уlи Й тaкi, кoтpi щoйнo хoтiди 6диrкче зaпiзнатися. Aeхтo
з тиx oсi6 нeзаAoвгo 6р пpизtla.lettий нa вiAпoвiAaдьнi пoсти в нaшiй
opганiзaцii. Бaндеpa зaBIItе 3нахoAив чaс tra Poзrvroви пPo пoдox(еIIн'I
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y сxiAних o6дaстях в yмoваx гiтдePiBськoi oкyпaцii, йoгo цiкaвилa
кoЯ(}ra Aiлянка )Kv!тTЯ,3oкPeмa кollдyl{iсTичнe пiдпiлля. Я poзyr'tiв, щo,
Poзпитyloчи пpo piзнi вiдтинки пPaцi' Biн Iиене oдIloчaснo t]ивчaв'
чaстo Мeне питав: a як Bи Aylvta€те a6o щo Bи po6или 6 y тaкiй
ситyaцii? B цeй чaс 6iдьшoвицькi peпатpiaцiйнi мiсii poзшyкрaли
Бaндеpy, a iм Ao пoслyг ще 6yли aМepикaнцi. Ми тoдi, мo)t(нa
скaзaти' пеpе6рaли нa 6eзпpaвнoмy стaнoвищi. Хтoсь пoIциPIoBaB
пpoвoKaтиBнi Biстки пpoти 6aндеpiвцiв. Ми мaлц дaнi, щo цe po6илa
сoв€тськa агеHTyРa. Бандеpa щглсе 6aгaтo yBaги нaAaвaв пpaцi щoдo
3в'язкy з Укpaiнolo. Taкorк 6агaтo зa6иpaли йoмy vaсy пiдгoтoвsi
poзмoви з пpoвiдними чJrенaми oУFI, якi мaди виiхати дo piзних
кpairI нa 3aхoAi й там oчoдити й poз6yлyвaти oУH-p. Бaндеpa'
нeзвa,кaloчи lra тPyAtlotцi, весь 'laс 6yв слoкiйний, ypiвнoвaлtений.
Oхopoнeць i зв'язкoвий Mиpoн Каpпинeць oAtloгo paзy менi скaзаB:

- Я не знaro' кoJlи Пpoвiдник спитb' вiн дyлсe 6aгатo пPaцю€.
Зa дeякий час rr,tеpе2l(a oУH y всiх кpаiнax закpiплtoвaдaся i

стaBa,la pyшiйнoю сиJtoto 6aгaтoгpattнoi eмiгpaцiйнoi дiяльнoстi. 3
часoм ми ствoPиjrи пo всix кpailraх 3aхoдy, Ae х(иJrа tlаtша емiгpaцiя,
свoto AyхoBy AePя(авy' I{асаМпеPe}ц зBеpтaroчи yвагy нa 6opoть6y oУH
i УГiА в Укpaiнi. Бyли вжe пepIшi oзнaки' щo 

gсotoз" 
заxiдrих AePlкaB

з CCCP ста € пPoхo,roAHиМ.
Cеpeд yкpaiнськoi eмiгpацii пoчали тBoPитисЯ нoвi паpтii, a тaкoх(

вiдpoддрaтися стapi. 3 сeprAoвиЩa цих пapтiй rIIИPИ^Иcя пpoвoкативнi
вiстки, МoвJlяB' в Укpaiнi в)ке немa€ нiякoi 6opoть6и i немaе УГIA,
ЕIKBA вжe всe злiквiдвaлo i т. iн. Cеpел Цих HепpихиДьrro нaстaвJrе}rиx
дo oУH i УГIA 6yли eмiгpa}Iти 3 AвaAцятиx PoKiB' Якиx ми назиBaди
"стapi емiгpaнти''. Boни зaiнiцitoвали }Ia емiгpaцii стBoPеtlIlя
I.Iaцioнaльнoi Paди, щo мa^a 6 6уи паPлямeI{тoм i нa 3axoдi
РепPeзe}rтyвaти Укpаiнy. Бaндеpa AoкдaAaв зyсидь' щo6и емiгpaцiя
визналa Укpaiнськy Гoлoвlry Bизвoльнy Pary i 6opoть6y зa Укpaiнськy
.A,epя<aвy, якy в цeй чaс пPoвaAили УГIA, oУH i УГBP. Бaндеpa 6р
пePeкoнatlий, Щo yкpаiнськa пoдiтичrlа емiгpaцiя пraе 6ри пepед
чРкинeцЬким свiтoм Речникolvt Укpairrи, якa 6oPеться. Hизкa чдeнiв
oУH ввaя<aлa, щo Ми tIе змo)I(eмo щoсь пoзитивнe зpo6ити у
Haцioнaльнiй Paдi Paзolrr з тиМи дiяvarvrи, якi B чaс oкyпaцii Укpaiни
вiдмoвилися BiA пoлiтичнoi Aiядьtloсти' a Aеxтo з ниx спoкiйнo
BикoI{yваB Haкaзи гiтаepiвськoi aдпriнiстpацii. 3нoвy Бандepа гoBoPиB'
щo наIц o6oв'язoк - Bсe зpo6ити Aля ствoPeнI{я oAtloгo цerlтpy i
вopoгoвi пoкaзaти' щo yкpaiнськa eмiгpaцiя с oAнoстaйна. Haшi
пPеAстaBttики пitцли нa Poзмoви з iIliцiятopaМи тBoPerrня УHPади.

У Aнях |6-L9 диItI{я в Авгз6ypзi (Бaвapiя) вiд6yаaся Пеpшa сeсiя
УHPади. Koхсна паpтiя, BеJIиKа чи мала' дo УHPaди Aалa пo цIiстЬ
свoiх делeгaтiв. Увarкали, щo УHPaдa е yкpaiнсЬкиI}r пaPjrямertтoм i
тBoPитЬ eкзидьtrий ypяA' кoтPий нaзивaди Bикoнaвчим opгaнoм
УHPади. Пpoвiд 3ч oУFI Bиз}IaчиB llaлpяIинi' якi Aeлeгaти вiд oУH

Сnoroди лpo Cтoпoнo Бoндep

Мaди B УHPaAi IIРoBoAити' aле виpiшив Ao Bикoнaвvoгo opгarry не
вхoд'ити. Bиявиltocя, щo цi пoдiтиrнi паpтii Aалi IIe хoтiди ви3нaти
кpaЙoвoi 6opoть6и oУH i УГИ. Пepeд APyгoIo сесiеlo УHPади Пpoвiд
yхвaдиB пoстаtloвy' Якy в мaй6yтньoмy AеJrегaти oУH-p мали
зaстyпaти' aдe lre вхoAити Ao BикoнaBчoгo oPгaнy. .A,eлегатalvtи Ao
УHPaди вiд 3Ч oУH 6yли чдеlIи Пpoвoдy: пpoф. Iвaн Boвvyк,
гoДoвa фpaкцii, чJle}Iи - пpoф. Aeв ТTTar1кqвg5ццй, Кoсть Кoнoненкo,
лiкаp Бopис АндpiсвськиЙ, Анaтo;riй Pя6ищенкo i д-p Пeтpo Мipvyк.

Apy." сесiя вiд6yлaся в yкpaiнськoМy тa6opi l\яЙпraЙм i пoчaдaся
23 зеpвня 1950 poкy (Aяйпгaйм 6iля fiнс6ypгa' 3a 130 кпr вiд
МIoнхенa). B цeй vас я пеpе6yBaв y Аяйпгaймi i ввeяepi зyстpiнався
з пpoф. Iвaнoм Boвв1rкoм, щ06 знати пpo пepе6iг сесii. Ma6рь,
Apyгoгo Aня сeсii пpoф. I. Boвvyк мeнi скaзав, Щo K. Koнoнeнкo i
A. Pя6ищeнкo вилolvljllotoться з пoстaнoв' зaxoтiJrи 6ути
eмiгpaцiйнипrи мiнiстpaми. Пpoф. I. Boв'lyк скaзaB:

- Hе Aaм B,кe paAи' i 6yдe недo6Pе' як Bo}Iи Bи,lo},tJlЯтьсЯ 3
фpaкцii. Cтeпане Mихaйдoвичy' iAьтe пo Cтепaнa Андpiйoвиva.

I{e 6yла сy6oтa ввevepi i ми дoмoви,lися' цlo в Hед.i,lю вBeчePi я
пoBинеlI 6уи з Пpoвiдlикolи' якoгo наIшi пPиAнiпpянцi нaзиваJlи
Cтeпан Андpiйoвиv. Пiзlro ввеvеpi я ви6paвcя lцyкaти пoiзA Ao
MIoнxенa. Як 6yлo AoМoBJrенo з пpoф. Boвvщoм, y недiлto BBечеPi я
Пpoвiдника пPипPoBaAиB Ha пPизнaчеHe lvriсце. Bсi Aeлeгати вx<е 6yли
тaм. Меtle дyя<e цiкави^o' ЧИ цi, щo зaхoтiJrи 6щи "мiнiстpами",
6opoнитимyть свoi виМoги. Бaндepa з дегкolo yсМiпIкoro кo)кнoll,ty
пoAaв Pyкy i сiв нa пPизнaчене йoмy мiсцe. Cкaзав:

- He 6yдемo TPaтити чaсy. Я ще Рaз xoчy пPeAставити
стaнoвищe' в якoDry пepe6yвaс наш Hapiд нa свoiй Бaтькiвщинi, тa
нaшi o6oв'язки сyпPoти нalltoгo Hаpoдy. Ми _ чдeни oAнiеi
opганiзaцii, якi oпинидися Ha чy)I(инi, a нaшi APyзi вeAyть Barккy
6opoть6y. Ми читaли звiдoмлення з Укpaiни, як нaPoA в 3axiднiй
Укpаiнi сoлiдapнo 6oйкoтyвaв сoветськi ви6opи.3нaсмo пpo мaсoвi
aPеIцти i вивoзи нa Cи6ip. BiA нaс Пpoвiд в Укpaiнi вимaгaе, щo6
ми пеPеA 3aхiдниrvr свiтoм гoвoРиJrи пPaвAy пPo стarroBищe нaцIoгo
Hapoдy' Pевoлtoцiйнa oУH нe пoкJraAaе нaд.iй на чy)I(инецькy
Aoпoмoгy, ajre пP€lгI{e' щo6 свiт 3нав пPaBAy. Якщo ми в УHPaAi не
знaйдeмo зAoPoBoгo пoдiтичнoгo Рoзyll{y' вoни 6yаyгь o6paх<aти й
зHeB€r,кати нaйкpaщих синiв нaIдoгo Hapoдy, щo стoять y 6opoть6i з
oкyтIaнтolvr' ! цятпg мiсцe нe мoxсe 6yти з ниtr{и. NIи 6aчили вiд пеpшoi
сесii УHPaди Ao сЬoгoAlli, щo там, кpiм пyстoi 6aдaкaнини, 6iльur
нiчoгo не 6yлo зpo6лeнo. Ми з |1|1Nl||, як 6yле так дaлi, не
втPaчaтип{емo чaсy.

Бaндepa гoBoPиB Ay)кe пеPекoн,rивo. B цеЙ чaс гoJtoснo Koсть
Кoнoнeнкo BиIvloвив: "Пpaвильнo, Cтeпaне Aндpiйoвивy", a
пPoф. I. Boвryк щe гoдoснirпe: ..oт i пpoзpiв". Бaндepa
пPoAoв)кyвав' як 6и цих висдoвiв He чyв. Я lle тiдьки yв€Dкнo сдyxaB
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П. Мip.lyк
3апи(:yI]ав' Bсi iIr lII i  yl]а)t(I lo слyхали i т}eсь
I1poвiдIrикa. l3pelu'г i I,Jarlдсpa сказаl]:

Р:I6ип1еl lкс l  3 oпyцlel lo lo
t laс Ao .tасy сo( l i  tцoсь

tIас пРJIМo AиBи. l lисЯ l la

_ fI 
^еIц<l 

п()II lиl)иIJ AyМкy, аJlс зal.аЛoМ 6yлo скaзalro t}сr' UlO Ми
I|pИЙ|t'|^И Ira lrаlt loМy засiAаrIII i . Ба>I<alo 13ам витpивадoстi i  yспiхy.
l l iз l l l l  гo.циI lа '  l}ам т1lе6а дo6pс шисttaтися iп1>игoтyвaтис,t Ao
заBтpаIItItЬOг() 

^IlJ]6 3 Баl lдеpol<.l BийIIIoL] l l1l<>r[. I. l loв.Iyк, я йrцoв 3a ЛИМИ з пpodl.
А A. lL[аrIкoвськиNI' ЯкИЙ 6yв дyжe IIeBAoBoлeIlий i гoвopив мelt i:

: 
_ Якпto 6 Bи .Iyли, l l(o гoвoРитЬ кoлиll l l l iй дiя. l УHP ГIаl lас

| Фeдеl lкo, якиЙ ABaAI(ЯI 'Ь дiт l tе 6aчив Укpairrи, тO lre з l lа lo,  зи Bи

i хoтiли 6 Йoro сtloкiйlIo O.ryхаl.и' а6o ltalш га/tиI. lЬкий Уttдист, кoтРий

А твсpAить' t l lo trе t loт1ri6l lo 6opr>ть6и, все 6yдe свo € t laсIIo виpitпеl lo
мi>кlIаpoдttoto кol ldlе1rсtI lдiсIo.

Ми Йulли Ao аI]тa' ,Iкс стo,t/ro IIcAалскo lr сслi. БaIlдe1lа lIе хoтiв
зairI<рl<ати дсl та6o1>y, I lto6 lIe l lикЛикa'ги t1iкавoсти, хтсr tI1>иiхав аI]тoМ.
У Мlorlхel l i '  , lк Ми виiэt<д>l<али, Баtlде1lа (:ка3аI]:

_ l}и iдсте зi мl loto, я l lс 6yпy 6pit l .и зi сo6olo 6iльIш tl iкoгo.
Mи lroвсpтали дo МIotIхеl lа, 6yла ttсtгiдlt;t зol)яtra .tе1rвlIeва lt iv.
БаIlдс1lа деякий tlас Мoв(tit l] '  а t lс l l ' iм скa3аB:
_ Бiд. l l  тoгo лiсy, It lo пrl)eA l lами 6сlвваIl i € ,  пl)истаIleМo.
Баl lдe1rа oпoвiдirв, tt1o tзi l t лl<16ить IlРиРo/\y' лlo6ить дiс. IIастo

вiднyвaс пoтpe6y пoхoдити lro лiсi. .A,алi <;rroвiдаlJ ' , lк вiII з сiльськими
х^oпцЯIии пастyIlIкaIии хo^иl] lto it iс i  l  t lасotlисЬкy' спi l]а,rи пiсel lь, якi
в i l t  частo III)ига/\yс iс l t i r lас. I loт iм t- l I toвiдаtз, u1o вi l l '  6yаy. lи
t lластyl loМ' /\yx(е 6агатo МаtIAI)yl]ав tto Кapttaтах.

I(oли ми l)yl l lили Aалi, uit l  п[)oAoIJ)r(иB rlauly l)OзМoвy з Миllyлoгo
paзy пРo l}oлиtlь, Киiвu1иlry i дoкладtlo l)()зIrитyIJаt] пpo мoi o6oв';tзки
в Киiвu1иlr i . 13 цeЙ . lас lI()(IаI-}сJt м:rсoвий виiзд yк1>аilIськoi eмiгpацii з
3ахiAньсl i  II iме.Iчиltи дo 1l iз l lих 3ахi/\ l lих Aepя(aB. ' l .акo>к пpи6лизrto
тoдi, тoнlto Poкy B)ке lte пl)игaAyIo, I1pсlвiдlIик Бaltдepa ГoтyIJався
пepeйти l lа Укpаir ly, з I lиМ Ма^o Йти тpoс oсi6. {o тoi т1>iЙки lIaле)I(aB
тaкo2l( Я. oAtIак п^Jlr l  l tс 6улo здiйсltctIo..A'yмaю, щo кpiм
C. АеIrкaвськoгo Й I. IGuly6и, lI iхтсr гI1>сr цe ltr 3ItаB.

ReсIloIo 1.951 1>., вiд1lазy rI iсrut тpeтьсl i  Кol lс| lеpeнцii lJЧ oУЕI,
Бal lдepа меl l i  скaзагl, rцo l l  6yAу lt1>изl lа. let lий дo i l lшloi пpaцi. Bi l l  меrIi
не пoвiдoмив, дo ,r lкoi, а ,t IIс l lитаl}. Mа(lщь, чePeз ти)r</\еlIь пiсля

цiсi poзмoви я 6ув lIа ltа1>aдi, де 6ули rtpисyтIl i  Cтeпaн lJаl lдеpа,
Cтelralt Аеl lкавський i Iвalr I(аuIy6а. Меlr i вrке 6yлo вiдoмo, щo Iваrl
Кarшy6а гIPизrIаl lеtIий l lа кеpiвltикa Cлylк6и Бсзпеки в Пpoвoдi 3Ч
oУH. Бal lдеpa сказaB' r l lo l lе мас 6агaтo 'Iасy i  ми кopoткo
пOлагoAиМo l}a)r(^иBy стrРавy. 

,Гoдi 
вir l  звеРl lyBсЯ Ao МeIIе:

_ Bи зl lаетe' It(o APyГ Iваl l  l lepс6pав o6oв' ltзки кepiвl lика CБ?
Пpo iсl lyвaItt 'tя в напl iЙ o1lгarriзаI1i i  Cлpl<6и Ljcзrlеки цIиРoкo вiдoмo

Зitiсlа ltап 1nвr.l IIH ' rIН ()lпсlrон
Яр<;t.  lua Сmcцькo.

Бопdе1ltl , HH 
' 

HII ,
HIl

Сmепаll Баlldеpо (злirlа ltапpaвo 1-ii ) сереa кLJp'(|)iсi .3,] ОУI-I
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всiм, aле пPo нalпy poзвiдкy, кpiм менe, Apyга "Мapкевиuan (це
псевAo Aенкавськoгo) i вaс ABoх' тyг пpисщнiх tIе знa€ нiхтo i не
пoвинeн знaти. )Gй дaлi AyМaloтЬ всi, щo в нaс CБ зaЙмасться тaкoж

цiсto Aiдянкoю' Kepiвникoм нaшoi poзвiдди вiA сьoгoArri е Bи, aлe рtя
всiх наtдиx шoдeй Bи 6yл.етe зaстyтIникoDr Apщa Iвaнa. Hа дiдoвiй
наpaдi пpацiвникiв CБ тaк пoiнфopмyе iх дpyг Ьaн. 3автpa дPyг
"Маpкeвив" в.lll,t пеPедaсть тих людeй' щo пPaцIoBaди з Aoтепepiпtнiм
кеpiвникoм poзвiдки, кoтpий тeпep виiясA)I(a € з Hiмeччини. Bам
вiдтинoк цiсi пpaцi вiAoмий. Кpiм мене, Bи тaкoлс iнфopмyстe дpyгa
3алpкнoгo. Якщo я дeсь ви.цy, тoдi Bи iз 3aлркним JraгoAитe пoтpi6нi
спPaви. Щo дu" ти>кнi Bи менe iнфopмyйтe пPo пРацIo' якщo 6yде

щoсЬ вЕDкJrиBе' тo 6yдь-якoгo Atllt пPиxoAьтe Ao lt{енe.
У цьoмy BипaAI(y в нaс 6yлa дiйснo дркe дo6pa кoнспipaцiя. Я

не зHаB' xтo цей poзвiдvий вiддiл пpoвaAив пеpеAi мнoto. A вiн
виirкд,кaв i не зIlaв, хтo пpийпroв нa цю пpaцю пiсля ньoгo. Мeне
BBЕr,кади зaстyпникoм Кашy6и, a пpo poзвiакy 6aндepiвськy не 6yлo
ll{oви.

BiA тoгo часy 3 Бaндepoto я зyстpivався Ay'(е чaстo' iнфopмyвав
йoгo пpo poзвитoк пpaцi, алe вiн нiкoди мене не питaB пPo пpiзвища
тих' щo зi мltoto пpaцюIoтЬ' тaкo)к йoмy 6yлo вiдoмo, щo зaдyченo
oсi6, якi пoдiтичнo l{e налeл(aтb дo наllloi opгaнiзацii, a,lе зI{аtoTЬ цIo
пPацIo i цiсro AoPoгoIo 6opються з нaIцим Bopoгoм. Biд тPaвня 1954
poкy Бандеpа, кpiм мoiх фaхoвих спPаB' poзмoBляв зi мнoto на тeми
внрpirшньoпoдiтичнi yкpaiнськi, пPo стaнoBищe в CCCP, Укpаiнi тa
u6paтнixn peспфлiкaх. Бyли спpaви' щoAo якиx Бандepa питaв мoеi

AyIики. Taкoх< цiкaвився AyМкolo I. Каrшy6и. Biд 1954 Р. aгe}IтyPa
KГБ скpiпилa сBoIo дiяльнiсть, пoчадa пoсиJleнo пoIциPIoBaти
пpoвoкацii пpoти oУH-p, IЦaнт€l,кyBати PoAиtIи Aeяких нallrиx
пpoвiдних нленiв, po6ити BJloми дo пpимiщеtlь' BикPaAaти лloдей, a
вi.ц'"* стoсyвaти теPoP. Poзпoчaтo пPoти Haс paдioпpoпafaнAy 3 Кисвa
i схiAньoгo Беpлiна.

У 1955 poцi iнфopмaцii poзвiдки i CБ, хov i пoxoдили з piзних

д2кepeJr' свiдчили гIPo BeДиче3нe зaцiкaвлeння Пpoвiдникoм
Бaндеporo. o6идвi слyяt6и poз6yдyвали свoi мepежi, ми 6yаи незлe
iнфopмoванi. Мoжнa скaзaти' щo Haш Пpoвiд з пеBних пPичин

'"-' iг 
викopистaти тих iнфopмaцiй, якi ми мaли. B I. Kaшy6и й

y мeIIе нaPoстaJra тyp6oтa зa Пpoвiдникa. oхopoнa' яKy вiн мaв,
нaс нe BдaIIIтoвyBаДa' Boнa нe 6yлa такoto' як нaJlе)I(aдo. Ми
чaстo нa це вкaзyвали Пpoвiдникoвi i Aенкавськoмy. oхopoнy
Пpoвiдник сам сo6i пiдi6paв i нero кеPyвaв. oхopoнy твoPи,lи
чеснi i вiAAaнi чJreни opгaнiзaцii, якi oднoнaснo пPацIoBaДи в
opгaнiзaцiйнiй дpyкapнi. Пpoвiд}Iик сa}t визHaчaв' кoтpий мaс
йoгo сyпpoвoA)кyBaти. Алe дyжe вaстo Пpoвiдник вихoAив сaм'
сiAав Ao aвтa i iхaв, oxopoнa пPo цe не знаДa. Пpигaдyo, як мeнi
згo,loсиB .toлoвiк, пPиHалeя(ний Ao мoеi слyяс6и, щo вiн o 23 гoAинi

Cnoroдн пpo Cтaлoнo 6oндep

6aчив Пpoвiдникa, кoтpий сaм пpиiхав нa пolцтy нaAаBaти 
^v|cTvr.oдpaзy )I( Я зaлИTaB Бaндepy, чolиy вiн iак чинить. Biн

пРoМoвчaв. Mи йoмy пoстiйнo вкaз}rваJrи нa нe6eзпeкy' гoвoPили
пPo це й Aенкaвськoмy. 3 Kаrшy6oro Irrи oпPaцюBaJrи систeМy
oхoPoни' oзнaйoмиди з ци}r пJlяttoм Aeнкaвськoгo, кoтpий визнaв
йoгo за дo6pиЙ. Toдi Iвaн Кашy6a пiшoв дo Пpoвiдникa i йoмy
цeй плян пPeAстаBиB. Пpoвiдник вислJD(aв i скaзaв, щo Aдя
здiйснeння цЬoгo п,rянy нeo6хiднo кyпити aвтo' затPyAнити щe
тpьox oсi6, яким тpe6a 6yAe oплaтити всi виAaтки' a гpoшей y нaс
неI}ra € . Hаpaзi xaй 6yлe тaк' як е. Чepез дeкiлькa днiв скaзaв менi
I.  Kaшy6a, щo 6yв y цepквi i  6aзив, як Ao цеPкBи пpийrпoв
Пpoвiдник 3 APy)I(иI{oro i тpьoма дiтьми. Aylкe скopo пo
yкpаiнськoмy Мloнхerli пorшиpилaся вiстка, щo Бaндepа вх(e
вийrдoв з пiдпiлля й хoдить y недiлlo Ao цePкBи. KапIy6a скa3аB:

_ oтя<e, aгeнт пoiде зa Бандepoю i з'ясyе, Aе вilt IиеIцкa€.
У неAiдto дo цеpкви пoчаJlи пPиxoAити тaкi, якиx нiхтo дo цьoгo

чaсy в цepквi нe 6ачив. Bсi хoтiли пo6aчитvl Бaндepy. Bсe цe липr
пoгди6лювaJlo rrашy тyp6oтy. Heзвая<аlo.Iи нa aктиBнiсть aгентypи
кfБ i пpoвoкацii пPoти 6arrдеpiвцiв' }IaцIa opгalriзацiя дiялa дyжe
активIIo y всiх зaхiдlrих AeP)кaBах. Ми гoвoPиди пPавAy пpo УкpairIy
i фaктaми викpивaли Iиoскoвськy фальruивy пPoпaганAy. Ha кoжtloмy
вiдтинкy ми паpалiзyвади п,lяtlи KГБ, якi вotlи HаIиaгалися здiйснити

йoгo. Пoтiм ниIr{ AoвеJrocя зaЙмaтиcя менi. Ми йoмy нe вipили, вiн
цe зHaв. I{е 6yлa свoсpiдlra гPa' якy lvloжнa 6улo 6 нaзBати uxтo

кoгo''. Идузи }ra PoзмoBy з ltимl я заBцIe мав нaдiйнy oхoPol{y.
Poзмoвдяли ми AoBгo' тyг я згаAaIo, щo 6yлo AJIJI нaс найвaxсливiIце.
T.TIoйнo я йoгo зyстpiв, тo пo6аsив, щo вitt дyх<е змiнeний, змаpнiв,
6yв втoмлений i кypив цигаPкy зa цигаpкoto. Чepeз Aеякий чaс вill
мeнi сказaв:

- Пеpeстаньtt{o наPeIцтi 6aвитиcя в пiя<пrypки' я знаlо' xтo Bи.
Bи нaзиваетеся Мyдpик.

Я зoвсiм спoкiйнo йoмy вiдпoвiв:
_ Tак, пPaвAa' щo B Haс € JuoAинa 3 тaкиМ пpiзвищeм, мoже

нaвiть дeщo пoдi6нa Ao Ivtене.
Biн мeнi вiдпoвiв:
- Я внopa y Беpлiнi в Каpльстopтi 6aчив вalцy зHимкy i знаro, з

ким lиalo спPaвy.
Я дальшe I{e зAавaBся, лишr йoмy вiдпoвiв:
_ Якщo 6 ви менi скaзади' щo в Мoсквi 6aчили Мoto зtlиIt{кy' тo

6улo 6 aвтopитeтrrirше, aлe дайте мeнi дoказ, щo Bи Aiйснo 6ули в Бepлilri.
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Cтэлoн Мудpик - ' , goчник,'

[liIl вийняв Jlетyнський 6iдeт i пeРеAaB менi, щo6 я пepекotraвсЯ'
IIlo Birr гoвoPить пРавAy. Бiлет 6yв rra пPiзвище Cтaнiслaв 3aя<ицкi,
виставлений вяopа i сьoгoдrli вpанцi вiн пpиlетiв дo .A,loссeльAoPфa.
Biн менi тaкo)к пoкaзaв пaслoPт на згадatle пpiзвиш1e. B цьoмy
випaAкy вirI кaзaB пI)авдy. IJi l l  скaзaв' цlo цим пaспopтoМ
Kopистy €тЬсл в Hiмeччинi.

.А,aлi 3aя<ицький пoвiдoмив, щo KГБ в Мoсквi з l laйвищoi
i l lстанцii oтpиМaлo AoPyчеltня зa всЯкy цirry фiзиннo лiквiдyвaти
Cтеrlана Бaндеpy, Яpс,слaва CтeI1ькa, Cтeпaнa Аенкавськoгo i Cтепанa
Мynpикa. Iвaнa Karшy6y тpe6a зaтl)иI\,tати i ясивим пPиBrзти Ao
Cхiдньoi lfiмeччиllи. Hа Бандepy 3аМ€lх,иoжe вiд6yгися кo)кI{oгo AttЯ'
всe в2I(е пiдгoтoванo' Boни xoчyтЬ 3 Bами пoкiнчити. Я запитав, якi
y ньoгo Aoкaзи' щo всe цe пPaвAa. Biн 6eз нaAyl ' ,tи вiдпoвiв, щo

рiйшoв y кoнфлiкт зi свoiм rtaчaльникoм i xoчe la^ИШrИTИcя lla
3aхoдi. Мае тaм rкirIкy, кoтpy лlo6ить. Мaе все пpигoтoвaне, щo6
пepеixaти lla 3aхiд, алe пoтpi6нi гporui. Hа зaпитallня, скiльки хove
гporшeй, вiдпoвiв, щo кiлькa тисЯч. ЯI йoмy вiдкaзaв, щo сIIPаB

фiнaIIсoвих l le pirшакr, Мytl ly пPo цe гoBoPити в Пpoвoдi. Toдi
3аrкиr1ький скaзаB:

- rIам'ятайтe, щo B PахyнoK вхoAять такi техl l iчl l i  зaсo6и, якиx
сBlт l lе знa € .

I] мене 6yлa дyмкa щe пPoтЯгти Рoзмoвy' Ir{o)I(е виPине шloсЬ
кoPисttе. 3aпитaв йoгo, tи вir l  тeпеp знoвy iдe дo Беpлiна. B
Cхiдньoмy БepлiIri Кapльстopтi 6yлa стallцiя KГБ, щo кеPyвaJla
aгeнтyPo}o в 3аxiднiй Hiмеччинi. Biн вiAпoвiв, Щo Ao Бepлiна B)ке нe
з6иpaсться iхaти, дaлi trе хoтiв в)кe гoBoPити. Mи AoмoвиJlисЯ пPo
чePгoBy зyстpi.r, дe я йoмy дaм вiдпoвiAь щoAo гpourей. Пiсдя тoi

PoзМoBи я заРa3 же пiцroв дo тeлефoнy i пpo все пoвiдoмив. Пpи
тeлефoнi в Мlollхенi 6yв .A,митpo Mиськiв, Пpoвiдника i Кaruy6и в

цей нaс llе 6yлo на мiсцi. oхoporlець меlli скaзав, Щo B чaсi llаtцoi

PoзмoI,и нiчoгo пiдoзpiлoгo нe зayвa)кив. Я .A.митpa Миськoвa пPoсиB'

щo6 вiн tlеPeказaв' щo чеl)eз тpи днi, 5-гo rкoвтня я 6УьУ в Мloнхенi,

щ06 IIa Меtle чeкaJlи.
Пiсля poзмoви iз 3aяtицький я кiдька pазiв всe o6мipкрaв i

дiйшoв Ao тaкoгo виснoвкy: a) летyl lський 6iлет з Беpлiнy дo

fiсeльдopфy lIa пpiзвище, якe 6yлo зaписане в паспopтi, свiднить, щo
вirl гoвopитb пPaвAy пpo пo6р y Бepлiнi; 6) йoгo вигJlяA i tteспoкiй
BкaзyloтЬ' щo вiн щoсь тPyAIte пеPex(иBa €; в) iнфopмaцiя пpo
дiквiAацilo Бандеpи й iнrцих з6iгаеться з тиМ' щo 3Ilа €  нaшa CБ i
poзвiддa, B цe я пoвipив; г) 6yлo менi пiдoзpiJlo' чoМy вiн зBеPтa€ться

Ao ttас' кoли йoмy пoтpi6нi гpoIшi, a вiдтaк легaлiзaцiя ясiнки та йoгo,
в чoмy ми йoмy нiяк нe змolксIr,to Aoпolvloгти. Чoмy вiн не пiшroв дo
aмеpиканцiв а6o Ao нiмцiв? Ha цe я не мaB яснoi вiдпoвiдi, sастo
пPихoAиДa AyМка' щo 3a тиIvl щoсь кPи€ться. Bpанцi п'ятoгo х(oвтня
в Iraшoмy пpимiщeнlr i нa l{eппeлiнtцтPaссе Bх(e на Мeнe чекaли

Спoroдп пpo Cтэлoнo 6oндоp

Cтепaн Бaндepa, Cтепaн Aeнкaвський, Iван Kаrшy6a, .Д,aнилo
Чaйкiвський i Яpoслав Бенцaль*. .Д'рке пoвiльнo я iм слoBo B слoвo
пePекaзaв yсe' щo нр вiд 3аясицькoгo. Koди я зaкiнvиB, хBидинy
6y.lra мoв.lанка' якy пoPyIIIиB C. Бaндepа, й скaзaв, щo гpoшeй
A,rя areнтa нel}lа€. Щo * дo aтентатiв нa нaс' тo в цьoll{y нeп{a€
нiчoгo нoвoгo' вoHи кo,кttoi xвидини IIIyкаIoть нaгoAи нaс 3нищити.
Пiсля цьoгo знoвy зaпaдa мoBчaнка' якy я пoPyIцив' скaзaBIIIи:

_ Я ввал<аto, Bи, APyл(e Пpoвiдник, нa дeякий чaс пoвиннi
виixaти з Мюнxенa. Bи знаете вiд нaс, щo aге}lт},Pa нaпoлег,rиBo
Iцyка€ зa Baцrим мiсцем зa}rеIIIкання.

Пiсля мeне зa6pав слoвo I. KaIшy6a, який пoвтoPиB в,кe вiAoмi
iнфopмaцii пPo незвичaйнy активнiсть агеtlЦPи i скaзав, щo вiн такo,l(
Haпo,lягa€' щo6 нa Aеякий вас Бaндеpа виiхав з Мюнхенa, мo'(диBo'
Ao Еспанii. Бандepa вiдпoвiв, щo йoгo виiзA з Мюнxенa мoл<е 6щи
тPактoванo як втечy. Biн казав:

- 3pештolo' загpo)l(ений не я сa}t' aле нас 6iдьrце. Ми свiAoмi
тoгo' щo пеpe6yвaсмo в стaнi вiЙtlи Й iнпroгo tIе lrlo2кемo вiд ниx
спoдiвaтися.

ToAi пoчалaся дискyсiя. o6гoвoploвa}Io мoя<дивiсть yкpiплeння
oхoPotlи' а такo2t( виiздy з Mroнхeнa. Мeнi шr<е 6р хаparтеp Бaндеpи
вiAoмий: яlоцo вiн вiддинyв пoPaAy пpo виiзд з Mюrrхeнa, тo Ayмки
вя(e не змilrить. oтже ми, Кarпy6a i я, дркe чiткo вислoви,lи сBoro
пoзицiro. Bсi пpиryтнi 6aчили мoс неBAoвoJlення. КаIшфa пreне
вiдгlpoваддyвaв Ha пoтяг, ми йlшли пilцки i щe Рa3 висдorЦIoв€lли свo€
зaнепoкo€tt}Ut. кадI}бi я щe Paз пoBтoPиB' щo6 6yв o6еpеlсний, не хoAиB
т||MI^ caryIИN||4 BУ^v|LI,ЯMИ. B Мrorrxelti ми вл<е }raли Aoка3 викPaAeHня
дюAей aгeнтaми KГБ. Kашфi я гoвoPив' Щo, мa61пь, зaгoстPo
висJloвJtIoBаB свoi дlмки. Cьoмoгo ,l(oвтtlя я мaв y Мrorrхeнi зyстpir зi
свoiпrи спiвпpaцiвниками. Мeнi тpе6a 6yrro зaйти нa I{eппe.пiнurтpaссе
(це oсiдoк Пpoвoдy) i зa6paти пoтpi6нi Aoкyп,teнти. )(oтiв я цe зpo6ити
непoмiтнo, щo6 нiкoгo 3 нaшru( не зyстpiзaти. 3a6paв всe, щo мeнi
6yлo пoтpi6нo' в)кe схoAив схoAalvrи д'otlизy i зyстpiвся з Бaндеpoto.
Biн 6р саrrl, 6eз oхoPotlи. Я вже не хoтiв йoмy нa це вказyвaти. Ми
пPивiтаJrися' я сt(а:tаB' щo AРке сгliшy. Я тoдi }tе зtlaв' щo це 6уla мoя
oстaння зyстpiн з )t(ивим Бaндepoю. BiA вoсьмoгo Ao тPинaAr{ятoгo
,кoвт}I,I я пPацIoвaв BAoма. Bвeвepi тPиняNIятoгo зaтелефoнрaв
Kапy6a i пpoсив нa зaBTPа o 14.10 пpиЙти дo нЬoгo Ao хати.

Kaшy6a poзпoвiв, щo в мiя<saсi вiн мaв AoBIцy Poзмoвy 3
Пpoвiдникoм i зpoзyмiв, щo вiн нaшi iнфopмaцii B3яв Ao yвaги.
Hapaзi з6iдьцlив сBoro oxoPoнy. Пoгoдився з Мloнxенa виiхати, aле
дд'r тoгo ввФкa€ зa пoтpi6не рrя цiлoi йoгo poдини i ньoгo виpo6итvt
oсo6истi Aoкyl}lенти на iнrцe пpiзвище, 6o цe BI(e € 6iльпrе Jrroддrvr
вiAoме. Пpoвiдник Bвa)кa€' щo в Мюнxенськiй мiськiй yпpaвi йoгo
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пoдoх(eння нe зPoзyМiloтЬ' вill нaписав диста Ao oд'нoгo 3 виAних
нilt{ецьких пoдiтикiв y Бoннi i пpoсив, щo6 ти тaМ пoiхав' пpeAстaвив
всIo спpaвy, rцo6 виAати AoкyМeнти' тoдi вiн виiAе 3 Mюнхeна.
Кarпy6a Dreнe зaпитaB:

- Koли Ayrv1a€ш iхaти?
Я вiAпoвiв:
_ II]e сьoгoднi, нiчним пoiздoм, щo6 зaвтpa paнo 6уи в Бorlнi.
15 я<oвтня я вясe 6р y Бoнlli, 6дизькo 10-oi гoAини мене пpийняв

нiмецький пoлiтик. Biн пpovитaB Дистa вiд Пpoвiдника i скaзaв:
_ ПaIt Бaндеpa мeнi пиtше, щo Bи пPeAстaBитe спPaBy' в якiй

я пoBинен AoпoМoгти.
Toдi я пoчав poзпoвiдaти' чoгo я пРиlxaB' oAнaк вl}I rvletle

пеPеPBав' скaзаB' щo вilr зpoзyмiв, y чolvty спPава. 3aтeлефoнyе дo
мiнiстepствa внyтpiшtнiх спpaB' 6o це нaлeя<ить дo ix o6oв'язкiв. Biн
зaтелефorlyвaв, i дo l\,teне скaзaв:

- I{i пalloвe сKopo пpи.цyть.
ToAi пoчaв PoзМoвy' як пaн Бaндepа сe6e пoнyвaс тa щo вirt

пoiнфopмoвaний пpo всi пpoвoкацii, якi пPoти tIас po6ить Мoсквa. 3
мiнiстеpства внyгpirшнix спpaв 6yлo пPислaнo Aвoх пaнlв' якl Мeне
зa6paли зi сo6oto.

У кiмнaтi, кyAи Мсне I.lPипPoBaAили, 6ув пaн, ма6yть, poкiв
п'ятдесяти. Boни втpiйкy пoчa^и зi мнoto poзМoвy. Пo iх o6личчях
я зpoзyмiв, щo вoни ставJlяться з нeдoвipoto Ao тoгo' щo чytoть.
Пo деякoмy чaсi oAин iз ниx зaпитав' чи я пoгoAл(ytoся, щo6 вoни
п1o}o PoзМoвy записyBa^И Нa тасьIvly. Я вiдпoвiв, щo я 3гoAний.
Пoчав poзпoвiдь спoчaткy' Botrи чaс Ao чaсy Мeнl стaвиjrи
питaння. Пepeд 13-oю гoAиtloю вo}tи скaзaJlи' u(o Ao гoAиrrи 14-
oi po6имo o6iAнIo пеPepвy. Пepшe, щo я хoтiв зpo6ити, нaЙти
тeлефolrнy 6yдкy i пoтeлeфoнyвати дo Мюнхeнa. 3rIaйшoвurи
тeлeфott, я викликaв Mroнхен, нaure 6юpo, дo тeлeфoнy згoдoсиBся
Яpoслaв Бeнцаль, я пPoсив' щo6 вil l пoкJlикaв Пpoвiдника. Biн
мeнi скaзав, щo, мa6yтЬ' Aесять xвv|^v|t| тoмy Пpoвiдник пoiхaв
AoAoмy нa o6iд. Як пoтiм з'ясyва.ltoсл, в цeй чaс нa нЬoгo
вiд6yвався зaМaх. Бенцалeвi Я скaзaв' щo вiн мaе Пpoвiдrикoвi
BiA Ivreнe пеPeказaти. Бeнцаль poзпoвiв, щo в }Iих нa l{еппeлil l
6yлa нiмeцькa тa€мнa пoДiцiЯ' t|| Ta^И' дe Myдpик, Ч|4 lrlvr BИc^a^v|
йoгo дo Бoннa. Iм пiдтвepAи,rи' щo я нa AoPyчення пolxаB Ao
Бoнна. Бyлo Aдя нaс зpoзyмiлo, щo нiмцi Ao цiе i  спPaви
стaвJr,Iться Ayхсe o6epe>кнo. Пiсля o6iдy мeнi нiмeцькi yPяAIIики
стaBи,rи низкy питaнь' tIaпPикJrаA' звiдки Iии Te' щo я iм oпoвiдaro,
зtlа €Ivro. Чи мaсмo свoto poзвiдкy i кoптppoзвiдкy? BiAпoвiAь мoя
6yла кopoтка' щo я нe yпoвtloваrкениЙ пpo цi спPaви гoвopити i
спoдiвaюся' щo Boни IиeIIe зPoзylvlitoть i Aля БанAepи та йoгo
Poдини Aoзвoдять зpo6ити Aoкyrr,rенти. Boни час Ao часy пiдстyпIro
стaвиJtи ще питaння, щo6 6iльцlе щoсЬ пpo нarцi тaйнi cлу>к6и

Сnoroди пpo Cтeпoнo бoндop

дoвiдaтися. Пеpед ]'7-тolo гoAинoro Ми пePеPвaди rraшy пPaцю.
Менi сказallи пpиЙти зaвтPа paнo o 8.30.

Hoнyвaв я B гoтeлi, Ivraв якeсь нeдo6pe пеpеAчyття' 6ув
неспoкiйний' xoч такoгo в мeне oстaннiми poкalvlи нe 6yлo. 3aснр
Aрке пiзtlo. Paнo пiсля снiдaнкy зaтeлефoнрав Ao AP1ллсини. Biд неi
дoвiдався )кахдивy вiсткy, щo Пpoвiдrик нe 2I(иBе. oдpaзy хс
lloтeлe<}oнyвaв Ao Мюнхена. Cекpетapкa мeнi пoкликaJla
Аенкавськoгo, якиЙ пiдтвepдив, щo Пpoвiдник зaгинyв, i пpoсив
нeгайнo пPиbкA,кaти дo Mюнхенa. Я rцвиAкo пitпoв дo мoiх знайoпrих
нiпrцiв, кoтpi всe знaди' скдаJlи менi спiвнyття. скaзaв я iм, щo вrке
ЕIe Dra€Iиo пPo щo гoвoPити. Пoтягy з Бoнна в }raпPЯIvrкy Удьм -

Mroнхен нe 6yлo. Tpe6а 6yлo vекaти 6дизькo тpьox гoAин. У кioсках,
Aе пPoAавaJlи газeти' я пo6ачив зaгoJloвки "Tаемничe в6ивствo в
Mюнхeнin, "Kepiвник yкpaiнськoгo Bизвoльнoгo Pщy нe живe''.
Кyпив я гaзети i AoвiAaвся, щo с. Бандepa зaгинyв y свo€Мy 6yAинкy
}Ia схoAaх. Бiдьше iнфopмацii ще peдакцii не lr4aли' пPaвAa' пoAaвали
3ниМкy Бaндepи. ,{дя мerlе iншoi дyмки нe 6yлo, щo цe в6ивствo
зpo6лeнo нa AoPyreння KfБ, щo 3аясицький мeнi пPaвAy гoвopив.
Мене тoдi oхoпидa Якaсь Ao цьoгo чaсy нeвiдoмa лroть. .A,yмaB' якщo
6 я нe звiтyвав пpo нe6eзпeкy' }rв.r,кaючи' щo все стtoкiйнo, тoдi мене
тpe6a 6yлo 6 пoстaвити пiд сyд. 17 я<oвтня пiв Ao вoсьмoi я вже 6р
y Mюнхeнi нa I-{,eппелittlцтpaссe' тaМ B)кe 6yли AeнкaвськиЙ i Кашy6a.
Aeнкaвський менi кoPoткo oпoвiв' щo 15-гo пеpед o6iдoм Бaндepа
пPoсиB сeкPетaPкy п. €вгeнiю Мaк пoiхати 3 HиIvt нa 6aзap i
Aoпolvloгти кyпити пPoAyкти. 3 6aзapy пPиixaв пiд I{еппелiн,
сeкPeтaPкa BисiJrа i казадa:

- Чекaйтe, я пoвiдoмлto хлoпцiв.
Boнa скopo пo6iгдa пoвi,цoМити oхopoнцiв. Koди тi вийtшли, aвтa

вЯ(e нe 6yлo, Бандеpа пoiхaв сaD{ Ao хaти нa o6iд. Aeсь rrе3аAoBгo нa
I{еппeлiн зaтeлeфoнyвaдa Apyкиrrа Бartдepи, щo стaBся нещaсний
випaAoк. 3apaз Ao нei пoixaди Aенкaвський, Kauly6а, Бенцaль i
ЧайкoвськиЙ, 6ул,a вясe пoлiцiя i лiкapi, щo ствePAиди: смeРть
нaстyпиJla BнaслiAoк oтPyги цiянкaлiсм. Cyсiдкa нiмкa oпoBiлa, щo
чyjra чePез стiнy' як вiн нa схoAах хPипiв' йoгo дyсилa oтPyтa.
Cл1жaroни Aeнкaвськoгo' я нa нЬoгo дивиBся тaк' щo вiн Ao ме}Ie
скa3aв:

- He гoвopiть нiroгo, я 3наIo' щo Bи Ayп{a€тe' щo хoчетe скaзaти.
Пpийшлa секPетаPка i пoвiAoмидa' щo l\4енe пPoсять з пoлiцaй-

пpезидii дo тeлeфoнy. Кorrи я 3гoJloсився' Менi скaзaДи' щo6 я
пpийпroв Ao них. .A,o пoлiцaй-пpeзидii Мeне BiAпPoBaAx(yвaв Kаrшy6а,
ми o6гoвoPloвали стapi 6oлi. Ha пoлiцii нa Мette veкaв Iпеф кoмiсii iз
poзс.пiдyванtlя в6ивствa (мopд-кoмiсioн) Фoльтep Фy*", мa6щь,
кoМiсаP' в)кe нe пPигaAFo. Boни мене пPoсиJrи oпoвiсти iм все, щo
я гoвoPиB y Бoннi. B пreне нe 6yлo сyмнiвy, щo вoни DIaIoть зaпис.
Я все iм oпoвiв. Toдi ФoльтеP скaзaв Ao IvleIIе:
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_ Мaсмo i lIt}opмaцiю' Iцo ]Jи 6yли дoвipel lиМ I;аIIAepи, вi lt вaс
пoсилав лaгoAити I]а)I(лиI]i спPави: псPeA AвoМа Рoкalии _ в
6aваpськiй yстaнoвi, тепеP _ дo БoIlа; oтя(с' Bи B ltaс l loза пiдoз1loIo,
скa)кiть' щo Bи Aylvrarте пPo в6ивствo' кoгo Bи пiдoзptoстe.

FIа цe я вiдпoвiв, rцo,6сз сyмнiвy, цe po6oта Мoскви. (Doдьтеp
мoi дyмки зal lисaB Ao пPoтoкoлy. r loтiм МеIIе щe Paз кликали l la
r loлiцi lо 18 листolrадa' я зРoзyМilз, lt1o слiдствo зaйrшлo y глций кр.
Boни викдикaди iнцlих лloдей, II lo гtPaцIoвали IIa I{егIпeлir lrштPaссe,
сePeA них i Cтeпаtlа Аel lкавськoгo. Bi l l  тoдi iм пoAав' u1o вiд
opганiзaцii в слiдствi iм дсlпoмaгaтимe Мyдpик. Пoчaлася rrапpРкенa
пpацЯ. I]e 6yв д'ля IIас Ay)кe I] €DккиЙ Чac, час нepвoвoгo I.IaпPy)кенI,Iя
i вeликих пpoвoкацiй. Kiлька poKiв пiзнitпe пpo цeй AдJI trас тpaгivl lий
пеpioд я }IатIисaB ..Ж,oвтeтть 

1'959" , щo тyт rIoмiщalo пеPeдPyк.

)IrcBTEHЬ 1959

Мiсяць )I(oвтеЕIЬ 1'959 rли6oкo в1riзався меlri в пам'ять. Biн 6yв
cуиЙ i пoгiдrиЙ. I_Ioнi 6yли хoлoAtlyватi' a BAеIIь вiтеpеl1ь poзIloсив
пo вУ/lиц,lх пoэкoвI<лi .цистotlки' якi l lавiвали t leз'ясoвal ly тyгy. Мerre
зaв)кди хвидtoloтЬ oсi l l t ,t i  мiсяl l1i. FIe зl laю, чи в тoй пaм'ятl lиЙ
тpaгivIlий )кoвтеttЬ lvro €  хl]иJlIoвaIrIIя 6yJro звичайним виявoМ тyги за
NIИ||У^v1N| лiтoм, ни це 6yв /\yIIrевIIий lIeспtlкiй, викдиканий ЯКv1МИcь
пiдсвiдoмими rlсPеAчyтт'INIИ' тЯ)1<K|4ми тyp6oтами й мoсlo пPаtIrю.

Кoли Irадас JlистЯ з Aepel]' я сaМ Ao сe6e гoJloснo вимoвляIo тy
цифPy, Якa вка3y € '  кoтpий yя(e Paз y МосМ}' Я(иттi oпаAае oсiннiй
Jrист. 3 кo>кlroro циr}poю ста €  пpикpiIше }Ia AyцIi. А цифPи
пoсyl]аIoться вгoРy' як вказiвкa гoAиIlIIикa' яка DiAдiчy€ 6езпoвopoтllo
М|4t|У^v1Й ltас: сoPoк AI]a' сopoк тPи' сoPoк l loтиpи...

Ж'аль зa Ми}ry;rиМ лiтoм? Bластивo, такoгo )кaлIo IIe пoвиIlrlo 6yлo
6ути в мeнe. Адrке rк те лiтo 1959 poкy пpиIrеслo вeдикi yспiхи для
члеrIiB PeвoдIoцiйIloi oУH. У сIIIА rIiд vас пoiздки Хpyщoвa 6yли
llpoведerl i  великi AеМolrстPaцii пpoти цьoгo катa УкpaiI lи. A пpoвела
iх yкpаi l lськa пат1l ioтиvlra eмiгpацiя' в аI]агIгapдi якoi стoяlли t larцi
чJrсIIи. УспirпIlo тeэк закilI.lилися дiтIri rзiдпoниllкoвo-виrцкiльlti тa6opи
для 1п<pаirrськoi мoлoдi. Акцiя, IIIo пPoве,rи чJleни lraшoi opгalriзarцii
IIiA час сьoМoгo свiтoвoгo кoмyнiсти.llloгo фeстиI]алlo мoлoдi y Biдrli,
BийшIлa кPаute вiA нaIцих спo/\iвань. 

,Гorк, 
мorклиBo' DIeне хBи^Ioвади

спpaви' пpo якi IIe Bсi нarшi дpyзi зI{a^и. Cпpaви, якi нaJreЯ(али дo
кoмпетerrцii o6мелteнoгo кoлa дIoAей.

Ми >к 6asили, Ao чoгo пpяМy €  вopoг; Bi/\чyвa^и, Iцo BiIr виРiI lIив
зIIищити opгal l iзaцi lo, Itапoсiвсл Пa >КИ'rTя Пpoвiдrикa' цIo зaгpo)кy €
ilIrшим APyзяI},'... Bopoг tIaМагаBся пpoлiзти BсloAи' як та IIилIoкa' яка
влiтае в кo)кIIy п(iДиЕly. Пpo цe NIvl з||a^v1' нaA rlиМ Pa^И^И' цIyКа/rи
засo6iв oхopoни' l l l)oтиyAаPy, вiдсi 'r i . . . Багатo спpaв 6yли дr,rя нaс

Сnoroдн пpo Cтoпoнo Бoндep

зPoзyМiдиМи, а 6агатo ulе нeЯсItиМи; oт)ке' тpe6а 6yлo 3IIати пPo
Ilих' шIyкати Aaltиx...

Typ6yвaлис:l ми i пpo llaшIoгo ПpoвiдIlикa. Здaеться, нe 6yлo й
Atrя' rцo 6 ми lIe гoвoPили: ГIpoвiдтlик знае' Яка rlс6сзпeкa зaгPo'(y €
йoмy, як t lигa €  BoРoг. Аджe y квiтl l i  тoгo ,к poкy вiн Мав t l lе oAиrI
чеPгoвий AOказ' щo Мoскoвська aгeнтypа rraсTиРJrивo Iцyкa €  IIaгoAи'
щo6 йoгo зt*|n\ИTИ. Скiдьки пoвIIих зaпалy й щиpoi туp6oти PoзIvloв
6yлo lIa цю тeМy' а скiдьки paзiв Пpoвiд o6гoвoploвaв питaIlIIя цiсi
ЕIe6е3IIeки.

Ми знaли, щo Пpoвiдl lик IIаJle'(ить дo вiAвa)кIlих лIoдей. Toя< lIe

Paз виpиIIa/rа AyIикa: Мo)ке IIpoт' lгoМ дoвгиx poкiв йoмy вrке
надoкyчиjra пoстiйtlа тit lЬ oхoPolrцiв? Мo>ке вir l  за6aгaтo вiPить y свo €
щастя? 3авrкди скpoмtlий, з нехiттro AO l laPaд i oсo6истих пoнeстeй,
не лlo6ив ItapФкaти iнrпиx, гoтoвий сaМ зyстPiти lre6езпeкy )киття.
Biн 6yв IзиспoPтoвa}Iий, фiзиvl lo загаpтoваItи Й, 6иcтpиЙ i кмiтливий,
тo,к' напеBIlo, lt ipив, rIIo зМo)ке зyстpiти нaпaсникa' який зaгpo)кyвав
6и Йoму, IIIвиAIrиМ пoстpiлoм зi свoгo Il iстoлЯ' з якиМ МaйЯ(e lt iкoди
нe Poзл}rчaBся. Бo л< ГIpoвiдlик I]с Мiг' як i нiхтo iнlлиЙ 3 нас' знати
IIРo тaкий AиЯвoJlЬсЬки pаdl irroвaItиЙ cl loci6 cкpитoв6ивcтI]а' t l lo йoгo
lIPиAyМa^и МoскoвсЬKi лIoAoМopи.

***
y',iлoвi o6oв'язки 3aпPoвaAи,rи Мeнe за сoтtli кiлoметpiв вiд

Мroнхеrra. Сид>кy в тихOМy pестo1>alli й Irидьrlo слyхalo сIJoгo
спiвPoзМoвця. Бavy йoгo 6дiдe o6лиззя, мyтнi oчi' нepвoвi pyхи..Pyк
i гoдoви. He дивyroся циМ pyхaМ' 6o вiдвyваIo' як Biн Ir|УчИTьcsI. vIoГo
>киттевиЙ IIIлях теМIIиЙ i гидкиЙ, д'yшa тoпитьсJl B пiAJloтi. B тaкoмy
ста}Ioвищi € Ile лицIе tзill, a тис.ll.ti rroдi6llих Ao IlЬol.o' щo зall,ryтаJrис,I
в сiтях Мoскol]сЬких 'IeкiстiB, дol loщикiв i агеl lт iв. Aле, мolклиI3o' Iцo
в тих лroAей, lIк oсь y Мoгo сIt iвpoзмoвцЯ' Aекoди вiдзивaеться щe
лIo/\сЬке lIoltyття' свoсpiдний гoлoс сyмлiнI{я' tцo Aaе iм змoгy 6oдай
}Iа Ir,IитЬ l loз6утиul тoгo 6pyдy, I3 ЯкoМy вoltи rrеpе6yвaloть. Tа r1i
хBИ^vft::иr аpкe piдкi, пpиглyIшeнi Ao тoгo >кaдo6oю гpoIIIа й стpахoм...

l\4iй спiвpoзмoвeць кypитЬ цигapкy зa цигаPкoю' гли6oкo
зaтЯгa €ться AиМoм. Bir l  гoвopитЬ lшвиAкo' вРивarlo' нervloв 6и лякавс:t,

щo нe встигнe сказати всЬoгo' щo хoчe. ЯI в дyмках кoнфpoнтyro йoгo
вiдlIoвiдi l la мoi зaпитaтIrrЯ з вiдпoвiдями й i lrфopмaцiями з i lIпlиx
A)кePeл та пPихoA)l(y Ao пepeкoIIаIIlIЯ' пlo BIII гoвoPитЬ пpавAy...

_ Бepе>кiтьcя,6o I{a Baс i/\e тaкий t laстyтI' щo IIе встoiте! _

цIeпoчe I]l l l .
Poзruroва скiнчилася. Я пoспitцаto нa пoIIIтy дo тeлeфoнy й

викликalo Мlolrxеll. 3гoлouryстьcя ыlaЙoмий гoдoс:
_ I{i, I1poвiдIIика IIeМaс; якpaз вiд' iхaв...
3aпитylo, чи APyг' який гoвopить зi мнoto, пiзнас мiй гoдoс.
_ Taк, APyI(e Cтeпаl lе! _ чylo вiдпoвiдь, i  пpouly:
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_ Пеpeкая<iть Пpoвiдникoвi' a6o lвaнoвi' щo тeпеp тpe6a 6ути
кyAи o6epeЯ(нilпиМ, нiяс пеpeд ципr. Teлeфoнylo здaлекa. 3мiцнiть
oxoPoнy. Ifе стoсyсться тeЯ( Iвaнa...

- Гapaзд, зaPаз пеPeкaхсy! - vyro piшyнy вiдпoвiдь i з пoдeгrпoю
BiЦIaIo слyхавкy тeлeфoнy.

_ Бiля се6e 6ary свoгo APyгa Boлoдимиpa 
' 

яКvIЙ с}шPoвoAить }rеI{e.
Biн стoiть 6iдя стirlи тeлeфoннoi залi й yспrixa€тьсll Ao Il,rенe. HaA йoгo
гoлoBolo вl1cИTь кaлeнAaP. 2 >кoвтня 1959...

***

3a мнoto зa^v'tIlИ^Иcя сoтнi кiлoмeтpiв, дeсятки сiд i мiст. Hаpelптi
Мroнхeн. 3yстpiвaюся з AP}гзяII4и' а пiс-.lrя o6iдy йдy нa зaсiдання, дe
PефePFo пPo свolo пoiздкy. I.Ia зaсiданнi пpисyгнi: Пpoвiдник i тpи
iнuli пpoвiднi дpyзi. Iнфopмylo AoклaAIIo' тoчкa зa тoчкoю. Адe
зAa€ться rvreнi, щo в Aекoгo з пpисщнiх виPинa€ сyмнiв: чи нe
зaгyстиМи фap6ами я зIиa;rЬoвylo ситyaцiю?

Пiсдя мoiх сдiв хвилинy Мoвчaнки пepePвaв сaм Пpoвiдник.
Гoвopив спoкiйlro, пePекoнJlивo' 3'ясoвytoни нarvl вarкливiсть
ситyaцii. Пpo пляни вopoгa ми знa €Мo нe вiд сьoгoднi, rre Paз ми
пapалiзyвaли йoгo заAyми' нe Pаз вAaPЯ,lи таIи' Ae вiн нaйменшe
спoдiвaвся. Biн нiкoди rie Aaсть наIr{ спoкolo. 3peIптoto, нiхтo з
нaс, vлeнiв oУ}I, не Мo)t(е PoзPaxoвyвaти нa спoкiйне 6eзтyp6oтне
)t(иття.

Пpoвiдник yсмiхнyвся, i в тiй yсrиiшlцi 6улa якacь зaспoкolotoчa
сиДa' яка пoмiтнo BпjrинyJlа на нaIп нaстpiй. Пiзнilде гoвoPиди й iнrцi
Apyзi, пiдкpeслюloзи вaгy тa мorкливoстi нeвiдoмoi нe6eзпeки.
3aкдючне слoвo lvraв Пpoвiдник. Bиpiпlенo змiцнити oхoPoнy'
пoдвoiти vyйнiсть... Календap, щo стoяв нa po6oвoмy стoдi
Пpoвiдникa' пoкaзyвaв 5 я<oвтня L959...

***

Bpaнцi нaстyпtloгo AI{я Я пPoкиHyвся сеPeA якoгoсь неспoKoю.
Пpихoдить }Ia A)rМкy' чи He зaтЯгa€ться Aoвкoдa Ivrенe якaсЬ вoPoх(а
сjть? Чoмy тaкий lleспoкiй? /'o Мюнxенa тeлeфoнрaти щe Paнo' тoл(
Aзвollю AoAolvty. Чy. u тeлeфoнi дopoгий мeнi гoдoс:

_ Cлyxaй, Aе ти? 3вiдкiдя тeлeфoнyеrп?...
- II{o сталoся?

Як тo? Tи нe знaеIц? Пpoвiдник нe x(иBе!
Чyо, як мeнi стискaс вiддих. Мeханivнo, нe yсвiдoмлюrovи слiв,

гoвoPIo:
Бynь здopoва. Я швидкo 6yдy вдoмa!..

Haсилy пePe},tагalo с.лa6iсть, яка oхoпиJla Dro€ тiдo' й викдикаro
Мroнхeн.

_ ...Taк, Пpoвiдник tIе,киве... Koди? Якpaз вчopa в o6iд, як
Tи дзвoнив... Пpиiя<дlкай якнайцrвиAпre!..

Cпoroди пpo Cтoпoнo Бoндep

Cеpцe гoJloсЕIo стyкoтитЬ y мoiх гPyAяx' кoJrи я 6iхty лo тaксiвки
IloпPи кioск з га3етаМи' нa якиx вeликиМи чoPtlиlvlи лiтepaми
виднiroть загoJIoвки злoвiщих вiстoк: ..Tаемничe в6ивgгвo в Мroнxенin,
..КepiвItик yкpailIськoгo Bизвoдьltoгo Pщy lre )киве!..D

Пiсля сме1>ти Пpoвiдникa БarIдePи ми зpoзyмiли, кoгo ми
lrтРатили. Morкнa 6yлo пovyти lre вiA oAнoгo' щo Гoлoвy Пpoвoдy
ми МатиМeМo' аJlе тaкoгo Пpoвiдника, як Бaндepa' в)кe нe 6yAe.

I{a РiзAвo 1960 poкy з Канади пpиixав Bлoдкo.Д,evaкiвськиЙ, мiЙ
знaЙoмtиit вiд 1941 Poкy' а Karшy6и пPи,Iтель з пiзtliцIих poкiв. Ha
пеPIций Aeнь PiзAвa ми втpiйкy сиAi^и B lиeнe' згaдyloчи пrинyлe i
Po3Ayll,ly}oчи ttaA тим' Як BигдяAaтимe нaцIa пPaця в мaй6yтньoмy.
3a я<иття Пpoвiдника Бaндepи 6уlи тaкt oco6и, щo rvrенe нaзиBaДи:

_ Biн _ лIoAина Бaндepи.
Пiсля смepти Бандеpи в oAнiй Poзмoвi C. Aeнкaвський ска3aв:
_ Бандepa Baс A}nкe цiнив.
Tепep я виpitшив вeсти сe6e так, щo6 для всiх 6yлo виднo, ш1o я

лIoAи}Ia iAei, a lre ДиIIIе Гoдoви Пpoвoдy.
Cмepть Пpoвiдlика Бallдеpи нас [re зДJIкaлa' не зaстPaIIIиJlа' ,tиIIIe

в IIи3ки пPoвiAtIих y''pyзiв викликaла зaвзяття та скPiпила Aiяльнiсть.
Hа 6агатьoх чденiв Пpoвoдy вopoг po6ив пpoвoкaцii, зaстoсoвyвaв
пoгPo3и. Мeнi пpисвячeнi пoявлялися aнoнiмнi лисTи, }Iа каPикaтypах
меI{e пoказyв.ulи як 6андитa з нo)кeм y Pyцi, нoчalvrи пoгPo)I(yвaди
тeлeфoнiннo' IlaМaгa^ися ствoPIoвати кo^oтtlечy в PoAиl{i. Taкoяс
нiтиeцькi ypядoвцi мали iнфopмацii, щo вoPoг 3aпoв3явся Iиенe
зtIищити. B Hoвoмy Удьмi Гpигopiй Фeдopенкo дoвip.to мeнe oстepiг,
щo чJlell сoB €тськoгo пoсoдЬства в Бoннi Гpигopiй Pyдeнкo,
IцaнтDкyIoчИ i|oГo Aoчкolo' яка 6yлa заD,tiх(tlьolo з oфiцepoм, BимaгaB
вiд ньoгo, щo6 зi6paв данi, кoли я вихoA)кy з хaти' хтo п,tене
сyпPoBoрI(yе й тaкe il lше. Mи 6yли пpигoтoвДeниМи' щo якийсЬ
кагe6iстський вислaнник мoясе в6ити 6yAь.кoгo з нaс. oднак Ми нe
МaJrи стPaхy i нiхтo rIе AaвaвсЯ зa^якати.

сTЕIIAH БAHДEPA 
'IK 

IIIoД||HA

Biн 6yв t leвисoкoгo Poстy'  Aесь 166-167 сМ' o6Jrиччя здeгка
oвaлЬtle' свirкe, гo,loвa вiA чoJra пoдисiлa. B гpynях i плечах IIIиPoкий.
Пpидививruись yвa)кнo дo йoгo хoAи' Мo)кнa 6улo зa}вФкити' щo
пPaвolo стoпolo сTавaв дeгкo нa пpaвий 6iк. Пepeвaя<нo 6yв в6paниЙ
y сipe a6o сиве в6paння. oдягaвся скPoмнo' нe вiдpiзнявся вiд iнrших.
Мав темнo-сipий кaпeлIoх' аJle зAe6i,rьЦIoгo }IoсиB чopнy 6epeткy, як

фpaнцyз. I{e кypив, нe B)кивaв aДкoгoлIo' PeгyдJIpнo po6ив фiзиvнi
впPави' зoкpeмa й тoдi, кoли сидiв y тlopмi. Iуlo6ив пPиPoдy' хoAив
y гoPи I{а пPoгyд,Iнкy. Bзимкy чaстo iзAиB IIа дeщaтах' а,lе в tlьoгo
нe зaвше 6yв vас. Aю6ив гylr/top' oсo6дивo сJr)D(ати' як xтoсЬ гaP}Io з
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Cтcпoн Мудpик - "goчннк"

гylvtoPoм oпoвi,цaв. Чaсoм згaAyвaв сBoi xДoп'ячi poки, Як y сeлi 3
х.lroпцями 6aвпвcя i спiвaв пiсеtlЬ. Читaв Ay,кe 6aгaтo' зoкPetъla
iстopиrнy лiтepaтypy, спoгaAи пoJliтичних AiячiB, y тoмy vислi
чРкиHeцьких - пoдьсЬких i нiмецьких. Писав дrлсе riткo. I.]iкaвився
Poзвиткorvt тeхнiки, читав технiчнi xсypнaли. ПiA чaс Poзмoви нiкoди
не пepе6ивав спiвpoзмoвникa' теpпеJrивo Bсе BислyxoвyBaв. Кoли йoмy
хтoсЬ висJloвJlloвaв якiсь свoi П^я|1v|' тoAi вiн пPoсив все
aPгyментyBати' AaBaти пPикJraAи. Бyв дyл<e дискpeтний' нiкoди нe
Kaзaв' BiA кoгo вiн дaнy спPaBy знaе. ГoвoPиB Ay2t(е BиPaзнo i
пеPeкoн.lrивo' He пoBтoPIoвaвся. Бр аyлсе пPaцьoBитий i тoгo rк
вимагaв вiд yсiх, хтo з ниIr{ спiвпpацloвав. Пpигaдyro, 6р oдин дpyг,
щo частo 3aпiзнroBaBся i не зaвrцe сBo€чaснo спPaвдявся зi свoiми
o6oв'язкaми. Paз БaндеPа з гyll{oPoМ скaзaв, щo йoмy лиш iдa i
спaння ttе пrкoAять. У lraй6iльIц нaпP}DкeнИЙ чac вiн 6р спoкiйний'
не пiдgищyвaB гoдoсy' нe 6yлo пoмiтнo I{eРBoзI{oсти' диIце тoдi дyлсе
мaJro гoвoPив. Ha зaсiдaнняx lr/taв зBичкy зaBIIIе в Pyцi тPИy.aTИ
oДiвeць. Щoдo спP€rв' якt 6ули пoставдeнi нa зaсiдaннi, вимaгaв, щo6
кo)кний з пpисщнiх вислoBиB свolo Ayмкy. Бyли вастo пoдiлeнi дyмки
i не мoл<нa 6yлo знaйти пopoзyмiння. Toдi Бaндеpa к€ваB:

_ "Пpoшy взЯти Ao }вaги тaкy AprкyD, _ й тoдi BислoвJlIoваB
свiй пoгляд| якv|i| здe6iльшoгo 6yu д," всix пpийнятний.

Cвoix дiтей вихoвyвaв y pелiгiйнo-нацioнaльнiм дyсi. Cпiдкa
Укpaiнськoi Мoлoдi кo)t(нoгo PoKy BJraштoвyва,rа виxoвtlo-Bишкiдьнi
тa6opи. Taкi xс тa6opvt вдaштoвyBав uПдаст". Haйстapшa Aoчкa
Бaндеpи Haтaдкa l{aДФt(aJla дo 

uГlnaстy" i 6уla тaм нa тa6opi. Cин
Ан.цpiй i мoлoдrпa Aoчкa ltecя 6уlи нa тa6opi сУl\1[, Ao ниx чaстo
пpиix<дltaв 6aтькo. Biн пpoсив вихoвникiв, щo6 вoни йoгo дiтей
тPaктyвaJrи' як yсiх iнцlих. Бyаyни нa тa6opi, хoAив oгJrядiaти як
пo6yдoвaнi цraтPa' як пPацto€ кyх}Iя. Пpиглядaвся дiтovим зa6aвaм.
}Ъ тa6opi 6увalи гoстi й o6orщa тa6opy y вiльний нас з6иpaлaся
г!.Pтoм' спiвали пiсeнь, тoдi непoмiтнo дo цьoгo гyPтy пiAxoAив
Бaндepa, пpи€Aнyвaвся i пiдспiвyвaв свoiм гaPним 6асoм. Пpигaдyro
випaAoк' кoли вiн пpиiхaв нa тa6ip сУIvI i йoгo дorка Aeся пoчадa
наpiкати нa кyхIIю' щo нeдo6pе BaPять. Toдi вiн дo неi кaлte:

- Aeсю, ти тoгo нe гoвoPи' 6o вolrи пoAyмaroть' щo ти вмi€цI
кPаще BaPvLтv|| вiзьмщь тe6е дo кy:сri й He l}taтиМelц 3мoги 6ути з
тoBаPиIцкa]l{и.

3 пoцraнoю Бaндepа стaвиBся Ao стaPих вiкoм oсi6. Бiля Ульмy
в мiсцeвoсти .Д,opншaдт 6щ дiм рrя стapцiв' в якo}ry хсив пpoф.
Biктop Hiкaнopoвиv Aндpiевський. Biн y Poкa( |9L7-L8 6р
гy6еpнiяльним кoмiсаpoм oсвiти в Пoатaвi. Пiзнirцe ,I(иB y Aьвoвi,
Кpакoвi. Hадел<aв Ao пoBEDкних oсo6истoстeй. Koжнoгo Piздpa i
BедикoAня Apy}I(инa C. Бaндepи п. Яpoслaвa йoмy po6илa кyтlo,
пеrgra пaскy, Щ06 стapeнький нa vyлсинi мaв yкpaiнськi стpави. Я
6aзив, як Йoпry текли 3 oчей orьoзи, гoвopив тoдi:

СnoroАн пpo Crопoнo 6oндоp

- Cтепан Андpiйoвиr - зoJroтa дIoAиrra.
Бyu щ" випадoк: пiA чaс якoiсь нaPaAи' вжe нe мo)l(y пPигaAати'

якoi самe, всi пpисрнi мyси.lrи спaти B llеoп€utеtloмy 6apaцi. Bнori
Бaндеpа пiдiйшoв дo пpoф. Г. Baщенкa i стаpoгo пPикPиB кoцol}t.
Bpанцi Baщенкo Poзпиryвaв' xтo цe зpo6ив, сyсiд Baщeнка не спав i
все 6asив, oтoяс йoмy скaзaB. Baщенкo тaкoя( чaстo згaA)rвaв дo6pе
сepце Бaндepи.

Бaндеpa Bи}taгaв' щo6 йoгo зaBIIIе iнфopмрaти' Aе нa 3ахoдi
yкpaiнцi з БaтькiвщY|HИ мa^^ свoi кyльтypнi вистyпи, a тaкo,к Aе
Bист)rпади спopтoвцi з Укpаiни. Biн xoтiв мaти Pецerrзii вркинецькoi
IIPeси. B 1958 p. y Бeльгii, B М. Бpюссeлi 6yлa свiтoвa BистаBкa'
в якiй сCсP 6paв yraсть. Бaндepa xoтiв oглянyти' як тaм 6yAе
зaстyп,reнa Укpaiнa. I{е 6yв час IцаJreHoi сoвстськoi пpoпaгaнди
пPoти Бандеpи. Ha цro Bистaвкy пoixaв Бaндеpa в тoвaPиствi Iвaнa
Kашфи, Яpoс.аaвa Бeнцaдя, Baсидя Hiнoвськoгo i, мa6щь, ще хтoсЬ
6Уu, aJle IIе пPигaAyIo PеIIIти. Ми BсIo вистaвкy oг^яAaди'
тPип{aIoчись гyPтoм' i всi мaди нa oцi oтoчeння i Бaндеpy. Kolи
мИ 

^vrBv|^v\cЯ 
нa тиx сoв€тськиx фyнкцioнеpiв, тo не вaxскo 6ylo

пiзнaти вeкiстiв, якi JlиIц спoгл,IAaJrи lla вiдвiдрaвiв. Koди
вiдвiдyвasi вистаBки стaвади гyРтoм i poзмoвляли' тo зaPaз з тиx
u6дiте.lrьнихn xтoсЬ пPистаBaв Ao tlиx. Ми oглянyли Bсе AoкJtaAнo' а
Як вийIIIJrи B)I(e 3 Bистaвки' тo Бaндеpa скa3aв:

- oтхсе, мu 6aзиlи, як т}.т 6iднo пpeдстaBJleнa 6aгaтa Укpaiнa,
щo y чРI(иlIцiв не викдиче нiякoгo зaцiкaшreння.

Амepиканськi мoсквoфiли в CШA стBoPиJlи "Koмiтет нapoдiв
Poсiin, Ao якoгo xoтijrи тaкo'( пPи€Aнaти yкpaiнськi eмiгpaцiйнi пapтii.
3ч oУI{ piшщe тolvty пPoтистaBи,raсЯ i зaявилa, щo неIиa€ нapoдiв
Poсii, липr нaPo,ци' пoневoденi Poсiеlo. Щo6 дo тoгo тoвaPиствa
пPи€Aнaти щpaiнцiв, Ao Mюнхeнa зi CIIIA пpиixalra делегaцiя
"Укpaiнськoгo Koнгpeсoвoгo Koмiтетy Аrvrеpики" }lа чoдi з ii
Пpезидентoм пpoф. Aeвoм .Д,o6pянським. Boни пoчали ylсpaiнськиx
пoдiтичниx дiячiв пePекoнyвaти' щo цe 6yде кopиснo рrя 6opoть6и з
IиoскoBським iмпеpiялiзмoм. C. Бaндеpa вiд6yв PoзIt{oBy з пpoф.
А. .Д.o6pянським i дoвiв, щo тaкa пoдiтиsнa фopмaцiя pltя Укpaiни
rпкiд.lrивa. A. .Д,o6pянський члeнaм сBo€i Aелегaцii зaявив:

- Мене Бaндеpa пePекoнав' щo це po6итьcя }Ie дЕlrя кoPисти
Укpaiни, - i нa цьolv'y дeлегaцiя зaкiнчиДa свoto мiсilo. Бaндеpa мaв
3Aaтнiсть 3HФ(oAити аPгyIшe}Iти i дap пepeкoнaти сBoгo oпotlентa.

3 сIIIА дo Евpoпи пpиixaлa BiAoма дiя.rкa rrtiнoчoгo Py'.y 
''.o. Aoтoцькa, Boнa xoтiдa зaпiзнатися з ,l(иттям yкpaiнцiв У

Hiмеччинi i пoзнайoмиT|4cл, з yсpaiнськими пoлiтичними лiдepaми.
Kolи вoнa пoBеPнyдaся дo CIIIA, тo y Фirraдerrьфii малa пеPeA
yкpaiнськoro гPoмaAoIo iнфopмaтивнy AoпoвiAь. Boнa скa3aдa' щo
лriдepи yкpаiнськиx паpтiй нapiкaли нa 6aндepiвцiв. Koли ,к Boнa
гoвoPи,rа зi C. Бaндepolo, вiн ii iнфopмрaв пPo стaнoвище нaIIIoгo
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Cтoпoн gудpик - "Мeчннк"

IraPoAy в Укpаiнi. Ha ii запитaння пPo пoдiтикy Poсiйських
кoМyнiстiв в Укpаiнi дaв iй 6araтo iнфopмaцii, aдe aнi с/loвolvt tIе
згaAyBaB пpo емiгpацiйнi пoдiтичнi пapтii.

Cтeпaн Бaндepa пpoйшoв як aктивний 6opець всi щa6лi пiAпiдьнoi
iеpаpхii а)l( Ao Пpoвiдникa Pевoдtoцiйнoi oУI{. Бaндepa 6Уu
тaJlанoвитим тeoPетикoм i пpaктикoм peвoлloцiйнoi 6opoть6и.
BiAзнaчaвся opгaнiзaцiйними зAi6нoстями, вмiв пJrянyвaти пpaцю i
зaхoпдIoBати нelo ilrrцих. Бaндepa Ivrав AаP пiзнaвaти дroAeй i iх
вapтiсть. Мaв poзвиненy iнтyiцilo, 6yв пepeд6-aчlивим. Бaндepа 6yв
вipyrosим хPv|cTv|яt1v|t|oм, дo6pим 6атькoм. Vloro экиття _ цe 6yлa
пparц i 6opoть6a 3a кpaщe мaй6рнс нaцIoгo Hapoдy y свoiй Co6opнiй
i Cамoстiйнiй .A.epжaвi.

,Д,aнилo ЧайкЬвськиЙ в Hью-tlopкy 1970 p. виAав 6poшypкy
"Aroдинa - Бopeць - Пpoвiдникn. У цiй 6poшypцi вiн пoмiстив
спoгaAи кiдькoх щнiв гiмнaзii i стyдeнтiв, rцo знaли Бaндеpy з
гiмнaзiйнoi лави i стyAеtlтськoгo )I(иття. I{i спoгaди нe 6ули llrиpoкo
вlAoмl' тoМy пoAаIo lх тyг.

Мrp. Яpoслaв Pак з Ipвiнrтoнa так poзпoвiAa€ пPo свolo пePшy
зyстpiv зi Cтепaнoм Бaндеpolo:

"Я впеptпе стpiнр Бaндepy в poцi L922 пo вaкaцiях, кoДи я 3
poAинoro пepeнiсся дo Cтpия. Я зaстав йoгo в клясi  4- iй.Б' ,  B
Укpаiнськiй 6ypсi, нa APyгoIl{y пoвеpсi, oстaння клJIса tlа пoлyдtе вiA
вyлицi Кpaureвськoгo... Cтефкo Бaндepa сидiв y пePеAoстaHHiй лавцi
пpи вiкнi. Biн мав тaкy звиttкy' щo тиIt{ дIoдЯм' яким вiн не вipив i
Ao яких ставивсЯ з пoгopAoto' нe AиBиBсЯ в oнi, лиrпe AиBився якPaз
y вiкнo. Biн 6yв ни3ькoгo poстy' цIaтеIt' нa 6iк зaвесаний, д.yжe 6iднo
oдягнeний. ХoAив вiн мiх< iнtшим y тaкiй, нi6и плaстoвiй сopoнцi, з
яскPaBo3eдениМи ryAзикaми' y peйтyзax-pайткaх, пoпe,rястoгo
кoJrьopy' штPyксoвих, i в urшт1щaх" (се6тo пiAкoдiнкаx), 6eз кpaвaтки.
Bсe те дyжe 6iднo BигдJIAaлo. Caм вiн 6ув нvtзькиit' tlепoкaзний, мaв
нeпpoпopцiйrlo дoвгi нoги i, зAa€тьсл' пiсля якoгoсЬ 3aлаДe}Iня кolriн
ви сщлo6iв, якoсь тaк ненoPмaдЬHo xoAив. To не впaAaдo тaк AРке
в ovi, але кoди 6дилсчe 6yлo пPиглянyгисЯ' тo 6yлo виднo, щo йoгo
хiд 6yв ненopмaльний''.

oписyloзи дaлi Cтpийськy гiмнaзiю i шкiльниx тoвapишiв, Яpoслaв
Pак каясe:

..Бaндepa 6yв нaйлiпlпиМ yчнeМ' нaйкpaщe вчиBся... Аде всi
пpoфeсopи 6уlи пpoти Бaндepи, 6o вiн Bopo)t(o }цo них стaвився'
нiкoмy не xoтiв пpидo6proвaтися' зaB2I(Aи все зHaв' як кaл<yть, yсix
мaв пiд зaп'яткoм, i не дю6ив пpoфeсopiв. oтлсе, вoни йoгo вiйтoм
tvlяси нe ви6paли. Хov засaдtичo сам Бaндеpa нe дro6ив стаBати Ao
пpoфесopa, вистyпaти в o6opoнi всix чи пискyBaти... Koди пpoфесop
йoгo запитав, вiн вiдвaхснo вiцIoвiдaв, гoвopив, не нiякoвitosи, алe
нiкoди нe висyBaвся пеPIIIим. Алe пpoфeсopи Бaндepy PеспектyBaДи'
6o вiн 6ув зц6ниit i мaв пoшaнiвoк y свo.iх тoвapиuliв..."

Cnoгoдп пpo Cтoпoнo 6oндop

Cеpeд тoвapишiв тиx чaсiв Cтепaн Бaндepa 6р зaгальнo вiдoмий
як "Бa6аn rи ..Бa6yсь''. 

.Д.o pеsi, нoмy i кoди вiн Aiстав цe пoРeк,ro _uпсеBдo', 
дoсi нiхтo не lr{o,(e rвv|ЯcrrИTv|. oAнaче вiн зaтpимaв йoгo

y свoiх Jlистах дo пrкiльних APyзiв €Dк Ao свoеi смepти.
B iнuroмy спoгaAi з тoгo васy Яpoслaв Paк пиIцe:
"Mи неpaз мaди нагoAy 6aчити цЬoгo roнaкa' як стaBaв в o6opoнi

пoкPивд2кeнoгo тoвaPиIIIa чи дPyгa. У нaс PoAився Pеспeкт Ao tlьoгo'
a в пpoфесopiв пoшанiвoк. Кorкний кРoк' щo йoгo пеpедyмyвaB Hяпr
APУг, 6Ув зaвеpпrений' I{a AeIцeBy eмoцito вiн не йIпoв. Бyвалo,
IrапPиIgraд' щo дeякi щителi lto6или cтaB|4TJ4 заIIитаIIllя 

.хтo 
3на€',

щo6 ysнi пiднoсили Pyки BгoРy. Biн нiкoди цьoгo нe po6ив, xor
зaлитaниЙ, B|4яв,^яB' щo знa€ те' пpo щo йшлo пpoфeсopoвi. 3.пoпriя<
alсдiй, якi тpe6a 6yлo вeсти в клясi, звинaйнo такi, щo нe мaJrи aпpo6aти
I{аtпoгo APУгa, мoгди Hе вAатиcя' a зaте тi, щo i* вiн пеPеAyпlaB' 6еpщи
aPгyмeнти "зa'' i uпpoти'', вдaBалися. He вва}I(ав се6е uгepoем'' y tасi
вAaчi i APyгих oстepiгaв пеpеA тaкoro нaзвolo' aJre з нeвAачi вмiв
витягtlyти BиФroвoк i 6aнити, щo тpe6a пoпpaвити"*.

Пpo хсиття в "flдастi'' }loЯ(нa 6 нaвести такий хapaктеpисти.rний
o6pазoк oстапa Cавчинськoгo. Oписyloви IIJlЕlстoвy маrцpЬкy в Каpпатах,
Caвчияський кa)кe' щo ген нa кiнф тих, якi iшrrи "ryсакoм" i нес-lи в
}IaпДеtIниIGх пiдгIiдьнy лiтepатypy _ видal{ruI УBo, iшoв "дpi6нoлиций,
пoBФкIlo-2t(аpтiвливий" Cтeпaн Бaндepа. "ГЬaстoва кPиса}lя (капешoх)
AaДекo нa пoтидицi з peмiнцем на пiд6opiддi. Cлрк6oвo. I зaв:кди, кoли
нaй6iльIцa 6уla тилa, пoчин.lв пiдтягати свo:iм 6асoм:

- Kypiнь е ствopeний дДя нaс' нe тpe6a нам 6a6iв!
Усi 6езlкypнo yсмixaлися, тiльки Мopтик (Я. Paк) сичaв y здoстi

тa вiдoмим "шeпoтoм'' пPитиIпyвaB зaсl{агJloгo спiвака. Ta нe дoвгo,
6o не пpoйпrlo щe кiлькa )@илиtI' як неспoAiваtlo чистиIt{ гoJloсoм..вiдвaэкнo 

пoкoтиJloсь мiяс кедpoвi стoв6ypи:
_ Hе тpe6a нaм 6a6iв.
Як нa кo}taнAy' всi смiloчись пpисiли. Kypiнний пoпеPeAy ще

A}Dкче пoвеpвoнiв.
- Чoгo 6oirпся, Mopткy? Tа л< y цьolиy пpaлiсi нaвiть дiсoвoгo

чoPтa не стpiнеш, }Iе тo пoлiцaя! - смitoчись вiдiзвався Бa6a,
пPитPимyIoчисЬ 3aсаAи' щo 3aвI(Aи кPаще пPoтиBtIика aтaкyBaти.

- Ta дaй я<е спoкiй тим 6a6aм| I 6yдь ,|(е ти)(o' ти мaJra 6a6o! _
зaгyкaв PoзсePA)I(ениЙ Мopтик... Мoл<дивo, Щo Цe 6yв Aень хPeстиrt

нaIIIoгo Cтeпaнa. Бo эк вiAтoAi вiн y к1pенi Бa6oю зBaBся'**.
3aкiнчивlди BесHoto |927 poку гiмнaзiйнy нaУкУ, C. Бaндepa

пJrянyв€lв виiхaти нa дaльшi стyAii за кoPAoIl' Ao Чexo-Cдoвaччиtlи'

. Мrp. Яpoслoв Poк. Юний тoкий, як ви. - Шлях Пepeмorи, Мюнхeн, p.к V||, в. 1-2 |зo6.7|
з 7. l . l960... oстoп Coвчинський.Мeдвiд,ь. .Bикoнoнe зoвдoння., фyхнe пoслoння дo Бpoт.rикiв 3oroни i
всiеi,БpoтiТ Cтpийськoi.. - Hью.Иopк: 3oriн .Чopвoнo Koлинo., юgiлэйнe видoння 3 нoroди
50-лiття УкpoТнськoro Плoстoвoro Улoдn l 962.



Cгoлoн Мудpик - 
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aДe пoдяки }Ie AaJrи йoмy пaшпopтy. I зEIoвy пPигaAyIoться сдoвa
ТTTпенtдepa пpo I{евiAхильнiсть JltoAсЬкoi дoлi, щo ii нe мo>кe зrиil{ити
ЕraймiцнiшJa BoJtя. Пepe6yвaюvи в Пpaзi чИ в Пoде6paдaх,
C. Бaндepa' нaпeвнo' 6р 6и дaлi пpацlовaв в УBo, Ivto)|(е' cтaв 6и
чДeнoм стBoPeHoгo Пpoвoдy Укpаiнськиx HaцioнадiстiB пiA кePМolo
пoдк. Koнoвaдьця' aде пoзa цi paлlцi вiн нe вийцIoB 6и, й iстopiя
МиHyдoгo 30-piнвя нauroi 6opoть6и мaлa 6 цiлкoм iнrшi стopiнки.
oAначe нeвiдхидьнa Aoдя C. Бандеpи не Aoзвo^иJra йoмy виiхати пoза
межi Укpаiни' пPизнaчиBlци Aл,I ньoгo iнul i  зaвAання.

Poки стyдiй нa aгРotloМiнн<lмy вiддiлi пoдiтехнiки y Aьвoвi й
ft6лянax - I928-L934 - це Poки гIogгiйнoгo IIапpРкеI{rlя, пpацi в
пiдпiллi i над сo6oю' а oдItoчaсIto стyпенeвoгo схoA)кення пo щa6ляx
opгaнiзaцiйнoi пo6yдoви а>к rta тloст Кpайoвoгo Пpoвiдникa oУFI i
Кpайoвoгo Кoмандaнтa УBo, вмiщatoться в кiльканaAцятьox Pядк€lх
йoгo вдaсrroгo х(итт€писy: ..тi[лeнoм УBo я став фopмальнo в L928 p.,
Aiставrци пPизнaченlIя дo poзвiд1валь}Ioгo' a пoтiм Ao пpoпarандивI{oгo
вiдцiлy. oдttoяaсrIo я Ilале)!(аB Ao стyAetlтськoi гpуrпи щpaiнськoi
нaцioнaлiстинlIoi мoлoдi, якa 6улa тiснo зB'язaнa з УBo. Кoди lra
пoчaткy 1929 p. пoсталa oУH, я стaв вiдpaзy il чденoм' Toгo яс poкy
я 6Ув yчaсникolvr 1-oi кoнфeperlцii oУFI Стpийськoi oкpyги... B
1930 p. я пPoвaAив вiддiл кoльпoPтa)кy пiдпinьних BиAaнЬ... oпiсля
Ao цЬoгo Aoдyчивсл тeкIivIro-видaвничиЙ вiддiл, a з пoчaткoп{ 1931 p.
я пPoBaAиB вiAдiд AoстaBи пiAпiJrьних виAaнь 3-зa кoPAo}ry. У тoмy
саItloмy poцi я o6няв кеpiвI.Iицтвo цiлoю PефePeнтyPoю пPoпaгaнди B
Kpaйoвiй Екзeкривi oУH, якy oчoJlloвав y тoй нaс Iвaн Га6pyсeвин...
B 1932-33 PP. я викoнyвaB тe2к фyнкцiro зaстyпtlикa Кpайoвoгo
Пpoвiдникa' a в пoJloвинi L933 p. 6yв пpизнaчений нa станoвищe
Кpaйoвoгo Пpoвiдникa oУЕI i Кpaйoвoгo Кoмaндaнта УBo... 3в'язoк
iз зaкopдoнниМи BJlaстями УBo й oУЕI я вAePx(yваB вiд 1931 p. з
paцii Bикotlyвaння мнolo opгaнiзaцiйltих фyнкцiй, виiх<дrкaюrи
кiлькакpaтнo 3a кoPAoн piзrtими KoIrgIiPативrIиМи AoPoгами. Ha
пoчаткy 1932 p. я 6Ув IIPитPиDIаний пpи нeJreгaJlьtloМy пepeхoдi
пoJlьсЬKo-чeськoгo кoPAoнy й тoгo poкy пpoсидiв 3 мiсяцi y слiднiй
тropмi y зв'язкy з aтенTaтo}t нa кo!t. Чехoвськoгo i т. п.

У дипнi |932 p. я з кiдькoма iнtшими AeдeгaтaJvrи вiд KЕ oУH
нa ЗУ3 6paв yчaсть y кoнфepенцii oУH, т. зв. BiAенськa
кoнфеpeнцiя... У 1933 p. вiд6yлися теxс urиpшi кoнфepeнцii в Беpлiнi
i в .A,aнцiry, нa якиx я теrк 6р. Kpiм тoгo Irа B1aкчиx кoнфеpенцiях-
зyстpiвaх я lvlав кiдька pазiв змoгy гoвoPити пpo peвoлloцiЙнy
Aiядьнiсть opгaнiзaцii з пpoвiдникoм УBo-oУн сл. п. пoдк.
€вгенoм KoнoвaльцеIи та з Йoro нaЙ6lw|<ЧИу|И спiвпpaцiвникaivtи'' *.

"У тoй чaс _ y 1928 poцi - я пePIIIий pаз зyстpiв йoгo, - пиIпe
.A,. Tеpен. _ Пiдiйrшoв Ao lvrенe невисoкий, щ1rплeнький, y

СnoroАн пpo Cтoпoнo 6oндop

tIIиPoкoкPисoмy' нeМoв кoв6oйськoмy' rr{oAнoмy y тoй 'raс кaпeдIoсi'
в плaщi-кypтцi Ao кoлil{, 3 rreoкPеслeнoгo KoльoРy хyгPяниIl,t кoмipoм,
з гpydoro 6aм6yсoвoro пaJlицеIo - тoAilцrrьoю .Biдзнaкolo''

yкpаiнськoгo стyAr}Iта' зaгPo)кенoгo з yсiх 6oкiв вoPoгaми' Й,
пepехилIotoчи нa 6iк гoлoвy' зaпитaв' yсМixaючись:

- А ти тaкo)t( еroмoсцiв I]aHич [свящeникiв син]?
3 тoгo чaсy пPистaвав зi мнoto чaстo' гoBoPив' ,I(aPтyBaв' спiвaв

yлю6лeнi кoдoмийки й взaгадi пoвoAивсЯ 6езясypнo тa вeсe^o' щo нe
oAиH iз стyAe}Iтiв' якi хoдили тaк цIтивнo' }Ieмoв 6и пpoкoвтнyли
палицIo' нe тРaктyвав йoгo сepйoзнo. II{oйнo Aaдeкo пiзнiшe я
зpoзyмiв, щo цiсro сBo€}o пoвeAiЕIкoю вiн пpихoвyвaв пеPeAi м}Ioto'
як i пepед itlшими, свolo 6истpy спoстePe)I(дивiсть, пpoстo It{истецтBo
стyAiювaння xaРaктePy дroAeй. Жаpтyloни, вiн мaв iнlпy метy -

пiзнaти мeне' чи 6ylyгь 3 It4еHе ..ДIoди'' й кopисть для opгaнiзaцii,
a чи нaтpаПив на тaкoгo..паниЧа'', щo й rlе ваPтo витpaчaти чaсy.
ПiзнiIдий йoгo ви6ip тaкиx дpyзiв, як Мaцeйкo, Aемик тa iн., B|Iяги1B'
rцo 6р вiн слPав)кIIiм зllaвцeм дIoAсЬкиx Aylд, iя ваPтoсти й мopaльнoi
c|4^И. Iншим тoвaPицIаМ' oтиМ' щo в дaльrпi Poки' пiA tlaс

Bаpшавськoгo пPoцeсy i згoAoм нa r1окинi, зPaAиJrи йoгo чи вiAiйцrди,
вiн знав цiнy, aлe в свoiй шляхетнiй ведикoстi стoсyвaв твepш л<иттевi
закotlи тiльки Ao се6е саМoгo' слa6oщi iнtцих poзyмiв i ви6ачaв.
.Д.аlекo х< пiзнiше я з6aгнр, ким вiн 6yв i якi пoсти зaймaв в
opганiзaцii ' ' .

3poзyмiли цe й iнuli дpyзi. B тoЙ чaс AJlя oAt|иx вiн 6yв
..мадеtlЬким пaнoп{'', ..тa €IиничиI'l панoМ'' чи пPoстo oAep)I(иIvIиМ
якoloсь пPистPaстю дo rreoкPеслeних тa€М}tичих зaBAaнь' Ao яких
тpе6a 6yлo зaпPaBJUIтися самo6инyвaнням i гo,loAoп{ тa пPиМyсoМ.
Улсe poки пiзнiure, пiсля йoгo сlvrеРти' БoгAан Kазaнiвський _ "Tимiцr
Мopoзенкo'' писaтиМe Пpo нЬoгo:

..Чим вitt зaймaвся пoзa нayкoto, нixтo нe знaв' кpiм кiлькoх
дoвipeних дroAeй. Гiмнaзисткa Mapта, а6o як ii нaзивали "Птoлькo',
нaйкpащe зHaдa' щo 

..тa €мничий пaнn po6ить. Boнa 6yлa йoгo
сeкPeтaPкolo вiA тoгo чaсy' Я.к вiн стaв Pефepентoм пPoпaгaнAи
Kpaйoвoi Екзeкyтиви oУ}I... Йoгo називaли 

..тa€}ttlиЧиI'I панol,t" тi,

щo нe знали йoгo пpiзвищa.
A такиx чденiв oУH 6yлo 6aгaтo... .A,есь в oкoлицi Aинакoвa y

Aьвoвi мав вiн кваPтиPy B tlевeдикoDly Ao}ri сePеA сaAy... oAнoгo Aня
..тa €Мничий пaн'' пеPeAaB yсi спpави Peфepeнтypи пPoпaгaнAи
APyгoМy. Мapтa виpituилa, щo il звеpxlик виibкддa€ за кoPAo}I. lШкoAа
6yлo, aлe зaнаAтo йoгo pеспeктyвaлa' щo6 спитaтися пPo пPичинy
змiни. Пoпpoщався i пo6аясав yспixiв..."*.

А ьlя пoкiйнoгo вrкe iнxс. Poмaнa Pyденськoгo, якиit меtItкаB y

.A,y6лянах Paзoll{ iз Cтeпaнoм Бaндepoю, тoдitпня пoвeдiнкa
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Cтeлoн }lудpнк - 
,, Мeчник''

спiвrr,teшкaнця видiaвa,raсЯ пPoстo нeсaмoвитolo: " Пpигaд}пo сo6i' Як
вiн кiдькa paзiв y мoiй пpисщнoстi 6итyвaв свoi пдeчi вiйськoвипr
pемiнним пoясolv1 iз задiзнoto пPя)I(кoю' пPигoвoproroчи пPи тoll{y
саrrl дo сe6e:

_ Я*щo I{e пoпPaBишся, 6yдеш знoвy 6итий, Cтeпaне! Tи co6i
зal{aAтo вясe poзi6pав!

Heмoв сьoгoднi 6avy тoгo 22-pivнoгo loнaкa' який затискав Ao
кPoви свoi пaльцi, вtglавIIIи ix мiх< двеpi й oдвipки, а6o з дoпoмoгolo
гPal{чaстoгo oлiвця, щo йoгo вiн всyвав пoмirк пaльцi. Пpипiкaюvи
свoi pyки Ao скдa нaфтoвoi 

^яNЦ|v1, 
Cтепан KPичaв дo се6e:

- Пpизнaйся, Cтeпaне!
I тyт я<е давaв сo6i вiдпoвiдь:
- Hi, нe пpизнaюся!..
oднoгo pазy.6aнив я, як вiн зi6paв Poздитy нa Aoдiвцi зyпy й

пРиIиyсив се6e з'iсти ii.
_ r*, Cтeпaнe, - зaoхoчyвaв вiн се6e, _ 6o i тaкy юшкy lt/to)I(е

щe Aoведеться тo6i кoдись iсти.
Hе знaюни- пPo тe' щo Cтeпaн pкe тoдi нaJle,I(aв дo УBo, a

згoAorv1 дo oУH, цi йoгo вчиI{ки BИ^a^Ися менi пpoсгo несaМoвитиIvrи'
i  я нiяк нe мiг з6агнyти, нoмy вiн цe po6ить. II{oйнo пiзнirце я
зpoзyмiв, щo тaк накaзyвaв йoмy твepдий закoн yкpaiнськoгo
peвoлloцioнеРa' якoгo "aнi пpoсь6и, aшi гpoзь6и' нi iopтypи, aнi
clv1еpть не IIpиtIевoJlJIтЬ 3paдити тaЙни"; i тoдi в МeIIе зPoAидася Ao
Ivloгo APyга вeдикa пoIIIана i peспeкт. Бo це 6yлa людинa вeдикoi
пoсвяти' зaгaPтoвaнa дo вeликoi пraй6yгнoсти' з си,lьI{olo' ста,lевolo

Iциpoкo гoвopитиIl{yгь тi, щo 6ули cлa6i A}жoм, щo зJroМидися i тaки

tIепPитa€ниМ 3адoBoJIеHнЯм цитyвaтиIv1е з актiв т. зв' аpxiвy Cеникa
3аписки' щo Cтeпaн Бандepa, псевAo "Бa6a',, "/\иcй a6o "Nc",
"Cтeфaн'', "Cтeфaнкo'' , 

uМa^ИЙ,, 
нaвiть uPИxn, 

Ьuop,u цiлy мepех<y
пpикoPAoнниx пyнктiв дy'rя тa€мнoгo пеPeвe3ення пiдпiльних видiaнь'

Б

,l

Д

P

. 
lЭ.'1'?а3:."кий. 

"Toк гoPD/вoвся вiн". - Шлях Пepeмorи, Мюнхeн, p-кY||,4.1-2 |З06-7| . 3 пpoмoви пPoкуPoPo Хeлeньськoro пiд voс Bopшoвськoro nPoцeсу. - Бoтькiвщинo, ч. l з
1 9.1 .1 936 o.

Cnoroдн пpo Cтoлoнo Бoндep

пoчaвIIIи вiд веськo-пo,lЬсьKoгo мiстeчка Teшин-I{еIшин, в3AoBя(
Kаpпaт, a,к пo селo ЯсiI{я; щo кiлькa чи кiдькaнaAцять paзiв iздив
piзними Aopoгaми зaкoPAoH - дo Пpaги, Biдня, Бepлiнa Й ,Д'aнцira,
тoя( IIeAaPoМ y зaпискax Cеникa стoiть, щo 

..нa пo6щ Aиса'' витpaненo
aэк 99 чeських кopoн; з пPитискoIvI гoBoPитиIvrе i пpo тe, щo в Aнях 8
i 9 6epезня 1932 poку в Пpaзi вiд6yлася opгaнiзaцiйнa нaPаAа' дe 6yли
чoтиPи пPеAст€lBt{икv| 3,,БaзИ'', сe6тo з Кparo, i Aис-Бa6a зa6иpaв гoлoс
y всiх найвaлсливiших opгaнiзацiйних i пoдiтичtlих спPaвax.

Biдvитрaтимe пojtьський пpoкypop i те, щo Iуиc-Бa6a.a'oмiгся вiA
Пpoвoдy Укpaiнських Haцioнaliстiв як йoгo чJrен }D@a,rи 6юркeтy y
висoтi тисЯчi 3дoтих пojtьських на вJlаIIIтyвaння хelиiчнoi ляdopaтopii
для виpo6y 6oм6, гpaнaт та iнпroi з6poi i Дiaв зaвAaтoк Я. Каpпинцeвi
150 здoтиx. Bpеrштi пPoкyPoP стBеpAить' щo 3-гo чePвня 1933 poкy
y Бepлiнi 6yлa кoнфeРetrцiя' в якiй взяJIи -yчасть пoдк. Kolloвалeць
тa iнпri чдeни ПУH i нa якy пpи6ув нepeз ГдaнсЬк "Aис', щo6 oпiсля
вiд'iхaти дo 

..Бази'' в)ке нe застyтIникoМ' а пoвнoпPaвниМ Kpaйoвим
Пpoвiдникoм oУH i Кpайoвим Кoмaндaнтoм УBo, в Pyках якoгo
6yла влaдa наA Я(иттяМ i смеpтIo BoPoгiB i зpaдrикiв УкpaiIIи.

Пpoминyть з€иeAве ABа poки' i пoльський o6винрaн I{a сyAi i3
непPиxoвaниМ пoAиBoIи гoвoPиTиМе цi знаменнi слoвa: "Бандеpа, цей
пPoсгo дiтвaк-мoлoдик, якиЙ Маr зaлeABе 23 poки,киття' Biн тPиIиa€
в свoiiх Pyкaх в/laAy кpaйoвoгo кoМанAaнтa oУ}I, вJlaAy наA х(иттяIvr
i спrepтlo 6aгaтьoх лloдeй. Bipити нe хoчeтЬся, щo цeй lpi6ний мaлиЙ
хJloпчинa' 3 циМ Api6неньким ,lичкoМ' Ivlo)кe Aвигати нa свoiх
нeмiчних плeчaх тягap тaкoi вiAгloвiAaдьнoсти!..' '*.

.Д.ивлянись нa фiзиuнy пoстaть Cтeпaна Бандepи, пoдьський
пPoкyPoP' oчeвиAнo' rtе мiг вipити в йoгo сиДи' aдe пoДк. кoнoвaлeцЬ'
пPизнaчаroчи Бallдepy Кpайoвим Пpoвiдникoм oУH i Кpайoвим
Кoмаtlдaнтoм УBo, напевI{o' вipив y свoiй дyrui: 

..I{ей змorке стaти
мoiм нaсдiAttикoМ!'' .Д.екiлькa peчeнь iз нaписaнoгo C. Бандeporo

'(итT€писy 
пiдтвеpддyloть цi дyмки.u Pевoлroцiй}Io - BизBoльtIа AiяJrЬнiсть шa 3У3 зa чaс Мoгo

кepiвництвa пpoAoв)I(yBаJlасЯ в oсtloвнoмy зa AoтoгoчaсниМи
I{апPя]vlними, a сильнiIЦе aKцeнтyвa}IllЯ oAниx дiлЯrloк i пoслa6лeння
iнurих 6yлo дoстoсoванe Ao ситyaцii i дo poзвиткy визBoJrьнoгo P}rxy.
oкpепro вiдмiтити Мo)t(нa 6 нaстyпнi lt,toп{eнTи: a) шиpoкa poзбyдoвa
чjreнських кaдpiв тa opгaнiзацiйнoi меpeя<i пo цiлoмy теpеrIi 3У3 пiд
Пoльщeю. oсo6ливy yвагy пPисBяче}lo oхoпдeнI{Io пiвнiчнo-зaхiдних
зeмeдь (се6тo Хoлмщини, Aемкiвщиllи й Пiд/rяururя) i тих тePеI{iв'
якt 6уlи пенeтpoванi кoмyнiстиvlrolo po6oтoto (нaпpиклaд, Пoлiсся).
Teлс poзгopнeнo aкцiтo сepeд yкpaiнцiв, якi )кv1^И Нa пoдьсЬKих зeМдJIх'
oсo6дивo пo 6iдьrциx мiстах. Пoскiльки пepeA тиIvt каApoвo-
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Стoлoн gудpхк - "Мcчних,,

oPгalriзацiйнa пPaця йшда гoлoв}Io пo дiнii кoлиIцнix вiйськoвикiв i
стyAel{тськoi мoлoдi, тeпеp ii пoBеAенo сePеA yсix сyспi,rьIrиx IIIaPiв'
3 oкPеI}loю yBaгolo нa сeаo й po6iтництвo; 6) зopгaнiзoвaнo
системaтичнy кaAPoвo-вишкiльнy пPaцю нa всiх opганiзaцiйних
ща6rях. Cтaвленo тpи гoлoвнi PoAи вицIкo.lry: iдeoлoгisнo-пo.пiтиsний,
вiйськoвo.6oйoвий i виIцкiд пiдпiльнoi пPaктики (кoнспipaцiя,
PoзвiдI€' зB,язoк тoщo); в) кpiм пoliтивнoi, пPoпafalrAивнoi i 6oйoвoi
дiяльнoсти сarvroi opгaнiзaцii, poзгoPнeнo нoвy фopмy po6oтп - мaсoвi
акцii, в якt'tх 6palи актиBнy Waстb Iпиpoкi кo.la сyспiльстBа...
B тaкoмy п,tяHi пPoBeAенo: пPoтимoнoпoJrьHy aкцilo (6oйкoт
пpoдктiв Aеp,I(аB}loгo тIoтюtloBoгo й адькoгoдьtloгo мoHoпoлю) з
PoзPaxyrrкoм на rr{oPaльнo- пoлiтичний тa eкoнoмiчний ефeкт; Iпкiаьнy
aкдilo пpoти пoдьськoi Aeнaцioналiзaцiйнoi пoJriтики нa тoмy BiAтиHкy
тa в o6opoнi yкpaiнськoгo IIIкiJrьHицтвa й нaцioнaJrbнoгo вихoвaння;
г) пo6iн peвo.lttoцiйнoi дiяльнoсти пPoти Пoаьщi, як oкyпaнтa i
гнo6итeдя зaхiдньoyкpаiнськиx зe}tеJlь' пoст€lвJlенo APyгий фpoнт
пpoти6o.ltьшeвицькoi 6opoть6и, як piвнopядний, i тaк самo aктивний
тelt i нa 3У3 (aтeнтат Микoди Aемикa y Aьвoвi нa Maйлoва), пpoти
6oльшeвицькoi aгентypи, кoмпapтii тa сoветoфiлЬствa...; r) в 6oйoвих
дiях зaнexaяI{o експPoпpiяцiйнi акцii, якi пePeвoд,кенo дaвнiше, зaтe
сидьнilце зaaкцеtlтoвaнo 6oйoвi aкцii пpoти нaцioнaльнo-пoдiтичнoгo
yrисI(y й пoлiцiйнoгo тePoPy пoльськoi Bаaди с},пPoти yкpaiнцiв. I{ей
пepioд мoеi дiяльнoсти закiнчився мoiм р'язнeнням y неpвнi
|934 poку"*.

Як калсе Tимiш Мopoзенкo: "Bi^ |932 poкy oУH пoстiйнo
зPoстaJra нa сидaх. Cвoю мepеxсy сHyвa,rа вoнa пo всiх мiстаx i седа:к
3ахiдньoi Укpaiни. Чдени oУH казали: uПoвiя.lro нoвим вiтpoмn. ЕIa
низах вiдзyвaДoся' щo "нa гopi" пpaцro€ хтoсь' xтo AoскoнaJlo 3нa€
свoto po6ory... A дyлсе хoтiдoся 3нaти тy нaй6iльшy тa€мtlицto' - xтo
с пpoвiдникoм Кpaйoвoi ЕкзeкyTv|B|4' - Ha згaAкy пPo якy a,к
Ivl},Pяmки пPoхoAи,rи пoзa шкipolo... Tа не тiДьки я цiкавився цим
питaнням - дr'lя 6iдьцroстi чденiв це 6yлa най6i.lrьш iнтpигyroвa
тa€мниця. oсo6a Пpoвiдникa, ним 6iаьпr зaкoнспipoвaнa, тим 6iльш
пPитягaloчa' PеспектoBанa' i 6ая<aння кoJlись зyстpiнщи йoгo
3aoxoч},Bа,ro дo пpaцi, винy i pизикy"**.

Tpе6a згaAaти' щo BoPoги нarдoi AеP,I(aвнoсти' зa якy 6opoвся
Cтeпaн Бандepа, Aесятки poкiв пoшиpювaли пPo ньoгo piзнi вигaдди.
3oкpeмa, в цьo!{y сe6e пoказaлa Мoсквa. 3a iх вигаAкаrии Бaндеpa
6yв rппигyнoм гiтлepiвським i aнгдiйськипr' ще 3-пеPед вiйни.

"Кoмсoмoдьськa Пpaвдa" 27.6.1 990 p. пoмiстидa стaттю uToт

caмvtЙ Бaндеpan, автoP стaттi, якийсь C. Poмaнюк' пиIце: "B oAнiй
дepл<aвнiй yстaнoвi Ir{еHе пePекotlyвaли: як писaти пpo Бaндepy,

. Cтэпoн Бoндepo' Мo[ хиттeписнi дoнi... T Мopoзeнкo. .Toeмничий пoн.. - Biсник ooчсY Hью.Йopк, ч, 1 1 /213, листoпoд l 966.

Cnoroди пpo Cтoлoнo Бoндop

тo тpe6a йoгo пoкaзати тaкиIvt звiPoм' щo6 кpoв зaстигaдa в л(идaxD
(ГIepeклaд 3 Poсiйськoi). .A.a.пi C. PoмaнюK пиlIIе' щo кo,lи BiH
пPoсив' щo6 Aaди йoмy дoкyмеrrти пPo Бaндеpy, вoни BiAlvtoвиди.
Без сyмнiвy' ця AеPx(aBнa yстaнoвa це 6yли пapтiйнi сeкpетapi
a6o KГБ.

Moскoвськa "Пpaвдan 19 x<oвтня 1990 p., з. 292, пoмiстидa
стaттro uПсeвдoмoйсей,, в якiй пиIпyть, щo Бaндеpa 6р y Kpaкoвi,
кoди Coветськa apмiя B,ке oкyпyвaлa це мiстo. Гiтлеpoвi Бaндepa 6р
пyлсe пoтpi6ний, i вiн oсo6истo Bислaв есeсiвця o. Cкopценi, щo6
Бандepy пеpевiз Ao Hiмeччини.

Halпi пpедди Aaвнo пiзнaди l{яtпoгo пiвltiчнoгo сyеiда, щo се6е
HaзиBaв uстаpшиl',t 6paтoм", i твеpAили: "Бpешrе, як Ivloсlсадь''. TTTц9д3,

щo сьoгoAнi в Укpaiнi rvra€мo щe A}rхoвиx кадiк-яничаpiв, кoтpi цьoгo
нe }ro2l(yгЬ зpoзyмiти.

Оnudл|кooаtlo:
Ctnenан MgЭpuк.Me,сшuк. Cnolаdu пpo Cmeпаlla Ъаlldepц. -

Aъala: Iut.uцька auЭаaнuча cnlлка, 1999. - 47 c.
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()mецъкo.Mузuка Iанна-eorcнiя.
Llpocлаoа - ,,Mgха,,, ,,Xoltl|я.,,
( 14.v.1920, c. Poмaнiвta, Tеpе6oвппнсъ.
к tl Й P -н, Tеpнoпinъcькa o6п,
l 2.III.2003, Mюнхeн, Hbntсннuln) . Чlvн
()УH з 1938 p., opcaнiэamop ю1!с.цt1всI
ltttt уtiнoчoi, сitпкu ОУH, У кoпi tц. Tе-
ре6oвlt.я Mузuцi Гaннi як oЭнiй з кpaurylх
atrенuць 3anponoнgвс'tLu вcmaпumu Do
|<|)I'|co,!.oпa, niспя oiЭмoou змуulена 6упa
ttrpriхatпu do Аъooвa tnа nеpе6ува?nu нa
н?леralLь'|o,|a сmI'floвuщi. B 1940
4I pp. - учu?aеILькa в c. IОulкioцi
Ьi6pcъкot,o p-,!a Аьвiвcъкoi' o6лaсmi,
1()41 - 43 pp' - cпцdенmкa Аьвiвcькoi

lroJlllllе.urll^l.r. \' l943 LJ6 
'l3,|енсl 

tlillцяllu ц tп. Аьooвi. Чoпoвiк

Сrnецькo Яpoclшв (1912 - 86) - npеruDенm'4нlnu6oпъu4еouцъKoxo
6noкц тtаpoDiв з 1946 p., Гoлoва ПpoвoDу ОУH-p з 1968 p.Зa-
кiнчuлa npавнuнuй фaкцлъmеtn Mюнхеttcькot'o унioеpсut||е?na'
мario,|p no пirnuчнuх ltаук, кoнф е p е|.ц - tI е p ск]lвDaa. IIIеф npеcoo o|o
6юpo АБH, pedакmop кaap,nаIlьfluка ,,IОкpсйнizн Pеoto'' , cniвop-
lанiзanlop €вponейcькoi padu за cвo6o0у (€,PC) ma 6аeatпьoх iI'
кoфеpенцiй. 1947 - 91 pp. - pе1aкtnop ,,АIlH-Кopеcno'tЭенc,'

(Mюнхен), ПpезuDенпl Анnlu6oпьut'евuць|<o|o 6пoкц tlаpodio
(з 1986),3llunlu' 1991 no пuclnonaD 2000 - 7olLoвa IlpoвoЭу
oУH-p. 28 - 29JI.1992 - сniвoplaнiзаnlop t"tiuсttаpodнoi кoнфе-
pенцii,,Укpаiнcъкuй tlацioнапiзIуt: IvtuнaILе, ca1Цlcq!е' май6уtпне,, .
З 1992 poку -{oлoва Кoнrpеcу Укpaiнcькuх Haцiюнaпirtniв, no-
чеcнut| t'poмaDянuн lц. Аьвooa (з 1993). B 6еpезнi 1994 - каtt.-
dudаm у uаpoDнi dеnцmаmu Укpаiнu o Гапuцъкoму au6opнot,оц
oкpутi N, 260 Аьoiвbькoi o6лаoni. Piulенtlя oкpуэкнoi кol'liюii npo
p еrсmpaцiю cкacу в aв Itенtnpв u6opч?<o IуI lеp е з вiDcупнiсmь l, poмa -
dянсmвa' HapoDнuй dепцtnarп Укpаiнu II, ПI i IV cкпuкaння
(1997 - 2003 pp') (вu6opнioкpуt'u Ng 201, N, 89 Iвшю-Фpaн-
кiвcъкoi, o6пacrni, oiD 6лoкц Biкrnopа IОщенкa ,,Irаutа Укpаiнa''
No 11 у ou6opнoi+lу cnucкц), Iloзaфpaкцiйнa (05.1998
05.1999), нлeн фpaкцii 

,,Pефopt,tu-Кoнfpеc,' (з mpaвня 1999,
a?IoвнoвацQнuй npеDcnaoнuк). Члеtl Кoмirnеmу у зaкopDotlнuх
cnpавaх i зв'яtках з СHА 3 lLuflн'| 1998 p., зt.oDoм - закopdoн.-
нuх с7|pав. HаlopoDэlсеltа в 2000 poцi .,ОpDенolt кttяt'utli oпъt'u,,
III cmуnztn. Biльtto oonodiл.а nollьcъкo,o, aнaпiticькoto, нi"lэlецъкoto,
ф paнцц эькoto, icttанcъкolo, intаniйcькolo' ctlooaцькo,o, 6iлopу cькolo
I|oвaJvLu. floхoванa в Кuевi нa Бaйкoootq'у кllаdoвuщi.

3 [цEяIvtи сtЕпA}lA БAtlцЕPи
3A ЙoгoжитTя I пo сJVIЕPII

Я е тpoшки сTPиIro2I(еrra тoМy' щo Пpoвiдник Cтeпан Бандеpа,
тo € такa ве,lичинa' щo нe € Jleгкo пpo неi гoвoPити. Бoюся, щo
мo2l(y щoсь скaзaти не тaк' як 6и хoтiда.

Koди я Ayмalo пpo Cтепaнa Бaндеpy, тo в пePIпy sepгy пepедi
l{нolo Bиpисoвy€ться пoстaть Aюдини - 6aтькa, APyгa, тoвapиrпа. Biн
APке 6yв poдинний. To 6yлo нaй6iдьцlolo' щo тaк скa,Ky' pисoro. .Д,5nкe
лю6us дiтeй. Cтаpaвся кo)l(нy вiльнy t<B|4^ИI|У А^я 11Их вiAAати. А тoмy,
щo IvIи Ayхсе дo6pе )KИ^И, Яpoслaв Cтeцькo з Пpoвiдникo}r частo
стpiвaвся, взaгaдi Boни Paзotvt пpацIoBали' 6yли oднoдyм|J,ЯN|v|, тo ми
A}Dке чaстo 6увaли oAнi з APyгиI'4и' чи Aeсь в нeдiлro вiн виpвав пapy
гoAин чaсy' vи в сфoтy i виiжArкали нa пpиPoAy.

Яpoслaв y 6iльruoстi тaкoя( не D{aв чaсy' a як навiть iхaв, тo 6paв
з сo6oIo Малеtlькy AP}каPськy Ir{aIIIиIlкy' Aeсь тaIvt знaйuroв лавкy i
AePевo' сiдaв i писaв. A ми з пaнею Cлaвolo, APy,t(иHoIo Пpoвiдникa
i Aiтьми кyпаjlисЯ в oзepi. Taм, кoлo Мюнхенa е 6aгaтo oзеp.
Пpoвiдrик мeIIIкaB тoдi дoвпrий чaс нa селi Бpaйт6yкн над Апrмepзee*.
Taкoхс мeIIIкaJlи в iншoмy сеli, 6o Пpoвiдник з poAинolo rl<axaвсЯ**.
Taк самo, зPеlIIтoю' як i ми )1<v1^v1 3 Яpoслaвoм пiA iнlдим пpiзвищeм.
I дyэкe чaстo нaвiть не зaМе,tь,цoByвaлися , щo6и як xтoсЬ пiAe Ao
пoлiцii i сгIитaсться' Ae ми )I(ивeIиo' щo6 пoлiцiя не Мoгjlа скaзaти.
Ми деiнде )|<v|^|4' AeiнAе зaМe,rьAoBaнi 6ум. I так сaмo Пpoвiдник з
PoAиIroю.

I Aiти БaндеPи' tlaпpиIvraд, щoйнo тoAi AoвiAал||ct' ЯК iх пpaвдиве
пpiзвищe, кo,rи в2ке Пpoвiдникa з.r&toPAyвaв Cтаrшиlrський. A д.o тoгo
чaсy' тo Boни xoAи,lи Ao lцкo^и i дyмали, щo вoHи с Пoпeль, a нe
Бaндеpa.

oтoя<, Cтeпaн Бaндеpa Ay)I(е тиx дiтей лro6ив. Aесл 6yлa тaка
мa,lеllькa' Мa.Пa Apа Poчки' a вя(e пPeкPaснo rзAи,ra нa Jreщет€lх' AРI(е
гaPнo пJraBала. Ta й з Haтадкolo i ltIдpiйкoм Iv1и Ay)I(e нaстo 6рaли
pаэotvr нa якiйсь пpoгyльцi.

. У цьoму мoлeнькoму сeлi poдrrнo Бoндop пPoxивoлo вiд l 950 дo l 954 poкy.

.. Oяeвиgro, йдoться npo кiльxoмiсячнs пepe6yвoння l 952 poку в нввeличкoмy сeлi o6opoв
6iля Гopмiш.Пopтoнкipхэн.
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П Cлoвo Cтeqькo

l lщ Ilpoвiдник 3ав)I(Aи 6р лylкe l)oAиIrIIий. I-Iaпpиклaд, ми нiкoли

i . 
гpoшeй не МаJlи' щo6и Aесь iти.Ao PестoРalry iсти, a там сo6i щoсь

l  кyпyвaли, якиitcь там пpiмyс. FIa тoмy пpiмyсi щoсь пiдiг1l iвai lи' tIи
.r 

Po6или якyсb кaBy' чи зyпy. To Cтeпаrl Бalrдepa стapaBся закyпити

д тi пpoдyкти, якi 6yли пoтpi6lt i ,  t loмагal} гoтyвати. Hавiть Ao тoгo

^ 
стeпеIlЯ' ш1o ввevip, тo стелиIз l lам дirккa. Ми пiд нaМeтаМи спа,lи.

н I навiть тaкe' цlo пoAaваB lraм тoй uaЙ, 6o Ми вя(e й нe xoтiли пити,
aлe вiн нaм AаBаB' lцo6 ми пили.

ь Biн 6р ayя<е гoспoдapltий i вмiв yсe зpo6ити. I i[апpиклад, Ми Paз

смiялися, щo 3 trистссеItЬкOI'o PyшtIикa зpo6илacя така 61>yl\Ilaгatluipкa.
Mи l l iяк tre rиoгли стPиМатисJr' 6o тoЙ Рyl lJ ltик тaкиЙ , lиcтий i pатrтoм
стPaIIIенtlo 6pудниЙ стаl]...

oтrкe >к, пepший pаз я ПpoвiAtlикa пo6а.lилa вeчePoМ y Беpлiпi.
ToAi мoiм пpoвiдIlикoм 'Iи ulсфoм 6yв Baсиль oхpимoвиv i мaли
пoiздкy дo Беpлil lа. 

. l .ам 
вi l l  мав iти l la piя<ll i  r lаPalци. Я тaм Меtl lцe

Ila тi нaРaAи' aле Taкo)l( мaла вiдrloвiдrri фyrlкцi i . Пpo' lитати, зpo6ити
витяги з pi>кttих писеМ' 6o вi lr Ayже 6aгaтo дiставaв тoAi з Укpaiни

цiлoi. ЕIy, i я зltalo, lt{o ,l тaМ Мала якyсЬ вaлiзкy. Iхaв тoAi Cтахiв
Boлoдимиp i я. Ми iхали дo Мlol lхelta, a oхpимoвич' зAа €тbсЯ'

^ИLIIv|Bcя. 
Tак, oх1rимoвин ЛишtиBсЯ I.цoсь' a МИ зi Cтaхiвим

I3oлoдимиpoМ BepталисJI.
LIy, i  тaкий l lсвeликий .toлoвiк взяв i нeсe менi вaлiзкy з aвтa.

}Iy, тa я IIРиBик^а' I l lo Мy,кtlиrtи тaK po6лять. A Cтахiв каlкe: ..Bи

зtiа €те' хтo тo с?' '  Я кa>кy:
_ Hс.
_ To CтепаlI Бal lдepа.
Hy, тo tIа Меtle зpo6илo стРatrl l l r BPая(еrIIIЯ' щo Бaндеpa меrl i

вaлiзкy нeсe. .Д,yrкe я 6улa тиМ звopyцIсllа i здивoванa. Hy, й тaм
пPиг,rЯAаjrасЯ lIа БаlIдepy' пoки пoiзд tre вiд' iхaв. Ciли ми B t loiзA i
пoiхади Ao BiAl lя.

oтrкe, в^асне вiII такий 6yв, дyя<e лto6ив AoпoМoгти.
Як ми в)кe МeцIка,\и y MIol lхelI i  IIа Tpiкrптpaссe' 9, тo t laм тoдi

зiпсyвaлoся якoсь свiтлo lrа кoPиAoPi. А ми МeшIкaди тaк, щo 6yлa
oAIIа кyхI{я' oAI{a ДaзIlиltка i нoтиpи lt iмeцьких poдини' a N|vl 3
Яpoслaвoм 6ули lt,ятa. Кorкlla PoAинa МaJla oA}ry кiмнaтy i спiльнy
кyкIIo.

Hy, й пpийtшoв Ao I{aс Пpoвiдl lик Баlrдеpa. Bir l  дyжe нaстo
пpихoAив Ao IIaс дo ЯIpoслава. I питас:

_ . .Щo 
тo в вас? Cвiтлa t lсМa?' '

Я кa>кv: 
..Taк' ' .

3 iдeямн Cтoпoнo Бoндepи зo йoro xнття i no смopтi
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3лiвa наnpавo: Яpс,cllooа liaнdеpа, Aнdpiа Банdеpа, Спеnан Банdеpu,
Аеся Банс-)еbа
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ToAi вийшдa нiпrкa' знaйIдда x(aPiBкy' Apa6инкy й Бaндеpа тaм
нaпPaвиB свiтдo. Я пoзнайoмилa iх, 6ypкнyлa якeсь пpiзвище. Boнa
пoзнaйoмилaся 3 }lиIt{. A дyлсе скoPo Aесь тo 6yлo тaк' щo Бaндеpa
загиHyв. B yсiх гaзетах 6yли нaдpyкoвaнi йoгo зHиlt/tKи i пpo ньoгo.
I тoдi Boнa' тa HiМкa, 6улa нa Ir{ене 3Дa. To 6yлa хсiнкa oAHoгo
lHЯ(eнePa нrМця.

- Як ти lvroгДa мeнi не скaзaти' щo тo Бaндеpа е?!
Я кaхсy: "Чoгo я lvrала кaзати? Bи знaетe, кoнспipaцiяn.
Boнa 6yаa Ay)ке тим заскoчeна' щo тaкa слaвнa дIoAиI{a B Haс нa

кopидopi свiтдo IIапPaBлядa. Bдaснe вiн такий 6yu, щo всe дю6ив
Aoпoмoгти i дю6ив щoсь i фiзивнo зpo6ити.

Мaв тaкe свoе xo6i, HаIIPик,taд. Biн дnкe лlo6из саll вик.ltикрaти*
знимки. Oтrке лс, таIvt нa I{eппeлiнi, Aе ми IvtaДи 6IoPo' вiн тaм сo6i
зpo6ив якyсь темtly кiМнaткy oшrУ i тaIи BикдикyBaB 3нимки. To дyлtе
хBиJlloвa,lo Яpoслaва, 6o вiн 6oявся, щo Бaндepа тaк пiзнo все сиAить'
пiзнo BихoAить з тoгo 6юpa, i PеryДяPtto пiзнo вихoдитЬ. I кa,ке:
"Cтепaнe, ти Hе Мo)кеIц так po6ити. Pанo все йAеш в oдraкoвiй гoAиIri
дo 6юpa, ввevip в oднакoвiй гoAиI{i вихoдиlпn.

I тaкoлс як Bit{ y недiлlo всe йщoв .цo цеPкви. oтлсe, Яpoс.'lraв йoгo
так кaPтaв за тy pеryДJlpнiсть. Йoгo тo хвиJrювадo. Biн 6oявся зa
Hьoгo. Алe Бaндepa' oчeвиAнo' }lе Ay,I(е olyхaв цЬoгo.

Biн, Cтeпaн Бaндepa, 6р стpаrпeннo пo6oжний. I не .'tиIIIe тoмy'
щo сBященикa син' aде тaкий ркe 6yв. У неAiлlo вiн завясди йrцoв Ao
цеPкви. I Яpoслaв [Cтецькo] знoвy:

- Як ти lvloЯ(еIц yсe йти дo тoi самoi цеpкви, в тoй саrrlий час?
А вrке ми всi 3нaJlи' щo 3a ним arе}rтyPa Мoскви IIIyкa€. Hy, й

зPeпIтoю ,t(и,rи нa нрке пpiзвище**. А вiн нeхтyвaв циll{' мадo зBеPтaв
rra цe yBaгy, po6ив тaк' як BBa,кaB зa вiAгloвiAне.

Я ще вepтaюсl Ao тoгo' щo вiн 6yв дy,к. poдинний. Biн стpaшeннo
лro6ив пott{oгTи. Я знaю, 6o ми Hеpaз Ha свJIтa тaм ixали й пepед
святaD{и. Бaндepa мeIIIкaв нa сeлi, тo вiн lraс пPивoзив. Ми ще тoAi
аBтa нe мaли. To вiн пpивoзиB нaс Ao сe6e, a пoтiм вiAдoзив. .Д.eсь
oднy нir ми тaп{ IIеPенoчyвalи, a пiд вевip дpщoгo AHя вiAвoзив
AoAoIlty.

Biн дro6ив зaкyпи зpo6ити, пPинести. Hавiть тoдi, кoли зaгинyв'
тo пoixав 6yв нa PиHoк кyпyвати хаpvi дoдoмy. Пaзкy пoмiдopiв
кyпив. I пaнкy пoмiдopiв з aвтa нiс. I тялtкo йoмy 6yлo, тpимaroви
пoмiдopи, вiдкpивaти тi дрepi тaм y сe6e, i тoдi, шraснe, тoй aгeнт
Cтaцrинський схoAив зi сxoAiв згopи i нi6итo xoтiв дoпoмoгти
Пpoвiдникoвi вiдкpити двepi, aлe тPип,t€rв стIeцia.lrьнy пiстo.ltlo, заBиtlyгy
в гaзетy' i кoди Бaндepa вiдкpив yстa, щo6и йoмy пoдякyвaти' тo вiн
y тoй мoмeнт стpiлив. I, oяeвиднo, тoгo вистpiлy нiхтo нe вр, 6o тo

3 iдoями Стeлoнo Бoндopн зo йoro хнття i no cмepтi

цiaнкaлiй. Пpoвiдник yпaв нa схoдaх*. Hy, нiмецькa пoлiцiя нас
пoвiдoмилa, щo Бaндеpa впaв нa с'(oA.D( i зa6ивcя. Hy, ми з Бeнцалем
[Яpoславoмt, тoдi Бенцаль 6р секpетaPеМ' я нa дoлинi пPaцroвaJra'
Ha пеPIIIoll{y пoвepсi, aДe мeне зaPa3 викJlикaДи нa гopy' 3 пaPтеPy Ha
пepший пoвePх' тaIи Ao секpeтapiaтy. I я зачaлa кpичaти пpямo' щo
тo Hемo,кJlивo' як вo}lи lr{o)кyть AyРtIе тaKе гoвoPи',','. TTIo, тo стаPa
JrюAинa Bпaлa Ha схoAaх i зa6иlacя? To яс мoдoAa дIoAинa' спPитнa'
виспoPтoвa}Ia, eнepгiйнa. Як тo }toх(Jlивo' щo6и впaв i зa6ивcя? Mи
тoдi з Яpoслaвoм БeнцаJreм зaчaJrи po6итп Pyx, щo тo € Hемoll(,lивe'
щo6и Пpoвiдник зaгинyB вiA тoгo' щo впaв, i зaчaди вимaгaти вiд
пoлiцii, щo6и вoни po6иlи сeкцilo i дoхoдили, Як це стaJroсl.

oтхсе яс, тyт € oAr{е тaкe 3aBoPyДIe}I}Iя' всi ми стPaшeннo
зaк.пoпoтанi тим' щo стaJloся. Як вiн iхав нa Ринoк' з Hим 6yлa панi
Геня, дpyлtинa MaтвiеЙкa, якиЙ пiшoв в Укpaiнy. Boни пoiхaди
впePeA нa Pинoк' закyгIиди тi тoвapи, i тoдi Пpoвiдник пpивiз пaнi
Геню нa I-{еппeлiнtштPассе' вoнa вийrцлa з aBта' i Пpoвiдник хoтiв
iхати дoдoмy' a вoнa пPoсида' щo6и зaveкав на eс6iста. A Пpoвiдlик:

_ А, заки вiн вийдe, я 6УдУ в хaтi.
I пoixaв сaм дioAoмy**. A тaм ркe...
У сiмейних yмoвaх Cтeпан Бaндepa зaB)KAи dlo6ив пo},toгти

APyд(инi, Aiтям. Taк щo вiдsрaлa панi Cлавa тy ведикy пoмiч. I тoмy
BигJlJIAaлa стPаIIIeннo 6eзpaдto, як Пpoвiдник зaIинyB. Aлe тo 6yлa
стРaIIIеннa тpareдiя ддЯ нaс всix. Я знаIo' щo тoдi Яpoслав [Cтeцькo]
6yв в lспaнii. Я дyлte пePeнима,laсl' як вiн 6yд.е ixaти. Biн сaм 6yAе
iхaти, щo6и йoмy в дopoзi щoсь }lе стaJloся. Я ще тoi самoi нoчi
пoAзвoни,ra дo lспaнii, щo6и вiн стaPaBся щe 3 киМoсь iхати, нe сaм.
Cкaзaлa, щo стаJloсЯ.

I пrи так yсi дpкe пеPе,киBади. To 6yв стpaпrний пo нaс yAaP.
Пaнi Cлавa' oчeвиAtlo' нaй6iдьше. To Aдя неi 6yлa стpaшнa

тPаfeAiя. Як рrя нaс yсix тo 6yлo tlепoпPaвнe гoPе' тиIи 6iдьшe Aдя
неi, Altя Aiтей.

.Д.ля нaс, AJrЯ oтoчe}rня Пpoвiдникa Cтепaнa Бандepи, 6yлo
найваясдивiIIIе якoсь зa6eзпечити Poдiиltyl щo6и ii нe викpaли, щo6и
tIе IIIaнта,кyвали Aiтьми. Мoгли oAlly AитиtIy BкPaсти' а тoAi
цIaнта,кyBaти. oтл<e, ми xoтiли, щo6и пaнi Cлaвy якнaйскopiIпe PaзoМ
з Aiтьми пepeвeзти в 6eзпeчне мiсцe. I тoмy ми виpiIшили, щo тpe6а
ii пеpeвeзти тaм' Ae нaйсидьнirца нaшra opгaнiзацЬ нa тoй чaс стoядa'
дe нaйкpaщi 6ули мoxсдивoстi, дo Kанaди, дo Topoнтo. Taм вiдpaзy
opгaнiзацiя стBoPиJra Koмiтет, який зaймався PoAиtloю, пiAIпyкaв дiм
скoPo. Taм з6ipкy пеPeвeли' всe мaтеpiaльне зa6езпечення, щo6и 6yлo,
aBтo кyтrиди' Ao Aoмy o6лаrштyвaння. ,A.iтeй тpe6a 6yлo пePeвeсти з

.  l -{o стoлoся в6уAинкy N07 нo вyлицi Кpoйтмoйpo вМюнхsнi l5 xoвтня l959 poку o l3.й
гoд,{н| '.. 

,0.ив. тex: Cлoвo Hoтoлки Бoндвpи // gocхoьсьхi в6ивцi БoндsPи noPoд суAoм / 36ipкo
мoтвpioлiв зo Peдoкцiею Дoнилo Чoйкoвськoro. - Мюнхeн: Yкp. вид.вo, l 965. - с. з0z.

. Bикликувoти - тo6тo пpoявпяти.

.. вiд l954 poку Cтвnoн Бoндopo xив з PoAинolo в Мюнхвнi.
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нiмeцькиx Ao кarraдських шкijl. Kyпити Aдя Hих все те' щo тPе6a
6yлo на AoPoгy. Bсe те Apкe скoPo ми,raroAиJlи. I Aoвoдi скoPo' зa
непoвний piк ми пaнi Cлaвy пePeвeзли дo Канaди*.

Пaнi Cдaвa тaк, гей 6и paнiпrе вiдвyвалa тy всlo свolo тPaгеAiIo.
3peштoro, ii rкиття 6yлo дyхсе таке' я 6и скaзaлa, вoнa нiкo.ltи не
I}roгдa тaкoю свo6iднoto 6У,n, 6o кo,lи Haтalя наPoAидaся'
Ir{aденЬкolo 6yлa, тo Пpoвiдник 6yв aperптoвaний. Ii такorrt xтiди
взяти Ao тюPrvtи. ПpийIшлo reстaпo ii аpeпrтyвaти' а якPaз тoдi 6р
Яpoслaв [Cтецькo] y пaнi Cдaви. I Яpoслaв тoдi стaв зaхищaти
пaнi C.iraвy. Казaв, xaй йoгo 6epyть, а вiн не Aaсть' щo6и жiнкy
3 тaкoю мaJleнькolo AитинoIo 6paли Ao тIoPми. I вiн тoAi
пePекoнyвaB iх, Bив,язaДaся вeJrикa сBaРкa' BotIи тaм' тi нiмцi, щo
пpиЙavtи пo пaнi Cлaвy, дeсь тal}r пoAзBoHи,lи i ii дишиди. Пaнi
Cлaвy нe взяJlи Ao тIopми...

Адe пaнi Cдaвa хoAиJra частo Ao yв'язненoгo Пpoвiдrикa, i вoнa
нoсилa пolцтy' зi свiтy, вiд Пpoвoдy oУH й вiд ПpoвiAниKa нoси,la
пolптy дo Пpoвoдy.

Алe вoнa, otIeBиAнo' йпIла i .цpoжa,ra' щo € з дитинoю, 6o я<
пoстiйнi 6yли aляpми, 6oм6и киAа,rи тoдi aмepикaнцi на Беpilн. I
BoIIa A)Dке 6oяlacя, щo вoнa пpийдe Ao хати' а xaта poз6итa - 

^|4тv|Hv!}Ie зaстaне.
oтrкe, пiA тaким тискoм пoстiйнoгo пеPе,l(ивання вo}tа' teЙ 6ц

всe 6yлa сyмнolo. Boнa в Бepлiнi тPoxи )l(иJra. Бo як Пpoвiдrикa
зa6paли нiмцi з Кpакoвa дo Бepлiнa, тo пaнi Cдaвa тoAi тaкoхt пoiха.ltа
з мaденьKolo AитинoIo тaкo)к дo Бep.lriна. Я тaк дoloraднo tlе знalo'
нo Aeсь паpy днiв пiс.дя тoгo. I вoнa тaM l(иJra. I, orевиднo' хoAиJla
пoстiйнo Ao ttьoгo. Я нe знaю, чи B,l(е тaIи пaчки нoсиJla' з хapвiв
щoсь. Алe менi Яpoс.lав ка3aв' щo пaнi Cдaвa пoстiйнo хoAи,la i пoшry
tloсиДa oднy й APУгУ, тo6тo в o6идвi стoPoHи.

I пaнi Cдaвa в,I(е сal{a мeнi oпoвiдaлa, щo Bсe стPalценrro
пеPe)I(ивa,rа, щo6и Haтaдi щoсь }Iе стaJloся' щo6и Aитиrrа Hе
нaстPaIIIиДaся тoгo 6oм6apпрaння, щo6и не BпaДa 6oм6a нa xary.
To, oнeвиднo, вiд6илoся на нiЙ. IJoнa пepевarr<нo все 6yлa дп<е с}rпlнa.
Я нiкoди tIе чyJlа' щo6 вoна гo,loсtto смiяДaсЯ' щo6 вoнa в Aiйснoстi
смiядaся. Boнa навiть як смiядaся' тo PaAIIIе yсмixaлaся. Maлa
yсмiшкy, aJle нe vщи 6yлo iгi спriхy.

Hy, й пiзнirце дiти мalесенькi. Aндpiйкo нapoдився, Haтaля ще
6ylа малoro, i Boнa, як yже вийшoв Пpoвiдrик з Kацетy**, тo вottи
яс пoстiйнo втiкaди з xaти нa хaтy' зi сeпa нa iнrпe седo. Я знato' щo
тoдi ЯpoслaBa I}rи зa6paли з rriкаpнi, i вiн ще не мiг xoAити' 6o йoгo
pyкa 6yлa ще витягнeна. I{ей лiкoтЬ, який 6yв витятий y ilвiй pyцi,
Iцe I{е загoiвся.

3 iдeлми Cтenoнo 6oндopи зo йoro хнття i no cмopтi

Як вoни втiкади з Biдlя, якoгo мaйл<е пoвнiстro 6ули зaЙняли
6oдьцreвики, a i Пpoвiдник, i Яpoс.лав пoстiйнo 6yли пiд HaгдяAoм
нiмeцьким, нaвiть як 6уlи в)I(e вип}дцeнi нa вoлto, i тoдi якoсь aвтo
iхaлo oднo, i нiмцi ixали тi, щo нaг^яAали нaд Яpoслaвoм. Bollи ixали
vеpез Чexiю aвтoм дo Hiпrevvини. I lraдeтiди лiтаки i стpaшнo
6oм6или i poзpивними кyдяIl{и стpiляли. I Яpoслав Aiстав тoдi цily
тaкy сepiro вiд pyки пo лiвy ttoгy в пaльцi.

Hy, вiн пеpейшoв Ayжe 6агaтo. B fШiттeнгoфен йoгo Aади Ao
цIпитaдя' тo мiсгo в Чeхii, дyx(е 6ди3Ькo вiA Hiмецькoi Бaвapii. I тaм
йoгo Aaди Ao IIIпита,rя. Cпovаткy Ayмaди' щo вiн пoмpe. .Д,aли йoгo
нa caдIo вмиPаIoчиx. Але pанo пpийшлa I}reAсeстPа i кaжe пo-чeськи:

_ oн €ще ,ки€.
A тoдi Яpoслaв кarке:
- Bи дiпше Aaйте менi зaстpик такий, який даетьсJI пPoти

3aка,l(еlltlя.

I тoAi вoни йoгo зa6paли i зачали пepев'язрaти, i зaнали лiкрaти.
To вх<e цiла великa iстopiя з }tим.

Але, B.Пaсне, я вePтаroсл Ao тoгo' щo тaкoЯ( ми втiкади з Яpoс.лавoм
з хaти Ha xaтy. Paз ми дo oднoi хaти пpиЙulли, a нiмкa калtе:

- Я нe пrаro нiчoгo пPoти' щo6 ви B мeне 6ули, aлe тy щoйнo
ввopa пiшoв з мoеi хaти liандepa. Cхoнeтe Bи тyг 6уи зи нi?

Бo тa гoсIloAиttя 3нaДa' щo lvlи 3 xати Ao xaти xoвaдися.
Hy, 6o пеPeBa)I(нo Aaвaли rIa тaкi xати, щo6и нiмцi знaли i тaкoя<

тpoxи 6еpегди. oтя<е )l(' к€l,|(е: "Пiuroв звiдси". Ho, i ми тoдi тaкoх<
нe lrloгди там 3aBтPиМaTИcя...

oтrке xс, Aiти не зllаJlи. Пoстiйнo AyмaJlи' щo вoни е Пoпель.
Taк Ao Iцкoди хoAиJrи. Aле Aдя панi Cдaви цe 6yлo стPaшнo тя)ккo.
Biчнo з x,lти нa хаry' цIкoди мiняти. Бy.пa 6iдa. Ми не мали Aoстaтньo
гpoшей. Я знаto, щo я нe paз 6apa6oлю гpiлa... Яpoс.лaв нiкoди тoчHo
нe пpийIпoв I{a BечePIo. Bсe щoсь там 6yлo ваrкнiшe в 6юpi. ,A'ркe
пiзнo пpихoAив. I я нaвiть He lvta,la IIa чol}ty 6apa6oлro загpiти. To я
на вoдi, tr{aс.lla нe Мaдa' тoвщy не rr,taДa. I пaнi Cлава не мала. Ми
фaктиvнo сo6i пoтpolшки наpiкaли o6идвi, щo нeмa xapviв, aле якoсь
сo6i дaвaли paty.

Я знаro, щo я Pаз пo l{yкy ixалa, щo6и кyпити тPoцlки мyки, щo6
мати щo BaPИTvl To я цiлy нiч iхадa Aесь а,к за ,Д,oнaрepA. To я iхaдa
пoзa тoй .A,oнayвеpд д'o якoгoсь lllJlинa нa сe.Пi, щo6и кyпити мyки. To
я цiJly нiч i*ада. Пepeнy ддлa. Пpигадyro сo6i, як я стpяmеItl{o 6oяlacя,
як я сиAiдa на стaнцii, 6o 6уlo зaPaнo' щo6 Йти Ao седa. Hy, зaнекaла
нa PаIIoк i пiшдa Ao тoгo сеJra пo тУ мУкУ, BеPтaдaся. oтaкi o peri
AoBoAиJroся тaм нaм yсiм пеpелсивaти. To якпЙcь винoгPад к},пи.,ra нa
селi i пpoдaвалa йoгo, щo6и 6yлo з чoгo ,l<v|Tv|.

I так самo в пaнi Cдaви 6yла дyхtе тaкa 6iAa. Фaктичнo тo всe
6yлo на каPтки спoчаткy. oтoхt, Ми tlе ма^и Aoстaтньo xаpriв, гporuей
6yлo дyя<е мaдo. Taк щo вoнa вiдryвaлa пoстiйнy 6iдy i, 3 APyгoгo

. ПepeTзддo Koнoди вiд6увся в l 960 poui.
*. Cкoporeнo нo3вo кoнцeнтPoцiйнoro тo6opу.
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6oкy, - I loстiйнi втrчi '  пoстiйнi пepeхoвyвa}Iня' пoстiйIly l le6е3пeкy'
3aгРo3y' rIIo щoсь l-Ipoвiдникoвi мorIсe cTaTуlcЯ. I тo дy>кe r{а нei
IJпливa,ro i впдивадo тaкo)к llа дiтeй.

'I.a мимo тoгo Пpoвiд}Iик частo 
^|o6ИIr 

я(аPтyIJaти' 6р вeселий.
Бo>кe, Як Ми всi смiялис:l , як 6рaли в tIих нa святaх! BiIl все щoсь
BесеJloгo olloвiAaв' vи спoстеpit'. I-Iам тo всiм тoдi yдiлялoся' Ми rI{иPo
cмiялиcя. Алe .якщo йдеться пpo пal l i  Cлавy, тo IJoIia reЙ 6и
пePеAчyвaда ,rкyсь тpaгеAiю. Hy, а тим 6iдьllIе, як rlpoвi/\ник згиIlyв.

Mи чaстo вiдвiдрали гral l i  Cлaвy i в TopolIтi. Пiзнirпе, B)I(e як
пaнi Cлави не стaJlo' тo Яpoс.naв A}Dкe ПePe)кивaв' цlo вiн IIe мir 6ути
I{a пoхoPoIIi. Ми ,якpaз 6ули в lспaнii. Biн якpаз Мaв Ayх(e тя)I(кy
IIсAyгy' зaпаjrення сyглo6iв. Bi lr дyя<e чaстo зaхoPoвyl]ав IIа цe
запaJleнн,r сyглo6iв. Иoму тoAi lryхJrи ltoги' pуки. |4oмy лiкapi
пpиписyва/lи I]oAи тaкi мiIIсpaльнi' як в>ке 6yлo хoлoAнo в FIiмеччинi.
I якpаз вill тoдi 6ув пa тaкiй кypaцii i Aiстав тсJreгpаМy' II\o пaнi Cлaвa
пoМеPла i дeсь таl\4 tIеРез два дIIi, чи I.IaBiтЬ tIеPeз AеrrЬ мaв 6уи
пoхoPoн. 'Гак п1o l lам lrавiть ва,t(кo 6yлo веpнyтис.lI, дiстати IIa чaс
квитки. Але ЯpoслaB тo стI)aIцеIIIIo rlrРе)l(ивaв' II{o t]iЕI не мiг 6yти нa
пoхopolli. y'*yrкe llеpсrкивaв. Але пiзIriruе, ,Iкщo J}иIIIe 6yлa змoга, тo
lllи все вlAl]lAyBaли PoдиIly.

oтrке, я вepтаIосЯ Ao тoгo' щo l lpoвiдник 6yв yсe i Ay)ке
х<иттеpадiсний, i дy>ке poдиlIний. I тaк якoсь i зapaз я вiднyвaro йoгo
як .А*oдинy' як тol]аPиIItа' Як 6атькa тих дiтeй, як чo,roвiка сBo € i
APy)кини. Я малo зl laro йoгo як Пpсlвiдltикa. Я не 6yлa тoAi в
Пpoвoдi, IIe зI.IaIo' як вiк зaсiдаIIIIя RiB, як тo I]игдяAaДo.

Алe ,lI зltalo' щo ,tк I]iIr дo нaс lIРихoAив' тo з ЯIpoслaвoм гoвoPиI]
пPo piя<нi сIIPави. .A'oвгий rIaс вo[Iи зaстal{oвдялисЯ tIaA Tи]vI'
наrIРикJrа^' ||И i^Tv1 IIа спiвпpацlo з Укpaillськoю l{аr1iolraлЬнolo Pадoro*.
Пpoвiдник 6р дyrкe тoлеpartтпий Ao дyМки пoдiтичних пpoтивникiв. I
вiн застyпaв iAсIo' щo тPе6a iти нa спiвпpацIo' тpe6a iти на тo
o6'сднaнlt.я. I вoни ввiйtuди дo УHPади, пi lцj lи нa Taкy кoaлiцiю
свoсpiднy. Алс пiзнirце мyсiли г.иIЙTИ 6at^еpiвцi, 6o тi дpyгi еv1^у| |Ie
хoтiJrи lвvlз:нaTИ УlИ, II1o вoна ialy€ взагaлi, запePсчyваJtи. oтясе, нa
тoмy пytlктi пopiзнилис.яt Ao тoгo степеtI,I' rl1o 6aндepiвцi пryсiли виЙти.

Алe я сo6i пpигaдylo тaк' як t lинi '  сToIo пiA TаKoIo гpy6кoю
ках^еI]oIo зеJlе}Iolo' пеpедi МIIoIo TaKий стoлик зсЛrltий' 3a ниМ
Пpoвiдник i Яpoслав тaм де6aтytoтЬ' а я ще мo,roдa 6yлa i, :tк
звичайнo в такoМy вiцi, дyrке peвoлloцiйIrа: ..HаМ 

нe тpe6a тУ^v| Йтv1'
ми сaмi, тo... ' '  А пoтiм дyмаlo: ", l .а щс Пpoвiдник lvleнe нaсваPить
заPaз' l lцo я тyт... ' '  Алe вiI l  сJryхав i l l iчoгo IIе кaзaв. Boни o6иAва
таМ РoзAyIиwa^vr. IIpoслав лиrше гpiзlto }Iа Ivreнe пoAивився' яK тo JI

.  
loклoднiшe пPo цs Aив.: Бoндepo C. Cлoвo дo yкPolнськиx нoцIoнoл|стlв-PeвoлюцtoнeP|в эo
кopдoнoм // 6oняePo C. Пepспeктиви yкpoТнськoТ peвoлюцiТ. - [Мюнxeн]: Bидoння opгoнi-
зoцП УкpoТнських Hoцioнoлiст iв, |978. -  с.77-129
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дo Пpoвiдникa гoBoPIo' aJle я свolo AyI!!кy зaстyllaлa. Пiзнiцre я тo
iм нaгaдрaлa: ",Д.ивiться' пiIItдисьте й мyсiлисьтe вийти'. Aлe тo
мeнi нaгaдy€' щo БаrrAePa A}гЯ(e тoJrePaнтнo ставився Ao ilrпIoi Ayмки'
Ao irrlпих дIoAейt Ao iIrцIих пoдiтичних сид.

!.рке yвaлсI{им i тoвaPиськиlvt 6yв. Як Ми iхaJrи IIa якyсь
кoнфepeнцiЮ, Ao Азii, нaпpикдaA' тo вiн нaс вiAпPoBаркyвaв ЕIa
,reтoвищe' 6ув з нaми. Biн нe мyсiв цьoгo Po6Итv1, aдл(e )к 6ули тaмt
зв'язкoвi, oхoPoна' щo з traМи ixaди. Адe Пpoвiдник сaм хoтiв 6yги
Ao oстaнI{ьoi хвv|ltИни, нaс вiAгIPoBa^Ит|4.

Я пpигaдyo, як ПpoвiAIIик 3гинyв i, звиvайнo' нe lvliг нaс
вiдпPoвaAитv|, я цe AРке гДи6oкo якoсь вiдчyдa, щo йoгo }Iеl\{a' щo
вilr y2кe нiкoгo нe вiAпPoваAить y AoPory. Ми тoAi Aaдекo iхади нa
}tiЯшаPoAнy кorrфеPеtIr\iю.

Cтeпaн Бaндеpa мaв A}Dкe веJrикий впдив Ha свoix спiв6eсiAникiв.
Як вiн гoвoPив' Aавaв ilrтеРв'to зyrкинецькiй пPесi' тo жypнaлiсти з

дlPкe вeДикиI}t PeспeктoDt стaвиJlися Ao ЕIьoгo.
Mи тoAi Bя(e Poз6yAoвyвали AБH (Анти6oльпrевицький БдЬoк

Hapoдiв), i Aeякi такi vyх<инцi, як князь Hiкo Hакarцiдзе з Гpyзii,
чи кtIязЬ Мiхo Aльшi6aя, зи, нaпPиклaA' Beлy Каroм-xaн' тo €
пPoвiAник Typкeстанськoгo Koмiтетy lAнoсти' тo вoни неPaз з
Пpoвiдникoм зyстPiчa,rися. Biн з6иpaв yсiх пiсJrя HaPaA Ao
РeстoPaнy. Taк щo вiн пoсидIoBaв кol{тaкти' хoч 6eзпoсepедньo вiн
тиl}tи кoнтaктaпrи пoстiйнo нe зaймався. Aлe з AeякиIvIи чy)кинцяIvrи'
якt 6ули в AБHi, вiн спiлкyвaвся. Taкoлс з 6oлгapськими мiнiстpaми

,Д'имiтpoм, Baльвeвoпr, Cтaпeвoпr. Хoчa Cтeпaн Бaндepa всeцiлo ясив
opгaнiзaцiсIo' A,lя opгaнiзaцii пРaцIoвaв' a,le ця зoвнiшня дiлянка
йoгo тaкorк цiкaвилa. I вiн з тиIr,tи JuoAьIvlи тaкo,к yтPимyвaв
кoIIтaкт.

Я вдаснe згаAa;ra' щo тoдi, як rliмцi пoAЕulи в)I(e' щo цiанкaлiй
знaйIIIJrи в opгaнiзпri Пpoвiдникa' тo тoAi ми щe нe зIIaJlи' щo
6oдьrцевики BиAyмaJrи тaкy з6poю дy'rя знищe}rня JrIoAини. 3ахiд цiдий
шyкaв з6poi, щo6 JrIoAи}Iy вPят},вaти' а poсiйський 6oдьшeвизIvr _ як
JrIoAинy зrrищити. Ta з6poя нe 6yлa знaнa нi аIYIеPик€IIIцяDI, нi нiDlЦяDr.
I ми тoдi 

^иIпe 
кoнцeнтPyвaдися:

- Hy, з ким Пpoвiдrик втopa 6yв?
Biн, влaсне' тoAi вeчeРяв з Кдropr-ха}Io}t. I ми тoдi, Iry' пeвнo...

Ми цiдими нoчaми нe спали.
Mи з Яpoслaвoм I{ePaз сЯAеlvto на лiяскo, пiAiгнeмo кoдiнa i

Ayмa€мo:
- Hy, хтo мiг oтpyiти? 3 ким вiн 6р? Хтo йoмy Aав цIo oтpyro?
oтясe х<, тoдi, влaснe' Aе}lЬ пePeA тиIt{ вiн вeчepяв з КлIopr-ханoм.

Aле для Кдrorvr-хar.ra тo 6yлo нeпPaвAoпoдi6rle' oднaк' Drи IIIyкаJlи'
хтo йoмy мiг цiaнкадiЙ дaти. I тi пoмiдopи пePeвipяjrи' всe. Mи rк lre
знaДи' щo в}l(е 6yлa такa з6poя, якolo мo)I(нaBv1cTpi^vLTv| цiaнкaлiсм,
i якщo дiстaeться хoчa 6 кPaпДJI цiеi oтpyi, тo вiдpaзy нaстyтIa€ сrvrePть.
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Ч-. А Cтeпаlr Бarlдepa 6р такoro oсo6истiстto' щo цiкaвивсj всiмa

! . дiлянками po6oти opгaнiзaцii i в кolt<нiй 6р нeпepeвeprшeним. dркe
i 6aгaтo пPaцIoBaв Пpoвiдник нaд poз6yдoвoю opгaнiзацii. Biд6yвaв
Е пoAopo)l(i i дo Амepики, й дo КанaAи. To 6yлo A}Dке тях(кo, 6o 6ули
д AoHoсИ yсяких yкpaiнцiв, якi вiдiйшли вiд нaruoгo PУЦ, i амеpикaнцi
д H € пyскaди дoвtший чaс' нe Aaвa,rи вiзи. А Пpoвiдник кo}Iче хтiв
н вiдвiAати нaшy спiльнoтy i в Aмеpицi, i в Канадi. ,Д'oвгo тo тPиBаJlo'

| зaки тaкy вiзy дiстaв Пpoвiдtlик. Biн дyжe цiкaвився )киттям
| 
5 yкpaiнцiв. .Д'o ,trглii Ay)ке частo iздив. Bистyпaв нa схoAи}rax' нa

l   6. ,--^:, ,^- 
-^ 

:, .---- .- .  :----^-^-.^ зyстpiнaх та iltrцих iмпpезaх 3 нaцIим ч,leнстBolrr.
' Tим, щo йurли в Укpаiнy, сaМ Aaвaв свoеpiднi виIIIкoJlи. Я зltaro,
? щ" й Яpoслaв дaвав i irtпri чдeни Пpoвoдy, aлe Cтeпaн Бaндеpa
P кo2l(tloгo сaм xoтiв пiзHaти, з кoл(t{иIvr oсo6истo пoгoвoPити' сaМ нa

^ уx Bиtцкoдaх 6уъaти, сам пoМaгаB дюAeй ви6иpaти. Усiм тyp6yвaвся.
Пpoвiдник .Цyлсе д6aв, щo6 цi лloди 6ули вiдпoвiднo виpядя<eнi, щo6
_ мaди гPoшl I{а Aopoгy.

Bзaгaдi Cтепart Бандepa 6yв дyл<е гylvraнниIr{. Я co6i нe yЯB,rЯro'
щo6 вiн МаB' нaпPиклaд, гporшi, a йoгo Apyзi tlе мaли. Якoсь To Bсe'
як 6yлo Ay)ке l\4алo тиx гpoшeй, тo дiлили на такi пopцiйки, щo6и
кoясний мaв 6oдай мiнiмадьнo нa )I(иття. Ti, щo tlе lvlади зlvtoги
пPaцIoвaти' ц(o6 МaJrи tra )I(иттЯ.

Пpoвiдrик дрке лlo6ив },tyзикy' лlo6vв пiсню. Cтавиди lla пaтeфoн
такi пдити Яpoслaв i вilr, i я i paзoм слyхаЛи. Ha rrtaль, Бaндеpа rle
мiг чaстo xoAити дo теaтpiв, нa кoнцepти, iнIшi iмпpези. |7oму,
нaпевнo' цЬoгo Ayrке 6paкрaлo, 6o вiн цe Apке дro6ив щe з Ivrалих
лiт. Алe, влaснe' чePез кotlспipацiтo вiн мyсiв з тиIvl чисдитисЯ' щo
вiн не мiг y таких iмпpeзaх 6paти yvасть.

Пpигадylo, щo Ми вiд6yвали тaкy спiльнy пoAopoя( дo Гoлляндii
дo PoттеpAaМy на вtllаrtyвa}Iня дня паМ'ятi пoдкoвника €вгенa
Кoнoвaльця. CтепаIr Бандеpa тoдi вистyпaв. I-{e 6yли pазoм всi тpи
oУ}l. I oУн пiд пpoвoдoМ пo.llкoв}Iикa Мeдьникa, i тaк звaна..ABiйкa''. Toдi всi PaзoМ на мoгидi вистyтIaJlи' в акaдемii 6paли
сгIiдьнy yчасть.

Пpoвiдник нiкoди сe6e не )I(алyвав. Biн пoстiйнo дo пpaцi хoAив'
викoнyвaв нaйpiзнoмaнiтнiшi спpaви. Biн ,ке л( нe },tyсiB кoх(Iloгo Aня
дo пpaцi пpихoAити. A вiн лю6ив пepurий пpиЙти дo 6юpa i oстaннiй
вiдхoдити. Aro6ив активI{e )I(иття.

.Д.yлсe .lrю6ив пPиPoAy. Toгo дня, як йoгo в6иllа, вiн iхав aвтoм'
вдaсне' пaнi feня, щo 6yлa з }Iим тoAi' PoзказУBaa, щo вirr гДяtIyB
l пPoIt{oBиB:

_ Бorкe, як гapнo! Як хoчeться >кити!
Toдi 6yлa Apкe такa гaPHa зoдoтa oсiнь, i Cтепан Бандеpa тaк

вислoвив свo€ зaxoпJrення. Ta, нa 2кaJlь' тoгo Aня вitl зaгиllyв.
Я щe xosy сказaти' щo Пpoвiдlrик нiкoди нe пиB i нe кypив. Ми

Apкe чaстo 6увaли нa святаx y Бaндepiв, а,re я )I(oAнoгo випaAкy не
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пpигaд'yto' щo6 ми кoлисЬ пили щoсь спиPтнe. Ми нe пиjrи ,кoAtloгo
винa' Я(oAнoгo Koньякy' )кoAнol гoPlдки.

Cтепaн Бaндepа сaм се6е 
^|o6ИB 

дисциплiнрaти Bсе. Haпpиклaд,

P}гхaнкy 3aB)кAи po6ив. Я вlкe 3гaAyBaдa' щo лIo6ив пJlaвaти' дю6ив
спoPт' гPy B м'яrI' a сaМe Я(иTтя Ay,I(e скPoмrrе вiв. Пpoстi стPaBи
iди. Hiчoгo такoгo виIllyкa}roгo' хolla пaнi сдавa впriлa дyrке гapнo
печи. Bolra i мeнe Bчидa.

Boнa мене Bчи,la' нaпPикдaA' як мeдiвник пeчи. Ho я сo6i тo
списаДa всЬo' ЯKi AoAатки тpe6a взяти. Bсе гaplro зpo6иla i видида.
Ho я не зtlaдa' щo тo тpе6a кiлькa 6дяцroк*. Я в oднy 6ляIшкy
Bv|^И^a' Bставилa Ao пeчi. .A,ивлloся _ вiн дeтить, витiкас sepeз кpаi
тoй п{еAiвник, вiн вилiтае. Я йoгo Jtoя(Koro там пPиAytIlyю, a вiн
знoвy вилiтaе. Я дyмаro' щo po6ити. Я тoдi rpисiк взяДa. Tpoхи
пoсипаДa rpисiкoм i звеpха пpитиснyда Jloх(кolo. Boнo дальпle, тo
тiстo Bи,t iта.. Hy, a)к вPeшIтi я якoсь пPиIиyчиJra тoй меAiвник i
Bитягнy,rа.

Яpoслaв кyштy€ i кая<e:
- Tа тo нe Dro)кнa iсти, тo Мo)кнa зу6и в llьoМy лorу6ити.
Я питaю паlri Cлави:
_ il{o ви менi AаJrи зa peцeпт?
A вoнa пеpегляAa€ мoi записи i каясe:
- Tа всьo пPaви,lЬIIo. A кiлька 6дяшoк?
Я кarкy:
_ oднa.
- Tа тo 6yлo нa шiсть 6дяIцoк. oяeвиднo' тiстo мyсiлo детiти.
Адe пalIi Cдавa Aiйснo вмiлa дyясе гap}ro зваPити' AРкe смачHo.

Po6uлa всe AРке так спoкiйнo' тихo' 6eз хсoднoгo lцyмy. Я як тo
po6ил'a, тo кPyгoМ Меtlе 6yJra i мyка, i все пoсiяне' а в пa}ri сдaви
Ayл(е так чистеtlЬкo.

3pештolo, пoAPРI<rкя Бандepiв Iиaдo Ay)кe Мaдeньке пoМеIIIканHя.
Boни пrали Aвi кiмttaтки i кщoнкy' а всe-тaки 6yлo п'ять oсi6. Алe
Ay,I(e Bсe чистo 6yДo . Я co6i tle пРигaAyro' щ06и B них 6yДo
пopo3ки.цaЕre' щoсь rre нa мiсцi. I квiти 6уlи. BилисKyвaJrи тi квiти.
Певнo, вoнa ix чистиJlа. oтя<е, все 6yлo Apкe чистенЬке' Ayя(е гаPне.

.A,iти всe Ay)ке чистe}rькi, пoв6иpaнi. Хoч скPoМ}Io' алe зi сrvraкoм
oддгнyгi. Cкpoмнo, aде Ay,кe чистo. .Д.yжe дo6pа 6yлa гoспoдиня пaнi
Cлaва. Hy, i Пpoвiд'Ilик тaкo)t(. Я вжe згaдyBалa' щo вiII iй Aoпoмaгaв
i тaкий гoсIIoAaP дo6pиЙ. Biн, як-тo ка)кyгь' 6р д.o Bсьoгo. I в кy:сri
мiг сo6i Aати РaAy' i автo Ilaпpaвити' i свiтлo IIaпPавити' i там кoлo
пaтeфoнa мiг щoсь мaйстpрaти, i, ovевидI{o' сaМ пa дpyкаpськiй
мaIIIинцi писав. Cкopure писaB' як секPетаPкa.

3peIптoro, Яpoслaв такo2I( скopпIe писав' я IIe к.r,кy' як я' aДе як
секPетaPки впpавнi.
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Cлoзo Cтeqькo

oтлсе xс, Cтепaн Бaндеpa саrr{ Bсе мiг зpo6ити. Oвeвидrro, щo
6yлa сeкpeтapка. Iх 6ylo двi, якi пиeanи.

Cтeпaн Бaндеpa IraпPoчyA дoгiчнo Ayмaв. Бр лркe дiлoвoro
дIoAиIIoro. Бaгaтo с.дiв не в,t(иBaв' aде кoя(нe сидi.lro нa пoтpi6нoмy
мiсцi. Якщo мaв пPoмoвy' тo Boнa нe 6y.lra Poзтягнеtloю' як y Aeякш(
пpoфeсopiв, щo гoвoPять Ayx(е ,цoBгo' дIoAи Ae нePByIoться. Бaндеpa
дyxсе viткo' яAеPнo' кoPoткo' самa есенцiя в тoмy 6y;ra, щo вiн
гoвoPив. .A.yя<e мaв яe*тиit пoг,UIA нa пoдiтичне, iдеoлoгiчнe чи
opгaнiзацiйне питaнHя' щo o6гoвoploвaлoся.

Пpoвiдник Бaндеpa нe 6р пeсимiстoм. Biн 6р pеalriстoм, aДе все
6aчив виxiA з нaйвaл<чoi ситyaцii, вмiв дloAям нaдiю Aaти. Brvriв
скpiпити нa дyсi. Mав пovртЯ гyl{oPy y пPикPиx сиryацйx. Пoтpапив
знaЙти якvtЙcь ясapт i PoзBeсе,rиTи лrодeй.

To 6yлa всe6iчнo PoзвиIryтa oсo6истiстЬ. Hе 6р зapoзyмiлий. Biн
з дiтьми гoBoPив. Biн л<apтyвaв. B Hегo tIе 6yлo тoгo, щo тo €'
HaпPикДaA' lсiнкa, i вiн yrr<е 6yлe аo нei стaвитись 3 якимсЬ
yпеPеA,кенI{ям. .Д.ркe Iцa}Iyвав я<iнoк. Я знaю, щo й мeнe дyжe
IIIaHyвaB. Hеpaз я 6alиla, щo вiн Aркe лю6'язн0 ставився дo дiтeй,
дo свoii зв'язкoвиx. To rliкoди нe 6yлo в нЬoгo якoгoсЬ нaAy)киття
3BязкoBoгo' щo вiн 6yAe iхaти чи спaти, a 3i зв'язкoвим неxaй Aiсться
щo Бoг AaстЬ. Бaндеpa лрrte тyp6oтливo пiклyвaBся тиIt{и лIoAьIt{и.

oтлсе xс, i лroддний, i непoвтopнo o6дapoвaний Пpoвiдrик oУH.
Яpooaв Cтецькo мeнi дгlке вастo oпoвiдав пpo Cтепaнa Бaндеpy,

ще як мoдoAoгo xJroпця. Biн казaв, щo Бaндеpa дглtе сe6e пiAгoтoвляв
Ao тoгo BипаAкy' як6и Йoto aPеIцтyBа.llи i кaтyвalи. To вiн се6е
зaгapтoвyBaв, щo6 мiг витpимaти. oтлсе, вiн, нaпpиклaд, пaльцi lс.lraв
мixс дpеpi i oдвipoк i зaтискaв ix. Caм сo6i зaвAaвaв стpaшнoгo 6orrro
i визнaЧaв, як Aoвгo вiн змoя<e BитPимyBaтn. Hy, й такi iншi види
випpo6рaнь застoсoвyвaв сам дo се6е, пiдгoтoвляsисЬ Ao в.l,кких
випaдKiв ,l(иття.

A дpyгy вiн oпoвiв тaкy гaPнy сцеHy. Як 6ув Aьвiвський пPoцeс
|у 1936 poцi], тo тoдi з Bapшaви' Aе сиAiв БaнAеPa' пPивезJrи йoгo.
HУ, f' y зaлi тaм уллtе сyалi сидiли, пoлiцai 6уlи, тalа пiдсyднi нaшi
сидiли, наPoAy пoBHo i вpeIптi Микoдa Aе6еAь AeсЬ зayвЕl,киB' щo
зaBoдЯть Cтепaнa Бaндеpy i кpикrrр:

- Bстaти!
I всi встaди, i сyддi пoBставаJlи' й пoilцai. А тo зaйшoв невеликий

ryденький Бaндepа, i йoгo пoBeди дo пiдсyдrиx. orевидro, щo всi
пoJlJIки _ сyAAi i пoлiцаi - 6улu стPaIценtIo oзлo6лeнi, щo BoHи
фактиsнo сзoiм вставaнням пpивiтaли Cтепaнa Бандеpy, який зaйшoв
Ao зaJrи.

Яpoслав Cтецькo мaв 6aгатo таких piлсних спoгaдiв, як Cтепaн
Бaндеpa пoвoAиBсЯ' як Aiяв i як йoгo IIIaIIyBaди.

Taкoяс Яpoс..lrав Poзказyвaв' як пoдяки вeли пeРeсJryxaння в
тtopмi. Boни стpaIпеtltlo AoBгo м}ДIи,lи йoгo. I Бaндеpa витPиМаB

Яpocлавa БaнDеpа

3 iдeямн Cтoпoнo Бoндвpн зo йoro хиття i no cмepтi

Аеся БанDеpа



Cлoro Cтoцькo

щoсЬ oAинaAцять A}riв' AеHь i нiн, дeнь i нiч 6eз пеPеPви' такиx
AoпитiB. o6лиsa^и вoAolo' вoI{и мiня;tИcЯ' a тoй пiдсyдниit cvtцв.
Cтепaн Бандepа i, зда€тЬся, панi Pе6етoвa* д1r*сe 6агaтo витPимaJrи.

I вя<е йцroв oAинaдцятий день, пPихoAить слiAчий' який дoпитyе
Cтепaнa Бaндepy, i вимагaе, щo6 вiн гoвoPив. A Бaндepa каrкe:

_ 3нaсте, щo? Як6и я мiг виспатиcя' тo я тoAi 6yAy гoвopити.
Hy, йoгo вiдгtpoвaдили, щo6 вiн там BисIIався. Biн дoвгo спав,

в2I(e нe пpигаAylo кiдькo тo 6ylo гoдин. I пpивoдять йoгo. Biн кarrte:
_ A тепep я мo)I(y дальIце сиAiти...
Я вvopa згaAyBa,ra' щo Пpoвiдник цiкaвився всiмa стopoнaми

пpaцi opганiзaцii Укpaiнськиx Hацioнaлiстiв i всiми чaстИHaмv|
сгPyктyPи rIе JrиIцe нa мiсцi на тoй чaс йoгo зaмelЦканttя в Hiмe.rзинi,
aде тaкo)l( i po6oтolo нaшиx 3aкopдoнниx Чаgгин в Aл*lеpицi, в Канадi;
в Aнглii Ayя(е чaстo 6yвaв. Бyв дo6pе o6iзнaним i пiдтpимрав
зoвнilдньoпoлiтиvнy дiяльItiсть нaцioналiстiв. Пpoвiдник i вся Itяrпa
opганiзацiя cTaBИ^И нa poз6yдoвy влaс}rих сил. 3aвдяки тoму 6уla
poз6yдoванa меPе,кa HaIцих opгaнiзaцiйниx кдiтин y цi.пoмy свiтi, дe
жила yкpaiнська eмiгpaцiя.

Beдaся тaкo)к акцiя за poз6yдoвy пoAi6них сил i сеpeд eмiгpaнтiв
з-пorvriя< пotleвoJlеttиx Poсiсro llаpoдiв. Taк, y L946 poцi 6р ствopений
Анти6oдьIцeвицький Бльoк l-Iapoдiв, вдаснe' йoгo кеpiвний центp y
Мюнxенi. I-{,e зpo6лerro нa пPoAoв)кенtIя спiдьнoi пpaцi пpeдстaвникiв
пoнeвoJleниx наpoдiв, Якa 6yла заtloчaткoвaнa Koнфepeнцiеlo
Пoневoлених Hapoдiв у |943 poцi. Toдi щe цJI Кoнфеpснцiя не мaдa
oфiцiйнoi нaзви Aнти6oльшeвицький Бдьoк Hapoдiв. Boнa 6yla
пpиitнят a в Мюrrxeнi. I пoчалaся poз6yдoвa кдiп'rн .фrти6oльlдеBицьк0гo
Бльoкy Hapoдiв там' Aе л<ила щpaiнська eмiгpацiя, i тaм, дe 6умa
емiгpанти iнпrиx пoневoлeних ltаpoдiв.

I так, нaпpик,laA' y скaнAинавськиx кpaiнax 6iдьцlе 6yли aктивнi
6aлтiйцi, нa Бдизькoмy Cхoдi _ пPеAстaBники Typкeстaнy та iншиx
нaцiй Cеpeдньoi Aзii, ни Кaвказy в Typевзинi, a тaкoх< i eмiгpaнти
нa.Д,aлекoмy Cхoдi, тoЧIliшte, в ПiдBеltl lo-Cхiднiй i Cхiмiй Aзii. I
тaк наIцa opгaнiзацiя на емiгpацii стaдa AyЯ(e вeдикolo си,roto в
мo6iлiзацii пpиятелiв визвoльнoi 6opoть6и пPoти Moскoвськoгo
iмпеpiaлiзмy в цiлoмy свiтi, щo 6yлo неo6xiAнe Aля yкpaiнськoi
спpaви i рrя спpaви пolleвoдeних нapoдiв. Пpo це тpe6a 6и oкPеIrito
6aгaтo Poзкaзyвaти' а,le oсIloBtta iдея 6yлa - poз6yAoва BJraс}Iиx си,r
}ЦР,rя пPoAoвlке}rttя 6opoть6и зa самoстiйнiсть Укpaiнськoi Hацii тa
iнших пoнeвoлениx нapoдiв. Укpaiнa йшдa в авaнгаpдi тиx всiх
пo}rевoдеtlих наpoдiв. Кдич "Cвo6oAи HаPoAaм! Cвo6oда lttoAинi!n
6yв poзнесeний пo цiлoмy свiтi. 3 oAнoгo 6oкy, нaшi eмiгpaцiйнi
стPyктyPи цей кдич PoзtloсиJlи' а 3 APyгoгo, - Ti всi тисячi-тисячi

. Мoеться нo увoзi, шo у 6opoзнi l 9З9 p' пiсля дeсятидeннoro, 6eзneрepвнoro дonиql i тopтуp
flopiя [iсик-Pe6oт Хe npизнoлoся дo xoдниx o6винyг . - :ь пoльськoi пoлiцii.

3 iдeлнн Cтoлoнo Бoндepи зo Йoro xнттл i no ctlcpтi

6opцiв oУH-УГIА' сyAx(eнi i висeдroванi пo Aa,lеKиx зaкyткax
Мoскoвськoi неpвoнoi iмпеpii, i з тpeтьoгo - пPeAстaвники кpaiн
€вpoпи i Aзii. Мiж пoдiтв'яlt|Яу|v| i 6opцями в CCCP yкpаiнськi
нaцioналiсти всIoAи стaвaДи B aвaHгaPAi' пePшi йцrли нa 6apикaди з
чiткими виIl{oгaми чи тo в Teмip-Tay' чи B Hopильськy' чи B
Kаpaгандi... Boни мo6iлiзyвaли APyгиx пoдiтичtlих B,язtIiB, Paзoм
po6иlи pilкнi aкцiil pa3oМ Aoмaгa,rися Hе диIцe кPaщих пPав дy'rя
пoлiтв'язнiв' а,le' i тo oснoвнe, 6opoлися зa сaмoстiйнiсть як
yкpaiнцiв, тaк i дpщих пoнeвoJleних нaPoAiB.

I тaк ми, BДaсне' всe стoяJlи на стaнoвищi, щo нe пoтpi6нo тpeтьoi
сBiтoвoi вiйни, алe poз6yдoвa i кoopдинaци Bи3Bo,rьних pфв мaс 6yпa
нa тaкoмy piвнi, щo6и iмпеpськi Рe)I(ими 3сеPеAи}Iи PoзBaJlити'
3Hищити тtoPlvlи нapoдiв. Hашa opганiзaцiя пoстiйrro й систeмaтичнo
пPацloваJla rtaA пiAгoтoвкolo сиJr дy'rЯ Poзвaдy ilvtпеpii зсePeAини.

Mи AРкe чaстo aнaлiзрaли пoAii' якi 6уlи нa Укpaiнi,
пеPепaчкoByвали* мaтеpiали з Уцpaiни, з пiдпiл.ltя i з кoнцентpацiйниx
тa6opiв, пеPеrспали ix нa piзнi мoви свiтy, APyкyвaди й пoIшиploвали.
Haпpиклaд, "CлoBon Bадeнтинa Мopoзa 6yлo пеpеклaAене 12-ма
мoвalr,tи свiтy, мiлt ними Й такими вa,ккyватими дДя yкPaiнця, як
япotlська' ryPецька' yгoPська. У свoto чеPгy виlllyкyвaли 6yдь-якy
нaгoAy Aл,t пеPеAaчi eмiгpaцiйних BиAa}IЬ oУH в Укpaiнy. .{дя цьoгo
нaвiть 6ylo видpyкyвaнo сoлiдний тoм теoPeтичtlих пPаць Cтепaна
Бaндеpи "Пepспeктиви Укpаiнськoi peвoлloцii" в o6кдaAинцi i зa
пaPaтитyJroм пiA нaзBolo u3 iстopii кoдeктивiзaцii сiдьськoгo
гoсIIoAaPствa заxiAI{ш( o6дастей Укpaiнськoi PсPn, щo пo,lегIllyвaJlo
пеРeBeзeнHя чеpeз кoPд'oн i пepeхoвyвaти вiд мoскoBськиx пoсiпaкiв
та ix кoдя6opантськoi aгeнтyPи. oтл<е rк, ми стaPaJrися твopити i
o6еpiгaти сAнiсть мixс нaшимv| cv|^aмv| на емiгpaцii i в Укpaiнi,
пoстiйнo пPaцювали нa тe' щo6и тaм ця PеBoдюцiя йrцдa зсеPeAиHи.
Чимpaз тo 6iльrце 6yлo виднo, Щo Ця iмпеpiя слa6не, a cv|^v|
пoнeBoдеHшк нapoдiв мiцнiloть.

Яpoс.laв [Cтецькo] Ay?кe частo нaгaAyвaв' щo Peвo,lюцiйнi акти е
piзнi. To нe мyсить 6yги вiдpaзy з6poйнa pевoлloцiя. oт, нaпpик.пaд,
як lot|аки чи стyAе}rти п{алк)ютЬ y сoB€тськик tuKoJlах хPести нa стiнaх'
чи }Ia AеPeBax' зи тpизу6и _ цe € peвoлtoцiйнi акти. Чи як мoJroAь
iдe вyлицями, стpiraс стaPшy дloAинy i кая<е: "Cдaва Iсyсy Хpисryl",
a за тe KaPа,rи в Iцкoдi - це тФl( pевoлroцiйний aкт. 3нaемo' щo тaкиx
дiй y пoнeвoденiй Мoсквolo Укpаiнi 6ули тиcязi i тиqячi. Cмiливiпri
tшкoляpi нaвiть Ao свoiх щитeлiв rсlaняJlися "Cдaвa Iсyсy Хpистy'' i
неpiдкo нa iix oчax xoд,и.llи Ao цеPкви' хoчa це iм кaтегopивнo
за6opoнялoся. Чи, як нaпri po6iтники в oдесi вiдмoвляroться
Haвaнтa.>к}/вaти нa кopa6аi щpаiнськy пIIIeHицro' якy Мoсквa висилaJla
нa пiдтpимкy Фiдeля Kастpa, - це e такo)|( peвoлroцiйний aкт.
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Cлoвo Cтeцькo

oтясe rк, i як вивituyвaJlи сиtlьo-)кoвтi пPaпoPи Aесь нa 6yдинках
yнiвepситeтiв' пIKi,l, i\еP,каBних yстaнoв' на висoких,цеPeвaх - цe Bжr
PсBo,lюцiйнi aкти, якi з6iльrшyвaдисЬ B Укpaiнi, викликaли сиМпатii i
зaхoпJleння }IaPoAy' пoсиЛIoвaли пеPекotIаI{ня' щo скoPшe чи гtiзнirшe
rlаrпa I{aцiя 6yAe сaмoстiйнolo. I{i дyмки ЯIpoславa Cтeцькa цiлкoгr
спiвпaдaли з пoглJIAaми Cтeпaна Бallдepи. Boни пpaктичнo зaв)кAи
пPeкpасIIo poзyпriли oAиII APyгoгo, цiлe )кvlтTЯ 6yли спoдви,l(ЕIикаIvrи
l oAнoAylvtт{яМи.

Кoли я< iмпepiя в)I(e хитаJlaся i oсь-oсь It{ала Poзвa^итися' y
Aьвoвi гoтyвaлися oсo6дивo }Poчистo вiдзнаvити Iriвстoлiтrlий roвiдeЙ
iстopиvнoгo Актy 30 чеPвня 1941 poкy пPo вiAнoвJreння Укpаiнськoi
.A,ep>кaви. To 6yлo Irе3aAoBгo Ao закoJroтy так зваItих гeкaчепiстiв.
Ha нацrе великe святo 30 чсРBI'Iя я piпlила iхати в УкpаilIy, пoiхaти
дo Aьвoвa. Хoтiлa взяти yчaсть y тoМy BeJrичaвoпry святi, 6o
ввa)кaJla' щo кo/rи Яpoслaв Cтeцькo нe змiг Ao)t(ити Ao тoi щaсливoi
хBvl^||||И' щo6и 6ути y Aьвoвi 30 vеpвня 1991 poкy' тo Il4oiм
o6oв'язкoм е пoiхaти тyди i  6ути з IIаtuиМ Hapoдoм. Я Й нe
спoдiвaлaся, щo мсll i пpийдеться вистyпати з кoPoткиrи слoвorvr нa
pivницlo 30 .lсРвtIя. Taм 6ули piзнi i l lтсpв'to, piзнi Рo3мoви дЕ'rя
телe6aчення, pадio i пpеси.

У кoя<Iloмy paзi, кoли я сталa I{a це Риttlтoвaння' з якoгo тpe6а
6yлo пpoпroв^яти' й пo6aчидa вeJleтeнськe мopc лroдeй вiд 6yдиrrкy,
де 6yлo пPoгoJrolпeнo вiдloвлeння сarvroстiйнoсти Укpaiни Актoм 30.
гo чePBнЯ 1941 poкy, а)к Ao кiнцiв tIPиJrягaIoчих вyдиць' кPyгolvt
зaдятих IIaРoAoМ l3 сиIIьo-)кoвтиМи IIPапoParии' цePкoвними
хoPyгвa]vlи' чeрвollo.чoP|IИN|vI opгaнiзaцiЙниrvrи пPaпoPаIvlи' мoJroAь y
пPекpасIlих rтaцioнальних стPoJIх' .я зpoзyмiлa, lцo й мoе мiсцe тр, a
ЕIе за кopAoIIoМ. Toй масoвиЙ eнтyзiазм лIoдей, uцo пpийшли
вiдзнанити тy pivницlo, цiлкoвитo пo^oIIиB Мelre.

3вивaйнo, веp}IyвtписJI дo Мюllхенa i пrаroчи зпroгy спiлкyвaтися
з ltoслiдoвникalии Степаlra [iаrlдеpи, гoдoBtloгo натхнeнникa Актy 30
чеPвня 1941 poкy, чдeнarvlи Пpoвoдy oУH, pirкllиrии пpeAстaвItикаМи
lrапloi opгaнiзaцii з.lloзa меrк Укpaiни, я пpиЙтлJrа Ao пеpeкoнaння'

щo тpe6a 6yдe пiдгoтрaти i скдикaти Кoнфеpellr1iю, якa 6и вiдtoвидa
дiяльнiсть тaкy нaзoBIIi вя<е lIаttlих нaцioнaлiстичIlих сиil. I pirпили з
tlaсoМ' ulo цe пroя<e 6yти, власIIс' y 6epeзнi 1992 poку.

Я6улa u1е кiлькa paзiв 1991 poкy в Укpai lr i .  I пiс;rя тoгo в 6epeзнi
L992 poку в Бyдинкy {еltтpальrtoi Paди в Киевi вiд6yлася вeдикa
Кoнфepенцiя Укpaiнських FIaцioIlaлiстiв. Ми стади нa стaнoвищi, щo
вaРтo взяти такy зaгальIly }Iaзвy Укpaiнських I{aцioнaлiстiв. I-{e Aавадo
змoгy yсiпr нaцioналiстaМ' ttи тим' щo пiд стягoпr Cтeгlанa Бalrдepи,
чИ тИI|/1' якi 6ули в opганiзaцii пiд пpoвoAolvr пoJrкoвника Андpiя
Мельника, чи навiть TvlЧtИ' яких нaзиваJrи "двiйкapями',, щo
РепPeзeнтyвaли Закopдoнне ПpeдстаBllицтвo [УГBP]' oтlкe lк, yсiм,

щo пoчyваIoтЬся пPинaлcя(ItиМи l1o Pyхy yкpaiнських нaцioналiстiв,

3 iдoями Стeлoнo Бoндepи зo йoro хнття i  пo cмepтi

Bзяти }r.Iaсть y тiй Кoнфеpeнцii. Taм 61rв ствopeний Cекpeтаpiaт
Укpaiнськиx Hацioнaлiстiв. {o тoгo Ceкpeтapiaтy вхoAиJlи piзнi лroди,
якi 6yли пpиveтнi Ao Bизвo,rьIIoi пpaцi Укpаiнськoгo Haцioнaлiзмy,
нe кoнчe з opганiзaцii Укpaiнських HaцioIraлiстiв.

I тoдi пoчaдaсь poз6yдoвa ЕIaIIIих сил. opгaltiзацiя стaлa нa
стaнoвищi, щo тpe6a в Укpaiнi сTBoPити явнy стPyKтуpу, якa 6и
пepе6paлa, тaк 6vt скaзaти' всi aгeнти 6opoть6и зa BJraAy Укpaiнськoгo
наPoAy Ira yкpaiнськiй зeмлi, щo пoвнiстto вiAпoвiAaе пpoвiднiЙ iдei
Cтепaнa Бандеpи. Taк пoстyпoвo пpийшли tvrи Ao пePеKoнarrнЯ, Щo
тpе6a ствopити тaкy стРyKтyPy' якy пiсля числeнIIих IIaPaA з
пpoвiднипrи Aiячaпrи oУH виpiшleнo нaзвaти Кoнгpeсoм Укpаiнських
Haцioналiстiв.

Пopiвнянo скoPo' 6o вoсerlи 6yлa ствopeнa вiддpита' чи кPaщe
сказaти' явнa opгaнiзaцiя, паpтiя (ми' Ay,ке нe лю6илlа тoгo слoва'
a,re Aдя oфiцiйнoi pесстpaцii тpe6a 6yлo взяти цIo нaзвy) Кoнгpeс
Укpaiнських Haцioнa.пiстiB. Уrкe vеpез кiлькa пriсяцiв Кoнгpeс
Укpаiнських Haцioнaлiстiв 6yu заpeестpoвaний*. Hy, BиМoгa
Мiнiстеpствa юстицii 6yлa тaкa, щo вiiцдiди Кoнгpeсy гraють 6yги
ствopeнi B тPиt{аAцяти o6lacтях. Koнгpес Укpаiнських Haцioнaлiстiв
скoPo' Aинaмiчнo пoчaв poз6yдoвyвaти свoi стPyктyPи i кoди ми
пРийшди Ao Pе€стPацii, тo ми B,кe п{a,rи мaй)кe в yсix o6дaстях
Укpaiни нaшi мiо1eвi opгaнiзацii.

Koнгpес Укpаiнських Hацioнaлiстiв, влaслe, пoставив сo6i за метy
пPивeсти Укpaiнський Hapoд Ao в^аAи. II]o6и цeй Hapoд пriг пpийти
Ao B,raAи' тo rvrи гди6oкo yсвiдoмлloемo, щo тpe6а мaти всroAи свoto
силy poз6yAoвaнy' якa 6И тaк' як y 1930-1950-x Poкax' пoвнiстro
спиРa;rася на Hapoд oУH. Tpе6a 6yлo мaти opганiзaцiю' Poз6yAoвalry
в yсiх веpствах Hацii. Heo6хiднo o6'еднати найкpaшi сили Укpaiнськoi
Haцii i 3 lvliстa' i з селa, i з-пoмixt iнтeлiгенцii, i з-пoмiяс po6iтництвa,
i з-пoмiяс сeДянствa. Toмy нaшиtvr к^ичelvr стaлa iдeя: "Poз6yдoвa
нaцiollaдiстичних стРyKтyP вiд Киевa Ao lIaйвiAдaJrенilцoгo селa''.
Poз6yдoвa нa всiх зeмJrях Укpаiни. Hе qvriе 6yги тaк, щo 6iльrшa рaгa
пPисB,Iчy€тьcя' нaпPиклaд, 3aхiднiй Укpaiнi, Ae PiвeI{ь rraцioнa,rьнoi
свiAoпroстi A}Dкe висoкий' a знaчнo гipшe з вiAotlrих пPичиIl 6yлo з
тиIr{ нa Cxoдi, Пвднi i Пiвнovi, Ae пoнa,ц тpистa poкiв oтpyroвaлa
дIoAяDr аyшi iмпepiядьнa Мoсквa цaPськa' i oсo6дивo кoМyнo.
6oльurевицькa в AвaAцятoмy стopivri. Чepвoний тoтafiтapизм тaпt IIa
AвaAцять poкiв rtищив нaцioнaДiстиннy дyхoвнiсть y нeчyвaних
Мaсштa6ax AoвIIIe' як y 3ахiднiй Укpailli.

Kэнгpес Укpаiнськиx Haцioналiстiв скoPo PoзPoстaвсЯ. Ми
пPoвoAиJrи o6дaснi кoнфepeнцii i paдiли цьotl{y. Кoли нepeз кiдькa

. 
!дв. тex: Cтoцькo C. Пpoйдвний urлях i нoшi зoвдoння // |oв'ятяЙBsликий 36ip OpгoнiзoцiТ
УкpoТнських Hoцioнoлiстiв (oyHl. - KиTв, липвнь l 996: Мoтepioли й noстoнoви' - Лoндoн:
Bидoння УкpoTнськoТ l-{внтpoльнoT |нфopмoцiйнoT Cлyх6и (У(|с), 1997. - с 2з-З0.
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Мiсяцiв |r|И NIa^И Пepший 36ip Кoнгpесy Укpaiнських Haцioналiстiв,
вiн вiд6yвaвся в най6iльIIIoМy палaцi dеpх<aви 

..Укpaiна,' 
в Киевi, тo

ryAи пPиixaдo в)ке 5070 пpeдстaBl{икiв. I там 6yлo o6parIo пepший
Пpoвiд Кoнгpeсy Укpaiнських Haцioпалiстiв. To 6yлa тaкa спoEIтаннa'
стихiйнa peaкцiЯ Hapoдy, який дo Toгo мав зaтисЕIeнi yстa i тепеp
oAеP,кyBaB гoJloс.

нaшi lraцiotlа,r iсти.lнi c|4^v1 tto всiй Укpаiнi, гypтyloни пiд пpaпop
Cтeпана Бalrдepи все ltaйкpащe' щo Ма €t\,Io в Hаpoдi.

Ми paдiли цЬoмy 1lyхoвi, щo l laгaAy €  гapмoнito дзвoнiв. oдин
дзвiIl сильlriurий, скаrкiмo, зi Aьвoва, дpщий cлa6lлиЙ iз 3aпopiэк>кя,
aJle вдив:tдися в тy гаpмolrilo i дэвoни з Хapкoвa, i з oдеси, i з Кpимy,
i з Ayганськa, i  з .A,oнецькa... Biднрaлoся' щo },tи дiемo пo всiй
Укpaiнi, пoчади poзpo6ляти pi:кнi пpoгpaМи 3 пoдiтичнoi oсвiти,
Hayки' кyдьтyI)и' екotloмiки, виtuкo.ltiв, мoлoдiл<нoi пoлiтики. oтrке,
нa всix дiлянкaх гlo.raв Кoнгpес poз6yдoByвaти свoi сили.

У мiжчасi вiд6yлoся в)ке тPи Bеликi 36opи Koнгpeсy Укpаiнських
Hацioнaлiстiв. Hy i в пoпepеAtlьoМy скдикaннi Bepхoвнoi Paди
Укpаiни МИ NIa^И 12 uaших дeпyтaтiв, зapaз вiд lrацioнальнoгo
Фpoнтy 6yлo o6paнo диure вiсiм. oнeвидlo, piзнi пpинини 6ули нa
це' aлe Я AyмаIo' oсlloвtra з [Iиx тa' щo ми ще нe €  нaде)I(нo
poзdyдoвaнi як пoлiтичlra opгaнiзaцiя. Ha r1e заpaз стaвиться вeдикий
tlaгo.lloс' a тaKo)к на зa.пyченнЯ МoлoAl)кtlИх cv|^.

Mи гopаi тeпep з тoгo' щo вrке вiд6yв свiй yстанoвний з6ip
Мoлoдilкний Кoнгpeс УкpailIських Haцioналiстiв. A вiн yл<e мaс свoi
кДiтини в yсiх o6дaстях Укpаiни. Бyлo 85 делегaтiв, a з мoдoAиIvrи
гoстЯIvtи 120 paзoм. Hа цьoмy з6opi, щo пpoхoAив 25 хсoвтня 1998
poкy, o6pанo дo6pиЙ Пpoвiд, навiть аpкe дo6pий. Biн скJraдia€тЬсЯ з
лtoдей, якi в мiл<чaсi, вlкe 6yли зaдiянi в Кoнгpесi Укpaiнських
I{aцioнaлiстiв, хova iм ще неМa€ 28 poкiв. Чденaми Мoлoдiл<нoгo
Кoнгpeсy Укpaiнських Haцioнaлiстiв i в йoгo Пpoвoдi мoя<yть 6yти
дtoAи вiA 18 дo 28 poкiв. A Aеякi 3 них уэкe 6ули кiлькa poкiв
гoJIoвами мiсцeвих opгaнiзaцiй Кoнгpeсy Укpaiнських Haцioналiстiв,
ЯК, нaпPик,raA' Biктop Poг y Cyмaх, як Павдo Хo6oт У
.A'нiпpoпетpoBськy' мoдoAi лIoAи з Аyцькa, Piвнoгo, Tеpнoпoля,
Aьвoва. oтrкe rк, зi всix стopiн Укpaiни.

3 iдoямн Стeпoнo 6oндopн зo йoro хнття i no смopтi

Moлoдilкний Кoнгpес Укpaiнських Haцioнaлiстiв yжe мав кiдькa
вдaлих aкцiй. OдlIa з HИX 6У^a' як Ceлезньoв iз членaми Мoскoвськoi
.A'yми вiдвiдyвав Укpailly i мaв наxa6нiсть з тpи6уни Bepхoвнoi Paди
закликaти дo "слaвянськoi спiльrtoсти'', ..твopeнHя oднoi деprr<ави
Poсii, Бiлopyсii i Укpaiни'', Bхoдя{eIIня в МirкпаPл,IмeнтаPнy асaм6лею
i тoмy пoдi6нe. 'Гo тoдi нe дишe чдени KoнгPесy' aлe й Мoлoдiя<нoгo
Кoнгpeсy Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв po6или пPoтeстнy aкцiro пiд
стiнarvrи Bеpхoвнoi Paди, a тaкo,к пеpeд МoскoBськиМ пoсoдьствoМ.
Taм Мoлoдiя<ний Кoнгpeс вiдзнavaв датy пo6иття poсiянами нalцих
BiPrrих y Hoгiнськy, tlапаA r{a цеPквy в тoпry мiстi, Пo6ИTTя
yкpaiнськoгo €пискoпa Aаpiaнa.

Акцiя пpoтестy пpoти чePгoвoгo 6pральнoгo Bv|яBУ poсiйськoгo
Iшoвiнiзмy 6yлa заплянoBaнa i пPoвеAeна B кiДькox центpaх Укpaiни,
в Kисвi, Aьвoвi, oдeсi i сaмiй Мoсквi. Укpaiнськe тeдe6ачelrнЯ }lа Bсro
AeР,кaвy пoвiдoмлялo пРo цlo aкцilo, тPaHслюBaдo iнтеpв'lo 3
пPе.цстaвrrиKaIvrи o6идвoх вiкoBих гi.ltoк Кollгpeсy Укpаiнськиx
Haцioналiстiв.

I.{я opганiзoвaнa Мoдoдь )Dкe мaJrа дBa BицIкoJrи' зaплJIнyBали цiлy
сеpiro акцiй. ,A,ванaдцятoгo )I(oвтн Я 

^aBv| 
Moлoдiл<нoгo Кoнгpесy

Укpaiнських Hацioнaлiстiв 6pали yчaсть y пoхoдi vеpeз Киiв. Я дyмаlo,
щo 3a Aвa-тРи poки цi мoлoдi лloди пepe6еpyть пoсти в Кoнгpeсi
Укpаiнськиx Haцioнaлiстiв, i ми 6yдем Ivtaти Ay)ке 6oйoвy,
)китт€зAaтнУ Aщoвy силy, дo6pe зoPгaIriзoBаIrиx ЕIaIцих клiтин, I{aIциx
стPyктyP.

Koнгpес Укpaiнських Haцioнaдiстiв мaе вejrичeзнy пePспeктиBy.
A дlrя нaс е нaйсyтт€Biurе _ пРиBести Укpaiнський Hapoд Ao вдaAи'
щo6и вiн вiднyв y сo6i гoспoдаРя tIа свoiй зeмдi. HaIдa Бaтькiвщина
мaс 6yги нe диIцe визнаtloto пoнадi 140 деpлсaвaми свiтy, aде й стaти
зa зпriстoм yкpaiнськolo. A ц" стaнe дицIe тoдi, кoли пpи влaдi 6yаyгь
yкpaiнськi пaтpioти, JltoAи' якi 6yдрь IvIaти' в пePшy чePгyt 6aл<aння
сду',кити Haцii, слy)кити Укpaiнськiй .A,еplкавi з такolo саМoвiAAaнiстro'
як це po6ив пPoтЯгoМ yсьoгo свoйoгo зpiлoгo Я(иття Cтeпaн Бaндеpa.

Минyлoгo Poкy' кoJlи я 6улa o6paнa дo Bеpxoвнoi PаAи Укpaiни,
тo я y сBoЙoмy кoPoткoМy слoвi пepeд скJraAенняIvl пPисяги laЯBИ^a|
щo я свiдoмa тoгo' щo Hapiд нe Bи6иPaB МеHе' FIaPiA PaAцrе ви6иpaв
Cтепaнa Бaндepy, Яpoслaвa Cтецька, reнepaдa Poмана TTT1жевиva,
ви6иpaв нaцioналiстiв, ви6иpав нaцioнальнy iAею. Haur Hapiд 6yв
вipний Haцioнaльнiй iдei, i тoмy я пepeмoглa на тиx ви6opах, мене
o6paли дo Bepхoвнoi Paди, i щo я всe зpo6лю, щo6и спpaва Cтепaнa
Бaндepи, Яpoслава Cтецькa, rеHеPедa Poпtанa TTTyхевиva
пPoAoB,I(yBaJraсЬ y Bеpxoвнiй Pадi, в Укpaiнi, i 6yдy дoклaдaти всix
3yси,rь Ao цЬoгo.

I цьoгo Poкy' кoли я знoвy Aoдelo ви6pана i 6yлa нaйстapшolo
B пaPJrямeнтi, a зa Кoнститyцiсlo Укpаiни нaйстapшa лIoAиl{а B
пaPД,Iмeнтi мaс вiдкpивaти цeЙ пapляМeнт' пPoвoAити пpисягy. Кoли
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я цIo пPисягy пePeвoAиJla l пaPy Peчень' кoPoтeньке слoBo
Bигojroсилa пePeA тиIи i те сaме пiAтBеpдиДa, Щo й нa 3aпPися)I(еннi'
кoJtи я JlиIпе стaдa пePIций Paз AепyTaтoD{ y 6ePе3нi 1997 Poкy' тo
тoAi кoпtyнiсти-кoдя6oPaнти Poсii Aеrrь пеPeA тим' кi,rькa AI{iв пePeA
тим Bе,rи ск€Dкelry кalr{пaнiю. Хoтiди нe Aoпyстити Ao тoгo' Щo6И Я'
Гoдoвa Пpoвoдy oУH-6aндеPiвцiв i Гoдoвa Koнгpесy Укpaiнських
HацiorIaлiстiв, He Мoгjla пеPeвoAити пPисяги AeпyтатiB yсi € i
Bepхoвнoi PaAи. Boни PoзпoBсIoAили y цiлкoм звичнoмy AJrя них
Haк,rепницькo-фaльсифiкaтopськoмy стиJti' щo я - нeoнaцистка' щo
Я пPoAoB,кyto 

..vopнy 
спPaвy Бaндepи, Cтецькаn, щo "Бaндepa 6yв

засyдrr<eний y Hropн6еpзin, вистaB.Пяди aнтиyкPaiнськi тpанспaPaнти'
а кoли 6yв нaцioнa^ьH|4i| Гiмн, тo Boни вихoAv!^v| э 3a^И' po6или
o6стpyкцilo' зalr,t iЩaння. opгaнiзaтopoм циx гaнe6них дiй 6yв
yкpaiнoфo6 i антидeprкaвник Пeтpo Cимoнeнкo, Щe й пoIIIиPив y
Irapлямeнтi свoro зaЯвy.

Я lroдaла Ao сyAy Cимoненкa. o.rевиднo, щo степaн Бaндеpa не
6уu сyAя<eниЙ y Hюpн6epзi. I{e типoвa кoпryнiстивна 6pехня.
Пpoтивнo, Hropн6epг визЕIав' щo oУH i yГIA вoloвaJrи i пpoти
lliмeцькиx oк1rпaнтiв, пpoти фaruистiв. I{e 6yлo виpaзнo визнaнo нa
I*opн6epзькoмy пpoцесi. II]e paз пiдтвеpд2кенo' тaкиIvt чинolvl' щo Drи
€ сиJlolo yкpaiнськoIo' сд}Dкимo Укpaiнськiй Haцii, все po6или i
6opoлися ,aДя вiAнoвленнЯ сaМoстiйнoстi Укpaiнськoi дepжaви. Hе
спiвпpaцювaли з нaцистаl\.lи-гiтлepiвцяМи' a пPoтиBtIo' Boloвали Ha Aдa
фpoнти - пPoти нaцистськoi Hiмеччиrlи i пpoти 6oльшeвицькoi Poсii.

Hy, пеpшa сyAoвa PoзпPaвa в,I(e МaДa вiд6yгися, aдe Cимoненкo
tlе 3'явився. Ay*" 6агaтo пpийIшлo я<ypнaлiстiв' lvto,кe дo 40, i
пPеAстaвникiв piзних агенцiй, тедe6aчення. I ми зpo6иlи вни3y
пPeсoвy кoнфepeнцiro. Пoтiм 6ули нoтaтки чи нa paдio Й
тeде6аченнro. 3apaз я мato пoкДикaнI{я нa 5 листoпata, HУ, й 6yаепro
6aзити, як 6yлe в залi дoля тoгo сyAy. Менi Aехтo з:UIBJIЯ€: uTa чoгo
ви йAетe Ao сyAy' в яKoмy стapi сoв'стсЬкi Bихoвaнцi, ви л< не
вигpa€тe''. Aлe я ввал<адa свoiм o6oв'язкorvr стaти в o6opoнi Cтепaнa
Бaндеpи, якиЙ зarинув зa Укpаiнy, e Геpoсм Укpaiнськoгo Hapoдy,
iмeнем яKoгo нaзBaнa 6yлa вся I{aIца Haцiя. I тепеp, кoди хтoсь
пpиirr<дяtaс в Гaлиrинy vи нa Boлинь, тo аюдей нaзивaloтЬ
6aндеpiвцям|4, a B Poсii тa Aeяких iнпlиx кPaiнaх - yсix yкpaiнцiв.
Баltдеpiвськolo нaшi вoPoги ttазивaJrи yкpaiнськy lvloвy i' oчевиAllo'
yсiх yкpаiIrцi в - yvaсникiв нaцioнaльнo - Bизвo^ьнoгo P}rхy 19 40 - |9 6 0
poкiв, не кa2к}дIи B)I(e пPo сalvtи:к ч,rеHiB oУЕI. Miдьйoни y<paiнцiв
з гopдiстlo ввa)кaloть се6е 6aндepiвцями, poзyмiloви цe слoвo як
найкpaщe oзнaчеHня дiяльнoгo i экеpтoвнoгo пaтPioтизмy. oдин iз
yvaсrIикiв l layкoвoi кoнфеpeнцii I994 Poкy' пPисвячeнoi твopriй
спaдщинi цЬoгo Пpoвiдника oУFI i i i знaчeнню для poз6yдoви
Укpаiнськoi y'.epжaви в .Д,oнецькy' нa зaпитaнrrя кoPeспotlAeнтa пPo
змiст цьoгo тepмiнa вJryчнo BiAпoвiв: uCдoвo "6aндеpiвецьn €

3 iАeями Cтoпoнo Бoндepи эo йoro хиття i no cмapтi

нaйкpащим ви3нaнняМ aктивtIoгo i пoслiAoвl loгo yкpaiнськoгo
пaтpioтизмy, i  йoгo тPе6a BиМoBJlяти як мoлитBy' ' .  3гaдylo цlo
кoнфepeнцiro нe випaAкoвo. Boнa е дo6pим пPикдaAoм нalцoi po6oти
в нaй6iльцl зpoсiйщeнiй чaстинi Укpaiни. I po6oти ефeктивнoi.
Пolraд lr iвтисячi Aotleччaн' Мi2к ними 6агатo tt,toдoAi ' в пaлацi
кyЛЬтyРи 

..IoнiстЬ'' 
BiA AeсЯтoi гoAини Рa}Iкy Ao BечoPa звopytцJlиBo

yl!а)кIlo i, гo.ltoBне, пPихильнo c^Ухa^v| oAнy 3а Apyгoto AoпoBiAi }ra
тaкi теми: 

..Cтeпан 
Бандepа як лIoAинa' '  (oмeлян Кyrшпетa);

..CTепан 
Бaндepa _ лицаР 6езкoмпpoмiсl loi 6opoть6и' '  (Bалepiй

Cнiжкo); 
. .Фiлoсoфiя 

Cтепaнa Бaндepи' '  (Tapaс Пpoцев'ят);
u 
Cтeпaн Бaндepa B t{aРoAнo - пiсeннiй тBopчoстi ' '  (Гpигopiй,Д,eм'ян) ;

"Пepспективи визвoдьнoi peвoлtoцi i ' '  (oлексa Tкaveнкo);
"BикopистaHHя )китт €Aiяльнoстi Cтeпaнa Бaндepи y BихoвЕIoIиy
пpoцесi '  (Микoла 3aцepкляний); 

..Cкpитoв6ивствo Cтепана
Бaндеpи _ oAин iз етaпiв aгpeсi i  1l{oскoBськoгo iмпеPiалiзмy в
Укpaiнi ' '  (Петpo Aавpiв); 

..IAei 
Cтепана Бal lдepи та мoДoдЬ,'

(oксaна oльxiнa); 
..ПiдпiльIla 

Aiядьнiсть oУH y пiBAeн}rих i сxiAних
o6дaстях Укpaiни з L94О -x Poкaх' '  (Boлoдимиp Cepгiй. lyк);
.,Бaндepа 

i мoлoдь .A,orI6асy' '  (А,нлpiй Ilfep6aтeнкo); 
..Iдеi Cтeпal lа

Бaндepи i пpaвa ДtoдиIIи' '  (Мapiя oлiйник) тa iншi.
A менi Bипaлa пРи €Мrla мiсiя вiдкpивaти i зaвеPIlIyвaти кoн-

фepеllr1iro. I i  тeмo 
..Пoдiти.l l la i  дцoвIlа спaдшlина Cтепаlr:t Баl lдс1>и
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Мocuлa Сmеnaнa БанDеtlu



Cлoro Cтoцькo

(!'o 35-piнчя 3 AtIя тpaгisнoi смеpтi Пpoвiдникa oУЕI)" i Aaтa
пpoвeAeння _ 29 zкoвтня 1994 poкy (мiстo .A'oнецьк). 0сo6дивo
цiкaвo' щo мaйхсe пoлoвинa AoпoBiAaчiв 6улa з самoгo ,Д,oнeцька.

Tак poзyмitoть цe i пoзa мe)каIr{и Укpаiни. TypкeстaнeцЬ oAиtl'
AoктoP Бeй Mipзa Гайд пpиiхaв нa tIaPаAy Анти6oдьпrеBицькoгo
Бшoкy Hаpoдiв дo Мюнxенa i сказaв:

_ Haшi 6aсмaчi.
Hy, вiн гoBoPиB пpo 6opoть6y тyPкeстaнськиx пoвстaнцiв. А наrпа

МoJroAa сeкpeтaPкa пита€:
_ ..TTIo тo oзHaчa€ "6acмaчi,,?
A вiн, Aoвгo нe Ayмaroчи' кa)кe:
- Tакi 6aндеpiвцi тypкeстанськi.
Taк щo iм'я Бандepи зllанe }re лиIIIе в Укpaiнi, вoнo вiдoмe в

цiлoмy свiтi, 6улo IIIaHoBaне' лю6лeнe, пoпyjrяP[Ie в yсix
кo}IцентPaцiйних тa6opaх i тtopмaх Hiмеччини i Poсii. Hавiть vрr<инцi
з гopAiстlo нepiдкo tlазиBa,lи се6e 6aндеpiвцями.

Я хoтiла 6и пiдкpеслити' щo Ay,I(е пpикpo, Щo Cтeпан Бaндepа
}Iе Ao)кив Ao тoгo чaсy' кoли Укpaiнa здo6yлa Cамoстiйнiсть' кo,lи
Укpаiнський Hаpoд виPвався з 6агaтoвiкoвoi нeвoлi, i нe мoхte
втiцIaтисл, щo йoгo пpаця' йoгo iдеi тaк IIrиPoкo' тaк г,lи6oк0
пPийrrяJrися сеpeд tlaйшиplцих мaс Haцii, ix з великoro дro6oв'ro
пiр<oпилa мoлoAь. Пpацями Cтeпaнa Бaндepи 3aхoпдroютЬся мoдoд,i
yкpaiнцi нaстiльки, щo нaвiть нa CхoAi пepeписytоть iх i стyдiroть,
oсo6дивo rшкoляpi. € vимpаз 6iл,ьlлиit впJlив нa пoдiтичнi сиди.
Koнгpeс Укpaiнських Hацioнaлiстiв став мoгyтнiм pам'ям opгaнiзaцii
Укpaiнських Haцiorlaлiстiв, якa rкиве i нa сo6i Heсe печaть Ayxy
Cтепaна Бaндepи.

3аtlucав Гpulop|il ,\еlo, ян
29.30 ,|сoвtf''rя 1998 porу

ц Аъвoвl, вц1||!.|lл Упlхц, 76,
atЭ Яpocлаuu ?*eцoкo', О1' Й6cunа t ioлt/,

Спеnаt Бaнdеpа (злiоа 2-li), ,\lvluпpсl |ulucькiв

,/,

Аеcя БанDеpa
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Muкoла Cцi6oparuil
. ,Жumoмupcък1ld, ' , , ,opraf lcь|c1lt7, ' ,
.,Miськo',,,,БovЭaн', (28.N. 1 897, Жu-
|,Iolу|up - 30.wII.1941, Жumoмup) -
в i t7съкoout7 шa cp oмаЭ aкo -no пimuчнul7
Diяa, nу6пiцucm. ПiD 'tac нацiюltалънo-
duloorlъ,|uх ID|IIИr,|ь 1917 - 20 pp. вo-
ювaв o а.pмiI. УHP, noпкoв,|u|<.
:] 1920 p. псpе6уoaв a пoILьсъKuх nшф-
pах dttя iнtnеpнaвaнuх. У 1922 p. eм.i-
lpaoao Й Чехo-Cлaвaччu,|u. У 1929 p.
,ttlкilg,4uв Укpiнnry lmlfupanq aклЭе -
ltiю 3a фaхoм iнlсrнеpa-сt<otloltiсtпa.
У 1925 p. як ксpiвltuк УкF'itrcьlana на-
t 4i otlалънot'o o6, еDнаttttя iнiцiюoаа g с7||4 -

tt<ltl'ti з(хlPu Аеt.ii цкрuittcькu,х ttацiotlалiсt'lliз, ,rсI якuх 6цo o6paнuЙ
1.ol|oвo1o Аеl'ii. У 1926 - 27 pp. oхoЙв Эo cшаф pеDакцiйнoi кo-
леt,ii dpgкooaнoNo opNанa АУH .lppllсaвнa нацiя,' . Учаcнuк l-oi
mа. 2-oi кoнфеpенцit7 Укpаiнcъкaх Haцiaналiсniз (1927; 1928).
Hа l-ifl Кoфеpeнцii 6gв o6pанuй rюлinluчнulц pеФepсflnюм IIУHц.
Hа Кoнlpеci вuкoнaвaв o6oв,язкu Loлaou пpвuaii, out.oлacuв pефе-
patпu ,.At'papta noпimula'' tnа ,,Topt.iвеILь'!I| noпin'7lка,'. Бцв o6pа-
нuй opeaнiзaцiЙнull pеФеpеflmoм flooo'o ПУHц. Ha nolamrу
1930-х у.uв a Паpuхсi, niзнiulе - у BiЭнi mа Кpaкooi. Пicля poз-
кoпa в укpаitlcъкolttу ttацioltапiстtlulнoltц puci npuea,taocя do oУH
niЭ npooodoм А. Mепьнuкa. 3 noчanкoм нiмeцькo-padянcъкoi,
oiйнu paзoм з o. CенuкoIU| Kеpaвaв cpan^alуLu ОУH-м нa cхoDi
Укpaiнu, яlci м'aпu ц Кueвi npoxoЛoсumu dеplltлвнictnь Укpaiнu.
06oс 6улu в6umi aшнf|'o'' HKBA o xtutlot"tupi' Ite мaлo lalocm.
punlu oiDнocuнu лtil|с ОУH-п tna oУH-6, 6o nlDaлo niЭoзpу нa
fuнЭepiзцiв. , вnlop npaць 'oУH i cеtl.я'!ct|'6o,' (1933) 

' 
uPo6itпнuц.

mвo i oУH" (1935), "Haцiaкpatniя" (1935). Пеpеdpук ctnatпtni
злеlш Пpoвodу Укpаiнcькuх Haцiotlапioniз Muкoпu Cцidopcъкoao
,,Кltaнi.п ъolaвu', , уlоittlpнoi в ttаpuзъкiй tдзеmi ,,Укpaiнcьке cлaвo''
oiD 21 чеpo,|я 1936 p., яcкpaoo з,|с|ILьooUr noс?non'ь Пpoвidнuка
Кpйaooi Elсзaчttnuou Cпспann fu.нdеpu i mi нспpootti пpoцеcu, якi
вiD6увaлuся в cеpеdoouщi oУH' oput.iшan txекcma з6еpicaспьcя ц
Itенtпpaлънoмg Dеpтaoнoмц аpriвi t'poмaЭcъкltх o6' eЭнанъ Укpai -
нu, фoнd 57, сnpaвa 370, apкцul 8 l 8 зв. (pанiulе з6epiоaocя ц
вiDЭiлi nponalaнdu i at,itnaцii ЦК I{II (6) Укpaiнu).

кпoHlгvt гoлoBи

Ha yкpаiнськiй зeмлi, y Aьвoвi-гopoдi, знoвo зaсiлo вoРo)ке
сyAилищe... Cyаить вoнo yк1lаiIlських llаl1iotlалiстiв-peвoлloцioнepiв, а
сеPед них i тих, Il1o нeAавHo пеpeйшли Гoлгoтy ваPIцaвсЬKoгo пpoцесy
Й виЙtllли з нei, щo6 Ao сМеPти ни дoвl.i Poки кapaтися B пoльських
т}opеIr{}Iих казeМатаx...

Атакoвaна yкpailtським llaцiollaлiстичниlr,t РyхoМ' Пoльщa
oпинилaся в A}лкe ваэI<кiй ситyaцii! Ц"й pyх загPo)кyвaв ii внyтpiurнiм
oснoвниМ пoзицiям i кoмпpoмiтyвав ttазoвнi, дeмoнстpyloчи слa6кiсть
пoльськoi AеРя(aви i i i мaлy вapтiсть як мilкнаpoAнЬoгo пoлiтичнoгo
чинникa. Bаpшавський ypoд мyсiв насгriх шyкaти спoсo6iв pяTyBaння
пojroя(errlrя; цi засo6и й склaли пoльський плaн.

Щoдo yкpаiltськoгo rtaцiollaлiзмy, тo Пoльщa зAaвa/ra сo6i слpавy,
щo lriкoли не спpolvloя(eтьсlt зIIищити йoгo в 6eзпoсеpедньoмy Aвo6oro.
.A,aлeкo лeгшolo виAaвaлaсЯ iй мorкливiсть Poз,ro)кити йoгo з }|yтРа'
скoмпpoмiтyвaти в yкpailtськiй oпilri i piзними пPoвoкaтиBI{иМи
засo6aми й в цeй спoсi6 пiдipвати йoгo вплив нa маси. I тyт
Aoпyстидасл вollа ltай6iдьtцoi пoхи6ки! 3aслiпдeна й пiдстyпнa в свoiй
Мeнтaдьrloстl' lIе зPoзyМlлa вoнa' щo сЯга € зyхBaлolo pyкoю якPaз нa
най6iльпly твeРAиIlIo нацioнaлiстичнoгo Pyхy _ на йoгo AytIIy' МoPaль
i силy iдei, щo € lrellеpeМo)кrli, 6o кiльчaтьсл тИcяЧaNI|4 гorliв iз дyuri,
мopaлi й iAei сaмoi Укpаilrськoi Haцii, з ii opганiннoгo нрpа! A кoмy,
як i кoди вAaвaлoсЯ s6ивaти llaцii пpи пoмoчi пoдiцiйних rшпiцлiв,
пPoвoкaтopiв i кorlфiдiсlrтiв?!

Bapшавський пpoцeс Мaв дoказaти, щo oУH гние i poзклaдa€ться'
щo BotIа € зIIаpЯддЯrr{ piзrtих мiхснapoднiх Чинникiв, щo ii пpoвiдIlики
вiдipванi вiд vлertствa i сyспiльстBa... o, Пoльща 6yлa певllolo
пеpемoги! A y вислiдi _ сaМa 6улa з6итa 6дискaвичниIvt ..нoKa1rгoМ''!..

Геpoivнolo пoстaBoю свoIх пPеAстaBIrикiB - Бaндеpи з
тoBaPиIцa}tи - нацioналiзм пpoAемoнстpyвaB пеpед цhим свiтoм силy
свoеI мopалi, iдейкy нeпpиlvtиPиlvtiсть' вщrтpiIпнlo здopoвiсть i
oPганiзацiйнo. пoлiтrmтий poзмах. )fu тpo пдeТеIIа пpoвoкaцiя схiнчидaс:I
шrя Пoдьщi скаrrAaдoм! Heдapмa )к саМa llo.ltьська oпiltiя наpiкaла' чolr{y
пPoцeс нe вiд6рaвся пРи заIиKнеIIих дBePях AесЬ y Aoм>кi*...
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. |дeться пpo вiдoмy свoiм хoPстoким Peхимoм пoльську тюPму .Cвятий Хpeстr.
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gикoлo Cцi6opcькнй

Генеpальний пoдьський l{aстyп Hе пPoлoмив ви3вoльtto-
peвoлtoцiйнoгo фpoIlтy. B зyдаpi з oкyпaнтaми цeй фpoнт щe 6iльrше
BHyгPiцII{ьo скPiпився' yAoскoнaдив свoi фopми й тисячaми lцд,lxiв'
як фaтyм, пPoAoвx(y€ oпа}roвyвaти yr<paiнськy Aiйснiсть...

Аъвiвський tIPoцес _ цe чеPгoBий yдаp y щe rrе зaгo€Ili' як Aylurac
Пoльща, paни yкpаiнсЬкoгo нaцioнaлiзмy. Це PeBаrrIц за Bаpшaвy.
Пpитягнення Ao пPoцeсy )I(еPтB вapпraвськoi PoзпPaви' щo пo нa6утиx
}Dкe засyAaх lvto)кyть хi6a дицre вiAпoвiAaти вдaсними гo^oвaми'
6eзпеpеrнo тaкo)l( нe 6yлo 6ез певних poзpахyнкiв i надiй.
..Cвентoкшиськi"* тa iIrшi тюРми ..пo6oжt{oi'' Пoльщi xoвaroть y сo6i
piзнi псиxoдoгiчнi мorкдивoстi. Aroди зa,кивo зaмypoвaнi в
нaйтя)кчих KазеDraтаxl засyдlкенi 6ез yсяких, зAaBаjroся 6и, нaдiй i
виглядiв, на пoвiJrЬ}Iy зaглaAy - маrоть o6сктивlli пiдстaви дo
заДollаtl}Iя. Aде й тyт Пoльщa зaзнaJla л(oPстoкy пoPазкy.

У Bаpпlавi 6iдьдriсть пiдсyдrtих свoiм мy,кнiм, пpинципoвиlvl
IIoвeAенняIr,t зyмiла si^6ити пoдьський нaIIаA. Алe те, щo 6aнимo на
сyд,i y Aьвoвi, пepевищy€ вияBлк)Baнl Bx(е зPазки геpolвнol пoсBяти
пiAчaс yсlх дoтепеpilпнix пpoцeсiв }tso t oyн. oскаpxсeнi
нацioналiсти тBoPятЬ сo6oю залiзнy здисциплill<rвaнy кoгoPтy' щo B,ке
oтoчена BoPoгolt4 yПевtlеtlo веде 6iй. Bollи знaloтb, щo "зo щитoм'' iм
нe пpo6итися кpiзь BoPo)ке кiльце, але piшetri пoIIести пalr{ять пPo
се6е в 6yдщнiсть нaцii "нa щити' слаBи. Hавiть тo' щo вoни
Bv|TPИN|a^И тoPтyP пpи слiдствi в спpaвi Псpaцькoгo' вкaз}ДoтЬ тепeP'
щo 6yли Jlиtltе хBидевo tlад.llo},t^etti, але Ilе злaмaнi, щo мiцний iiх
pевoltloцiйltиh pух, непoхитIta нaцioналiстичrra мoPaJlь i гoтoвнiсть
Bикoнaти Ao кiнця пPисЯгy Укpaiнськiй Haцii. "Cвентoкtциськi
тlopми" не ..пеpевиxoвадиn )кеPтB пoдьськoi oкyпaцii. Boни дишaдися
самi сo6oю. I дьвiвський lrРoцeс рiйде B aнaди Peвoлloцii, як зaпoвiт
iдейнoгo гopiння й хсepтoвнoсти, як o6paз кPицевl4х чесttoт
нaцioнaлiстичнoгo Pyxy.

A вл<е спpaвдi гiгaнтськolo в свoiй ,цщoвiй сиil, мopaльнiй кpaсi,
нeпРимиPимoстi й геpoivlroстi виPoстa € пoстатЬ _ Пpoвiдникa нa
3У3 - Бандеpи! Toгo БaнAеPи, Щo киtIyB гaслo -

"ЗГLIHУTИ, A }IЕ 3PA^ИTИ|,,
I{eнтpaльниМ МoмеHтoм 6уlи Йoro зiзнання нa сyAi. Мyдptсть i

честь' лю6oв l ненaвисть, BoJlя й пoгopAa Ao oсoбистol небезпеки
пPoIиoBJUI,lи yстalvrи Бандepи. ПaAали йoгo слoвa - тялскi, лoгivнi,
гoстpi: "Taк, я дaв пpикaз", uтaк, 

це я кaзaвn, 
..тaк, я 6opoвся зa

вiд6yдoвy й скpiплення Coбopнol Укpalнськol ,Д.еpхсави''. Cлoвa, щo
JrиIцaть пo сo6i 6iмaмЙ сдiA, нirк тoми писаних твopiв.

Biд них, вiA цiдoi пoстaтi Бaндеpи вiе тaким тpaгiвним гepoiзмoм,
тaкoro _ пPoстo tlеземIloю - святiстto' щo стиска€тЬся сеPце.
Cтискaсться 6iллro, a BoA}toчaс виPoста€ B }tьoмy мoгyтн€ пoвyгтя вipи
й 6aдьopa paдiсть.

"3rпнутн, o нc зpoдитиl"

Укpaiнo! Tи 6yдеul >K||Tv|' )KИт|^| кo,rи PoAиIц тaких свoix синiв.
Peвoлroцiс! fи нeпеpeмo,кнa' кoJrи ви)(oвy€lll такиx пpoвiдlикiв.
I нaсрaеться пopiвнянllя 3 тими' щo пPетеIIA!пoть нa pегaлll

..вoIсдlB'' наpoAy' a сaмl кox(IIий свlй слlA пoзIraЧrють тP}ГхoIo
!}IеPтBечини. II]e воr<рЬся гoBoPити пеPеA нaцiсto, a самi з гoJloвolo
вiltдаtoть се6e на "oкyпn ii вopoгaм.

AЕ Ix БA}ЦЕPи?
Ix нeмaе й нe 6yде,6o з oсикoвoгo пrlя не виPoсти Aу6a...
3'еNIaнi oArIиIt{ нaтхIIенtIям _ кдoнiм гoдoви пepeд 6opцями,

tцo Poзпинaloться нa х1reстi yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy uзa 
дpyзi

свoя 
n 

.

Iнx.[eнep] M. [uкoла] Cцt6opcъкuil.

Оnu6лlкoваtlo:
|oaopяпъ apхtaнt знахIdrcu l/ Boля l Баmъкlaщu*а.- - 1999. -

Чuc. 1 (14 l  30). - c, 66,
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BlДyпoPя.цHикA

Пpo6лeмi yкpаiнськoгo нaцioнaлiстичlloгo pуху 1920 - 1950-х
poкiв, 6улo пPисвячeнo вeJrикy кilькiсть AoслiAжeньl. Пpoтe
нeзBa)кaloчи lla знaчимiсть цьoгo питаttня' сьoгoднi Aoсить скJraAHo
зrtaйти rpyнтoвнi та кolrцептyaльнi пpацi з iстopii oУI{2. Taкий стaн
pеvей зyмoвдений тиrvl' щo BиBчeння цiеi тeми в Укpаiнi тpивaлиЙ
тaс o6yмoвдIoва,loся паItyBанняIvt oфiцiйнoi кoмyнiстиvнoi iдеoлoгii.
B peзylьтатi iдeoдoгiчних викPив,lеtlь o6'сктивний анaдiз i
висвiтдення piзних аспектiв yкpаiнськoгo rIaцioltaлiстизнoгo pyхy
фактиннo 6yв yнемoхсдивдeний. Toмy зaпoPyкoю o6'сктивнoстi
iстopивtrих AoслiAхсeнь с якнaйrшиpшa iстopioгpaфiнна та AЯ(ePeдьнa
6азa. Heзвa,каIoчи нa мaсoBy пPеAстaB,reнiсть, дx<еpeлa Ao iстopii
нaцioнaльнo-визвoдьнoi 6opoтъ6и, Ha сьoгoAнi зaлипIaloться
IvrаjroBиBчеHими. I{е пoв'язaнo, IIaсампePеA' 3 тPyAнoщaми y пoЦIyкy
цих мaтеpiалiв, якi poзкидaнi не ,rиIIIe пo piзних з6ipках i схoвищaх
Укpaiни, aле й цiлoгo свiтy. 3на.lнa части}Iа .ц2кePeJr пPисBЯчениx
oУ}I, пеpедyсiм apхiвних, з6иpatrиcя пPoтивlIиками yкpаiнськoгo
визBoльtloгo PУxУ, B peзyльтaтi чoгo пoпPи систeМне викoPистaння'
цi мaтеpiaли He ствoploloть цiliснoi кapтини дiяльнoстi opгaнiзацii
тa i i чдeнiв. B yмoвaх пiдпiдьнoi 6opoть6и' сalr{ими стPyктyPи
нaцioнa;riстиvнoгo пiдпiлдя зAiйснtoвaJroсЯ пеPехoв}вaнЕя' a пoAекyAи
знищення Bдaсниx дoкyментiв з кoнспipатиBних мipкyвань.

oAнiеro з нaйменшr вивчeних пoстатей yкpaiнськoгo визвoJlЬtloгo
PУxУ, як r{е AивtIo' залиIца €тьсJI й Aoсi пoстать Пpoвiдникa
opгaнiзaцii Укpaiнськиx Haцioнadстiв Cтепaнa Бaндеpи. Bизнaчний
х<иттевий шлях 6opця зa вoдIo пoки щo не здo6yв пiд сyvaснy пopy

Ig1915-2oo2 pp.ony6лiкoвoнo:127з6ipннкieдoкyмeнтiвтoмoтэpioлiв,557rниr,548стoтeйв
нoукoвих з6ipникoх. 26 poздiлiв y кoлgктивнш( мoнorpoфiяx, нoвчoльниx пoсi6никox. l 025 ro.
зeтних i хуpнoльних стoтeй. зФrищэl{o 32 дисepтoф (Пoдoнo зo: 3дiopyк C' |., Гpинeвиr Л. B.,
Sлopук o. l. Пoкoxvик пy6лiкoцiй npo дiяльнiсъ oУH тo УПA ( 

,| 
945. l 998 pp.l - КиТв: lнстиr}rт

iстopiТУхpoTни HAH Укpoiни, 1999. - 17з с.; Лисeнкo O. €, Мopyщeнкo O. B. OproнiзoцiяУкрo.
Tнських Hoцioнoлiстiв тo Укpoiнськo Пoвстoнськo фмiя, Бi6лiorpoфiнний пoкoxrик пy6лiкoцiй
199в-2002 poкiв. - KиТв: |нститд iстopП Укpoiни HAH Yкpoiнн, 2002. - l 99 с.l

2 Д,oсi 6oзoвим дootiдxэнням з дoнo[ тэмoтики 3oлищo€ться вl.tдoнl.tя з l968 p. Пeрo Мipvцo.
Hopис iстopiТ oУH' l 920 - 193О porn / 3o pвд. C. Лgнкoвськoro (вiдл. peдl, Д. Штикoлo, Д. .
Чoйкoвськoгo. - Bидoння tpoте / Автopи i упoрядrики дoпoвнgl{ь: O flopoвoнвць, B. Мopoз
{вiдл. peд.l, B. Мypoвський, М. Пoсiвнич. - KиTв: УкpoIнськo !идoвl{ичo спiлкo, 2oО7 - l 006 с.

Д
o
к
Y
Al

н
т
и

I

м

E
P
I

л
и

,\еpевoaoputn po6omu Hiла Xаcеauча



ш

Biд уnopядннкo

нaдeя(нoi йoмy раги з 6oкy iстopикiв в He3aдe)I(нiй Укpaiнi i якoмy
в oсtloBtloМy' пPисBячeнo пy6лiцистичнi твoPи' нeвeликi статтi та
е}l llикJloпеAичнi AoBiAки.

}Iеo6xiAнolо y}roвoro пoяви гPyнтoBrrих Aoслiд)кеннь пpo Cтeпана
Бaндepy е пy6лiкацiя МaтеPiaJriB i дoкyментiв кoтpi висвiтдroroть йoгo
,1<ИTTЯ i Aiядьнiсть3. oAним iз кpoкiв зAiйснениx y цьoМy l{aпPяlvtKy €
пy6лiкaцiя PяAy Ba)кJrивих мaтepiaлiв пpo ,I(иття i Aiядьнiсть Cтeпaнa
Бaндepи нa eмiгpaцii тa нa чoдi Пpoвoдy 3aкopAoнниx Чaстиrt oУ}i.

***

Tpeтro чaстиI{y з6ipItикa ск,la.цaютЬ apxiвнi мaтepiaли й дoкyпreнти:
.A'oвiдка пPo yтPиМaння Cтепaнa Бaндеpи в Cтанисдавiвськiй

тropмi (22 28.ХII. 1928)a пoдaе нaм o6paз lvroJroAoгo
pевoлroцioнepa, якиЙ 6yв впеpIпе заapeштoBaниЙ зa антиAeP2кaнy
Aiядьнiсть пpoти Пoльщi. У нiй пoAaнo загaдьний зoвl.Iitцнiй oпис тa
altтPoпoIvlетpиrнi дaнi БaIIдepи з вiA6иAками пальцiв1

Bитяг з oсo6oвoi спpaви стyAeнтa львiвськoi пoдiтехнiки Cтeпaнa
Бaндepи (1928 1933 pp.)5 пoAa € :  oсo6oстi  дaнi Бaндepи;
загадьний rIaвчадьний пPoцeс' yспiшнiсть i пpeдмети, якi вiн вивчaв
тa 3Aaвaв нa ек3аМе}lах;

Пpoтoкoли Aoпитiв Пpoвiдникa KЕ oУЕI Cтепaнa Бaндеpи (вiд
16.vI.L934, i3.vII.I9З4, 26 - 27.ж'.|934, 16.ю'L934, 26.ю'.L934'
10.I.1935, 15 _ 16.I.1935, 1 - 2.N.1935' IS.VIII.1935)6 B яких
вiн пoдaв 6aгaтo ilrфopмaцii пPo свolo PoAшУ, стyAeнтськe нaвчaнrtя i
пo6yг, гpoМaAськy Aiядьнiсть тa yчaсть в пroлoдi>кних спopтиBtlo-
пaтpioтинниx opгaнiзацiях (Плaстi, Пpoсвiтi, Ayзi); o6винyвavення
пoдьськoi пoлiцii пPo пPиIIaлехсIIiсть дo oУH i Ii кеpiвництва всiдякo
зaпеРечyBaB a6o не вiAгIoвiAав взaгaдi Ilа lloставJlеннi йoмy питaння.
Bказанi пPoToкoJrи д,oпитiв пРoяснtoTь Aеякi д.етадi тa дoзвoляloть
з'ясyвaти Aoсj невЦoмi фaкти сдiAствa i сyдy Iraд opганiзатopа.п,tи зa},taхy
Б. Псpaцькoгo, якi 6yли вiдoмi пoлiцii з iнших ркePeл.

Унiкaльrly цiнiсть D,tаloть мaтepiaли, якi хaPактеPиз}пoть
opгaнiзaцilo i Aiядьнiсть 3ч oУЕI, взаемoвiднocvlъ|v| з oУH-м та 3П
УГBP, нaцioнальнo-визBoльrry 6opoть6y пPoти сссP (Aист Cтeпaнa
Бaндepи дo.\rдpiя Медьника вiд 10 сePпHя L94О p.; Aист Cтепaнa
Бaндеpи дo vленiв oУI{ з дIoтoгo L953 p.; ПpивiтaльlrиЙ lиcт
Гoдoви Пpoвoдy 3ч oУtl C. Бaндepи Ao не BстаIIoBденoгo aлpесатa).

з Як пpиклoд тoкoro видoння: Bopшoвський oкт o6винyвo.reння Cтoпoнo Бoндepи тo тoвopишiв /
Упop. М. Пoсiвнич. -  Львiв: "МC., 2005. -  l99 с.

l,!.oкумeнт з|{oхoдt4ться в МузвT УкpoТнськoi Bизвoльнoi 6opoть6и iм. Cтeпoнo Бoняepи у Лoн.
дoнi (Aнглiяl. Koпiя дoкyмeнтy з6opiroсться в Apxiвi l-{энтpy дoслiвхoнЬ визвoлЬнoro Pуxy у
м. Львoвi

5 lopxoвний opхiв Львiвськoi o6лoстi. - Ф. 27. - oп. 5. - Сnp. 377. - Apк. l.l 0.
6 [-]eнтpoльний дepxoвний iстopиsний opxiв YкpoTни y м. Львoвi. - Ф.З71 (Cтeпoн Шдoвиv,

oдвoкoт} - Сnp.76 (Пpoтoкoли дoпитiв кepiвхикo OУH Cтsпoнo Бoндepи тo iншиx члeнiв
oУHl.-Apк.33-54.

Biд упopядннкo

Heзваrкаroчи пoAeкyAи IIа свolo зaaнra,кoвaнiсть та сy6'ск-
тивнiсть пpи висвiтлloвaннi й хapaктеpизyвar{ю пеPе2китих eтaпiв
yчaсникaМи циx пoAiй' сalvrе листyBaннЯ' зa вiдсyтнoстi iнrцих
дoстoвipних A)кePед' Aа€ зМoгy встанoвити нeвiAoмi факти тa iмени,
pекoнстPoювaти xiд TИx Чv1 iнrцих пpoцесiв, зpoзyмiти психoJloгilo'
нaстpoi тa спoдiвalrня лloдей дoслiдlкyвaнoi Ao6и. Кpитиvний пiдxiд
дo aнaлiзy Bкaзaних дoкyмeнтiв y пo€днаннi з спiвстaв,rе}IHЯI\,t ix i3
iнцrипrи AI(ePeJrаМи AaдyтЬ змoгy 6iльшr AетaJrьнo тa скopпyльoзtlo
вiдтвopити iстopиvlli пoAii тa Aaти.

Пpи пiдгoтoвцi дoкyментiв Ao BиAaння з6epeхсeнo oPигiнаJrьrrий
стиJrь BикдaAy з yсiмa opфoгpaфiнt|v|NIИ' пyнктyaцiйними тa
дiaлeктиvttими oco6ливocTЯN|v|. Poзшифpoвaнi скoposeнIrя y теKстi
AoкyМeнта' а тaкo)к ввeденi слoвa пoз}Iaчeнo кваAPаTt|v|N|v| Ay2ккаМи.
Cлoвa iнrцoмoвIroгo пoхoдя{eння тa дiaлектизми пoдaвaнo пpимiтками.

BиAавцi пеpeкollанi, щo AoкyМeнти i мaтePiaди' пPoпo}toваlti рaзi
читaчaМ' стaнyгь Ba2к,lивиМ A2кеPeдoМ для мaЙ6унiх AoслiAникiв
AiЯJrьHoстi oУH тa Cтепalta Бaндepи.

***

3 пoчaткoм Apyгoi сBiтoвoi вiйни, 13 веpесня 1939, у Bo €Hrroмy
xaoсi степан Бaндеpa Bтiкa € з пoдьсЬкoi тIoPМи з м. Бpест (тeпеp
Бiаopyсiя) чеPез сoкaдьщи}Iy PaзoМ з ,A,митpoм Маiвським _
..Koсapeм'' 

Ao 
^ЬBoBа' 

кyAи пpи6yв 27 вepeсI{Я тa МeцIкав B
6yAинкax сo6opy св. Iopa. Пpoтягoм Aвoх ти)кHiB вiн нa,raгoркy€
пiдпiльнy дiяльl' l iсть oУЕI, зyстPiчa €ться з yкpaiнськиD{и сyспiJrьнo-
пoJriтичItиМи дiянaми, зoкpeмa' з rvlитPoпoдитoм УГКL[ Aндpеем
TTТептицьким7.

У x<oвтнi L939 с. БаlIдepa пеpе6paвся Pазoм з свoiм 6pатoм
Baсидем зi Aьвoвa дo Kpaкoва. B мiсцевiй гPекo-катoлицькiй цePKBi'
паPoхoм якoi 6yв o. П. Хpyщ, 3.vI. 1940 БаlrдePa oAPРкy€TЬся з
Яpocпaвoro oпаpiвськoro' Aoчкolo сBЯщeника УГкЦ o. Bасидя i Ioдii
Гaнкiвськoi. Boни дeякий llaс IvlецIкaли в oAllott{y з тa6opiв нa вy.п.
Аютepaнськiй. B 1939 - 40 pp. Cтeпarl БaIrдеpa здiйснив pяд
пoiзAoк B oPганiзaцiйниx спpaвах y Пiщalre (Cлoвauниtla), Biдeнь,
Bapшaвy, Pим. У oAнolvty 3 Мiст пiвнiчнoi Iталii вiд6yлaсь зyстPiч з
пo^кoвниKoм Андpiем Meдьникoм нa якiй o6гoвopювaлися кoнцeпцii

PoзвитKy oУ}I. Пoдaльura кoнфpoнтацiя в сepeдeнi oУ}I мiхс двoмa
гtoкoдirlня пPизведa д'o ствoРeння 10 дroтoгo I94О P. в м. Кpaкoвi
PeвoлIoцiйнoгo Пpoвoдy нa нoлi з C. БaнAeporo. B йoгo склaд
yвiйшли пpoвiднi кpайoвi чJlени oУH: Poмaн LШyхeвиv, Яpoслaв
Cтeцькo, Boлoдимиp Tимviй, Cтепaн Aeнкавський, Mикoлa Aе6eдь,

.Д'митpo Миpoll, oдeксa Гaсин, .A,митpo Гpицай, Iвыl Гa6pyсeвиv,

7 Бoндepo C Мoi xиттспис нi дoнi / / Бoндвpo C. Пepспeктиви укpoТнськoi peвoлюцii. - фoгo.
6ич, l  998. -  C. 9; Мoлoщук P 3 книrи мoгo xиття. -  Topoнтo, \987' -  т '  | .  -  с.  l  98.
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Микoдa Климиrпин, Baсидь Typкoвський, Baсиль Кyк, Iвaн Paвлик,
Boлoдимиp Гpинiв8.

У квiтнi 1941 нa Apyгoмy Bеликoмy 36opi oУH C. Бaндеpa 6yв
o6paниЙ Гoдoвoro Пpoвoдy. Бa.ryни llelvtи}rytloстi вiйни мiл<
oк}пIalrтa},tи Пoльщi _ Гiтлepoм i CтaлiIloм _ BB€r,кa€' щo y цЬoмy
з6poйнoмy кoнфлiктi lvloя(}Ia 6yле здo6yти вимpiянy йoгo пoкoдiнням
Укpаiнськy дep>кавнiсть. Пpoвiдник oУH нe пiпroв на тiсrry спiвпpацro
iз нoвим oкynaнтoм yкpaillських зrlvrе,rь _ I{aцистськoю Hiмеччинolo
нa ioдi з Aлoльфoм Гiтлepoм. 3aмiсть зpaдHицькoгo сoюзy Cтепан
Бaндеpa _ "Сipиit" - "БиЙlиxo" o6paв шляx 6езкoмпpoмiснoi
pевo.ltloцiйнoi 6opoть6и. Tак на пoчaткy нiмeцькo-pаAянськoi вiйни
Пoxiднi гpyпи oУH-P пPoгoдolпyloть ствopеtlня opгaнiв мiсцeвoi
вдaAи в мiстах i седax зaДише}IиIr{и PaAяHськoro aдмitliстpацiсlo.
Hiмeцькy aдмiнiстpaцiю тa вiйська ставиди пеpeд фaктoм' щo вЯ(e
мiсцeве нaсeдeнIIя o6paлo свoix гoлiв мiст, сiдьських вiйтiв,
сфopмyвaли yкpаiнськy пoлiцilo, a y Аьвoвi 30 vepвня 194 1 poкy
oУH пpoгoJloсидa Aкт вiAнoвден}lя Укpаiнськoi .Д'еpл<aвtloстi тa
стBoPенo ypяA - Укpаiнськe .Д'epя<aвнe Пpaвлiння.

B пдаllaх стatroB.Пс}Itlя "Ifoвoi нациськoi €вpoпиn пPo такy
AeP)кавy' як Укpaiнa rrе Мoглo 6уи Й мoви. Уpяд нa чoаi з Яpooraвoм
Cтeцькoм rестaпo зaapeштyBaJlo тa вiдпpaвилo пo тtoPмaх i
кoнцтa6opax. 3.vII. |94Lp. вiд6yвся Aoпит Cтепaнa Бaндеpи
AеP,(aвни!t пiдсeкpетаpeм Кyндтoпr y Кpaкoвi з пPиBoдy Актy 30
чePвHя' II],o6 схилити Бaндepy дo спiвпpацi тa вiAкликати Aкт 30
чеPBIIя' 5.иI. I94I p. reстапo взядo йoгo пiA Aoмarцнiй аpeIпт й
3гoAoм вiдpaвилo B тtop},ty y Беpлill нa ПpiнцpегеIIтеtIшIтPaсe. B сiчнi
1942 p. йoгo poзмiстили y камеpi-oAинoчцi в кoнцтa6opi
CaксeнгayзerI. ЯIк пiзнilдe згaAyBaB .A,митpo .t\rдpiевський, C. Бандеpa,
BиJIBл,IB пiA час yв'язнeння тoваpиськiсть' Aoпoмагав пpoN.Iсам||' Tv|м
xтo 6р y g(Pyгi. ,Д,iзнaвпrись пPo смepть oдьл<ичa вiн зaпpoпoнyBaB
yнoн.i пiсля дPyгoгo дзвiнкa впIанyвати хвидинy мoBчанtlя.

Йoгo 6paтiв oлeксaндpa i Bасиля 6yлo закaтoвaнo в кoнцтa6opi
Авrшвiц (oсвенцiм). B Хеpсoнi rестaпo poзстpiлялo 6paтa Бoгданa, a
y.ltьвiвськiй в'язницi Taкo)к 6paтa дpрк|^t|v|, a тещy 6oiвка AK в6идa
JlиIIlе 3а те' щo Aoнькa 6yлa зaмix<ня за Бaндеporo. oднoчaсHo 3
нацистaми HKBA poзстpilялo 6aтькa Бaндеpи o. Aндpiя, a ABox
сестеP Boлoдимиpy i oксанy Bивeзди в си6ipськi кoнцта6opи
пJrанytoчи 

.й 
злaмати i в мaй6yгньolиy BикoPистoByBaти пpoти piднoгo

6paтa. Чepeз тaкy PiцIyчy вiдмoвy C. Бaндepa йoгo 6дизькi poдиvi
зaгинyJrи lvlyчe}IицЬкoro с},tеPтrol a вiн сам oпиttиBсЯ y нaцистсЬкolr{y
кoнцта6opi Cаксeнгавзен (дo 27 .IХ.I944). B сзolo repгy yкpаiнський
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нaPo.ц PoзпoчaB з6poйнy 6opoть6y пPoти нoвиx oкyпaнтiв. Цей pyх
oпopy пepepiс y спPaBx(ню пoBстaнськy вiйнy нe тiдьки пPoти
нaцистськooгo Pея(иМy' a Й PaAянськoгo тoтaлiтapнoi систeми
PoзтягнyBIцись lta дoвгi poки. ПiA iменем Cтепaнa Бандepи вoнa
нa6paлa маштa6нoстi тa зaпекдoгo хаРактеPУ, a з йoгo iмeнем
oкyпarrти iдeфiкрaли i пoв'язрали вeсь yкpаiнський визвoльний pщ.

Пiсдя зaвеPIIIеннi !.pyгoi свiтoвoi вiйни Cтeпан Бaндepa -
"с.А.с" _ "B. Tес..lrяp" - "Яpиl" - ",Д.ortат" - "Bдастn oпиtIиBся
в емirpaцii y Hiменrиlti. У шoтoмy L945 tta rrapаAi Пpoвoдy oУH в
Укpaiнi Pa3o}r iз P. IIIyxевичем i Я. Cтецькoм o6paший дo Бropo
Пpoвoдy oУI{. I{ей ви6ip пiдтвеpдила кoнфеpeнцiя 3aкopдoниx
ЧастиIr oУH y 1947 p. 3 мoментy вихoAy з кoнцтa6opy Бандеpа
aктивtlo пoчинa€ Pазoм з iнrцими ч,reнаIvlи Opгaнiзaцii }IaЛaгoA)кyвaти
po6oтy yкpaiнськoi пoдiтичItoi eмirpацii, poз6yдoвyс opгaнiзaцiйний
aпaPaт тa 38'Язки з пiAпiллям в Укpaiнi, пPoBoAитЬ aктиBIty
пy6лiцистиvнy Aiядьtloстi' Aa€ iнтеpв'Io ясypнaлiстам. oснoвнoro
фiнaнсoвoto 6aзoю Aiядьнoстi 3ч oУH y визвoльнiй 6opoть6i стали
BtIески yкpaiнськoi дiaспopи. Cтeпaн Бaндepa 6yв катeгopичtlo пPoти
пoвнoi opiентацii rlaцioнaлiстичнoгo pyхy нa 6yаь-якi AеP)I(aви' a
Bистyпав 3a oпеPтя нa вдaснi cv|^v| Ta вiдстoювaння в,lасtlих iнтepесiв.
3 мeтoю н€ЙaгoAя(eння кoнтaктiв тa дiяльнoстi стpyктyp щpaiнськoгo
визBoдьtloгo pyхy Пpoвiдrик 3Ч oУI{ здiйснив PяA пoiзAoк дo Aнгrrii,
Kанaди, Iталii, Бeльгii, Гoлaндii, Фpaнrцii, Iспанii. Cтепaн Бaндеpa в
3aгадbнoмy зaймaвся poзpo6лeнням стpатeгiнниx нaпpямкiв д,iядьнoстi
opгaнiзaцii, йoгo Aвa зaстyп}Iики _ Яpoслав Cтецькo та Cтепaн
Aeнкaвський - вiAпoвiAaди зa зoвнiшню тa внyтpilпнro пoлiтикy.
Бopoть6a з РaAяHськoIo aгeнт}ryoю i спецслyя<6aмu ъ дйльнoстi 3Ч
oУH 6y.lrи oAни},tи з пeplцoчePгoBru( зaBAaнь.

.{rlaлiзyюни сщь кoнфлiктy мiлс Пpoвoдoм 3ч oУll на чoдi з
Cтeпaнoм Бандepoю та oпoзицiсlo, щo oкpiм пPoгPaIvtHo-iAеoдoгiчниx

Poзxoд,кень' B oснoвy пPoтистoя}rtп 6улo заклaAetto oсo6истi aм6iцii
й взaемoвiAнoсини. B хoдi внyтpirurlьo opганiзацiйнoi 6opoть6и
кoдицrнi сopaтники стaBaли 3aпеклиМи пPoтиBrrикaIии тa нaпPaBляди
Bсro сBoro енepгito нa пo6oproвнIlя oAиIl oAнoгo. Tакий poзвитoк пoдiй
6yв нa кoPисть i всiдякo пiдтpимyвaвсЯ PаAянсЬкиI'Iи спецслу>к6alаи,
якi тaким чиlloм вiAвoдiкади yвaгy вiд визвoдьнoi 6opoть6и пPoти
сссP. Ha пoчaткoвoмy етапi кoнфлiкт poзгopiвся в 1946 - 48 pp.
пo дiнiй 3П УгBP i 3ч oУ}I тa 6ув нi6итo виpiшeIlий нa .A,pрiй
HaAзвичaйнiй Кoнфеpeнцii зч oУ}I 28 31.иII.1948 в
yкpaiнськoмy тa6opi в Мiттенвадьдi (Hiмervинa) з пPeAстaBникaми
oпoзицii - {apieю i Aевoм Pе6етoм, Микoдoto Aе6еAeм, Baсидeм
oхpимoвинeм, Iвaнoм Гpиньoхoм, Миpoс.лaвoм Пpoкoпoм,
Boлoдимиpoм Cтaхiвим. Алe BсyпePеч Aolr{oвдe}roстяlll сyпePeчки
poзгopiлися 3 tIoBoIo силoto в 1949 - 54 pp. Пiсля пpoвeAе}Ittя B
Мюнxенi Tpетьoi Koнфepeнцii 3ч oУ}I 6улo виpiшrенo A,rя
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8 Kук B. Cтэпoн Бoндopo (l909.l999 pp.l - |вoнo.Фpoнкiвськ: Лiлoя-HB, l999. - с. l  l  - l2,
2З-21;Kлимнunн М. B пoxoдiдo вoлi. -.[eтpoйт, '|987, -I.|. -C' 269.27Ф Мфяук П. Pэвo.
люцiйний змor зo YCC.Ц. Хтo тoкi .6oндepiвцi.. .мeльникiвцi., .двiйкoPi.. 

- Hю-Иopx - Topoн.
тo - Лoндoн: Coюз Укpoiнських Пoлiтв,язнiв, l 985. - т. l. - с. l 20.
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yPегyдIoванrrя кollфлiктy Bvlc^aт|l в Укpаirry пpeAстaвникiв
oпoзицi i  (B. oхpимoвиva) тa вiA П3ч (Миpolra Матвiсйка).
22.VIJJ'1'952 з Метoro tloAaлЬ[Ioгo IIе Poзкo^Ioвaння визвoль}Ioгo
pyхy Cтeпall Бalrдepа пoст зaлиIlIис Гoдoви Пpoвoдy 3Ч oУH тa
пJraнyвaв пеpейти llеJlегaльIlo в Укpаiнy A^JI пpoAoB)кeIItrя пiдпiльнoi
6opoть6и пPoти кolЙylriстичнoi PФкиМy. Koнфepенцii 3ч oУн 1953,
1955 poкiв вiдстaвкy нe пpиймaли. B сiчнi 1954 p. нa пiAстaвi
нi6итo oтРиМaIIих двox пoвiдoмлеtlь щoAo PеoPгaнiзaцii 3ч oУI{
вiA Bасиля Кyкa тa B. oхpимoвизa, 6ули пepeданi Aeвoм Pe6eтoм
Cтeпанy Бaндеpi. Hа iх 6азi 6yлa ствopeна Кoлегiя Упoвнoваrкeних
B ск.Дa.цi Aeвa Pе6етa, Зенoнa Maтли i Cтепarla Бaндepи дlя
пoдaгoA)кен}lЯ сyпеpesнoстей. B хoAi IIoAаJrЬuIих пеpeгoвopiв
кoнфлiктylovi стopollи rte дiйпrли Ao пoPoзyМiIlня i 20.II. 1954 poку
6yла ствopеlra oУH-закopдoltoм9.

Кoя<eн iз члeнiв oУFI i УГИ чiткo yсвiдoмлloвaв' щo вotoloчи
зa AеP)кaвtIy IIeзa^e)кII lсть t la l{Ьoгo чека €  tIевIIa l  }IeМинyча сМеPть.

Toмy слoвa C. Бaндepи дo нлeнiв Bедикoгo 36opy, якi o6pали йoгo
в 1955 p. Гoлoвolo Пpoвoдy 3ч oУH виAаIоться цiлкoм дoгiчними:
,,Я пpиЙмalo BaшI BиРoк смepтиn. Biн як i йoгo сoтнi тисяч
сopaтrtикiв 6a>кaли такoi смеpтi, якa 6 y свolo чеPгy пoPoA}кyвaдa
Bсе IroBих геpoiв та спРиЯJra пpoAoB)I(eЕIIo пoдaльIпoi 6opoть6и
нaцioнaJrьIIo - визвoJtьtIoгo Pyхy.

PаAянський ypяд в6avав сaМе y Cтепaнi Баllдepi найзaпеклirцoгo
вoPoгa свoгo Pе)кимy. TTTqg1o1o ,lloтoгo 1946 poку Микoлa Бал<aн
як пPeAстаIJtIик .цeдегацii УPCP нa зaсiдаtlнi сесii Гeнеpальнoi
Aсам6лei ooH y AollдoIli вимaгaB вiA заxiAних пoлiтичниx лiдepiв
видaти Бaндеpy як ..зaпeкдoгo зJroчиtlця сyпPoти ДIoдствa''. Aлe цi
тa iнrцi AoмaганIlя }Ie Aaвaди Я(oAIIoгo 6аrканoгo Pезyдьтaтy.
Кoмylliстинrle кeРiBIIицтBo 3a тaкиx o6сTaBиr{ 6aчиJro €AиtIий III.llях
AoсlгIleнIlЯ свo € i мети _ фiзи.lнe знище}I}Iя кеPiBникa BизBoJlЬHoгo
pyхy. II]o6 ytlикнyти пePeсJriдyвaнь PаAянсЬкиx спецслyrк6 сiм'я
Бaндep пoстiйнo змiнloвaдa свo € мiсцe пРoл(ивa}Iня. Tимчaсoвими
пРитyДкalии стaloть пoМеtllкaння в Бepлiнi, Irrс6pyкy, 3еефeльдi,
Гiльдepсгaймi, Бpaй6pщy traA oзepoм Апrеpзe, 6iля LШтaм6еpзькoгo
o3еpа B лiсi, MIoнхetri та йoгo oкoлицях. B 1947 Poцi y Мюнхенi
3'явився aгeнт HКBy'' Яpoслaв Мopoз. Biн мав в6пти С. Бaltдepy,
aлe 6ув викpитиЙ Cлyrrt6olo Безпеки 3ч oУн. HевAaчi Ilе зyпиHЯJlи
6iльureвицьке кepiвIIицтвo i lIaстyпl{oгo Poкy iз сyсiдньoi Пoльщi дo
Hiмеччиrlи пpи6ув Boлoдмиp Стельмaщyк. Biн встaнoвив мiсцe
пepe6рання C. Бандеpи' aде тex( 6ув викpитий i зyмiв yтекти. Чepeз

9 Cич O. Cтeпoн Лoнкoвський: xиттевий шляx нo тлi  iстopiT OУH - lвoнo-Фpoнкiвськ: Лiлeя ,HB",

l999. -  с.  l l l - l20; CвoткoЯ Мiс iя Бoндepи. - Topнoпiль,2007.-С'72 -84; Кyк B..Цo
iстopiT кoнфлiктy мiх 3Ч oYH i 3п yгBP {poз,ясн eння "дoкyмeнтiв", шo тx у l 95 l - l 953 poкoх
oтPимoлo 3п угBP 30 кoPдoнoм вiд "OУH.УГBP в Укpoiнi,,) // Boля iБoтькiвщинo. - Львiв.
l  999. -  ч l  (]  1/з0). -  с.  80 - 85.
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кiдькa poкiв, a сarvle вoсеtlи |952 Poкy y Мюнхeн в)ке
iз ЧeхoслoваччиIlи пpи6уlи Aвa aгeHти uAегyAа'' i .Aсманn. rх
аPerцтyвaДи i засyдили зa IIIпигyrIствo' xoч oс}Ioв}IиМ iх зaвдaнням
6yлa лiквiдaцiя Пpoвiдника oУH. Kpiм цих агеI{тiв KГБ y Мюнxен
кoЯ(eн piк вiдпpавлЯдa Bсе нoвих i нoвих. Bсi спpo6и пiдi6paтися дo
нaЙзапeкдiцroгo Dopoгa paдянськoi B,raAи в Укpaiнi зaкiнвyвaлися
пpoвaлaмиl0.

oAнaк 15 rкoвтня 1959 poкy Cтепаlt Бaндepa пoiхав нa o6iд
AoAoмy сaм. 3aйпroBцIи y пiAiзд вil l oтpипryе вистpiл в o6личчя
сиtlильнo Ailoчoro кисдoтoю. Чepeз кiлькa секytIA сyсiди llа схoAax
знaйurди тiлo мeшкaнцЯ цЬoгo 6yAинкy, якoгo всi зI{аJlи' як uCтeпана

ПoпeлЯ''. Haстyпrloгo дня Пpoвiд 3ч oУFI oпy6лiкyвaв в гaзeтах
пoвiдoмлeння: "3 вeдикиIr{ сМyтKoМ i гли6oким 6oлeм пoвiдoмляемo
чJlеtlствo oyн i всe yкpaillське гpolvtaдЯtlстl]o' щo 15 жoвтllя 1959 p.
o L-Й гoдиlli A}Iя згиttyB з вopo>rсoi Pyки вeдикий син yкpаil{ськoгo
}rаPoAy i дoвгoлiтrliй кеpiвник pевoлtoцiйнoi 6opoть6и зa дiеP)кaвIry
tlезаJtе)!(}riсть, Гoлoва Пpoвoдy 3aкopдoнних Чaстиll opгalriзaцii
Укpaiнських Haцiorlaлiстiв славlIoi паМ'яти CтeпаIl Баltдepa''. Пiсля
BеJlичавих пoхopoнiв oсo6истi peнi Бaндepи 6ули пеpeдaнi tta пoстiйнe
з6еpiгaння в "Мyзeй Укpаiнськoi Bизвoдьrloi 6opoть6и iпreнi Cтепaнa
Баядepи'' y Aoндoнi (Beликo6pитaнiя) l l.

86ивцro Бoгдaнa Cтaцrинськoгo тoдiurнiй гoJloвa KГБ oлeксaндp
TТТедепiн зa дo6pe викollаtly po6oтy t{aгoPoAиB opAеI{oМ тa iнrцими
цiнrrими пoAaPyнкaМи. Cтaшиtrський дo6pe yсвiдoмлroвaв, щo KГБ
rr,to)ке тaк сaмo лiквiдyвати йoгo як ttепoтpidltoгo свiдкa. 3гoдoм вiн
BTiкa€ Ao 3ахiAнoi Hiмevниltи, дe у 1962 poцi нa сyAoвoмy пpoцeсi
в Kаpлсpye Bсe AorqаAr{o poзпoвiв пPo зJtoчиIt iмпepii здa - CCCP.

Cтепall Бандepa _ aвтop 6агатьoх пPaць' y яких rPyнтoBHo
poзpo6ленo зaсaAи щpairrськoгo нацioнaлiзмy. Hажaль TiДЬки oкpeмi
йoгo стaттi рiйrпли y з6ipник "Пepспeктиви yкpaiнськoi pевoшoцii''
(Мюнхeн, t978). У наpoдy, який пдекa € пotlyття нацioнальнoi
гiднoстi, 6opцi зa йoгo свo6oAy стаIoть пpикдaAolvr Aдя вихoвaння
мo,loAoгo пoкoдil{Ilя. Бeзyмoвнo, пoкoлiнllя Cтепaнa Бандepи r тИN|v1
нацioнальниМи гePoЯМи тa сиМвoлaМи, якi пoвиI{нi стати яскPaвиМ
пPикJraAoI}t дfllя сytIaсIIих yкpaiнцiв. ПiдтвеpдлtеIrням щpай в€Dкдивoi
тези' вa)кJlивoi саме сЬoгoд'нi' щo злiквiдрaвцIи HaBiтЬ Пpoвiдникa
BизвoJrьЕIoгo P}r,(y' неIvlo)кJlивo 3УПИН|4тИ цей pyx, Ao пoки iAеi
пPoAoв2I(yoTь )|<v|тv| в сePцяx йoгo пoслiдoвникiв.

'0 Муtpик Cтвnoн - "Мoчник.. Cпoгoди пpo Cтonoнo Бoндeру. - Львiв: Гoлицьxo видoвнинo спiлкo,
1999. -  с 5 '

Il Мoскoвськi в6ивцi Бoндepи пePeд сyдoм / Гlip,'Peа. !. Чoйкoвськoro. - фoro6иr, 1992. -
с.22 -29,461 - 474.
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пPoтoкoли дoпитlB пPoBlдHикA кЕ oyH
сTЕ]IAHA БA}lдЕPи
(t 6 неpвHя |934 P, - 4липItя l935 p.)

Бaндepa Cтeпaн
К. L524. 16/vI.|934
- 3aпеpеryto, щo Ao L4.v7,|934 ttаJleжaв Ao opгaнiзaцii

yкpaiнськиx нaцioналiстiв, якa Мa€ на метi вiдoкpемJleння частиtlи
Пoдьськoi AеPакaви. Гiмнaзiro закiнчив y Cтpиlo.

Пiдoзpювaний пoясrlюс' щo 3нa€ пoJlьськy llloвy' aле всyпePeч
нaгаAyBaнням, a6и Aавaв свiAчення цiсlo lиoвoto' oскiдьки слiAчий
сyAAя' який ведe Aoпит' pyськoi* мoBи tlе знаe, пiдoзproваний дaлi
вiAпoвiAас пo.pyськoмy**.

3а.Iитаlto.
Пiдoз;lювaIroгo Bик,rикaIIo дЕltя пiдrисaння. Чepeз tlемoxсливiсть

пopoзyмiння Aoпит пеpеPBaнo в ...

к. 1523. 26/D<.I934, /Baл. IBaлiгypськиЙ|/
- Я 6у" зaaPештoBaниЙ I4.Y7.I934, 6швькo 6-oi гoAиHи PаtIкy

y Aьвoвi, в Укpaiнськoмy aкaAеIl{iнн<rмy дoмi. Мiй 6aтькo € гPeкo-
катoJrицьким свящeникoм y Boлi 3aдеpевaцькiй ,Д,olинськoгo пoвiтy.
oкpiм меtIе' € ще тPи 6paтиi тPи сeстPи. oдин iз 6pатiв, oлексаllдp,
стy,Ailoе сyслiltьнy екotloмito, a iншi двoе, Baсиль i Бoгдан, xoAять
дo Cтpийськoi гiмнaзii. oAна з сeстеP' Мapтa, закiнчидa 4-иЙ кl1pc
семiнapii в Cтpиlo i пpoяtивaс в 6aтька y Boлi 3aдеpевацькiй paзoм
з iншoto сeстPolo Boлoдимиpolo, y lшлю6i ,Д.авидloк. Бpaти
нaBчаIoтЬся y Cтpийськiй гiмнaзii' Я хoAив дo гiмназii в Cтpиro, де
в 1927 poцi склaв iспит зpiлoстi.

Haвчaroчись y гiмнaзii, я нaлежав дo 
..Плaстyn 

Ao V кypeня
iм. oсьмoмис.пa. .Д.o цЬoгo кyPеrrЯ нaдe)I(aди Яpoслaв Cпoльський,
oсип Tюпrка, Яpooraв Paк, Яpoс.laв PyAницький, €вген Пелeнський,
oстaп Каpaльницький тa iнпri. 3авAaнням "Гlдастy" 6yлo пдекaти
Ayх 6paтеpствa сеPeA свoiх чденiв i вихoвyвaти ix 3a свo€Io

. Читoй: .укpoTнськoT..

. .  Читoй:,пo-укpoiнськи..

n

K
у
li
Е
н
I
у]
I

At

Е
P
I
A
л
и



т
Е
п

н

н
Д
Е
f

Пpoтoкoлн дonнтiв I lpoвiднихo KЕ oу11 Стenoнo Бoндepи

пpoгpaМolo скayгиrlгy. Кoли я 6р гiмlIaзистoМ' хoAив тi^ьки B гipськi
пoхoAи' якi влarштoврав "Плaст' ' .

Cклaвши iспит зpiлoстi '  я Pазoм зi згаAаIIиIиv| oco6aМИ зaписaвсл

дo II кypeня Чеpвol-loi KaJlини' Ao Якoгo нaлея(aв i Cтепaн oхpимoвин.
Улiткy 1930 p. я 6ув на тa6opi в Кpyшrельницi Cкoлiвськoгo

пoвiтy, BдаIllтoвaнorvly tlиМ кyРe}reпr. Boсeни 1930 p. ..Плaст'' 
6yв

лiквiдoвarlий, i  я пepeстaв 6ути йoгo чденoм. Улiткy 193I p. PaзoI\{
з oсипorи Tloruкolo, Teoдopoм oхpимoвияем, Пaвлoм'Iypилoto i щe
з oAI{иМ чи ABoМa APyзяМи 6pав yuaсть [yl* гipськoмy пoхoдi
пpикoPAo}I}lolo сМyгoro Чopнoгopи.

Пoки наде>кaв Ao 
..Плaстy'' 

дo II кypеltя iм. Чеpвotloi кaлини,
тo6тo Ao 1'93О p., Я хoAиB iз цим кyPе}IеМ нa па}lахиAи' щo
вiд6рaлися щoРoкy в пepшy l leдiлlo сePпня на гpo6ах Ciчoвиx
Cтpiльцiв нa Макiвlдi. Пiслл лiквiдацi i 

. .Плaстy' '  
на паlIахиAи хoдив

Як пPиватlIa oco6a, т iльки oднoгo Poкy _ 1931-гo a6o 1932-ro _

хoAив з oсипoм TlorшкoIo. У тaсмrl iй кoнфеpeнцii, якa нi6итo
вiд6yлася пiд vас пaнaxиAи 1931-гo p. i  6yла opганiзoвaнa rra
Мaкiвцi вiA iмeнi нацioнaлiстиннoi мoлoдi, я yнастi не 6pав i rI iчoгo
пPo тaкy кoнфеpеrrr1ito t le зt lаto. Mикoлy Кoссaка, 3 Яким
пoзнaйoмився в Укpai lrськoМy академiннoмy дoмi y Aьвoвi в 1933 p.
a6o в 1'934 p. i  якoгo 6ди>кче нiкoли Ilе зItaB' я 6aчив oAtloгo poкy
l la паtIахиAi на Maкiвцi в тoваpиствi oсипa Tюшки.

Cклавtци в 1927 iспит зpiлoстi, я весь vaс пepe6yвaв y 6атькa в
Cтаpoмy Угpинoвi Калyськoгo пoвiтy, дe зaймався гoспoдapкoro. У
тoй час tl.UreЯ(ав Ao Мiсцевoi читадьIli 

..Пpoсвiти,', 
Aе 6yв ч,relloМ PaAи

i кepрaв гypткoм хyAorкrlьoi сaмoдiяльнoстi. Кpiм тoгo' Я llа/tе)кaв

Ao тoвaPиствa 
..Ay. ' ' ,  

Ae пpoBoAив заItяття з фiзкyльтypи Й
пPoтипo)кеЯ(нoi 6езпеки; 6yв такolк PяAoBиМ чденoМ тoвapиствa
..Пpoсвiти' ' .  

.A,o rкoдних пoдiтичl lих opгаrt iзaцiй я в тoй час }tе
ItaJlе,I(aв i пoдiтичlrolo Aiяльttiстto не займався.

У BеPeori 1928 p. я записавсл в Укpаiнськy гoспoAаPськy
aкaдeмiю в Пoдe6pадах y Чeхo-Cдoвaччиrri. oAнак tIа пoчaткy
шкiльtIoгo poкy дoвiдався' lцo акадeмiю лiквiдyвали i зaписи стали
педiйсними. 3аписатися Ao Aьвiвськoi пoдiтeкliкv| Я Нe мiг, 6o теpмilr
3аписy B)ке Миtlyв' тo>к пorхaв дo Кpaкoвa' Ae зaпис iще тpивaв. У
Кpакoвi я Aнiв зo п'ять )киB y свoгo rцкiльнoгo тoBаРицIa Ьана Coндeя,
тoдi стyдеlrтa Ягeдлoнськoгo yIIiвePситетy B Кpaкoвi, а зaPaз МaгiстРa
пPава B Калyrui. Пpoте зi Aьвoвi мeнi пoвiдoмили' щo нe3ва)кatoчи нa
сlriзtleння щe Мo2кrta 6yдe записатисЯ Ao Aьвiвськoi пoлiтeюriки. Toмy
я зa6paв заявy з ylriвepситетy в Кpaкoвi й, пoвepнрII]ись Ao Аьвoва,
зaписаBся нa сiльськoгoсJloдаpськe вiдAiлeння Aьвiвськoi пoлiтoсtiки,
oсeдивtllись в Укp.[аirIськoмy] aкад.[eмivltoмy] дoмi. Пiд чaс навчаIlня
yAьвiвськiй пoлiте:сriцi, тo6тo y 1928 _ 29 i 1929 _ 30 pp., я IvIецIкaB

Сmеnаlt Бoк)еpа 3 |lj l(Iс|11lJ|t.Ij|Iu (пa|>ult,ti i сl lprlсlа) сl с Аю6ltнцi
Сшpuйськoкl р-1rц Аьвiвськоi o6lt

|1poтoхoли дot lитiв Пpoвiдникo KЕ ОУH Стeпoнo Бoндepи

. Тyт i дoлi y квoдPoтниx дyхкox пoдo€мo слoso, пPoпyщeн| в oPиrIнoл|
( ' t t l t ' t l l t t t  I iапDеpо r l  кoзацькr lstц oс)язt

Олексa Бaнdеpa
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I1poтoкonи Дoпитiв Пpoвiдникo KЕ oун Cтeлoнo Бoндopи

пepeBiDt(l lo rtа кl]аpтиРi, a в Ук1>аi}IськoМy акаAеIvti(I l l()Iиy AoМi я(иB
тiдьки t{a пoчaткy а6o в кilrцi псРioAy пеPeA св,lтaМи a6сl кiuIiкУ^aМИ.
Ha кваpтиpi я<ив paзolи i3 тoвapишIalr,tи oсипoм 1.lolшкс-,l.l, IOpкoм
Aeвицьким, 61lатoivr oлеКсirtiдРа' i Bацикoм Bасидем, У тoй .rас я 6yв
l lленoМ ..ГlДaстy' ' ,  . .ГIl loс:вiти' ' ,  . .PiAl loi 

ЦlкoJlи' ' ,  
.Гoва1lиствa

гrPихильrrиKiв oс.вiти, а такO)t( 
..oсtloви' ' ,  

тoваРис.гвa самoпoмoчi
стyAelIтiB Aьвiвськoi пoдiтеХIliкрr. У цьсlмy тol]аPистI]i я зaЙмaвeя
сyсItiлЬIlolo тa oсIJiтIIьoIo po6oтolo i .lас вi^ vасy iздив з д<lпoвiдями пo
I.IaвкoЛиIUItiх седах; тio,\iтичllolo дirI.'rьtliстI<.l нe займaвся. Я lr(e ttаЛеiкaв

дo фiлii Hаyкoвo-rlедагoгitlrloгo тoIJаРиства iм. Пeтpа Mс-,гили.
Il iд час святкol]их кatl iкy/. l  :t t;сpс'6yвав y свoгo 6ar.ька rз Cтаpoмy

Угpиt'toвi, де зaймавстl oсвiтrlьoк) i сyсIIiДI, l loю t]Pацеlo y ..Пpoсвiтi ' '

та 
..Аyзi ' ' ,  

a к1l iм тol 't l ,  
. .5.г] tIлеltOIи спiRO.loгo стyдеI.rтсьKoгo гyРткa

пpи фiлi i . . I lpoсвi  ги' '  l l  Кaлvtrr i .  У г1lyдrr i  1.928 Р. '  кoди я 6yв lIа
сB,tтк()l]их каlI iK-v^ах 5, Стаpoмv Уг1>l,tI loвi, МeIre зaаРeUIтyвaв

дiльIIи. l l l l t i i  дe1l; l<; lв i; t l i  II() .1 i l l i i  в IIoвlrr1i  3a 3l}иrIyBаlIeIII lЯМ y

Рo3t. loBсIoA}i(еl l l l i  д' lсТiвoк oУII. Пoтiм МеIlс AoIIl)ави^и l\o Мiськoгo
сyдy Kалупuа, а 3l]iflТI,l _ 

^сJ 
()I(Py)кIroгo сyдy в Cтанислaвoвi. д\eсь

чеprз ти)кAеIIь IиеiIе Jt] lлЬl lи]. l ,1' а чеPез тpи МlсЯl l l  l loBl i\oМиJlи' lIIo
слiдсr.всl I lPи II и r l еI rс . l . '  i ;1-, itксlм,1<lкaзi l l .

У 19ЗО/З] i i : t ' lа^t,t l<lпly l)ot\ i  Я l l l )o) l(иг}аB y .A,y6ляl lах сrrOчaткy
B с i ,\bськ()г() lOсi l ()/ .\{t i) , t ,  а l IOтiпt '  l lк i  в ItастyIIIIoМ}, rtавtIaлЬIIoМy
prlцi аrк Ao лк).tol o |9З.2 J). '  _ l] i l tтс1l lt; l ,г i .  \/ лtr lтoмy 1932 p, Pазolvl
iз fIpoсrаr;t,м Сгсttr,r it l;rr ()(]с^l,tRсJl у Аьtlot.r, i l ;} i ly/. l .  Aьвiвських AiтeЙ.
I.Iа trt l ' lаткt l  l}Czt} lКoА! l iх кat l iкvл у |9З2 1;.  а l to iхав y кPa €зIIавчy
l lO^oPOЛ( Мiстt lNlи l -Ic1lс lu lиrшлt,,  I(1. lакiь,  j]е,rьскo-I]яла та iIIruими
мiсцевoстlIми lrа лiIt i i  I(рaкiв - Т\сIшlrrr .  У L{сlr lиrI i  r t iu-tt . l tз l Iа чeськy
тсРитol) i lo' Aе oгrr,tAaв . lс 'ський L|сшrиIl. II iv я пpoвiв I|а залiзIlичrroМy
вoкзaJl i '  a Ko^и вpанrl i  хOтi l] пol]еptly,гисJl IIа tIo;lьськy тePитopiIo'
6уu 3aapeшIтoвaI{ий Aеl))I(аl]Itoк,) r lолit1iсlo. У кoМiсаРiaтi Менe

Aoпитaди' сфoтoгpaфyl}аi lи i l . l l)и3IIаIIr1'1и t i lтРа(l y poзмipi 10 злoтих,
Il iс,.rЯ сl l/rати Якoгo МсIIс зl l i^ЬIlи^и' iя tt1lr lr.ro з l{сrшиllа IIoRеPIlyBсJl

Ao AЬвoBа, Ae Мerцкaв rrД I]};\. Аьвi lrсl,кl.х; i iтей. У APyгiй пoJroвинi
6epезня 1932 p. я I]:],IB yчастl, v l lеl)tшoМy кolrгРeсi Coloзy
yкPаlt lсЬких стyAеIlтсЬrrих сl1lг:,r lt i l lа ltrй y ГIoльщi як AeЛeгaт
стyAetlтськoi сeкцii пpи illiлii 

..rlp<rсвiти'' 
в l(aлyшi. I(ollгpес вiд6рся

в УкpaiIrськoМy акаAеIиi. l lrс;мy дtlмi tt;r uy.r. CyпiIrськoгo. Зaвдal l l lям

цЬoгo кoIIгpесy 6yлo сrl l t . lpмyвати l1t<l opгalI iзацiIo' PoзРo6ити Й
зaтвеpAити стaTyт Coroзy укpаi lIських стyAеIrтських opгaнiзaцiй y

Пoльщi, а тaкoЯ( yзгo/\ити стPyктyPy opгаIIiзaцi i тa пoд.аJlьIlIy

дiяIльl l iсть. L\яI сl1. lгаlr iзal l i , l  Малa rIa }!стi '  l1o- пePtuе' 3гyPтyвaти
стyAеlIтiв y ГIoльlцi, I lo-.цРyге' lt i t:\ itt( lAИТИ po6oтy ЯK y IIaпРЯIикy
t}lахoвoi пiAгoтoБки сTyAеrrтiв' так i It I.Iаl]P,IIикy систeМaтиtIl loi
пpoсвiтt lи11ькoi дiя 'rь l l t lст i  ссpсд \ i i i / : t . :: .  l , l4Oгo t laсе. l rеttI lяI.  Пoлiтичl l i
питaIIIIЯ IIа кol lгpесl  l lс  POзI ' ,nJIA\j l l rI . l i ' , i .

Пpoтoкoли дoпнтtв Пpoвiднихo KЕ ОУH Стenoнo Бoндepи

Гепapальлrl pаОо ,,'}аtслtц Чеpвoнa Kалuна'' ( 1929) в Акаёемiчнoму doмi
ц Aьвсхli (|tпottlttь злiau паn|lасзo: Псlпo'ttt:tк Mихtttiлtl, HH., Гpuцак ()сuп'

Еpaе|I6(ршР Prl'ltttlt' Paк Яpocltов' Паdoх Яpoc:лaa, Tloшкa Ocuп,
Пеленськuй €вzеп-К)лiя l t .  Еpl)еtt6сpLеp l3oлсldl tмt ' tp '  Нoвuцькuй Cmепaн,
Kаpaтппltцькuй ()спп, Бaпdе1n (',пепан' Ох|lt,tl'lt>вt,tu ()mепaп Сudяmь:

Чехцm Бtэк)ан' Ilfц|>схlськuй Рoман

Аpцtttti сmцdенпськl'tti кoнlpеc у Аьвсlвi (1932). Злiвa в пеplлoltц pяDу:
' l l ,|ttо(p|пI1l:i - Rrcmttс' ' lа,сl Bсuкlutt't lt ' n'яшttii - krccок Зенoн, Оеa'яmuй -

Яltiв Boлodu,uttp. Dвопас)Lуttпtli i - Ох|lt,t.l lоalt,t l3oлoduмup,
сiмпаduяпlt,ti i - БalDеbа Спеnalt
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Пpoтoкoли дonнтiв Пpoвiдннкo KЕ oУH Cтonoнo Бoндopи

oдpaзy пiсдя зaкiнченItя кoнгpeсy' зAа €тьсlt 22.IШ.1 932 p., мене
3aaPeЩтyвa^и ,B пoмеIIIкаtl}li Iвaнa Гa6pyсeвиva Paзoм з
Boлoдимиpoм fa6pyсeвичeм i Глaдким Н. 3 oсo6oro нa пpiзвищe
Фiцeк я пepe6yвaв y кaРI{o-слiдvoмy iзoлятopi y Aьвoвi a2к Ao
пoлoвиItи чePBня 1932 p. Бyв зaаpеlштoвaний y 3B'язкy з фивствoм
кoмiсapa Чехoвськoгo. Пpoтe слiAствo щoдo мo€i щaстi y в6ивствi
кoмiсapа Чехoвськoгo вeдoся тi,lьки нa пiAстaвi пiAoзPи' нi6и я
налФкy дo oУH нa тepeнaх Aьвoвa i I{еrпинa.

У зв'язкy з 6pакoм Aoкaзiв мoеi вини слiAствo 6yлo пpипиненe,
i менe BИПУcTv1^|4 нa вoJlto. Чepез тoй aPeпIт я пPoпyстиB II пiвpiнвя
IV poкy IIaвчaнHя' тoмy 6yв змyшlений yAPyге зaписaтиcя rra цe
пiвpiнvя в дIoтoМy L93З p.

к. 1530. 27.Iх.I9З4. / Baл.[BалiгypcькиЙ|f
Пiсля звiдьнeннЯ в vepвнi 1932 p. я пoiхав Ao свoгo 6атькa в

СтapиЙ Угpинiв, дe пpo6р a)к Ao ,l(oBтЕlЯ' a тoдi пеpеiхав дo Aьвoвa
й pазoм iз д-poм Bасидeм AoпaтнIoкoм, с-.прк6oвцем Мaслoсoloзy,
oсeлився нa вyJr. 3aхapeвинa, 1' у теpцiяIlа* Boлorпинa. Хаpнyвався
пepеBa)кнo в iAальнi Укpаirlськoгo aкадeмivнoгo AoМy. У Пoлiтexнiкy
зaписаBсЯ тiльки на II пiвpivня, 6o пepшe закiнчив y 1931 p.
Пpoтягoм I пiвpiv'lя 1932 p. лiквiдyвaв aкaдeмза6opгoванiсть
пoпеpeднiх poкiв, a кpiм тoгo' AaвaB пpивaтнi yPoки. У тoй час
тoвapицIyвав з oсипoм Tюцrкoю, oсипoм Мaщaкoм тa Iopкoм
Аевицьким.

.A'eсь напpикil lцi тpaвня а6o нa пoчaткy чePвнЯ 19З3 p. я кyтIив
залiзничllий кBитoK вapтiстlo 90 злoтиx, 6o Ita пPoxaння 6aтькa я
мaв вiдвiдaти piдllиx i запpoсити ix нa вeсiлдя сестPи Boлoдимиpи,
якe малo вiд6yтисл rra гPeкo-кaтoлицькi 3cдеll i свята a6o пepIшoi
нeдiлi пo сBЯтaх' a тaкo)к пoвиtlеt{ 6yв виpiruити мaйнoвi спPаBи.
Hагaдalo, щo мiй 6aтькo вiдpaзy пiсля [lеликoдll iх свят 1933 p.
пepеiхав зi Cтapoгo Угpинoва дo Boлi 3aдepeвaцькoi. У зв'язкy з
тим пеpеiздoм iще кiдькa мiсяцiв пoтoМy вa2l(кo 6yлo влaднaти
гoспoдapськi спPаBи в Угpиrloвi. 3a дopyненням 6атькa я rиaв пoixaти
HaсампеPeA дo Гдаrlськa, щo6 запРoсити нa вeсiддя свoеi сeстpи i
вмoBити' щo6 пpиiхав, двolopiднoгo 6paтa Павда TyPyny, стyAентa
lAaнськoi пoлiтexнiки' a зapазolr,t oг,l,Iнyги ]r{iстo. 3 Гдaнська я мaB
пoвePнyтися дo Boлi 3aдepевaцькoi, звiдки пoвинeн 6уъ вvtpушитvt
Ao poдиviв свящer{икa Чаpтopизькoгo в Ko6идoвoдoк€rх
Tеpe6oвлянсЬкoгo [пoвiтy]. Йoro 

" 
тert( Рtaв зaпPoсити на вeсi,tдя

мoеi сeстpи' a тaкoж AoМoBитися з I{иDr пPo пoAaдьIцe нaвчaнI{я lr{o€l
сeстPи oксaни, якa кiдькa poкiв тaм вихoвyвa,laсЯ. Biд свящeникa
Чаpтopийськoгo Я пoвиI{еI{ 6ув виpуlr'ити Ao Boвкoвa БopЩiвськoгo
пoвiтy Ao свящеIlикa .4lrтoнoвина, щo6 зaпpoсити }Ia сeстPинe вeсiдля

Пpoтoкoлн дonитiь |lpoьiдннкo KЕ oY11 Cтaлoнo Бoндopн

i вдаAнaти 3 ниIvI спPaвy спaAI(y' щo ,IиIIIиBсЯ пiсля 6paтa мo€i Мaми.
Cпадoк цей нaлeэкaв мoiй poдинi i poдиsarvr пo мaтepинiЙ дiнii. Пoтiм
я пoBинеtl 6р виpylшити Ao Aнтoнa AнтoнoBvпa 6iля Чopткoвa, а
Aaдi _ дo Kaлyськoгo пoвiтy' щ06 зaпPoсvlTv| Цa сестPиHe BесiJr,rя
тaмтеIIIHix зHaйoмиx священикiв та iнцrиx знaйoмиx' якi Jrишидися
3 тш( чaсiB' кoJtи мiй 6aтькo 6yв тaм сBященикoм. 3 Калyськoгo
пoвiтy тpe6a 6yлo пoiхaти Ao lIIBarPa - свящeникa Boзнякa в
Бopщoвi Аьвiвськoгo пoвiтy' a AaДi - в ПеpемиIц,tb Ao тiтки
Typилoвoi тa тiтки Яциrпинoвoi 6iля Кoдoмиi. Biдpaзy пiсля
сестPинoгo весiдЛя я М€tB зi згаданим квиткoм (пoки теpмiн йoгo дii
не зaKiнчився) з'iздити дo Угpинoва, щo6 пeРевезти звiAти Ao Boдi
3aдеpeвaцькoi pеsi i дати .lraд PeIцтi пPеA!{eтiB Aoмalцньoгo B)киткy.
Ha вiAдiAини poдинiв я Мaв 6,rизЬкo ти)tGIя' i цьoгo чaсy меrri цiлкoпr
вистaчиJlo 6, a6и всiх зaпPoсити. 3гiAнo 3 тим пДaHoм я виPyIцив Ao
fдaнська, пPo щo вх(e згаAyвaв' Ao сBoгo Kyзена Пaвдa Tуpуlltа il
oсeлиBся y нЬoгo пo6Jrизy Пoлiтeхrriки, y Aангфypзi. Typyлa заяBив'
щo нa Bесiддя мo€i сестPи I{e пoiAе' oскiдьки мyсить 3aвеpIIIити
нaвчаHня в Пoлiтеxнiцi, iнaкrцe втPaтить сelr{eстP. У fдaнськy я
пpo6р Aeсь i3 ти)кAе}Iь' 6o, кщaюзись y lltoPi' сидьнo зaстyAився'
тaк щo цiлий вaс МyсиB JleЯ(aти в лilккy. Чеpeз це не 6щ lraвiть нa
весiддi сBo€i сестPи' яке вiд6yлoся пiA чaс мoгo вимyIIIеtloгo
пеpe6рaння в fдaнськy. 3 }I(oAниIr{и стyAeнтaми я тaм нe
зyстPiчaвся. Пepe6рaв тiдьки B кyзеIIa Typyли. Koди я iхaв Ao
fдaнська, пoаiцiя пiA чaс митtloгo кolrтpoДro в Tчевi взяJla нa
пepeвipкy мiй пaспopт i пoвеpнyJrа йoгo мaйх(e чеPез Ao6y.

I{iакoм lr{o)кдиBo' щo пoдiцiя Bзяда lt,liй паспoPт нa пеpевipкy в
Tчевi 2.И. 1933, oднак тoчIli lцих Aaт' пoв'язaних iз BиiзAoIt{ Ao
fдaнськa, не пPигaдyо. Якя вя(e ка3aв' весiлля мo€i сeстPи вiд6yлoся
a6o на гPекo-кaтoдицькi 3елeнi святa, a6o нaстyпнoi неAiдi пo тиx
сB,lтаx. Poмaнa 3aгaйкeвича' стyAeнтa ГAaнськoi пoдiтexнiки' як i
Aндpiя ФеAини (псевдo "Caк"), я нe знalo i пiA чaс свoгo
пepe6yвaння в rAaнськy з ниDrи I{e зyстРiчaBся.

3aзнaвy, щo пеpеA Bесi,,rдяIt{ мo€i сестpи Boлoдимиpи 6aтькo взяв
нa пoкPиття виAатKiв' пoB'язaниx iз вeсiддям, 6ilьшy пoзикy B
Митpoпoлиsiй opдинaтopii в pаxyнoк мaй6щньoi пeнсii; кPiм тoгo' y

цeй saс вiн oдeprrсaв певHy сyмy як спaAoк пo lr{aминolt,ty 6pатoвi.
3 Гд.aнськa я пoBеPHyBся д,o Boдi 3aдеpевaцькoi' зaтPиIvraBIцись

тiльки trа oAи}I Aerrь y Aьвoвi. Tам y 6aтька пpoвiв кaнiкyltи 1933 p.'

де, кpiм гoспoAaPствa, зaймaвся сyспiльнo-oсвiтньoю пPaцelo B
читальнi ..Пpoсвiти", y .Piднiй шкoдi". У 1933 p. Ailtьниrний
деpхсaвнoi пoлiцii в Aiсoвичax зaaPеIIIтyвaв п{eне i мoгo 6Pатa
БoгAaна за PoзпoвсIoA)кyвaння дистiвoк oУH в Aiсoвичaх тa Boдi
3aдepевaцькiй. Чеpeз Aвa Aнi мeнe Bипyстv|^И Нa вoдю. Boсeни
1932 p. я 6р iщe зaтpимaний oriAчим вiддi.ltoм y зв'язкy 3 нaпaAoм
llа Гopoдoк Ягeддoнський i сиAiв тoAi Aвa днi пiд аPеIItтoм' a пiзнiшe,
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взиМкy' _ зa нaпaA на AиPeктoPa Бa6iя, i тaкorк 3a Aва Aнi мelrе
випyстили lta BoJlIo.

У rкoвтнi 1933 p. я пoвePнyBся Ao AЬвoвa й oсeдився з A-Poм
Aoпатнloкoм y теpцiана BoлoшrиHа' l la ByД. 3aхaPeBича' 1. Ao
Пoлiтехнiки lte зaписyвaвся' тiльки гoтyвaвся дo iспитy, вiдpiдyloви
Aеякi лeкцii та 6i6лioтeкy Пoлiтeхнiки. oкpiм цьoгo' дaвaв пpиватнi
ypoки yчrrяI{' a тaкo)к Aoпolvlaгaв тoваpиrцalvr y нaBчаI{Hi.

У лroтoмy vи 6epeзнi |934 p. я пepe6pався вiA BoлoIпинa дo
Укpaiнськoгo aкадемiнttoМy Aoмy, дe пoседився в кiмнатi Nir 56
Разolvt з Iванoм Pавликoм*. Biд чaсy' кoJtи Pавдик ви]ixaв нa леKцii'
зAа€ться' Ao Угrloвa, тo6тo дeсь веpез пiвмiсяця пo гPекo.катoJrицьки)(
BеликoAнiх свЯта)(' i a>к дo свoгo apeштy я Ir{eцIкаB yжe сaм. У тy
пopy я тoBаPиIцyBaв з oсипoм 'fюшкoto, ЯKий пPиiхaB нaвiть пiA чaс
PiзAвяних сBят Ao Boлi 3адеpeвацькoi, д,aдi - 3 oсипoм Mащaкoм i
.A,митpoм Гpицaсм. PiзAвянi та великoAнi святкoвi кaнiкyли пpoвiв y
Boлi 3адepeвaцькiй. Яpoслaвa Cтeцькa знalo з Укpaiнськoгo
aкaдeмi' l lIoгo AoМy' а Beсtloto 1932 p. l laвiть меIIIкaв PазoМ iз ним
нa вyл. Aьвiвських Aiтeй. Микoлy Климиruинa знalo 3i стyAеrlтськoгo
xoPy в Калyшi. Birt poдoм iз Bepdrli Калyськoгo гIoвiтy' tlавчa€ться y
Кpaкiвськoмy yнiвеpситeтi, де я з ним l,tiкoди нe зyстpiraвся. oсипa
Hикoлиrшина з}Iato щe з .laсiв наBчaннЯ y Cтpийськiй гiмнaзii, пiзнiIце
зyстpiнaвся з ниМ в УкpaiпсьKoп{y aкaд.емiвlroмy дoмi. Яpoслaва
Cпoльськoгo 3I{aIo 3 гiмнaзii в Cтpиro тa..Плaстyn, кpiм тoгo, iнoдi
зyстpisaвсл 3 ttиМ в Укp. акaд. дoмi. oлексaндpa Пarцкeвичa знalo 3
Пoдiтеxlriки i з тoв. .,oснoвa''. Bдaсlle l lа з6opaх цьoгo тoBaPиствa'
якi вiд6рa^v|cя B Укp. aкaд. дoмi, зyстpiчaвся з ниlvt. Яpoслaвa
Мaкapyшкy зIlаto з "ГЬaстy", Ao тoгo >к зyстpiвaвся з ниМ нa стадioнi
..Coкoда.Бaтька''. Яpoс.лaвa Каpпинця, Ipинy Хoм'як тa iнхсенepa
Бoгданa ПAгaйнoгo нe знаto. Koмy налeл<ить псeBAo Кyм, нe знaю
i l l iкoли йoгo не нyв.

Катeгopивнo запеPечyIo, нi6и в пepioд вiд мoмeнтy пoвеPнeннЯ
пiсля Bедикoднiх свят з Boдi 3aдepeвalдькoi дo свoгo аPеIцтy y Aъвoвi
я кyAи-нe6yдь виiздив.

.A,алi зaпеperl}Дo' щo y клiтнi |934 6уъ y Кpaкoвi i тaм зyстpiнався
з Микoдoro КлимишиIrим, Яpoслaвoм Каpпинцем, Ipинoto Хoм'як, a
rroтiм 20 квiтня, o 0 гoA.55 хв., PазoI}r iз Яpoс.' lraвoм Cтецькoм
пoBepI{yBся пoтягoп{ дo Aьвoва. I{i твepддeнHя tIепPaBAивi. Tакoя<
катeгopичIlo зaпepeчylo' щo кoди-не6yAь' зoкpeмa 2 тpaвня ц. p., r'tiх
11-oю тa L2-olo гoAиtlaМи' 6ув нa вyл. Хмiлевськoгo' 9, де, як
вiдoмo, знzrхoAиться peдакцiл "Biстeй". .Д,o pедакцii чaсoписy ..Biстi"

я зЕD(oAиB щe B3иIvtкy L934, кoltи вoна мiсгидaся в пPиIt{iщeннi на
вyл. Яцкa, i тo для тoгo, щo6 пеPеAп,raтити BиAaння для 6атька,
кyпити газeтy дДя сe6e тa вiAвiAaти )ФoPoгo Клима Павла, пpaцiвникa

. Тр i дoлi niдкpeслeння, зpo6лвнi в opигiнoлi, з6epiгoсмo.

Пpoтoкoли дonитiв Пpoвiдннхo KЕ oУH Cтaпoнo Бoндepн

адпriнiстpaцii. Biд 6epезня Ao чePвшI я хoAив дo зy6нoгo лiкapя Haссa
на вyJl. Cикстyськiй. ХoAив тyAи Paзoм з oсипoм ffiяпIaкoм.

Ao oУH I{е llаJrеЯ(y i нiкoди нe на.Пeя(aв.
Hа запитaння сyддi, як [o6винрaveниЙ] AивитЬся Ha МетoAи'
застoсoвyвaнi oУH, нa ii 6oйoвi вистyпи тa нa iдеoлoгilo,
Якy пPeAстaвляс oУH, Io6винyвaseний вiдпoвiдaс]:

_ Пoдiтичними спPaBaМИ Я Нe зaймatoся, дЕпя мe}Ie Мa€ знaчeння
тiдьки сyспiльнo-oсвiтllя пpaця [для] yкpаiнськoгo нaPoAy' якy слiд
пPoваAитити в нaцioналiстиннoмy Ayсi.

Ha зaпитанI{я пPo Ir{o€ стaвJleнIIя Ao мeтoдiв, зaстoсoвyвaЕIих
oУI{, i взагадi дo iдеoлoгii oУI{ вiдпoвiсти rte мo)кy' тoмy щo нe
tvrаto з цЬoгo пpивoAy нiткo сфopмoванoi дyмки, oскiдьки пoдiтикoro
lriкoли не заЙмався.

Hа запитанI{я сyAдi' чoмy AoпитувaниЙ 11 сеpпня 1934
сказaв' щo lle зaпеPечy€ свoеi надerкнoстi дo oУH, дасть щиpi
й пpaвдивi зiзrlaння i хoтiв 6и ъиcтулити пePeA yкpaiнськolo
мoJroдAIo з AoпoвiдAto y спpaвi пPипиtlеHнЯ 6oйoвих вистyпiв
OУH, якi вва>кас ruкiдливими, пiдoзproваний вiдпoвiдaе i
пoясI{Io € :

_ 6 сеpпн;r 1934 p., o 9-iit гoдинi, мe}Ie пoчaJlи Aoпитyвaти.
Toй дoгIит тPивaв 6eз пеpepвиl УAeIlь i внoнi, Фк Ao 20-oi гoдини
11 сepпня. Cпpавдi, пpoтoкo;r Aoпитy я пiдписaв iще 7.VIII 6дизькo
20-oi гoдини' тa незBа)кaIoчи rla це мене й дaлi дoпитрaди 6ез
пePePBи' нe .цoзвoдяlочи нi пoспати, нi вiдпovити, 6aлсaючи тaким
чинoМ зlvlyсити мeнe AaBaти iншi зiзнaння, xoч я Й зaяBиB
дoпитyвaнeвi, щo 3aпРoтoкoдьoваll i paнiurе зiзнання пpaвдивi й
виvеpпrli. Пiсля кiдькаlД'енrtoгo Aoпитy я 6р nрr<е втolилeний, та с.;riднi
дepясавнoi пoлiцii зaЯBv1^v1' щo AoпитyватиМyть мerre й дaлi, дoки не
дaм iнrшиx зiзlrallь. 1I.VIII, o 2О-iЙ гoдинi, Я скaзaв iм, щo кoли
вiдпyстять Мerte Ao каМеPи' тo в пoнедiлoк AaМ iнtцi зiзнання' a тaкo)к
o6дyмaIo свolo заявy Aля гa3ет' щo виpaЯ(aтимe мoi пoгJrяAи }ra
iAeoлoгilo oУH. Кaтегopиrlto зaпepeчylo, нi6и в тoй чaс я зiзнaвaвся
в l{aлФкнoстi дo oУH, з€UIвляв' щo AaМ зoвсiм iнrцi зiзнaння, н\6и
гoвopив' щo вистутIи oУH ввaясaю шкiдливими Й у мaй6yтньoмy ix
слiд пpипинvlTИ' a тaкo)к' нi6и кaзав, щo вистyплIo з дoпoвiддro пepед
yкpaiнськolo мoдoAAto пpo пpипинelrня 6oйoвих вистyпiв oУН.

IHa зaпитaння,] voмy Aoпитyвa}Iий 13.VIII. 1934 сказaв, щo
заявa 11.иII 6yла тiльки xитpiстlo, щo6 ви6paтИcя Нa вoдlo i
такиМ чинolv1 Aати зtIати свolМ тoвaPишаМ' щo BltI Hl B чoмy
нe зiзнaвсЯ, i в тoй )I(e чaс зiзнaвся, щo AoсЯг свoсi мeти за

AotloМoгolo B'язнiв-..пoсМiтIoхn, o6винрaveний вiAгloвiAaе:
- l{e }IeпPaвAa' нi6и я вислoвивсЯ тaкиIvr чи}Ioм. Cкaзaв тoAi

J lицIe'  щo дaвaв свoi зIIання 11.VIII.L934 тaк, яK oписaв цe нa
l lиl l irurtьoмy дoпитi, 6o, пo-пepшe, хoтiв Aiстатися д.o свoсi кaIv1еPи'
111<16 мати зIt,toгy пoвiдoмити свoix тoвapиIпiв пpo o6ставини мoгo
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Aoпитy (i цю ll.tетy фaктичHo Aoсягнyв), a пo-APyге' щo6 тaким
чиI{oм пеPеPBaти Aoпит i тpoхи вiAпoчити в камepi.

Пiдoзpювaний нагадyе' щo нa пoчaткy Aoпитy I3.VII.I934
запитaB Aoпит}'вaча, vи мiг 6и пpvt нагoAi пePeAaти свoю заJIвy AJrя
гaзeти чePeз aAрoкaтa й ,rиIIIe oс06ист0. Кoли oтpимaв BiAпoвiAЬ' щo
пePеAaти [i мoхсe тiдьки чePе3 сyAAIo' т!.т ,l(е зaявиB' щo 3a дoпoмoгolo
зiзнaнь, AaHиx 11 сepпня L934 p., xoтiв oтPиIиaти мorкдивiсть
пoBiдolt/tити свoiх тoвapишiв пpo o6cтaвини Aoпитy' а тElкo}l( дiстaти
зIl{oгy пoвiдoмити пpo це адiвoкaTa' якиЙ 6и lvliг пoAaти з цЬoгo
пPивoAy кJroпoтаtltlя сyддi. Cвoix тoвapишiв пoBiAoмиB тaк: кo,lи вiкI{o
6yлo вiдвинeне' стаB y rlЬolt{y i гoдoснo кPикнyв: "Tyг Бaндеpa! Я
з.'to2I(иB 3i3нaння, a пoлiцiя пepeслyЦ/€ 6eз пеpеpви Aa,lьItIе' Aнем i
tloЧ'Io, i жaдае iнlцих зiзнaltь. Пеpеслщoвaнo lvrе}rе BiA пoнeAi,lка Ao
сфoти, а B пo}lеAiJroк мaroть мeнe AaльIцe пepeсдyхoвaти'*.

13.vII. 1934. Hезвая<аloчи IIa мo €  пPoхaння' пPoтoкoлy Мoгo
Aoпитy не скдaди' тi,lЬки зpo6иlи 3aписки.

K. 1540. |2.ю'1934. /Baл. IBaлiгypський]/
Пepег.ltянрши фoтoгpафii Aе6едя, Яpoслaвa Бapанoвськoгo,
Мaлloци, Mацейкa, Чемepинськoi i Гнaткiвськoi, [o6винрa-
sений] пoвiAoмдя€:

- 3 oсi6 нa фoтoгpaфiях знaro тiдьки Мaлroцy. Paкiв Яpoслaвa й
Poмaнa знaю: Яpoслав мiй тoвaPиIц. 3аpицька менi Biд,oмa. 3нoвy
хoнy пiдтвepAити скaзaне PalriцIе: дo oУH я He Hале2I(y i не нале:rсaв.

1 6.)fl. 1934. / Bal.IBaлiгypський] /
- Пiдтвepддylo скaзаrre paнiше: нiчoгo спiдьнoгo з oУH я не

мав. Пoкaзaнi менi двi зaписки пroi, i написав iх я. Boни мiстять
звiт пpo дary свiдsень' якa вiд6ралaся в |933 _ 34 pp. в сiльськoмy
вiддiлi в .A.y6лянаx.

26.хI.I934. / Bal. I Baлiгypський], Мop. **/

Ha зaпитaнHЯ| чИ o6винyвaзений знa€, щo тaкr oУH, i зи
BстyпиB 6и Ao цiеi opгaнiзaцii, як6и йoмy зaпpoпoнyBa,lи'
вiAпoвiAaе:

_ II]o тaке oУH, знаto дo6pе. Ha нaстyпllе запитaн}Iя' чи
встyпиB 6и Ao цiсi opгaнiзaцii, вiдпoвiсти нe lr{o,кy' тим 6iльurе, щo
ця те}ra неaктyaдьнa, 6o зapaз я сид2кy y в'язницi. 3pештoto, нe
скa,кy нaвiть, як 6и вчинив y pазi свoгo звiдьнeння, 6o не хoтiв 6и
6pати нa сe6e нiякиx зo6oв'язань.

. B opиriнoлi слoвo Бoндepи пoдoнo укpoТнськoю мoвoю 3o дonoмoroю пoльських лiтep. l.|иrуе-
мo дoслiвнo.

.. Пoвнe npiзвищe нэ вiдoмe. Мoхливo, цo пPoкуPoP Пpoxтeль.Мopoв,янський.

Пpoтoкoли дonнтiв |7poвiдникo KЕ oYl{ Cтoпoнo Бoндepн

Пepeглянyвшlи фoтoгpaфii Кавмаpськoгo, Koцюм6aсa,
ПiAгaйrroгo, Гoplrицькoгo, Poмaнa Миpoви.ra, Фeдopoва,
Maцейкa, Io6винрavенийl пoвiдoмляe:

_ 3 цiлкoвитoIo пeвнiстю зaяB,rяЮ, Щo oсi6 нa фoтoгpaфiях,
пoкaзаI{иx менi сЬoгoAнi' a саМе: Кavмapськoгo, Кoцюм6aса,
Пiдгaйнoгo, Гopницькoгo, Федopoвa, Мaцейкa, tle знato нi oсo6истo,
lri з вигдяAy, i iхнi пpiзвищa rvtенi нe вiAoпri.

Я знаrо Кavмapськoгo.IIIевця' який РеМoнтyBaв мoi чеPeBики' a,le
цe не тoй' кoгo lvlенi ниIIi пoкa3a,lи на фoтoгpaфii. У мaйстepнi
Кavмapськoгo я 6yв 3o тPи paзи' aJle Po3мoвJlяв з iнIдoro ,rloAиrloro'
ttiж тa, якy сьoгoAнi 6aчив нa зrliмкy. Я, здaсться' знato Poмaнa
Mиpoвиra з Kалytпа, 6o Aeсь y 1930 p. зи 1931 P. Iии Pазoм спiвa,rи
в oArroмy хopi. Мo>кливo, вiн BистyпaB y тoй vaс нa кoнцePтi i гpав
нa скpипцi. Bиixавrши в 1933 p. з Калyrша' я tlе мав мo)I(дивoстi
Пo6aЧИTv|cя з Миpoвиvем, i 3в'язoк l{i,к ttами пеPеPBaвся.

Пepeгляllyвши фoтoгpaфii Яpoславa Мaкаpylшки, Hикo.ltипlинa,
Мигaля, Paкa, Cпoльськoгo' [o6винyвaueний] пoвiдoмляе:

_ 3 МaкаpyдIкolo пoзнaйoмивcя 1928 p. y "Плaстi". Ми нe Pа3
зyстpiналися нa стаAioнi uCoкoда-Батькa" i навiть y [...]", oсo6дивo
чaстo 6aчиJlися в 1'932 i 1934 нa зi6pallнях в Укp.[aiнськoмy]
акад.Ieмiннoмy] дoмi. Hикoлицrиlta знalo ще зi Cтpийськoi гiмнaзii.
Biн 6yв тoвaPицIем мoгo мoдoArrroгo 6pатa oлeксaндpa. Чepез 6paтa
я з IIим i пoзнайoмився. У Aьвoвi ми нe paз зyстpivалися B
Укp.[aiнськoмy] aкад.[епliннoмy| дoмi, де я хаPчyBaBся, a iнoдi й
lvlеIцкав. Paзoм Ao хсoAнoi opганiзaцii нe }IaJre2кaди.

3 Мигaлeм я пoзнайoмивсЯ в Укp.[aiнськoмy] акaд.[eмivнoмy]
дoмi. У 1931 p. Ir{и МeIIIкaдY| Tav,, a pаз нaвiть нoчyBали в oднiй
кiмнaтi. Harцe спiлкyвaння o6мелсyвалocя Tv|м' щo Il4и вiтaдися пiA
нас o6iдy, пеPекиAaroчись кiлькoмa oloвa},tи. Tiснilцих стoсytrкiв lt.tiх(
нaми не 6yлo.

Paк е мoiм шкiдьHиIt{ тoвaPицreм. Ми частo зyстPiчaлися в
Укp.[aiнськoмy] aкaд.[емiннoмyt дoмi, в Усск**. Пiдтpимyвaли
дPylкнi вiднoсини, 6уъaли oAиH в oAнoгo. Pак нiкoли мeнi не кa3ав'

щo }raлe'(ить дo oУH, i мoви пPo цю opгaнiзaцiю мiж нaми нiкoди
нe 6y;ro.

Cпoдьськoгo зIIaIo AесЬ вiд1924 p., 6o pазoм хoAи,lи Ao гiмназii
y Cтpиro. У |928 p. y Аьвoвi lIаде)I(aди Ao "ГЬaстy" i тoдi
з6lизиltиcя.,A.o йoгo aPeштy ми нe pаз зyстpivа,rися на зi6pаннях в
Укp. [aiнськoпry] aкад. [ емiвнoмy] Aoмi. ПoдiтуrЧНv1х poз6iя<нoстей мiж
нalvtи не iснyвaлo, ми o6oс 6yли yкpаiнсЬкиIvrи нацioнaлiстaми. Пpo
йoгo пpиrетнiсть дo oУH я не чyB.
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. Тут i дoлi пpoпyЩeнi в opиriнoлi сrloвo пoзнoчo€rro тPьoмo кPoпкoми у квoдPoтниx дyхкox.

.. УкpoТнський стyteнтсьхиЙ спopтивний xлy6



i Пiдтpимyвали зв'язoK як чJlеtIи Усск, зyстpiва.lrися нa стaдioнi

n 
.Coкoлa-Бaтькa' '  i  в Укp.Iaiнськoмyt aкaд.[емivнoмyI Aoмi.

д Пoлiтинниx пoглядiв Малюци нe знalo' 6o нa пoдiтичнi теми нiкoли
н з ниМ нe po3Мoвляди.

3аpицькa як стyAeнтка Пoлiтехнiки нaдeхсалa .цo 
..oснoви'' й

s УCCK, тaм я 3 неlo й 6aчивcя. Kpiм цих opганiзацiй, нас lriчoгo не

^ пoв'язvвaдo.
1 ПaЬкеBичa знalo 3 uПластy'' та uoснoви", 

дo якoi вiн нaдerкaв
Д-
i '* 

стyAerrт Пoдiтeхнiки. Tiснirпих стoс1пrкiв y нaс нe 6yлo.

, 10.I.1935 /Bал.IBалiгypський], Мop./
.A'aлi пiдтвеPркylo те' пPo щo гoBoPиB paнiшre: дo oУIl я

l l lкoJrи tle нajreя(aB l нlякoгo стoс}пIкy Ao ru€ l opгаlll3aцll не lvtalo.
FIа зaпитаrIня' tIи o6винyванeний дopyvав Мигaлeвi вeсти
poзвiдyвaльlry po6oтy BiA iмeнi oУFI, o6виrIyваveltий
вiAпoвiAaе:

- Tакиx AopгlеIlь я нiкoди Мигaдевi Itе AaвaB.
Ha зaпитаItня' rtи o6виllyваrеl lий скotrтaктoвyвaв Мигаля з
Мapiеro Koс i ПiдгаЙllим, якoМy Мигaдь пiдпopядкoвaний,
o6виrlyвaнeний вiдпoвiAае :

_ Hiкoди не скottтаKтoI}yBаB Mигаля нi з Мapiеro Кoс, нi з
ПAгайним. Мapiro Кoс зllaю тiДьки 3 Bиг,l,IAy' a ПiAгaйнoгo взагадi
IIe 3наIo i >кoдниx стoсyl lкiв iз ним tIе мaв.

Hа зaпитal lt lя' чи o6виllyвaнeний давaв Мигaдeвi гpouri на
кyпiвлro з6poi рrя oУI{, o6виIrрaнeIrий вiAпoвiAaе:

_ Hiчoгo спiдьlroгo з oУH Я нe Ir{аIo' тoмy гpouli Мигaдевi на
кщiвлro з6poi рrя цiеi opгаl l iзaцi i lIе Aaвaв.

Ha запитaнНя' чу| o6винщaveний нaказрав Мигaлевi пPoBeсти
poзвiдyвальlly po6oтy щoдo Koссo6yдзькoгo i Kpyлeльrrицькoгo'
o6винyвavений вiAпoвiAaе:

- ЖoAних нaкaзiв такoгo змiстy я Мигaдевi не AaBaв.
Ifа зaпитatItIЯ' ||v| oAep)кyвав o6винрaнetlий вiд. Мигаля звiт
пpo цю po6oтy, o6винyвa.leний вiдпoвiдaс:

- ЖoAtlих звiтiв пpo такy po6oтy я вiA Mигадя нe oAеP)l(yвав.
Ha зaпитatlня, ни o6виlryвaчений t{aкaзyвaB сте2I(ити зa
Бaчиttським як кoнфiдeнтoм*, o6Bинyванeний вiAпoвiдае:

_ Cтеx<ити зa БaчинськиIr,t я нiкoмy Hе накaзyBaв. oстaнньoгo
3tlаIo чеPe3 те' щo BlIr ЯK стyAеllт Ir,tецIкaB B aкaA. дoмi. Пpo тe' щo
вiI l кol lфiдeнт, rvreнi нi.Ioгo не вiдoмo, i x<oAних AаIIих пpo йoгo
спiвпpaцю з пoлiцiеlo я tIе Мalo.

FЪ зaпитarlня' чи гoвopив o6виIryвав1ваний кoди-нe6yдь, щo [...I

||poтoкoлн дonхтiь Пpoвiдникo KЕ oУH Cтoлoнo Бoндepн

_ Пpo T €, щo Бaчинський 6ув кoли.нe6yAЬ l...] 3
Гopoденкiвськoгo пoвiтy, я нiнoгo нe 3нaв' тoмy Hе lv1aв пPичиtIи
гoвoPити так' як вкa3aHo B зaпитallнl.

Hа зaпитaння, rи o6винyвачеlrий гoвoРиB Мигaлeвi, щo
Бaчинськoгo слiA у6ити, o6винyвaнений вiдпoвiAaс :

- Hiкoди Mигадевi тaкoгo не кaзaв i x<oднoгo 6aхсання чи
нaкaзy в6ити БaчwlсЬкoгo llе вислoвJuoBaB.

Ha зaпитанtlЯ' чи o6винyвarений нaкaзyвaв кoмy.нe6yAь,
зoкPeМa Мигaлeвi, 3амаtlити Бачинськoгo нa вyJl. Кадетськy,
щo6 тaм йoгo застpeлпти, o6вин1rванeний вiAпoвiAае:

_ Я нiкoди не пepeймaвся )I(иттяlvl Бaчинськoгo i нi Мигaлeвi,
aнi кoмyсь iншoмy нe пoAaBaB iдei зaмaнити Бaчинськoгo нa
вyл. Кадeтськy, щo6 тarvr йoгo в6ити.

Hа зaпитaння' чи o6винyвaнений нaвчaв Мигaля, як мa €
свiAчити пiA час poзслiдрання спPaBи Бaчинськoгo, i sи
Мигaдь звiтрaв, якi пoкaэи дaв y пoлiцii пpo з6poйний нaпaд
на Бачинськoгo, o6винраvений вiAпoвiAас:

_ ПPo з6poЙllиЙ нaпaA шa Бачинськoгo я AoвiAався щoйнo з
гa3ет' пPo цeй випадoк нi з ким не гoBoPиB. Миralw, як rvta€ сBiAчити
y тiй спpавi' не нaBчaB, i >кoдlиx звiтiв пpo це вiн мeнi не склaAaв.

Ha зaпитaннЯ' чи o6винyвaнеrlий pадився з Пiдгайним y
спpaвi Aтaмaннyка i Bep6ицькoгo, o6винрaчeний вiAпoвiAaе:

_ Aнi з Пiдгaйним, aнi з ким-нe6yдь iнIцим пPo спPaвy
Aтaмaнs1rка i Bep6ицькoгo я не гoвoPиB.

Ha залитartнЯ' чи o6винра.lений скoнтaктoвyвaв Пiдгaйнoгo
з Мигадем i ни зaстepiгав ШAгaйнoгo, щo6 6р o6epеясний,
AaIoчи гpoшi Мигалeвi, o6винyвaчений вiAпoвiAае:

- Пiдгaйнoгo з Мигадем я нiкoли }Ie скoнтактoвyBaB' анi не
AoпoМaгaB iм скoнтaктУBaтИcя. ЖoAних зaстеPе,кeнЬ щoдo Мигaля y

фiнaнсoвих питaнняx не po6ив, 6o йoгo з цьoгo 6oкy не знaю.
Ha запитанtIя' чи o6винyвaнений AoPyчaB Пiдгaйнoмy
зaкyпoвyвaти з6poro тa Bикorryвaти вiйськoвo-6oйoвi 3aвAа}lня'
o6винрaнeний вiAпoвiAaс:

_ II]e Paз нaгo,loшylo' щo iнхteнеpa БoгAанa ПiAгaйнoгo зoвсiпr
не зн€Цo' oтх(e' }Iе мiг Aaвaти йoмy AopyяeнЬ щoAo з6poi тa вiйськoвo-
6oйoвих зaBAaнь. Iнженep БoгAан Пiдгaйний, фoтoгpaфiro якoгo я
сьoгoднi 6arив, менi нe вiAoмий. Hе пpигадyro, щo6 рaгалi кoли-
не6yдь paнiшe чyB це пpiзвище.

H" зaпитaння' ви o6винyвaчeний нaказyвaB Шдгaйнoмy a6o
Мигaдeвi пpиpo6ити мaгaзини дo "opтгiсiвn, o6виtlyвачений
вiAпoвiAае:

- Hi Мигalевi, нi Пiдгaйнoмy тaкиx нaкaзiв я не вiдAaBaв.
Ha зaпитанt|я' ЧИ o6винyвaseний зак1rпив зa пoсеPeAництвoIt{
ПiAгaйнoгo а6o Мигaдя пiвкiлoгpaмa pтyтi, мoB,UIB' п{a€ Aдя
неi мiсце, o6винyвareний вiAпoвiAaс:
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Пpoтoкoли дonитiь Пpoвiдникo KE oYH Cтeлoнo Бoндepн

- Hi в кoгo ttiкojrи pтyтi я He закyпoвyвaв' 6o вoнa 6y^а менi
нeпoтPi6нa' i пpo тe, щo6 ii Aля }4eне пpид6aли Пiдгaйний a6o
Mигаль, Мeнi не вiдoмo.

Ha зaпитaння, чи o6винyвачений пpид6aв y Пiдгaйнoгo
пiстoлeт Ф.}I. 6,35 мм i чи вiAol{o o6винyвaveнo}'y' щo цeй
пiстoдeт 6ув пpид6aНИЙ 3a пoсеPeAI{ицтвoМ качIvrapськoгo'
o6винyвaveний вiдпoвiдаe:

_ Жoднoгo пiстoлeта' зoкpеМa Ф.}I. 6,35 мDt' я вiд Пiдгaйнoгo
нiкoди не дiстaвaв. ПPo пoсePeAHицтвo Канмapськoгo y пpид6aннi
з6poi vеpeз Пiдгaйнoгo нiчoгo нe знaю. .A,oзвoлy н. uoлoдi""я з6poсlo
я нe lvlalo' тoмy нiкoли нelo He вoлoдiв.

Ha запитaIrHЯ, чvL o6винyвaнeний дiставaв з6poю з пpoвiнцii,
зoкPeМа з Пepeмиц'ля, i ни пiстoлети, якi ,A,apiя Фeдак свoгo
чaсy Мада пpи сo6i, пoхoAи]rи з Пеpeмиrпля, o6винувaчеlrий
вiдпoвiдaс:

_ тTIe Paз зазнaчaю: я нiкoди нaвiть нe намaгaвся Aiстати з6poro
чи тo y Aьвoвi, чи тo 3 ПepeмиIлля, ни з 6yдь-якoi iнlцoi мiсцeвoстi.
Hiчoгo мeнi нe вiдoмo пpo тe' щo6 [apiя ФеAaк lvrаJrа кoдись пPи
сo6i якiсь пiстoлeти Й 6улa затPиМaнa зa ix нoсiння, i  я<oдних
вiAoмoстей пpo тe' щo6 пiстoлeти, якi вoнa Мала пpи сo6i, пoxoAили
з ПepемипrJlя' я Ilе маto.

Ha зaпитaнrIя, vи o6винрачений нaкaзyвaв Пiдгaйнoпly
дiстaти дr7lя гoстя з ..Cахаpи'' 

Чv1 F^Я Ae6eдя пiстoлети 6,35,
o6виltyванеl lий вiдпoвiдaс :

- Жoдlrих нaкaзiв дiстaти пiстoлeти дrя Ae6eдя я Пiдгайнoмy
нe вiAAaвaв, oскiльки lli Пiдгaйнoгo, lli Ae6eдя зoвсiм нe знalo.

Ha запитalII{я' чи o6винyванений дaвaв Пiдгайнoмy oдин
пiстoлeт, який пoхoдить з ПepемиIItд,I' A,IJI Канмаpськoro, a6и
тoй дaв йoгo Яpouleвi зaмiсть 6apа6аннoгo пiстoдета, якиЙ
cвoгo чaсy Яporш дав oницrкевичy' кoди тoй виpyruaв rra кyPси
дo Haдвipнoi, o6винyвачeний вiдпoвiдас:

_ Жoднoгo пiстoлeта для КaнмapсЬкoгo ни Яpoшa я нe AaBaв.
Пpo те,- щo6 Яporш кoли-не6yдь пo3ичЕlв olrиruкевиvy PeвoдьBep' кo,rи
тoft ви6иpaвсll Ao Haдвipнoi, мeнi нiчoгo нe вiдoмo.

Ha зaпитaння, tlи в тpавнi 1934 o6винyвavений давaв
Пiдгайнoмy пoчистити пapa6eлyм i vи цей пiстoдет вilr paзoпr
з ПAгaйним випpo6oвyвaв, o6винрачeний вiдпoвiдaс:

_ Жoднoгo пiстoлeтa, y т. ч. пapa6елyмa, я Пiдгайнoмy на
чищellrlя I{e Aaвaв' i нiякoi з6poi, зoкpeмa згядal{oгo пiстoлeтa, я з
Пдгайним не випpo6oвyвав.

Ha зaпитaнНя' Чv| o6винyванeний дiставaв Пiдгaйнolиy чи
кor'ry-нe6yAь з oУH сyll4кy з 6.мa гPallaтalvlи' o6винyвазel.lий
вiAпoвiдaе:

- Hiкoли 2кoAIIих гРанaт y п{eнe не 6yлo, тoмy давати iх
Пiдгaйнoмy чи кoМyсЬ iншoмy я нe мiг.
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Ha запитaння' чи o6винyвaveний Aiставaв Пiдгaйнo}ty чи
кoпry-не6yдь з oУЕI пeтaPAy' якa IvraДa 6yти зaстoсoвaнa
пPoти Koссo6yдзькoгo, o6винyвaчeний вiAпoвiAaе:

- Hi Пiдгaйнoмy, нi кoМyсь iнrпoмy xсoднoi I]етаPAи я не
дiстaвав. Хтo такий Кoссo6yдзький, мeнi нe вiдoмo, тoмy й пiд,стaв
зaстoсoвyвати пPoти }Iьoгo пeтaPAy я нe мaв.

I{а зaпитанt|Я, Чv| пiA чaс нaPaAи з Mигaдем i ПiAгaйним
o6винyваveний схвaдroвaв пдани напаAy: a) нa пoсильнoгo 3
елeктPoстаIIцii, нaкaзyючи 3a ниIvt слiдкрaти; 6) нa oфiцepa з
вyл. Byлецькoi, нaкaзyroчи PoзPo6ити дeтaльний плaн тoгo
нaпaAy; в) нa пoсильнoгo з 6aнкy Пoдьськoгo 6iltя
ytliвеpситeтy' AаIoчи Мигадевi 50 зд. нa пiдкyп пopть€ тoгo
6анкy i накaзyюrи викoPистaти Aдя нaпaAy aвтoМo6ijrЬ'
o6винрavений вiAпoвiAaе :

_ ПPo пJlан}.вaнI{Я I{aпаAy нa пoсидьtloгo з еДeктPoста}Iцii' Ilа
пoси,lЬнoгo з 6aнкy Пoльськoгo vи нa oфiцepa з Byлeцькoi мerli нiчoгo
не BiAoDro' У цiй спpaвi rкoднoi I{аPaAи з Мигадeм чи ПiAгaйrIим я нe
пpoвoAиB. 50 зд. на пiдкуrп пoPтЬ€ в 6aнкy Пoльськoмy я Мигaлевi
нe AaBаB i нiчoгo пPo мo)кJlиBiсгь викopиста}l}Ul автoп4o6iля не гoвopив.

Hа зaпитaнР!Я' ч|4 o6винравeнoмy вiдoмo пPo пJrанyBaI{ня
пoAалbцrих l{aпaAiв iз пoгpadyвalltrям нa гPoltloвoгo Jrистoнoцty
в uПpoсвiтin нa БoгAa}riвцi, lra ювелipa' пPo пдaн Яpoшa,
o6винрaнeний вiд.гroвiAaс :

- ПPo тaкi пдани я l{iчoгo нe чyв.
Hа запитанtIя' чи o6винрaryвaний poзpo6ив пдан нaпaAy:
a) нa aвтo6Ус, Щo iзAить дo Клепapoвa;
6) на кaсy в Мopшинi;
в) нa пoiзд Aьвiв - Cтpий;
г) нa пoiзд, я:кИЙ вo3ить гpoшi дo Cте6никa,
o6винyвasениЙ вiAпoвiAае :

_ Taкиx пдaнiв щoAo згaдalrих пylrктiB a), 6), B), г) я нiкo,rи
нe пPoпoнyвав i нi з ким пpo тaкi спPaBи I{e гoвoPиB. -

Ha зaпитaння, vи o6винyвaчеllий нaказyвaв Пiдгайнoмy
пoixaти Зl тPaвня дo .A,poгo6иva нa кoнтaкт y спpaвi
запдaнoвa}Ioгo нaпаAy i давав йoмy зaпискy з пapoдeпl'
o6винyвaнеtlий вiAпoвiAae:

_ Iздити дo ,Дpoгo6ичa нa якiсь кoнтакти я ПiAгaйнoп{y нiкoJtи
нe нaкa3)rBaв i нiякoi записки з паPoJrеD{ AдJI пo,lегIцеtlня кoнтaктy
йoмy нe Aaвaв.

Ha заIIитaння' rи o6винyвaчeний Aaвaв IIaказ нe тi,rьки в6итYt
Бачинськoгo' зaIvIaниBIIIи д/rя цЬoгo в сiльськy пriсцeвiсть, a й
зaкoпaти йoгo тpyп, o6винyвaнeний вiAпoвiAaс:

- Я вrке зaзЕIaчaB' щo нiкoди }I(иттяIvt Бaчинськoгo нe пеPeймaвся
i нiкoпry )кoAних нaкaзiв зalиaнIoвати йoгo y сiльськy мiсцeвiсть, щo6
тaм у6ити й зaкoпaти, нe вiAAaвав.
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E Пpoтoкoли Аonитig Пpoвiдникo KЕ oуH Cтoпoнo Бoндepн

Hа 3aпитa}Iня' чи o6винyвaveний AoPyчаB Пiдгайнoмy
пoгoвoРити з КavмаpськиМ' щo6 тoй зaйнЯBся в6ивствoМ
Бaчинськoгo, o6винрaчений вiдпoвiдас:

- Tакoгo Aop}д{еt{I{я Пiдгaйнoмy я нe AaBaв i нiчoгo спi^ьнoгo
зi спpaвoю в6ивства Бaчиlrськoгo нe маIo.

Hа запитaння' чи o6винрaнeний схвадlоваB зaпPoпoнoваний
Канмаpським i пepeказаtlий ПiAгaйним пДaн у6ити
Бачинськoгo oтPy €ниМ }lo)кем i чи o6винyвasений дaвaв
Пiдгaйнoмy д.ltя зAiйснeння цьoгo п.ltaнy oтpyений стилeт'

Io6винyвavений вiдпoвiдaс | :
_ ПPo iснрання якoгoсь плaнy в6ити Бaчинськoгo за AoпoМoгolo

oтPy € t lих стилeтiв я нiчoгo нe зIlaю. Hi Каrмapський' Hi Пiдгaйний
пpи мeнi пpo цей пДаII нe згадyвaли. oтpyенoгo стиJleта я lr iкoди нe
мaв i ПiAгайIloмy йoгo нe Aавав.

Ila зaпитанllЯ' чи o6виrtрaнeний oдepх<рав звiт пpo rleвдалий
заМах нa Бaчиllськoгo i в зв'язкy 3 циМ }Iакaзрaв Пiдгaйнoмy,
Мигaлeвi чи кoмy-нe6yAь iнtпoмy якнaйшвидure в6ити
Бачинськoгo, Io6виrlyвavений] вiдпoвiдaе:

- ЖoAних звiтiв пpo нeвдалий 3aМах на Бачиllськoгo я цi вiA
кoгo нe oтPиМyвaв' нa йoгo в6ивствi tIе Haпo,r,Iгaв i нiяких нaказiв
щoAo цьoгo нi Пiд,гaйIroмy, нi Канмapськoмy' нi 6yAь-кoмy iншoмy
нe вiAдавав.

Ha зaпитartl{я' чи o6винyвaveний дaвaв 2О зл. Пiдгaйнoмy нa
витpaти' пoв'язаrl i  з зaМaхoМ нa Бaчиttськoгo, o6винyвavений
вiAпoвiAас:

- Taкoi сyМи tla згаAа}Iy спpавy я нiкoмy, зoкPеМa Пiдгайнoмy,
tle Aaвaв.

Ha запитан}tя' чи Мигаль звiтyвав o6винyвачeнoмy IIPo те' щo
paзoм iз Ceнькiвим y6ив Баuинськoгo, o6винyвазений вiдгtoвiдaс:

_ ЖoArlих тaких звiтiв я tle oAеР)кyвaв. Пpo тe, щo6 Мигадь iз
Poмaнoм Ceнькiвим у6илlа Бaзи]Hськoгo' менi нiчoгo нe вiдoмo.

Чи o6винрачeний paдив Пiдгайнoмy вiдпpaвити Мигаля пiсля
в6ивствa Бaчинськoгo в сeлo?

_ Hiкoди тaкoi пopади я нe AаBаB.
Чи o6винyвачений нaKазyвав yзимкy 1933-34 cтe>кити зa
Кoссo6yдзьким, a6и пoтiм йoгo в6итl?

_ Я вrке кaзaв' щo нe знaю )I(oAtloгo Кoссo6yд3Ькoгo' тol\,ty нe
6yлo сенсy Aaвaти PoзпoPяA}I(енtlя сте)t(ити за ниМ чи в6ивaти.
3pештolo, я не мiг вiдAaвати тaких нaкaзiв, тoмy щo не lvtaв }ДEllя цьoгo
пiдстав. Я мiг 6и тiльки зaпPoпoнyBати пдaн' a нe вiAдaвaти

PoзпoPяA)I(еtItlя чи tlакa3и' oскiдьки я Hе € чJlеHo}r oУFI.
Чи o6винyвачeниЙ a6o хтoсь iнпrий з opганiзацii пPoпoЕIyBав плЕlн:
a) нaдiслати AoAoмy Кoссo6yдзькoМy пaкyнoк iз 6oм6oю;
6) заклaсти пeтaPAy в кiнoтeaтpi пiд кpiслoМ' нa якoМy IvIав
cидiти Кoссo6yдзьк|4Й, i B зB'язкy з oстaннiм плaнoМ Aaвaв

Бoйoвики OУ}l

Mацейкo Г|lutopit"l

Пpoтoкonи дoпитiв Пpoвiдникo KЕ oyr i  Стeпoнo Бoндеpи
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Пpoтoкoли дoпнтiэ l7poвiдникo KЕ oYH Cronoнo Бoндepн

Пiдгaйнoмy петaPAy i скoнтактoвyваB йoгo з oAIIиIvr
елегaнтним чoдoвiкoм' який п4ав цIo петaPAy пiдклaсти?

- 3гадaних пJraнiв я нiкoди }Ie пPoпo}ryBав i взaгалi пpo tlих
Hе чyв. ГIетapдy Пiдгaйнoмy я нiкoди tIе AaBaв, пPo щo Bx(е
згадyBaв' i з лloдинoto 

' 
ЯKa 6 Мaда тy петaPдy в кiнoтеaтpi пiAкJraсти,

}Ie скoнтaктoв}.в€lв. oскiдьки нiлкoi пeтaРAи я ПiдгaйнoDry не AaBaв'
тo й oтPиМaти [i вiA ньoгo не мiг.

Ha запитatIня, чи o6BиHyBaчеHиЙ пiсля ви6щу 6oм6и в
APyкaP'ri Яськoвa нaкaзyвaв Пiдгaйнoмy чи кoмyсь iнIuoпry

Poзпoчати сте)l(е}lня 3a Кoссo6удзьким i в зB'язкy 3
зaплаrroва}lим заМaxoМ нa oстанньoгo Aaв€rв Пiдгайнoмy ддa
пiстoдети?

- Hiякиx пiстoлетiв, якi 6 мaли 6У'n BикoPистaHi пpoти
Koссo6yдзькoгo, я Пiдгaйнoп{y lriкo,lи не AaBав i стeжити 3a
Koссo6yдзькиМ rriкolЙy нe rlaкaзyвaв.

Hа зaпитанHя' чv| o6винyвavений накaзyвaв Пiдгaйнoмy i
Мигaдевi poзpo6ити п,raн y6ивствa Кoссo6yдзькoгo,
Io6винрaнeний] вiдпoвiдae:

_ Hi Пiдгaйнoмy, нi Мигaлю, нi 6yAь-кoмy iншoмy poзpo6ляти
якiсь плаtIи, пoB'язаtli з y6ивствoм Кoссo6yдзькoгo' я не HaкaзyвaB.

Ha запитан}lЯ' чи Aaвaв ПiAгaйнoмy Миtц'як Aл,I тиx лroдeй,
якi здiйсrIили заМах на Кoссo6yA3ькoгo' щo6 вoни скoPистаJrися
}Iиt\,t y paзi apeштy, o6виrryвaveний вiAпoвiAае:

_ Мипr'якy я нiкoди Шдгaйнoмy Hе AaBaB i нiяких вкaзiвoк щoдo
тoгo' хтo' з якoк) }reтoю й кoди мaе тoй ]r{иIД'як зaстoq/вaти' нe AaвaB.

Ha питанItя, ни o6виIlyвaчeний oд'еP)кyвaB PaпoPти пPo
HеBикoIIанIIя ABoх замахiв нa Koссo6yдзькoгo на пepeгoнах i
чи B зв'язкy з циМ tlaкaзyвав пPoвeсти якeсь Poзoliдyвання,
I o6винyвaвений ] вiдпoвiдaе :

- Пpo спpo6и BЧv||IvlTv| заIvraх нa Кoссo6yдзькoгo менi нiчoгo не
вiдoпro, i я<oднoгo poзслiдрaння y спРaвi невдaлoгo 3aмaхy нa
Koссo6yдзькoгo я пPoвoAити IIе накaзyвaв.

Hа зaпитalrня' чи вiAoмo o6винрaвенoмy пpo iснyвання планy
в6ивствa Koссo6yдзькoгo 6iм в'язницi, [o6винyвasений]
вiAпoвiAаe:

- Менi пPo цe нiчoгo нe вiдoмo.
Ha зaпитанHя' Ч|4 o6винyвaveний llaкaзраB пPoBести Poз-
вiдyвальнy po6oтy щoдo 

..Pади'' i ..Пpaцi", 
[o6винрaveний]

вiдпoвiдaс:
- ЖoAнoi poзвiдральнoi po6oти, пoв'язaнoi 3 чaсoписаIr{и

"Пpаця'' i "Pада'', я пРoвoAити rre AoPyчaв. Менi вiдoмo, щo такi
чaсoписи BиxoAиди. IнoAi я iх читаB i зllaю, щo вo}lи 6уlи
пpoкoмyнiстичЕIo l{aJrаштoваrri. Я rrе заyвaх(ив' щo6 вoни B||cтУПa^|4
пPoти oУ}I, y всякoмy paзi пpoти yкpaiнськoгo нацioнадiстичнoгo
P}.хy lне] 6opoлиeя. Cпpямрaння тих виAaнь я нe пiдтpимyвав.

Пpoтoкoлп Аoпнтiв Пpoвiдннкo KЕ oYH Cтoпoнo Бoндopи

Ha запитанt|я' чv| odвинрaвeнoмy вiдoмo пpo ви6щ 6oм6и
в дpyкаpнi Яськoва 2 тpaвtlя 1934 p., [o6винyвasений]
вiAпoвiAае:

- 3 пpeси я AoвiAався, Щo B APy'(aPнi Яськoвa стaBся ви6у,
Хтo 6yв винyBаTцеIr{ цьoгo ви6yцl' I{е знalo.

Ha зaпитaнt|я| ч|4 o6винyвaтений пoпеpеркaв ПiAгaйнoгo' щo
6oм6osv|i| замaх нa APyкaPню Яськoва 6yдe скoснo 2 тpaвня
1934 p., мiж l2-oro та 14.oю гoAиHаIr{и' й y зв'язкy з циIvr
кaзaв Пiдгaйнoмy зa6езпечити сo6i aлi6i, Io6винyвa'rений]
вiAпoвiAае:

- ПPo те' щo 6oм6oвиЙ зaп,t€D( нa AP}каPrrro Яськoвa 6yAe скoснo
2 тpaвня 7934 p., я Пiдгайtloмy rlе пoвiдoмляв,6o й сaпr пpo цe нe
знaв. Tак саМo Я нe мiг пPoсиTи Пiддaйlloгo, щo6 вiн зa6eзпечив сo6i
на I1ей Aeнь aдi6i, 6o Ile знав, щo тoгo A}Iя стaHетЬся.

Hа запитaнНЯ' чv| o6винyвaзeний пiсля ви6уху в дpyкapнi
Яськoвa гoвoPив Пiдгaйнoмy чи кolltyсЬ iнlпoмy, щo rкiнка, якa
пiAlqaДa чи пPинеслa 6oм6у y вказЕlнy Apyеprrю' вх(e пoкиtlyлa
Аьвiв, Io6винрaнений| вiдпoвiдaс:

- Пpo те' щo я<iнка, яка пPи}Iеслa 6oм6у B Apyкapню Яськoва,
B)I(e пoкиrryдa Aьвiв, я нi ШAгaйнoмy, нi кoмy-нe6yAь illtшoмy нiкoли
не гoвoPиB. Toгo дня, кoJrи B цiй дpyкapнi стaвся ви6у, я 6Уъ У
Aьвoвi, аде Aе знaxo.циBся мi;,к L2-oIo тa I4-olo гoAиtIаМи' tIе
пам'ятalo.

Ha зaпитанHя' чи o6винyваveний paдився з ПiAгaйним щoAo
пеpе6рaння мiн. Пеpaцькoгo B CтpиIo i ни гoвopив йoмy щo.
не6yаь пPo зaплaнoваtli зeлeнi кaAPи' Io6винyвaveний]
вiAпoвiAае:

- 3 ПiдгaйНv|Nl 
'r 

пPo цe нiкoди нe PoзмoвJrяв. Я взагалi нe знaв
пpo пеpе6рaння мiн. Пеpацькoгo в Cтpиlo, aнi пpo зeлeнi каAPи.
TTIo тaке зеденi каAPи, знаю: цe технiчний тepмiн дi,rя пoз}Iaчeння
гPyпи AезеPтиpiв, якi втекJlи з вiйська й пiA час вiйни пеpехoвyвaJrисJr
в дiсaх.

IHa зaпитaння,] vи o6винyвачений гoвoPив кoли-не6yдь
Шдгайнoмy а6o кoмyсь ilruroмy, щo с..iriA PoзгoPIIyги po6oтy uнa

iнпroмy теpeнi' ' i щo дo цiеi iнlлoi po6oти тpe6a зaлyнити
Мацeйкa, o6винyвaвеrlиЙ вiдпoвiдaе:

- Hi пpo пiAгoтoBкy po6oти нa iнпroмy теpeнi, aнi пpo тe' щo Ao
цiеi po6oти с.lriд зaлylити Мaцeйка, я нi Пiдгайнoмy, нi кoмy-нe6yдь
iнIпoмy нiкoди не гoвopив. Mацeйкa я нiкoди lle знaвl тoмy не 6yлo
лсoAнoi пPичини цiкaвитися ним. Гpигopiя Мaцейкa, фoтoгpaфiю
якoгo мeнi сьoгoцti пoкaзaли' я нiкoди в яситтi нe 3Hав i rкoAних
стoсyнкiв iз ним Ilе мaв.

Ha зaпитанtlЯ' Чv| o6винyвaveний зaпитyвaв ПiAгайнoгo a6o
кoгoсЬ iнtшoгo, чи мiг 6и Maцeйкo виixaти нa тижlriв 3o двa
i чи мiг 6и дicтaти [...], o6винрaчений пoвiдoмляс:
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Пpoтoкoлн дonuтiв I7PoвiАн.|кo KЕ oУH Cтoлoнo Бoндopи

_ ПPo те' чи мorке Мaцейкo виixaти нa Aвa тияtнi, я нiкoгo нe
зaIIитyBaB i йoгo фoтoгpaфii в Пiдгайнoгo нe пPoсиB.

Ha зaпитaHI{я' ЧИ o6винyвaveний AoPysaB Пiдгaйнoмy
скoнтaктyвaти Мaцейкa з o6винyвarеним i чи }Ia кoнтaктi з
Mацeйкoм o6винyвavений oдеpл<yвaв вiA ньoгo фoтoгpaфii,
o6винyвaнений вiAпoвiAaс:

- Cкoнтaктyвaти Меttе 3 Мацейкoм я ПiAгaйнoгo нiкoди нe
пPoсив. Як я вхсe зaз}Iaчав' Maцeйкa нe знalo' нiкoли з Hим Hе
зyстpiнaвся i хtoAнoi свoеi фoтoгpафii вiн менi не AaвaB.

Ha зaпитaння, sи o6виlrрaчeний нaкaзyвaв ПiдгaЙнoмy
вкpaсти a6o вiдi6pати в кoгo.не6yAь пiстoдет "Гiспaн,', a6v|
пoтiм пepeдати йoгo Мацейкoвi, o6винyвarений вiAпoвiAaе:

- Ж'oAниx нaкaзiв тaкoгo змiстy я ПiAгайнo}ry не вiAдавaв.
Ha зaпитaння' чи o6винyвaнений давaв Мaцeйкoвi нa гopi
Cтpaveння пiстoлeт "Гiспaн'', oтpимaний вiд Шдгайнoгo, i vи
oAePх(aв тoAi BiA Мацейка 2 tpaнaти, o6винрaveний
вiAпoвiAaе:

_ Ha гopi Cтpaнення )кoAниx зyстpiveй iз ПiдгaЙнvtм чи э
Мaцейкoм я нe маB' тoмy й не мiг пеPед.aти oстaнньoll{y пiстoдeт
..Гiсftан'', aнi oтpимaти вiд ньoгo гPaнaти.

Ha зaпитaння' чи o6винрaveний poзсеpAився чеPе3 Tе' щo
Гpиць Мaцeйкo залицrив Jlист' Aе писаB пpo свiй вiд'iзд y
пoAopoх(' з якoi rvlo)кe не пoBeP}Iyтися, o6винyвaчений
вiAпoвiAaе:

- ПPo T€, щo Гpиць Мaцeйкo зaдицIаB якиЙcь дист' Aе
пoвiдoм.ltяв, щo BиPyIIIа€ в пoAoPo)t(' з якoi Мo)I(е ttе пoвеPнyтися'
менi нiчoгo нe вiдoмo. oскiдьки пpo такий 

^v|cT 
я нiчoгo не зHaIo'

нe poзyпriro' чolиy мaв 6и чePез це сеPAитися.
Ha запитaння' чи o6винyвavений казaB Пiдгaйнoмy чи кolr{y-
не6yдь iнrпoмy, щo Бa6iй yтискa€ мoдoAЬ' щo вiн мa€ oхoPoнy
i щo o6винyBaчeнo}1y вiдoмa йoгo aдpeсa, o6винрaчeний
вiAпoвiAaс:

_ Пpo тe' щo диp. Бa6iй yгискa€ DroJloAь' щo я мalo дaнi пpo
йoгo oхopoнy тa мiсце пPo)I(ивaHня, я нiкoмy не гoвoPиB. 3нaro, щo
диp. Бa6iй мaв певнi кoнфлiкти з )rчнями' 6o 6ув Ao }|их Ay)I(е
сyвopий, алe пPичиttи циx кoнфлiктiв менi нe вiAoмi. У L932 a6o
L933 я мaв iз }rим сyгичкy чеPе3 тaке. Koди eкстеPни скдaAaJrи
писЬмoBy мaтyPy*' я пpи6ув Ao гiмнaзii з нaмipoм Bикoнaти таIt{
зaвAaння з мaтеМaтики. .A,иp. Бa6iй пoпriтив меHе Й запитaв, щo я
тyт po6лю. Я вiдпoвiв, з якolo }tетolo пpи6ув..Д.иp. Бa6iй зayва,кив'
щo цe HeмoPаJtьнo' Toдi я BитягtIyB свoс пoсвiдvення i пoказaв йoмy.
!.иp. Бa6iЙ' oAHaк' мoгo пoсвiднeнHя He пoвеPнyв. ,Д.eсь rеpeз мiсяць,
зAa€ться 19 6еpезня, пiA чaс AеPx(aBних yPoчистoстей диp. Бa6iй

Пpoтoкoли дonнтiв Пpoвiдннкo KE oYH Cтэлoнo Бoндopи

6уъ пo6итий нe вiAoмими мeнi oсo6aми. У зв'язкy з цим я 6Уъ
заaPеIцтoв€l}lий пoлiцiсlo як пiдoзploвaниЙ у нaмoвi Ao тoгo traпaAy.
Чepeз двa днi мeне випyстилvt i пoвePrty,tи пoсвiдвенlrя, яке мiсяць
тoмy зa6paв AиP. Бa6iй.

Hа зaпитaння' чv1 13 веpвня 1934 o6вищrвaвений вiAAaвaв
Пiдгайнoмy накaз фити нa Бoгдaнiвцi стyдентa-пPoBoкатoPa
i ни дaвав Пiдгaйнoмy паPoдь AJlЯ пoJrегIIIенtIя кoнтaктy 3
Кopoлишиним i ще з oAнiеro oсo6oю, якa малa тoгo гiмнaзистa
VII клaсy в6ити, o6винрaнeний вiдпoвiдaс:

- У vepвll i 1'934 p. rri Пiдгaйнoмy, нi 6yдь-кoмy iнrшoмy
в6ивaти стyAeнта ||И гiмнaзистa vII класy' щo нi6итo 6Уs
кoнфiдентoм' я нe наказрав. Tак самo я rtс BиAaвaв Пдгaйнoмy rи
кoмyсь iнrшoмy паPoлЬ дrllя пoдегIцeн}rя кoнтaктy з якotoсь oсo6olo,
якa пoвиttll a 6уla пoказати тoгo гiмlrазистa.

I{а зartитаlrня' чи o6виrlyваvеtIий дaвав Кatмapськoмy гporui,
a6и тoй пoiхaв Ao Pавичa i зaспoкoiв Aтaмaнвyкa i
Bеp6ицькoгo' цlo oУH пpo tIих пaМ'ятaс й дoмaгaтиIr,teтЬсJl
пoм'якrцеtIня iхtlьoгo виPoкy' o6винyвaveний вiдпoвiдaе:

- Hiкoли €вгенoвi KаvмapськoМy 2кoAltих гporпeй я не дaвaв i
ixaти в Pавич зi згaданoto Мeтoю нe }rакaзyваB' тorvfy щo Каuмapськoгo
Hе зHаro. €вгeнa Кalмapськoгo, <|toтoгpaфiю якoгo меIli сьoгoднi
пoка3али' я нe знаtо' rliкoди з tlим нe 6aяивcя, нe PoзIvloв,lяв i rкoдних
зyстpiveй iз ltим нe Мaв.

Ha зaпитаrIня' xтo 6р викoнавцeм y6ивствa Пеpaцькoгo i хтo
нrrмoвjrяв Ao цьoгo заJvlaхy' o6виllyвaнений вiдгloвiдaе:

_ Hiчoгo }Ie знalo.

| 5 / I' |9 3 5. /Bал. I Bалiг уpcькиЙ| /
oгoдorцення пoпePеAЕIьoгo poзслiдрatrня зJloчинy зa ст. 26.27.

/20025/ I<К.

16 /I.I935. /Baл. IBa'r iгypський], Мop. /
oчtta ставкa Cтепaнa Бандеpи з Poмаltoм Мигалeм. oстаltI l iй
y пPис}.тIIoстi o6винyвaЧеI{oгo Бaндepи гoвoРить:

_ Cтепаrl Бaltдеpa, якиЙ cидить пepедi МIIoк)' _ цe та сaмa oсo6а,
яка в 1933 P. Bтягt{yдa },terle в oУH. I-{е вiн у 1933 впеPlце скaзaв'
щo ЯIкiв Бaчиrlський кoIlфiдeнт, i тoгo я< Poкy нa Пoгyляllцi tIаказаB
тoгo саМoгo Бaчинськoгo зaстpiлити. У пpисyпroстi Пдгaйнoгo вiн тoAi
ска3aв навiть, щo' зaстРе,lивIди БaчинсЬкoгo' тpе6а пoтiм зaстoсyвати
ви6yхoвi РечoBини' щo6и знищитv1 TPУп. Пoкaзaний мeнi сьoгoднi
Cтeпаlr Бaндеpa € нaт)G|е}lttикotvl у6ивcтьa стyAентa Якoва
Бачинськoгo. Biн пеpший висгyпив з ilriцiативoю в6ити йoгo i всeлив
y мellе цIо A}.Мкy' щo спotlyкaлo Iиеrre застpiлити Бa.lиttськoгo. CтепаrI
Бандepa 6yв тaкorк irriцiaтopoм у6ивcтвa Кoссo6yдзькoгo. У тoмy,

щo я в6ив Бaчинськoгo, с й мoя пpoвинa: Bчиttив тaк vaсткoвo пiд
BпJrивoIvr влас}Iих }Iaцloналlстичниx i peвoлtoцiйllих пePекorratlЬ.
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Пpoтoкoли дoпитiв Пpoьiдникo KЕ oун Cтeлoнo Бoндopи

Пiсля в6ивствa Ба6iя yсе yкPаiнське сyспiдьствo вiпвеPнyдoся
вiд oУH. Toп< i вaм. дp}nкe Банпepo, rIopa змiнити свoi пеpeкoнаllня
i визнати, rIlo ми чиниди гloгаlro, rцo6 yкpаiнськa мoлoдь нe йrшдa
нaшoю AoPoгoIo: Biйнy Ми пpoгpали.

o6винyвачений БандePa вiдпoвiдaс:
_ Усе, lцo в мoiЙ пpисрнoстi скaзав Мигaль, _ }reпPaвAa.

I /N .1'935 . / у Мoкoтiвськiй в'язницi y
Baл. IBaлiгypcькиЙ| f

Baprшaвi/

- II]e paз нaгoлoluУю, Щo дo oУH Hе нaдe)кaв' 6o пoдiтикoю нe
займaюся. Haлеясy Ao тoгo типy людeй' ЯKi Hе лlo6лять poзвoAити
тeopiй, я JrюAиЕIa д.ii. Маю тaкy нaтypУ, Щo кojlи B чo}tyсь нe
poзyмitoся, пpo те IIе гoвoplo. B oУн Я trе встyпaв, 6o нe ввa)Kaв зa

дoцiльI'Ie 6paти яку-trе6yAь yчaсть y Aiяльrroстi r1iеi opгarriзaцii. .A'aлi
IIa цю теМy гoвopити I, lе хoчy.

Hа зaпитaннЯ' чИ o6винраveIlиЙ нe встyпaв в oУH чеPeз те'

щo вBa)кaв' lr i6и йoгo тyди IIe пpиймрь a6o з t lьoгo тaм нe
6yAе >кoдIloi кopистi, o6виllyвaнeний вiAпoвiAaе:

- Пoвтoprolo: я BиPiцIиB нe встyтIати в oУH. Ha це 6ylo 6агатo
пPичиtI' пpo якi BoДiв 6и гoвoPити пеPеA itllцип,t зi6paнням, a нe B
сyдi. oУH я зoBсjм нe цiкaвився' стaвиBсlI дo цiеi opгаrriзацii 6aйдpкe.
Я нацioнaлiст зa пеpекoнаtlняIии' a дo oУH IIе наJre)кy.

Ha запитанtIя' чи o6виllyваveIlий ввa.rкав oУH opганiзaцiсlo
пoтpi6rIoro й кopиснoto A,lЯ yкpаiнськoгo [нapoдy,
o6виllyванerIий] вiдпoвiдaе:

_ Biдпoвiдaти Itа це питaнrtя вiдмoвляlося, 6o вoнo стoсyеться мorх
пеPекoнaIIь' a KаPаIoть tte зa пepeкoнaння' a зa вчиtlки. lTpинaгiднo
пPoIцy зaзllачити в пPoтoкoлl' щo }lа I{Io тeМy' а саМе пpo мo)к,lивy
нaлeя<rliсть дo oУH, я гoвopиB 6и тiльки пePeA yкPаiнськoro
гpoмaAolo' як6и виtlиклa тaкa пoтpе6a i як6и мeнi надaли сJroвo.
IAeoдoгilo oУH я знalo' адe IIoвePхoвo. IAeoлoгiя oУH з6iгaетьсЯ 3
нацioнaлiстичtloto. Мoi пеpeкoЕIaнtlя вiAпoвiAaють цiй iдеoлoгii.

Ifa запитанtIЯ' Ч|4 o6винрasеtмЙ 6уъ пPиxиJrьtIиKoм мeтoдiв
po6oти oУ}I, Чv1 ставився Ao i] Aiяльнoстi кPитичtIo'
o6винyвaveний вiAпoвiAaс :

_ Пеpед сyAolvt нa цю теIvly нe xoчy гoвopити. У слiAствi, яке
пPoBaAять щoAo МеIIe' пPaгнy AoтPиll{yBaтися oAних пoгляAiв i Ao
кilrця зaлишaтисл вipllим свoiй дoтeпepiпrнiй пoзицii. Hiякий тиск Hе
мoлсe змiнити мoix пoглядiв. 3peIштoto, навiть як6и я щoсь i скaзaв'
сyA звa)кaтиIvrе нe нa мoi 3i3нання, a IIa Aoкaзц. Я нe 6arкаю
пoм'якпlyвати o6ставини' тoмy зaдиIцаIoся пpи свoix пoпepeднiх
зiзнаннях. Poзyмiro, щo Мetre чекас звiдьнення a6o пoвirпaнltя.

Ha настyпне зaпитаtlня o6винрarений вiAгloвiAaе:
_ Пеpе6yвaloчи y дьвiвськiй в'язницi, нa пoсyAi ' y якoМy

oтPиМyBав iхсy, я тiдьки пiдписрався. ЖoAних знaкiв sи зaкликiв,

Пpoтoкoли дonитiь Пpoвiдннкo KЕ oУH Cтeпoнo Бoндopи

rIi6итo зBePнeHих дo iнших заapецIтoвarlих yкpaiнцiв, я нa тoмy
пoсyдi нe писав.

9yддo пoказy€ ttизкy фoтoгpaфii пiдoзproвaних yкpaiнцiв.
06винранyвaний пoвiдolvlля € :

I{е PoзМoвляв. Hазвaниx oсi6 не знаro навiть нa пpiзвищe. II]o6 6yти
тoчttим' AoAаIt4' щo зi згaданих пpiзвиll l чyв тaкi: Kачмapський,
Пiдгaйний, Пaладiйнyк, Мeльник. 3apaз нe пPигадyIo' кoли й Ьiд *oгo
вyв цi пpiзвища. 3aзнaнy, Ulo хoAив' тovнiшe, дeкiлькa pазiв зaxoдив

Cyддя зBePта€ yвагy l{а нeпpавдивiсть твepAlкeння пpo тe, нi6и
o6винрaveниЙ нe знaс Микoлy Аемикa, якoгo нaмoвляв дo
в6ивствa pаlянськoгo кoнсyда y Аьвoвi' яK випдивaе iз зiзнaнь
Макapyцrки, ПiцгайrIoгo тa iнurиx. o6винyвaveний вiдпoвiдас:

- Haпoлягаto нa тolиy' щo Aeмикa, фoтoгpафiro якoгo менi
сьoгoднi пoкaзyвajlи' я l le знaIо нi oсo6истo, нi з виглядy, l l i l la
пpiзвищe, нi нa псeвдo, lliкoли з IIиМ [Ie PoзIvroвляв' тoмy нaМoвлJtти
йoгo дo в6ивствa paдянсЬкoгo кoнсyДa нe мiг.

H-a заyваrкенtlя пPo те' щo o6винрarений дo6pe знав Гpигopiя
Мaцейка, 6o, як вип.llива € iз зiзнань Шдгaйнoгo, д"Ь йoмy
з6poю нa гopi Cтpанeння, o6винyвaнelrий вiAпoвiAaс:

- 3 Гpигopiем Мaцeйкoм я нiкoди нe зyстpivaвся, нiякoi з6poi
йoмy не дaвaв i дo Baprшави 3 )кoAЕIoIo метolo' як мeнi зaкидatoть'
йoгo ttе виrgrикaв.

Ha зayвaлсeння пpo тe' щo твеPA>l(eнЕUI , нi6и o6винyвaveний lre
знa€ Бoгдaшa Пдгaйнoгo, з якиIvI 6ув y пoстiйнoмy
opганiзaцiйнoмy кoнтaктi i якoмy вiддaвaв }Iакaзи щoдo 6oйoвих
спPaв' с наха6нoю 6peюrеto, o6винрaнeний вiAпoвiAaе:

- Biд свoгo твePA)кeння пPo те' щo Пiдгайнoгo зoвсiм lle зtlalo'
я нe вiдмoвдяIoся. 3pеruтoro, нехaй сyA зpo6ить BисHoвки з мoiх
зiзнaнь i сам виpiulИTb, Ч|| пPавAивi мoi зiзнaння. Пoказaних мeнi
нa фoт-oгpaфiях Мaтлy 3eнoвiя, Гopницькoгo Адpiaнa, Cвснцiцькy
Bipy, Хoм'як Ipинy зrlaю тiдьки 3 вигляAy. Ha пpiзвищe назвaliи)(
oсi6, зa l}иtlЯткoпr Cвенцiцькoi, нe зttalo.
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5ш. Пoказаtlих lvleнi на фoтoгpadliях ФeAaк .A,apiю, Чeмеpинськy
oльгy, ,A,мoхoвськy Teoдopy знalo з вигд,lAy i нa пpiзвиu1e. Iмoвipнo,
мiг з ними Aeсь зyстpi ' laтися. У всякoмy pазi пpигаAylo' щo
poзмoвляB iз ФедaкiвIlolo i ЧeмepиllсЬкoro oльгoro. Пoказаl loгo мelr i
Ira фoтoгpaфii Pака Яpoслaва зIIаIo 3 гiмrIaзi i  в Cтpиlо. Ми хoдили

/\o oA}roгo к^асy' a тaкo)r( Ila,leЯ(али дo..I1лaстy'', дe Чaстo 6aчилиcя.
3yстpivалис,I Ми тaкoЯ( y спopтивl loмy клy6i УссK i на стаAiolr i
. . 
Coкoла. Батька' '  . ЯI l le Рaз гrpихoAив i\o }lьoгo AoAoмy в

opгarriзaцiйниx спPaвaх. l}ilr 6yв дo6pим тoвaРиIЦеМ' тoмy й )1<v|^И МИ

Дpy)кlro. Ha пoлiтичl l i  теми гoвoРиди Ми piдкo. Загалoм наrцi
пePeкoнаt{I{Я з6fta^ИcЯ [... l  oУI{' нe poзМoвляли, i . lи Hаде>кав вiн

дo цiсi opгaнiзaцi i , Меtl i  t lе вiдoмo.
Пoкaзаrtoгo мeнi rIa ( loтoгpaфii Iвaна Paвдикa знaro з

Aкaд.[емi.tнoгo] дoмy. I]есl loIo 1934 ми таIvI paзoМ МеIIIкaЛи. Чepез

AеЯкий час Pавдик виiхав кyAись дo Paви-Pyськoi чи дo Угнoва, дe
oтPиМaB лeкцii . Biн ltале>кав дo 

..oсl loви' ' .  
Бyв 

^o6l)иrи 
тoвaPиIIIeМ.

Я знав, шдo йoгo 6агатсl paзiв зaapештoвyвaли. Рoз6iя<rroстеЙ мiяс
}IarциIии пOгlrЯдаМи tIе 6yлo. Ми o6идва 6ули yкpaiнськими
l. lацiol, laлiстами. Poзмoв пpo oУI{ Ми rl iкoJrи нe вe^и.

Мaкаpyшкy Яpo<иirвa, rpoтoгpаr[iro якoгo мel l i  сьoгoдIti пoказали'
зt lalo 3 

..ПДaстy' '  i  спopтивrtoгo )I(иття. JI пoзrraЙoмиt]сЯ з ниМ y
1928 p. пiд vaс пoхoдy. Syстpiнaлися Ми 3 IIиМ lla стадioIti 

..Coкoлa-

Бaтька',. IJoстatl l lс я 6aчvtв йoгo l laвеснi 1'9З4 p. Hаrпa зyстpiн 6yла
випaAкoвoro. Блиясче Йoгo l lе зrlаlo. Мoя PoзМol]a з ним IIе Aaлa
Мo)кJrиBoстi дiпшe пiзtlати йol'o пoгjtJIAи' ЯКv|х Я Irе зllaro. Hа мoto

AУМкУ, вiн Itaцioltалiст, але l1e тiльки Мo €  вPФкe}trr.r l .  Пpo тe, щo6 вiн
Ita,re)кaв дo Екзекyтиви oУI-I i  займaв тaМ Якyсь IroсаAy' мегl i  нi.Ioгo
l lе BlAoМo.

ПаuIкeвича oлександ1rа, <]loтoгpaс}iro якoгo мeнi сьoгoдlr i
пoкaзали' Я зIIаro з Пoлiтеюriки й тoв. 

..oсIloBа' ' .  
Cтoсylrки мi>к нaми

скдалися дo6pi. Чи 6yв rl i l l  I laцioIIалiстoм, мcl l i  l le вiдoмo. Poзмoвдяли
Ми пеPеBФкt{o пPo сIIpави пpoфeсiйIl i .  IIpи меl l i  вitt l l iкoли t le гoвoРив
пpo oУH [...] i  викorlyвав y нiй певtl i  фyl lкцi i .

Ha зayваrкetlltя' щo o6виllрasеllиЙ дo6pe зIIa€' щo Мaкаpylшкa,
Паrпкeвиv, Cпoльський, l l[yхеви' l тa i lIrпi нaJlе)кaли дo
Екзeкyгиви. oскiльки 6pав yчaсть y i i  засiданlIях. як вип^иBae
з зiзrtal lь 6агатьoх o6виltра.Ielrих, o6винyвачel lий вiдпoвiдaе:

- 3алиrшаroся пpи свoix твеpдя<eнrlях: нiяких вiдoмoстeй rlpo тe'
нi6и Maкаpyrшкa, ГIаrшксвич' Cпoдьський, ТTTyхeвиv IIaлe)I(али Ao
oУFI тa Ao ii ЕкзекУтИ|зv|' Я Ilе Мato. Я вiдпoвiдalo тiльки за свoi
зiзнaнlrя i Irесy за Irих пoBrIy вiдпoвiдальrl iсть.

ГIoкaзaнoгo мel l i  IIа фoтoгpaфii Poмана l,Шyхeвича зrlаю з
Пoлiтехr l iки i  

. .Пластy' ' .  3 вигдяAy, l  зt lав йoгo з 1930 p.,  a
пoзнайoмився з I lиМ у |932' Хтo i  зa яких o6стaвиrr МeI{е 3I,IиМ
пoзнайoмив, IIе пам'ятаIo. Ми частo зyстpi. lалися }Ia стаAioнi

Пpoтoкoлн дonнтiв Пpoьiдннкo KЕ oу|1 Cтoпoнo Бoндepи

"Coкoла-БaтЬкa'' i в uoснoвi''. 3aзвичaй пrи o6мillloвa^ися 3 ним
тi^Ьки зaгaДьни]r{и фpaзеrми. Узaгалi я тPиIvlаBс.я пoAaдi вiд TTТщeвиra,
пPoте rIе yникaв йoгo. Удoмa в ньoгo я нe 6рaв. oскiльки 6лизьких
стoсyrкiв lr'iл( нaми не 6yJro' пoглядiв IIIyхевиsa я не знaю. ПPo
спPавy Aтaманчyка i Bep6ицькoгo ми з ним нiкoди не гoвopили.
3pеrптolo, IvIеtIе цi спPaви не цiкaBи,lи. Toмy )I(oAних вiдoмoстей, нi6и
IIIщeвив надс)кaв дo oУH i 6yв 6oйoвим peфepeнтoм' я нe Dtalo.

Ha зарaл<енtlя пPo те' щo IПyхeвиr зiзнaвся, шo 6Paв yчасть
y нapаnаx Екзекyтиви oУFI, o6винyвasений вiAпoвiAае:

- Moл<дивo 
' 

Ta Я пPo цe нiчoгo не зtrаto.
Hа зaпитaння' з киМ TТTщевиr мaв тiсrri в3a€мини a6o:зq..6щ
йoгo 6лизьким дPyгoм. o6винyвачений вiдпoвiдае:

- Я нiчoгo пPo цe нe знalo' тoмy lIiякoi iнфopмацii щoAo цЬoгo
нaAати не Il{o)кy.

Ha зaпитанHЯ' чИ o6винyване}tий чyв пloсb пPo КсавеPiя
БPyдaса, o6винрaнений вiAпoвiAае:

- Я нiкoди тaкoгo пpiзвищa He чyB i oсo6и з циIvr пpiзвиu1eм не
SlIato.

Ha зaпитанt|Я' чv| o6винyвareний Ilе пPoпyстив пoв3 в}r,(a це
пpiзвищe пiд, чaс пPoцeсy Aeмика, o6винранeний вiAпoвiAaе:

- He пPигaAyIo' a6и пiA чaс тoгo tlpoцeсy IIaзивaJlи це пpiзвищe.
oскiдьки iм'я "Ксавеpiй Бpyдaс" Ivrеtti Hе зtlaйoМe i пpo цro дroAинy
я нiчoгo Hе чyB' тo скaзaти' чи цe спPaв,кн€ iм'я чи псеBAo' нe Мo2кy.

Hа зaпитaнHя' чи o6винраsеlroмy BiAoмo, Щo Ao Aьвiвськoi
пoдiтexliки нaAxoAиди Jlисти нa iм'я Ксaвepiя Бpyдaса, й rи
o6винyвareний знa€' )сo iх oTPимрав, o6винyвачений вiдгloвiдас:

- ПPo тe, щo6 Ao цьoгo нaвчaдьнoгo зaкдaAy }IaAxoAиJlи дисти
Ha адPесy "Ксaвеpiй БpyAaс, Пoдiтeхнiка', мeнi нiчoгo нe вiдoмo, i
хтo тi jrисти мiг oтPиМyвaти' я тaкoж нe 3н€uo.

Ha запитaнняt чи o6винрarенoмy BiAoIr4o' щo сePeA
yкpaiнськoi Haцiorraлiстичнoi мoдoдi 6yди пoлiтичнi теpтя,
o6вин)вaчeний вiдпoвiдaе :

- ПPo якi-нe6yдь тepтя й непopoзyмiнIrя мiЯ( 1rкpaillськими
нaцioналiстами менi }riчoгo нe BiAoМo. Пeвнi тepтя 6уlи тiдьки мiяt
нaцioнaлiстaми Й ненaцioналiстами з Укpaiнськoгo кaтoдицькoгo
сoloзy. У}цo*, i тo лицrе пiд чaс дискyсiй. Hiяких сepйoзнirших
зiткнень чи пPoтистoяння мiхс YrИIr.v| Я нe зayвa)киB' тaк щo пoтpе6a
задагoдити тi зiткнення чи yсyнyти rlепoPoзyмiння не виникадa.

Ha зaпитанHЯ' Ч|4 o6винрareнoмy вiдoмo, щo Poмaн TTT1жевиs
нaмaгaвся цi непopoзyмiння й сyтички сеpeд нaцioнaдiстичнoi
мoдoAi якoсь зaдaгoдити' o6винрarений вiAпoвiAaе:

- ПPo те, щo6 Poмaн LIIщевин викo}IyBaB тaкy пriсito, пreнi
нiчoгo не вiдoпro, 6o в цьoмy' зPеIцтoIo' не 6yлo пoтpе6и.
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Hа зaпитaнllя' щo o6винyваvel{olvty BiAoМo пpo в6ивствo
Мaйлoва B PaAянськoмy кoнсyдьствi y Aьвoвi, o6винyвaнeний
вiдпoвiдaе:

- BiAoмoстi пpo цтo спPавy я МaIo тiльки 3 пPeси.
Hа зaпитанtlЯ' чи нyв o6винyвазений, щo lПyхeвич Poман
пpиrетний Ao цЬoгo в6ивствa, o6винyвavений вiдпoвiдaс:

- Пpo те, ч1 TTTyхeвич яким-нe6yдь rинoм пoв'язaний з
фивствoм B PaAянськoIYty кotlсyJlьствi, я нiнoгo He знalo.

Cпoдьськoгo Яpoслaвa я з[IaIo ще 3 гilr{нaзii в CтpиIo тa 3..П.пaстy''. У цiй opгaнiзaцii l,tи нaДeх(аJrи Ao oA}toгo кypeня. Ми
з6лизиltиcя Й 6ули мiх< сo6oю Ha ти. .A.oсить частo зyстpiчaдися в
Укp.[аiнськoмy] aкaд.[емiннoмy] дoмi. Boстaнне ми зyстpiлисл
ненаAoвгo пеPeA aPeштoм. Poз6i>кнoстeй y пoгJrяAaх мiх< нaми нe
6yлo. Biн 6р yкpаiнським ltaцioнaлiстoМ. Пpo йoгo стaвдеI{Hя Ao
oУH я нe знalo. Poзмoв iз ним пPo цto opгaнiзaцiro я ytlикав.
Hаскiдьки },tеHi BiAoмo, вiH, зAa€тьсЯ' пPoвaдиB кyдьтyptlицькy po6oтy
в пеpeдмiстi Aьвoвa.

Ha заyваясeнHя IIPo тe' щo Cпсrльський зiзнaвся, щo нa,le,I(aв
дo oУH тa i] Екзeкуиви Й 6yв pефepeнтoм пРoпaгal{Aи'
o68иHyBaчeний BiAпoBiAа€:

_ Mенi пPo цe нiчoгo I{е BiAolt,to.
3 Boлorциним я пoзнайoмився в 1931 p. в Укp.[aiнськoмy]

aкaд.[емi.rнoмy] дoмi. ПoхoAив вilr з Boдинi. Пpoясивaв' зAa€ться'
Paзoll{ зi TTТтикалoм. B Aкaд.[eмislloмy] дoмi ми 3 }|и}r Aoсить чaстo
6aчиlиcя. Блиxсче я пoзнaйoмиBсЯ з ниIt,t y кpакiвськiЙ в'язницi, де
ми Paзoм си.цiли. HaIшi тoваpиськi стoсyнки o6мeясрaдися o6мiнoм
пoк^oнaми й вiтаннями, i ДицIе Aекoди ПИTaAИ oAиH B oAtloгo' щo
нoBoгo. Мeнe з ним нiчoгo oсo6ливo нe пoв'язyвaлo. Bilr 6yв
IlaцioнaдiсToll{' y чoМy я Iv|аB зМory пеPекoнaтисll в кpакiвськiй тюpмi.
Haс o6ox зaaPeЦIт}BаJlи y AьBoвi' тa наBiщo пеPепPaвиди дo Kpaкoвa,
нe знalo. Чи виiхсдя<ав вill кyдись за мeя<i Aьвoвa, Iиeнi I{е вiдoмo.
3дaеться, вiн 6yв y Кpакoвi, aде я l} цЬoМy нe впeвнeний. Пpo тe,
щo6 вiн надe)I(aв дo oУH, y мене )I(oA}rих дaниx }Ieма€.

Cтeцька Яpoславa, фoтoгpафiro якoгo мeнi сьoгoд,Iri пoказyвaди'
знalo з Укp.[aiнськoгo] акад.Ieмiннoгo] дoмy. У 1.932 p. r' lи paзoм
мeIIIкали. 3aзнaнy, щo )киди Ми Paзoм rra вyJr. 3aдpopянськiй a6o
нa вyJt. Aьвiвських дiтей 6iдя IцкoJtи iм. Cенкевиla в панi, пpiзвищa
Якoi rre пalъl'ятаto. У L932 P. y 3B'я3кy з фивствoм Чexoвськoгo я
6yв зaаpeIлтoвaний i тpи мiсяцi пpoсидiв y в'язHицi. У згаданoмy
пoпrешкaннi (6iля пlкoли iм. Celrкевивa) пoлiцiя' пPoBiBIItи o6шyк,
зaтPиll{аJra Cтецькa i vеpeз 24 ro^ини вiдпyстила. Hас o6oх тoAi
пoстaвили на o6дiк. Хoчa 6лия<че Cтeцькa я He 3наIo' пеpeкoнaний,
щo вiн нaцioнaлiст. Cтeцькo пoказaв сe6е нaчитaнoro ДroAиlloro. Пpo
пoлiтикy ми нiкoди нe poзIrroBJUIди. Cвoгo стaвJrенHя дo oУH вiн
rIiкoли нe вияB,lЯв' i poзмoвa пPo цю opгaнiзaцiю нiкoди не зaхoAи,ra.

Пpoтoкoли дoпнтiь Пpoвiдникo KE oУH Cтoпoнo Бoндepн

Biн тpoхи слa6yвaв нa тy6epкyльoз кiстoк. ЖoAниx Aallиx пpo тe'
нi6и вiн tlа,tе'(ав дo oУH, я He Мalo.

Мaлюцy Iвана я знaю з Пoдiтехrriки, тoв. "oснoвa", ufЬастyn й
Усск. Я з :ниуt частo 6aчився в Aкaд.[емiвнoмy] Aoмi Й у
Пoлiтeхнiцi. 3нaю йoгo як здi6нoгo, poзyмtloгo стyAeнтa. Hiякиx
пoдiтичних дискyсiй я з }Iиtt,t нe вiв. Йoгo пepeкorIaнь дo6pe Hе знalo.
Менi зAаетьФ, Щo вiн yкpаiнський нацioнaлiст. Пpo те, щo6 вiн кoди-
rrе6yAь виirкд>кaв зa ме-rкi Aьвoвa, менi нe вiдoмo. Пpo oУH ми з
ним нiкoди нe гoвoPи,lи, i взагaлi Рoзtvloви пpo тy opганiзaцiю ми
нiкoди Hе веJlи. Пpo те, щo6 Малюцa IIа,rел(aB дo oУH, я }re п{alo
жoAнoi iнфopмaцii.

Cyддя заyвzDкy€' щo Мaлюцa Iван зiзнався' щo нaдe)I(аB Ao
Екзeкриви oУH, викotlyвaв таlи o6oв'язки opганiзaцiйнoгo
peфepeнтa i 6yвaв tra зaсiдaнняx Екзекyтиви Pa3olvr 3
o6винрaveнИN| Ta iнIцими. 06винyвaveний вiAпoвiAас:

_ 3 пpивoдy цих тBеpрI(ень Мaдюци я пoяснень IIe Aaвaтимy.
Пoяснeнь }Iе AaBатимy, oскiльки нe xoчy гoвoPиTи' пpaвдивi вottи чи
нi. Cкaя<y тiльки, щo в )кoдних нaPaAах Екзeкyтиви я tliкoди щaстi
не 6paв, а пPo тe' щo6 y них 6paв rraстЬ Мaлюцa, мeнi нe вiд.oмo.

Iмeнi пoкaзaнoгo меlti нa фoтoгpaфii Миpoвиva я tIе пalr{'ятato.
Пoзнaйoмивcя Я з ниrvl y Ка.'ryrшi, ма6рь, y 1930 p. нa канiкyлах пlA
чaс кoнцePтy. Я тoдi нaсгo пpиibкдlкав Ao Калylша, 6o жив нeпoдалiк.
3 Миpoвинeм ми спiвaди B стyд'ентськolиy xopi, який вистyтIaB y цьoмy
мiсгi. Чеpез Aeякий'rас Миpoвич ви.цaв з Калyura, де 6yвав тiдьки пiA
чaс дiтнiх канiкyл. Шс.ля цьoгo я з l{иlv| 6iльrпe не 6ачився. 36дизька
я йoгo tIе 3tl€tв i нiчoгo сyтт€Boгo пoвiдoмити пpo ньoгo не мoжy. Пpo
тe, щo6 вiн iздив дo Чехii а6o на.ltел<aв дo oУH, мerIi нiчoгo нe вiдoпro.

Мигаля Poмaнa, фoтoгpaфiro якoгo менl пoKaзyвали' Я 3нaю 3
1930 p' Бачилися з }tим AoситЬ частo в Укp.[aiнськoмy]
aкaд.[емivнoмy] Aoмi, Aе мeIпKaJrи. 3 Мигaдeм y нaс 6ули тiльки
тoвapиськi стoсytlки. opганiзaцiйlri слpави нaс нiкoди llе лщили, 6o дo
oУH я не нaДел(aB. Пpo йoгo пpинeтнiсть дo oУH я нiякиx вiдoмoсгей
He D{aIo. Х'oдlих AиPектив чи вказiвoк y спPaвax' пoB'язaниx з oУH,
я йoмy нiкoли tlе AаBaB' oскiдькpt пPo цю opгaнiзaцiю нiкoди 3 tlим нe
гoвoPив. Бaчився з Мигадем Aесь iз Tиx(дeнь пepед мoiм aPeштolvl.
Жoдrrих психoлoгiчItих змiн чи пpигllo6ленoгo I{aстPoю я в Hьoгo нe
3ayBa,киB. Пoi;xати I9Aись нa вiцпoчинoк я йoпty нiкoди нe Paдив. 3наro,

щo вiн мaв якесь зaЙняття в кooпePaтивi. Hiкoди нiякиx гpoшeй я hoму
нe Aaвав' мiг хi6a щo пoзичити. Cеpед тoвapилriв Мигадь мав дo6py
pепщaцiro. Пpo тe, щo6 вiн 6yв пpиsетнuh Аo якoiсь PoзтPaти чи
кpaдiлски, я нiчoгo tIе чyв. Йoгo пoгдяд,iв зoвсirvr не знaIо. 3 киrvr вiн
нaй6iдьцre тoваPиIпyвaв, менi нe вiдoмo.

Ha з"пит"нн', чи o6винyвaзений зtIа €  стyAeнтa Якoвa
Бачинськoгo i чи вiAoмo o6виlryвa'lеHoмy' щ6 пoв'язyвалo
Бaчинськoгo з Мигадем, o6винyвaчeний вiдпoвiдaе:
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Пpoтoкoли дonнтio Пpoьiдникo KЕ oУH Cтeпoнo Бoндеpи

_ 3 БaчинсьKи]\,r якoвoМ Я пoзнaйoмиBсl l '  зAа €ться' в 193i p. в
Укp.[aiнськoМy] aкaд.[eМiчнoмyl дoмi. Ми Ilе pаз Tarq 6a.|И^v|c-Я Й
гoвoPи,lи. Poзмoвa нaцIа звoAиJlaся Ao rrPивiтаIlЬ i o6мiнy загалЬItиМи
фpазaми. Hiчoгo 6iдьrшe I{aс нe пoв'язyвaДo. Я Бaчинськoгo майх<е
нe зtlaв' тolиy oхapaктePизyвaти йoгo tle lvlo)кy. Якy вiн мaв peпрацiro
сePеA стyAентiв, He знalo. ЕIiкoJtи tIе чyв' щo6 хтo-IIe6yAь tlазивaв
Бачинськoгo кoнфiAeIIтoм пoлiцii. БачиrIськoгo в тoвaPиствi Мигaля
я' зAa€тьсlt' нe 6aчив. Чи 6ули Bo}rи .цРyзяМи' нe зI{ato. 3 гaзет я
AoвiAався' щo БaвинськoМy зaвAaнo нo,I(oвих пoРaнeнь. Читaв такo)к'
щo йoгo зaстpiлили. Хтo йoгo застpiлив, п{erli нe вiдoмo. II]o
пoсл1nкидo пpивoдoМ Ao цьoгo' lle знаIo. Пpo пpинини тoгo в6ивства
Я нi BiA кoгo нe vyв. Hi зa 2киття Бaчиrlськoгo, нi пiс,,ltя йoгo смepтi
ми з Mигалeм нiкoли пPo }tЬoгo tle гoBoРили.

Hикoлиrшинa oсипa я знаIo зi Cтpийськoi гiмнaзii. У Аьвoвi ми
д}Dке чaстo зyстpivалися в Укp. aкад. дoмi, Ae )киJrи. Biн 6р rlегoвipкий
i зaмкнрий' тoМy йoгo пoглядiв я нe знaю. Мeнi вiдoмo, щo МиItyjloгo
poкy вilr 6р aperштoвaний. Пiсдя йoгo звiдьнeння я 6aчився з rlим i
Poзп4oвлЯв. Пpo пpиuини аPeluтy вill lriчoгo мeнi не гoвoPив. Boстанне
я 6aчив йoгo вeснolo 1934. Пpo тe, lt i6и вi l l  iздив дo Кpaкoва i
викoРистoвyвaв дy'rя цьoгo фальшивe пpiзвище чи псeвAo, мeнi нiчoгo
Itе вiAoМo. У сepпшi IиинyJIoгo Poкy я 6aзив, як вilr пPoгyJlroвaвсЯ
тroPеIv1IIим пoдвip'ям. Як вiн стаBивсЯ дo oУH, не знalo. Пpo йoгo
нaдеrкнiсть дo цiеi opгaнiзaцii я )кoAнoro iнфopмaцiсlo нe вoлoдilo.

3 Климишиним Микoлoю, фoтoгpафiю якoгo мeнi пoказа^v1, Мv|
знaйoмi щe з |929 _ 1930 РP.Ми РaзoМ спiвaди y стyAeнтсЬкol\. ly
хopi в Калyшi. Я з ним з6лизивcя й пoтoвapишрaв. 3yстpiчaлиcя ми
пePeва)кI{o rla кaнiкyлаx y Kалyrui. Haвеснi t933 p. мiй 6атькo
пеpe6pався в ,Д.oлиьtський пoвiт, i  вiдтoдi я дo Кaлyrпa нe iздив.
Boстaltнс я 6aчив Климишиl la t lавеснi 1933 p.,  здa €тЬся'  пo
кalliкyлах а6o якиxoсь сBЯтах' кoли вiн iхaв дo Кpaкoва lla ltaвчaння.
У |934 P. Ми нe 6aчиlиcя. 3 киrи вiн пiдтpимyвaв стoсy}rки в
Kpaкoвi, Hе знato. Чи вiн тзм пPoBaAив гPoмaAськy дiяльнiсть i Ae
o6еpтaвся, мeнi не BiAoмo. Иoгo пoлiтич}Iих пoг,rяAiв нe знaro, тoмy
щo IIa пo,l iтичtl i  тeМи ми rl iкoли IIe гoвopиJrи. Пpo тe, нi6и вiн
IIaлe)I(aB дo oУH i 6yв ii аКтив}tиМ чДel{olvl' мeнi нiчoгo не BiAoМo.

Чeмepинськy Анlry 3наIo з 
..Плaстy''. 

3 неIo пiдтpимyвaв
тoвapиськi стoсyIIки. У 1934 P. (нa пovаткy) 3 ttelo' a тaкo)к 3
Малюцoto тa iншими хoAив y пoхiд. Tеми tиoiх iз нelo PoзМoB lr{a;rи
зaгадьний хaPaктep. ГIpo пoлiтикy Iии нiкojrи Ilе гoBoPиJlи' тoпIy ii
пoглядiв y цiй сфеpi я IIe знalo. Boна piдкo 6увaлa в Акад.[eмiннoмy]
дoмi, i я piдкo ii 6aчив. Пpo ii пpинетlriсть дo oУH я Hiчoгo [Ie зЕIato.

Cyддя зayв€Dкy€' щo, згiднo з зiзtlаЕIняrvrи Maлroци, Мaкаpyurки
та iнlшиx, Чeмepинська Aннa так саIvto' як i o6винраveний,
6pалa щaсть y нaPаA€lх oУH. o6винyваveний вiAпoвiдас:

_ ПPo тe, нi6и вoнa 6paлa yчасть y тaкиx зaсiданнях, менi
Ir iчoгo нe вiдoмo, i я в ttих yчaстi l le 6paв.

Пpoтoкoли дonитiь Пpoьiдникo KЕ oуl1 Cтeпoнo Бoндepи

Cавчинськoгo €встахiя знаro зi Стpия, Ae ми Paзolvl I{авчалисл B
oдttiй гiмнaзii. Бaчився з }lиМ IIе pаз нa кalliкyJraх в Cтpиlo, KoJlи я
пPиIзAиB тyди пiA rIас tlaвчaння в Пoдiтехяiцi. У 1934 p. rlе 6avився
3 ЕtиМ я(oAl{oгo paзy. B.iн € завзятиIvI спopтсМetloМ . Йoro пoдiтичних
пePекotIа}IЬ trе зHаIo. Иoгo ставлeннЯ Ao oУLI мeнi не вiAoМе.

Янiвa Boлoдимиpа знalo з 
..Плaстy' '  

i  стyAeнтськoгo я(иття.
Пoзнaйoмився 3 tIиIи iщe в 1929 p. Biн 6paв дy>кe aктиBI{y 1пaсть
y rкиттi стyAеtlтськoi тиoлoдi, 6yв aктивниМ yчaсникoм i i  з i6pань.
Ii}иpiзнявся сepeA l\4o,loAi як яскРaва oсo6истiсть. Birr МаB Aoсить
вe,rикy пoвaгy сePeA стyдентiв. Bi l ,т €  пoетotv1 i pедaктopoм
..CтyAeнтськoгo 

ш.ltяxy''. VIoro знaли як Itацioнaлiстa. Чи вirI займaвся
пolt iтикolo, }Ie 3наlo' тoМy щo Ми IIa пoдiтичнi тсМи не PoзМoвляли.
Пpo тe, ш1o6 вiн l laJlе2кaв дo oУH, мeнi нe вiAoмo.

Cyддя зayвax<У€, Щo, як випjtива€ iз зiзнаrlь lVlакаpyпlки тa irlших,
ЯLtiв lrалeяtав дo oУI{ та il Eкзeкутиви i, як Cтeцькo, 6р
iдеoлoгivl Io - пoлiтичI lим pe{repel lтoм. o6винyвавelrий вiдпoвiдaе :

- ПРo тe, щo6 Cтeцькo чи ЯIнiв вхoAили в Екзeкyтивy, мeнi
нiчoгo нe вiдoмo.

КатepиlIy 3аpицькy 3нaю 3 l loлiтeюtiки й УсCк, дe вol la 6yлa
скap6rtикoм. Я нe paз iз l leю PoзМoBл,Iв' aде тiльки }Iа зaгaДьнi тeltи.
Пepeд свoiм apештorи ,I МaI] iз неlo кiлькa кoPoткиx зyстpi.leй. Пpo
ii надеrкlr iсть дo OУH мeнi I l iч<rгo нe вiдoмo. II]e pаз пoвтoРIolo:
lliкoли lIPo стeя(er{ня за Кoссo6yдзьким чи БачиrtськиМ я з tlelo tIе
гoвopив. Hiкoди i i  нe висилав i не AаваB AoPr{eнь дiзнaтися' Aе
знaхoAитьсЯ peдакцiя ..Пpацi''.

Гpицaя .A,митpa я зI.Iaro з Укp.[аiнськoгo] aкад.[eмivнoгo] дoмy,
Aе вiн 6р aдмil l iстpатoРoм. ,A,eякий чaс я IIpo2l(иBaв тaМ iз ним.
Пepeд мoiм apештoМ Я з Irим 6aчився. 3а пepeкoнaннями вiIt
нaцioIlaлiст. Як вiн ставився дo oУI{ i чи налelкав дo нei, I{e зIlaю.
Пpo БанинсЬкoгo Якoвa я нiкo;rи 3 t lиМ Hе гoBoPиB. Пpo те, щo6
Гpицай I}игаIIЯB Бачиltськoгo з АкаA.[eмi. lнoгo] Aoмy' я нiчoгo нe
знaIo. Bitr 6yв дo6pим мoiм тoвapицIeп{' i  ми 6ули 3 r lим lta ти.

3 Феникoм oсипoм я пoзнайoМився в 1933 p. в
Акад.[eмiвнoмy] Aoмi, дe вil l пpo)киваB. Haс нiчoгo нe пoв'язyваJto.
3нaIo, щo в 1934 йoгo заapeшTУBa^v1' aле з якиx пPичиtIt мeнi нe
вiAolr,to. Бдизькo йoгo я tlе знaB' ToМy lle Iиo)I(y скaзати, якi 6уlvt
йoгo пoдiтиннi пoгляди i як вiн стaвився дo oУH.

3 Taнчакoвськoro Kaлиlroю я пoзнайoмився в Акaд.[eмivнoмy]
Aoмi. oскiдьки 6лизькlцми лPv1ЯTe^яN|vl ми нe 6ули, Aeтaдьtloi
i lrфopмaцii пpo lrei пoAати нe МoЯ(y.

Клима Iванa зtlаlo з 1931 p. ПoзнaЙoмивcя з ниМ y Miзyнi.
Мerri вiAoмo, Щo вilI lIaвчaвся в Кpaкoвi. I-Iiякиx стoсyнкiв iз ним
я нe пiдтpимyвaв.

Hа запитaнIlя' чи o6винyвaнeний змiнив 6и cвoi зiзнання,
як6и йoмy вJraцIтyвaли oчнy стaвкy з цiлим pяAoМ
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Пpoтoкoли дonнтiь Пpooiдникo KЕ oY|l Стэпoнo Бoндepн

o6винрasениx' якi y йoгo пPисyтнoстi
нaJlе)каB Ao Екзекyтиви oУЕI i 6уъ
Aетa,rЬнo oписади 6 йoгo дiяльнiсть
o6винyваreний вiAпoвiAaе:

poзпoвiли 6, щo вiн
ii пpoвiдникoм, тa
y цiй opгaнiзацii,

_ Жoднi oчнi стaвки не 3Мyсять ме}Ie 3мiнити сBoix сBiAчень.
Toмy влаrптoвyвaти Iиенi oчI{i ставки нeмa€ пoтpе6и.

2.N.L935 y Bаpшaвi. /Bал. [BалiгуpcькиЙ| /
Ha запитarlня сyддi, ви o6винyвaчeний 6yв пpиветний Ao
3аIlлaнoвa}Ioгo 3амахy Ha дyцькoгo Bo€BoAy i чи в зв'язкy з цим
Aaвaв якi - не6yдь вказiвки Пiдгaйнoмy тa iншим,
o6винyвasений вiAпoвiAае :

_ ПPo плa}Iyвaння якoгoсь зaмаxy на Jryцькoгo вoсвoдy менi
нiчoгo нe вiAoмo. Hiкoди нiкoмy, y т. ч. Пiдгайнoмy, нiяких
AoPWень iз цьoгo пPиBoAy Я }rе Aaвaв. Пpo те, щo6 Пiдгaйний iзAив
дo Ayцькa y згaдalIiй спpaвi, меll i Il iчoгo не вiдoмo. Я вжe
}rеoAнopaзoвo зaзHattаB' цlo ПiAгайнoгo нe зtla}o' тoМy нe мiг Aaвати
йoмy фaльшrивe пoсвiднeнltя, aнi oтРимyвaти якiсь звiти пpo мiсito, з
якolo вilt iздив дo Ayцькa. У Ayцькy я rliкoгo нe знalo. У тoмy sислi
нe зHaro й Kyца - lri oсo6истo, нi з Bиг^яAy' нi з rlpiзвища. У Ayцькy
я нiкoли не 6yвaв. У Bаpшaвi 6yв тiльки oAин Paз - ttaвеснi, кo;tи
ixав iз ГAaнська дo Aьвoва. BiA Пaшкeвичa ,кoAнoгo фalrьшивoгo
пoсвiдвeння я нe oтРиl{yвaв.

3ачитarri свiAчення ПiAгaйltoгo вiд 18 сiчня 1935 щoдo мoсi
oсo6и нeпpaвAивi. 3азнaчy 3oкPе]v1а' щo Мaцeйкa Я не знaв, кyди вiн
мaв виiiхaти, менi нe вiдoмo, тoхс o6стех<yBaти теPен, дe згaдaний
Maцейкo мaв пеpe6yвaTv7' Я нe мiг. II]е pаз пoBтoPюro: нi стилетa, rli
гpoureй нa пoкPиття витPат' пoв'я3аних iз запдaнoвaниМ замaхoм }Ia
Бaчинськoгo' я Ilе Aавав.

Ha запитання, чи o6винyвaчeний дaвав PoзпoPяпlкення
стerкити зa Рaцянським кoнсyдoм y Aьвoвi' чи павaв нaкaз
Aeмикoвi в6ити paдянськoгo кoнсyлa i яким чинoм yзaгалi
пpиveтний Ao цьoгo в6ивства, o6винравeний вiдпoвiдaс:

- ПPo пдaнyBанtlя якoгoсь зalr{ахy нa PаAя}tськoгo кoнсyДa y
Aьвoвi мeнi нiчoгo нe вiдoмo. Жoдrих PoзпoPядДeнь стe)кити зa
кoнсyлoм я нe AaBaв i лсoAниx звiтiв y цiй спpaвi нi sеpез Мигaля,
нi 6eзпoсеpеAньo вiA tlЬoгo tlе oтPимyвaв. Я вя<е кaзaB' щo Aемика
tlе зtIаIo i нiкoди з ниItl не зyстpiнавсlt' тoМy )t(oAниx нaказiв AaBaти
йoмy нe мiг. 3апepeнyro, нi6и нaкaзyBав Йoму в6ити PaдЯI{ськoгo
кotlсyлa' rri6и впдивaB нa ньoгo i стaPaвcя Ao oстаtlньoi митi
пiдтpимyвaти B rtьoмy нaстpiй, пoтpi6ний Aдя зAiйсненtIя цьoгo
вчинкy. У зв'язкy 3 заплаrloвaним зaIr{.D(oIt{ }ra PадянсЬKoгo кoнсy,ra
я lli вiA кoгo' y т. ч. вiA Мигаля чи ПiAгайнoгo' Poзк^aпy po6oти

Pадяtlськoгo кotlсyдьстBa y Aьвoвi нe oтPиIrryвaв.
Tак сaмo нi вiд кoгo я rrе oтPиlvtyвaв зo6parr<ень y6итoгo в

кoнсyльствi слyж6oвця.

Пpoтoхoлн дonитiьПpoвiдннхo KE oYH Cтgпoнo Бoндapи

Пpo плaнyвaння зaмахy нa KPУIIIЕAЬницькOгO* менi техt
нiчoгo нe вiдoмo. Пpo oстaнньoгo зI{аto диIце' щo вiн 6р PеAaктoPolvt
"Hoвиx lцляхiв". I{e видaння ll{алo пРoPаAЯI{ськy opiснтaцiю, якoi
я нe пiдтpимyвaB. Cтaттi Кpyшeльницькoгo' yмiщенi в uHoвих

t.ЦДяxах', я нe Pаз чиTaB. Пpoти Кpyшельницькoгo нiкoди aгPесивнo
нe вист}пaB. Hiкoди т€lкoж нe пPoпoнyвав йoгo в6ити i в цiй спpaвi
нiкoмy, y т. ч. Шдгaйнoмy' ,t(oAtlиx PoзпoPяAx(eнь нe AaBaB. ,Д.iйснo,
зaчитаяi зiзнання ПiAгaйнoгo вiд 14 ДIoтoгo 1935 сyпеpeнaть мoiм,
тa Aylt{кy пpo цi зiзнaння Пiдгaйнoгo я 3aлиIцy пpи сo6i. Щoдo
зaчитaних зiзнань Пi.цгaйнoгo вiд 18 сiчня 1935, якi стoсyloться
пroсi oсo6и' Я нe ствePA)кyto' щo вotlи нeпpaвдивi. oAнaк вiA
oцiнювaння ixньoi пpaвAивoстi yтpимaюся'

[Hа зaпитaння,] vи o6винщаreний 6yв автopoм анкети для
6oйoвикiв oУH y спpавi [...] дo6poвoJrьця }ra зal{€lх' якиЙ 6и
B3яв нa се6e вiдпoвiдaльнiсть, i sи нaкaзрав, щo6 вiAпoвiAi нa
цlo aнкетy нaAсилаJlи I{a aAPeсy "Ксавеpiй БpyAaс,
Пoдiте:giкa", o6винyвaчений пoвiдoмаяе:

_ ПPo те, щo6 xтo-rrе6yAь пPoBoAив тaке aнкeтyвat|t|Я, Я нiякoi
iнфopмaцii }lе IиaIo. Hiяким чинott,t Ao цьoгo al{кeтyBaння Я Нe
пpиsетний. 3oкpeмa, aвтoРoll{ тiсi aнкeти я нe 6ув, нi з яким нaказolt{
y тiй спpaвi я нi Ao кoгo нe 3BеPтaBся. Ha зaпитання пpo iм'я
Ксaвepiя Бpylaсa я в)I(e дaвaв вiдпoвiдь i зapaз tta неi пorgrикaloся.

ПPo T€, щo мa€ 6у'^ зaстpiлений paдянський кo}Iсyл' я
ПiAгaйнoгo нiкoди не пoвiдoмляв. КpyureДЬницькoгo знaв тiдьки з
каPикaтyP' a 6aчив хi6a диIде paз. Hi Пiдгaйяoгo, нi 6yдь.кoгo iншoгo
пPo тe' як Bиг.ll,Iдa€ KpyulельницькиЙ, я не iнфopмрaв.

Ha запитання, зи o6винувачений нaIQзyB€lв Пiдгaйнoмy зa6paти
пoсвiдяення y Мигaля тa йoмy вePlryги i ви 6yлo пoсвiднeнllя
вiддане Aемикoвi A,tя викoPистаl{llя' o6винyвaнeний вiAпoвiAае :

- Пepедaти мeнi vеpез Мигадя пoсвiдsення Arrя Aемикa чи кoгoсь
iнцroгo я ПiAгaйнoмy нe AoPyчaв. Пpo те' щo пoсвiдзeння д/rя Aемикa
6yлo пiдpo6Денe' нe знаro. 3a6eзIleчyвати сo6i алi6i }Ia AeнЬ Bикo}raння
замEtхy в PаAянськoмy кorrсyJrьствi я Пiддaйнoмy не }raкaз}.BaB.

Щoдo зiзнань Пiдгaйнoгo вiь 22 гPyAЧя 3€lяв,lяIo' щo y спpавi
Aтaмaнвyка я з КанмapсЬкиIи нiкoди не Pадився i з Пiдгaйни}r пPo
цю спPaBy Ilе PoзмoBJUtв. Як i pанirшe, зaпеPечyto' нi6и вiд oстa}IнЬoгo
я пoвиttеtl 6р oдepхtaти ста€P зa 28 ut., а тaкo,t( пiстoдeт Ф.H. зa
40 зд. Жoдниx наказiв Пiдгайнoмy, щo6 Mигaль дopo6ив дo opтгiсiв
yAaPники й магaзини' я нe вiддавав.

3aпеpеryro, щo кoJrи.IIе6yдь дaвaв Mигалевi opгaнiзaцiйнi кoшти.
Ha Caхapi пiA Aьвoвoм y тoвaPиствi Mигaдя, Пiдгaйнoгo i

Ae6едд я нiкoди не 6yв. oстaнньoгo навiть tIе 3tIаIo' пpo щo Bx(е
згаA}.Baв. фвати мeнi пiстoдeт 6,35 кaд. дy'tя Ae6едя я Пiддайнoмy
нiкoди нe нaкaзyвaB.
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Я вяtе зaзнaчав' ulo пPo те, нi6и пJraн}.Ioться якi-не6yAь нaпaAи
з пoгРа6yвaнняIv1' Ivlеtli lliчoгo tte BiAoМo. Пpo тe, щo в Cтpию rи
!'poгo6иvi гoтy€тЬся тaкий IraпаA' Менi tliхтo нe пoвiдoМ^яB. IJиiхaти
дo .A.poгo6инa i Cтpия y зв'язкy з заплаItoваниМи пoгPa6yваннями в
тих мiсцeвoстях я Пiдгaйнoмy не нaказyвaв. Hiякoгo пaPoJrю A,lя
нa,raгoд2кeнIlя кoнтaктy в згадаlrиx мiстаx я ПAгaйнolvry rrе AaBaв.

3апepeнylo, Iri6и ll'iдгaйlиЙ 6ув мoiм пiAлегJlиIvt' а я - йoгo
звepхникolr{. Hiяких дtoAей Aля викoна}ltlя 6oЙoвvtх завAанЬ я
Пiдгайнoмy нe видiляв, тaк сa},to як нe видiляв Канмapськoмy людeй
рtя якoi-не6ynь po6oти в opгaнiзaцii.

Hа rкиття стyAеIIтa Бaчинськoгo я lliкoди нe зaпripявся. Hiкoмy
IIr гoвoPив' щo йoгo тpe6a ъ6ити й закoпaти. Hiкoмy нe AoвoAив'
щo Бa'rиlrськиЙ с кolrфiдeнтoм, i нe нaпrагaвся цe o6гpylrтyвaти.

Щoдo спPаBи Кoссo6yдзькoгo' пiAклаAенlrя 6oм6u в дpyкapнi
Яськoва i спpaви диp. Бa6iя я Bя(е давaв зiзнaння i тепеp }lа tIих
пoкJrикaIoсЯ.

II]oдo пPeAстaBДеrrих п,telIi 3iзIIaнь ПiAгайнoгo Й тиx, щo
стoсyloтьсл мoеi oсo6и, менi дoдaти rliчoгo. BiA вислoвлroвання свoеi

AyмKи пpo цi зiзнaння yгPимaloся.

Щoдo пpе,цстaвдеtrих Мetli зiзIIaнь Karмapськoгo €вгенa
стBePA)кyю' щo йoгo нiкoди tle знaB' lliкoди 3 tIим нe кorrтактyвав i
пPo спPaвy Bep6ицькoгo й Атaманчyкa нe гoвoPив.

Щoдo пpeAстaвлeних мeнi зiзнal lь Poманa Мигaля зaЯв^яro:
запеPettyro' lr i6и пpoпoнyвaв Мигадевi взяти rtа сe6e кepiвництвo
poзвiдкolo в opгаIliзацii. MаpiIo Кoс я знав. Мигадeвi стerrсити зa
Кpyшeльrrицьким lIiкoди нe AoPyчaB. Пpo дiяльнiсть poзвi.lщи Мигaдь
пreнi нiкoли lle звiтрав.

3апеpе.lylo, lli6и застepiгав Мигадя пepeд Бavинським як кoнфi-

Aeнтoм rтoлiцii, tli6и y квiтrli 1934 зведiв Мигалевi пPиBeсти
Бaчинськoгo 6дизькo 10-oi гoд. IJечoPa B PeстoP.lII "Biндa" нa
вyл. Koпepникa й lli6и нaкaзyвaв тoмy л< Мигадeвi, щo6 вiн y кiнцi
квiтtlя а6o нa пoчaткy тPaвIIя пpoвiв Бaчиltськoгo вве'rеpi, 6дизькo
10-oi гoд., вyл. КaдeтсЬкolo пoвз тpaмвайнe Aeпo. Ha звинyBaчення
Мигaля, щo я 6ув i lr iцiатopoм y6ивствa Якoвa Бasиtlськoгo,
вiдпoвiдаIo, щo нiяким чиЕIoм Ao цЬoгo в6ивствa не пpичетний, хтo
в6ив БaчинсЬкoгo' IIe з}Iaro i пpo цro спpaвy нi Мигaль, нi ПiAгaйrrий
мrltt }Iе 3BlтyвaJrи.

Щoдo пPeAстаBJreниx менi зiзнань Iвана МaдIoци зaявДяro:
пpoвiдttикoм кЕ oУн я нiкoди нe 6yв; tli 6oйoвi, нi opганiзацiйнi
спPaви я з Мaлroцoro нiкoди нe o6гoвopювaв. Як yл(e 3азнaчав'
yнaстi в нaPаA€D( кЕ oУFI я не 6paв, гpoшreй на opгaнiзацiйнi цiлi
Малloцi не Aaвaв i пpo зaпlaнoваний зaмaх на Jryцькoгo Bo€вoAy
з ниIr{ rliкoди не poзмoв,l;lв.

Щoдo зiзнaнь Катepини 3apицькoi пoвiдoм;rяю: я нiкoди нe
випитyBав i]: 

..Чи 
нинi хтoсь 6ув?' '  a6o 

uXтoсь 
вийшoв?' ' .  Пpo тe,

Пpoтoкoлн дonптiь Пpoьiдннкo KE oУH Cтэлoнo Бoндopн

щo вoнa стФt(ить зa Кoссo6yAзькиIv1 i щo стerкення пPoвo,цить пePeA
в'язницeю, я нiчoгo нe знав.

Щoдo свiдvень Яpoслaвa Мaкapyrшки зayвa,I(y' щo пPo
запДalloвaний замax на PaAя}Iськoгo кottсyдa я нiкoди з ниIvr нe
гoвoPив. Hiкoли тaкo)к tIе кaзaB Мaкapyulцi, нi6и poзмoв,lllв з тolo
oсo6olo, якa мa€ викoнaти зalvrФ( на PaAЯнсЬкoгo кollсyдa' i дав iй
чaс AJrЯ poздyмiв i вiAпoвiAi, чи вiзьмeться викoнати заl{ax нa
3гаAаIIoгo кoнсy,ra. У нapaдaх кЕ oУЕI я щaстi нe 6pав, тoмy
6aчити lvlенe тaпr нiхтo rIe мiг.

Hiякi opгaнiзaцiйl l i  3в'язки Мeнe з Макapyпrкoro не €AIraJrи.
ЖoAних 6дaнкiв паспopтiв я йoмy не AaBaв.

Пiсля oгo,loIценtlя виснoвкiв пoпeРeAньoгo poзс.лiдyвaння
o6вин1ваvений пoвiдoмляе:

_ Haсaмкiнeць за3начy, щo всi звинyвачe}Iня, якi пPoти п/teнe
висyвaли i якi 6ули пPeдМeтoм слiдствa, е 6езпiAстaвНv1Мv1. Жoдниx
свiдкiв на свiй 3aхист я ttе IIPеAстaBДЯto. Hiчoгo дo свoiх свiдvень,
Bиклaдeних Bище' дoAати нe мo)I(y. Ha зaкpиття слiдствa пoгoд2l(yюсll.

fiйснo, я пoA€lв€lB скaPгy }ra затяЦ/Baння с,liдства, зoкPемa нa пo-
ст€llloвy с.пiAчoгo сyддi вiд 8 6еpeзlrя 1935, щo стoqrваласll цьoгo затяry-
вaIItUI' aлe тeпеР цIo скаPгy вiдд<.irикаro, щo6 нe пPoAoBя(yвати oriAсгва.

15.иiI. 1935 / Baл.[Baлiгypський] /
_ Cвoi дoтепepiшнi свiдveння пiдтpимyro B пoвtroМy o6cязi Й

l l lчoгo AoAaти Ao t lих lIе мalo.

Cyддя oгoлolцy€ висtloвки слiдствa. o6винрaнеrlий пoдaе:
- Ha пPeд'стаBДeIii мell i зiзнaнttя o6винyвa.leних i свiдкiв l le

вiдпoвiдатимy. ,Д,oзвoлlo сo6i дицIe нагаAати' щo Фiц гoвoPиB
нeпРaвAy' нi6и я I{e зaпePeчyвав свoеi нaлeя<нoстi дo oУH i дo
Aiядьнoстi oУH стaвивсЯ кpитичнo. Taкoя< нeпPaBAo}o е тe, rti6и я
пoo6iцяв ЦaтИcaTvl peфepат, Aе кPитикyвaлaся 6 дiяльнiсть цiеi
opгaнiзaцii. У цiй спpaвi пoкJrикaloся нa свoi свiднeння вiд сеpпня
a6o вepeсня. Hiчoгo 6iдьшe AoAати tle }lato. Hiякиx свiдкiв нa свiй
зaхист нe пPeAстaвдяlo.

Cyддя oгo,loцry€ piпrеlIllя
06винyвavений пoвiдoмляе:

- Пoстанoвy зpoзyмiв.
Кiнeць

Oлъlu Eляuteacъкo7 l:o",;t:!""" fr::,""::::
фrrтpaльпий деp>кaвниЙ iстopиvпий apхiв Укpаiни y I'1. Аьвoвi. _

Фoпд 371 (Cтепaн LШyхeвин, aдвoкaт). _ Cпpaвa 76 (Пpoтoкoли

Aoпитiв кepiвникa oУH Cтeпarra Бaндеpи тa iпших члeнЬ oУн). _

Apкyшi 3З - 54.
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Члени кЕ oy}t

Гoлoвiнськuй IОлiан

Пpoтoкoли дoлитiв Пpooiдникo KЕ oУ11 Cтeпoнo Бoндepи

Ян,ia BoлoDuмup

СпolLьcькuй ЯDoслаa LLIцхеalt,t Poмаtt

Гpuцaй АмumРo

Гaбpцсевuu Iван Ксlссак 'Jенсl l t
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II|[cт стЕпA}lA БA}ЦЕPи lцo AH,цPIя
lt{UIЬHикA BIд l0 сЕP]IHя l 94o P.

.A.o Паrra Пoлкoвникa
Андpiя Meдьника*

Bисoкoпoвалtaний Панe Пoлкoвникy!
Пипlу дo Baс це писЬМo B тoМy пePeкoнaнIti, щo дo6po спPаBи'

якiй слyясимo' Bиlvtага€ tlaпpаI3и вiдrloсин y Bepхoв}rих opгaнaх oУFI.
Бo скiдьки МoЯ(ЕIа 6ез пoтpясень' тa щe вiA квiтIrя пo сьoгoднiшнiй
AенЬ спPaви так PoзBиt|У^v|cя та заiснyвaди тaкi факти, щo нa iх
пiAставi Bи самi зpeвiдyстe [випpавитe] свo€ AoцЬoгoчaсне tlегaтивtlе
стalloвищe Ao мoiх спеPIIIy пpoпoзицiй, a oпiсдя KoнкPетних
пoтягнeнь' щo змipяroть Ao oзAopoвJreння y пpoвoдi. Пoнyття
вiдпoвiдaльнoстi, poзyмiння пoтpе6 нauroi peвoлroцii та oцiнкa
6eзпoсepeдньoi пepeкoндивoi вимoги rlaгдяAttих фaктiв нaкaзyють
мeнi щe paз спpo6рати пPeAстaвити Baм дiйснiсть, з'ясyвати сyгь
цiлoi спpави й ситyaцii, peнi, щo iх Baм вipнo пpедстaBити н€шraгaвсJt
oAнaкoвo я, як i сд. п. Aoпaтинський [Boлoдимиp Tимviй], Cтецькo

[Яpoслaв], [Бoгдaн] Kpавцiв тa iншi, oскiльки лише Bи цe AoIIyскaли.
Po6лIo це тепeP' кoли' з oAlloгo 6oкy, на l,lездopoвi мiсця падe такe
яpкe свiтлo' щo AoBшe гoдi на tIих пPиМикaти oчi тa не дo6avрaти
iх, а, з AРyгoгo 6oкy, мaстe змoгy 6eзпoсePeArrЬo oцiнити po6oтy,
пpoвipити кortкpетrti вислiди, пopiвняти 3 тиМ' щo зa тoй зaс зpo6или
тi, яких, xoтячи зaAeP)кaти' Bи вiдкинyлИ уrac тa йдeтe I{a Рo3кo,l
opгaнiзaцi i .

B тiй цiлi, кopистaloчи з Bашoгo Irpиiздy, пooдинoкi чJlени
PeвoлroцiйrIoгo Пpoвoдy oУH пPeAстaвлЯIoть Baм стaн i вислiди
пpацi в oкpeМих сeктoP.lх' щo6 Aaти Bам якнай6iльшre мaтepiялy Aля
opiснтaцii [тa] вipнoгo oцiнroвaння ситуaцii. ЙAe нaм пpo тe, щo6
Bи oдepлсaли якнай6iдьшe 6eзпoсеpеднiй кoнтaкт iз сaмим ,t(иттям
pевoлroцii, ПP|4c^У)<a^v1cя Ao ,l(ивчикa iii, в>килисл в ii aтмoсфеpy i не
пpиitмaлvt всЬoгo тiдьки нepeз фiльтp. Хovемo, щo6 Bи IиaJlи пePeA
oчиМa саМе }IаIIIe )KИTTя' йoгo зaдyми й тpyднoщi, силy i 6paки,

. l-|вй лист oпу6лiкoвoнo: Кoсик B Poзкoл oyH ( l 9з 9..l 940): 36ipник дoкyмoнтiв - фугe ви.
дoння, випPoвлeнe i дooпpoцьoвoнe. - Львiв: |хститyт yкpoTнoзнoвствo iм. |. Kpиn,якoвиlo HAH
Укpoiни; Львiвський нoцioнoльний унiвepситвт i* |.  Фpoхкo, l999. -  с.  5 l  -  95
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пiAйoми й за.Пoмaltня, а пеpeдyсi lt, l  Ayхoвiсть i мopаль, AУх,
гaРтoвaниЙ в Hайзaвзятirпiй 6opoть6i, знavеrIiй сBi)киМи' кPoBавими
слiAaМи, нaЙ6ли>кчих HaМ' сМеPтIo Ta гiPцIиМи тРагiчниMи
кaтaстpoфaMи Jr}oAи}Iи PеBoJlloцioнеpa' щo6 Bи oцillroвали всi сгlpави
oPгa}ri3aцi i питoI\4иМи кPитеPiЯми yкpaiнськoгo PеBoлtoцiйнoгo
l laцioналiзмy' щo вип,rиваIoть з йoгo oкpеМoi пPиpoAи' a Hе ставиJlи
задiзIlих пopoгiв iз тeopeти.tt lих фopмyл' AeA1пtoBаtIих iз v1nкиx, вiд
нarшoi дiЙснoстi BiAlvliнIIих. IIfo6 Мi2к I{aМи 6yлa спiльнa lvloвa.

oднorаснo пoвiдoмляto Bас, щo чиЕlники 6eзпeки oУH мaють
д'oкyмeнтaPнi мaтеpiяли' якi 6езсyмнiвнo Aoказyloть' щo Яpoслaв
БapанoвськиЙ е зpадник-пPoвoкaтop. Ti,Д'oкyМe}rти-Aoка3и 6yдщь
пеPeданi Ao DI(иткy Peвoлloцiйlroмy тpи6yнaлoвi. Ha цьoпry мiсцi не
6yлy над t lими PoзI]o^Итv1cЯ' 6o вoни сaмi пpoмoвлЯtoтЬ tIаAтo
виPазнo. .A'ля менe вotrи € пoтBеPдД(etlняМ тoгo' щo дoсi ще lt'oгJlo
6yти сyмнiвoм. I{i дoкyмeнти oстaтotltIo пРипeчaтyютЬ oA}ly з
най6iльrциx aфep, щo 3акPаласл в нarцi pяди. oстaтovнo викiннytoть
ulе oAнoгo зPаAникa-пpoвoкатoРa' тa наpeштi yнeшкiд"ltивлroють йoгo.
BorIи зIIoсять нoвi елсIиеlIти Ao oсTатoчtloi лiквiAацii винoвникiв тoi
3PаAи. .A,ля opгaнiзaцiйгlo-пepсoltaльнoi пoстaнoвки зaсaAI{ичo He
в}toсятЬ ttoBих е.ДеМeнтiв, тiдьки скpiплtoIoть пoпеpeднi, 6o
вiAпoвiAaдьнiсть i зaсаAи кoнечlroi odеpеrкнoстi в тiй мaтеpii Aиктytoть
tlастyпнe пoстyпyвartt.lя: якщo iснyloть фaкти, щo нa активнoгo чДeнa
тайнoi pевoлroцiйнoi opгaнiзaцi i кидaloть пiдoзpiння, щo вiн мoя<е
дiяти на кopисть вopoгiв, тpe6а дo часy oстaтovнoгo deзсрtlriвнoгo
виpiшellня спPaви з мiсця вiдсyнyти йoгo вiд yсiх спpaв, в якиx вiн
мiг шкoдити.

Bжe в 1936 poцi y BаpшaвськoМy пpoцесi вийцIли наявy тaкi

факти, щo вказувади l ia тe' щo пoдьсЬкa пoлiцiя мaлa iнфopМатoPa
сepeд пpoвiдltих члelliв oУH y Пpазi, тa ilruri, щo киAaJlи пiдoзpiння,
щo tIиМ мoя<е 6yти БapанoвськиЙ a6o Cеник. Кoди я дoвiдався пpo
цi фaкти i пopiвняв ix з iнtцими вiAпoвiAними pечами знaними мeнi
i iншlим ix yrасrIикам, якi 6ули зo ll4tlo}o Ha [сyдoвiй] PoзпPaBi' яK
тiльки мав зМoгy' пepеказав з тtоPми дo opгаrl iзaцi i пpo самi фaкти
i мoi виснoвки. A самe, щo БaPaнoвськoгo й Cеникa нa^е,кить pilпyve
вiдсyнщи вiд зв'язкiв i спpaв oУH Ila 3У3. Tим 6iльIше, щo o6a Borrи
зaвИНv|^v1 свiдoмo, пoAaючи opгaнiзацii в кPаIo }IeпpaвAивy
iнфopмaцiro пPo тe' якi oРганiзацiйнi pенi пoпaли B Pyки чеськoi
пoлiцi i  oсiннro 1933 poкy в Пpaзi.

I] llас ltiкoди }Ie Мo)кe 6yги вагання' якlцo пPийAeтЬсЯ ви6иpaти
пoмiл< мorкдивiстto B }Iепeвнoстi зpo6ити кPивAy oдиницi, са^ьвyloчи

[pятyloни| дo6po спpави' та мi*с Apyгolo а,rЬтеPнaтиBolo' щo чePез
IIеyзгJUIAIIеIIIIя заМа,lo пeвних oз}lак lvlo)кtla наPa3ити нa вeликy цIкoAy
цiлy спpaвy' a Tv7N| сaМиIt{ скPивAити теrк yсix, щo 6opються i гинyть
за нei. Якщo такa зaсаAa o6oв'язyе нa Aoдi [нa низax]' тo як сTPoгo
тpe6а ii пepeстepiгaти rla гopi _ таМ' Aе tIlкiAHик мo)ке зaBаJlити Bсе.

Лнct Стenoнo Бoндepи дo Андpin goльнихo

Якл<e л< так нe дiетьсл, тo якиЙ цe пopяAoK' якa lvloPaJrt? Teпеp ркe
гoAi lr,toвчaти. .A'oсi, yсiм, щo в тiй спpaвi oстepiгали, зaмикaнo yста.
Tепеp Ao не6а кpичить сaм фaкт! Cкiдьки тo людeй гинyлo, щo6
тiдьки дo6pе зaслpкитисЯ спPaBi i Пpoвoдoвi. Cкiльки тo Jlихa нe 6yлo
6 в opгаIriзацii, як6и тiJrЬки в Пpoвoдi пepестepiгaлoсь нa дiлi тoгo,
щo тaк trlyмtlo гoлoситься? Cпpaвa мoгJlа 6ути в)ке AaBHo
злiквiдoванa. ,Д,o Bас, Пaнe Пoдкoвtlикy' тaкo2к Paз y Рa3 пPихoAиJrи
з тolo спPaвorol вика3yвали Bам, щo в П[poвoд]-i пaнyс aтмoсфеpa
за6piхaнoстi, Щo Бapaнoвський i Cеник Airoть зi lпкoAoro AJrя
opгaнiзaцii. У Baшi pyки пePедaди цIo спPaвy з пoвнoto вiporo i
нaдiсro, та стpiнyлися тiльки з PoзчaPyв€lнням. Bи Мaли впoвнi змoгy
зpo6ити якнай6iдьrцe дo6po д7rя opгaнiзaцii, щo на [i чoдi Bи станyли.
Bи мoгди oзAoPoBити вiднoсини в сaмoМy Пpoвoдi, вимeсти з tlьoгo
всro фaльш, BиKинyти всe тe' щo 2киpyвалo на opганi3мi peвoлloцii.
Baм це пPoпoHyBaди. Хoтiди це зPo6ити тaкo)к д7rя Baшroгo iмeнi. Tа
щo вийшдo? Bи нe тiльки, щo нe зpo6или самi, нe Aади 3lv1oги' а,le'
н€lвпаки' пoтyPaли свoiми гPyдЬIvIи' влaсЕIиМ aвтoPитетoМ i нe тiдьки
вJlaсниМ' алe i автopитетolи гo,loви Пpoвoдy, aBтopитетoм, здo6рим
в 6opoть6i i oкyплeним AoРoгolo цiнoto, Bи застyпили Aopoгy TиМ'
щo хoтiли заBести пoРяAoK i yсyнyти rцкiAникiв. Чи тo He спpaBа
Баpанoвськoгo i Cеlrикa, пo6iч спPaBи пePцIoгo IPoмaнa]
Бapaнoвськoгo' наIteслa opгaнiзaцii нaй6iдЬIпe мopaльнoi шкoAи? Чи
не Boна витBoPиJIa aтмoсфеpy rleдoвip'я дo Пpoвoдy, Щo B oстaнrlьoмy
пePeApo€ннoмy нaсi мaйrкe нeМo)t(дивo 6yлo пpaцювaти? Чи нe чePез
неi тепepiпrнiй кoнфлiкт? I чeРeз щo Bи пoставиаи пpoти сe6e
opганiзaцiro? Чepез кoгo oУH стoiть в o6диччi poз6иття? Якa 6yлa
пPичиtlа тoгo' щo пеPIIIий KPа €вий пPoBiAник нa 3У3 пiA
6oльпtевицькolo oкyпацiсlo, iдyни Ao Baс з дoвip'ям, вiAiйrпoв iз
нaй6iдьцrим poзчapyвa}rням! Чoмy вiн, щo пеpший пiuJoB 6и 6ув нa
}to)l(i з Ko)I(tIиIvl' хтo вис^oBивсЯ 6 6ув пpo Baс, iз зaмaдим
пoва)канняМ' як BеP}I}IB вiд Bас, скaзaв HaЙ6^И21<ЧИNI Apyзям: 

..He

lvla€мo Bo}сдд''. Iз тим пеpекoнaнням пitцoB дo 6opoть6и i з ним
згинyв' чeРез щo вiн, злoя<ивIIIи Ha Baшi pyкy пPисягy (Bи знaсте,
як вilr пPoсиB' щo6 спpaвy пpисяги Biд/ro)кити пiсля PoзМoв|4' a Bv|,
знaloчи йoгo rvroтиви' }Iе пoгoAиllиcя), зaPа3 тaKи lvryсиB в,И6иPaTv|
пoмi)l( вipнiстto iдеi i спpaвi тa фopмальнolo вiPнiстю Baм.

Hа щo я все тe ,пиalу? Haпeвнo, Пaне ПoдкoBtlикy' Hе нa те'

щ06 AoДити чaIIIy' якy Bи мyсите BИr7ИT|4, зtlаloчи пpo стpaшниЙ
мaтepiял. He здo6a цe' не jrихoPaAнiсть. Менi так сaмo пPикPo цe
Пу!caTИ, Haпoстiйнo цe знaти' a знaroчи цe' пoсидaти дpyзiв нa
Ire6езпекy смePти. Алe мyшy Baм yсe цe скaзaти. Мy'y скa3aти сa}le
тeпep' кoJlи мo)кe вийдeте 30 IIIтивI{oi нeпPистyпнoi пoстaви, кoДи
пPoмoBить тaкo)к Bашre сеpцe' кoJlи BeJrикi oснoвнi pevi не 6ylyть
rtpислoнeнi фopмaлiстикoto i пoAi6ниIvIи APyгoPяAними МoМeнтaми.
МyIшy всe тe Bам тепеp скaзaти' щo6 Bи зHали' яK тi зaтoPк}reнi
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спPави вигдяAaIoть iз тoгo 6oкy. Пpинeвoлlo € мeнe Ao тoгo
o6стaвина, щo, згiднo з Bашим письIvlo}I з 

^ня 
2I.5.1939 poкy, Bи

вrкe тoдi 6alиltи, щo 
..кot|секBeнцi € lo Taкoгo стaнy €  poзвaл i

aнaPхiя' ', a пolvlиМo тoгo заAep)кyвaли йoгo. Бyлo 6 злoнинoм, як6и
я тeпeP' кoди тo вaJrЯтЬся тaкi Bax(нi спPaви .repез зaнeд6aння чи
HеAoгoBoPеI{ня' нe виeлiмiнyвав [виклloвив] вiA впJrиBy всi
дPyгoPяднi випaдкoвi мoтиBи. B o6диччi тoгo' щo мaс 6yги скa3aнe'
6ез oглядy нa тe' чи вoнo IииJlе' чи пpикPe. Пpoшy Bас, Пaне
Пoдкoвникy, пpиймiть цi pядки 6ез oсo6истиx виснoвкiB' тaK як я
iх пипly 6ез тaких мoтивiв ни iнтенцiй. Хoнy пoPyцtити сIIPaвy
наIцoгo внyтpiIuньoopганiзaцiйнoгo кoнфлiктy, пoAати дeякi
вияснeння дo йoгo гeнeзи' PoзBoro тeпepiurньoi стaдii, oцittкy
МoЯ(,lивиx нaслiAкiв йoгo poзв'язoк, з'ясyвaти Bдaсне стaнoвище B
oкPемих спPaвaх та пPед^o)кити Baм щe Pаз свoi пpoпoзицii.

TTIo спpaвa PoзBиtty,laсj таKиМ lltJlяхoм i в тaкoмy тeмпi, тo це
стa,roся завAяки мoiй iнiцiятивi. Toмy нe мo)кy тeпep t{e скaзaти
такoя( пpo сe6e, пPo тe' чv|N| Я кePrvryвався' щo Мeне штoвхадo пiти
тoro AoPoгolo. Tим 6iльш€, Щo, мa6уть, е y Bас в тiй спpавi пoняття'
нe згiдle з Aiйснiстlo. A вoнo y вeликiй мipi мolке зaBа,I(ити нa Bатцiй
дeцизii Ipiшенro|. Уrlикнри непopoзyмiн}|я - цe пPичинa oсo6истих
дигpeсiй [вiдхилeньt y цьoМy письмi.

Biд 1928 [po*y] я 6eз пepepви (хi6a як сидiв кoPoткo в тropмi)
пpацIoBaB в opгaнiзацii (УBo i oУFI) з пoвним вiдданям,
пiдпopядкoвyroчи свo€ oсo6истe >KvLTTЯ вимoгaм пpaцi. Cпoвняв я тi

фщкцii, якi менi AoPWиJlи opгaнiзaцiйнi вдаснi на piзниx щa6лях i в
piзних дiляtrкaх (poзвiдкa, пPoпaгarrAа' opгaнiзaцiйIlий вiддiл). 1929 /
30 [pp.l tlа aнкeтy згo.lloшyroся на викoнаt{}tя 6oсвoгo актy' Ae гPoзидa
сIvtеPть (мa6yгь, пл,tнoвaнo aтентат нa 6iльцloвицький кorrсyл,rт сл. п.

ICтепaнoм] oхpимoвиv[ем], пoвиннi знaти' кpiм [Cтeпaнa]
Aeнкaвськoгo, [Iвaн] Гa6pyсевиs i [Михайлo] Typнпrанoвин). 1930

Poкy BeсHoro пеpe6paв технiннy кеPмy пPoпагarlAи в КЕ oУH нa 3У3.
Toгolt Poкy _ }г{асник т. зв. BiAeнськoi Кoнфepенцii i зaпpисяхсений
чден. Ha пotraткy 1933 poкy спoBIlяIo фyнкцilo в зaстyпствi Кpaсвoгo
Пpoвiдника' a B сepeAинi тoгo x( Poкy нaзнaчений сл. п. Boх<дем нa
Kpaсвoгo Пpoвiдlикa. Ha тoмy пoстi пoпaв Ao тloPl\,tи i 1935/36

Ipp.] y Bapurавi зa зopгaнiзoBa}I}ц aтerrтaтy нa мiнiстpa Пеpацькoгo

[6yв засyажeний] нa 15 дiт тIoPМи i смеpть, a y Aьвiвськoмy пpoцeсi
(м. iн. атеtlтати в 6oдьшевицькollty кoнсyлятi, нa Ба6iя, двoх
кoнфiдeнтiв' пPигoтoвдювaнi l la Кpyпleльницькoгo' кoм[iсapa]
Koсo6yцькoгo, 6oм6oвi зaп4axи на 6oдьIцевицькi peдакцii) зaсyдхtений
шeстикPатtlo нa AoсIr{epтнy тIoPмy i кiлькaнаAцять лiт. Aмнiстiя,
3.,lytlенa AoсмеPтнa тюPмa. Пpи poзпaдi Пoльщi звiльнений APyзями
пoдiтв'язнями з poз6итoi тlopми в Бepeстi. ИAемo зopганiзoвaнo
пoмirк фpoнтaми нa Boдинь з Ayмкolo зoopганiзyвaти пaPти3анкy.
VIдуть 6oльtцевики' lloвa ситyaцiя. B Coкадьщинi нaтpапляIo tIа

Ляcт Cтоnoнo Бoндepн дo Aндpin Мeльннкo

3B'я3ки, [aлe] немaе iнстpyкцiй, щo po6ити. KиAaю нiмeцькy стpeфy
[зoнy] тa йдy дo Aьвoвa, щo Bx(е в 6iльlпoвицьких Рyкaх. Кpaевий
Пpoвiдник y гoPах веAe пaPтизa}Iкy' a y Aьвoвi Aвa чдeни KЕ
здeзopiентoваtli, tte знaloть' щo po6ити. Кoлo ГopoAка' кa)к)rтЬ'
лeгiorlи i Пpoвiд (Cyшlкo, Бapaнoвський). Biд Бapaнoвськoгo
пPихoAить двa кyp'еpи Ao PoAини Haзаpyкa, щo6 рiкaли i така сan,la
iнстpyкцiя для vлeнiв. Toчкa. Хаoс, лloди Bсe киAaIoть i тiкaють.
Cидяty два тиrкнi y Aьвoвi, JloвJrIo 3в'язки, виAaIo iнстpyкцii в кpaй
зAеPжaти 6езплянoвy Bтечy. Hepoзкoнспipoвaнi oстaютЬ в кPаtot
вiд6yдoвyroть opгаIliзaцiйtIy сiткy, iнIцi чaстинt{o пePе}toсяться в iнtцi
oкo.пицi, частиннo йдyть нa APyгий 6iк. Хoвaти з6poю. dе мoхснa
втискатисЯ. 3дepл<aти непoтpi6нy хpylIiядy (неpвoнi пpaпopи).
oпaнyвaти мiлiцito, хoвaти 6i6лioтеки. ПepеЙти tlа цIептaнy
пPoIIaгaI{Ay. Hе дoпyскaти Ao аpi6них зpивiв. З6иpaти пPo Bсe
iнфopмaцii. He po6ити 

'(аAних 
AемorrстPaцiйних вистyпiв. Пoсидаlo

дo Пpoвoдy (дo лeriйoнy) зв'язкoвoгo, вiдпoвiAi не мaro' Пoчинае
6yти гopяvo. Apy.i tlаси,lьtlo Bипиxaloть. Mандpylo дo Kpaкoвa. Tyт
вхoAЯ(y в гypт ilIiцiятopiв opгaнiзaцiйнoi пpaцi, po6лю Api6нy po6oтy
6yлня. 3a весь 11ей vас дoвiдyвaвся вiA 6aгaтьoх пPo тe' щo дiялoся
впPoAoB)к п'яти poкiв. Bсe [зaвжди] нa пoчeс}Ioмy мiстi т. зв.
БаpанoвскiaAa. Hе 6yлy тyт yсьoгo пoвтoPяти. ,A.lя меttе стaе
oчeвиAl{o: ПPoвiд нe фyнкцioнyс, зa6aгнertня зaгальtloвiдoме. Пеpше
заBAaння: oзAoPoвити вiднoсини в ПУH-i, yсyнyти Tv|х' щo
cПPvlЧ9|t|v|^v| нeпoPяAoк' пoставити ПУH нa нoги, пpийняти piIшеttня
i пдян дiяльнoсти в rloвiй ситyaцii i викoн1вaти ix. .A,pi6нe,
AoPиBoчrre Дaтан}Iя ltе заPaAитЬ лихoвi, тpе6a oснoвнoгo
пoPяAкyвarrня згoPи. 3 дpyзями виpo6ляю сo6i oцiнкy в ситyaцii та
пJlяlI' щo тpe6a po6ити.

Як пepевести? I{iлкoм пPoстo. Tpе6a тiдьки Aoстaтися Ao Boждд,
йoмy всe пPeAстaвити, a вiн tlапевtlo пoдaAнa€ як слiA. Cтpivaю
скептикiв. oпoвiAaють менi, щo вясе po6ленo тaкi 3ахoAи пеPeA
Гoдoвoro ПУFI - пpo пoiздки кPaевиx дeлeГатiв, ПPo PoзмoBи
oкPеIиш( чдеlliв зa кoPAotIoм, пpo Koнгpeс i т. п. o6iцянки, a пoтiм
закpiплeння IIезAoPoвoгo стaнy.

Але я нe хoчy пoвipити в тe, щo6 Гoдoвa ПУH-y нe хoтiв
oзAoPoвити вiднoсини. Пoяснtoto сo6i Bсе тим' щo зaмaлo
пoiнфopмoваний, щo тoдi 6р y пpимyсoвil}l пoJlo)I(еtlt|i qrпpoти клiки,
щo пoдiтичнa ситyaцiя нe AoзвoJrя,ra в тoй чaс пеpевoAити
peopгaнiзaцiю т. п. Po6лro зaкиAи тим, якi пiAнirиaди спpaвy IlапPави'
щo BoHи не AoJlo)ки,lи всiх стaPa}rь' }tе BичеPпaJrи всix мolttливoстей,
не пoiнфopDt}вaди Пoдкoвника Ме.дьника як oriA пpo цi вiднoсини,
та щo невмiдo веди Aiдo. He мoхсe менi пoмiстv|TИcя B гoлoвi, як тo'
)киBytIи з Пoдкoвникoм Meдьникoм в oAIIoмy мiстi [в Pимi], кiдькox
людeй нe мoг,ro гoBoPити стiльки, arк пoки вipнo й Aoк^аA}Io нe
llPeAстав,rять yсix спpав.
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Але сапre Po36иPaння Toгo' щo y)ке ll{и}ryдo, дo дiлa нe AoвеAе.
Tpe6a 6yлo 3а Bсякy цiнy AoBести Ao yспiIIIHoгo пojraAнarlня.
Haв'язyемo кoPеспorrAeнцiю з Cтецькoм. Biн po6ить yсe' щo мo)кe'
щo6и наклoнити Гoдoвy ПУH-y Ao пePeвeAeння змiн.

[Cтeцькo Яpoслав] ПoAaе нaм свoi Ayмки' щo Гoлoвa ПУн _
а6сoлroтнo чесrla 

^IoAинa' 
xoчe дo6pa спPaви' тiдьки нeпpистyпний i

Ayя<e 6агaтo )rвaги пpисвячy€ фopмальнiй стopiнцi спpaв. Toмy
пPеAстaB,UI€ Cтецькo всe y Ayлсe Aелiкaтнiй фopмi, щo6 вим-не6yдь
не BРaзити. I менi звePтa€ УвшУ, щo6 тaк пoстyпaти.

,Д.дя мeнe тeпep нaйвал<нiшa спPaва' щo6 Aiстaтися дo lтaдii.
oстepiгаroть lr{eнe Ti, щo вх(e пepeйIпли пPaктикy Cеникa i
Баpaнoвськoгo зa кoPAoнolvl та вивчиJtи iхню пroвy, щo не 6yаe Це
тaк Дeгкo. Я пеpeкoнaBся' щo tlаyкa не iAе в лiс. Tpи мiсяцi я
дo6ивався, най6iдьшe пoмiчний 6yв лист вiA Гoлoви ПУH, щo6 я
пpиiхaв Ao tlЬoгo нa пo6ачення, тa it тoдi Cеник, як yсi кpyгiйства
нe пoмoгли i я в>ке дiстав пoтpi6нi Aoкy!{e}Iти' наказyBaв y мoiй
пpисyтнoстi сoтникoвi [Piкo Яpoмy] Каpпaтoвi, щo6 iх вiA мене
вiдo6paв. Але я, нe я(A!ДIи нa те' фopмальнo втiк. Taк пo Aoвгих
xoPoBoAErх дiстaвся я дo Baс, Пaне Пoдкoвникy.

Ta пеpед T|^I|7 я цiкавився opгaнiзaцiйниIr{и спPaвaми нa теpeнi
пiA Hiмеччинoto i спiльнo 3 кPа€виIrl пpoвiдникoм o6гoвoproвaв плJIн'
щo й як тpe6a po6ити нa Мaтipниx 3eмляx. 3 ним !ии пoстaнoBиJlи
Aoклaсти всiх стapaнь, щo6 Aiйшдo Ao }пIoPяд'кyвaння вiднoсин y
Пpoвoдi. Toмy дo Boх<дя Il{и yмoBиJlися iхaти Paзoм. BepнрIuи з-
пiA Бoдьцreвii, вiн Aoгнaв Менe y Biднi. Ao Iтадii виiхав кiлькa дriв
пo мeнi, пePехитPиBцtи o6ox гpaвiв (Ceникa i Баpaнoвськoгo), неIt{oв
6и вiн 6р пpoти мeнe.

Beсь чaс гнa,ra меIIe свiдoмiсть, щo мotvreнт Ay)Ke в.Dкний, щo все
тe' щo тепеp po6иться' сиJlьнo зaвEDкить на Aoдi peвoлloцii. A стан
пPoBoAy тawtЙ, щo нeмa й на^ii, щo6и вiн дo6pе пoкеpl''yвав спPaBoIo.
Кpiм всьoгo тoгo' пPo щo я AoвiAaвся вiA APyгих' yтBеPAиJlа мeHе B
тoмy пePекoнaннi вдaснa o6сepвaцiя [спoстepелсення t opгaнiзaцiйниx
пoвинiв, щo йпrли тoдi з гopи.

Бyв цe пePeJroмoBий чaс. I{iлкoм tIoвa ситyaцiя. Beдике
пеPeгPyп}вання на фpoнтах peвoлroцii та пepесyнеtltul си^ Opгarriзaцii.
A вiд Пpoвoдy нiякoгo пJlяHy' нiякoi iнстpyкцii, iнiцiятиви, хov
Бapанoвський мaB тeхнiчrry з!,loгy пoкePм}rвaти всiм. Baми
нaзнaчений opгaнiзaцiйний peфеpент' якolt{y Bи тoдi вiAAaди Aoдto
oУH нa piдниx зeмлJIх' не тiльки щo не мa€ Я(oAнoгo плянy нi
iнстpyкцiй вiднoснo дaльruoi пPaцl, aлe цинiвнo пPoпotty€ Kpaевoмy
ПPoBЦникoBI poзв'язaти там oУH. Ha тepeнi свiтoвoi емirpaцii
тa на piдrих зeмД,rx пiA Hiпreччинoro тaкi пoчиtlи oфiцiйниx пpoвiдtиx
oдиниць (Cиз [Poман Cyшкo]), щo йдрь в poзpiз 3 yсякolo
дoцiльнiстro тa пеPeкPeсJrюють пoдiтивнy лiнito нaцioналiзмy. Hе
тiдьки 6pак вдaснoi iнiцiятиви y фopмрaннi зopганiзoвaнoгo
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нaцioнaльнoгo )t(иття' аJlе тPивo,кнe спиt{Ioваtlня й нищeння пoчинiв
iнrциx y тoМy llапpямi тoдi, як пaнy € зaгaдьний xaoс, a дoвеpшенi
пopядкyrovi твopvi пoчиtlи стpiнаloться з aпpodaтoю [ зaтвеpдхсeнням].

Бeзкpитинlle й неAoцiдьIIe в)киBaння чдeнiв oУН opгaнiзaцiйним
пopяAкoм Ao тaких зaвAaнЬ' щo минаIoться з нaцioнадiстичними
засаAами i дoцiльнiстк) тa BисдyгoByвaння tlими з 6oкy Cича.
IIезpoзyмiлa спiвпpaця з пoдiтичними пPoтиBIrик€lIvlи' з пaлiiвцями,
зa нoPDroIo: Ao BикoHyBaння пpaцi - нaцioналiсти, a дo paд й дo
piIпeння 6paти вcяких фoнoвятiв. Як6и oстaвити в,laAy B Pyках тих
людeй, BotIи скopo з6или 6 opгaнiзацilо з if дopoги.

Я мyсiв вистyпити з iнiцiятивolo },пopяAк},Baння спpав Пpoвoдy.
Якщo не po6или цьoгo тi, щo Ao tlиx цe }Iадежa./ro з ypядy, мyсiв
пiдrятися xтo iнцrий. Я 6уu Ao цЬoгo зo6oв'язaний з oглядy нa тe'
щo цьoгo oviкyвaли пpoвiднi члени oУH. Toмy, щo сеPеA зaгaдy
нaцioнaлiстiв я здo6щ сo6i дoвip'я i з мoiм iм'яМ B'я3али спoдiвання.
.Д.aльшe зo6oв'язyвaJlo мeнe Ao цboгo зHatrня спpaв opганiзaцii,
на6щoгo кiдькaлiтньoro гraстю в 

.ii 
дiяльнoстi. Bкiнцi piruaлro все lt,toe

oсo6исте нaстaвдeння все aктиBнo стaBитися Ao Aopoгиx мeнi спpaв,
tIе Aивд,Iчись нa oсo6истi кoнсeквенцii. Hiякi пo6iчнi мoМeнти нe
Ir{a,rи жoA}toгo BпJrивy. Hе 6yлo в мeЕIе )I(oAtIих калькyляцiй. Я хoтiв
вiдpaзy уъiЙти дo пpaцi. Бpaвся вiдpaзy зa тe' щo нaйвaя<нiIце i
нaйпильнiIцe 6yлo. Hе йIддo мeнi пpo oco6иcтиЙ пoст. Пoст для
меtlе - це пеPеAoвсiм вiAпoвiAaдьнiсть i змoгa пpaцi. Мoя oсo6истa
пoзицiя в opгaнiзaцii 6yдa тaкa' щo 6ез oглядy нa фopмaльне
пPизrraнrrя я мaB змoгy Пpv|Чv1t|ЯTу|cя Ao пo,rагoд,кyв.t}Itlя piзниx сIIpaB.
Toдi я не AyмaB пPo тe' який кoнкpeтний opгaнiзaцiйний пoст менi
нaйкpaще вiAгIoвiAав 6и. Хoтiв пPацIoвaти тaм' Ae Ivrене пPиз}lачaloть'
a нaйpaдIпе 6щи зв'язaним 3 спPaвaJr{и Мaтipних 3eмeль, спPaвalvrи
tIаIIIoгo тепepiu-lньoгo peвoлloцiйнoгo фpoнтy.

Tа наA yсiм 6pалa y lvrенe Ayмка вePх' щo нaйпеpшe тpе6а yсyrryги
3,lo' яке закРa,roся s caмиЙ веpх opгaнiзацii, a це пPoчиститЬ AoPoгy
для дoцiльнoгo poзв'язyBaння piзних пpo6лепr. Я 6paвeя за дiдo з
нaстаtloв.пeнняDr' щo вiд peвoлloцii i вiд opгaнiзaцii нiкoли сам [нe]
BiдlйAy, а .цo непoPядкy 6peюri Pyк нe пPиJlolI(y i з лroдьми, щo стiльки
IцкoAи пPи}rесли opгaнiзaцii, пPaцroвaти не lvlo)кy i 6yдy пo6oproвaти
Ao кiнця.

Я ви6paвся Ao Bас, Панe пoдкoBttиKy' з вipoю, щo всi
непopoзyмiння 6yл,yть yсyнeнi. (Я дyмaв, щo тiльки чePeз якeсь
ltепopoзyмiння Bи нe oзAoPoви,rи вiArroсин i дiдa yJro)кaтьсЯ
якнaйкpaще). Poзв'язкoro пoAi6нoi ситyaцii в opгaнiзaцii нa 3У3 y
1932/33 PP. AoAaвaдa менi нaдii, щo тeпeР всe 6yде гapaзд..Aдя
iлloстpaцii нaвеAy тyт кiлька фpaгмeнтiв тoAiцrниx пoдiй.

opгaнiзaцiя нa 3У3 пеpe)I(иBаJra тoдi вlryгpiшнro кpизy. TTIe
iснyвали пo6iч се6е фopмaльнo двi oкpемi opганiзaцii, a PaAДе дBa
пPoBoAи' щo нeвпoBrri пoкpивалися. Цe 6yлo тiльки вгopi, 6o в теpeнi
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6yлa вrкe тiДьки oAнa oPгaнiзацiя. Aлe нa сaмy кPизy злo)ки,lися
пеPeAoвсiМ ABi o6ставиHи: пo-пеpпre, 6yJra це кil{цeвa нaйгoстpiшra
фазa тoгo в}lyтPiцI}Iьoгo пPoцесy' щo йoгo п{o)кнa oкPес/lити як
кoнфДiкт AвopeвoлIoцiйних кoltцепцiй. Cтapoi yвiвськoi, щo
yзмiстoвлIoвa^aся пePeAoвсilvl y peвoлloцiйнiй техrriцi' a з
Jlегкoвах(еEl}IяМ вiAнoсилaсЯ Ao iнurих дiлянoк, нe пPактикyвa^a
BJraснoi пoлiтики, oставл,IIoчи ii пoдiтичним паpтiям, тa o6меяt1пovися
дo вiдipвaниx peакцiй, a тoдi як нaцioнaлiстичний pyх пopiс y пip'я,
зМaгaлa Ao пoAiJry' щo6 УBo oстaJlaся oкPeп{o}o opгaнiзацiеro з
мo}IoпoJreМ нa тerсriнну, peвoлroцiйнy дiяльlriсть, a oУH мaлa 6и 6улa
пepe6paти пo,liтичI{y дiяльнiсть, пPoпагaнAy i т. A. .A.pщa, кoнцeпцiя
rvroлoAIIIи)( нацioнaлiстiв, змалaлa Ao тoгo' щo6 цiдy peвorrюцiйнy дito
B3яти в pамцi oднoi opгa;-:iзацii' щo 6yдe вести вДaс}ry Hацio}rалiстичrry
пoлiтикy, яка пiдпopяIдкoвyвaтиМe l1iлy дiяльнiсть пoлiтикy
Bсеo6iйIиa}oчy i eкскдIo3v1Iз|1У, пo6opюlovи всi iншli iдeoлoгii, паpтii'
гpyпи i акцii, змipя}oчи Ao oхoIlлеIIIlЯ сBo€Io aкцiеro i впдивaми всiх
дiлянoк 21<ИTT'I тa дo пеpe6PaIIнЯ пoдiтичнoi кePМи.

o6i кorlцeпr1ii iсrtyвали пo6iч се6e 6ез кoнф,liктy' Aoки не
стpiнyлисл 6езпoсepеднr,o y пpактицi. l} pp. 1931/32 дiйпrлo мilк
trиlvlи д'o нaй6iльrц напtIятoi peвалiзацii [сyпepництва]; всyпepev тoмy,
щo пpoвiдний актив тBopи,lи чдeни УBo' пoдi,r (aвтoмaтинниЙ) 6ув
тaKий' щo пiA пPaIIoPaМи oУH вистyпади lvloJloAlцi, 6iльrш pевo.irюцiйнi
елeD{eнти' a за пPапopoм УBo oкoпyваЛися всi тi, щo нe хoтi,rи lriякoi
змiни. Мaдa тaкo)к свo € значeння iнспipaцiя [нaтхнення]
нeнaцioI{aлiстичtIиx чинникiв (У}iflo)' щo викoPистoвyвади
Aiядьнiсть УBo як зaсi6 власнoi пoлiтики.

Бyлo це сyпepництвo пoлiтичних кoнцeпцiй, a не oPгaнiзaцiй, 6o
в дiйснoстi opгaнiзaцiя 6yлa oднa. Bсякий пoдiл затpaчyвався чим
AaлЬIIIe в тePeнi. oAlra кoнцепцiя Мала зa сo6oю тpaдицiro, a APyгa _
rrсивy paцiю. Пepемoгa, як yсe' в 3AoPoвoмy 2I(иттi.

Apy.,' явищelvl внyтpilшньoopгaнiзaцiйнoi кpизи L93I /32 poку
6yлo тe, щo тoAiшнiй oфiцiйний кpaсвий пpoвiд, нaзrlачений з
закoPAoнy' нe oпaнyвaв pевoлroцiйнoi Aiйснoстi. Бyлo це пiсля
веJtикoгo oслa6лeння peвoлloцiйнoгo aктиBy 1930/3I [pp]. Cмepть
сл. п. Koмандaнтa Гoдoвiнськoгo i сл. п. Пpoвiдникa нaцioнaлiстiв
Cтeпaнa oхpимoвиva, пaцифiкaцii, Бi6pкa, Гoлyфкo, Tpyскaвець i
iншi. I{i 6paкu викaзyвa,ra в oAнaкoвiй мipi Kpaевa Кoмaнда УBo,
щo пPo вarкнi peвoлloцiйIli акцii тoгo нaсy (як aтeнтaт нa Гoлyфкa,
6oевi aкцii в Бopиславi, Tpyскaвцi) loвiарaлaся щoйнo з пpeси Й
виAaвaдa кoм1nriкaти, щo це vини opгaнiзaцii, як техс пpисиланi з
3aкoPAotly Kpасвi Пpoвiдники oУH, щo нaмaгалися 3вeсти
opгaнiзaцiю Ao peвoлtoцiйнoгo пoлiтикaнства, a6o йцrди нa
кoмпpoмiси з УFIj.oнням (Пeлeнськиilt). Були щe iншi Мolvteнти' щo
Aoдyчyвадися дo цiлoгo внyгpirпньогo пРoвoAy з oпopтyнiстичtlими
чиHникaми' як тaкo2t( нa пeвнi oфiцiйнi eнyнцiяцii та пydilкaцii.
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Увeсь пpoцес РoзвиBавсл дoвгий чaс' a нaйгoстpirшa йoгo фopмa
пPипaJra на тIotlaтoк 1'932 p. ToAi-тo пpoвiднi oAиницi
ttaцioналiстичttoгo aктиBy' якиЙ фaктиvнo пPoвaAив Aiядьнiсть
opгаrliзaцii, tteзаJlФI(нo вiд oфiцiйнoгo Kpаевoгo Пpoвoдy' твoPять
oкpeмий кe1liвrrий oсеPеAoк з Iванoм Гa6pyсевизем нa uoлi, oсеPeAoк'
щo псpе6иpa€ кePп,ty opгaнiзaцii вiя фaктi [силolo фaктiв] .

I.a6pyсеви.l iAе Ao сд. п. Bolкдя [€вгeнa Кoнoвaльl1я]. Пoкiйний
]JoжAь Poзгл,тAa€ спpаBy Il,tеPитopичI{o нe фopмaдiстичнo. Hе po6ить
,кaAHих фopмaльних тpyAнoщiв' всe висJl}.хyе i кaл<е: ..Пеpекoнaйтe

Мeнe''. Biдpaзy opiснтyсться в ситyaцii. Flaзнaвyс кolrфepeнцiro.
Apeпrтрaння пiсля aтентатy на Чeхoвськoгo вiдсyвaс i i pеvинeць.
Biд6yвaсться Boнa BPeIцтi дiтoм L932 poку в Пpазi: це т. зв.
Biдeнськa Koнфepенцiя*. КpaЙ PепPезентyють т. 3I]. "6yнтаpi' '. У
кiлькaденниx нapаAах o6гoвopeнo 6aгатo спpaв opгaнiзaцii в кPaю
i зaкopAoнoм. Cд. п. BoжAь Aoпyскa€ дo o6гoвopення всix сIIpав'
Ao висказyBаIt}Iя всЯкиx AyМoK' .цo кPитиKyвaнHя oкpeмих пoтягнeнЬ'
нaвiть йoгo сaмoгo. ]]i lr такo,к хoчe всe зpo6ити, щo6 y кoя<нiй
спpавi нaЙти Irайкpaщий шдях. Хoчe дaти вiльнe мiсце кoхснiй
пoзитивнiй AyIицi, i l l iцiятивi. Biн певIlий сe6e, свoсi Пpaвди. Hе
6oiться щиpoi, 6езпoсepедньoi кpитики. Hе стас нa кoтyPtrах, анi
не xoвa €ться зa стirly свoйoгo aвтoPитетy. Hе pезepвyе для сe6e
пРaвa нa iнiцiятивy. }Iaвпaки' пoтypa € чy,киМ пoчиIIaIvr' як тiдьки
вoни дoцiльнi, нaвiть тoдi, як вoни iнtшi вiд пepвiсних йoгo pirшerlь.
Hе пoказye нa непolr{идьнiсть i нe 6oiтьсл пiAAaти peвiзii свoix piurень
нaвiть зa чy)кoto i lt iцiятивolo. Знaс, щo тpе6a всe yлiпuryвaти,
зIvtiнЯти, йти впepeд. Hе мaс пpeтеrlзiй yсe найлiпIшe знaти h 6aзити,
PaAo пPисJlyхy€тЬсЯ Ao чy,I(ol AyIl,Iки i oцiнки. Poзyмiе пPиPoAy
tlаIltoгo Рyхy' Peвoлtoцii, мас B па]rЬцях ii мeханiзм. Hе Iшyкaе
сaтисфaкцii в фopмальнoстЯх. Иoro эк дiлo _ цe цiлa спPaва' цe
peвoлloцiя, щo мiстить y сo6i кoх<Irий пoчиtl' кoх(}tе дiлo, кorкнy
кoPектyPy. Хтo 6 не AoкиAaв цeгoJloк - тo цiлa 6yniвля йoгo. Як
хтo пoкJraAе кPaщe цeгoдки зa нЬoгo - тo цe )к A,lя llьoгo' a нe пPoти
}|ьoгo. Йoгo тpiyмфoм 6yлe пеPeМoгa цiлoi спpaви' a Ilе те' щo в
пoдpo6ицях 6yle Мaти тiльки вil l paцiro. Cд. п. Пoлкoвtlик
Koнoвaлeць yмiв пo.мистeцЬки oпePyвaти фopмальними i
неPитoPичItиМи eJlеМeнтaМи' тBopчo' a нe rдa6дьottoвo' Bмiв э6иpaти
piзнi сили, AaBaти iм мiсцe, твoPити з них сиtlтезy' Ivlистeцький твip,
a не }tеxaнiчний кoнгJroI\,tеpaт' кoмпiляцito. Пoкiйний - це 6yлrа
великa JrtoAиtIа' нe дpi6ltи.lкoвий. Бyв мистець' a нe чoдoвiк
шa6льoнy, твoPець' a нe кoпiст. PeвoлIoцioнep, a нe нeвiдьlrик
вJlaсниx i vyх<их фopмyл. Пoлiтик, а нe IIIтиBIIий .toлoвiк, чи мalиЙ
гРaч. Пpoвiдник, a не 6ropoкpaт, анi "яснoвельlvlorкний'', анi
..нaйяснitциЙ'', aнi "сaмoдeprкавeць". To 6yв Boл<Aь.
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Ha тiй тo Biдeнськiй Кoнфepeнцii пpийнятo цi.пий PяA пoстаI{oB
тa змiH BiA}roсrro стРyктyPи' пoJriтики тa piзних Aiдянoк дiяльнoстi
opгaнiзацii як y кPaюl тa те)к i зa кopAoнoм. Адя opгaнiзацii на 3У3
пPийнятo пpoпo}loванi кpaсвикaми зМitlи. УBo oстатoчHo 3BеAенo Ao
вiйськoвoi i 6oевoi pефepентypИ ПPv| Кpaевiй Екзекyгивi oУH. У
внyтpiIпнiй пoлiтицi пPийI{ятo зa odoв'язytosi тi зaсади' щo iх
o6стotoвали кРа€вики. I iз-зa тoгo фaктy, щo кePмy opгaнiзацii нa
3У3 пepе6pали мoлoAi саМi' сл. п. Bolкдь не po6ив я<oдtoi квестii'
6o 6aзив, щo цe 6yлo пoтpi6не. нaвпaки' il,tенy€ Kpaевy Екзeкyтивy
з-пoмix< сaмих тих "6унтapiвn, vaстинy я< iз ниx 6epе зa кoPAoH' щo6
вiAкPити пePeд ниIr{и AoРoгy Ao спPaB цiлoi opганiзaцii.

I{я кoнфеpенцiя твopитЬ eтaп в Poзвoto opгaнiзaцii, a зoкPеll{а
нa 3У3. Bнyтpiпlнiй пpoцес' щo yск,laAнIoBaB пoJro,I(ення, скiннився.
Cпpaви opгaнiзaцiйнi нa 3У3 6yли впopядкoванi. Kiдькa oAиHицb
вiAпалo (пoтiм пеPейtIIJlи BotIи дo пPoтиHацiorraдiстичнoгo тa6opy),
кiлька чyJlися пoкPивAx(енi, aле opгaнiзaцiя на 3У3 скpiпилaся,
скoнсoлiдyвaдaся' i yпpoдoвlк Aвox чePгoвих poкiв oсягнyлa
кyльмiнацiйнy тoчкy свoеi yдаpнo\ cv|^v1 в пеPедрo€ннoмy пеpioдi.

Iдщи дo Bас, Пaне Пoлкoвникy' маB я пеPеA oчи}ra тaкий o6paз
пoстатi Boхсдя, якиtt у мeнe oстaв[ся] iз пiзнaння пoкiйнoгo. A вище
llавeдeнi пoдii 6yли A,rя lr,teне взipцeм пoJraIoд2Kyвaння ПpoвiAникoм
тaкиx сIIPaв. 3 тoгo PoAиЛaсь y меtlе пeBнiсть i вipa в нaйкpащy
poзв'язкy. .Д.iстaтися дo Baс, ПPo6ИTvtcя vepeз тoй зawt'ятиЙ пеPстеtlЬ'
яким дихoвiснi iнтpигaнти вiAгoPoAиJrи Baс вiд opганiзaцii, _ це в
тoдirпньoмy мo[йo]мy poзyмiннi i сл. п. Aoпaтинськoгo [B. Tимвiя]
пoдoBинa yспlхy.

Ta пoказалoсЬ' щo цe 6yли I{еpеaJrьHi мpii. 3aмiстЬ спoAiвaннoгo
2l(ивoгo вiднotшення Ao спPави стpiнрся я iз iнцIим iз BaIпoгo 6oкy.
Пo-пepп.lе, Ha пPo €кти вiAl{oсrro po3гoPненrlя дiяльнoсти дiстaв я
зaгальtly вiдмoвнy вiAгIoвiдь: щo спPaви ще tIе l{aзpiди, тpe6a BиI(Aaти'
з6еpiгaти сиди' чeкaти на чy)I(y iнiцiятивy, xoча мoi пpoскти, мiхс
iнtuим, вiднoсилися Ao викoPистatlня тo.цiIIIHиx мo2l(Jlивoстей, якi
чePез вarцe кyнктaтoPствo Illepirпysiсть] пpoгaйнoвaнo зi Iпкoдoro д7rя
нaшoi спРaBи. A пo-дpyгe' ,цoBiAaвся я пPo такi Barцi пoчиtlи y
внyгpiшнiй пoдiтицi' щo йшДи в poзpiз з }Iaшolo пo,riтичI{oю дirri €ю
i не мoгли пPиHести ,кoA}Ioгo yспiхy, кPoмi кoмпpoмiтaцii. Baшi
пеPегoBoPи в зимi 1939-|940 [pp.] 3 }IaIIIими пoJtiтичними
пpoтив}Iикап,tи' пoльol{oфiльськolo гРyпolo УHP з Паpияta, тoAi вхtе
Ao PeIцти 6aнкpyтoвaнoю, цiлкorи нe сBiAчaтЬ найкpaщe aнi пpo Baш
пoлiтичний зD{исд' aнi poзyмiння o6oв,язкiв i гiAнoсти гoдoBи
Пpoвoдy Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв. Кoмpoмiтaцiсto з6iльшили щe
слецiяльнi мolvrеHти. Ti Baшi пеPeгoвoРи мaли мiсцe пiс.ля деюrаpaцii
i паpизькиx yeнеpiвцiв, Baцrих eвeнтyaJrЬни)( кoнтpагeнтiв' AeкдaPaцii'
пoз6aвденoi 6yдь-якoi нацioнальнoi гiAнoстi тa пPимiтивнoгo
пoдiтичнoгo гдyзAy' тoдi як ytкe iншi гpyпи УHP (нaпp. ваpulавськa)

Лнcт Стoпoнo Бoндopн дo Aндpil Мoльннхo

oсyAЯ(yBали пoДiтикy пaPизЬKoi гPyпи У}IP i вiдпекралися вiд неi,
Bи нaв'язyете з ttеIo пеpетPaктацii [пеpегoвopи] в спpавi спiльнoi
пoлiтичнoi акцii, пoAa€Te y}roBиtlи. .dдя заBeРIIIеtttlя всьoгo'
пеPегoвoPи вeAeте Bи oсo6истo як гo,loBa Пpoвoдy Укpaiнськиx
Hацioналiстiв з паpлaмеrrтaPeс гpyпи УHP oсo6i Coдoвiя, знaнoгo щe
з Пoльщi зi зBичaйнoi хpylliяди. Heзpoзyмiлa Baшa пoвoAнiстЬ

[пoвeдiнкal [щolдo тoгo PoAy пoJriтичних uпoтягltеtlьn y зiстaBдеtlнi 3
нaдзвивaйнoю зAeP,I(дивiстto i пpямo негaтиBtloю пoстaвolo Ao
пPoпoнoBaних [нaми] Baм акцiй, якi, щoпpавдa' вимагaди вIс,laAy
c|4^v| i стaРaнь' aлe йIцди пo дiнii пoдiтики oУн.

.Д.o спpaв внщpiшньoгo пoPяAкy i виpaзнo шкiдливoгo знaчeння
BeдeнHя Aeякими чденaМи Пpoвoдy ми стpiнyли y Baс щoнaймeнrцe
,lегкoвЕDкt|е вiдroпrення. У Bас yсе 3вoAиJroсЯ дo дPi6ниx нeAoтяпIeнb'
пеРeяскPaBJuoBaннЯ фaктiв та нeстiйких зaкидiв li] -вPa,каJro
нeoAнакoве тpаKтyBaнIIя стopiн. У вiAнoIцeннi дo нaс (Cтeцькo

[Яpoслaв] , Aoпaтинський [B. Tимsiй|, я) та дo нaIIIи:к пPеAставдень
i пpoпoзицiЙ, Bи 6уlи пrтивlti, тPaкт}вали фopмaлiстичнo i пoпriтнo
Heпoва,кtlo' пPяIv1o з6увalи. Алe Ao тaМтих' Ao lшкiAникiв, Bи

вiднoсилися кyAи звФкливiше. Haвiть фopмaльнe Aoмаганtlя сл. п.

Aoпaтинськoгo [B. Tимsiя], щo6 пoставиlи пiд сyA Bинниx 3а
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A}Dке вBlчJrиBe.

Toдi я Ayмaв' щo цe AoтoгoчaсI{e назнaчення стarry Alиснoгo
yn"'o*n,uйе Baм пpиitняти пPаBAy. Алe як oпiorя пpovитав BаIшe

письIиo |з| 22.5. Ц. P., B якoМy Bи дyл<е гoстPo-oсyДкy €тe Bсе те'

щo 
'"p.д. 

нaми o6opotlяJlи' тa витягa€тe oсo6истi, дaлeкoйдysi
un"*.ou*n, я oстoвпiв. iTезpoзyмiле Jreгкo,a'(ення тaкиx Pечей' чи iнпri

нeсамoвитi iстopii. Бo эr 3aпеBнeння' щo lvto,кyTЬ 6щи пеpeведeнi

змiни, але aх( Ha чePгoBoмy 36opi, в такиx спPaBaх i в такiй ситyaцii,

,цe кoнечнe якнaйскopurе oзAoPoв,rення' тим 6iльше, щo спPaвa

тягнeться вiд дaвнa, нe мo,t(нa 6yлo 6paти iнакше, як Aип,roмaтичrry

фop'y вiдмoви.
Bи казали, панe Пoдкoвtlикy' щo }Iе мoх(eте пoсTyпати пц пPeсl€ю

[тискoм]. Пеpeдyсilи vrv| спoчaткy Bv|cУBa^Y| 
- 

тiдьки пPoxaння'

,,pono.nцii, сп"цiяльнo ввa)I(aloчи нa тe' щo6 нe дiткrrщи Baс

нЬстиpаивiстlo i нe настpoiти вopoя<iстlo. Ми лt 6yли пoпеpеддeнi, щo
Bи нa тaкi pезi звePтa€Te ведикy yвагy. II]oйнo пiсля тoгo, як Bи

вiAмoвиди yзгляAнити нaшi пpoxaння' хoч зoвсiм нe oсo6истi, ми
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Лttcт Стoпoнo Бoндopи дo Aндpiл lvloльникo

мyсiли пpeд.ст€lвити Bам, щo заBeсти пopяAoк кoнeчнo i тo негайнo.
oчeвидtro 6yла пpeсiя, aJrе не пpeсjя oсo6истa з IIaцIoгo 6oкy нa Baшy
oсo6y' тiлЬки гtPесiя o6стaвин, opгalriзar1iйнoi кoнечнoсги й Aoцi,rьнoсти,
Я|<У Mу| тi,rьки вислoBJlIoBали. A Ae,к € чи кoли-нe6yдь 6yв на свiтi
voлoвiк, a ще 6iJrЬцIе кеPМанич пy6лiвних спPав' щo нe знaB 6и, щo це
o6'ективнa кoнeчнiсть' якe тpy6a yзгд,IAt{roват|4, a B Haшoмy випaдI(y
не йtцдo пPo тe' щo6 yстyпали Bи пiA пpeсiсlo. Haвпaки, Ми xoтi,rи'
щ06' знaю.Iи зaгPoзjrивy ситyaцiю, Bи oпанрaДи ii' вист}iтIиJrи 3
illiцiятивolo' пeРевeли змiни, щo 6yлo кoнечнe - yсyнyги. II]o6 Bи
дiйсrro станyJlи lra чoдi пoдiй, a tte пасивIlo чеKа,lи' як кaтaстPoфa
}rаспi€' пiAе пotrаA Baс i opгaнiзaцiю. Чи нe д/rя тoгo ми пpиiхaли,
щo6 Baм yсе те пpeAст€lвити' Ivrи пPи)(oAили Ao Bас нe з гoлиlvtи
сдoвами' aде 3 PеaJlьними пPoпoзицiями, a щo нaйваzснiшe _ ми
Aaвали Baм силy, нa якiй Bи мoгди oпеPтися. Ми xoтiди все зpo6ити,
aлe з Baми' д"пл Bас. Aдя<e хс Bи пеpедyсiм вiAпoвiAa€те зa Bсе' щo
po6ить opгaнiзaцiя i щo в нiй дiсться! Пiд Bашolo Aaтolo мoглo 6yги
зaписаflе всe дo6po Й лихo з тoгo чaсy чи сyпpoти вeДиких спPaв' щo
вхoAЯтЬ в гpy' Мoглa МaTv| 6У^ь-якe зAIaчeнI{Я o6craвинa, щo цe 6yлa
Bацrа 6езпoсepeдIlЯ iнiцiятивa?! Haвiть як6и6улa пpeсiя, хoч тaкoi не
6yлo, тo чи rlе y Bас, щo нeсди BiAпoвiAaдьнiсть зa Aoд}o PеBo^loцii' 3a
AoJrro нaPoAy' Мoгдo pirшaти пPo нeгaтивlly Aeцизiю? oтя<e, щo?

Кpaсвий Пpoвiдник i я Aiсгaли вiд Baс двi вiдпoвiдi }ra oстatlнЬoмy
rlo6аченнi. Пeprua _ слoвaми: все е дo6pe BпoPяAкy' якщo € Aeякi
нeAoтягtrеIlIIя' тo Bo}lи мo)кyгь 6yти пoстeпеннo yсyвa}ri. Евeнтyальнi
зIr{iни IIe BикJttotlet{i' Mo)кyгЬ 6щи пepевeAe}ri' aде хi6a згoдoм, нa
чеPгoвoмy 3'iздi. A втiм, rrеIr{а пPo тe щo гoBoPvLTИ| 6o цe tIаJre)I(ить
виклroчнo Ao кoмпeтeнцii Гoлoви Пpoвoдy, який сaм Мa€ oцitlloBaти'
ш1o дo6pe, a щo зле для oУLI. APy'" вi.цпoвiAь 6yлa вимoвнiшa,
яснirпa i кoнкpетrlirша. He 6yли кoнкpeтнi opгaнiзaцiйнi piurення i
PoзпoPяAки. .Д'вa з-пoмiж llих (yсix тpьoх) вiднoсяться дo спpaв, якi
ми мiхt irlшrих пopylцyвaди.

Tими заpяддeнняМи Bи як гoJloвa ПУH зaкpiпдIoвaди iснylovий
нeздopoвий стаtI' a самe в тих мiсцях' Ae ми пPoпoнyвали те2к
пePеBести змiни. I.{е 6yлa AРке BиPaзI{а вимoвa' щo не oстaвляДa
ryмнiвy вiдtoснo слoвнoi пiтiйськoi вiдпoвiAi. Bашi piIвeння гoвopи.llи
неAвoз}raчнo: Taк, як €' тaк мae 6уи, так 6yдe! Ciк вoльo, сiк ю6eс!*
A нa спpo6и звеPHyти yвагy' щo тaке pirueння неAoцiдьне i 6yде
шкiрrивe, Bи не Aoпyстили Ao слoва. Пoпrи[мo] тoгo' щo йцrдo тeх<
пpo нaзнaчe}I}Iя Пpoвiдникa нa тorvly тepенi, Ae Aoпaтинський
[B. Tимвiй] вжe 6р нaзнaчиB йoгo i пPoпoнyвав зaтвepдити йoгo,
Bи пpизнанyвади нa цeй пoст тoгo чдеHa' щo B,(е тaм вiв дiяльнiсть,
i щo йoгo пoстyпoвaнHЯ' як нa цe BкaзyBaB Aoпатинський
[B. Tимвiй],6yлo шrкiрtивe. Bи не хoтiди вл<е lraвiть нyти rкаднoi
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заBвaги' кa)кyчи aпoAикTичtIo, Щo "Гoдoва Пpoвoдy Укpaiнськиx
Hацioналiстiв вrкe видав piшення". Poма Jlьoкyга' кayса фiнiтe*. Малo
6 ocтaти всe пo-стapolиy' тo 3нaчить' в Pyкax Cеникa i Бapaнoвськoгo
мaлa 6 6yти зoсepeдл<ена фактичнa кеPмa opгaнiзaцii. I Aaдьrце мaдa
паHyвaти в вePхoвIIиx кPyгaх opгalliзацii aтмoс<}epa зa6pixанoстi,
o6лyди, фaльпly й недoвip'я, a замiсть кеPмyBaHHя твopнoi
iнiцiятиви _ гpа i пoзa. Peвoлloцiя мa,ra oстaтись lraдaлi 6eз
зAoPoBoгo' вiAпoвiAaдьlloгo Пpoвoдy, в дiлянцi пpoвiдництBa lr{a,la
6yти здaнa нa iнiцiятиBy 3г^яAнo кoPектyPy пpoвiдних oсеpедкiв
APyгoгo стyп[e]ня. .Д,o тoгo ми нe lvroгди Aoпyстити. HаAтo валский
часt наAтo виpiпraльний eтaп, щ06 y tIaйвищoмy пpoвoдi 6iг
rreпoPяAoк. Кoли 6yли ви.tеpпaнi всi засo6и, щo6 yпopяAк}rвaти
вiднoсини нopМадьtrим спoсo6oм, кo,lи Ao тoгo Ilе BAадoся IIPи€Aнaти
Bас, тpe6a 6yлo пoладrlати спPaви вiя фaктi [силoto фaктiв].

Hе 6yдy пеpепoвiдaти всiсi iстopii. Кинy тiльки ,кмyтoк свiтлa нa
деякi мoмеlrти. Пoчиlr iз 10 лroтoгo не 6р звepнeний пpoти Baс.
Tpе6a 6yлo зpo6ити тe' чoгo rIiхтo rle po6ив, a 3 чим не мoл<нa 6yлo
AoBцIe чекати. II]o6 вiдпoвiArlo Ao нoвoi ситyaцii, пoкepмyвaти
opгaнiзaцiеto, пpиЙняти пpaктипний пляtI цiлoi дiяльнoстi Ta
Poздo)I(ити i йoгo викoнaннЯ lla oкpемi склaдoвi чaстиttи. Bстaнoвити
пPaктичнo пoлiтинlry пpoгPамy.

II]o6 lle po6ити тoгo тiдьки oднiй .laстинi, aнi JIиIIIе }Ia oAнol'ty
вiдтинкy, але цiаiсгь зiстpoiти в oAtly Маrци}ty. .Д'.o тoгo 6yлo кoнеvнe,
щo6 цiлoro акцiеlo кеPlvlyвaв oдиlt тaкий Пpoвiд, щo oхoпJtloBaв [6и]
цiлiсть. Hе мiг цьoгo зpo6ити кеpiвний апаPат oAнoi AiдянKи' чи
opгaнiзaцiйнoi oAиrlицi, 6o, нaпp., сarraа aкцiя нa Мaтipних 3eмдях
вимаIa€ спiвAiяння illtцих тepитopiяльtlих oAиllиць тa мIIoгих Aiдoвих
сeктopiв. .Д,альшe тpe6a 6yлo тим ч^eнаМ ПУH, щo oфiцiйнo iм
нaдeя(аJlася кePмa нaйваx<нiшиx спPавl a iх po6oтa Ao цьoгo чaсy
виjкoAиJra на IцкoAy opганiзацii й не 6yлo дoвip'я дo iх певнoсти,
вiдpiзати мorкдивiсть IlIкoAити' чи пepецrкoAя(aти.

Baс, Панe Пoдкoвникy' tlе lt{o)кyчи пePекollaти сдoвaМv|| N||4
хoтiди пеPeкoHaTи Aiдaми. Хo.rа вислiд Aoтoгoчaснш( спpaв' а зoкPeмa
rleгативний висдiA мoеi пoiздки й с.д. п. Aoпатинськoгo IB. Tимsiя|,
пiдopвав те 6ез зaстеPеx(еHня дoвip'я Й вipy, 3 якolo Ми пePцre
вiднoсилися дo Baс, хoча пoвстaли сyмнiви, чи в Balцiй oсo6i oУH
rtайrцдa Aiйснo пpoвiдникa, щo BчyBся 6 в yсi спPaви' >кив 6и нlами
тaк' як пoкiйний Bo>кдь, тa чи € тoi сaмoi кPoBи (в пеpенoснoмy
знaненнi) € тoгo дi}r,@' щo oУн, адe Aiйсна oУЕI, Ця, Щo 6opeться,
а не тi eлel{енти' lцo в нiй xoчyть po6итvt tGP'€Py.

Aле спpавa 6yлa зaнадтo B.l,к}Iа' щo6 iз таких сy}rнiвiв po6ити
вiдpaзy нaйдaльше йдyнi виснoвки. Ми 6palи пiд yвaгy всякi
мorкливoстi. Cyмнiви мoгди мати BипaAкoвy oс}loвy. 3a всiм мoгJlи
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кPитисЯ незHaHi щe пPичини. Iнцra piч Мaти Piзtl i пoг,lяAи пePeA
AoвePIIIеtIими фактами, a цiлкoм iнпre пepeвoдити змiни. Koнeчнiсть
не Aoпyскати, щo[6] пeвнi BtlyгРitшнi пpoцесИ BvLхo^v|^v| нaзoв}ri. Пoзa
0сo6oro, € ще i Пoст, ЯКvli| тPе6a сaлЬByBaти [o6еpiгaтиI, а пePеAoBсjм
нe 3Po6ити чеPе3 пoспiх пoМи,lки' пoBести AiДo тaк' щo6 сyмнiви
PoзBiя^ись' щo6 пoкaзaлася самa пpaBAa' oAнaче APУгa, щo6 6yлa
пeвнiсть.

Tа всe-таки 6pалa вepх нaдiя, щo Bи' Пaнe Пoдкoвникy' 6yAете
вoя(Aeм' пеprвaжaJra AyМкa, 6aжaння в кo,кHoгo' щo це тiльки якeсь
rrепoPo3ylиit{t|я' чv1 тPyAнoщi' якi 6yдyть пoкoнaнi. Як6и хoтiти
кopoткo схаpaктepизyвaти синтeзy' a PаAIпе пepeсivнe вiднoшeння дo
Baс сepeд тoгo aктивy' щo зHaB пpo цiлий пpoцес' пiсля нaпIoгo
пoBoPoтy' тo },toЯ(нa 6 скaзати, щo цe 6yв пеpexiд 3 пoвнoi i
6eззaстеperкнoi вipи Ao ви)киAaнI{я з PeзePвoIo' a заPaзoм з нaдiеlo.
А в пoнyвaннях' щo tlеМaЛe Мaloть зlraчеIrнЯ y BiAнoшeннi мiхt
пpoвiдникoм i пiд.tиlteltиМи' паrlyвaв мiшaний стaн. .A,o пePвiснoгo
вiAarrtrЯ oсo6i пpoвiдника, вiAAaння, щo кoЕrцентPy€ B сo6i всi
найкpaщi пoчyl}aння дo 6eзoсo6oвoi спpaви' Ao тoгo пеPвiсtloгo
пoчyванtlя врrirцaлися iнlцi: rкaль i щoсь як6и poз.lаpyвaнrrя.

.{дя iаloстpaцii пoдам змiни, щo iх мoхснa 6уlo Ay2I(e виPa3llo
зao6сеpвyвaти tla сл. п. Aoпaтинськiм [B. Tимsii]. Biн 6р дyжe
oд.вepтa i 6eзпoсеpeдtя BAaчa. Biн зaчинaв вiд слiпoгo, a6сoдroтнoгo
вiдAaння Гoдoвi IТУFI. Пoтiм laЯв,ИB Barrl, щo якцo Bи AaсЬтe наKаз _

тo пoстpiляе всix yvaсникiв oднoi нapaAи, де odгoвoProвallo спPави
непopядкiв в ПУH-i й сe6е зaстpiлить. .Д,альше ставить Bам вимoги.
FЪ пovаткy oстaнньoi стpiнi пpoсив Baс, щo6 пpис:lгy' якy IvIав зJro)кити
lla BаIцi pyки, вiдсyнyги }Ia чaс пiс.ltя poзIvloви з Baми, yзалеx(нюroчи
iii вi.ц вислiAy тoi PoзМoви. A пo пoвopoтi вiд Bас скaзaв, щo6 не
в)кивaти в пoзAopoBJrенlti кдичa "Boя<девi слaвan, 6o вolкдя нeмa€' _

[тo] цe Ay)I(e AаJlекa Aopoгa' якy в Aвoх PoзМoвulх з Baми BпPoAoвx(
кiлькox дliв пepeйrшлa сePце oAtloгo з найкpaших чденiв oУH.

3aгадьнo тoд У вiAttourеннi Ao Bас y peнeвiй, як тe)к y eмoцiйнiй
йoгo стopiнl{ сePeA втa€rultlичеHиx y пoдii чдeнiв пarryвaB стaн хиткoi
piвнoваги. Иoгo Aальrцi пoдii lvroгJrи штoвхнyти B oAнy a6o в дpщy
стoPoнy. Mи хoтiли цe зpo6ити в пoзитиBtlolt{y Aля Baс нaпpямi.
Tiдьки t{e тoto DreтoAolo' якy пPaктикyвали iнlпi. Hе тим спoсo6oпr,
щo6 пpикpивaти' пPoмoвчyBaти AiйсIliсть. Ми хoтiли змiнити сaмy
дiйснiсть i vepeз Te ствoPити тPивaДy пiдстaвy Aля Bап.roi пoзицii. Mи
хoтiли дiпняти тoгo, щo6 Bи стaнyли на чoлi пPЕlвAи i пopядкy. Якщo
}le rvto)кнa 6yлo пpисдlати Bас дЕ,rя саIvroгo пoPяAкy й викolrрати йoгo
в Baшoмy iпreнi, rvrи pilшили сaмi цe зpo6ити тeяс Aля Baс.

10 дютrrя [лtoтoгo 1940 p.] IvIи пoки}lyди сдoвa' a взялися 3a
дiаo. Bидвигнeний peвoлtoцiйlIий Пpoвiд oУH нa iнiцiятивнiй нaPя^i
вiдвepнрся вiд клiки в ПУH-i тa ii пoчинiв i самий зaчaв кeP}ryвaти
найiстoтнiцrими чaстиtrами Й гaлузями дiяльнoстi oУH. He мaди тoAi
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нiчoгo тoгo' щo дае пoзицiя oфiцiйнoгo Пpoвoдy' анi тaкoi свo6oди

чденсЬкиx кaдpiв.

^ 
Пpoвiднi нашoi сиjrи Aoстyпнi дая кo)кHoгo 6oдaй y ,raстинi.

3нають iх дo6pe Ceник i Бapaнoвський з тoгo' щo всi iх спpo6и
пoкoPистyBaтися свoiми oфiцiйrrими пoвЕIoвлaстяIrtи }Ia нaшo}ry тepeнi
BсyпePеч peвoлloцiйнoмy Пpoвoдoвi все 6yли 6езyспiIлнi. Пoдi6ний
AoсвiA tvra€ тaкoж пoлкoвI{ик Cvшкo.

Пpo пoзитивнi eфeкти наIцoi пpaцi нe 6yly тyт гoвoРити.
Пpeдстaвити Baм нaшy дiяльltiсть, ii tII^яхv|' мeтoAи' 

"^.o6n, ^пеpeдyсiм вислiди, тeпepiruний стаtl' п,lяHи i дopoги нa май6yгне -
тpe6a oкpeмo це зpo6ити. B тiй цiлi iдyть Ao Bас пooдинoкi чДeни
PП.-Пpo цiлiсть спPаI] я 6 хoтiв пoгoвopити з Bами oкpeмo.

Ta, здaеться' в)кe нa пiAстaвi тoгo' щo Bам пpeдстaвлeнo дoсi,
мo'(eте Мaти зaгаJrЬний пepегляд вислiдiв кePмyBаII}Iя спpaвaпrи PП-
oм. o6pаз 6yде виpaзнiurий тoдi, як пopiвнятИ 3 Tvl.M' щo зa тoй вас
зpo6иlи Cеник, БapaIroвський, Cцi6opський, Чyнмaн, i цiлий ПУH
(з виiмкoм сaмoстiйнoi [шяльнoстi] AeЯких йoгo наенiв).

3 наrцих iнтенцiй тiдьки пo;loвинa зAiйснилaсл. Ми вспiди
зoсеPеAити най6iдьtпе раги i сил opганiзaцii нa найвaяснiurиx тепеP
спPавaх. Bивeди дiяльнiсть opганiзaцii нa piдних землях rIa rtoвий
IцJlяx. 3апovaткрaли нoBi' тепeP пoтpi6нi AiJrяrrки пpaцi.
Cпapалiзyвaли н1aкi нaцioнaлiзмoвi тeндeнцii y внyгpiпtнiЙ пoлiтицi
та спpo6и накиI{yти iх opганiзaцii. Pеадьrtими пoтягнeнrIЯМи
зaкpiпили дoтепepiшнlo пo,riтикy opгaнiзaцii. У зoвнiшнiй пoлiтицi ми
зaпoчатK!.вaли нoвi спpo6и pеалiзyвaти гoдoвнi iii нaпpямнi. Bкiнцi
фактиvlro yнешкiд;rиви,lи I{eзAoPoвиЙ BП^ИB клiки нa спРави oУH.

3aтe нiчoгo нe вийrцдo з зaмipiв 6oдaй пеpекoнjrивих виМoгolo
фaктiв пPи€Aнaти Baс, Пaнe Пoлкoвникy, дo дiлa oздopoвлeння i
yпoPяAкyBaння внщpiпlнiх спpaв. Cпoдiвaння, щo Bи тaки станетe
дiйсним ПpoвiдникoМ, Щo зaМiсть пPикpивати сBoiМ iIи'ям клiкy,
стаt{етe нa чoдi нarшoi 6opoть6и, - нe спPaвAиJrися.

ПoiзAкa Kpaвцiва, пPeAJro)кеrtIlя Cтeцькa 6уlи тaк сatvro
6eзyспiпrнi, як i всi дoтoгoнaснi зУcИ^^Я B тoМy нaпpямi. 3o пrнoro
Bи хoтiди пPoBаAити фopмaльнe слiдствo, пpo самi дiлa lre гoвoPиJrи.
Ha мoс письМo пoвiдoмили Ir4еHе' щo стaвитe пreне (i Cтeцькa) пiд
гoдoвний PeвoлloцiйниЙTpи6унaл 3а тe' щo я Aoпyстився вчинкiв нa
виPaзнy цrкoAy opгaнiзацii Укpаiнських Hацioналiстiв. Poзyпriеться,
цe 3 веJrикolo паPaдoro' 6o ок Bv|^aTН|1Й нaцiorraльrrий peвoлroцioнep
з Pиlt/tських кaв'яpellь вiдvитyе мeнi Bапre письмo (пeвнo нa тe, щo6
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я I{е ll,tiг скa3aти' щo йoгo Ile ol\eP)кaв) i тo в пPисyтнoстi тaк сarv1o
знaнoгo з папepoвих PевoJlIoцiйних чинiB 3a кoPAotIoМ _ oPшaнa
Iopeстa Чeмepинськoгol. I piвнoraснo' не чекatoчи' який 6yAe вислiA
Baми визlraчeнoгo сyAy' нa Apyгий Aet{ь заPяд)кy€тe 6oйкoтyвaнrrя
Cтецькa тa Рoзсиjra€тe в тiй спpaвi o6irкник ",A,o vленiв opгaнiзaцii
Укpaiнських Haцioнaлiстiв'' .

У ньoмy, кpiм тaких слiв, як "дивepсiяn, ..aвaнтIopництBo'',
..aм6iтництвo", " 6езвiдпoвiдальнiсть'', y стtoсi6 занaAтo диплoматиvний,
як нa нaцiotlалiста' пpoвiAникa peвoлroцiйнoi opгаlriзaцir ..в тoгo poдy
ситyaцiях'', aлe нe },tel{rц виPaз[Io кал(eте пPo tlaс' ..щo 

цe € чинtIики'
щo в дalliй ситyaцii },tаroть вдaснi пPичиtIи 6a>кaти, щo6 opгaнiзацiя
Укpaiнських Haцiorlaдiстiв 6yлa тeпep внyтpiпrньo пoслa6дeнa тa
незAi6нa Ao aкцiй' щo ix диктyвaти iЙ 6yдyть iнтеpeси Укpaiнськoi
Haцii''. Пoзвoльтe, Паrle Пoлкoвникy' нa цьoмy мiсцi пoдякyвати Bам
зa це Peчeння' хoч lle пiсyrали йoгo Bи мelri, ш1o6 мiг влorкити дo
aль6oмy, тiдьки пPoгoлoсиJrи oфiцiйнo зa пiдписoм: "Андpiй Мeльник,
Гoдoвa Пpoвoдy Укpаiнських Haцioнaлiстiв''. У цiй вiAoзвi запeBIIя€тe:
"3аявляro Baм, щo lIадiй, пoкJraAа[rих Baми нa IиeI{e' нe зaвeAy' щo
pilшений iз нeвгнyгoto впepтiстlo та най6iдьшtoto piruy.tiстlo в кopeнi
злiквiдрaти всi спpo6и Poз,roл(ити opгaнiзaцiro Укpaiнськиx
Haцioналiсгiв, звiдки 6 вoни llе йшди''.

Ile мorкнa знайти вiAпoвiAi tta питанЕtя' щo сaмi нaсyBaloться' як
poз6иpaти, чoМy тo Bи не тiльки тoдеPyI]aJrи' aле й пoтypади в самoмy
ПУI.I-i тим }rезAopoвиIvl яBиlцaМ, Щo пiдпадaroть пiA пoвище Barце
oкPeсДeння. A дo aкцii oзAopoвJreltня Й pятувaнrIя opгaнiзaцii Bи
зa6иpaлиcя з тaкolo eнepгiсro, щo6 ii лiквiдyвaти, пpи.riпляto.tи дo нei,
BсyпеPеч пpaвдi фaльrшивi й o6pазливi oкPeсJrеIItlЯ. liкaве зiстaвлeння,
щo факти, якi дaroть пoзtI.lки' щo Barц нaЙ6ли>кчиЙ спiвpo6iтник i
дoвipений Баpанoвський мoя<e 6уи нa yслyгаx вoPoга' нe застaвД,I€
Baс пpийняти 6o^ait мiнiмальнi мipи o6epеяс}loсти' щo цiлий Pяд
фaктiв, щo Ceник i Бapанoвський iз-зa oco6иcтиx, a6o iнпrих теМtlиx
мoтивiв сa6oтyloть спpави' щo Aolvlaгaнltя Кpаeвoгo Пpoвiдникa
зpo6ити сyA 3a yмисtre сa6oтyвalltlя спРaви Aoстaви з6poi для
пoBстaЕIня нaпePеAoAнi йoгo ви6уху _ Bи цiлкoвитo iгlropyетe. A
piвнo'rасrlo нaцI пoчиl{ Pятyвaти opгaнiзaцiro вiA urкiAникiв з6иpaстеся
"з нaй6iдьшoro pirшyviстto в кopeнi лiквiдyвати''. Чoмy цe так?

I{е мoе Питaння' це питaI{нЯ' яке 6'е з BаIдoгo пoстyтIoBaнHя' a
якe хi6a смitoть пoстaBити Bам тi нaцioналiстИ, Щo iх Bи тaк
зaпeв}Iя€тe' щo не зaBeAeтe пoк/raAенru( нa Baс нaдiй! Чи poзв'язкa
де)t(итЬ в тolvly' щo Баpaнoвський i Ceник пPинoсиJrи lllкoд'y тiдьки
opгaнiзaцii, зa те вмiли po6ити пеpeд Baми pевеPaнси i пpисмнo
o6дyproвaти Baс, a ми AJlя дo6pa якoiсь тaм PеBo,ltoцii пoсмiди
пoстyтIати зoвсiм пPoстo i дiткнyги Bаrшy aм6iцiю? Чи Мo)ке цe Aдя
тoгo' щo сyпPoти Бapaнoвськoгo i Cеtrикa [lи vyетeсь зo6oв'язaнi зa
тe' щo з€lвAяки iм o6няди пoст Гoдoви ПУIl? Чи пpoстo тorvry' щo
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тi два Bас зaсyrеpрaли [пiдкaзaли], 6yдьтo 6и ми 6yли пpoти Baс?
Чи пpoстo Баpaнoвський, 3lIаIo.Iи, щo ам6iцiя 6yги срepeнoм y свoiх
piпlенняx та lte пiAAaватисл чy,I(им вп^ивaМ - це Bаrша ..слa6iстЬn,

мaйстеplro вигPа€ це й тaк захoAитЬся 6iля Baс, щo Bи po6ите всe
тe' щo вilt хoчe. I{e саме МeтoAи "пpaцin Бapaнoвськoгo i Ceникa:
саIv'и}r нaAтo нe експoЕIyвaтися' a мати тaкoгo ..сyвepeнa'', 

щo 6yпe
po6ити все' щo iм пoтpi6нo. Piв дркe зpoзyмiлa y свiтлi нoвих
дoкyментiв. I.\ей здoгaд пiдтвеpдхtyloть факти. Caме зiставлeння
Baшoгo aктy пpo a6дикацilo [зpеsення] 22.5.1939 P. з Haст},тIrrим
Bашим pirueнням пpo склаA нoвoгo ПУн. Ци' aктoм Bи
ствePA,I(y€т €, Щo 

,,TaкИЙ стaI{ спPаB _ це He Пpoвiд, a пapoдiя
Пpoвoдy'', щo [ц"] 

..не opганiзaцiя, a дeзopгaнiзaцiя, щo
кollсeквeнцi€ro такoгo стarry _ PoзваJr i анаpхiя'', - a AaдьIIIе пoAa€те
свoе piшeння пPo yстyплеIl}lЯ з пoстy Гoлoви ПУH. Tаким спoсo6oм
Bи стаpaлися elиaнципyвaтися з-пiд влади БapaнoвсЬкoгo i Ceника.
Ta це Baм Hе Bд.a,roсь. Бo заpaз y сepпнi цьoгo Я( poкy Bи пoкJrикy€тe
нoвий ПУH. А в r{Ьolvry зrroвy BсJI вдaAa ск},TIчeна B pyкaх
Баpatloвськoгo i Cеlrика. I пo сьoгoдlriшнiй Aень Baм вorlи iнспipyroть
чи AиктyютЬ кo)l(Hy AсцизiIo [pirшення].

Чим вoни o6a Baс TpиМaloтЬ в pщaх?
Чoмy lк тoдi вiдкидаrтe тy сиJlyr щo xoче пolvtoгти Baм y знищeннi

цiсi мaфii?
Мyшy тепеp IJам цe скaзaти. Мyсить дiйти дo Bашoгo вiдoмa,

щo те,K такий аспект мае Baше пoстyтIoва}rrrя. I{е дy'lя пyстиx слiв, a
для 6yду,.loгo. BидаIoни вiдoзвy дo vлeнiв oУH тa пiдписylоsи ii як
Гoдoвa ПУFI, мyситe знaти' щo тi нaцioнaлiсти нe знЕlloть вepсайськoi
[вepсальськoi], rи сзyiтськoi o6лyAи, щo Ao них тpe6a йти сaмoro
пPaвAoIo' щo [вoниl AивjrятЬся нa дiлa, а нe нa слoвa' i пoтpaплять
6езoгдяAнo й Ao кiнця зAePти кo2l(Ily зaсjoнy. Пишy це тeпeР дo Baс,
нe хoчy' щo6 я мyсiв пpoтe кpичати пеpед свiтoм; а,lе rlе пpимyrшyйте
Iraс Poзкpивaти пePeA цiлolo opганiзaцiero всiсi кoшпrapнoi пPавAи'
щo € в ПУH тa AoвкPyги Barцoi oco6и. ГoAi Aoвшe тoлеpyвaти, щo6
лtoди йшли }Ia сIvrePтr,' a tIе ttа самiй гopi oAtloчасtlo пallolllилaся
зPaAа' пoзepствo' фальrш i o6лyдa. Чаrша випoвнeна! .Д,oсить!

У квiтнi L94О p. свoiми писbмaми oстaтoчtlo Bи скaзали: нi! нe
Йти нaм Pазoм. Hi слoвa, lri Aiдa Ao Bас нe пPoмoвиJrи'

Brке пoпepеAньoгo Рaзy' кoJrи я й слaвнoi пaм'ятi Aoпaтинський
[B. Tим.riй] poзставалися з Bами, я сказав цiлкoм oAвepтo' щo дoлi
opгaнiзaцii нa пoтaлy нe вiAAамo.

Bи зaвзядися Ilе Aoпyстити д'o oзAoPoBДeHнЯ вiAнoсини в ПУH.
Bи xoтiли кoнeчнo BAеp)I(ати тoй стaн, щo гPoзив opгaнiзaцii
PoзстPo€Dt i мopaльним PoзклаAoм' Bи вoмyсь так йoгo AePх(aДися'
щo чePeз тe пoставиJlи opгaнiзацiтo пеpeд кoнечнiстlo ви6иpaти oднy
з ABox мo'(JrиBoстeЙ: a6o Bи oстaстe Як гoлoBa ПУ}I, paзoм iз
Cеникoм i БapaнoвськиМ тa всiм тим, щo вoHи дo opганiзaцii
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BtIoсЯтЬ' а6o пepевeдieтЬся yпoPяAкyвaнI{я' вiAiтttyться I{eзAoPoBi
еJtемeHти i 6yдe пoPяAoк' aле 6е3 Baс. .Aдя тих' щo 3наJIи спPaви' не
Iv1oгJro 6yти сyмнiвy.

.Д,oзвoльте, Пaне Пoдкoвtlикy' 3Po6ИTИ зaввaгy' щo Bи тaки не
цiлкoм вipнo мyсiли oцirrити Baury пoзицiro в opгaнiзaцii. Пpaвдa,
нa Baшy oсo6y 6р пеPeriесеI{ий вeсь rvropaдьний кaпiтaд aвтoPитeтy
Bolкдя Укpаiнських Haцioнaдiстiв, автopитeтy, здo6yгoгo Aoвгolo
6opoть6oIo й пpaцею сalt{oгo пoкiйrroгo BoxсAя тa всix йoгo 6opцiв,
Haцio}raлiстiв-peвoлroцioнepiв. Bи йoгo Aiстали в2I(e гoтoвим' Paзolvt з
yPяAoМ. Ta Bи мyсiли тoй aкт пiдтвepдити B,ке BJlaс}Iими чиHaми.
Бo цe не мollapxiя' aнi Ae},toкPaтiя' Ae caмиЙ пpавнo-фopуIa^bъ|v|Й
aкт вичeРпy€ пPoцeс o6няття Bлaди. Ha вoл<дЯ щe нiкo,rи нiкoгo нe
нaз}Iачеtlo' не o6Paнo. I{ro пoзицiro зAo6yвa€тЬся.

Bи ввесь чaс oпepy€тe tvloмeнтa}rи фopмaльнoгo пoPяAкy: щo
Устpiй пepед6avyе так-тo й так-тo. А нe зa6рaймo, щo нaш Устpiй
}lе твoPив pyхy, aнi opганiзацii. Hавпaки, вiн тiльки зафiксoвyе y
фopмi yстpo€вих пoстaнoв тy пPaктикy здiйсrIювaння iдei Укpаitlськoгo
}taцiolrалiзмy' Якa в нaцIих yмoв€lх нaйкpаще BиAePжaла й видеplкyе
пpo6y >к|4ттЯ. !e пpoцeс дa,rекo нe зaвePцIений. Biн пoстyпа€ AaJlьIцe'
a всякa спpo6a пoстaвити йoмy тaмy [гpе6лю], cП||Hv|Tv| poзвiй,
eJrilvtiнyвaти [викpеслити] з фopмylovoгo дiяння тaкi lинники, як
yклад Btlyтpiшlнix сил, стaн 6opoть6и, умoвvtни ii Й т. п.' - тaке
нaмaгaння тeпеP 3гoPи зaсyд2кeнo на невAачy. 3акoстенiння 6ую 6
Il{o'(дивe тoAi' як6и opгaнiзaцiя станy,rа I{a IIIпи,li сBoйoгo Po3вolo'
a6o як6и ii зaддяда лJIвa якoгoсь кaтaKлiзмy. Baш Pyx yсе-тaки A1лке
мoдoAий' i чи хoчемo, vи нi _ Bедикy Poдro B йoгo фopмyваннi гpaе
емпipiя [емпipизм]. BiArroсlro пoзицii чи кoмпеTенцii Гoлoви ПУH
теlк пpoйшлa в Устpoto веJlика eвoлloцiя. Ii гpaниннi стoBпи - це нa
пoчaткy вiAнoснi пoстaнoви з 1929 Poкy' a oстaтoч}ro тo iхнi
вiAпoвiAники y Пpoсктi Hoвoгo Устpolo. Toй пpoект BигoтoBJlяB
Cтецькo нa 3У3, тa вiн Рке нe Aiх<Aався oфiцiйнoгo пpиЙняття эa
)l(иття Toгo, щo нa йoгo мipy 6yв po6лeний.

Бyлo 6 пoМи,rкoю Ayмaти' щo тa eвoлtoцiя е вислiAoм змiн
нацioнaлiстиrнoi Ayмки y плoщинi свiтoглядy чи пPoгPaми. Hi. Boнa
тiдьки зaфiксoвyс poлi й пoзицii й aвтopитeти самoгo пoкiйнoгo
Borкдя, скpiплення здo6yгoгo 6opoть6oю й пpaцею, визначeнoгo всiми
Aaлекo скoPцIе B )l(иттIo' нiяt це зaфiксoвaнo нa пaпepi. Якже не стадo
сл. п. Boхtдя _ ЕIе сталo тoi peaльнoi дiйснoстi, щo 6ез il пoкpиття
кoх(нa фopмyла ма€ з чaсo&r тiдьки аpхiвaльнy вapтiсть. Але якийсь
чaс саIvle ця тeopeтичнa фopмyла llra€ ще си,ry B сyспiльнiй мапlинi,
вotlа самa Мo)I(е сIIoвI{яти Po,rю пoвнoваpтiснoi величини' яK Aoвгo
нa це BпдиBаIoть кoIv1пдекси piзних o6стaвин.

У нaс пiсля PoттepAaмськoi тpaгeдii тpe6a 6yлo д,oкласти всiх
стаpань' щo6 знaчiнlrя й автopитет Гoдoви ПУFI, як вo,I(Aя
yr<paiнськиx нацioналiстiв, вдеpя<aти на oсягненiй висoтi. Cтаpaння в
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тoll{y нaпPямi мyси.lrи 6yти двoякi: фopмaльнo-opгaнiзaцiйнoгo й
дiлoвoгo пoPяAt(y. ПepIшi н€lле)кaли дo пpoвiдrих чинникiв oУH, пoзa
ка}IAиAaтoм нa Гoлoвy IТУ}I, 3гдяA}|o нoвим гojtoвolo. .Д,iлoвi мaли
спoBlIити нaйпеpIпe пpoвiднi кepмaнизi oУH, чJleни з6opy oУH,
чеPeз тe' щo в тiй ситyaцii, кoли нiхтo з членiв не ви6ився cal'rиЙ
пoнaA iнIдих як oдинoкий кaнAиAaт' виAвигaIoть вiдпoвiднoгo
Пpoвiдника. ,Д,aльшe вхсе самий Гoлoвa, Bикoнyroчи свoю фylкцilo,
мaв тoЙ aкт виIIPaBдaти тa зHoBy Aaти pеaльниЙ змiст автopитетoвi
Гoдoви ПУн. Taк, щo6 знoвy 6iльluy yBaгy пePeнести нa oсo6y, a нe
нa сaмий yPяA. oнeвиднo, пoмiчна в тolvty }taДa 6У,n цiлa
opгaнiзaцiя. Я на6paв пеPекo}IaHH,I, щo Baшa рагa 6yлa зBеP}Iенa
пepeдoвсiм нa фopмальнy стopiнкy. Bи саlrдi Ay,ке oсгoPo)кнo ввая(aли
нa те' щo6 y вiднoшrеннi дo Bас пеpестеpiгaнo й pеспeктoвaнo
[пoвалсaнo] фopмaльний 6iк кoмпeтенцiй Гoлoви ПУн. Bи пoмiтнo
tIе PаAo пpиймали те' щo Ir{и висказyBaди свoi Ayмки й пpoекти в
тих спPaBD(, щo iх Bи мали piuraти, a B)ке цiдкoм He AoпyскaJrи Ao
BиявлеHHя кpитивнoi Aylvtки сyпPoти Bапrиx piшень.

Bи не зpo6иди нiчoгo B тoМy нaпpямi, щo6 6еззaстеPeл(eне дoвip'я
i вiддaнiсть Bам 6aзрalиcя нa внyтpiшнiм визнaннi Baшиx
пpoвiдницьких здi6нoстеЙ. Bи уralи oфiцiйний пoст' Ao ньoгo yстpiй
i тpaAицilo пo Пoкiйнoмy й цe д.пя Baс BистаPчaДo.

Taк не Мoгдo 6yги; вipa, вiAAaнiсть, визtIання зa Пpoвiдникa i
aвтoPитeт _ цe цiннoщi, щo в лloдинi PoAятЬся' пaAyть' мiцнiroть i
ниAitoть tlезaдeл(Ho вiA ii вoдi. Huмvt PЯAить не пiдмет, a пpeдмeт ii,
oт,ке пеpеAyсiм тoй, Ao кoгo Botrи aAPесoвaнi. B нацliй Aiйснoстi
AoPoгa Ao тoгo' щo6 ix сo6i здo6yги' це вJlaснi дirra, a щoйнo нa
APyгoмy паянi yстpo€ва нopмa. Aдже lк caмиЙ Хpистoс не тiJrьки
кaзaв: "Я Бo>киЙ Cин i тoмy вipтe i с..пyхaйтe мeнe', - а,re нaвчaв тa
твoPиB дiлa-зyAa, а щoйнo пoтiм I{a тiй пiAстaвi виIr{aгaB вipи. Text
тепеpiIпнi вoждi ltapoдiв здo6yли сo6i тi пoзицii Bлaснoto 6opoть6oю,
i Aaльше нe спoчивatoть нa лaBPax, тiльки все твoPять нoвi чини i
tlиrvtи нaкиAaloть свo€ Bизнаtltlя.

A нaй6дихсчий нaм пPиклaA' який дaв с.lr. п. Boясдь. Biн нiкoди
Ilе пoкликaвся нa сBoto Bик,lючнy кoмпeтeнцiro, не зaслoHloBаBся
aвтoPитетoм чи мoнoкPaтич}lим пPинципoм' l le oпеPyBaв

фopпraлiстикolo' a Bсe-тaки i в значнiй пripi вepeз те всi йoгo
ви3нaвади.

Bи, Пaнe Пoлкoвникy, в тiй спpaвi 6уlи в дeфeнзивi [зaхистi], a
не в oфензивi [нaстyпi], як iнIпi пpoвiдники. Bи oкoп €ulися зa
yсгPo€BиIvtи нoPмaМи й фopмaлiстикoto' a нe вийшди нa oтBePте пoДe
здo6yвaти сo6i все нoвi й yсe мiцнiIпi пoзицii свoiми Aiлaми
Пpoвiдrика. Tакий капiтад iз дaвньoгo lr{и}ryдoгo' iз Aавнix пoзицiй
}Iе Bистaча€ рrя Пpoвiдника tloBoгo pщy, нoвoi peвoлroцii з iнIдим
AУ.xoм, з iнlципrи iдеалами, iнцrими tиoJroAими лIoAьrr,tи. Tщ тpe6а
тaкoll( i пepeдyсiм Bикaзaтися в пpo6i кoЯ(Hoгo Aня.
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Мorке 6yти, щo B тolиy /rеI(ить l'oJroвrla пPичиtta' щo тeпеPiшI{iй
rralц пРoцeс Poзвинyвся пo тaкiй дopoзi тa рiЙпroв аэк y тeпеpilшltIo
стaдilo. lшoди типy Cellикa i liapанoвськoгo пiсдя пoчaтKoвих стaAiй
зopiснтралися' щo в Bас lrайвая<ltiцtа фopмaльlla стopiнкa. Boни
Jreгкo Ao тoгo пPистoсyвaJrися i стали сyпpoти Bас так пoвoAитися'
щo6 Baс впoвнi пiA тим oгJr,IAoМ заAoвojrьIIити, з'еднaти сo6i Baс,
стати неo6хi N1|4N|И й дадi po6ити пo свoйoмy' пpeAставJrяючи Baм
кoЯ(нy спPaвy тaк, щo6 дДя Baс 6yлa пpиемrtiсть, a tл'я t|Их кopисть.
Borrи звеpтa,lи y BiArloцIеннi Д.o Baс lrай6iльrпy вaгy на вiдпoвiднy
peлсисеpito, uцo6 спpaви пPeAстaвл,Iлися Baм y вiдпoвiднoмy свiтлi,
щo6 виникалrи y Baс вiAпoвiAнi вparкiння тa пoчyгтя саIvroвAoвoдeння.
A rrайвarкrliше, щo6 yсe Bигл,rAаJto, щo Bи € пoвI{иIvr сyвePeнorvr' щo
в yсьolиy тiльки Baпra iнiцiятивa i Ilaше piшeння. II{o дiйснiсть 6yлa
iншa, така, як iм 6yлo тpе6а, це цiлкoм He пeРeIIIкoAилo в iюtьoмy
дiлi, нaвпaки, iм пPo тe йшлo. I{e вже piв iхньoi pyтини i iх
специфisних зAi6нoстeй' стoячи мiлс Bами й AiйсIriстro, пoд6aти пpo
те' щo iхня гpа BAaвадaся.

3 наuroгo 6oкy не 6улo rpи, нe 6yлo тoгo uмистeцтвa''. Hам йrцлo
пРo саМy сyгь. Пpo ttеi ми хoтiли гoвoPити' ii хoтiди нaпpавляти i
чсPе3 тe Aати Bашiй пoзицii тBePAy oс}Ioвy. Koди не lvro)кнa 6yлo цьoгo
зpo6иттl в нaй6iдьur пpисмtIий д"lrя Baс спoсi6 - тo тPyAнo, тpe6а 6yлo
эpo6ити тaк' як lиo)l(Ilа. I{e oднaкoвo 6yлo тiдьки д'пя спpaви i для
Barпoi пoзицii.

I-{ьoгo poзpiзrteння мi>к нarпими i iюriми itlтeнцiями, мirк наlцoto
i iхньolo си,lolo' мiя< тим, щo Ми AaМo' а щo Bo}lи AaAУгь, тoi piзницi
Bи не мoгJlи нe 6aчити сaмi' a щo rк щoйнo пiсля таких }IaIIIиx
зaxoAiв. Baпra 6yлa вoля, Barш ви6ip.

Алe спpава AaJreкo }Ie виклtoч}Io Balцa. Кoнсeквeнцii мaди впасти
кaменelr,t нa AoJrro pевoлloцii. Бyлo 6 злoчиt{t{o iз наrдoгo 6oку 6auити
lreминyri наoriAки й пасивнo AoпyсTити Ao rIих. Harцим o6oв'язкoм
6yлo, як IиoЯ(Ha тe Дихo льoкaлiзщaти. Ми мyсiли эpo6ити всe, щo6
iз Bаrцoi Aeцизii нa opганiзaцilo впалo найменurе шкoAи. II]o6 пpикpi
кoнсeквенцii тoгo, щo Baша й peвoлloцii Aopoгa PoзхoAилися' пoнeсли
Bи, a нe opгarriзaцiя.

I{e клro.t дo 
uBияснень 

дo КoмytIiкатy PПn з 10 квiтня I94О p.
IIfo6 згopи зaпo6iгти спpo6aм ЦIv|Pv|тИ 6aлaмщствo i пpeдстaвляти
спpавy y фaльшlивoмy свiтлi _ тpе6а 6yлo пopylшити piзнi питaння й

факти, мiя< ними тe>к такi, щo HaДeI(ать тiльки Ao lvtинyJroгo' як тe,к
iнlui, щo пiA пoклaAoМ нoвих пoAiй ltе IvryсЯть Iиaти 3начeння д/rя
нинiцrньoгo i 6yлyнoгo. 3oкpемa пoPyшeння квестii пPaвнo-

фopмальнoгo пopяAкy 6ули нaм tIaкинeнi, xoчa Boни IиаIoтЬ A,lя нас
APyгoPяAне значeння' 6o вiAlroсяться Ao питaння uяK, a не "щo''; ми
мyсiли в,lяTvrcЯ Ao tlиx тoМy' щo пepедyсiм Bи нимvt oпеpyвa,rи' IIa
Hих спиPаJlи негaтивнe вiAнourення Ao нaс' i iх Bи мaди в)I(ити Як
з6poro пPoти нaс' а тимчaсoм цiлa твepдиня маJra фaльшивy
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кoнстpyкцito' мoя(е BистаPчаroчy Aля тeaтPaльних цiлей, aдe нe
здi6них BтPиМaти o6лoгy.

Biйнa тaKи ще нe пoча,raсlt. Mo6iлiзaцiя, зайняття пoзицiй i
Ae},tot{стPацiя cили тa зaсo6iв ii _ виvеpпyloть тe' щo lraPoсдo B
нaпIolt,ry кorrфлiктi вiд квiтня _ Aoсi. 3авeдика цe спPaвa' щo6 вiдpазy
пol la, lити всi мoсти, lцo6 Irе Bи)кAaти який[сь] чaс пePeA пoвниIr,t
PoзгoPнeHням кaмпанii.

Koмyнiкaт PП написaний. Pеaлiзyсмo кottечrl i  opгаl l iзaцiйнi
виснoвки y нaйтiснilшoмy кoлi. Пoсилaемo кoмyнiкaт тим кiдькoм
oAиttицям' щo дoвiдaлися вiд Baс пpo спPавy' тa тPиМa €мo [всe] в
най6iльrцiй тaсмницi в нaйтiснirцoмy кpyзi [кoлi]. Бo знaсмo, щo пo
йoгo пpoгoлoшеllнi B)I(е нe мorкe 6yги спiдьнoi мoви пriж нaми' a
oстaди 6 тiльки двi пro>кливoстi: Bаша капiтyляrцiя - yстyп.leIIIlя, a6o
6opoть6a a)к Ao пoKotlаlt}lя. .A,o тoгo нe пPeМo [нe змaгаемo|.

Бo все, зiстaвляroчи всi пoзиrцi i  й eвeнтyaльнoсти [мoя<ливoстi],
зa нaйкpauдиЙ виxjд, щo6 irцли PазoD' iз нaми Bи, як пpoвiдник, щo6
пePеBести кolteчнi змillи з Baми, a I{e пpoти Baс, щo6и в oстaтoчtlolvly
eфeктi Bи як Гoлoвa ПУH- y станy;rи нa нaцiorIaлiстИЧt|v|х
peвoлloцiйtrих пoзицiях. II{o6 }Iаtца пРаця' t lаlцa cv|^a' ЯKУ NlИ
змo6iлiзyвaли, не мyсiлa звePтaтисЯ пРoти Baс, алe щo6 Bи 6ули пa
ii чoдi в AaдЬцIoМy пoхoдi, щo6 Bи стaJlи нaцIим BoясAем.

Як6и ми Раз сказaли гo,loснo все тe' щo скaзaди Baпr, i щo в
пodopювatllri мyсiли 6 скaзaти, як6и ми Pа3 пoставили opгaнiзaцiю
пPoти Bас, тoдi B)ке нe 6улo 6 BoPoттЯ. Mи пoстaltoвили ви)кAaти' з
ttадiсro, щo Bи тaки зpевiдy€тe сBo€ стaнoвище' щo зAaсте сo6i спpaвy,
який eфeкт пpинeсдa 6opoть6a тoдi, як ви пoвинlt i  rte пpoти нaс
вистyтraти' але й пiти IrаМ на зyстpiн, ми pituили )кAaти' а кампанilo

Poзгoptlyти щoйlro тoдi, як зaiсltyloть факти, якi свiдvитиIиyтЬ' щo
}Ieмас в)ке t loгo спoдiвaтися , a6o Bи нaс пoстаBитe в пPиМyсoве
пo.lloжeння. 'foй час пpoйruoв.

Ми >кAaли чoтиpи мiсяцi, а Bи пepe6paли irr iцiятивy. Ми вeли
iстoтнy дiяльнiсть oУH тa тPиМаJrи пoзицii l tа зoвнiшttiх фpoнтaх, a
Bи в тoй vaс пpo6yвaДи нaс лiквiдyвати. Тi спpo6и ми тiдьки
пapалiзyвaли. Ife po6лro piзницi мiя< тиМ, щo po6лeнo пРoти нaс iз
Barцoi виpaзнoi та 6езпoсеpеAньoi iнiцiятиви, i  щo po6или тi, яким
Bи Aали пpaвo вистyпати в Bаuroмy iмelli тa lиopaльнe 6лагoс.дoвeння.

Пиrцете вiдoзвy тa poзпoвсIoд)кy€те ii tla Aвoх кoнтинelrтах (нe
з}IaIo' чи дoвiдaвся тaкo)t( тpетiй кoЕIтинент' кpiм двoх лroдей, якi,
як тpe6a, пpи ittсцeнiзaцiях зaстyпaloть йoгo). 3 Aмepикolo BихoAиTЬ
якoсЬ нe AРкe 3Pyчнo' 6o, пiсдавши нaпеPеA спpoстyвa}Iня'
пPихoAитЬся хi6a тaким сaМиМ вислaвIIIи зAoгaAaнe нашe письIvlo, i
панoвe oнaцький зo Cцi6opськиМ - y дypнiй ситyaцii .

Мaлa 6уи гpaндioзtla вiчeвa кампaнiя в loгoсдавii, дe 6yлo 6
нaп'ятнoвal{o стPaцIних pyi lrr lикiв' алe щoсь ТаМ не вийtцдo. B
Hiмеччиrl i  iмпoзантний po3Мах зaдoмдIo €ться вiдpaзy.
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Aегше пРихoAиться po6итvt пoAвиги Канди6i, 6o в Пpaзi виiмкoвo
пPигo)кa AДJI тaких iстopiй aт}roсфepa' a пPoтинацioнaлiстиvнi кpyги
PаAo пiAxoп,rюIoть тa пoцrиPIoIoтЬ.

Bзaгaлi BAaлoся зpo6ити Baшим JrIoAяIt{ пPи пolиoчi всяких
гeтьмaнцiв, пaлiiвцiв, скpипненкiв i т. п., якi paдo виPWaть y тaкiй
пoтpe6i. Cпецiaльнi зaслyги пoклaди Boни нa тepенi Гeн[еpaльнoi] -
Гфеpнii, 6o тал,l, як6и нe вoни' тo спPавa мoгдa 6 6yлa oстати дрке
I\{aДo 3нaна. He мiг ,I(e саМ Cyпrкo всiм poзпoвiсти, тим 6iльulе, щo
з тиDr таки тpe6a 6yлo кPитисЯ. Пoмoгади тPoxи Tex( Пpaгa та пyпili
[пpoтелсе| сaмoгo Бapalroвськoгo' аJlе цe тerr( щe зalиaдo.

Cеник i Баpaнoвський пpo6yroть [дiяти] тeл( ще метoAolo дивepсii.
3opгaнiзyвaти ii мaс дoвipeниЙ Бapанoвськoгo - КниIп. Toдi, як y
Кpaю тpе6a 6улo po6ити, i кpaсвi opгaнiзaцiйнi чинники зBеPтaдися
Ao HЬoгo' щo6 пoвepн}y'B Ao aктивнoi пpацi, вiн пpo це нaвiть tIе хoтiв
вyти. Tепеp вiн пoчав peвoлroцiйнo aктивiзyвaтися нa найтpyднiшoмy

фpoнтi пPoти най6iльпroгo вoPoга Укpаiни _ Бaндepи, пpo6yюrи
зopгaнiзyвати пРoти нaс дивepсiro. Cкiнчилoся зi6paнням
кiлькaнадцяти пiдписiв пiA йoгo мемopiялoм' сoPolvtнolo всипolo тa
вiд6piхyвaнням. Tpe6a TЯN|ИтИ' щo цe внyтpitпньoopгaнiзaцiйнa
спPaBa' a Книш, щo пoкдикy€тЬсЯ Ha сBo€ минyJre, нe здo6yвся на
тe, ш1o6 Bистyпити з вiдкpитим llloдoМoм. Адe Cеник i БаpанoвськиЙ
щe paз зytvliли пpи пoмoяi Книrпа пiдд1pити oAинадцять Aaвнix Увiстiв

[злeнiв УBo] тa в)кити ix Ao свoiх цiлей. Tих сaмиx людeй, щo tх
yмiлo викopистoByBaв кoJtись "нeзa6щнiйn Poмкo [БapaнoвськИЙ|, -
щe Paз пo AoBгш( Jriтаx BикoPистав "Cлaвкo" - 6paт' Пpaвда, нa тoмy
всe скiн.lилoся, а,lе Ceник i Бapaнoвський пoстaвиJtи .Ao

PoзпoPяAиIvloсти" нoвy силy. .{дя iхньoi гpи й тaка BeJlика. Аджe я<
tle Paз пPихoAиJroся iм не тaк 6лeфyвaти. ПисaлoсЯ пPo спPaвy
виPа3}ro нa всi сTopo}tи. oтrrсe, нe Мo2кHa зpo6ити зaкиAy' щo
Cцi6opський, oнaцький тa Cеник не пoд6али як слiд, щo6 y пopy
дoвiдалися н1oкi вiддiли на o6oх пiвкyляx. TTIе тiльки 6paкyс, щo6
Peвoлtoцiйний Пpoвiд пPислаB кoгoсь' щo чePез ньoгo мorкнa 6

}Дцасливити вiAгIoвiAним AeкPeтoD{ opгaнiзацii нa Мaтipних 3eмлях,
щo6 нe Aylvlaли' щo 3a ни)( зa6уlи. A пoсидати сaмим тyAи кoгoсь зi
свoi* гoAi! Paз, щo якoсь tIе сoвiслo, пo-APyгe' xтo 3 }lиIYr пiде. HKBA
i тaк yх<e знaс.

oстaдася ще спPавa сyAy' 3 BеJlикoгo Iпyпly нiщo не вийшдo.
Пpoгoлoпreнo й пoтiм мiсяцi тихo. Чи тolvty' щo CyIлкoвi IIе пoвeлoся
зi6paти сyддiв, чи пePeAyll{alto' щo BJlaстиBo тpe6a 6 .Цyя<e 6aгатo
cУ^|4тv|| sи вpеrштi тoМy' щo нe зpyчнo' щo6 xтo-не6ynь poз6иpaв тi
спPaBи' хaй кpaщe не BихoAять нa Aeнне свiтдo _ пPo це мoгли тiдьки
Bи сказaти.

Hе пoведoся Baм нaс 3нищити i не 6агaтo зaвAaди Bи нaм тpyAy.
Bи6антe, щo в тaKoмy тoнi пиury пPo це всe. Алe мo)кнa всi тi пoчини
тPактyвaти в двoякий спoсi6: а6o пpo iнтeнцiям, lvloтивaryt' замipaм
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i>сliх автopiв i тoдi мyсiли 6 ми ьlЙти дo цiлкoм iнlдoгo пpикpirшoгo
Bисttoвкy' а6o мaхнyти Рyкoю i сyдити пo6лarкдивo пo ефектi, як це
ми po6имo, й тoдi пiдхoдить тaкий тoн.

Cтoiмo т€ll!{' Ae стaнyjtи y квiтнi. Tiдьки Bи вхсe вистpiляли вJlасrry
aмyнiцilo, a 6уlи в)I(е тФl( cпpo6и пoслy)китися пPoти нaс сyсiдськolo
пoмiччlo. Haпr apсeнаJr ще не ткнений. Ми тiдьки чaсткoвo йoгo Baм
зaд'емoнстPyвaди. Ta я пoвтoРIolo питaIt}Iя квiтня: пoщo' кorvly цe
пoтpi6нe?

!япlg p!шgння пPo пoкДикaнHя oкpемoi внyтpirпньoopгaнiзaцiйнoi
Koмiсii, щo мaдa зaнятися пoдадHaI{нЯм кoнфлiктy, Pевoлloцiйний
пpoвiд пpийняв як кPoк Ao пo€A}lаtttlя i вiAпoвiв тим сaJr{им. Пpoект
i зaк.ltик тoi Кoмiсii ми пpиЙняltи тa ,I(AeIr{o вiд Baс, щo6 oстaтorнo
сгlPaвy 3 кoPистIo дrя opгaнiзацii пoлaднaти*.

Ta 6ary, щo цi vopнi дyхи' щo B,l(е стiльки дихa накoiди
opгaнiзaцii, Aoк,raAaloть всiх зyсиль, щo6 дo тoгo tIе Aoпyстити.

Mаю нa дylvtцi пepeдyсiм Ceникa i Бapaнoвськoгo. 0сo6дивo
Cеник, [6o] Бapaнoвський пoкиtl}.в y)ке 6oдaЙ пoдвiйнy гpy.
Tpимaеться шкe тiльки oднoi ставки. ICeник] пiшoв нa пpимiтивнi
tшyлсpськi тPIoки. 3 oAнoгo 6oкy, нi6итo з кoМпpoмiсoм вxoдить дo
Boз'еднoi Кoмiсii, пiдписyеться пiд ii y:вaлoro, 6a нaвiть пiдписyе
з€rявy' щo саIt,t yстyпa€' щo6 спpaвa 6yлa пoлaдla}Iа' a' з дpyгoгo 6oкy,
po6ить Усe, щo6 Ao тoгo нe AiйIплo. Пepeдyсiм, paзoпl iз
Баpанoвським iнспipyе зaявy Книпrа, щo6 пPeдy'rox(ити Baм, щo oсь
тaм € сидa' на якiй Bи мoл<eте oпePтися пPoти lIaс. Biн дo6pе знaе,
щo цe фiкцiя, щo кo,rи 6 тpe6a нelo пoс,ly'(v|Tу!cЯ' скiнчиться
кolvlпpoмeтацiсro. Алe Aля йoгo гPи цe BистaPча€. A дaльruе o6a
HaстаBл,IIoть Bас непpиxилЬнo Ao пPo€ктy' який пiAписав тФк Ceник,
гPаIoчи нa тaкиx кдявiшax як автopитет ПУH-y, пoPяAoK i [iнurих]
наIи не вiдoмих. 3нaю, як-тo вotlи тепeP зaхoAяться кoлo Baс, щo6
Bас нaстpoiти пo-свoйoмy. Aестивi сдoBa те}I( l{o2l(yть чaсo}t
o6oв'язрaти.

Якщo 6 yсe те' з чиМ вollи Ao Baс пpихoдять, 6yлo Aдя Bас
кoнeчнe' тo зaтpимaйтe iх пpи сo6i. Biд нас нiкoди тaкoi yлeсливoсти
Bи 6 нe мallи. Mи iнaкrцe poзyмiсмo пoIIIa}ry. Iхнiй piд пolдани _ в
нaс o6идoro. Taк як 6eзпoсepeдliсть тa HeпoвзAеP)кнa щиpiсть y виявi
пPaвAи нe випдивaють iз 6paкy пolцaни. Я навмиснo нe хoчy з
TaIv|TИN||4 кorrкyPyBaти y слiвництвi i нe вишyкyto спецiaльнo фopми
Aля BияBy Aylvtки. Paз тoмy, щo yD,rиснa чеснiсть Aдя з'сAнaння i
зo6oв'язyвaння сo6i дюAей - це фopмa каптyвarrня [пpиеднyвaння]
мoхtе дo6pa B AипJlotl{атii чи в iнlпих взa€t}tин€D( тoгo PoAy' Ae всi
xBaти Aoзвoленi, aлe y взa€Мин€rx чденiв oУH o6иддивa Aдя o6oх

. 
llля пoлoгoдxoння кoнфлiкту 6улo ствopeнo ,oxpoмo хoмiсiя., дo скпoд}, якoТ вхoдили Piкo
Яpий, Oмeлян Cвник, Poмoн Шдeвин, |вoн Гo6pусeвиv тo Cтeпoх ЛoнкoEський. Aлe y repвнi
l 9zl0 p. Aнлрiй Мaльник кoтeгopичнo вiдxилив iТ npoпoзищТ, i кoнфлiкт пepepiс пiзнiшo у вiлхpи.
тy кoнфpoнтoцiro.
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F. стoPiн. I lo-дpщe, щo ttaшa спpаBa тaкa чиста' щo каптyBatlttя кoгo-

|. нe6yдь дrl lя нei 6уtlo 6 тoптaIIЕIяIи [i г iднoсти. А пo-тpете, ми сaмi

i  6opeмoся lvl. iн. за те' щo6 oсo6истi сиМпатii ' чи згляAи' кypтyaзii й
Е т. п. нe Мади я(oAtloгo впдивy y виpiпtyваннi спpав oУH, aнi нe 6ули
д кpитеpiем oцiнки членiв.

.A'oкyмelrти' щo пРo них пoвiдoмдяю Bас нa пoчaткy писЬМa'
ll oстатoчI{o AeМaскyloть oAlloгo пPoвoкaтoPa' якoгo дoсi тpимаloть y

ПУtI-i. Я знаlo дo6pе, щo тeпеP нiхтo вя<e нe 6yдe йoгo 6opoнити,
6 а.пе 6ynyть стаPатися' щo6 Еra Бapaнoвськiм yсe скPoпилoся.
^ Пеpедyсiм Cеник. ToЙ caмиЙ, щo o6oх Баpанoвських впpoвaA)кyвaв

] У .np"u, oУIl за кoPAoIloм' щo APyгoгo Баpанoвськoгo .,вiдвiдyвaв''

| шiлий чaс' пoки r{e витягI{yB йoгo rIа caмиЙ вepх opганiзацii. o6a
, вorrи - цe )к oAнa Pyкa. Bсе пoстyпали oднoзгiдtlo' oAиtt oAнolvly
А пoмагaв' oAиtI 3a oAнoгo свiдзив тa пoкPивав. Tiдьки чePeз тe' щo

твopи,Iи тaкy nidpaнy спiлкy, пoтpафили тaK oпaнyвaти ПУH, &IoгJlи
пoзвoлити сo6i rta тaке пoстyпyвaннJr' щo B)ке тiльки зa те y кoя<нiм
.Iеснiм тoвapиствi стpilIyлися 6 з 6eзorляднип{ нaп'ятllyвaнням. I-{e
вoни o6a o66piхyвали цiлy opгalriзaцilo, o66piкувaли сд' п. Boя<дя,
o66piхрoть най6iльrц циrtivнo Bас. Boни o6a Aиспoнyвали дoвiльнo
JrIoAьМи i засo6ами opганiзaцii. I]orlи o6a мaльтpeтyвaли [пoганo
пoBoAиJlис,I] заслyrкerlих чденiв oУ}I _ кpaевикiв, якi зa кoPAo}rolvl
нaЙlллиcя в зa^е)кtloстi вiA них. Boни o6а тaк кеPмyвaли спPaвaми'
щo6 [вoIIи] йшди якнайгiprue. Чи тoгo всьoгo 6yлo малo, щo6 ix
вигнaти з opгatliзaцii lta стo вiтpiв?

Чи мoя<на 6yлo вiдпoвiдальlloмy .Ioлoвiкoвi cПaтv!' кoли 6aнить,
щo IIpи кеpмi тoi спpaви' Aе лIoAи гиtlyть' стoять тaкi, щo пoтpaфили
[зyмiли] сa6oтyвaти Aoстaвy з6poi, стягнe}Iня з кPato yнaсrtикiв
вiйськoвих кypсiв i т. п. Toдi 6yлo пiдoзpiння, a зaPaз е нагляднi
Aoкaзи' щo БapанoвcькиЙ po6ив цe яK пРoBoкaтop. A Cеник roмy?
Чoмy? Hа тe питaнI{я муcить 6ути вiAпoвiAь заpаз! Чи Biн,
нaЙ6ли>кчиЙ спiдbttиK Баpaнoвськoгo, мiг нe 6aзити, щo цe зa
po6oта?! Чи нe 6yлo пoдi6нoi iстopii 3 пepцIиМ пPoвoкaтopoм, 6paтoм
цьoгo? Чи це llе мyсiлo l{aстoPoя(ити увary? A як з кparo i тIoPМи
пPихoAи^и oпepтi lra фaктaх oстoPoги i виpaзнi Aolvlaгaння пpимiнити
пpeвенцiйtti [пoпеpеркyвaльнi] кPoки i вiдсyнyти 6oдaй BiA спPaB
3У3, дe вirl 6езпoсepeAньo tllкoAив' .tи тoдi Мo)кнa 6yлo цьoгo нe
po6ити, a' ttaвпaки' сепaPyвaти тих' щo спPaвy пiAнoси,rи' Й
викликати внyгpiruнiй кoнфлiкт. Пишrете Ao цiдoi oУH: .. € Чин!tики,
щo ]r{aютЬ вДaснi пPv1|IИH'| 6a>кaти, щo6 oУH 6yла тeпep вlryтpiurньo
пoслa6ленa й нe зAi6tra дo пpaцi й акцii'' - i екскaтедPa' tlепoМиJrьнo
Pyкoto вка3y€те нa liандepy, Й TИх, ц(o 3 tlиIи. A зaвiщo? 3a тe, щo
lии хoтiJrи yсyrryги Бapaнoвськoгo i Cеllикa.

Як Бapанoвськoгo вrI(e нe Мo'(нa вpятyвати' Cеник 6yAe pятрати
сe6e. Ha х(адь' y нас пoгalri iстopii lloвтoproloться. Tак сaмo 6yлo з
пePшиIr{ Баpaнoвським, i Cеник, i цeй дpщий [Бapaнoвський|

Лист Стenoнo Бoндepн дo Aндpiя Мaльннкo

6opotlили йoгo дo oстaнкy. Я rк сaм пoдaв iм факти, якi дoкaзyвaли,
щo вirt пPoвoкaтoP. Мiж iнtцим фaкт [пpo тe], щo вiн y тlopмi пpи
кolIфpoнтацii гoвopив сл. п. Бepeзинськoмy i iнцrим. А вolrи
6opoнили йoгo lre тiдьки внyтpi oУIl. ПoA6aти пPo тe' щo6 в..Poзdyдoвi нацii ' ' щe в I9З3 poцi oфiцiйнo AeМeнтoвaнo
[запepеvyвaнo] вiстки, щo PoМaн БаpaнoвськиЙ cлУ>кив пoлЬськiй
пoлiцii, тa глopифiкoвaнo йoгo. I тo тoдi, як y кPaю yсi в>ке знали
пРo пPoBoкатopa вiд poкy. Ми в Кpаro мyсi 

^Y| 
Bv|>|<|4Нaти цtouфi.lriппiкy'', 

щo6 pятyвaти' щo ще Мoжнa B чести ПУH-y. A пo тiм,
як y)I(е сaIи PoМatr БаpaнoвськvlЙ нa пy6лivнiй [сyдoвiй| poзпpaвi
пPиз}Iався' зaпePeчyвaти нe 6yлo мolкI{a. Ta щe знaйrцoвся iнtuий
спoсi6 o6opoни пyпiля [пpoтеrкe], Мoвдяв' Poмцьo He Bинеtl' 6o йoгo
o;.lгaнiзацiя тyди пiслaлa. He йrцдo' oчеBиAIlo' Cеникoвi й "панoвi
Пpeзидeнтoвi" [Я. Бapaltoвськoмy] так пpo o6opoнy в)ке й тaк
yтpaченoгo Poмця, а,re це 6yлa пoсеpeAнЯ влaсtrа o6opoнa.

.A,oвгo тi хитpyни пaAaди все нa }Ioги' aле тeпеp yll(e BпаJlи }Iа
гoдoвy. Чи ще Aaдi, ПaI{е Пoлкoвникy, 6yдeте iх o6opollяти Й Цiнити
iх зa зaслyги? Чи 6yAeте чекати з евeнтya,lьниМи зIvriнaми Ao
trepгoвoгo 3 [6opy|У[кpaiпських] H[aцiolrалiстiв] ? Чи дaльrпe 6yдeтe, як
y квiтнeвiй BiAoзBi' tloкликaтисл нa T €, цIo iх ..Ao Пpoвoдy
Укpaiнськиx Hацioнaлiстiв ttoкдикав ще сJl. п. Boя<дь?'' A тепep теrrс
6ую 6 вигiднo заслottloвaтися Beдиким Iм'ям!

Teпep пoзBoльтe' Паllе Пoдкoвtlикy' пoстaвити кiдькa пита}Iь'
зPеIIIтoIo РитoPиrlних. flfo гoвopять факти y зiставленнi з Bаrцими
сдoвaми? Bи aBтopитeтнo зaЯBИ^vri ..Piшaти, 

щo дo6pe A^я
opгaнiзaцii, oцiнloвaти людeй _ наде,I(ить дo Гoлoви ПУH -
Пoдкoвникa Медьникa Асrдpiя' '. A як виглядaс pеaлiзaцiя тoi
МaксиМи' як 6и пpиitмaти 3a 

^iЙctlиЙ 
фaкт Barпe ствеPA,I(енЕIЯ, Щo

Bи самoстiйнo все oцiнloетe й пpиймaетe piшreння? Чи Bи, ЧИ v^vl
кPаще oцiнroвaли? Як виглядас тепеp Bаша вiдoзва.анатеIиa нa IIaс
y свiтлi AoкyМеIITiв? dе rк Baurа нeпoмидьIriсть? А щo Bи с пiA
AиктaтoМ Ceникa i Баpaнoвськoгo B тaкiй чи iнrшiй фopмi, свiдoмo
ни нi, - тo щo цe знaчить? Хo'Iа Baшa спpo6a eмансипaцii,
зaвePIIIеtIa aктoм з 22.5.L9З9 p. AoKазy € '  щo Bи дo6pе здавади сo6i
спPaвy з rliдoi ситyaцii, кoди а)к Bи yстyпaли 3 пoстy Гoдoви ПУH
i тo в такий гаpяvиЙ зac, як вeснa-лiтo миtlyдoгo poкy? Bиpaзнo в
тiм письмi кa,I(ете: ..I{e oсгання мoя сгrpo6a цiIIoю Dto€i влaсttoi oco6и
pятyвaти вlA зaгиIIy yкpallrськy спpавy''. Чoмy тoдi Bи зlroвy пiurли в
Ilевojrю Cеника i Бapаlloвськoгo?

A як уltсе саМi rIе Мoгли виРвaтисЯ' тo чolt{y Bи так сильllo тягди
тyди oУH, цIo великy спаAIцинy пo сЛ. п. Boхсдi, зЕIаIoчи' щo цe..poзвaл i анapхiя" (Bаrшi слoвa' Bя(итi в сEuvre тolvIy сetrнсi). Чи цe
фатyпr?

Bи весь чaс гoвopите, щo o6oporrЯ€те aBтopитeт ГoJroви ПУH. Чи
тим спoсo6oМ' щo йдeтe нaвiть Ilа Poзкoл oУFI, щo6 тiльки lte
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Лнcт Стonoнo 6oндopи дo Андpiл goльннхo

BiAдi,lити вiд ПУH iмeнi БapaнoBськoгo i Ceникa, щo6 yкpаiнськa
Peвo,lюцiя lre пoтpe6yвaДa BстиAaтися пеРeA Aaвнolo мoскoвськoro, 6o
та l{a,la oднoгo Азефa, a в нaс Бapaнoвських €Dк Aвoх i тo дpyгий
Aiяв щe цiлих 8 дiт пiсля зAеМaскyвaння пePIIIoгo й aваrIсyвaв
[пiдвищeний y ниlri|! Чи ми, чи Bи 6opoнили дo6pe iм'я ПУH,6a
й aвтopитет? Чи нe Iии пPoти Baцroi вoдi хoтiли o6opoняти Bапrе iм'я,
вiддirrяroчи вiд них пPoIOrяте iм'я Бapaнoвськoгo?

Ми Ao цЬoгo чaсy мoвчaли пPo тe всe. Аде скaзaти все тe Batvr
Ivtyсиrvro' щo6 нe 6yлo непopoз1rпriння. A тeпеp МyситЬ знaйтися в Bас
тpoхи сyмлiнtlЯ' тPoхи спpaвeд/rивoсти' щ06 нанoвo yсе PoзгляI{yти.
Аркe знахiAкa дoкylvtентiв цiлкoм пPипаAкoвa! Boнa rк Aiйснoсти нe
зIиiн}o€' тiдЬки ii вiдслoнloе. A тoAi, як 6aгaтo дroAeй надaвaли Baм
Aoкaзи' щo тaМ тaки щoсь }lевпoРяAкy, Bи зaмiсть Рoзгл,Iнyги спРaвy'
а6o нaвмисtlo зaМикали o.li, а6o 6yли зaдивлerli y вдaсний автopитeт
i rreпoмидьtliсть. А як 6и так ми tle Мaли oтих дoказiв, a Bи мали
змoгy свo€ piшeння зpeалiзрaти' тo Aoки lк тoAi пPoвoкaтoP кepмyвaв
6и спpaвaми opганiзaцii й 6yв y Baс щoнайменпrе rlaй6дихсчим
стriвpo6iтникoм?

Bи не чекЕlли нa сyA' алe пеPеA цiлoю opгaнiзацiсto п'ятнyвaли
нarшy акцilo PятyвatIIIя opганiзацii тa нaс сaмих _ 6ез poз6opy
сдoвaми - щo Hе фopмoIo, aлe змiстoм най6iдьlце o6ид.lивi д"ltя
uaцioIlалiста. Ta o6иAa llaс не чeпиJlaся' aде тo 6yв 6yмеpaнг, Пaнe
ПoлкoвlIикy! Чи тепеp vесть вiдпoвiдaльнoгo мркчини tIе Bимaгa€
тиМ сalvlиМ спoсo6oм вiдкликaти всe? Менi тaкoi сaтисфaкцii не
пoтpi6нo! 3наю двa poди aм6iцii: вeликy й мaлy. Mала вдoвoлЯ€тьсЯ
Il{алими yспiхaми, зoвll iшlним пoBФкеrrняМ, фopмaльrIoю paцiеlo i
т. п. .{дя вeликoi aм6iцii всi цi pеvi [Ie МaloтЬ )кoAнoгo знaченtlЯ'
вo}Iа знахoAить зaAoвoJleння нe в дpi6tlих oсo6истих тpiroмфaх, aлe
BеJlикiй пepемoзi тoгo' щo стa€ змiстoм ,t(иття 

^IoAини. 
Я пraю тaкy

ам6iцiro. Ii теrк спoAiBaвсJI знaйти y Bас. € люди, щo Draloть oднy i
APУгy PiBrroчaснo. ToAi мaдa Bсе yстyпa€ ведикiй' яK 3aхoAить кojriзiя.
Iнaкrде е тiдьки мaдeHЬKа ам6iцiйкa й 6iдьlц нiчoгo.

He зa6рaймo oArloгo' щo як6и tle }raшa cv1^a' a Baша
6eзсидьнiсть, тo Bи, Пaне ПoдкoBникy' 6ули 6 y)I(е Aaвнo пoтoптa,rи
в пopoсi менe i Pевoлloцiйний Пpoвiд oУн, i всiх тих, щo зa нaми.
Пpo цe гoвopятЬ Barцi пoтягнеtlня' 3aки He пoкaзaJrocл 6eзcилля. А
Bсе B Bедикiй мipi repез Бapaнoвськoгo' IloдьсЬкoгo (ни тiльки
пoльськoгo? ) пpoвoкaтopa.

Toi пpaвди не зaпePeчити, анi нe зaкPити. Hаure щaстя' щo спPaва
вРelцтi цiлкoм яснa! A д/tя Baс це щaстя' чи l{eщaстяl Бo тeпep - тo
B)кe HапPаBдy нe мo)I(нa 3нaти.

BiA Pевoдlоцiйнoгo Пpoвoдy Укpaiнських Haцiorlalriстiв пpoпoнylo
Bам, Панe Пoлкoвникy, ще paз пo/raднaти спpaBy нalцoгo
внyтpiпrньoopганiзaцiйнoгo кoнфлiктy згiднo з пPo€ктoм Bllyгpirшньo-
opгaнiзaцiйrroi Koмiсii.

Лнcт Cтonoнo Бoндepн дo Aндpiя geльнl'lкo

Po6дro це в пePекotlаннi, щo пoAii вiд квiтня дo нинiurнiх днiв
AаIoтЬ Bапr пiдстaвy зpeвiдyвaти свo€ стaнoBищe. B сeнсi }reгaTиBнilvr
y вiArroпIeнHi Ao тих члeнiв ПУ}I, щo rх yсyнeнrlя ми вимaгaJrи' i
iхньoi систеМи. Ta сyпРoти Peвoлloцiйнoгo Пpoвoдy oУH B
пoзитивlloМy сeнсi. Paз неpeз тe' щo вiн PeаДьнипrи вислiдa:vrи свoсi
дiяльнoсти BиKaзaв свoIo зpiлiсть Ao тих зaBAaнЬ' щo iх пiAнявся. I{e
найвиpазнiIпe BиявлястЬсЯ y зiсгaвденнi з вислiдами Aiядьнoсти ПУH
зa тoй caмиЙ чaс' xoч oфiцiйне стaнoвищe цьoгo oстaннЬoгo Aaвaлo
кpaщi пroх<ливoстi. Пo-дpщe, Peвoдroцiйний Пpoвiд oУH викaзaв -
y пPoти,lФкнoстi дo APyгoi стoPoI{и - сBoro вiAпoвiдaльнiсть y лaднаннi
B.r2кHиx спpaв oУH' не PoзгoJlolцyloчи пpo iснyвaння кoнфлiктy aнi
внyгpi oУ}I, а}ri нa зoвнi' аtli на piдниx зeмJlяx' анi нa rркинi. Хoнa
сyпPoти oстaтoчнo негaтиBrroгo Barцoгo сTarroBищa Ao BиIY{oги
oпанyвaння вiднoсин в ПУH-i, Peвoлtoцiйний Пpoвiд oУH мyсiв
Bитягнyги 3 тoгo opгaIriзaцiйнi кoнсеквeнцii тa зaЙняти oфiцiйнo
}IегaтиBне BiAHotЦенHЯ дo Bас, yсy€ тaки }Ie зPивaв мoстiв дo
кopиснitшoгo д;rя opгaнiзацii пoладнaння сIIPaви. Пo-тpетс, PП oУн
.цaB I{aяBнi Aoкa3и lta тe' щo нe хoтiв пiдipвaти Barцoгo aвтoPитетy'
нaBпакиl пiдтpимрав йoгo вeсь час пoзитиB}Io' Hа тих теpeнах' Ae
дiяв вик;ttoннo PП oУн, a ПУH Hе п{aB жoAних зB'язкiв, як те)I( tle
AoпyскaB Ao пoцlиРIoваHltЯ BiстoK пpo тaкi внyтpiIшнi спPaBи oУH,
щo lrroгди 6 Bас кoмпpoмiтyвaти 6езпoсePeAньo чи пoсePeAньo. I тo
в тoй vас, як y Barпoмy iмeнi веAенo пpoти нaс кoмпaнiю PiзниIt{и
мeтoAaми' BiA пPoпaганд.и aл( дo дивеpсii.

Haйкpaщий д'oкaз тoгo' щo BсyпePeч yсьoмy xoчеlllo сaдЬвyвaти
[вpятyвати] Bаше iм'я й Baш aвтoPитeт' щo хoчемo - щo6 Bи тaки
oста,lись Гoдoвolo ПУH-y, Aa€мo тиIvl' щo lre викoPистoвyсмo тoi
з6poi, ЯKy тeпep мa€Мo в Рyкaх. Чи мoлсе 6yти легlпий спoсi6
oстaтoчtto викiнчити спPaBy' як пoAати цiilй opгaнiзацii дo вiдoма
Bсе те' щo Мo)кнa B тiй спPавi сказати, вклtoчtlo з МaтеPiя,laМи. Це
6ув 6и oсикoвий кiдoк. A вiAнoснo Baшoi oс06и вистarить згiдto з
пPавAoIo пiдкpеслити, щo Bсе пiЦUro 3 тoгo' щo o6opoняаи
Бapaнoвськoгo' i в'я3ати йoгo iм'я з Baшим тiдьки тaк' як цe Bи
самi зpo6или. Бo щo мolкe oз}Iaчaти !яlll3 дg1gцдpaцiя, щo Bи не
"Bик.^Ioчастe AaльIIIих змiн y ПУ}I-i", сyпPoти PeaJrьнoгo фaктy, щo
самe чеPез тe Po3Bинyвся цей кoнфлiкт, щo Bи y пpaктицi BиIgtIoчили
тaкi 3Мit|и.

Пaне Пoдкoв}lикy' Bи нe 3lv1o2кeте сказaтиt щo Bи нe 6yли тoгo
свiдoмi. Baс пpo тe yсвiдoмлIo€тЬся цiдкolt{ виPaзнo кiлькa мiсяцiв.
He пryкaйтe, Пане Пoлкoвникy, нe Aiйсних lt{oтиBiв' тaкoi
}.Bа,кдиBoсти, aнi нe вipтe в Hих' як 6yщпь Baм пiдсрaти. II{o6 знoвy
нepeз невipнy oцiнкy ситyацii не 6yлo не 6aЯ(aних i зaйвих yск,raд}relrь.
.Д.еякi мorкливi' аДе фальпrивi сyпoзицii [здoгади] A^,I oстopo)кнoсти
3Aемoнтyють 3a3AaJteгiтЬ. Hемaс B нaс ,(oAl{oi кoнечHoсти' щo
нaказyвалa 6 нам iти дo пopoзyмiння зa всЯкy цiнy. 3 мoл<дивiстto
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Лнcт Cтenoнo Бoндopи Аo AнАPiя ggльникo

poзРивy NIИ чvlc^v1^Ися пIe спoчaткy i 6yДи гoтolji нa ньoгo пiти, якщo
Bitt кotlечний рrя pятyвaннЯ PеBoдroцii. Toдi IlаIцa сила 6yлa щe в
пoтeнцii. 'foдi ми Ма^и щe пoчaткoвi тPyAtIoщi. Flаuri пoзицii не 6yли
щe такi щвepдх<etli, Як BапIi 6yли щe нe зpyrшeнi. Toдi тpe6a 6yлo
6aгатo захoдiв, щo6 пepелoмити ypo6леIly в)кe oпirriю тa пpигoтoBити
ii нa тaкy зIиiЕIy. Toдi гlaш аPсенaд 6yв кyа.и мeнIцe вивiнyваний
Ioснaщений|.

Teпep IvIИ МасМo oпaнoваlri ситyацii. opгаrIiзaцiя в yсiх
нaйвалснitших чaстиЕl€lх' вiтках, i rtа нaйваrкнiurих тepeнaх i тo свiдoмo
(знаloть, щo tlиIvlи я кepмyro).

Hаша пoзицiя в opгall iзaцii спиpaсться вя(е tlе тiлЬки нa
мopaльнiм i з минyлoгo i тaкoмy )к кPeAитi' вoнa закpiплeнa
тeпepirшltьoIo нaцIoro пРaцero та тolo змiItoto, якy вiдvрaють тi
чденськi кaAPи' щo пеPeA тим 6ули пiA tlaшolo pyкolo.

Bаш пеpпlий ypЯA, - щo МaB I{aс зI{ищити, _ тiдьки пoказaв Bашe
6eзcиllля.

oпiнi lo пpoти ttaпtoi вoлi Bи вЯ(е AoстaToвнo пiдгoтoвиди тaК' Iцo
тeпep скpiзь гoгtopять' п1o 

..Пoлкoвrlик 
Медьник yстyпив' a r la йoгo

мiсцe [пpийшoв| Бarlдepa'', 
..Бal{дePa 

ски}ryB Пoдкoвникa Мe.ПЬникa'',
"щo с poзкoд i e вя<е двi opгаrriзaцii'' i т. п. B кorкнoмy pазi oфiцiйнe
пpoгoдollIеllrrЯ PoзPивy rle 6yлo 6 нoвiстto, oпiнiя Bx(e пPигoтoвaнa.
Як6и llам пPийtц,loсЯ 3 тoгo скoPистaтисlr' тo Ми 6 6ум зa тe Bам
зo6oв'язаlli oсo6истo, 6o тo llaслiдoк rtацIoгo o6irкникa; AaJrЬIIIe пеPIIIa
KoдьпoPтa)K дo6poi IIoвиr|и: otIаr1ькoмy, Cцi6opськoМy, сеникoвi,
Бapaнoвськoмy, Cylшкoвi й Каllди6i; 6iльшe iхнiм pевниМ' IIeвтoIr,tIlиМ
спiвтpyдoвикaм з-пiд piзних стягiв. Пpaвдa, вiAoмoстi пpo кoнфлiкт
piзlri, як yсе' aЛe всi вotrи вихoAять oстатoчtlo 3 oAlloгo A}I(еPелa _

вiA Bас, чePeз тe вotrи теIIeP тeнAенцiйнi. 3 тoгo пoгдяAy
пPoгoJroшeнI{я спPaBи [з] Bашoгo 6oкy кинe ir lurе свiтдo' t laцIa
ситyaцiя 6yдe uдe 6агатo кPаlцa.

I{e 6oiмoся, [щo] пpoгoJroшeння oстaтoчtloгo PoзлaМy з Bами,
пPoгoлoIIIeнr{я цiдoi Баpaнoвскiяди, CeникiяAи так пoтpясe
opгaнiзацiсro, щo зpo6ить i i  l le6oсздатtloю. Hi. Пpaвда, щo
пoтPясeннЯ 6улo 6 i ми хoчемo йoгo yникнyги. Але Мatoчи дo ви6opy:
пoтPясeнItя' аJrе чеpе3 нЬoгo oчищelrнЯ oPгal{iзaцii вiд yсiеi rанrpeни,
зa6piханoстi, фaльrшy, )киPyвання здемopaлiзoвaних' rшкiдливих,
пPипaAкoвих нePевoлIoцiйlrиx eлeмеIlтiв, - a6o вiчнy Jraтalrинy,
зaAePя(анIrя шкiAttикiв i l teпевних дюAeй тa пPoвoкатopiв y ПУ}I. i ,
тo^ePyваl{ t Iя нepeвoлroцi йнoi систeми, 6eзплiднoгo маBllyваrrrlЯ ч рких
взipцiв та фopмaлiстичrloгo сaмoo6манства' нe мae нaйменrцoгo
Baгaнtlя' щo ви6иpaти. A B тiМ BiчI{e пoкoстoвaЕIня rpи6a

[кoпсepвyвaнlrя гнилi] lra нiщo нe зAaдoся й дylкe ltе6eзпечне.
Hапpиклaд: LIKRд\ зrla€ пpo нaцIy внyгpirпнro скaндалiстикy i мaeмo
Aoкaзи' щo тепеP Ay)ке пильнo з6иpaе тoгo PoAy lvtaтеPiЯJlи. Haпeвнo
зaхoче ниМи кoМпPoмiнтрати oУH. He 3на€Мo гoAиtIи' кoJrи пyстять
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в o6iг, a6o iнaкrцe пPoгoJloсять (нaпp., пpoцeс) тaкi Мaтеpiяли. Ifa
цe нe rvlo,кЕIа ,кAати' 6o o6opoнa тoдi 6yлa 6 спiзItеllа. Tpе6a в)I(e заPaз
gIPaBy BiAпoвiArro лiквiдyвати. 3pепrтoю, opганiзaцiя B)ке пePe)I(иДa
oдry Бapaнoвскiядy, пePeя(ивe й APyгy. Як6и ми самi пpoгoлocИ^|4'
щo такi-тo i тaкi peяi дiялися, п1o iх ми лiквiдyемo i вiдкидaемo всe
незAoPoвe тa зaPa)кеHe PoзклaAoМ, тo й сePeA чдеtlськиx кaдpiв i
сyспiльнoсти 6yлe вPятoваrrс дoвip'я Ao oУH, дo здopoвoi i i
чaстиttи' - Ao Toi' щo ii пpoвaAить PП oУI-I.

Hемае в tIас пPиlvlyсoвoгo пoлoх(ett}lЯ кotlеtttloсти вiднoснo Baruoi
oсo6истoi пoзицii в oУIl. Boна 6aзyетЬсл нa тoп,ly' щo пo сМеpти сд. п.
Borкдя Bи стали Гoдoвoto ПУH-y, aдe I{е зaBAяки Barцiй дiяльнoстi в
oУH, 6o, як меrIi вiдoмo, Bи в oУH взагaлi нe 6ули активнi, тiдьки
ще в УBo пеpед кiлькаHаAцяти poкaМи. Bаш пpихiд нa пoст Гoдoви
ПУ}I - гaAalo' щo },toл(Ha цe o6'сктивI{o твеpдити, _ 6w oAltoro з
Ir{o,кJlиBих poзв'язoк, aле цiлкoм }Ie oAиIIoкoю. Hайкpaщe пpo це
свiднить oфiцiйнa мoтивaцiя IlPoгoJloIIIеtIня Bас Гoдoвolo ПУ}I.

Якщo 6 Гoдoвoto ПУH 6yлo пPoгoлoшel{o iнrцoгo Члe}Ia, йoгo
пoзицiя нe 6yла 6 слa6rца вiд тeпepiшньoi Bаutoi, 6o чи 6pати пiд
yBaгy кРитеpiй кorи6aтанськoгo стa)кy з Укpailtськoi Apмii, чи стФкy
peвo.пloцiйнoгo з УBo, чи стФкy rlацioналiстa-пoлiтика, тo хi6а lte
мo)I(нa твеPAити' щo ви6ip мyсiв yпaсти нa Bас. Пporшy I\{etle зДe lle
poзyмiти. Haтякaми в тaкiй спpaвi я tlе гoвoРto. Ма:o lla дyмцi тiдьки
тe' щo калty, i нe 

^ишalo 
lliчoгo tIе Aoгoвopеlloгo. Пopylшylo тy спPaвy

тoпry' щo мyury Baм сказaти' щo як6и oстaтoчlto мyсiлa мaти oУH
кoгo iншoгo Гoлoвolo IТyЕI, тo цe I{e 6улo 6 рrя llеi тaкиМ yдaPoМ'
як [спrеpть] с,,ir. п. Boя<рI [€вгeнa Koltoвaльtц] i такy змiнy пepейшлa
6 opгaнiзaцiя 6ез oслa6деllrlя.

Щ" *ytпy пopylпити питaння мoя(,rивoстей нас злiквiдyвaти, 6o
напeвIIo в тiй матepii Bам 6aгaтo сyfePyroть' a я lte хoтiв 6и, щo6 Bи
6уlи rl 6лyдi i пePеPахoByвaлися тoМy' lllo з тoгo Ir,toгли [6| виЙти
нeпoтpi6нi кoмплiкaцii.

Мopaльнo tIас зAискPelциTyвати I{е Mo)кeте' 6o Ilашa спpавa tIиста'

r laцIi AoPoги пpoстi. Пoстyпaемo oтBеPтo [вiдкpитo], з вiдкpитим
Iцoдoмolvt' вeAемo Ay)ке oтBePтy i seснy гpy. Hайпepшle запoвiдaем<.l,
а пoтiМ yAaPя €I l ,to. Hе мaсмo л(oAElих yкPитих rl iлей, a тo' чoгo
хoче!r{o' мoх(еIvro гoлoсити нa вBесь свiт. ГIе цiлясмo в oдtre, щo6

у6ити APyге. Hаrцi МетoAи пеpедyмarri й якнайoгдяAнirцi.
Heдoзвoлeних хвaтiB tIе в,кивa€мo' a rloст)iтta€Мo тaк' яK нaде)китЬ
пoстyпaти y внyтpiulнiх спpaвaх, [тo6тo] l le як y вiднoшteннIo Ao
вopoгiв. Heмa зa щo Haс 3aчепити. Якщo Bи спPaви }Ie пoJlаAI{a€тe
тепeP пo3итивHo' Ми пpoгoJroсиМo сBo€ стaнoвище. B oтвepтoмy пoлi,

Aе немa плoтiв, ми пiA тиМ oг,lяAoм вийAen4o пеPeмo2кtlьo.
Baпre твepдrкеHtlЯ' щo Bи 6opoните IIoPяAкy' a N|vL - alrаpxiя,

пoкaжeтЬсЯ Heстiйким тoAi' Як 3агoвoPятЬ фaкти i дoкyмеlrти' a I{e
екскaтe,цPa' киAaнi гoJroсJroвнi 3aгадЬники. Toдi стroвняться с,.ltoвa: "Хтo
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сi € BiтеP _ з6иpaтимe 6ypю''. Пpaвдa зa }taми' а вo}Iа' як oJlивa'
BипJlиIIe Ilа вePх.

APy." скдaAoвa наutoi сиди цe JlюAи. Miяt t|v|МИ сaмi
peвoлtoцioнepи дiлa, a не сЛoвa. Heмaс мiя< нaми 

..6yвIЦих', 
oтих,

щo Koлись здo6рали сo6i певний гropaльний кaпiтaд тa й пepeйIпли
нa Pентy. Якщo хтoсь свoйoгo 

.вЧopa' 
нe пiдтвеpдlкy€ тaкиIvr сal}lиIvl..сьoгoдtti ' ,  

[тoй] нe п,Iае мirк наrvrи мiсця. Кoхсний i, *,с,6epysись
зa тaкe Ba'кне дiлo, свiдoмий свoеi вiдгIoвiдaльнoсти.

Мщить Haс oAнa AyМкa' oAна пoстaнoвa: геть зi пrкiдникaМи' гeтЬ
зi зpaдoro peвoлloцii, гeть iз тими yсiмa' щo нe Aaroть opгaнiзaцii
ctPяctv|cя з yсякoi пoгalti. Myсить 6ри пopядoк' Мyсить 6yги пpaвдa,
rvryситb 6yги дiйснo пPaця i 6opoть6a.

Ми нe кoнгдoМePат тaких' щo пPи спpaвi кoжI{ий хoче пекти сBoIo
пeчeнto. Ми слyrкимo oднiй спpaвi, ми мoнoдiт. Хтo не вipить _
нeхaй [пo]пpo6yе! Haс нe Poздo)кити' aнi poз6ити кдинoМ. Tpe6a 6
тaки 6paти з чoдa' a хтo з вас тaкий скopий Ao oтBePтoгo 6oro? .A,oсi
ми 6aчиllи тi;rьки пiдстyпи, скpитi хoди. Бaгaтo 6yлo тaких спpo6,
aJle Bсе тaкe якeсь МиpIIIaвe. (Я не мo:кy нiкoли 6eз пpeзиpствa
гoвopити пpo мiзеpoтy' кoли вoнa з6иpaетЬсl вoloвaти). Як мaе 6yти
пPoтивник _ тo хaй 6yAe сильниЙ 6oьaЙ в oArroМy.

€ щe oAин спoсi6, щo нaпевtlo rци6aс пo Aeякиx гo,roвaх: 
,.Чркa

Pyкa". o, Ця гapнo зpo6илa 6 пopядoк iз цими 6yнтapями. Ko6и
тiльки схoтiдa. Я не мolсy нi нa хвидro пPипyстити' щo тaKа Ayl'tкa
пroгда 6 y Baс пoвстaти. Але не мoxсy зpo6ити виснoвкiв 3 пeBниx
фaктiв, щo ix i:сri aBтoPи стаpaдися пyстити нa Bаrц lvrjlин. Hе знaю,
чи з Baшим цe вiдoмoМ' aJlе знаIo' щo цe po6лять лloди Baми
yМaнAатoванi, й lIa тe, щo6 BаМ пPислРкvLтИcя' знищyloчи нaс.

Мaю нa A}rмцi PoзпoвсroArrroвally oтoченняМ Бaparroвськoгo вiсгкy,
щo 6yдь-тo 6и я застyпaB aнглoфiльськy opiснтaцiro i вoPo)кe
стaнoвився Ao нiмцiв. Пpoвoкацiя A}Dке гдyпа' адe нe мeнпr пеpфiдta,
як тeя( хaPaктеPистичHa. Te)к Cиv пpo6рaв пyскaти стPяпrки. Пpавда,
в AyЯ(е oстopoхсrliй фopмi тaк, щo6 нe 6yлo мo)кнa зачeпити йoгo зa
тe. Aлe цe впoвнi Bистaчa€ д7tя "власнoгo BЯ(иткy", Щo6 po6ити
виснoвки вiдIroснo xaPaктepy тa пepед6avити' чoгo пo тих дIoддх Dro}I(нa
слoAiвaтися. 3авдяки тaKиIr.t Bяlпим сoloзtlикaм я I{e Мox(y пolvlиtlyти
тeпep i такoi eвeнтyaдьrtoсти. Ми нa неi пpигoтoванi. Знaемo peальнi
мolкливoстi, i здaемo сo6i слpaв, щo нема€ )I(oAниx o6'сктивних paцiй
чy,I(иIvt МiшaтисЯ в тi peвi. Ta кoди 6 Baшi сoIoзI{ики чИc^И^И lla тe'
щo мeтoAaми тoгo PoAy пpoвoкaцiй мo)t(}la нaс 3нищити' тo
РoзчаP1валися 6 6oлючe. Аджe >Iс i тaк нe 6pакyе тaких a}rатopiв, щo
тим спoсo6oм пpo6yIoтЬ Biчнo tlac 6ити' I с тeл< мi,к HaIии чималi
хv|TPУt|vL. Tа все те пeРeхoAидo 6eз цIкoAи. A цe тoмy, щo нaшi AoPoги
всe пpoстi. .Д.e мaсмo вoloвати _ тaDt 6opeмoся oтвePтo. Як калсeгro
сЯк-тo' тaк i дyмаеIvto i так po6ипro. Hе знаемo пoAвiЙнoi гpи, нi
кoPoткoзoPoгo xитРyв€lння. He 6oiмoся "щoсь тalt нe виЙдen.
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Toмy як 6и xuтpуни lre хитPyвaдИ, - Tv!м спoс060м наrrr нiчoгo
нe зpo6лять.

3pепrтoю, кo,кHий шyка€ сo6i спoсo6y пеPедoвсiIи вiAпoвiAнoгo Ao
свoсi rvropaлi.

Пoвртя нalпoi нaцioнaльнoi чести нalr{ пoкaзy€ y нaпli внyгpilшнi
спpаBи ttе Bтягaти чy)ких' навiть найкpащиx пpиятелiв.

Алe тpe6a 6yти цiлкoм 6езсopoмним i нe мaти нaймeншoгo пoчyгтя
нацioнальнoi гiдroсти, щo6 нylкинцiв 6paти сo6i зa сyддЬ poз'eмникiв,
пePeA ниIvlи пpискap)кyвaтися i т. п. Tих слiв нe киAaIo oтак сo6i. Мaю
нa рaзi сталi пpактики дIoAей' 6лизькvtх Cyшкoвi, щo стaлo зI{еBDкaIoть
iм'я кolи6aтaнтa' нaзиваIoчи ce6e тaк' a зoкPeDra oAнoгo з
"тpiyмвipaтy'' - Cyшкa. Tакoлt Baш вeликий дoвipeний oнaцький
пoсдyгy€тЬсЯ всЯкими rriкчеМt|иМи п4eтoAalr/tи сyпPoти Cтецькa. Toй
"ам6aсaдop" пoтpaфив пеpeд iталiйцяIии гoBoPити пPo нaur кoнфлiкг тa
пoAaTи iм 6pevrивi iнфopмaцii пpo Cтецькa' щ06 йoгo зAискPеAитyвaти.
Taк, щo сaпri iтaлiйцi пpoпoнрали 6уи пoсePeAникalvtи B тoмy спoPi.
Aroди, Ae Bаrд сopoм! Чи >к 6и Bи, Пarrе Пoлкoвникy' пpo тe 3нали' як
6и oнaцький Bам I{е скaзаB? Чи не тoмy y Bас тaка дIoть нa Cтецька,
цlo й тaким слtoсo6oм йoгo нe Мoя(нa знищити?|

Ми знаемo oAиЕI певний спoсi6, як зaпeBнити co6i oстaтoчtly
пеpемory (мoжемo пoAaти oнaцькoмy, адe вiн не скoPистас), а саме:
пoстyпaти чeснo' вoloвати тiдЬки пPaвAoro.

.Д.oсить я B2t(е нaписався пpo всi тi негaтиBнi стopiнки, веPтaIoся
Ao пPoпoзицii миpнoгo пoдaAнаI{ня кoнфдiктy, тi,lьки згoPи зaзнaч)rro'
щo маIo нa дyпrцi }tе пoдaAнaння пoJroвинчaсте' тiдьки oстaтoчнe
yпoPЯAкyвaнI{я BiAtIoсин i пePсolraдьt{их спPав y ПУH.

Пpoвiд oУH мyсить 6ути нaпPaBAy вицвiтoм opганiзaцii, i i
AyrцеIo' сеPцeItI' мo3кoМ. Tiдьки кpитеpii актyaльниx пoтpe6 i
Aoцiльнoстi тa Aiйсних, сьoгoдrli N(иBих' oco6иcтиx ваpтoстeй i
квалiфiкaцiй мaе piшaти пPo пеPсoнa^ь|1|4iL скдaA. He тpaдицii,
Ko,rиIIrнi зaслути' 6eз змoги кеPIиyвaти тeпepiurнiми пoAiями' aнi
oгJrяAи кypтyaзii, oсo6истиx зo6oв'язань i т. п. Ha виpiuryвaння
ocoivlcтИх pахyнкiв i заспoкoroвaння тaких вимoг е iнпri спoсo6и, нirк
пoкJrик}BaHiIя y чjrени ПУH.

Hе мoлсна PyкoвoAитися питaнням: ..кoгo ttе BипaAa€ пoкин1rги",
анi як "зaдoвoлити 6 yсiх' i т. п. ПiA тим oгдяAoм тpе6a 6утvt
тBеPAим A,lя се6е i дpyгиx. Мaти тiдьки oArre }ra yвaзi: який склaд
Пpoвoдy пPиrreсe д"lrя oУH нaй6iльlпе кopисти.

He 6yдy лvlcATv| тyг пPo те' чotrly чдeни PП Мyсять 6уvt в Пpoвoдi
oУн. Якщo Bи в зaсаAi пPийIиeтe пPo€кт Bнyгpiпrньo-opгalriзацiйнoi
Koмiсii, тoдi змoл<y пPeAJro,кити Baм AoклaAний пРo€кт тa йoгo
o6oснyвати. 3aсадrlиre pirшeння, щo PП вxoAить в ск,raA ПУH, Bи
Мo)кeтe пpиЙняти нa пiдставi вислiAiв пpацi PП oУн.

.{дя yсyнення Ax(еPeJra ненoPМaJrьних BiAнoсин мyсiли 6 в,иhти з
llУH ще деякi нлeни. Пepед yсiм Чщмaн i Cцi6opський.
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Лист Стenoнo Бoндopн А,o AнАPil goльникo

Чyнман €  B пУн [oдин| piк як фiнaнсoвий pефеpеllт. Чи вiн
зpo6ив щo-нe6yAь Aдя пpиA6aння opгaнiзaцii фoндiв? Якими
сylиaми вitI викaзaвся? Toдi, як фiнaнсoвий pефеpeнт пpи PП
AoстaPчив [poздo6yв Aля] opганiзaцii тaкi фoнди, Iцo t|v|N|v|
фiнансyеться мaйrкe цiлy дiя.lьнiсть. oтх<е, мo)кJrиBoстi фiнaнсoвoi
aкцii €, як зaв,I(Aи' якщo yмiлo спPавy Bести. Чщмaн як фitrансoвий
peфepент _ це пPяIl{o сиI}rBoJt якoгoсЬ фатaльнoгo нeпopoзytиiння
вiднoснo poлi ПУH та йoгo o6сади тa чистoi пpипaAкoвoстi в дo6opi
oсo6oвoгo ск,raAy.

Biднoснo Cцi6opськoгo, тo двoякi фaкти pirшaloть пPo тe' щo вiн
tlе Мo,кe 6ути в ПУH. Пo-пеpurе, вitl Bикaзy€ нeдoпyстимi в
нaцioнaлiста 6pаки oсo6истoi мopа.lri B PoAинI{oМy л<иттi. Менi лице
лyпaJroся' як я lli/\ час сyAoвoгo слiдствa y BapIпaвi читaв i3
Cеникoвoгo аpxiвy 

^ИcтИ 
c^. п. Boxсдяt y спpaвi тих скaнAaдiв, тa як

пoкiйний B<.,rкAь oсуA)кyвaв йoгo пoстщyвaнHя. 'Га >к зaсaди мopалi
Й cтики €  B PoAиt{нoМy я<иттi це пiдставoвi пРинципи
ttацiolIaлiстичHoi lvlopa^i.

.Д,e rк oсo6иста чeсть тoгo чoдoвiкa? Як хсe ж вiн, заPахoвyloчи
сe6e дo теopeтикiв yкpairIськoгo нaцioнaлiзМy' мo)I(e пoстiйнo жити
всyпеРсч rlaцiolraлiстичним зaсаAаIvl i oднovaснo пiAписyвaти вдaсниМ
iм'ям IraцioнaдiстичtIi пy6лiкaцii, експot{yвaти сe6e нa пPoвiAHe
с'гaнсlвищe? Як вiIr yл<e тaкий слa6иЙ, щo Hе мo,ке Aiйти зi сo6oro дo
пoPяAкy' тo чи нe пoвиtlен хoвaти сBoгo Jlиця пеpeд нaцiorrалiстaми?
A Bи йoгo тpиIvra€тe в ПУH! Biн мас 6pати yvaсть y виpiшрaннi
rlaйваяснitпиx сIIpaB B opгаrriзaцii. I в йoгo Рyкaх Мa€ спoчивaти пPaвo
спiвpiшати пРo ,I(иття i смеpть? I-{e жaх! Щo це 3a мoPaJrь? Як Bи
Irto2l(eтe це тoдePyвaти?! Hi! Toгo нe 6yде! Пoки я экиьиЙ, не Aoпyщy'
щo6 тими rBяTv|N|И чдeнa]vlи oУH, ulo' Bикo}lyюrи наЙдpi6нiпli
зaBAaння' нaк.,raAaloть гoлoBalrtи' щo Irсе киAaIoть' 6aЙкa, щo сBiAoМo
вeAyгь тaкy пPaцю' щo 3а нei traпeвrlo цiлi iкti PoAи}Iи пеPeхoддть
найстpaшrlirшi пryки, а вoни з тolo свiдoмiстю дaльшe 6opятьcя, - щo6
tlиМи пPoвoдив Cцi6oPський. Toгo lIe 6yде!

Без мopaльних i етичllих oснoв нe lvlo)l(е iснрaти P}D(' щo мa€
фopмyвaти Aylцy нapoAy i крaти йoгo дoлlo. Bи пpимикa€те oчi'
пoкPиBa€те гниJrЬ. Але цe вrкe кiнець. Як зapaз тoгo нe злiквiдyете,
тo ми здiквiAy€мo. Bиставимo Bсlo тy ltечисть нa пo3oPищe, a як тpе6a
6yAe, poзакенемo вaс yсiх нa стo вiтpiв. Яким пpaвolvt' питa€те? Taким
пpaBo},t' щo o6oв'язк0м кo,кtloгo чеснoгo чoдoвiка € знищити тaкy
язвy. To rra стeцькa Bи скopo надoх(иJlи 6oйкoт зa тe' щo скaзaв
Bам слoвo пPaBAи' a Cцi6opськoгo' пiсJrя тoгo' як сд. п. BorкAь йoгo
фaктиннo 6р вiдсyнyв вiд спpaв, Bи знoвy пPиBеPtIyJtи дo yнaстi в
нaйвал<нiurиx PilДе}rняx. Bи пoтpaфишt 6ути 6езoгляAним y свoiй
нeспРaвeд/rивoстi тa ще й казати, щo вiн виказy€ 6pак хаpaктеPy. А
Cцi6opський y Baс пiA сalииlvt сePtleм. Бo Cцi6opськиЙ "cвiit",
yJreсливo гoBoPитЬ' a Cтецькo - вoРoг тiдьки.

Лиcт Cтenoнo Бoндcpн дo Aндpie Мeльнпкo

Пaне Пoлкoвникy! Hашa PевoдIoцiя - це сBятa pis. Пpoвiд
lvryсить 6yти гiдний свoеi poлi. Hа всiх кyпчикiв пPи tlьoмy чaс Bзяти
6aтiг. Ty' y)кe кiнчиться всякa дип,roмaтiя' кyHктaтoPствo
[неpiпry.liсть] i т. п. Мyсить 6yги rистo!

Aлe це тi,lьки oAHa стoPiнкa тoгo rиеAалика. € ще й Ap}гa. Haм
вiдoмo, щo пoкiйний Boждь Hе AoвiPяB в oсгaннix raсаx Cцi6oPськoМy
llастiльки, щo фaктиvнo вiдсyнр 6yв йoгo вiд yсix спpaв oУH тaк,
Iцo тoй стoяв цiлкoвитo з6oкy, зaймаIoчися тiдьки нaцioнaлiстиvнoto
пy6лiцистикoю. Cл. п. BoхAь 6yв аpке зAеPх(ливий y тPaктyвaнню
тaких спPaв i 6eз Aoстaтoчtlиx пoзHaк нe витягaв тoгo PoAy виснoвкiв.
Пpo стyпiнь пiдoзpiння свiдvить тaкий фaкт: пoкiйний Boя<Aь yкPивaв
iз тиx oгляAiв пepед Cцi6oPським свiй пpиiзд Ao тoгo кPаto' щo Biн
пepе6yвав.

Як Cцi6opський п{aв iхaти Ao Iтaлii, oнaцький oстePiгaв iтaлiйськy
пoлiцiю, щo6 йoгo }Iе пyстиJla' 6o це 6oдьцleвицький aгеrrт. TепеP o6a
)киByгь як rraйKPащi пpиятелi, нaJlel(aть Ao нaй6дилtчoгo Baм
oкP}Dкeння!

Cцi6opський я<ивe з пiдoзpiлoto !,toскoвськoro x(иAiвкoto' a нa
AoмагаHня сл. п. BoжAя зipвaти з HeIo вiдмoвився. Мapтинець

IBoлoдимиp], щo зi Cцi6opським стаpi пpиятедi' 6iдЬtц як вiA вiсiм
мiсяцiв aдяPмy € ' щo Мa€ Aoкaзи' щo Cцi6oPський е зPaAник'
6oльшeвицький aгент. Чoгo цe? Ti pevi Aiйrпди дo Baс, знaro пPo тe
пoзитивнo. II]o Bи эpo6имt? Cд. п. Boл<Aь вiдсyнyв 6ув
Cцi6opськoгo, a Bи йoгo знoвy впPoвaAиJrи в aктивHy PoJrIo в ПУ}I.
Маlo тoгo, вiн i oнaцький пo6iч Баpaнoвськoгo i Cеникa нaДе2t(ить
Ao нaй6iдьцr Bтa€}ttlичениx y всiх спPaBах. Чи тo цe Cцi6opський

Pедiaгy€ Bацri письмa? Biд Cцi6opськoгo я дoвiAaвся ще 6iльIпe peней,
нiяс Bи ввФкaли зa Aoпyстиме, щo6 знав чJlеtI ПУH Cтецькo, Кpасвий
Пpoвiдник, rи я.

To rк Bи самi пoвipyете тaйни, зaмикatli y нaйтiснiпloмy кpyзi в
ГIУH. Усе цe Aiсться саМe в тoй taс, як 6opoть6a мiл< нaМи i
6oльшeвицькolo Moсквolo Bхoдить в найгoстpilшy стaдiю, як HKB.A.
йAe на з}rищення oУH всiмa засo6aми й нa всix тePeнax' 6o цe ix
пеpший вopoг.

Безпeкa oУH мае пo3tl€lки' щo HКBA мa€ пPавAoпoдi6нo в ПУH
чи 6дизькo ньoгo iнфopмaтoPa. B кoлснoмy paзi знaють Ay)кe 6агaтo
спPaB (нaйнoвiulих). I{iкaвляться спeцiяльнo Pевoдtoцiйним
Пpoвoдoм oУ}I, a ПУH чoll{yсь iх менlце цiкaвить.

Але й 6ез тoгo зiстaвдення всiх фактiв пpo Cцi6opськoгo B
кox<нiй кoнспipативнiй opганiзaцii вистаpчидo 6 для тoгo, щo6
щoнaймeнrue йoгo iзoлroвaти, завiсити y пPaBаx тa вeсти BпеРтe
слiдствo arк Ao викPиття пPaвAи. Bам як Гoдoвi ПУH цi фaкти
впoвнi BистaPчаIoть Aдя тoгo' щo6 тpимaти йoгo в ПУH тa
втa€мничyвати нaйвa>кнiпri спpaви oУFI. }IкBA _ цe не пoдьськa
IIoлiцiя. Haвiть тiни пiдoзpiння не lv{o'(нa Дeгкoвa,кити. A щo x<
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Лнcт Cтoпoнo Бoндepн дo Андpiя A/.eльнихo

AoпеPвa тaких зaкиAiB? Tpe6a 6iдьшe вва,кaти' щo6 нe зpo6ити
кPиBAи тим тисЯчaм, нiя< 6oятиcя зpo6ити пPикPiсть oAиllицi. Teпеp
y тiй мaтePii тpe6a нe пеРестaBaTИ Нa питal{нi' чи €  пeBнi Aoкaзи'
щo тoй зpaAник' 6o цe питання AJrя сyAy' a^е в oPганiзaцiйнiй
o6стaнoвцi тpе6a pyкoBoAитися вiдпoвiддlo на питaI{}Iя: чи €
цiлкoвитa пeвнiсть, щo вiн нe зPaAитЬ.

Пoки Cцi6opський y ПУH, a йoгo спPaвa oстaтoчlto не виpirшенa,
не мo)ке ж ПУH нiчoгo 3нaти пPo Матipнi 3eмлi тa цей вiдтинoк
6opoть6и,. Teпep Baм пoдaвaли iнфopпraцii пpo всi спpaви, чv|e^яЧИ
нa тe' щo як 6и тaм нaIп кoнфлiкт не скiнчИBcя _ Bи, мalotи нa
рaзi це HеAoвiP'я' I{e дoпyстите, щo6 BiH AoвiAaвся пPo спPави кpaевi
вiд Baс нi 6езпoсepeA}Iьo' aнi пoсеpeдньo.

Ух<e piк пo Koнгpeсi. Piк минyв, як yсi тi спpaви мol^v| 6утv1
пoлaдненi, як6и Bи тiдьки 6уlи хoтiли. Як 6u Bашe 6еpеxсення
aвтoPитeтy Гoдoви ПУH та пiддepэкyвaн}rя пPинципy вo)l(AизМy rrе
пPoявлJIJroсь пepедyсiм y тoп,ty' rцo Bи з фaтaльнolo кoнсeквентнiстlo
[пoслiдoвнiстlo| нe xoтiJtи yзгляAнIoBaти дo6pиx PaA, a сл}D(аJrи
вiAпoвiAtlo Baм пoдaвaних - 3,rих.

Я в лroтнi [лroтoмy] пPoсив Bас: зpo6iть пopядoкl Гoлoс y пyстинi.
Tепep щe Pаз пPolцy: Пaнe Пoдкoвникy! 3po6iть пopядoкl Tепеp цe
Ayx(e Jreгкo. opгaнiзaцiя вийде i внyтpitпньo скpiпленa i змiцнeнa
нa3oвнi.

Пoмiяс нaми Й Baми тедс мo)l(yть 6уи якнaЙкPaщi вiAtloсини.
Tепеpiшне }raпP}Dкeн}Iя випдивa€ тiдьки з л(yPи зa спPaви opгaнiзaцii.
Heмaе B ньoмy 2t(oArroгo oсo6истoгo пiдлoл<rrся. Toмy, щo pевoлtoцiя
в нe6eзпецi _ Iци МyсiдИ B|4cTУIlv1Tv| в такий слoсi6. Toмy, щo Bи
o6opoняли нездopoвий стaн тa не хoтiJlи Aoпyстити д'o yпoPяAкyBання
_ ми мyсiлrи те,к пoстaвитисЯ пPoTи Bацroгo стaнoвищa. Кoнeчнiсть
o6opoняти не нalцy в,raснy' a слylцHy спPaвy дo6pa oУH
пРинeвoлиJra нaс 3aйrlяти тaкe стaнoвище й пoстyпати тaким
сп0с06oм' 6o iнrцi 6yли 6eзyслiruнi.

Пpo зaвзяття й гoстpoтy piшaли не oсo6истi D{o}leнти' aле те' щo
спPaвa вх(e нaAтo 6yлa нa6oлiлa, зa6aгaтo B)I(e зaпoдiянo Iцкoди
opгaнiзaцii i за6aгaтo 6yлo тoгo 6Pyдy, щo6 мoлснa 6y.lro пoст1rпaти
B РyкaBичках.

Taк самo, як Il{и з пoBHиIl,t BiAдaHям слy)|(иJrи й orркитимемo
дo6piй спPaвi' 3 тaкoю самolo 6езoгляднiсTto Bистyпa€п{o пPoти [i
pyйнyвання. Як тепеp 6eзoгляAнo п'ятнyемo все те' щo пPинoсить
opгaнiзaцii цIкoAy' тaк зaвтPа' кoли 6yAe пoPяAoк' 6yдeмo вiддаяi
тoмy Пpoвoдoвi, щo тoй пopядoк зaвeAе i дiйснo пPoвoAитиМе в няmiй
6opoть6i. Як тiдьки Bи сxoчeте стaнyти нa чoдi дo6poi спpави i iй
щиpo вiддaтИcя _ i ми всi 6y.lемo Bам знoвy вiддaнi.

Хoчa Bи сaмi пiдopвали цlo 6eззaстepeхснy вipy, з якolo дo Bас
BiAнoсиJrася opгaнiзaцiя згoPи' }Iе чекaloчи нa Baшi дiлa, Bи мo2l(eте
чеPе3 сBoi дiла Ii нa3aA пPиBePHyти. Heпoмидьниx лroдeй нeмa€.

Лиcт Cтоnoнo Бoндopн дo Aндpiя Мcльнt'tкo

Як Bи тiдЬки o6'сктивнo вище пoстaвитe слylЕrriсть i дo6po
peвoлloцii вiA 6aжaнн Я Нe ПPИr4]Hяти нaп{ сJrylцtloсти й нe пiти
нaзyстpis нalvr тi,lьки тoМy' щo не Bап.la iнiцiятивa - тoAi нe 6yAe
rкoAнoi пеPешкoAи Ao BiAнoв,lеrrня нoPмaдЬHих Biднoсин. Tiльки peveвi

[дiлoвi] спPaBи npИNrУcv|^'| нaс пoстaвитисЯ пPoти Bяlпoгo стa}IoBища'
тiльки вotlи мoя(yть цe напPаBити. PiцIення в BaпIиx Pyкaх. Piпreння
oстатoчнe. Hемa oсo6истих мoтивiв' тoж пpи вiддaнi qIPaвeA.Irивoсти

самiй спpaвi нe мoл<e 6yти нiяких oсo6истиx 3а,rиIlloк.
Mи гoтoвi нa Bсе тe' щo мox(е пPичиrrv|Tv|cя Ao скoPoгo й пoвнoгo,

кoPиснoгo для Cпpaви пoJraA}Iaння кoнфлiктy. Hе мox<ерro тiльки
пoкинyти свoгo o6oв'язкy, aнi скиtlyги взятoi вiAпoвiAaдьнoсти. Hе
llroЯ(емo теxс вiдстyпaти вiд тих вимoг' щo маtoть opганiзацii
пPинeсти нaйкpaщi yспiхи. ЯroтoвиЙ Aaти кo2rсHy oсo6истy цiнy, якlцo
вoнa не 6yAe шкoAolo, a6o знeвагolo д/rя тoi спpaви' якlЙ я ФРкy.

Biднoснo сyAy, який Bи хoтiди зpo6ити нaAo lvtнoю, тo мo€
стaнoBище oсь тaке: я зaсаAHичo гoтoвий y кoхснiй xвидинi
вiAпoвiAaти теJк пepeA Cyлolи opгaнiзацii зa кoхсний мiй пoстщoк.
Cтoяти пepед Cyдoм як oPгaнo}l oУH для poзpiIпyвaння спPaв згiAнo
з pевoлroцiйнoro спPaвед,ltивiстto нe пPиlloсить нечeсти' якIцo немae
п'ятнytoчoгo зaсo6y. Tiдьки B AoМaгaннi пoставити кoгoсь пiд сyд e
сyпoзицiя йoгo вини.

Я нaвiть xoтiв 6и мaти зМoгy вiAAaти цiлy спpaвy Ao PoзсyAy
сIIpaвед.'rиBиIvt сyAдЯм. Я мaв нaгoAy в)l(е стoяти пеPeA т. 3в. сyAoМ'

щo 6yв ipoнiеlo над пPавoсyддям i пpaвAolo. Hi, пеpед тaкиМ я Hе
вiAпoвiAaв 6и. Hе тiдьки тoМy, щo цe 6yлo 6 зневагolo AлJI мене як

Aля нaцioналiстa - pевoлroцioнepа, aJle знeвa)кaлo 6 цirry opгaнiзaцiro.
I.{ro спpaвy мoг.,lи 6 cуАитп тiльки JrroAи 3 нацioнaлiстичнoro }lopaдлIo
i pевoлloцiйHиМ стaя(eМ' не t|иlt(че вiA мeнe. He мaю нa дyмцi
зaнимa}rих l}rнolo тепеP ви дaвнiIпе пoстiв. У такиx спP.rвax нe знalo
тaкoгo poзpiзнeння. I{е мaли 6 6ути вleни opганiзaцii, все oAtlo'
пpoвiдtики чи PяAoвики' aдe тaкi, щo тaк самo' як i я, 6eз пepеpви
(дo6poвiльнoi) 6opoлися в opгaнiзацii тa не пo кaв'яpняx' aде тaJr{'

дe с фpoнт pевoлtoцii. Члени, щo пеpeйш,lи тaкy пpo6y, Aе iншi
JlolvlиJrися. He u6ршi'' peвo.lrюцioнеpи. He IIoпyгчики i пpиxвoстнi
peвoлtoцii та кap'сpисти. Пеpeд чeсними сyддями' нaцioнaлiстaми-
pевoлroцioнePaМи я все [зaвх<ди] стaнy.

Cyд y тiй спpaвi _ цe Hе 6ув 6и сyA тiJrЬKи в мoiй спpaвi, над
мoеto oсo6olo чи нaA мoiми [дiлaми] - цe сyAиJlи 6 цiлy спPaBy.
Cпpaвy Pят}rвaltrrя opганiзaцii вЦ ii rцкiдникiв. I{e 6уъ 6и сyA нaA

цiлим внyгpiIшнiм пpoцесollt' щo нe o6меясyеться Ao нинiшнix Aнiв i

Ao oAHoгo Бaндеpи. Toй сyа l,raв 6и poзi6paти й poзгltянyги все те'

щo нa цe все здo,I(иJloся. Biн 6yв [6и] пoдiсro в iстopii opгaнiзaцii.
Tyг не lvloгJlo 6 зiitтися кiдькoх лroдeй, тaйнo poзглянщи спpaвy i
виAaти oсyA. Ha тaкi Kпини над цiлим внyгpiшнiм пPoцeсoМ
opгaнiзацii я не AoзвoJlIo.
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Лиcт Стeпoнo 6oндopн дo Андpiя goльнt lкo

Хoчетe сyAy - дo6pе! Я теrк хoнy. Але сyAy' щo oснoвtlo Poзгдянe
спРaвy' AoхoAитиМe rlайiстoтнilшиx пPичиII. Bислyхaс всix, щo мaloть
щo Ao спPави скa3ати' }Ie зaмикaтипre нiкoмy yст' tlе 6yдe мaти
пoдиктoваttoгo пpисyAy, а нaйвая<нiше _ всe вiPI{o зaфiксyс.

I{е мyсить 6уи явниЙ пPoцeс y тolvly Poзyмitlнi' щo цiлий пepe6iг'
yсi мaтepiяли 6ули 6 данi opгaнiзaцii Ao вiAoМа' в тaкий спoсi6' як
цe мo)кливo в нaIIIих ylv1oвиtlах.

Хoчy сyAy, але нaцioнaлiстичЕloгo' а не €3yiтськoгo' нe "святoi
iнквiзицiin. Taкий сyA тiльки фopмaльнo 6ув 6и надo мнoю. B
Aiйснoсти cуДив 6и yсIo пoгaнь' щo Я(иpy€ нa opгaнiзмi oУH. Ми
тaкoгo сyAy Aaвнo дoмaгaдисl' тiдЬки Bи йoгo I{e хoтiJrи. Бo яклte >к
мo)кнa ctaэИTvl пiд сyд Бapaнoвськoгo? Як-тo йoмy скaзaти? Biн x<е
>к yсe 6р тaкий чсмllий, ввivливИЙ' Уc^У>|<Нvtй. 3 Бaндepolo, тo ittпlе
Aiдo. Toгo .l\.1o)кЕlа cУ^v1TИ' викiнвити, yPBaти' 6eстii, гo;loвy. нi'
спPаBеAливий 

"yд 
lle мiг 6и мeнe ocУ^ИтИ. А кoгo 6 тим caN||4IvI

oсyдив? Koгo? {o6pe к €Dкyть: uдвa paзи мipяй - a paз yгни".
Bи, Панe Пoлкoвникy' взЯди нa сe6e ведикy вiдпoвiдaльнiсть

кepМyвати Укpaiнськoю Haцioнaдьнolo Peвoлloцiеlo. Iстopiя 6yne
вiд6иpaти Bапr звiт. Я взяв нa сe6e теж вeJrикy вiAпoвiAaдьнiсть
oЧv|cтИтv| oУ}I вiA lцкiArrикiв. A Aадьшe я мyсiв пiAняти тy
вiAпoвiAальнiсть, якoi на дiлi Hiхтo нe нiс, - вiAпoвiAaдьнiсть зa
фopмyвання тa пoдiтичнoi дii нинiпrнЬoгo A}Iя' зa пPoll{oщyвaння
AaдЬIпoгo IIIлJIхy peвoлtoцii нa iстopивнoмy закpрi. Bи в цiй спpaвi
Bислyхaли oAtroгo звiтy сл. п. Aoпaтинськoгo [B. Tимviя]. I як тeпеp
знoвy iнфopМy}oть Baс члeни Peвoлloцiйнoгo Пpoвoдy пPo тe' щo
po6итьcя. Bи виAали кiдькa ка6iнeтних AeкPeтiв' якi нe 6уlи
зpeaлiзoванi, 6o 6ули нeдoцiльнi.

Я з Peвoдloцiйним Пpoвoдoм piшав, щo i як po6ити, тa
opгaнiзyвав викoнal{}lя' я Aавaв нaкaзи' вoни йшди викotlyвaти'
6aгатo з них yпa,ro, 6aгaтo згиrryJro. Чи rиаro гoвoPити пpo тe, якi я
взяв зo6oв'я3aн}IЯ чеPeз те' якy вiцloвiдaльнiсть. Ta х( с}.пPoти таJvrтих
pеней yся ця наIIIа спPаBa' щo стiльки зa6иpaе нaсy й сиJl' щo з tIеIo
Ми стiльки вoвтyзиМoсЯ, - Ц € за6авки й тo не в пopy.

10 дIoтoгo 1940 [poкy] y спiльнoмy iнiятивlroмy piпleннi 6yлo нaс
27.3 тoгo 10 пiшлo зapаз нa найтяя<чиЙ tlaш тeпepiIшнiй фpoнт.
Kiлька пoпaдo в)кe Ao найстpaшнiпlиx т}oPеlvr' кiдька зaгинyдo. Пepед
lIими всiпrа я зo6oв'язaний дoвeсти Aiдo Ao yспiшнoгo кiнця. Kiдька
дeсяткiв нaйкpaщих дpyзiв я oco1иcтo пiсJrав нa тяхскi завAaння. я
сам AaBaв iм нaкaзи, вoltи пiIItди з вiporo y Dleнe' 3 Biporo' щo я AаIo
lМ зaпoPyкy' щo нaпIa спPава вeJlикa й чиста. Бiдьшe 2О-ти з ниx
пoJl,Iг.пo.

У Baс, Пaне Пoдкoвникy' уlУcvrTь пPol}roвити вoЯцькe сePцe.
Пoслyхaйтe йoгo й нaцIa мoва 6yAe oдна.

He так Я гoBoPиB дo Bас, Пане ПoдкoBtlикy' пеpIuий Paз' як тeпeP
пиIIIy' 6o нe з таким сePцеIt,I тeпeP я йrшoв дo Baс.

Лиcт Стenoнo 6oндopн дo Aндpiя geльннкo

Bеpнyв y пoporкнi. Bи всe стoптaди. Пpийшлo гipке пiзнаlrня. B
сePцi 3a6агaтo rlакипiлo. Я ж ресь чaс пo oднiй pyцi iдейних, чистиjк
лroдeй, щo 3a спpавy йдyгь свiдoмo нa не6езпeкy смePти й мyк тa
виAaння rrа Мyки нaй6диrкчиx сBoiх' a' з APyгoгo 6oкy, 6аvy нa сaмiй
гopi пpиявнiстЬ тaких, щO A^я }lиx сIIPавa - цe тiльки засi6 Aдя
BJlасllиx цiлeй, a I{aBiть зpaдникiв. У мeне не мoвкHe oAна стPaшнa
Ayмка' щo пpaцю' oкyпдеHy тaки}r зyсилJlяIvr' 6opoть6y, щo пox(иPа€
стiдьки х(eРтB' Ivroх(e знiвечити oAиtl rцкiArlик' щo закPaвся нa самy
гopy. Baм не спiIIIнo 6yлo в лloтнi [лroтoмy] ц. p. Мoже, з цЬoгo
писЬмa пo6aчите' щo t{еIиa€ нi :оилi часy' щ06 гаятись. Ha пeprшoмy
пo6aченнi y Baс я сToЯB пePеA Baпrи як пеpед Пpoвiдlикoм, Borкдeм,
так вiPив' тaK Ayl}raв' тaк вiAчyваB i таK гoвoPив. Пoтiм Bи
пoстаBидисл пPoти тoi спpaви, з якolo я йIцoв Ao Baс. А сaмi }lyситe
6aзuтп, щo вoнa сjytц}ra. Biд нei BiAст1rпити, ii пoкинyти He смilo i
не вIvriro. Koнeчнiсть 6opoIrити ii ltавiть пеpeA Baми пpи'y""n" 

'"i'"oсь тaк стаHyти пPoти Baс.
Якщo зaвтpa Bи пpийметe слyIII}ry сrlPaвy за сBoro i знoвy станeтe

на чoдi нaпIoi 6opoть6и, i я 6УдУ за Bами знoвy так щиpo i впoвнi,
як yсе в слprс6i дo6piй спpaвi. Tе сaме BиявJlяIo Baм i в iмeнi цiлoгo
Pевoдtoцiйнoгo ПPoвoAy oУH тa Bсiх ч,rенських кадPiв' якvIN|И Nlv|
IIPoBoAиIlto.

fuiмаймo пPo сyть' a Ao }Iеi всe знaйдемo фopмaльнy poзв'язкy.
Cвiт фopми тeпeP Baлиться. FIaстаtIe час змiстy' чaс AiJra. Хoдiмo

Pa3oп4 iз нимt Cидьнi й oшri!

l0 сеpпня 1940 Cдaвa Укpaiнi!

Cтепaн Бaндеpa
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3AкIHЧ ЕH}tя л истl B стЕпAнA БA}|ДЕPи
Дo ЧлЕHlB t пPoBoдyoyH BУкPAlHy
(1945 - t95l PP.)

2o.|2.t945 - Ao тyPa ]IЦyxевиra Poмaна|.

Усiм Baм, Мoi .Д.opoгi APy'i, IIIдIo BiA се6e, 3I-{ [3акopAoнoгo
I{ентpyl i yсjx дpyзiв звiдси нaйщиpiший пpивiт i сepдеsнi пo6ал(aння
yспiхy в 6opoть6i та дo6poгo щaстя 6opuя.

Cдaвa Укpaiнi!

t5.4,1947 _ Ao Cтягa [Cтapyx Яpoславat.

CepAeзнo зAoPoвJtIo Te6e i Bсiх.A.pyзiв вiA нaс ycix, нaшi rlaйкpащi
AyIики зaвсiгAи пpи Baс.

Cдавa Укpaiнi !

Tвiй Cтeпан

Пepeсилaю в 2-ox пPиIvt. L-иЙ пpим. oAePл(aB Яpoслaв
(вислaнo 4.5.)

5.3.t946, - дo Typa [[Пyхевива Poмaнal:

IПдro To6i, .A,opoгий .A.pyя<е, тa yсiм ApyJям мiй нaйсеpAeчнiший
пpивiт i щиpi пo6ажaння 6aгатo сид' гaPтy i видepхсливoсти, yспф
B кoЯ(Holvry Aiдi i пoчинi, нeвiдстyпltoгo щастя вoiнa i peвoлroцioнеpa
}ra кox(нotvty кpoцi тa скopoi i пoвнoi пo6iAи.

Cдaва Укpaiнil

Бийдихo

Cеpпень |948 - запискa дo Typa [IПyхевитa Poмaнal.

CepAe.rний HаIш .{py,ке Пpoвiдlикy| fIpиЙми вiA мене i вiA нaс
yсiх тyт нaйщиpituий пpивiт i пo6aлсaнн я cИ^' 6oевoгo щастя i
пеPемoги тa пepeдaй yсiм-yсiм .A.pyзям Бopцям.
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3oкiнчoнннr лнcтiэ Cтcnoнo Бoндcpи дo rлoнir i Пpoьoду oYH ь Yкpoiну

Клoнимo Aoземнo гo,roви пеPеA сJlaBHoю Пa.м,яттro Bсiх Пoдягдиx
Геpoiв i пepeд oсвячeниrr/tи стPEDкAaIII{яDIи Tихt щo B нeвoJri' тк)Рlvl;D('
нa зaсJlaннlo i Tих щo в Pa}rаx.

Cдaвa Укpаiнi -
Гepoям Cдaвa!

Cеpпень 48.

Бийдихo

Tpaвень 1949 - 3aпискa дo Typa [IIIркевитa Poмaнat:
CеpAеsнo вiтa€мo всi Tе6е i Bсiх .6.pyзiв _ Бopцiв.

Cлавa Укpaiнi!

Бийдихo

Tpaвень t949 - зaпискa дo Aицapя [Гaсипe oлексaндpa!.
(,A.opoгий {pyхсе! Tвoю записxy' яlry пеPеAаJra Tвoя спtвлсите.пькa...)

3 yсiми APyзяIt{и тyт Bитa€Мo Tе6e, Tвoiх Piдниx i Bсiх, Bсix
.A.pyзiв нaйсеpдevнiшre.

Cдава Укpaiнil

Бa6a

Аипеrrь |949 - дo Type [IIIyхевивa Poмaпаl (Aист пеpеrпcaнн|t
нe 8{ стop.)

)Ьй Гoспoдь Bсeмoгрий мaе Baс Усiх в свoiй oпiцi, спol{aгa€ в
yсеIиy' 6дaгoслoвить Bапry 6opoть6y i пpaцю, пPoвaAитЬ y всемy.
Hашa спpaва чистa i 6rraтopoдra' няrпa 6opoть6a спPaBедР'rивa _ 3
нaми Бoг.

Haйдopoзulий, Cеpдerнuh МiЙ Apy*"! Hе вмilo сIaaзaти тoгo' щo
чy€}lo' як вiднoсимoсь - Ao Tе6e, дo Усiх Bас. 3 кoлснolo згaдI(oк''
t кoл(нolo Ayмкolo пpo Baс - встyпa€мo Ao сBятинi. Biтaю Te6е
нaйсеpдеrнiIде i 6aясaю нaй6iльIце сид i yспixiв y Tвoiй вeаикiй
iстopивнiй пpaцi _ вiд сe6е i вiд yсix нaцioнaлiстiв-pевorrюцioнеpiв
нa tyлсинi. Пepедaй вiA менe i вiд yсix тaкий x(е щиpий, дp1ллснiй
пpивiт i пo6алtaння УгBPаAi, гepoiвнiй УГIApпrii, всiм Ii кoмaнAиP€ltl{
i вoякам, чДенaI}1 oУH тa всiм 6opцям 3a вoJllo Укpаiни.

Cдaвa Укpaiнi - Геpoям Cдавa!

3oхiнчoннr лиcтiэ c. Бoндepх дo члонiо i Пpoloду oYH ь Укpoiну

Aипекь 1949 - дo Aицepя [oлекси Гасинa|:
Haйсepдeвнiшe здopoвлю Tе6е, Tвoix PiAниx i всix .Д.pyзiв тa

6aяtаlo Baм з цiloгo сеpця нaй6iльIIIе сиJlи й гapтy, BиAеPxglивoсти'
дo6poгo щaстя i пеpeмoг y 6opoть6i i як нaйкpaщих yспixiв y цiлiй
Baшiй дiяльнoсти.

Cдавa Укpaiнi - Гepoям Cлaвa!

Iуипeнь L949. CтeпarI БиЙltvlxo

1 ясoвтrrя 1950 - дo T1rya [IПyхевитa Poмaнal (пa 14 стop.)

Biтaro нaйсеpдeннiшe Te6е, Haш Haйдopoзпrий Apy*" i Bсix, Bсiх
lpyзiв _ Бopцiв вiA се6е i вiд yсix щo тyт.

Хай Baм Гoспoдь пolr,taгa€ i 6дaгootoвить y веJrикo},ly AiJri' нa
B,-их п,rеч€lх Bесb тягаP 6opoть6и Bаrцoю зaсJryгoro пеpед нацiero 6yдe
Be,lикa пo6iдa - BизBoдеtIнЯ.

Cлавa Укpаiнi!
Cдaвa Геpoям!

Cтепaн Бийдихo.

Tpaвепь 1950 - дo Typа [IЦyхeвитa Poмalral:

)Ьй Bсевишlliй 6дaгooroвить Baшy пpaвeднy 6opoть6у, хait
кpiпить Baшi сиlи, 3аoщадитЬ )I(ePтв i xай нaгopoAить зaслРкeнoю
пo6yдoIo.

Живемo yсi Baми, Baшим з}taгaнHям' сoPoDrнo HaJ}r' щo Ir'и тyт'
a нe пopр Baс.

Cepдerний мiй, HaйдopoзIпий .Д,pркe, - вiтaro Tе6е нaйщиpiurе
i стискaю пo-кoзaцьки. Пepeдaй гapявий, APyяq{iй пpивiт Усiм, Усiм

APyзям. Бopiтeся - пo6opете!

Cлaва Укpaiнi! _ Cдaвa Геpoям!

Bсе Tвiй i Baш Cтепaн

Bеспa 1951 - дo T1rya [IIIyхeвитa Poмaнal:

ШIаю Baм Усiм нaйсеPAечнiц]иЙ пpивiт, нaйщиpiпli APy,кнi
пo6aэкaння - BiA yсix дpyзiв зaкoPAolloll,t, Biтaю Bас .Д.pрi Мoi
CеpAeвнi, Бopцi непo6opнi цiлим сePцeм' цirroю AyIцеIo.

Гepoям Cдaвa!
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I\ипeнь |949. Бийдиxo.
Пoстiй, веснoro 195 1 p. Бийдихo



3oxiнчoнння листiз Cтопoн o Бoндopи дo rлонir i Пpoooду OYH l Yкpoiну

28 зеpвня 1951:
Cepдеrнi Moi .Д.pрi! Biтaю Bас 3 цi,roгo сеPця вiд yсiх APyзiв

зaкoPAoнoм i вiд сe6e, 6aхсaю Baм 6aгатo сил' гaPтy i нaйкpацих
yспixiв y вaшiй валскiй а святiй 6opoть6i зa вoJllo Укpaiни. Хай
Пpoвидiння гoспoAн€ кpiпить Baс, пpoвадить Baс пo дo6pих i
пPaBиДьниjк IIIJl,Ixa)(' o-xoPoнЯ€ Bас вiA вopoгiв i хай пoпrлe Baм дo6pe
зaслy)кeнy пo6iдy. Б-paття - Apyзi Мoi! Бoдpiтесь i витpiвайтЪl
Укpaiнa пPoсдaBить Barцi змaгаIlня }ra вiки, з poдy - в piдi

Жoвтень 1951 - дo AемiIпa [Bасиля Kyкаl:

_ Бy.Aьтe сильнi, нeздoмнi - Baшi дiлa нeзнищимi, a B,-a ПPавAa
Biчнat

- 
Biтaю Bас Усiх, .Д'pрi сдиlli зa всiх, щo тyт - в>ке cltiв не мaro,

Bам сepце AoскФкe

Cдaвa Укpaiнi, Гepoям Cдaвa!
П.[oстiй],  y xtoвтнi 1951.

IIJIст стЕпAHA БA}ЦЕPи Дo чЛЕHlB oy}l
3ЛЮтoгo l953 P.

^ИсT 
Аo тlAЕi{IB oУH.

Cлaвa Укpaiнi! IvI.П., в лroтoмy 1953.

AoPoГI APУ3I I ПoAPУГи!

I{им листoм хoчy B пePшy vepгy вiдпoвiсти нa тi 
^v|cГv|, 

звePнеttня'
Bислoви AyМoк i 6аrl<аlIь, якi .я oдeprкaв piзlrими ll lляхaМи' пiсля
мoйoгo yсTyпjrенIt,I з пoстy Гoдoви Пpoвoдy oУгI. Хovy дaти
вiAгIoвiAь tlа висказанi запити y зв'язкy 3 тиМ актoм. Пpи цiй нагoдi
3атoPк}ry й iнrпi питattня' якi lre пoB'Я3aнi з цеIo спPaBotot aлe з oгд,IAy
нa iх aктyaльнiсть хoчy пoAaти свoi пoгляди.

Пepедyсiм скJraAaIo ш\иРy пoAякy тиМ Члeнам i Клiтинaм oУн,
щo oсo6истиМи jlистaМи' чи зBеPнеIIняМи opганiзaцiйниМ IIIдяхoIt{
пеPеAaди мeнi свoi AyМки i стaнoвищa. 3oкpeмa щиРo AЯкyro за Bсi
Bислoви дoвipя i дpyя<ньoгo вiдIIorшетIня Ao Менe. МelIi пpикpo' щo з
oгJrяAy на наrшi тexll iчнi yМoвиIIи я нe мiг Aaвати пooAиtloкиx
дистoв}lих вiAпсlвiAей, тiльки po6лlo цe в цьoМy з6ipнoмy листi.

.A'еякi .A'pyзi oнiкрали Мoйoгo спецiaДЬ}Ioгo зBеPненI{я piвнovaснo
з пoвiдoмлeнtlяМ пpo yстyплerlllя з пoстy Гoлoви Пpoвoдy oУH. Я нe
писав тaкoгo зBeРtrеннЯ, тiльки пoAаB гojroвнi мoтиви тoгo piшeння в
opганiзацiйlroМy Aoкyмeнтi, щo йoгo змiст 6р AoвеAeний дo вiAoмa
пPoBiдI{им клiтинам 3ч oУH. 3 актoм мoйoгo yстyпJrенHя tIе
пoв'язyеться ,I(oAtlа змiнa y визвoльнiй 6opoть6i i самoстiйницькiЙ
пoлiтичtliй дiяльнoстi oУH, нi щoдo ii l{апpямкy i змiстy, анi щoAo
МeтoAики i тактики. 3 тoгo пoгjlJIAy Ile 6yлo пoтpе6и Пv|caTv|
спецiяльнoгo зBеPtlе}Iня 

' 
Якv|NI звичайнo вiдзнaнyсться пеpeлoмнi eтaпи

в дii opгaнiзaцii. Piвнolк не 6yлo тaкoi пoтpe6и з oгJlяAy нa мoro yнастЬ
в дiяльнoсти oУ}I. я yст}iпив з найвищoгo пoстy в opгaнiзaцii, aлe
тим }Iе зМенlДy€тЬсll мoя всeцiлa пpaцЯ в oУH тa }нaсть в ii визвoльнiй
6opoть6i, якiй я вiAAaю свoi сиди тeпеP тaк самo' як i пoпеpедrьo.
Усцrплeння 3 пoстy rle е вiдхoдoм вiA aктивнoi пpaцi в opганiзaцii,
анi вiд вiдпoвiдaльrloсти зa ii Aальrций PoзвиToк тa зa ii пoлiтикy й

Геpoям Cлaвa!

П.[oстiй|,  28 vеpвня 1951. C. Бийдиxo
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визвoJlьt{y 6opoть6y. Boнo змiня€ хaPaктeP llro€i вiAпoвiдaльнoсти i
пPaцi' aJlе }Ie сам змiст i натyгy, щo 6eз oгляAy нa пoст' зaвсiAи
визtlaчy€тЬсЯ oAHим пPaBиjroм: вiд*,цaти цiJroгo се6e' yсi сзoi си,lи й
здi6нoстi нa слрк6y opгaнiзацii, 

.ri 
визвoдьrriй 6opoть6i, тa пoвсякчасHo'

Ha кoл(нolиy пoстi i в кolкнiй ситyaцii po6ити пo свoiм силari{ всe
Мo'клиBе' щo6и спpaвa стoяJla якнaйкpaще. Toмy я не 1в:rя<ав зa
пoтpi6нe Пv1cATv| oсo6истe звepнeння 3 нaгoAи yстyплeння з пoстy.

II{е oднe зaBвa'(eння хo'ry зpo6ити нa встулпi цьoгo листa. У
вислoBJre}Iиx .цyмкax i стaнoвищi Aeяких ,{pyзiв B спPавi aктy
yстytlДеIrня пpo6ивaстьсЯ iшI€ пePеKoнarrHЯ, Щo пiAнесенi ни},tи
МoМенти нe 6ули yзгляAIl loвaнi пpи пpиllимaннi вiднoснoгo Piшeння.
ПoзrlайoмивIцись з yсiми пoAаними аpгyмeнтаIt,tи i пеpeд6aчeннями
Iцoдo нaclriдкiв yстщлен}IЯ' },tyшy 3aпеBrlити циx фрiв, щo зв€DкyIoчи
yсe' щo пPoмoвл,Iдo 

uзa'' 
i "пpoти" тaкoгo кPoкy' я 6paв Ao yBaги

те)к те' щo Bo}Iи oпiсЛЯ пiднoсили y слoiх дистax i звеpненнях. Piвlloяс
lla ШIиpшriй HаPадi Пpoвoдy 3ч oУH, нa якiЙ я зaкoмyнiкyвaв свo€
yстyпДення i якa oпiсля oсlloвHo po3гJlяAадa цiлy спpaвy, пiд piзнипrи
аспектaми' }ДIaсники l{apaди вiAмiчaди м. iн. теx( такi pevi, якi
пiзнi lце 6ули видвигнeнi B листах з Tеpенiв, зoкPelvra з Tepeнy
K. Iarlади]

Гoдoвlri Мoтиви мoйoгo yстyпДellня з пoстy Гoдoви Пpoвoдy oУH
пoв'язанi зi спpaвoю ..oпoзицii" i 3П УГBP. 3мiст i нaпpямoк
пo^iтичнoi po6oти 3ГI УГBP, пoвнiстto oпa}Ioвattoгo i
Bикopистoвyвaнoгo гPyпoto т. зв. oпoзицii' стBopro€ стaн iдeйнoгo,
пoдiтичrloгo i Aiевoгo poзABo€Il}lя pевoлroцiйнo-визBo,tЬtloгo фpoнтy
зaкoPAo}loм, кpайне шкiA/rивий AДя BизBoJlьнoi спpaви.

B питанtlях iдeйнo-пpoгPаDroвих гPyпa т. зв. oпoзицii й 3П УгBP
пеpейurла з нaцioналiстичtrих пoзицiй нa сoцiялiстичнi. Boна нe тiдьки
в свoйoмy iменi пpoпагyс сoцiялiстиvнi тeзи, aлe' щo гiprшe, впеPтo
пoIIIиPto € сePeA yкPaiнськoi eмiгpaцii i пepeд чРкинниМ свiтoм

{laльпlивi сyгeстii, щo yкpaiнський визвoльtlo.Peвoдroцiйний pщ,
зoкPeМа oУH нa Укpaiнських 3емлях, тaк саМo Bизнa€ сoцiялiстиrнy
пPoгpaмy i в iii дyсi вeAe визBoJrьнy 6opoть6y. Aев Pе6ет пpoгoдolцy€
в "Cyзaснiй УкpаilIi" тBeP)ц2кerrня, щo oУH Мa€ сoцiя,riстиннy
пPoгPa!{y' зPerптolo тaк сaмo' як yсi yкpaiнськi }rгP}п}Baння' 3a
виiмкoto гeтьмaнцiв. Iдеoлoгoм тoi гpyпи став I. Майстpенкo-
Ба6eнкo, а йoгo вдaснa кiдькa-член}Ia гРyпка' т. зв. дiвa УP!.П, з
виPaзrtим нaцioнaл-кoмyнiстиvниIи нaпPямкoм - це Ii oAинoкий
сoк)зник. L{я стliлкa нaй6iдьtц пPolиoвистo BиявJlя€' кyAolo пpямyс 3П
УгBP, oпaнoвar{o гPyпolo ..oпoзицii", тa нa якi тo "нoвi" IIIдяxи
стaPa€тЬся зBести визвoльний pyх.

I. Мaйстpенкo в свoйoмy opгaнi "Bпеpeд", видaвaнiм пiA iменем
УPAП, цiдкoм вiдкpитo Poзвивa€ тезy' щo yкpaiнськi кoмyнiсти-
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сoцiялiсти (вiн стaBить тyт oABеPтo 3наK piвнянllя), пoвиннi
oпaнyвaTи й пo-свoйoмy пoпРoвaAити yкpaiнськy нaцioна.lrьнy
peвoлloцito. ПiAставoIo i зaпopyкolo yспiхy такoгo нaпpямкy мala 6
6ути, за йoгo твepA)кеtttlяIи' ця o6стaвинa, щo кoмyнiстичний
iнтелектyaльний едeпreнт' Bиxoвaний i випlкoдeнпh у кoмyнiстиvнiй
пapтii тa в 6oдьIдeвицькiй дepжавнiй систeмi, € в Укpailli
нaЙaктивнitций, динамiчний i вiн oдинoкиЙ мae зlrанI{я i вмiння
opгaнiзрати i вeсти деP2кaв}re )киття. Tiдьки нa пoчaткy зaгaлЬ}Ioгo
pевoлtoцiйнoгo зPивy lt,tyсять кoмyнiсги вrI(ивати тaктики мiмiкpii, щo6
пеPетPиBати хвиJuo lrайгаpя'riruиx пPoтикoмyttiстиvних нaстpoiв тa
рiйти в сepeAиI{y нaцiotraльнo.peвoлror1iйних сид. B дальuroмy
PoзBитt(y pевoлroцii вoни ll{аtoть заxoпити в свoi pщи iнiцiятивy, нiльнi
пoсти й скеPyвaти цiлий pевoлroцiйний пPoцес зa свoiм плянoм. I{ей
caмиЙ Мaйстpeнкo piвнoнaснo нaAa € напPям oPгaнoвi 3П УгBP
"Cyвaснa Укpaiна''. Ha fi стopiнкaх вil'l пРoсoвy€ цi сaмi нaцioнaл-
кoмyнiстиvнi пoгляди, aдe в 6iдьtu пpихoваtliй, зaкpитiй (lopмi.

Bлaсне ця Мaйстpeнкoвa тaктикa мiмiкpii € зaсаAoro Aii т. зв.
oпoзицii. Boнa в)ке Aавнo стaPа €ться пiдсyнщи визвoJlьtlo-
pевoлtoцiйнoмy pщoвi opiснтaцiю tra eдeМент кoмyнiстинIrих
пeРекotlаtlь' Hа т. зв. iAейниx кoм1пliстiв, якv1х _ },toвлJtв - тpe6a
пPи€AHaти дo yкpаiнськoi peвoлtoцii як lrадiйний aктиB. I{им та
opiентaцiеto на зoвнitцнi вп,lиви й тeнAeнцii вolra мoтивyе пoтpе6y
пеPеxoAy BизBoJlьнo-Peвoлtoцiйнoгo Pyxy з нaцioнaлiстичrlиx на
сoцiялiстиvнi пoзицii. Гpyпа "oпoзицiin виpазнo пPизнa €ться Ao
сoцiялiзмy, як свoйoгo iдeйнo-пpoгPамoвoгo I{aпPямкy. Адe вoнa
спPямoBy € свoi сoцiялiстиннi тeнAенцii нe в нaпpямi стаPиx
yкpaiнськиx сoцiядiстичних пapтiй, якi в якiйсь мipi пpoтистaвиJrись
кoмyнiзмoвi, тiльки в нaпpямi сoцiялiзпry - кoмyнiзмy. [е пoкaзyсться
з oA}Ioгo 6oкy пo змiстi i нагoдoсi piзних [i тeз i вистyпiв y питаIl}lяx
пPoгPa!{oвих. (3гaдaти 6 тiльки зaхист кoдгoспнoi систe}tи' яка мaJla
сеpeд uoпoзицii" гapя.tиx o6opoнцiв. 3 чим Bo}Iи пoчa,lи 6iдьцI
пPихoвyвaтvlcь яК пiсля виpазrloгo вiдсyд)кel{ня в мaтеpiялax з
6aтькiвщини. Haтoмiсть 6opoть6a pевoлloцiйнo-визBoдьtloгo pyхy з
тoro )к кoдгoсIlttolo систeмoю Hе пеPеIцкoA)када iм твepдити, щo цeй
Я(e Pyx y свoiй пpoгpaмi дас мiсцe i кoдгoспarrl). Щe мapкaнтнiluе
виA}Io' який тo тип сoцiялiзмy пpисвiнyс тiй гpyпi, пo ii пoдiтичних
взa €Минax. 3 oAнoгo 6oкy пpoтиBeIIствo дo pенникiв i неAo6иткiв
Aавtlих yкpaiнських сoцiялiстизних пapтiй, a з APyгoгo _ сдинствo i
найтiснilда дPyдt6a 3 гP}rгIoto Мaйстpенкa, щo сoцйлiзм i кoмyнiзм
yв;uкa€ 3a oAнe й тe сaме, та xoтiдa 6 дoвести дo тoгo, щo6
yкpairrський визвoльний Pyх за свoto цiль пpийняв кoм1пtiстиrнy (пo-
iхньoмy: спpавдi - кoмyнiстиннy) Укpаiнy, аде нeзалe)I(нy вiд
Мoскви. Toй нацioнал-кoмyrliзIvt' якoгo вiдкpитим Peчникolt/t нa
eмiгpацii вист}iпa€ I. МaйстpeнKo' - це вдaстивий змiст i вивeplцeння
сoцiялiсти'rних тeндeнцiй цiлoi гpyпи "oпoзицii'' - 3П УгBP.
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Кoли я< 
..oпoзицiя' '  

t le вя(ивас назви кoМytl iзм нa oкpеслеIrIIя
зМiстy свotх пoзицiй, тo це пoЯсIIК) €тьс.я тIoIlсPeArIЬo 3гаAaЕIolo
тaктичIIoIo вкaзiвкolo Мaйстpeнка. Й^"тu,n пPo тe' Iцo6и тaкий
нaпpяМoк пPищerrити yKpaiЕIськolr,r y PеlзoJuoцiйнo - визвoльtloмy pyхoвi.

.A'дя тoгo iм кoнeчнo po6ити цe в тaкий спoсi6, щo6 lraAтo виPaзниIr{
ставлeнняМ i виявдеllltям свoiх тelrдeIlцiй Ile зipвaти Ao-peцIти tlитoк'
якi цro гPУтtУ, ;rк Зll УГBP, пIe в якiйсь мipi пoв'язytoть з циМ PyxoМ
i даloть iм змoгy вистyIIaти в йoгo iмeнi. Bolrи зI{аIoтЬ' щo кoди 6
виPaзr{o нaзвaДи свiй lIaпpямoк влaстивим тepмil loм, тoдi нe Мoг,ro
6 6уи Ivloви пPo з6epeясeння AoтoгotrасIroгo BiAtIoпIeIrня. oсь тoмy
тo тoй caмиЙ змiст i Е{апPяIиoк' a oArlolvly opгaнi I. Maйстpeнкa
..Bпеpeд' '  

tte I lyРа €тЬся свoйoгo ймell lrя i  нaс-дo-vaсy I]иPaзнo
пPизнa €тьсЯ дo кorиyl l iстичtlих зaсaA' a B ApyгoМy opгaнi, в>ке 3П
УГBP, aJrе ,IкoМy }lаAа €  ToII тoй rке МайстpсIIкo, цi сaмi pе.r i
I lазиваroться 

..гДaдtIIиМ'', чи пaк 6iльшI тyмallним тepмiнoм: сor1iялiзм.
RизIIавl1i тoгo нaпР,IМкy з гpyпи 

..oпoзиI1i i ' '  мoтивyroтЬ свo €
змi ltoвiхoвствo piзt lo. oAIIi змiниди свoi псРeкoнaння в t\их питaннях
зaсаAничo i зaxoпились сoцiялiстичниМи' а тo й r lpямo
кoмyнiстиvltими сoцiяль}IиМи l lpиt{ципaМи i l lpиЙняли зa свolo iдelo

пpaвAивe здiйсl le l lня тиx 3асаA l ta нaцioltaльI l iй 6aзi ,  I]  PаМцях
самoсTiйIIoi Aepя(aви. i l tI l l i  сaмi IIe Мaloть пePекorIаtIня Ao
кoмylt iстинl lих, rIи I la6лиrкениx дo кoмyнiзIиy гaсeл' aде й t lс
yвaя(aloть ix якимсь зaсaAtlичим зJloМ' з якиМ нe Мo)кtlа 6и

пoгoAитись. Haтoмiсть вoIrи KopятЬCJt tIpИI'oЛoМIllyroчиМ iх с1гeстi.rtм,
l l lo _ МoBJUIв _ ..свiт iдe нa лiвo' ' ,  

. .тeпep 
тaкa дo6a, щo кoмylr iстиvнi

кличi й iдеi l lepeмагaloть' ,Iк ttaйпеpедoвiшIi i  най6iдьlш динaмivl l i ' ' ,
тoщo. oтrкe _ ix дaльrший виснoвoк' _ traшi визвoдьнi зМaгaIlIIя

lv1yсять iти paзoм з тoto пеPeва)каtoчolo xви]lelo' щo6 rle oпинитисЬ в

пoдoя<енrri зaсyд>кeнoi нa заги6iль pеaю1ii.
Tpeтi, зltoBa' кeptvlyloтЬся спiльним дл-яl l1iлoi гPyпи пoгjlяAoМ' Iцo

вIraслiдoк тoтa,rьrloгo oпatIyl]ання мapксiвськo-дeнiнсl,кolo AoктPиIIoю

цiлoгo Я<v1ттЯ' всiх дiл-яltroк i пpoявiв лloдськoi AyМки' пpи тoтaльнiм
винищу.ваItII i i  вилyrelt l l i  кoяснoгo i lruroгo нaпPяМкy' в УкpaiII i , яlк i
в цiлoмy ссСP, пoкoлit lt lя, якi виpoсли i вихoвaдись в тiй системi,
тaки пePcкorIaнi, u1o ц,l AoКтpиtlа пPaIзиJrьнa' дo6pа i сAинo Мo)кдивa.

A цi хt пoкoлillllя _ цe 2к € I]дастивa дiloнa vасть ttаPoAy' IIa ,tкy

Ivlyсить 6yти зopiснтoBalla нaцIa PеBoд6цiя. ПoкoлilIllя, якe зPoстaJro
в lIаrцiй дiйснoстi i  знае i l lпt i , rI iя< 6oдьшel]ицьKa' систеМи' нa oCУ3

цe вя(e тiльки стapi l lедo6ИTКИ' a l lа 3У3 пiдлягaе стPаlt lt loМy

6oльшleвицькoМy IзиIIищyваI{ню.
I{я пiдставor]a тeзa веAe тих' щo пiдпaли пiд Ii сщeстilo, дo тaкoгo

AальIIIoгo мipкyвання: Cepед oснoвIIoi rIaстиI{и yкpai lIськoгo IIаPoAy'
як i y всiх AaвIIoпoIIевoJrеlIих 6oдьrшсвизмoм кpаiIrах, I leМa € '  6oдaЙ у
6iдьшiй скiлькoстi, елеМeнтy' яКИЙ 6И вJIасI.IиМи' ни пa6утиwtи,

AyrикaМи виpo6ив сo6i lIcpекol{aння' lцo мapксiвськo-лel l i tIськa,
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кorи1пliстиннa тeopiя фaльшивa, злa. Якщo тaкi i е, тo xи6a в Ay)ке
нeзначнolvly пpoцеlIтi i iх нe Мo'кIIа тPaктyвати як виpirшlIий .lиrIник

дf,lя н€rпPяМкy PсBo/rюцiйнoi кoнцeпцii. Bизвoльнa РeвoдIoцiя мyсить
6ри зopiентoвaнa IIa стaн' нa пoгДJIAи й llaстpoi IIIиPoKих IIaPoAних
rvrас' сePeA яких зaгaльIlo yтвеpAи,loсь пеpекorlallня' щo кoм5пliсти.tнa
Aoктpина саМa пo сo6i дo6pа i пpaвильнa. 'Ioпry BИ3BoJlIlHa peвoлloцiя
IIе м€rдa 6 я<oдlloгo 6iльпloгo вiAгyкy ссPrA r{их Iиас' якIIlo 6 зa oсrroвy
свoйoгo пiдхoдy Ao них 6pалa tleгaцilo тoi тeopii i пpoтистaв/reItIlя iй
цi/rкoм iнlпoi, пPoтилe)кнoi пpoгpaми.

Pевoлroцiйнa пpoгPаМa i дiя мyсять цI}.кaти гoтoвoi I]oчви y
зaгадь}tol\4y пepeкoЕIанIti, п<rruиpeIlolиy сePeA мaс, спipатvlcЯ l|a т|4х
пiзнaннях, якi в>ке iсlI1пoть, i якi твopять peвoлroцiйrIий матеpi;rл .lеpeз

нeгaтивнe ставДeI,IIIЯ дo 6oльшeвизмy. o6гoвoPloвa}Iа тр кolrцепцiя
"oпoзицii" твеpAить' щo тaкиIи lIайвarкнiurим peвoлlor1iйним
пiдлoясeнням с скpiзь наяBIIа i нaйгoстpirIIe вiднyвatla l lrиPoкиIии
МaсaМи poз6irкнiсть, сyпеpеvIl iсть мirк кoмyIl iстиvtIolo тeopiсlo i
6oльrпeвицькolo пPaктикoro.

Biдoмo, щo 6oльшeвицькa пPaктикa y всiх дiлянкaх )|<|4TTЯ
в'iдaсться l lapoдoвi Ao я(ивoгo i с пpедметoм нaй6iльlшoi l lel laвисти.
C5птевoro цiхoIo 6oльlцel]изIиy i твopеlroi lIим дiйсlloсти € IIeчyваI{a в
свiтi 6pехливiсть 6oдьtuевицькoi пpoпaгaнAи, яка всi фaкти i явиrцa
o6epтaе ,цoгoPи tloгaМи. Бoльшeвицькa 6peхня, Aдя всjx oчeвиArlа' якa
нaйсTPaIпнiшi пpoяви 6oльшeвицьKoгo нaсиллJI' ви3искy' гllстy i tI}DкAи
нaзивa€ нaЙвищими 6лaгoдaтями i AoсЯгнrIIIIяtvlи' цe
нaй>кopстoкiшa, циtl iнl la l laРyгa катiв, . l tка IIе Мo)I(е tIе викJlикати
нaйсидьlt iцroгo пoчyTтя ненaBисти й l loгopди. Aдe кoIIцeпцiя
..oпoзицii" 

po6ить 3aклIoчeЕIня' щo IIeIIaвистЬ Ao 6oльu.lевицькoi
пPaктики i 6peхнi, пoцIиpeнa сеpeA нapoAy' IIe зaтoPKyе кoмylliстиvlloi
тeopii, тiдЬки кoнцeнтpy€тьсЯ нa yсвiдoмлtoвarIнi сyпepeчIIoстей мirк
тeopiетo i пpaктикoto 6oдьшeвикiв. B кoнсеквeltцii тaкoгo PoзyМyвarllrя'
ця кoнцeпr1iя yвaх<aс зa нaй6iдьure зpiлий дo пpoти6oльrшевицькoi
peвoлloцii eдемeнт т. зв. iдейних кoмрiстiв. To6тo тих, яKi, вихoванi
в 6oльшeвицЬкoМy дyсi, зaхoпились iдеaлaми кoмylliстиvlroi пpoгpами,

,Цy'rя яKих вipolo стaли маpксiвськo-денitlськi зaсaAи' якi ltoставили зa
свo €  2киттсвe пРизI{aчeння 6opoтись за iх здiйснення i якi

PoзчаPyвa^ись 6oдьruевицЬкolo дiйсl l iстro, 6auy.lи в нiй скpивлення,
3дoв)кивaннЯ' зaпеPечeIIня кoмyl l iстиvниx iд.еадiв. 3poзyмiвlши
rкахдивiсть цiлoi сoветськoi пpактики, t]oни rIe Po3чaPoв}Дoться
вiдloснo самoi сoвстськoi дoктpини' тiльки щe 6iдьrц yгI]еpA)I(yIoться
y вipi в i i  пpaвильl l iсть тa гoPЯтЬ rreнавистIo дo 6oльlшевицьКoгo

Pе)I(иlvty 3a тe' щo вiн кoпr5пIiстичЕIиМ iдeям спpolteвipився тa тiдьки
пoсJryгoвy€тьcя ъ||4NI|1 ,rK пPикpивкolo Nlя випPaI]AaнIl,I свolх пPактик'
яких пPaвAивoro цiллlo G IIанyвaнIIя пPaвДячoi клiки. ЗpoркeIIа
tlel{авистЬ Ao Pе)киМy' _ зa AyМкolo pефepoвaIloi кollцeпцii, _ ствoplo€
в iAeйних кorvryнiстiв пpoти6oльlueвицькe peвoлIoцiйl le настaBдсIItIя'
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якe скPiплIo€ться' a нe пoсла6^Io€ться' iхньoro непoхитtloю вipнiстlo
кoМyнiстичrrим iдеям. Пpийнявшrи тeзy' щo найактивнiшиЙ, iдeЙниЙ
е,rеIvtеHт 3 генePaцii ypoдя<eних B пiAсoв€тсЬкolvry пePioAi'
oPганiзoBаI{ий i вихoваний в кoмсoмoдi й кoмпapтii' € зaхoпJleний
кoпryнiстивниIvr вчeн}IяМ' ця кotlцепцiя твepдить' щo тi,rьки сePeA тиx
e,reмeнтiв мo)кнa 3нaйти oAиницi' здi6нi дo пpoвiднoi poлi y
пpoти6oльtшeвицькiй peвoлroцii. Taк сaмo пpoти6oльшеBицьке
}rастaвлеtltlя IциPoкиx нaPoAIrиx мaс BiAнoситься мaйжe Bик,rloчнo Ao
Peя(иl,ty i нaявних yPяA}I(eнь 6oльшeвицькoi систeми гн06Дення й
визискy. Питaннями тeoPeтичнoi пPoгPaми цi мaси зaймаroтbся
менIцe' a пoскiJlьки й зaйМaloтьсЯ' тo ixlli пePeкo}lаtltlя те,I(

зaлиIlrаroтЬся в пoлoнi iдей кoмyнiстичrroi AoктPини.
Taкi тo пoгJrяAи стаtloBJrять пiAДoл(x(я й oснoвний змiст

кoнцeпцii ' якy зaстyпa € гPyпа uoпoзицii". Tим lr/toтивy €ться
твepAжeнIlя, щo oУH i цiлий BизBoдь}lo-peвoлloцiйний pyх пryсять
змiнити свoi пpoгpaМoBi пoзицii, пepeopiентyвaти iх в нaпpямi т. зв.
iAейнoгo кoмyнiзмy. B iхньoмy poзyмiннi тiльки тoAi HаIIta
peвoлloцiйнa 6opoть6a знайAе зpoзyмiння, вiдгyк сePeA мaс'
вихoвaних тoтaлbнolo 6oльшeвицькoro системoro... Bизнавцi цiеi
кoнцeпцii твepAять' щo Ilацioнaлiстиvнa пPoгРaмa й кдичi
Bи3BoдЬнoгo pщy цiлкoм нeспpи€мJrивi й нeзpoзyмiдi тим нapoднiм
Ir4aсaм i пpoтивнi AJrя актиB}tих' пoтенцiяльнo-pевoлloцiйниx
едeмeнтiв. Пpoвoдити peвoлtoцiйнi змaгaння з тaкими
"пepeстapiлими" пpoгpaмoвиJr{и кдичaми' цe - пo iхнiй дyмцi -
тoBкти гoJloвolo o6 мyp. 3амiсть тoгo, тpе6a скеPyвaти peвoлroцiйнy
кoнцeпцito нa нaйслa6пre мiсце 6oдьrцeвизмУ, я:кvrм| с щiлинa _

PoзPиB мi>t< кoмyнiстичtloto теopiеro i пpaктикoto. Iдеi кoмyнiзмy,
гoдoшенi 6oдьrцевизмoМ' мolt(нa i тpe6a пoвеPнyти пPoти нЬoгo' як
нaйсидьнiIцy нищiвнy з6poю. Tpе6a BlЯTv| тaкi iдei й кдичi
кoмyнiзмy, якi не pеалiзoвaнi Pеx(иDrolvr i нeскoмпpoмiтoвaнi ним,
- зa свoi, виписати iх нa пpaпopi визвoльнoi pевoлloцii, зpoбитись
ix захисникaми i в ix iм'я 6ити 6oл,ъlllевизIv1' 6oльпreвицькy системy
й pелсим за те' щo вiн цi, ним гoJloIIIенi iAei пoтoптaв' зpадив iм.
oцe сyть кoнцeпцii, якy гPyпa "oпoзицii ' ' нa}raгa €тьсЯ пPищeпити
визвoдьtlo - Peвoлloцiйнoмy pщoвi.

Tака oсяoвнa змiнa зaсаAtlичиx iдeйнo-пpoгPEtllloвих пoзицiЙ pyхy
i цiлoi йoгo кoнцепцii визвoльнoi pевoлtoцii мoясe 6ри двoякoi
пPиPoAи. А6o вoна €  пPаBAивoю, a6o €  яBище}4 6езпpинципнoгo
тaктичtloгo lvlaнeвPyвaння. Мa6yгь цi двoякi poзyмiння й мaroть мiсце
сepeд ii pенникiв.

B пеpuroмy випaAкy - пPaBAивa дoкopiннa змiнa зaсaдничих
пPoгpaмoBих пoзицiй, якi визнaвyють гoдoвнi цiлi pщy, цe фaктиuнa
йoгo дiквiAацiя й зaстyпдення йoгo iнlцим PУхoМ, з iншoto пPoгPaмoIo.
I{iеi iстoти явищa tle змiнядo 6 нaвiть те' якщo 6 кaдpи, назвa i
opгaltiзaцiйнa систeltla la^ИIlra^Иcь oднi i тi сaмi. Бo нaйсщтевiruим
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y кoжнoгo пoдiтичнoгo P}rxy € тe' в Якoмy нaпpямi i наскiдьки вiн
Bпливa€ нa внyгpiIпнiй poзвитoк i нa дoлIo свoгo rraPoдy.

3мiнювaння iдейнo-пpoгPalvtoвиx пoзицiй в APyгolvry poзyмiннi
мo2l(диве JlицIе A/lя гyPта' який тpaктyе iх тiдьки як тaктичний зaсi6
Aл,I Aoсягнeння инlцoi цiли, а tlе як Bдaстивe BизHaчeння свoсi мети.
Пpи такoмy тpaктрaннi спPаI}и з iдeйнo-пpoгP.шroвих пoзицiй pyцl
задиIIIиДaсь 6и пpaвдивolo гo,roвнa тoчка _ здo6yгтя дeprкaвнoi
Ile3алФкI{oсти. А всi iнrшi пpoгpaмoвi пoлoхtенIlя P)rЦ/' щoдo змiстy
AеP)I(aB}Ioгo й сyспilьнoгo yстpoю' _ NIa^v| 6 6уи' вистaвдeнi тiльки
як вивiсr<a i зaсi6 д;lя здo6ртя сиrvrпатiй rrаPoArrш( I}laс' дРllя мo6iлiзaцii
ix дo pевoлroцiйнoi 6opoть6и. .{дя сaмoгo )к Pyхy цe Мa,rи 6 6уи
тiдьки нi6и пpoгpaмoвi засаAи' a HaспPaBAi 6ез пPaBAиBoгo
зo6oв'язaння.

Toй пiр<iд Ao спPaBи пPoгPaмoвих iдей цi.ltкoм sркий i пpoтивний
Ayхoвi oУFI, нaцioналiстичнoгo pyхy. A,'я нaс пPoгPаllra _ цe
Bиз}IaчеH}tя саIr.tиx цiлей pyхy, якi вiн мaе вiдстoloвaти it peалiзyвaти,
зaAл,I якиx i вeдeмo 6opoть6y, зa якi паAyгЬ lrайтяясчi я<еpтви. B
пpoгpаlti е oснoBнi, нeзмiннi пoзицii P)жУ, яd зo6oв'яз1пoть пepeдyсiм
самиx йoгo yнaсникiв i якi визвoдьний pщ пpийпraе пеpeдyсiм для
се6е. У вiднoпreннi Ao вJraсHoгo нaPoAy i дo пiдстaвoвих пPoгpаJr,toBиx
цiлeй pyxy y }raс €  IIепoPyIцHa eтичнa зaсaAa - засаAа пpaвди. Ii
вiдкинeння чи злalvrан}Iя G те)I( piвнoзнarне з лiквiдaцiсto,
yсlvlеPченняlvl P}гxy.

Haвiть кo,rи 6 це питaння Poзг,tяAати тiдьки пiA кyтoм
pацioнaльнoi дoцiльнoсти' пoМиIlyBIIIи етичIly пpиPoAy' дyxa oУH,
тo й тoAi AoxoAиться Ao тoгo сaмoгo виснoвкy' щo AвoPyд'tIицтBo'
змiнoвixoвствo i 6peхливiсть в зaсаAничих пPoгРaмoвих питaнняx веAе
Ao пPoBаJry. Бpeкrя, o6лyAа _ це гo^oвtla пPикмeта 6oльпlевицькoi
систeМи. Бoдьцrевизм AoпPoBаAив [i дo найдaльIцих мeЯ( i хi6а вхсе
нiхтo не мoлсе йoгo в тoll{y пеPеBеРIЦити. Бpекrя, як зaсi6 пoIциPеHня
кдичiв пoлiтичнoгo Pyхy' чи систеtvlи' Ivto)I(е r}taти yспiх хi6а нa A}Dке
кoPoткy lr/tетy' а B AадьIIIol{y ii нaсдiAки йдyть нa шкoAy тиx' щo нelo
пoслyгyloться. Якщo 6и 6oльпreвизlvt не спиPaвсЯ нa засo6ах НacИ^^я
й теpopy, тo сaп,re йoгo зa6piхaнiсть дaвнo спPичиналa 6 йoгo зaги6iдь.
Haйyспiпrнirпoю з6poсto пPoти 6oльrшевицькoi системи 6pexнi е
пpaвAa. Ha нiй спиPa€ться i неlo вoroе yкpaiнський визBoJrьнo-
peвoлloцiйниЙ pух, вotlа дia€ йoмy rlепеpelvlo)l(Hy силy не тiдьки
встoятисb пepед нaйл<opстoкiurими Й нaЙ6iльцr 6езoгдяAнИv.И aктaшv|
тePopy й тoтадьнoгo винищyвaння' aде й yспiIпнo вeсти iAеЙний
нaст}.п нa вoPoгa. ПiAстaвoю систeми пpaвAи yкpaiнськoгo
pевoлloцiйнoгo нaцioнaлriзмy с зaсaAa' щo цi.lti i кли.ri, якi вiн виписаB
на свoйoмy пpaпopi, с наспpавдi сртto йoгo iснyвaння, метoro йoгo
дiяльнoсти Й 6opoть6и. oУFI сarvta Bи3нaс тi самi iдei, пpoгpaмoвi
зaсaAи' якi пpoгoлoшyе й пoIIIиPIo€ сеpед yкpaiнськoгo нaPoAy' з
тaкolo сa}toto вipolo i впевнeнiстlo щoдo ix пPaвAи й спpaверrивoсти.
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A свiAoцтвolrt тoгo е ii 6opoть6a' пoвсlкчaснo oсвячyвal{a кPoв'Io й

нaЙ6лыllvtми )кеPтBaIvrи 
.ii 

нaйкpaщих 6opцiв. Toмy щpaiнський наPoA'

BсyпеPeч Bсjм AiявoдЬськиIl,t зaсo6aм 6oаьшевицькoг0 теPoPy й 6pе:сri,

мa€ пoBнe дoвipя дo свoсi визвoдЬtloi opгaнiзaцii i йAе зa iТ кдичами.

Кorкнa сyгeстiя B тolvty нaпpямi, щo6и oУH BiAстyпи,la вiA тoi 3асаAи'

piвняеться нaмoвi, щo6 opгaнiзaцiя сaмa знищидa oснoвy цьoгo
дoвipя пrirк нeю й цiлим yкpaiнським rrаPoAoм i тим закoпa,ra AoJlIo

щpaiнськoi llацioнaльнo- визвoдьнoi peвoлtoцii.

Пеpеймaння Ao пPoгPaп,tи визвoJlьнoгo Рyxy зaсaд i пoдo)I(eнЬ

кorvryн iстиv н oi дoктpин и, н a6 lи>кув aн ня H aIц ru( пPoгPaJr' oвих зaсаA Ao
вoPo,I(их' чv| пo3итивнe oцiнювaння вoporкoi AoктPиtIи' як

пPaBидьHиx' _ AoBoAить Ao скpiплювaння в iAeйнo-пpoгpaмoвiй
плoщиIri пoзицii вoPoгa' Ao тaкoгo хt o6eз6poювarlня визвoльнoi

peвoлloцii, Ao лiквiAaцii iAсoдoгiчнoгo фpoнтy пpoти6o.пьlшевицькoi
6opoть6и i вiAAавaння pевoлloцiйних сид y iдейний пo,loн BoPoгa.

oвeвиднo, щo кoмyнiстиrна AoктPинa' кpoмi свoiх питolt{иx

фaльпrивих тBеPA)I(еHЬ' зaсаA i клиtiв, пpисвoiлa сo6i тея< 6агатo

едемеrlтiв ч)Dкиx' нe ii, a зaга,tьIto-JrIoAських. Toмy й нe всеl Ao чoгo

Boнa пPизHа€тЬсЯ' е iТ i лихе. Taк сaмo BизнaHня тaких зaсaд, якi

МаIoтb зaгальнoлtoAськy вapтiсть, якi видвигненi piзними зAoPoвиlvrи

й шдяхeтними теopiями й pщaми' a Ao якиx кoмyнiзм тiльки

пPимaзy€тЬся' - }te с piвIIoзrlаvllе з iдeйним спopiдненняttl 3 }|иМ'

зaпoзичeЕItutМи y ньoгo' чи визttaBанllям йoгo зa пoзитивний. Aле

кoм1rнiзм мaе свoi питoмeннi зaсaAи' твePA'(eння, цiлi i к.ltиvi, якi

пoвнiстto вiдкидaeмo як фaльпrивi й нeпpaвильнi, чи тo чеPе3

нeпpaвдивi вiдпpaвнi зaДo)кeнt|я' чи тo vepез злo6нi i  фaльшивi
тeнAенцii, ЯKv|v.v| вoни кePмoваlli, Чи vepез нeвipнi виснoвки й

нaслiдки, Ao яких вoни AoвеAенi. I тyт l{oвa пPo сxвa,rюBaнHя'

пoтyPaHIrя ни наслiдрaння тих питoМиx кoмyнiстивних склaAникiв.

Бoдьшевизм Aiстав 6и нaйкpaщe стBePA,кеtItIя' щo кoмyнiстиsна

тeopiя нeoспopимa й дoскoнaлa' якщo 6 наш Pyх цe пiдтвepдя<yвaв

свoiми влaсI{иМи пoтЯгнeннЯIt4и. БoдьIпевики нaвiть не пoтpе6yвaли

6 виpaзнo Bкaзyвати нa факт iAейнoi кaпiтyляцii пеPeA кoмyнiзмoпr
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6opoть6и peвoлtoцiйниМи мeтoAa]иv|, ЯKa BиМaга€ BeJlикиx rкepтв, 6yлo
6 дакe сyмнiвним.

Cтaвкa нa пеPeхoпдення вiд 6oдьшeвикiв po;ri нoсiя й peaлiзатopа
кoмyнiзмy цiлкoм неPеальEra й 6езвигляAнa' пoмиHaroчи ii зaсaAlrичy
urкiдливiсть. Hiхтo нe п/to,кe зaпePeчити нi вiдi6paти 6oльшевикaм
кoм1пliстиvнoгo ..пеpвopoдстBa''. Boни i е нaйзaвзятiпrими,
пoслiдoвними нociями i пpoпaгaтopaми кoм1пtiстичнoi дoктpини. Усe,
щo вo}Iи po6лять, yсi iхнi 

^IoAoнeнависlrицькi 
пPaктики _ всe

BипPaBAoвyIoть oAHим' _ зIvlaгaнHям дo здiйснeння кolvlyнiстичних
iдeй, пodyдoвolo кo},tyнiзмy. Кoли )t( xтoсь хoче стaвaти 3 ниrrrи Ao
сyпeРництвa B тoмy' тoй сaм ви6иpae цIJlJIx пPoгPaIцy.

Tеж гoдi пo6ити 6oдьпreвикiв тBеPдlке}rнЯм' щo вotlи
пoсJryгoвyloтьс'я кoмytliстичнoIo .цoктРиtIoto i гасдaми тiдьки як
пPикpиBкoIo AJrя свoгo пa}tyBarrrrя нaA нaPoAal{и тa Aдя Aaдьшoi
iмпеpiялiстичнoi експaнзii, a пpo peалiзaцiro кoм1пtiстиннoi пpoгpaми
нaвiть i нe дyмaroть. I{я тeзa не Ir{a€ пеPeкoнJrивoi сиди i 6oльIпевикам
пPш(oAитьсЯ дегкo i] з6ивaти. Бo 6oдьшeвики тaки peaаiзyroть
кoмyнiзм i тo з най6iльrцolo 6eзoглядIiстlo i пoслiдoвнiстro. Щo iм
iде пpo пaнyвal{ня tlаA пotlеBo^eНИN!И }IaPoдalvlи' пpo стBoPення
най6iдьшoi пoтyги кpайнiм BизискoМ тих нapoдiв i пpo пoпrиPення
свoгo панyвaння lцдяxoм пiд6oю Bсе AaJrьII!их кpaiн, _ цe наявнa i
всiм вiAoмa Aiйснiсть. Aле пpи тoмy 6oльurеBизм пoсл}troBy€ться
кoмyнiстиннolo Aoктpиtlolo' пpoгPaМolo' AеP)кaBнo-пoдiтичнolo i
сyспiльнolo систeмolo' не тiльки як пPикpивкolo' a навпaки' як
най6iдьцr пPиAaтни}r iнстpyмeнтoм. Кoмyнiстичнa систeмa нaйкpaщe
6oдьrцевикал,l пiд<oдить, неpeз нei i:rl нaйлегше тoт€utьнo пotIеBoJlIoBaти
й дo кpaiнix мел( викoPистoвyвaти oпанoвaнi нaPoAи' Boна € гoлoBtlиIvl
iнстpyментoм пoстiйнoi iх iмпepiядiстичнoi експaнзii. Чepeз те
6oдьIдeвики нe тiдьки BиKoPистoBytoть кoмyнiстиrнy AoKтРиlry'
систeп{y i гaслa, aлe й з нaй6iдьtцolo 

^6aЙмtвicтto 
кoмyнiзм пдеKatoтЬ'

PoзBиBаroть' IIolциPIoIoть i дe тiльки стarryтЬ нoгoto' - нaкидaloть йoгo
всeцiльнe пaнyвarrня з Bи}IищyвaHням всeгo' щo йoмy в 6yAь-який
спoсi6 пPoтиставнe. Квeстiя пiднoшrеrtня мiж хсaAo6oю панрaння й
кoмyнiстиннolo пPoгPaмoЮ, - щo y 6oльшевикiв € властиBoIo цiллto,
а щo зaсo6oМ, - тo цe питaння чистo теopеTичHoгo пopяддy. B
пpактицi oAнe з APyгим спдiтaеться B tlеРoзPивtly цiлiсть, oд'не нa
APyгoIl{y спipaеться, oAнe AРyге llaйсидьнiшrе пiAAepжyс. Toмy рlя всiх,
хтo на вдaснiй tшкypi пepенoсЯтЬ стP€D(iття 6oдьцreBи3мy' кoмyнiзм i
цiлa системa doдьIцeвицЬкoгo пa}ryвaннЯ й визискy, - цe oдrе i те
сa}re. Tвеpдження, щo 6oльцrевики нaспpавдi не A6aroть пPo
зAiйснeння кoмyнiзмy, нe мo)I(e мo6iлiзyвaти дo пpoти6oльrпевицькoi
6opoть6и, анi ствoproвaти iнцroгo вiднoпreння дo кoмyнiстиsнoi тeopii,
нiяс Ao 6oдьrпeвизмy. Атaкyвання тiдьки пPaктики 6oльtшевизмy з
пPизнaванtIям кoм1пliстиннoi пpoгpav.И 3a пoзитивЕly' мaс тiльки oдин
пдян: викaзyвaти poз6i>кlriсть i сyпеpеvнiсть мirк тeoPeтичними
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3асaAaми кoll{yнiстич}toi AoктpиI{и i тoro ж пpaKтикoro. Пpoти тaких
aтaкyвaнь 6oдьlдевики зaзAa,reгiAь зa6езпечyloтьсЯ B тaкий спoсi6' щo
вotlи кo)кttoчaФ{ий стaн свo€i системи HазиваIoтЬ тiдьки eтапolи нa
цr,rяхy Ao кoМyl{iзIиy' a не йoгo зaвepшeнняМ' здiйсненням. Усе, щo
Aiеться пiA 6oдьrпeвицЬKим панyвaнняМ' oкPeслIoIoть як Ti,rьки кPoк
нa6лияteння Ao зAiйснeння цiлей кoМyнiстичI{oi пPoгPaМи. Boни самi
Ayжe яснo й пoслiAoвнo пiдкpeсдIoroть piзницю пrirк aктyaлЬнoro'
тBoPе}Ioю tIими Aiйснiстю - етапoм tlа tIIдяхy дo кoпryнiзмy, a йoгo
цiллro _ пPoгPaМoвиМ iAeaдoм, щo Мa€ 6yти здiйoreний кo,rись B
6yAщнoстi. Taк стaвлятЬ спPаBy y всix Aiлянках сBoгo сoцiялiстизнo-
кoмyнiстиvlloгo 6yAiвництва. Tакolo пoстaнoвкolo 6oдьшeвицький

Pея(иIи хoчe дoслгTи piвнoнасllo кiдька цiлeЙ. Пo-пеplцe' - вAeP)кaти
кoмyнiсти.rнy пPoгPaМy яK зaxoпJrrotoяий, щe нe oсягнeний iдeал,
неoпляI{Дe}Iий нaдтo пoгaнolo i 6pyшroro doльrueвицькoro Aiйснiстro.
Пo-дpyге _ Мaти яKeсЬ BипPаBAaння нa тe' щo 6oдьurевицька системa
6иvyе пiдкopенi наpoAи Ao tlепoсиJlьtlих зyсиJlь' дeprкить ix в
Itезвичайнiй нy,кдi i в кpайrloмy нaпняттi. Bипpавдaнням мae 6ути
пoхiдний стаt{ в пpямyваннi Ao "пpeкpaсlroгo кoм1пtiстиvнoгo
мaй6yтrIьoгo''. TpетьoIo цiллIo 6oльrшeвицькoi тaктики €  I{aпePeA
ви6итvt з pyк з6polo тиМ' цlo 6loть 6oдьцreвизм aPгyментaп,tи пPo
сyпеpенrliсть мiяt йoгo Aiйсlriстto i кoмyнiстичнoro пPoгPaмoю. oтя<e
aтaк/Baння 6oльrцeвизмy Bикдroчнo з тoi стopoни Мoя(e мaти тiльки
пoслa6дeний ettleкт i lle мoхсe визнaчyвати гoдoвI{oгo rraпPямкy
психoдoгiчнoi 6opoть6и з ltим.

Biдкpитi i тихi визItaвцi нацioнал-кoмyнiстиннoгo напPЯМкy'
стaвJuIчи 3а пpoгPaМoвy r1iль }Ieзaле)I(}ty AеP)IGвy з кoмyнiстинним
yстPo€м' в6ачаtoть y Tiтoвськiй loгoс.дaвii взipeць тaкoi деpxсави. 3 тoгo
пoxoAить i iхне 6iдьrце чи мe}rIIIе мaнiфeсгoване пoзитиBttе стaвдeнЕ,I

дo тiтoiзмy тa Itaв'язyBaнIUI з ниIvl зв'язкiв. Кolr'юнктypaльна пiддepяска
Tiта 6eзпpинципнolo пoдiтикoto захiArriх AePя(aв ддс iм aРгylvteнти Ao
пoIIIиProBа}rI{я тези' tцo мiх<наpoднa пoлiтиvнa кollстед,Iцiя ствoploе
пpигoя<i yпroBини дy'lя тBoPeння i вдeprкaння нацiol{aд-кoмyнiстиvниx
AePх(aв' якl 6ули 6 lreзадeхснi вЦ Мoскви, i стoяди 6 y вopo>кiй oпoзицii

дo неi, a внyгpi мaли 6 кoмyнiстиvниЙ уcтpiЙ, нa наrдioнальнiй oслoвi,
в Pямцях нaцioнальнoi деprrсaви. Piвltoчaснo PечtIики нaцioнал-
кoмyrriстиsrloi кoнцепцii зa6iгaють зa пiддepхскolo чyЯ(иrrtlиjк сил, якi
м€lloть кoнroнкт)РаJrьний iнтepeс y пoстанЕцIнi таких Pщв. Iдe стIeкylrяцiя
на сyгepoвaнiй тeзi, шцo yкpaiнський нapoд в2l(е так пеpeйнявся
кoпryliспaннoro AoктPинoIo' щo гPyнт i впливи в HЬoмy мo2ке Мaти тiдьlor
кoнцепцiя з кoмyнiсгиrнoю пPoгРaмolo' a пPoтистaвитись МoскoBськo-
6oльшeвицькoмy iмпеpiядiзмoвi в Укpaiнi мoл<e тiдьки нaцioнaл-
кoмщiсгиvниit PУx, яlolЙ тpe6a ствoPIoвати. .{oпoмoгa зoвнiшнiх сид
мaлa 6 дaти iзoльoвaнiй гopстцi yкpaiнськиx нaцioнaл-кoмyнiстiв на
eмiгpaцii пoзицiro пoва)кнoгo пoдiтичнoгo чинt|ика i пiдпepти ii
нa},taгaнЕ'rм здo6yп,r сo6i впдив на yкрaiнський визвoльнo - pевoлroцiйний
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pyх' oпан1вaти Йoгo iдeйнo-пpoгpаrvroвий i пoлiтичний poзвитoк. Tiтoiзм
е взipцeм дy'rЯ наIIIoгo нацiolrал-кoмщiсгиvнoгo l{aпpямкy, вiн свoiм
пoдiтичним пpoмiltювaн}Iям сTBoPIoс вiAпoвiAний кдiмат рrя йoгo
iснyвaння. Aналoгiя з тiтoiзмoм i вiдк.lrик нa нЬoгo нaйкpащe
хaPaкгеPи зy€ нацioнaл - кoмyнiспlвнy тенденцiro стriлки Майстpeнкo - 3П,
як пPoЯB пpoтивний пpиpoдi й цiлям визвo,rЬнoгo P}асy, щo B
yкpaiнськoмy гpyнтi нe },to)I(е ПУcrИTv| кopiння.

Tiтo дiйrпoв Ao BjraAи i зaпpoвадив кoмyнiстич}Iy систеI}ly B
Ioгoславii як eкспol{eнт }roскoBськoгo 6oдьпreви3Мy. 

. 
Tiльки пpи

пoмoчi Мoскви, 6oльпrевицькиIr{и мeтoAaми Й зaco6aми, вiн насильнo
здal}1aв oпip наpoдiв lOгoслaвii, ствopив систeмy 6oльrпевицькoгo
тoтальнoгo тepoРy i нepeз ньoгo нaсиJlJlяМ нaкинyв iм ненaвисний
кoм1пliстинний yстpiй. Кoли oпiсдя в 6opoть6i зa влaдy Tiтo
спPoтиBився Кpeпrлевi, пitцoв }Ia Poзpив 3 ним' тo i пpи тoмy вiн нe
стaнyв пo стopoнi вoлi нapoдiв Югoсдавii, 6o нe змiнив систeми
тePoPистичHoгo пPиAaвдeння i зaкpiпoщeння. Biн тiдьки зaгpaB нa
мiлснapoднiй кoнroнктрi, пepеставився з сaтелiтствa lr{oскoвсЬкoгo нa
пiддеpл<кy зaхiдньoгo 6льoкy, тoмy щo 3 тoгo 6oкy йoгo панyвання
6yлo мeнrшe заIPoя(ене' нi>к з6oкy Кpемля, який вимaгав 6езoгляднoгo
пoсЛ}rЦ/. Tiтo спeкyлIo€ tIа тolt{y' щo заxiднi AeP)кaви пiдтpимaють
йoгo pехtим зa всJIкиx yl\.toв чePe3 те' щo вiн видамaвся зпiд влaди
Moскви i вiдмe>кyвaвся вiд неi. He йдe пpo дo6po нapoдiв loгoслaвii,
тiJrьKи пpo пoзицiю lOгoславii в poзгpi мiхс Мoсквolo i захiAнiм
6льoкoм. Toмy Tiтo Мo)ке зaхiднIo AoпoМoгy' пPизначенy нa
скpiплeння йoгo пoзицii пpoти Мoскви, piвнovаснo yя(ивати нa
скpiплeнtlя свoгo панyBaння' пPoти вoделю6ниx зIvraгаHь зaкyтих
тiтoвським PФl(имolvr наpoдiв. Tiтo нe змiнloс кoмyriсгиннoгo yстpoю'
6o ll( цeй yстpiй € oсt{oвHим ск.,rад'никolvl йoгo тoтaлiтаpнo-
тePoPистичHoi систeми, скoпiйoвaнoi вiд 6oльtшeвикiв, a вipнitпе -
пoстpoснoi в lOгoслaвii мaйстpами з Мoскви.

3aхiдrri AеР)I(aBи хoчyтЬ TPИv.aTИ Tiта як взipeць кoмyнiстиvних,
aлe He3aле)|(них вiA Мoскви AeP)кaв i perrсимiв, як свiдoцтвo' щo B
зaхiдtьoмy 6льoцi € д'llя таких мiсr.цe i пiддepл<ка. I{e мaлo 6, дiлaнням
пРикдaAy' poз6yдя<yвaти й заoхoнyвaти нaцioнал-кoмyнiстиvнi,
сепapaтистиvнi тeнденцii в сoветськoмy 6льoцi. B пoдiтицi захiднiх
AeP)I(aв це тiльки кoнroнктypaдьнi тактичнi пoтягнeння. Tiтo нaпеBЕIo
зAaе сo6i спPавy з тoгo' aде стaвдяtoчи сe6e на каpтy кoнюнктypи'
мас свoi Paхyнки. B тoмy мoхсе 6yти кiдькa кoм6iнaцiй, нпp.:
спoдiвання, щo iснytoний тeпep мiэкнapoднiй yклaд тPиватимe AoBгo'
6eз iстoтних' стPyктyPaдьниx змiн, a чePeз те й кoнtoнктyPa AдЯ
тiтoiзмy, для кoмyнiстиvнoi, тoтaлiтаpнoi IOгoсдавii в зaхiдньorr,ry
6льoцi € тe,к тPиBaлa. .Д,pyгa мo,кливa ставKа Tiтa пoдягае нa плянi,
щo 3a вaс тепepiшньoi пpигoхtoi кoнloнктyPи' викopистoByloчи
зoвнirцнro Aoпoмoгy' тiтoвський Pе,киIvr вспiе настiдь:кИ BИHv1ЩИTvl
пpoтивникiв y lOгoслaвii й oпaнyвaти нaPoA' щo пoтiм, навiть пpи
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3МiIIенiй, непpиГo)кiй AлЯ нЬoгo зoвнiulнiй кoн}oЕ|ктyPi. IJiн змoх<e
вAеp)кaтися. BilI мorкс Мaти trlс Й llllлиЙ ваpiяIIт, _ п1o пpи змiIri
кOнк)нктyPи йoгo perким i система 6yAe тея< евoлloцiйнo змiIIятись.

Iстopill 
.l.iтa 

ще Aaлекo не скiнченa' щo6 з неi po6ити oстaтoчtli
виснoвки' тa цe й не лeя<ить в пдянi цьoгo РoзгJrяAy. Tyт IIе
зaйМa €Мoсь IlитаIlII, lМ po.,пi тiтoiзМy в poзгpi мiж CCCP i заxiAнiм
6льoкoм. ' l 'ак самo IIас МеI{tЦe цiкaвить цiлa гpа Tiта тa йoгo
IзикoPистolзyl]aнI{я кoIIroIIктyPи' Якolo захoплIoloться дeякi лIoди' щo
пiд тим впJlивoМ стаloть сиМпатикaМи тiтotзмy, пoМиМo сBoгo
}IeгaтиBl.roгo вiдIloruеlIr lя дo кoмyнiзмy' Ao тoтaдiтaplIoi AиктaтyPи i
всiх пpактик, . ltкi Tiтo пepе6paв вiд 6oдьrцевизпry. Aдя нaIIIoгo

PoзгляAy iстoтне з}tачetttI,I мас тoй аспeкт тiтoiзмy, ш1o вi lI дo6poгo i
rцo з,1oгo пpиIl iс IIаPoAaМ Ioгoслaвi i , ,Iкy РoдIo вir l  спoвнив i спoвlrяe
I] PoзBиткy i пoдorкеllIti кpaiни. Iliд тим oглJIAoМ йoгo poля зJloчиttIIа'
тaк сaМo ;tк 6oльrпевизмy. B rIеPIIIoМy eтaпi тiтoiзм цe зpaдницЬкo-
aгеI.ITyPIra слyrк6a 6oльItrевизмoвi, пiдгoтoвa й вiдкpиття вopiт для
завoлoдiння МoскoBськoгo 6oльtItеr]изМy tIаA ЮгoсдавiеIo' чеpез
3IIищer{ня нaцioIIальlto-сaмoстiйItицЬких сил пiд пPoвo,.\oМ гeIr.
Михaйдoвi.lа. 3aкpiпouдеlIIlя llapoдiв Ioгoславii tIелtoдськolo систeМoto

кoмylI iстиннoгo гIIoтy й тoталiтаPI{oгo тePoPy нapiвrri з
6oльtпевицькolo l lpaктикoto, так сaмo пiсля РoзPивy з Мoсквolo, як
пepе/\l l lе ' _ цe нeпРotl lеIlrrе 3лoчиIIст[}o' 6ез х<oдloгo випpaвAа}rIIя.
Бoльruевицька Мoсквa IIaстaIIoBидa Tiтa кaтoМ rIаA нapoAaМи

IOгoславii, вil.l задиlllився }IиIII i сlloвIrяе luo РoдЬ AaJIьIIIе' з влaснoi
спoнyки' спиPаIoчисЬ rla стBopeнy HкзА систeМy тoтальнoгo теРopy.
Кoмyнiзм тiтoвський тaкий caмиil, Як стaлit lський, це тiдьки
poзспaPoBаrri 6дизнloки. oсyл тiтoiзмy з6oкy пpигнiчeних Irим нapoдiв

тaкиЙ caмЙ, як 6oльшrевизмy, o6идвoМ tlaдr)киться тa самe гiллякa.
I)eчники l laцioнaл-кoмyнiзмy пPикРaц]yloть свolo пpoгpaп,ty

AеМoкpaтизмoм. Мoвдяв' вoни за тиIи. IJ.\o6 в yкpailrськiй деprкaвi
кoмщiсти.lн иЙ уcrpiЙ 6yв peaлiзoваний демoкpaтичIlиМи мeтoдaми. I]e

Ма€ yсyнyти всi лиxa кoмyнiстиннoi систеIr'и' пpaктикoванoi

6oдьшIевизмoп,t' тa зpo6ити з llеi Iraйкpащий деpя<aвнo-lloдiтичlIий i

сyспiльнo-eкoltoмiчниЙ /raд' щo зalIеBнить rцaстя i свo6oдy lrapoдoвi i

всiм гpoмадянaм. 'I.аке спoлyчeннЯ кoмщiзмy i демoкpaтii, кoли ii

6paти як спРaB)кIl € lrаpoЛ'ollРaвствo, сзo6iднe L}и,IвлeЕIIrя i здiйorювaнllя

вoлi l lapoдy, цe a6o пpoAyкт нepoзyмiння сyтi кoмyнiзмy й

AeМoкpaтизIиy i нeзнaIIIIЯ пpиPoAи yкpаirrськoгo ttapoAy' a6o свiAoма

фaльlпива пPoпaгаrIAa' тaка сaМa' ЯKo}o пoслутoвyroтЬся 6oльruевики.

Кoмyнiзм, y свoiх пiдстaвoвих за^oЯ(eнняx i зaсадaх, а не тiльки в такiй

чи iнrшiй систeмi пPактичtloгo зAiйсlItoваllня, t1iлкoм пpoтивllиЙ Ayхoвi
yкpaiнськoi traцi i , психiцi щpaiнськoi лIoAиtrи' a тaк сaмo й

щpаiнськoмy poзyмilIlIIo свo6oди нapoAy й лloдини, IIаpoAoгIpaвстI]a.

CвiтoгляA сoцiялiзмy- кoIиyIIiзмy 3BoAиться Ao зaсаA МaтеpiядiзМy

й механiзмy. Bi l l  визIIaе Мaтеpilo oAиIloкиIr,t твopивoМ-сy6стaltцiсro як
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y всесвiтi, так i y цiлoмy лroAсЬкoМy я<иттi, а засaAи мехal l iки за
pytuii й Prгyл,Iтopи всiх явиlц i пpoцесiв 6утя, Poзвиткy лloдиllи Й

^IoAськиx 
з6ipнoт, y всiх дiляltках. fIк 6и Ire iдеалiзyвaти Й

випРaв,rяти кoмyнiстиlrry систeМy' тo i i  сyттlo всe залиll lа €тьсЯ якась
мeхаtIiчrta }IoPМa' фopмyвaнrrя нoPМoвaнoгo сyспiльствa' звеAеIIIIя
JuoAиtIи дo poлi йoгo мехаIl iчнoi i  фylIкцiйнoi частиIIки' скyвaння
вoлi, poзвиткy' тBoPчocти Й AyхoвЕIoгo )l(иття лlодськoi oAиницi
кoлективiзrиoМ, Мехаl,I i .IЕIиМи PЯIиr(ями Й tIoPIиaIии' пoз6авлеIIItя i i
мaтеpiяльнoi oсl loви i сyспiльIlo-пpaвlIoi зМoги свo6iAl lo 6yаyвaти
i poзвивaти свoс )киття в yсiх нaпpяМках. Кoмyнiзм пpиписy €
пiдмeтrty РoJrю y фopмyвaннi ' Bи3IIatryвaннi й oцi lIцi всix едeмeнтiв
)киттЯ 6eзoсo6oвoмy сyсrriльствy. ЯIке Ма €  6ути пoстpoсне за
мexaнiчIrим пpинцiпoм: зa нopмolo l lсpесi ' lнoгo piвIrя, а6o Ir1с гipIlIe,
3a якиIr{сь AoктpиIIаPським tuа6дьolroм.

У пpактицi суспiльt, lo.пoдiтичнoгo yстPolo' кoмрIiстиvнi зaсaди
IиyсятЬ AoвoAити д'o Aиктатypи й нacилдя. Tаке сyспiльствo, як
меxаl l iчtta з6ipнoтa, з пpиpoAи pe.Ii l lс мoлсe 6yти пiдмeтoм тBopчих
пpoцесiв i пpaгнettь дIoAиЕIи' щo IlаЛс)I(ить лIoдськiй oдиllицi. A

усyспiльl le l l l lя е т iльки вислiднolo пiдметl lo i  poлi oAиl lицЬ.
Ilеpеставлel lrI, l  цьoгo вiдlroruеItl lя. 3всдеlt l lя лtoдськoi oAиницi дo poлi
o6'сктy, i  пpиписаlI l l l t  суспiльствy такoi tt iдметIloi poлi, .r lкoi I}oIIo 3
пPиPoди не Мoя(e спoвIlяти' ,цoBoAитЬ Ao тoгo' фyнкцii peгyдroвання
цiлoгo )киття i poзвиткy захoп.Irlo€ в свoi Рyки пpaвДJI.lий .lиlIllик i
Bикotry €  iх пo свoiй впoдo6i. 3aсдorIюючись сyспiльствoм. I_{е с
зaкoнoмipttий tuлях Ao тoтальIloi диктaтypи пpaBлJIчol гPyпи _ чи I{е
6yдe пapтiя' чи 6lopoкpaтiя дepжавIlа а6o сol1iялiзoваltих дiлянoк
)кИтTЯ. Taк самo }IaсиjlJ lя пpитаМаIIIrе кoмylt iзмoвi. Biн пpoтивниЙ
пpиPoAI{ьoМy зМaгaнн}o 

^roAиrlи 
дo свo6oди' Ao пoвtloгo poзвиткy

iндивiдyaльIloсти' Ao yклaAaIIIIЯ свoгo )t(иття' свoеi твopнoi пpaцi,
згiднo зi свoiми ittдивiдyaльними пPикМeтaМи, пoтpe6aми i
6а;кaннями, i лloдськa пpиpoAa стaBить спpoтив втискaнIrlo i i  в ди6и
кoлективiзмy i в rua6льoни кoмyнiстичtloгo 

..щaсливoгo', я<иття. 'forк

i здiйснюваlr ltя кoмyнiсти.IIIиx засаA Мo)I(лиBe тiльки засo6aми
Нacv|^^я' в гpy6iй, чи 6iльц.t пpиxoвaнiй, aлe oAIIaкoвo гнiтyriй фopмi.

Кoмyнiзм i демoкpaтинrli мeтoди _ цe Aвi rlеспoлy.lIli, запepevyюui
сe6e pе.Ii. Tвеpдя<ell lrя' щo кolиyнiзм мorкltа pеалiзyвaти тaкиМи
МeтoAaМи i вiн o6еpl lеться в l laй6iльпr ItyМaннy систeМy' якa
yщасливить лroдeй i нapoди, це тaKa сaМа 6peхня, Якolo
пoсnyгoвyloтьсл 6oльrцeвики, o6iцяIoчи тe самe, i якy PoзгoдolцytoтЬ
пo всьoМy свiтi, мoвляв' y IIих в CCCP пal{y €  сIIPaв2кtIЯ tIаPoAнa
демoкpaтiя. LШкiдливiсть такoi 6pехIti oAнaкoBа' IIeзa/leя(IIo вiд тoгo,
чи aвтoPи кyroть i i  пляrIoвo, в свiдoмoстi '  чи' нe poзyмilovи срi, сaмi
з6aлaмyнеlIi, 6aлaмyтятЬ дpyгих.

КoмyIl iзм зaдlo6ки IIPиIиа3y €тЬс,I Ao..нацiot, laльнийn, uнацiotIaлiзaцir l ' ' ,  
тaк сaМo' як

теpмiI ly " нaцiя ' ' ,
l  Ao AеМoкpатизМy.
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I{е po6ить в oдI{aкoвiй мipi 6oльпlевизМ' як i тi кoмyнiсти, якi
BoPo)t(е нaставJrенi Ao ll4oскoBськoгo 6oдьшевизIv1y' чи Ao стаJrirlськoгo

Pе)I(ип{y. Алe кoмyrliстичнi 3aсaAи oAнaкoвo пPoтистaвlli пpиpoдi
rraцii' як i дeмoкpaтii. He тiльки 6oльпreвицький кoмрliзм' який в
olvtпepiяJriстичHolvly нaстaBде}rtri пotlевo,rю€ щoPaз 6iдьшe нapoAiв' адe
тaк саМo тi кoмyнiстинrli нaпpямки, якi вiдкидaють 6oльшевицький
iмпepiялiзм' a пo^e свoгo AiянHя odмeлсytoть Ao oAtloнaцioнaльнoi

AеP'(ави' _ свolм 3aсaAничиIvt настaвДeIIням }Ie скPlплIoloть' пJrьKи
pyйнy'oть ествo i poзвитoк нацii.

I{е випливa€ з пoвищe згaдаI{иx oсtloвниx пPикМeт кoмyнiзмy.
ЕЬйiстoтнiпle в нarдii - цe opгaнiянiсть, A}r,(oва стIiJrьнoтa yсiх ii vaстин -
пoкo^iнЬ i Bсiх ii чJrеI{Ь - лIoAськю( oAиЕIиць. Maтepiялiстaчнo-мехal{iчне
poзyмiння нaцioнальнoi спiдьнoти зaпepечy€ цю ii пpиpoдy.
Кoмyrriсп,rвнe ryстriльствo - цe скoдективiзyвaння, o6мeя<eння i стlyгaння
лIoдини' ii вoдi i свo6iдtoгo PoзBиткy. Кoмyнiстavlrий кoдектив i свo6iдrra
лIoAинa _ цe aнтите3и. Bсe, щo JrIoAиttа смiе i мaс po6ити, щo вoнa
мaе 6aлсaти, pямф ii Poзвиткy _ Bсе AиктoBаrlе i нopмoваrtе кoДeктивoм.

Ifiлкoм irrпre е вiднoIпeння мiя< нaцiеlo i лloдськoro oAиHицrю B
наIцo},ty нaцi oltaлiстичHol\.ry poзylriннi. Aroдинa € твoPчиМ пiAметoм,
а lte Мeхaнiчнoto чaстиItкoto в rкиттi i poзвиткy lraцii. Чим кpaщi,
свo6iднirпi, 6iлъш твopнi члеllи tIаPoAy' тиIи Bище стoiть нapoд. Hацiя
Мa€ стBoploвати й зaпевнroвaти лtoAинi якнaйкpaщi yМoвиtlи
всeстopoннЬoгo iндивiдyальнoгo Poзвиткy. Bиявy й твopvoсти,
пPaвAивy свo6oдy. ,Д,ля лtoдськoi oAиницi нaцiя - це не тiдьки
слiдьнoтa дy'rя кPащoгo зa6езпеvрання пoтpе6 i yмoвин )Kv|тTЯ. Cвoiм
сзo6iAним вкJraдoМ JlIoAинa зaспoкolo€ сBoIo Ayхoвy пoтpe6y пiдмeтнo,
тBoPчo }дIaсничaти в rкиттi i poзвиткy тpивалiuroi, нilк аtoдськe rt(иття'
нaцioнaльнoi oAиницi, з якolo вoнa opгaнiчtlo зв'язана, i vepез цe
нaAaти свoмy ,(итTIo вищy вapтiсть.

Кoмyнiстиsний кoлективiзм, щo скoBy€ JlIoAиIry y всiх цaPиtID(
)|<||TTя| - цe пPoтистaвнiсть дo нaцii, в якiй лIoAиHа € тBoPчиl\{
пiдметoм, а свo6oAa illдивiдyальнoгo Poзвиткy i тBoPчoсти лroдськoi
oдиницi - oсtloвtlиМ пpинципol\,t 6утя i poзBиткy нaцii. I{i pиси
мatoть oсo6ливy гoстPoтy y вiднoшеllнi Ao yкpаiнськoi нацii й
yкpaiнськoi лIoAиttи' B яких AyxoBiстЬ' oсo6oвiсть, свo6oдa i твopre
пiд.метнiсть - це oсI{oвнi i дрке сильнo poзвиненi елeмeнти 6утя.

I{е нe е якiсь a6стpaктнi визЕIачeння' тiдьки пpoтистaвнi зaсаArrичi
дiевi tlaстartoви, якi закoнoмipнo oпpедiлtotoть цiлкoм пpoтилeх<нi
нaс.дiдки B пPaктичнoмy rкиттi.

Bсе тщ скaза}Ie пiд aдpeсoю кoмyнiзмy вiднoситься Ao всiх вiAмiн
мaPксизмy' Hезaле2l(нo вiд тoгo, як BotIи нa3иBaloться: кoмyнiзм,
нaцioнaл-кoмylliзм, сoцiялiзм, чи iнaкrце. Heведике знaчеIrня Мaloть
piзницi пoмiя< }tими в пooAинoких питаII}rяx' 6o спiдьнi свiтoглядoвi
вiдпpавнi та пpoгpaмoвi, сyспiльнo-пoлiтичнi 3асаAи' якщo iх
кotlсеKBeнтнo впPoBaAЯ(yвaти B )|(иття' AoвoAять Ao тих самих
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нaслiдкiв, якi 6aчимo в пpaктицi 6oдьrцeвизмy, тiтoiзмy' чи в
кoм1пriстиннoмy Китai. Toмy в oцiнцi кoмyнiз1пo.rиx i спopiднеtlиx з
кoмyнiзмoм мapксiвськo. сoцiялiстиvtlиx тенAeIIцiй не мorкнa Aaвaти
сe6е зIl|И^ИTv| тиIvt' щo цi теllAeнцii стаBJlятЬся BoPo)ке Ao
6oдьIцeвизмy. Tpe6а AиBитисЬ в пePIцy чeРгy нa тe' чи oснoвнi зaсаAи
пooAиtIoких нaIrpямкiв пpoтиставнi, зи oднoзгiднi 3 зaсaAalvtи
кoм1пliстиvнoi дoктpини, щo ii най6iдьIц пoслiдoвнoto pеaлiзацiеro е _
6oльшeвицькa систeма.

Увaх<aro, щo нaвеAенtur пPoтист€rвнoсти мiяс нaцioналiстИЧ|IИМv|
й кoмyнiстичtlиМи зaсаAalvtи в зaтoPкнених пит€lннях, пpи poзглядaннi
iдейнo-пpoгpa},toвих теrrAенцiй гpyпи uoпoзицii ' ' , не е нeвмiсним,
пolvtиIvlo тoгo' щo вotlа нe гrРизнa€тЬся дo кoм1пriстич}loгo хaPaктePy
свoix тeнденцiй, якi е сyпeperнi з пoзицiями oУH. Адe HеМa€ B тol}ry
сщeстii, щo 

..oпo3ицiя'' в цiлoмy пpиймас кoмyнiстинlIий нaпpямoк.
Haс o6xoдить змiст. Кoди в якolvryсь зaсaAничolvly пpoгPaмoвoМy
питaннi тe3и гPyпи ..oгtoзицii'' сyпеpeннi з нaцioналiстич}lиМи' a зaтe
oAнoзгiAнi ни спopiдненi з кoмyнiстичHими. To цiеi сyтi нe мox<е
змiнити B)l(ивaння тaких' чи iншиx lrазв. Ta rlaйвая<дивilllиIvl € тe'
щo l\,tи PoзгJlЯда€Ir,ro цi спpaви в aспeктi 6opoть6и з мoскoвськo-
кoмyнiстинним 6oдьшeви3МoМ' в якiй iдейнo-пpoгpaмoвий фpoнт мaс
AyЯ(е Ba)I(кe й виpiшнe знaчellllя. Tакий poзгJlJlA' з пpиpoди pевi,
мyсить вiдpiзнитися вiA aкaAeмiчtloгo тPактyвaI{I{Я питaнь.

Пoмirtс Aвoпra скpaйне ПpoтистaвI{иМи пPoгPaмoвими систеIиaми
мoже iсtlyвaти - i чaстo так 6рaе _ цiлий pяд пеpехiдних кoнцепцiй,
пo яKиx' Ivtoв пo схiдцях, мo)I(Ila пеpeйти вiA oAнoi скpaйtloсти дo
Apyгoi, 6ез великиx piзниць пoмirк с}rМея(ними ст}ПeнЯIvlи. Але пpи
тaкiй нaйгoстpiшiй i всеoхoпдIotoчiй 6opoть6i, якa ведeться мi.lк
yкpаiнським нaцioнaлiстичIlиIvr BизBoдьHиIVI Pyхoм i 6oльIшeвизмoм,
ствoPIo€тьсЯ зoвсiм irlший, 6oсвиЙ yклад. Biн вiдзнaзaеться пepeдyсiм
tlепPoxoAиIvloю фpoнтoвolo дiнiсlo й yкpiпленими пoзицiями o6а6iч
неi. B iдеoлoгivнiй 6opoть6i всi piзницi зaгoстProloться' a He
злaгiднюroться. Усi сиjlи' щo Airoть в пoлi 6oю, ст€lloть пo oднiй, яи
Apyгiй стopoнi i дoлрytoтьсll Ao гoJroвнoi сили, в yкpiплених rloзицiяx,
a нe 3адиlцaloться нa пepeдпiлдi. Гoдoвний пдян психoлoгiннoi,
iд,еoдoгiчнoi вiйни пoдягa€ в тo]vry' щo6 мopааьнo poз6ити пoзицii
вoPoгa' так, щo6 Boни ttе AавaJrи }.lo}ry Я(oA}Ioi мopaльнoi пpислoни й
oпoPи' a з APyгoгo 6oкy _ якнaй6iдьшre скpiпити вJraснy iдейнy
твePAинlo' 3aхИcT|4T|4 ii пеPеA aтакalvlи вoPoга' зpo6ити ii
нeпoAaтJlиBoю нa всi йoгo мopальнo.пoдiтичнi 6oм6apдрання. Чaсoм
цiддto iAеoдoгiчнoi вiйни € витиснeннЯ вoPoгa з йoгo влaсних пoзицiй,
пеPеxoIIдеtlня ix та зpo6лення з ниx вдaсt{oi твеpдинi. Taкa стpaтегiя
Ayrке не6eзпеvнa тoдi, KoJrи A,l,l il пepeвeдeння пPиxoAиться вихoAити
з BJtaсних yкpiпlrень i звoдити 6oi пiд вoPo'(иtt{и твePAиHями' B яки)(
пPoтивник сиAить мiцtlo. Hа пoпеpеднiх стopiнках я вкaзaв нa тe'
щo пд,Iн пePеxoпдeння вiA 6oдьIпеви3п{y кoм1пtiстивнoi пpoгpaми й
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aтaкyBaнrrя йoгo з тих пoзицiй € цiдкoм нeпРидaтниМ д'o Bи3BoДьнoi
пPoти6oльIIIевицькoi PеBoдloцii. Koxснe нa6дruкення Ao IиaPксiвсЬкI,rjк'
сoцiядiстичtIo-кoмytliстичЕIих пPoгPaМoвиx пoзицiй' твoPеtIня
пePeхiAIrих пolr,toстiB Ao них y piзних питаI{няx' пPи iсryloчoмy
пoдo)l(еннi п/ta€ 3нaчeння y,rягaння iдeЙнoмy напoPoвi вoPoгa' a не
aтaкyваtltlя йoгo. HaйiстoтHiIциIt{ в тенAeнцii "oпoзицii" B iAeoJroгiчrro-
пPoгPaмoвих питаHtlях е iAейне зaJloDrання' зневipa щoдo пPa-
виJlьtloсти iAеoдoгii й пpoгpaми yкPairrсЬкoгo PевoдIoцiйнoгo
нацioнaлiзмy i щoдo ii пpидатнoсти в 6opoть6i з кoм1пriстивним
6oдьцreвизмoм. 3 тoi зневiPи пoxoAить' a6o неto lt{oтиBy€тьсЯ' -
шyкaння iнtцих пoзицiй, як iAейнoi 6aзи 

^ttя 
тoi 6opoть6и' i тo

Iп}.кaння пo дiнii нa6дил<ення Ao маPксистських тeз. Hoсii тoi зневiPи
i таких lпyкaнь твeРAятЬ' щo Boни скpiплюroть' а tlе пoсла6дroють
i^eЙниЙ фpoнт yкpаiнськoi pевoлroцii. Але Aiйснiсть е iнIцa. Бo i самa
знeвipa, сaме вiдстyп,leння вiA нaцioналiстичниx iдeйних пoзицiй с
актoм сла6oсти' залolvlaння' а ще 6iльпre Iцyкання тaкoгo пiдкpiп.пeння
€ tlpoявolvt iAейнoi, 6oAай чaстиlrнoi кaпiтyляцii пepeд вopoгoм. Бo в
ситyaцii нaйгoстpiшoi всеoхoпдtoloчoi 6opoть6и мiл< Aвoпra
пPoтистaBними 6irуaми пepесyваЕrня якoiсь чaстки BiA oAнoгo 6iгyra
в напpямi Apyгoгo' € пPoяBoDr тягoтiння в тolvty напpямi, нeзaдеJI(Ho
вiA 6iдьuroгo' чи lt{еttlцoгo' скoкy.

He мoжeмo тPактyвaти пoстaви гp1rпи "oпoзицii" пo6локдивo' як
малoваrкнi вiд<илeння .rи зa6лyркення. Пo-пePшe' тoмy' щo це пPoяв
IIa oAl{orvty з найгoдoвнiшиx вiAтинкiв фpoнтy i вiн пiAпaAaс пiA
пPавиДa вo €нtloгo стatty. Пo-дpyгe, Iиa €Мo Ao Aiдa нe тiдьки з
вiдстyплеrIrlям самoi гpyпи "oпoзицii" вiA лiнii oУ}I, aде з [i
нaМaгaнHям пoтягtlyги тylи oУH i цiлий визвoJrЬнo-pевoлloцiйний

P}rх' ствoPити пеPeA yкpaiнським i стopoннiм свiтoм вPa,кеIltlяt щo
наIц Pyх пеpейrшoв нa пoзицii, якi зaстyпaе "oпoзицiя". Bкiнцi спPaвy
пoгipпlyс Ц€r Щo вoHa oпaн1вaдa 3П УгBP i з цьoгo oPгaнy зpo6иla
сo6i iнстpyмеtlт Aл,I пPoвoд,кyBaння свoiх нaмагaнь з пoвarкнirцими
нaслiдкaми. Гpyn" "oпoзицii'' пoчePeз зП УГBP нaltlaгa€тbся змiнити
пPиPoAy' iдeйнo-пpoгpaмoвиЙ змiст i пoлiтичниЙ }IaпPямoк
нaцioналiстичHoгo' peвoлtoцiйнo-визвoJlьHoгo Pyxy' пiAмiнити йoгo
стpaтeгiнний плян rlaцioнальнoi peвoлloцii.

I{им намaгaнняМ пPoтистaBимoсь з най6iдьшolo piшyriстto,
poзцiнюrorи iх як кpaйне rцкiAдивi д/rя визBoJrьних зIr{aгaнь. Iдeйнo-
пPoгPап4oвий змiст yкpаiнськoгo peвoлroцiйнoгo нaцioналiзпry нe
BтPaтиB свoсi вapтocти it cvtли, нaвпaки' Bикaзaв свoto стiйнiсть i
пpaвильнiсть y пpo6i найваяtчoi peвoлroцiйнoi 6opoть6и. B нашoмy
pyсi нe захиталaсь вipа y нaцioналiстичнi iAei, якi заxoпJlloloть всe нoвi
кaAPи нaцioнaлiстiв.peвoлtoцioнеpiв, Aа €тЬ iм МoPaдьrry сиJry
пPoAaBЯ(aти 6opoть6у в найвarкчиx yмoви}Iax сyvaснoi пiAпiльнoi
дiяльнoсти. Цi iдеi пPoниKaють Ao щoPаз IIIиPIIIих кpyгiв цiлoгo
нaPoдy' пoPиBаIoть iх свoеlo пPaвAoro' вкaзyroть свiтдий Iшлях дo вoli
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та пPитягаIoть iх Ao aктивнoi гtaсти в PoзгoPтaннi pевoлloцiйнoi
6opoтъ6и. Пpoяви iAейнoгo зa,lo}rання' якi зoсepeдились в гpyпi
"oпoзицiin, це яBища вiдпaдaння сдa6киx a6o захитaних oд,ниць. I{e
вiдotсpемленi пpoяви, якi зaвсiди 6рають y PoзвитI(y пoлiтиsних pщiв,
a TИNI 6iльшe в пpoцесi найгoстpiшoi pевoлloцiйнoi 6opoть6и. Алe
нaмагaння пoIциpити хвopo6y тaкoгo iAейнoгo зaлoDrаrrня нa
незaтoPкнеtly rreю цiлiсть нaцioналiстичних кадpiв, виМaгаG piшyних
пpoтизахoдiв.

He знaхoдимo пiдстaв д;rя стiйкoсти тe3и ,oпoзицii", 
щo -

мoвJUIB _ iдеi й пPoгPaМa oУH в зyаapi з кoм1пriстичнolo AoктPиtIoю
пoка3а^ись в piзних тoчкаx слa6шими, vи гipurими. Ha oснoвi
РoзBиткy пpoти6oльшевицькoi 6opoть6и y нaс скpiпля€тЬсl цiдкoм
пPoтидeя(Hе пеpeкoн€lння. Якpaз iдеi oУH Aaють яutиЙ, чiткий змiст
i нaпpям нaцioнaльнo - визвoдьнiй peвoлtoцii, Iиaroть вeJrикy
пPитягaючy мo6iлiзyroнy cv|^У' Boни стaнoвJlЯть нaйyспiulнiшe
пPистaвJrеI{Hя тoтальнiй кoмyнiсгивнiй дoктpинi в плoщинi сyспiльнo -
пoдiтичних кoнцeпцiй. .Д.aльший Poзвитoк нaцioнaльнo-визвoльнoi,
пpoти6oльlueвицькoi pевoлtoцii, i i скpiплення, пoшиPeI{ня i
пoгди6лeння - вимaга € нe пiAмiни aнi спpaваюBaння oснoBllиx
нaцioнaлiстичtlих iдeй, тiльки ii пoвнiшoгo Poзвинeння i нaй6iльшoгo
пoIIIиPеtItlя.

Увaя<аемo зa цiлкoм }rиJrЬнy й tuкiдливy кoнцепцito, щo y
пo6opювaннi 6oльrпeвизмy тpe6a poзpiжнювaти кoмyrriстиvrIy
тeoPетичнy пPoгPaмy вiд пpaктики 6oдьцrевицькoi систеIvtи' B тoмy
змиoti, щo6 все лихo в6aчaти в самiй пpaктицi, незгiднiй 3
кoмyнiстиннoю тeopiсlo, якi гoAi вiдмoвляти 6oдaй дeякиx пoзитивiв.
Haпrе пpинципoвe нaстaвлeнtlя дo кoмyнiстичнoi дoктpини, дo ii
засaAничих свiтoглядoвиx зaдoл(eнь i Ao сyспiльнo-пoдiтичних
пoстyltятiв, нaскpiзь нeгaтивнe' вoPoл(e. Якpaз кoмyнiстиvнy AoктPиHy
yв€Dкаrмo 3a oснoвнe з,lo' якe в-пapi з мoскoBсЬким iмпepiялiзмoм i
йoгo дщoм i нapiвнi з Hv|Mv| пoPoAилo й вигoдyвaДo )кaхдиBy
6o.lrьпreвицькy систeмy' з yсiмa ii нeлюдськими пPактикalrtи.
Bисзiтдroвaти Й нaп'ятнрaти 6oльIпевицькy за6piханiсть тpe6a в тaкиЙ
спoсi6, щo6 цим 6ити oднакoвo пPaктикy 6oльшeвизмy, як i
кoм1пliстиvнy тeopilo, якa веAe Ao нaй6iдьшoгo з,la' а тiльки
пPисJloHto€ й пpикparпyе свoi пpaвдивi нaстаIloви piзними фpaзaми.
Без iAейнoгo пepе6opeння кoмyнiсгиrнoi дoктpини' Ao саIvIих Гi oснoв,
нe tlro)ке 6ри спpaвxсньoi пеpемoти нaA 6oдьrцeвизмolvt' a тим 6iдьшe
tlе мo}I(е PoзгoPHyгись пePeмoх(на пpoти6oльIIIеBицькa peвoлtoцiя.
Бити в самy 6oльrшевицbкy пPактикy' зaJlицtaloчи кoмyнiстиrнy
тeopilo, 6улo 6 тaкиIr{ сaМиrr{ AaPемниIvr зУcv|^^ЯN|, як скoшyвaти самi
BePIIrки 6yAявsя й oсетy, зarrliсть BиPиBaти iх з кopiнням.

Piвнorк oпePативrra дoцiльll iсть, Щo6 пPи€t{ати нaйшrиpшi
нapoднi мaси Ao iAеi aнти6oJrьIпeвицькoi нaцioнальнo-визвoдьнoi
pевoлtoцii i залyvрaти ix Ao aктивнoi 6opoть6и, BиI\,rага€
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всестoPoнtIьoгo' пoBtloгo i пoслiдoвнoгo пo6oPloвaння всiх
едeмeнтiв 6oдьIцевизмy: кoмyl{iстичHoi AoктPини' 6oДьпIeвицькoi
системи й pея<имy. I{iлкoм tIе пoгoAя(y€}toсЬ з дiaгнoзolo
oпoзицiйнoi кoнцeпцii, Щo BoPoжiсть нaPoAtlиx мaс сyпPoти
6oдьrцeвизмy зoсеPeдlкy €ться тiдьки нa пРактицi 6oльшeвицькoi
систеlt{и й дiйснoсти' a не сltгa€ Ao вiAкинeння сaМих кoмyнiстиrних
зaсaA' якi, мoвляв' 3aга^ьнo yва,кa€ться зa пРaвидьtli й дo6pi. Taкa
Aвoякiсть в oцiнцi настaвJtеtlHя наPo.цнiх мaс нe мa €  oсtloв.
Бoльruевицькa дiйсltiсть rlРезeнтy€ нaPoAoBi кoмyнiстичtly AoктPинy
й пpактикy сoвстськoi системи в oAиtt i тoЙ самий спoсi6. oднe i
APyге нaкиAа€ться тиМи самиIr{и п{eтoAами тoтaJrьнoгo пpимyсy й
ЦacИ^^Я, з 6eзoглядниIи винищyBaHHяIvI всегo' щo в 6yдь-якiй мipi
6ую 6 пPoтистaвним. Як кoмyнiстиrнa пPoгPaIvtа' тaк сaмo й
6oльшrевицькa д.iйснiсть, y всiх i i  l taйгipпlих BиAax' пiднoситься
цинirнoю AивнoIo 6pеxнеro сoветськoi пPoIraгaнAи Як нaйвище
Aoсягнеttt lя' гroстyп i нe6yвaле щaстя AДя IrаPoAy. Усi пpактики
6oльIшeвицькoi дeспoтi i , кpайньoгo гt lodдeнItя й oэке6paчyван}rя
l lapoднix мас тa нaйrrсаxдивiцroгo теPopy o6гpyнтoвyеться iI
пoясHIo€ться кoмyнiстиvними зaсаAaми' пo6yAoвolo кo}ryнiзмy зa
мaPксo-/lенiнськoro пpoгPaIvtoю. Toя< i в нapoднiй свiдoмoстi
кoмyнiстинlra пPoгPaМа i 6oльпreвицькa пPaктикa стaнoва,Iть oAне
й те саме. Tа самa HенaвистЬ' якy ttаpo.ц мa €  Ao всiх пpaктик
6oльtшевицькoгo Pе)I(иlvly й кoмyнiстичнoi систeми' }IaпPaвдеrla в
нeмel{шiй мipi i  пpoти цiлoi кoмyнiстичнoi AoктPиrrи. Bслiд зa цим,
зpoзyмiння й симпaтito нapoднiх tvlaс мoя(е lНaЙTv|' тiдьки такий
peвoлloцiйниit ttpoти6oJrbшeвицький Рy*, який так самo гoстPo
зaсyA)кy€ й пoвlIiстto пo6oproе цiлiсть 6oльшeвицькoгo кoмyнiзмy,
йoгo тeopeтиvl.I i ,  пpoгpамoвi oснoви й пpaктиvнi вияви. Haтoмiсть
6eзпiAстaвнe ;. loзpiзнloвaHня мiя< дoктpиItoro i пРaктикolo кo-
мyнiзмy мox(e сTPit{yти Ti^ьки пiдoзpiння, нехiть пPoтикoмy-
нiстичнo I{астPo €I{иx мaс.

BiAкдик на тe' щo сePeAнi й мoлoдшi генеpацii пiAсoвGтськиx
наpoдiв rlе знatoть rкoдrtoi iнцloi дiйснoсти aнi сyспiльнo.пoлiтичнoi
систeми' як тiдьки кoмyнiстиvнУ, _ 3 цьoМy BiAHoцIенHi нe Iиa €
3нaчeнЕя. Бo зaтe вoни м€tloть гди6oкe пP€lктичне пiзнaннЯ кoмyнiзмy
в yсiх йoгo BиAаx i гipким пеPФкиттям зPoA2кеHe скpайне tlегaтивнe
вiднourення }цo tlьoгo. ф гли6oка нeHaBисть Ao кoмyl{iзмy в цiлoмy
€ гoдoвниМ eдемe}Iтoп{ пpoти6oльпreвицькoгo пoтeнцiйнo
peвoлloцiйнoгo нaстaвJleння наPoA}liй мас. Boни нaйAorцкyдьIriшe
BiAч}BaIoть МtIoгoстoРotlнi хtиттсвi 6paки й пoтpе6и' яких
6oльшeвицькa Aiйснiсть rriяк }tе зaспoкoro€ i мaroть пРиPoAн€ вiдвyгтя
нaцioнaльнo-пoлiтичнoi i сyспiльнoi кPивAи i спpaведtиBoсти. цe €
пpиpoAня' пpигo)t(а пoчва A^я ви3вo,lь}lo-Peвoлloцiйнoгo Pyхy.
3aвдaнням такoгo PУхУ €, 3 oA}Ioгo 6oкy, дaти кoнцeпцito, плянi
opгaнiзацiйнi фopми дy'lя lIIиPoкoi визвoдьнoi peвoлtoцii, в якiй нapoднi
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It{aси активtloю 6opoть6oю пoвaДятb зHеrraBиA,I(eнy D{oскoвськy
oкyпaцiю' кoМyHiсTичtIий Pеx(им i системy. 3 дpщoгo 6oкy - мае
Aати rrаPoAoBi нoByпoзитиBнy пPoгPalvty нaйкpaщoгo' спPaBeAДиBoгo
пoPяд'кyвaння i poзвиткy ,киття нацii в сaмoстiйнiй AеP)кaBi' згiAнo 3
пpиpoдtiми пoтpе6aми й 6алсaннями цiJroгo нapoAy' yсix йoгo чaстин
тa кoя(нoi JlIоAсЬкoi oAиницi. Пpoгparvra Bи3вoдь[Io-PевoJrloцiйHoгo P}rх!
N|Уc|4Tь 6yти виpaзнo пPoтист€lBнoIo Ao кoмyнiстичrroi' як B oсtIoBHиx
3aсaAaх' тaк i B пPaктич}Iиx пoстyлятaх. Boнa мaе вiAпoвiAaти i
HaAaвaти скpистaлiзoвaнy фopмy ти}{ 3aгаJlьtlиIvr 6aясaнняпr, щo
Я(ивyть в AyIцi HaPoAy й oкpeмoi JlIoAиtlи' 6oAaй в нечiткиx 3aPисаx
чи в пiAсвiAoмoстi. Pевoлloцiйнv|Й PУх не rr{o)кe o6rvrел<yватись тi,rЬки
Ao тoгo' щo самo визpino в наpoднiй свiдoмoстi, Bi}r rvtyсить сIIoBHити
твopзo - фopмyloчy PoJrIo' Aaвaти нapoAoвi iдei, визнанрaти пPoгPaмoвi
цiлi, Ao якиx тpe6a змaгaти' нaкPeсЛювaти шJrяx 6oPoть6и Й
opгaнiзрaти вiAгloвiAнi дii. Bистаpsить' як це Bсе' щo Hесе визвoдьHий
pщ, вiдпoвiдaс дylпi нaРoAy' йoгo пoтpe6aм i 6aлсaнням' тoд,i вitl
знaйAе сepeA нaPoAy Bизнaння й станe пPoвiAtlикolvl в йoгo
iстopиrнoмy пPямyвaннi. Tакoro мyситЬ 6уи poля }raцioнaдiсгичнoгo

Pyхy, тaкe йoгo iстopиslrе пPизнaче}Iня. Аде пеPеyIvIoBoIo €
викPистaДi3yBаtIня вJlaсниx нацiotlаJriстиtttlиx iдей, нeпoхитнa BiPа B
них i нездoп{нe. ПoсJtiAoBtIе пPяIr{yBaнIIя Ao iiх зAiйснення.

Tак сaмo, як B rtитaннi свiAoмoсти пiAсoв€тсЬкиx нaPoA}riх мaс'
вiдкидaемo тeзy ..oпoзицiin 

щoAo тoгo' який е^eмеЕrт ма€ вiAoгPaти
пpoвiднy PoJlto y BизвoJrЬHiй pевoлtoцii i в 6yлрaннi незajrе)кнoi
AеP,I(aBи. liлкoм фaльurивo € Ayмaти, щo тoй caмИЙ eлеIttеtlт' який
в 6oдьцrевицькiй систеD{i ви6ивaеться свo€Io динaltiкolo, aктиBlliстю i
яKv|Й тBoPить пpoвiднy BePсTвy в 6oдьurевицькiй пapтiйнiй i
aдмiнiстpацiйнiй мaшинi, Dlo,ке спoBняти пpoвiднy PoJlIo в
пPoти6oдьIIIeвицькiй pевoлloцii, щo вiн €Aиний здi6ний Ao цЬoгo тoмy'
щo вiн oxoплlo€ всix пpиpoдньo tlайспoсi6нiцlих i нaйaктивнiцrих
дюд.ей. 3a тaким висlloвкolvr кPи€тЬся п^vrTKv|v|, меxaнiчrrий пiдxiд Ao
спPaви. Cпoсi6нiсть i активнiсть' нaвiть y HoPIvtaдьних' свo6iAних
я(итт€вих o6ставинах. Piдкo 6рaс }rrriвePсaдьнoгo хаPaктePy, звивaйнo
цi пpик.шrети rиаIoть якvti.tcь визнaчeний нaпPяМ. Tим 6iдьure y цiлкoм
непpиpoднiх o6стaвинax кoмyHiстичtloгo тoтaдiзIvty й AиктaтУ?И, B
систеlt{i зaгaJrьнoгo стpaхy й теpopy, пPиPoA}Ul дIoAсbкa свсl6iAнiсть i
гiн Ao активнoсти rиo2l(е Po3виватись i свo6iшro BИЯBIlятvtcь a6o в
нaпPямi' як|4Й rlPИПv|сy€ кoмyнiстичнa Aoктpинa й 6oльшeвицький

Pе,t(иIt{' a6o в таких дiлянкaх твoPчoсти i пpaцi, в яких € нaйп{еншi
мo,кдиBoстi кoнфлiктy 3 дi}ri €Io l(olиyrriстичнoi пapтii. B piзних нe-
пoдiтичних гaJryзях Ivro}I(Hа знaЙти 6aгaтo пoPяAHиx' висoкoваpтiсних
лto.цей тeя( нa Bизнaчни)(' кеpiвниx ста}loвищаx. 3aтe в тaки)( сектoPаx'
B якиx пoдiтичнi мoмeнти стaloть нa пePlцoмy мiсцi, в кoмпapтii i в
дepясaвнiй aдмiнiстpaцii, дoмiнytoть Aвa типи лroдей: пepeкoнанi
кoмyнiсти й 6eзiдeйнi, 6езпpинципнi кapiеpисти, якi зaдrя влaснoi
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каpiеpи й кopисти Bислyгyloться 6oдьшевикaпr. ЖoAен з тиx типiв не
п{o)кe мaти МiсI{я, a тиIvt 6iДЬrце пpoвiдtoi poлi в пPoти6oдьIIIeвицькiй
нaцioнaдьнo - ви3Boдьнiй peвoлtoцii.

Питaння кaдpiв, зoкPемa пPoBiAIIих' - найвaлtнilце A,lя якoсти
й poзвиткy pевoлloцiйнoi 6opoть6и. Якi кaдpи, якa ix мoPaльна
ваpтiсть i яке iх iAeйнo.пoдiтичне Haстaв,reння, тaкиЙ с цiлий pщ'

щo нa них сгIipaеться. 3opiентoвyвaти пpoти6oаьшeвицькy peвoлtoцilo
нa пPитягненt{я Ao визнaчнoi aктивнoi }дIaсти в нiй пеpекoнaних'
iдейниx кoмyнiстiв, активiстiв 6olьшeвицькoi системи' _ цe вияв
кpaйнoгo 6eзглyздя, а6o пiдстyп}Iе пеPеAaBанHя спPави pевoлloцii в
кoмyнiстивнi Pyки.

Укpаiя ськa нaцioн альнo - BизBoдьнa peвoлtoцiя lrroл(e PoзPФ(oByвaти
на пpoвiднy й aктивнy PoJlIo B ii 6opoть6i тiдьки iAейнo вapтiсних,
п"тpioти''них i антикoмyнiстизних едeментiв. Taкi е в Укpaiнi i е i*
6aгатo, пoмимo всix 6oльIдевицbкru( винищyвaнь. iх не tt,toжнa lцyкaти
сеPеA aктиBiстiв з кoМпaPтii й doдьureвицькoi дepжaвнo]l мaIцини.
}Iацioнaльнo-вapтiснi, aнти6oльшевицькi едеtrleнти' телс тi, щo щe He
схoпденi кoнспipaтивнoю aкцiсro нaцioнaлiстичHoгo peвoлloцiйнoгo
пiдпiлля, стaP€uoться нeпoмiтнo po6ити якyсь нaцiotlаJlьнo кoPис}ry
po6oтy, чи 6o^aЙ пеPетPивaти 6oльшевицьке pyйнрaння нaцii,
скPивaIoчи свo€ пPaвAиBe нaстaв,lенtlя зa пPикPиBкoIo пaсивHoсти'
нeЬaцiкaвлeння, невмiння й неспoсi6нoсти. I{е пPaвAa' щo y
сyчaсlloмy нЕUlвнott{y хситтi, яке нaкиAa€' чи яке щe Aoпyска€
6oльпreвицька системa, цi eлeмeнти пaсивнi, мaдoaктиBнi, tи нa
вигJUIA тyпi. Алe € 3асаAничoю пoмиJrкolo Aylr{aти. II]o всi вotlи €
тaкими 3 пPиРoAи. Tiльки кoмyнiзм, систelr{а мoскoBськo-
6oльшевицькoг0 пotlеBoлеll}Iя й винищyвaння зpo6или ix тaкими, lи
застaвилa тaкими пPикиAaтись. Boнa нe Aa€ iм poзвинyти пPиPoAIIш(
здi6нoстeй, якi в 6aгaтьox з них с, aнi aктивtloсти в тaкoмy нaпpямi,
якиЙ 6ув 6и iм пo дyIпi, який згiAний з iх вн1пpiшнiм пaтpioтичtlим
нaставДeн}Iям. Hезaглyuleнa нацioнa,rЬHa сoBiсть нe пoзBoJt,I€ iм

PoзгoPтaти свolх зAi6нoстей на glР(6y 6oдьшевикa}t' як цe po6лять
кoмyнiсти й кapiеpисти.

Укpaiнськa peвoлroцiя мa€ B пеPIIIy чеPгy poз6ити цi oкoви. Boнa

кoзацьких нaщaAкiв. ГIлщ pевoлlоцii пePеoPе цiдe ,Kи|TTЯ, a
нaйвал<нiIце, - вiн пiднiмe rrа пoBеPхяto )I(иття нoвi, пpидавлeнi
6oдьшeвизмoм сиди' виABигнe нoвi тадaни, нoвi пpoвiднi активнi
сили. opгaнiзoванi пiAпiдьнi кatPи yкpaiнськoгo нaцioнailстичtloгo

Pyхy маIоть нaцioнaлiст v|ЧI|ИIqv| iдеями, pевoлroцiйнoю 6opoть6oю й
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пjrянoвolo визвoдЬHolо дiяльнiстlo Bикдикaти it унaпpямити пPoцeс
всeзpoстaюsoi лaнцюгoвoi експдьoзii зaгa,lьнoгo зPивy
нaцioнaльнoi peвoлloцii, якa свo €}o iAейнiстro й динaмiкolo
зaхoплIoBaтиIиe все нoвi й щopaз шиpшi сиаи нaцii. Bipимo i знa€п{o,
щo тaкa pевoлtoцiя lvlo)кДиBa' щo вoнa poзгoPнeться y вiдпoвiднiй
пpигorкiй ситyaцii, якa нaпевЕIe пpийдe. Уся нaшa дiяльнiсть
нaпPaвJrе}Ia на [i всестoPoнню пiдгoтoвy й зopгaнiзрaння. B кaДPи
yкpaiнськoi нaцioнaльнo-визвoдьнoi pевoлloцii BхoAЯтЬ сьoгoднi i
пoпoвнятиIr{yть ix в 6yдyrнoстi, в нaйIшиptпих мaсштa6ах, тi
eJlеIr{енти' якi нoсять в дyпri кpaйню вopo>t<iсть i неllaвисть дo
D{oскoBськoгo пotlеBoJlення' Ao 6oльшeвизмy, Ao кoмyнiстиsнoi
AoктPиI{и i ii peалiзацii в 6oдьцreвицькiй систeмi тa в яких гopитЬ
пaтpioтиянa дю6oв дo Укpаiни. 36poйнo-пoдiтичнa 6opoть6a oУH-
УГИ тeпepiшньoгo пеpioдy мa€ зa гoДoBнe зaвAаtItIя якpaз те, щo6
poз6yдити Apiмaюvi в yкpаiнськoмy нapoдi пpoти6oльlпевицькi
peвoлroцiйнi пoтeнцii, щo6 зпrodiлiзрaти й зaктивiзyвaти Ao
визвoльнoi 6opoть6и тиx yсiх, щo в>I(е lvlaють вiдпoвiдre настaвденI{я
a6o пiдклaд Ao ньoгo. Пpoвiдним eJrеIr,tetIтoIYI i гoдoвним активolvr
нaшoi pевoлloцii е i 6yдyть Яpeми сьoгoднiпrньoi пiд6oльlпeвицькoi
дiйснoсти, тi, щo iх вopoлta систеМa зpo6илa невiдьникаrии чи
пPиIr{yси.Пa зaтaIoBаTи' мaскyвaти пpaвдивi нaцioнальнo - пaтpioтиrнi
iнтенцii ixньoi пpaцi в piзних галyзях i нa piзниx щa6лях
пiд6oльrшeвицькoгo ,киття. цi Яpeми в пpoцeсi Рoзгopтання
нaцioнaльнoi pевoлloцii стaнyть Гaлaйдaми. А пpивeдyть Ao тoгo
тiдьки вiткi iдеi yкpaiнськoгo нaцioнaаiзмy' кotlцепцiя нaцioнaльнo-
визвoдьнoi pевoлloцii, 6eзкoмпpoмiсoвoгo 3нищення lvloскoвськoгo
пoневoдення i кoмyнiзмy в Укpaiнi тa Ireпepepвrra 6opoть6a
yкpaiнськoгo нaцioнaлiстичtIoгo' peвoлtoцiЙнoгo Pyxy.

Taкoю с й мyсить 6yти зaсяAничa нaстaнoBa' пдяtI нaцIoгo Pyхy.
I]е зoвсiм iнцrий нaпPям вiA тoгo' якиЙ пiдсyвaс кoнцепцiя
"oпoзицii", щo ц}.Pa€тЬся yкpaiнсьKoгo PeвoдIoцiйнoгo нaцioнaлiзмy,
rraпI Pyх тPактy€ тiдьки яK си,roвy й дiевy 6aзy, щo6 йoгo пеpетягнyти
тyAи' кyAи сaмa тягoтi €, _ Ao 

..здo6ркiв хсoвтнeвoi pевoлloцii'' i дo
Bип,rек€lних кoмyнiстиsнoto AoктPи}Ioю й 6oдьшeвицькolo систeмolo
"пpoвiдних, динамiвниx" кaдpiв. Це двa пеpеxpеснi lц^,Iхи' якi ведyгь
дo цiакoм iнIциx цiлeй. Хoч нa пеPехPeстю шJr,Ix oпoзицiйнoi
кoнцепцii тeя( мaPкy€ться тoro сaМolo тa6дичкoto - 

uУкpaiнськa

Haцioнальнa Pевoлloцiяn, uCамoстiйнa Co6opна Укpаiнська
,Д.eprкaвan, _ Еиe це тiдьки o6мaн чи самoo6мaн,6o тPaса тoгo пIдя)ry
не Bе.це й нiкoди нe AoBеAe Ao тиx цiдей.

У плoщинi Aiевoi пoдiтики зaкoPAoнoм 3П УГBP BeAе тeх(
t1iлкoм пPoтиJle)кнy лiнito вiд сaмoстiЯницькoi пoliтики oУH. Йoгo
Itttдiтичнa пPaктика яв,lJI€ться 6eзпpинципнoro opiентацiею нa сIIIА
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в тoй час' кoJrи aIиеPикaнсЬKa пo;riтикa вiAнoснo Укpaillи i iнпrих
пiAсoв€тсЬких нaPoAiв BиPазIlo Bзя,la кyPс I{a пiддep>ккy
пpopoсiйськoi €Aинol{еAi,lимськoi кoнцепцii й мoскoвськиx
iмпеpiялiстич}tих сид' цiлкoм iгнopylovи визвoдьнi змaгaння Укpaiни
зa AeP2I(авHy не3a^еx(tliстb.

Cyraсний пoлiтичний мoМeнт € Ay,I(е вая<дивий з oг,lядy Ha
Aaдекoся,l(lli poзвиткoвi насдiAки yстiйHеrrиx тепеP Haпpямкiв. {е
It{oмеtlт кpистaлiзaцii iAейниx i пoдiтичних фpoнтiв y poзгpi мiл< CCCP
i зaxiднiм 6дьoкoпr. Teпеp, зoкРelvta' викpaсталiзoвyloтЬся пoлiтичнi
кoнцепцii i пдяни зaxiAнiх AеP)I(aB' B питaнtlяx цiлoгo пiA6oль-
цIeBицькoгo пPoстoPy' yстaдIo€TЬся oцiнкa Aiючиx в HЬolr,ty тeнденцiй
i сил, стaвлеtlня Ao }Iих' yклaдаIoтьсл кдичi Aдя Koя(ttoгo нapoAy }ra
чaс вiйни i пдяни май6yтньot'o пo.6oдьцreвицькoгo ладy. Biд вислiдy
цьoгo пPoцeсy y вeликiй мipi зaлеэкaтимe мaЙ6утнiй poзвитoк. Пpo
oстaтoчний висдiд, piшaтиме пepeдyсiм сам yкpaiнський наpoд,
piIпщiсть i сида йoгo 6opoть6и за пoвнy AePlI(aвEIy сyвеpeннiсть. Аде
не 6ез зHaчeння 6yде й те' чи вototoчi пpoти сссP Aеp)кави 6yдрь
пiддеpлсyвaти нalцy 6opoть6у i нaшi визвoдьнi цiлi, vи, пoд'i6нo як
s 79L7 -20 PP.' пoсTaвJlяться 6aйди<е Ao нaIпI4к зlltагatlь' a Aадyгь
BсeстoPoнHro aктивнy .цoпolvloгy нaцIим вoРoгaм' зoкPеМa 6iлим
rvroскoвським iмпсpiялiстaм, якi, зaмiсть пpoти 6oльшеBи3lvry' всi сиди
й нyлty Aoпoмoгy зy)I(иIoть нa тBoPення ,цРyгиx фpoнтiв пРoти
дepжaвнoi сaмoстiЙнoсти Укpаiни i ii сoloзникiв.

oAним з гoдoвних завAaнЬ yrсpaiнськoi самoстiйницькoi aкцii
зaкopAortoм € вп,lинyги rra пPиxильнe стaвJlеtlня стopoннiх AePx(аB'
зoкPеDra гoJroBHих пpoтивникiв CссP, Ao BизвoJlьнoi 6opoть6и i
самoстiйницькиx цiлeй yкpaiIrськoi нaцii. oдним, 6eзслipним зaсo6oм
дy'lя цьoгo е дo6pе пoстaBДена зoвнiцlньo-пoдiтичнa iнфopмaцiя й aкцiя
пPи€A}rIoванtUI пpиJo4,rьHикiв спpaви визвoJlеtltul Укpaiни. 3Ч oУH вeсь
raс po6лять B тol,ty напpямi нaй6iльшe, в пopiвняннi Ao всix iнtцих
дiloвиx зaкoPAorroм yкpaiнськиx lинникiв, Paзolt{ Bзятиx. Biдroснo 3П
УгBP мa€мo пoваrкний закиA' щo сaМе тiй дiлянцi, якa пoвиннa 6и
6yп,r гoroвниl}t пoJlеIvl йoгo Aiяльнoсти' вotlo пPисIUIчy€ нaйгreншe yваги
i стapaнь. 3aкopAoннe Пpeдстaвництвo УГBP нe виAa€ )кoAнoгo
чy)I(oпloвlloгo iнфopмaтивtloгo oPгaнyt зaмiсть нa зoвнirцню po6oтy
31глсиBa€ зaco6и i с*tlrи нa BиA€lв€lнtUl yкpaiнськoi гa3ети' яKa слркитЬ
зa тpи6yнy мaйстpенкiвськiй iAейнiй дивepзii в са:vroстiйницькoмy
тa6opi. I{e нaймapкaнтIliцrе y}Iaгjr,IAнto€, щo 

uoпoзицiя", oпarIрaвши
3П, зpo6илa 3 ньoгo нe спPав,шr€ 3aкopAoннe ГIpедстaвництвo УГBP,
тiдьки нoвий пoдiтичний твip пapтiйнoгo типy i пootyгoвyеться назвolo
i пpеpoгaтивarии 3П УгBP дДя свoiх гPyпoвI{x цiлей, aле не д6aс пpo
BикotlyвaнIrя вiдпoвiAниx заBAaнь.

.Д.pyга катeгopiя Aii з мeтoю впливaти нa пodтикy чрких AеP)каB
y нaшiЙ спpавi пoлЯгa€ на вiAгIoвiAнolvty Pеагyвaннi нa piзнi тенденцii
i пoтягнeння вiAнoснo вytrсoi пoлiтики. Cпецiяльнy yвaгy мyсимo

Лнст Стenoнo Бoндоpи дo нлeнir oУH з люгoro |953 p'

пPисвячyвaти пoстaвi alvtеPикaнськoi пoдiтики тa цiлoгo кoп{пJreксy
нaцioнaльнo-пoлiтичних пpo6лeм в зaсягy сьoгoднiшньoгo CCCP.
сIIIА € вeдyчolo Й гoдoвнolo сиJloк) цiaoгo зaxiдньoгo пPo-
ти6oдьпrевицЬкoгo 6льoкy, a пo-APyге' aмePикaнськa пoдiтикa нa
цьoМy вiдтинкy виявJrя€ться AoситЬ oпpeдiлeнoro й aктивнoto,
зн€D(oAиться B з}Iaчнo Aa.lrЬшolvty PoзBиткoвoмy стyпенi, нiяt пoлiтикa
6yAь-якoi iншoi заxiAньoi дeprкaви, якi щe не вихoAять зi стaAii
дoсл iдя<yвaн ня нeaктиBttoi пoвздеpхtJlивoсти.

Ha жaдь i нa нeкopисть yкpaiнськiй визвoдьнiй спpaвi, пoдiтикa
CIIIA aктивiзyсться пo дiнii пiддеpх<ки Dloскoвськoгo 6iдoгo
iмпepiялiзмy - едiнoнeдiлимствa. Пpи тoмy вoнa нe тiльки iгнopye
сaмoстiйницькi стpeмлiння Укpаiни il iншиx AaвнoпoнeBoдeниx
Мoсквolо нapoдiв, aJlе пPoявJr,I€ нa}taгaн}Iя пiдкopити iх
мoскoBським iмпеpiялiстичним тендeнцiям' зaстaвити yкpаiнськi
пoдiтичнi сили вiдстyпити вiA oснoвнoi lt{eти BизBoJlbllих змaгaнь i
пpиЙняти мiнiмaльнy цiль: yсyнeння 6oдьrцевицЬкoгo pеrrсимy й
системи з Aa,lьIIIoю пpинaлежнiстю Укpaiни дo poсiйськoi iмпepii в
}loBих yстPo €вих фopмax. Амеpикaнцi пoсlyгyroться lиeтoAaми
мaтеpiяльнoгo i пoдiтичнoгo тискy' пoслa6дroвaння нeпoкipних тиМ
нaмaгaнням сил, пiдсилroва}ltlя Haсад2кyвaння чинникiв aгеIIтyPtIoгo
типy. Якщo 6 цей нaпpяIt{oк нaAальIцe зaJlиIIIився дoмiнyюrим в
aмеPиканськiй пoлiтицi i мaв 6yти впеpтo пPoBoд2кyBaний пiд vaс
гapязoi вiйни з сссP i встaнoвдroвaння нoBoгo дaAy на мiсцi CCCP,
тo тpe6a 6и пеpeд6aчyвaти знaчнo гipшi нaoriдки, AдJI визBoJrьниx
зIиагaHь Укpaiни; зaмiсть iх пiддеpл<ки' гoтoB виникнyти нoвий
вopoлсий фpoнт rvtoскoвськoгo iмпepiялiстичttoгo нaпaAy зa
пiддеpxtкoto Aмеpики.

I{e виглядa€ тепеP пaPaAoксaJrЬнo i видaетьсЯ }Ieмo)к,lивим. Aле
чи 2I( нe тaкиIt,t сaпlим € те' щo тепеp po6ить alr{ePикаtlськa пoдiтика
нa цьoмy вiдтинкy, пiдpивaюви i вiдпrтoвxylosи властивi
пpoти6oльпreвицькi cv|^v| нaцioнaльнo-визвoдьнi PУxи, тa
пiдсилtoюrи нoвий п{oскoBський iмпеpiялiзм. B тoМy a}IaJroгiя Ao
захiAньoi пoдiтики в oстаннiй свiтoвiй вiйнi, яка AoBедa Ao тoгo' щo
всi кopисти з пePеIvloги нaд гiтлepiвськolo Hiмeччинolo i, в знavнiй
мipi, нaд Япoнiсro, IIPипa,lи сссP, який виpiс нa ведикy пoтщy й
ще 6ilьury загPoзy д,пя цiдoгo сBiтy, нi'( 6yв гiтлеpизм. He мo)I(емo
нiяк пoклaдaтись нa o6'eктивнy Paцiю д,lrя пpти6o,rьIIIеBицькиx сиJr'
тaк' як ми i] 6aчимo й oцiнloемo, aнi нa твepезий пoлiтиsниЙ глрA
зaхiдньoi пoдiтики. Haтoмiсть lvryсиIvro 6paти pеaльний стaн i фaкти
тaкиPtи' як вoни вияBляIoтЬсЯ нa Aiдi i з poзвиткoвиx тeнAенцiй
po6ити, вдaснi Bиснoвки - пepед6aвaти мaЙ6унi пoAii i вiAгloвiAнo
Peагyвaти на iх зapoдки в>ке сьoгoднi.

Cyпpoти щoPaз aктивнiцloгo кyPсy aМePиканськoi пoдiтики пo
лiнii пpopoсiйськoi кoнцeпцii, якa пoкaзy € нaявнa Aiйснiсть, нe
Bистaчa€ сaмa iнфopмативнa й вгoвoptolora дйльнiсть з 1п<paiнськoi
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стoPoни. I{iлий yкPairrсЬкий сaмoстiйI{ицький тa6oP' зoкpеD1a )к
Bи3вoль}Io-PeвoлIoцiйний pщ зaкopAoнoм Мyсить свo€to пoстaвoю i
KoEIкPетними пoJIiтичI{иМ и AiяМи пPoтистaвитися такolvry пoдiтичtloмy
кypсoвi. Bсi yкpaiнськi си,rи мyсять вiдпroвитися вiд спiвпpaцi з
aмеpикаtlсЬкиМи aкцiяIии й чиtlHикaми' якi 6езпoсePeAнЬo a6o
пoсePеAнЬo слyжaть пiAгoтoвцi й здiйснroвaнHto тиx пJrянiB
aМePикaнськoi пoДiтики y BiAIIoIценrri Ao Укpaiни й iнших нapoдiв,
пotlевoлe}tих в CCCP, i дo май6yтньoгo даAy }Ia мiсцi CCCP, -
Aoки ця пoдiтикa тPaктy € нашi визвoдьнi змaганtlя тiдьки як
AестPyктивHий фaктop пpoти 6oльцIевицькoгo пaнyванн,I' tIе Bизнa€
й не пiддep>кyе пoзитиBttиx цiлeй цих зМaгaнЬ AeP2кaBHoi
нeзалe)I(ЕIoсти Укpаiни й ii сoloзникiв, a 3aте пoпиPае пroскoвськi
iмпepiялiстичнi сили i ix напraгання вдieP'(aти Poсiйськy iМпePiю
кoцIтoм Aa,rьIIIoгo пoневoлeння наpoдiв. Tака вiAмoва спiвпpaцi
N|УcИT 6ути сoлiдаplla i виявлятись як piшщa пraнiфeстацiя
yкpaiнськol саМoстiйницькoi пoдiтики' a нe xoвaтись зa викРyти й
пPoхoдити нeпoМlт}lo.

B-паpi з тиIvr тpe6а пoсидювaти на всiх вiAтиHкaх пoзитиBнy
lleзaлeх(нy yкpaiнськy aкцiro зaкoPAoнoм i нaдавaти iй xаpaктеp
пPoтиставJrенrtя Ao нoвих lиoскoвськиx iмпepiялiстизниx зaтiй тa дo
пPoтeгyBarrня iх захiAними AеP)i(аBами. генеPаJrьний плян цяпloi 6ццii
й peaкцii пoвинeн 6уи тaкий': викaзати саrvroстiйнiсть i непoдaтлиBiсть
yкpaiнськoi визвoдьнoi пoлiтики, пoказати внрpirпнIo мiць i
Aiеспoсi6нiсть yкpаiнськoгo сaмoстiйницькoгo фpo'ry зaкoPAoнo}I тa
пePeкo}IдиBo yr{aгJrЯA}Iити, щo щpaiнськi сaп{oстiйницькi сиДи нa
УкpairIських 3емлях yяBЛJIIoть сo6oю, свo€ю динaмivнoto 6opoть6oro
тeпeP i свoсro пoтeнцiю нa 6yдyвe, нaйпoвахнirдий cИ^oBv|i|
пpoти6oльtпевицький фaктop в кopAoнaх CCCP; Aoвeсти Ao твePезoгo
yсвiдoмлeння цiлoгo з€rхoAy' щo yкpaiнськi самoсгiйницькi сиди твеPAo
стoять нa пoзицiях 6eзкoмпpoмiсoвoi 6opoTь6И 3a пoBнy AePя(aвнy
сyвepеннiсть i незалея<нiсть вiA Мoскви, 6opoть6и пPoти 6oJrьпIеви3мy-
кoмщiзмy i кoэкнoi вiдJиiни МoсKoвськoгo зaгaP6ницькoгo iмпepiядiзIt{y'
щo iх вiДlorцellня дo пpoти6oльtпевицькoгo фpo'ry захiдriх дepхсaв 6yде
3адe)кати вiд тoгo, як цi стaвляться Ao наIIIи)( ви3BoдьЕIи)( цiлей.
3мipясмo Ao oсЯгнеtlня тoгo' щo6 захiднi AeP)кaBи IIoв€Dкнo oцiнtoвали
силy i знarення yr<paiнськoгo BизBoдЬtto-PеBoJцoцiйнoгo pужy; щo6 вoни
yсвiдoмляли сo6i, щo сDo€ro пoдiтикoro Drolкyтb a6o зaпeвнити сo6i
спЬдiю i сoroзницькe вiдlroIпення Toi cиltv|, а6o пoстaвити пpoти свoiх
нaD{агань i пrтoвхнри ii Ao aктивtloгo спPoтивy й 6opoть6vl, кoltи
мoскoвськi нaмагaннЯ пPoти са}roстiйнoсти Укpaiни зa iх пoмiччlo
пePeнесyгьсЯ нa Укpaiнськi Зeмлi; щo6 зaxiд, зoкPемa сIIIА,
пеPекoнaдиФr, щo тiльки чеPез Aiйснe пoзитиBнe пiддepя<рaння
визвoJrьницькиx цiдей rr{o)кyть залeBнити сo6i спiвдiro yкpаiнськoгo
BизвoJlьIloгo фpoltтy, як в Укpaiнi тaк i 3aкoPAotloм, i нe вистapsaе
саIvla те:<rIiчна пiддepжкa з piвнoвaсним пPoвoA2|(yвaнняIи
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пPoтиса},toстiйницькoi, пpopoсiйськoi пoлiтики. Taким IIIл,Ixorи щe
найпeвнiше п{oэl(tlа Aoсягти змiни arrlepикaнськoi пoдiтики в напpямi
пPи:хидЬHoгo стaв,reння Ao спPaви дepлсaвнoi сarrloстiйнoсги Укpaiни i
пiддeprкрання ЕIaIIIик вивoJlьниx зIr{аIaнь. Якщo 6 не вдaлoся
AoсягHyти тЕlкoгo вислiдy й aмеpиканськa пoдiтикa iшдa 6 Aaдьrпe зa
пpopoсiйськolo' пPoтиyкPaiнськolo кoнцeпцiеlo, тo 6oдай yкpaiнськi
сaмoстiйницькi сиди закoPAoHoI}r зpo6иlи 6 yсe мoяtливe, щo6и
зaпo6iгти тaкo},ry rпкiдливoмy poзвиткoвi. Tакolo наIцoю пoстaBolo
пoставolo мo)I(емo пpинaймeнпrе yсFryги нeпopoзyпriння Й
виeлiмiнрaти мoхсдивiсть тpагivниx пoll{иJloк чePe3 Hезнання Aiйснoгo
стaнy i фактиsних нaставJlеEIЬ. Ул<e цим саNIv|vI yкpaiЬськa пoдiтичнa
aк1iя зaкopAoнoм спoвнидa 6 cвiЙ o6oB'яз0к, як сyпPoти yкpaiнськoi
визвoдьнoi спPaвиt тaк i ддrя дo6pa зaгaль}loгo пpoтиdoдьrцевицькoгo
зIиaганtlя всix вoделro6них наpoдiв. Якщo 6 у мaЙ6умьoмy, пiд вaс
виpilпнoгo змагy мiл< A,вoIиa свiтaми, sеpeз фaльIшиBy aмеPиканськy
пoltiтикy 6уla y}Ieмoх(дивленa спiльна 6opoть6a yкpaiнськoгo
BизBoдьнoгo Р}rxy з пpoти6oльrпевицьким фpoнтoм сIIIA, тo, пiсля
BичеPпaннJI yсix мo>кливoстeй д/rя спинeння т.tкoгo Poзвиткy' виI{a не
дeЯ(aлa 6 пo щpaiнськiй стopoнi. Bpaхoвуrroви lr{o2t(ливoстi пoзитивнoгo
i нeгативнoгo вислiдy всjx нашиx нaмaгaнь' мyсиDro дoлoxtити всiх
3УФ|^ь' щo6и скepyвaти PoзBитoк на пPaви,lьнi pейки.

Мaю твepдe пеPeкoнaння' щo тiдьки вище пPеAстaвдений
нaпPям нaшoi пoдiтики й aкцii мo2l(e мaти yспix. Biн вимaгае
нaпPyги' зyсидь i пеpe6opeння чимaJlиx тpyAнoщiв. Пoмимo цьoгo
вiдxилятись вiA ньoгo нe вiльнo нiкoмy, хтo взяв нa се6e зaвAaння
вiдoгpaвати пoвaя<нiшy РoJrlo B yкpaiнськoмy пoлiтиvнoмy яситтi.
.Д,oцiльнiшe, Щo6 yкpaiнськi сaмoстiйницькi cv|^v| 3aкoPд'oнoм
зaвчaсy в3яли нa се6е вeсь тягap пepe6oPeння зaгpoзливoi тенAенцii
i зaпo6iгди lv{oж,lиBoсти Ay)ке вax(кoгo й тpaгiянoгo Poзвиткy'
пoс.да6дюючoгo нaцri змaгaння i цiлий пpoти6oльrпевицький фpoнт
в тoй нaс, кoди всi сиJlи пoвиHнi 6yги спpямoвaнi пPoти oAtloгo
вoPoгa' _ пРoти мoскoвськoгo 6oдьпrевизмy. Пpaвдa i мopальнe
пPaвo пo наrцiй стopoнi. Mи 6opoни}ro пPиPoAнЬoгo пPава нarпoi
нaцii нa самoстiйнiсть i свo6iAний poзвитoк y в,raснiй дepл<авi.
Ми не l{aпPaвJrЯ€!,to пPoти нiкoгo aгpесii, тiдьки 6opoнимoсь IIеPeA
tloвolo фopмoro стapoi aгpесii }roскoвсbкoгo iмпеpiялiзмy тa пePеA
чy,кoю спiвдiсto в тiй aгpесii. Mи Hе AyМa€}ro вистyпати пPoти
сIIIА, чи iншoi зaхiднoi Aеpя(aви. Бo анi аll{еPиканська пoлiтичнa
paцiя й iнтepеси alr{ePикaнськoгo HaPoAy, aнi йoгo iстopиsнi тpaдицii
тa пriсiя B с}ДIaснorvly свiтoвoмy yклaдi - }Iе вимaгaloть' aнi не
випPaвAyIoть l{егaтивtloгo стa,leння Ao визвoдьних змaгaнь Укpaiни
за д,еP,кaвнy сaмoстiйнiсть анi пiдсилювaння нoвoi фopми
мoскoвськoгo iмпepiялriзмy. Ми пPoти тaкoi aмеpиканськoi пoлiтики,
6o вoнa y6иввa для вoлi нapoдiв, пoнеBoлeниx Мoсквolo, шкiдливa
для свiтoвoi 6opoть6и з 6oльIцевизмoм i дy'rя самoi Aмepики.
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Пoвеpтаlovи Ao спPaви 3П УгBP, пPихoAитьсlI ствеPAити' II{o вoнo
не тiдьки нe PeaJri3y€ тaкoi пo^iтики' аJlе пoсryпa€ якPaз пpoтивнo.
Bпpaвдi 3П, тaк сarvto' як yсi 6ез виrulтt(y yкPаIHськi пo^iтичнi чинHики
зaкoPAo}toм' стaвитьсll нeгaтивнo Ao мoскoBськиx iмпеpидiстичних
зaтiй зaкopAotloм' Ao нaМaгaнЬ втягI{yги в iх op6iтy yкPaiнськy спPaвy.
Teяс кpитиннo ст€rвиться дo пpopoсiйськoi кoнцeпцii в alr,rеpиканськiй
пoлiтицi. Алe в плoщинi пpактиvнoi пo,riтики пoстаBa 3П УгBP
IlРoтидe,(нa i дoмить yкpаiнський фpoнт. Boнo пiддеp>r<yе 3
Ецr,tePикallськиrvlи чиtlttикa.Ir{и Bзa€п{ини пpaкгивнoi стliвпpaцi, пPи чollty
вистyna€ i дiе в iменi кpaсвoi УГBP, зJloBЯ(ивaIoчи фopпraльнипr
yм€tнAатyвarrням. Cпiвпpaця 3П УгBP з €ЦиePикaнськиIvlи чиtlникa},tи
в тaкiй ситyaцii' пpи пpopoсiйськorиy кypсi aмepиканськoi пoJriтики'
явля€тЬся нaйгipIшим пiдpивoм yкpaiнськoi саIr{oстiЙницькoi aкцii
закoPAoнo},t i пiдсилeнням цboгo кyPсy.

I{я спiвпpaця Aa€ пiдтвepддyrovi apгyмeнтИ TiЙ aшePv|кaнсЬкiй
кoнцeпцii, яка в пoлiтиннiй плoщинi пiддеpлсy€ тiJrьки Мoскoвськi
iмпepiялiстиннi цiлi _ з6еperкення poсiйськoi iмпepii, a yкpaiнськy
визBoлЬнy 6opoть6y xovе тPактyвaти тiльки як AeстPyкTv|в'tIИЙ'
пpoти6oльtшeвиr1ький фaктop, нapiвнi 3 мoскoвсЬкими
пPoтиPе)I(иМними теHAeнцiями, Якoгo мo)t(нa 

^eгкo 
пРи €Aнати й

викoPистати сaМoro мaтepiяльнo-тeхнiчI{oю Aoпoмoгolo (впpoвiпr,
Ay2кe мi3еPttoю' непpoпopцiйнoю Ao тoгo' щo пPизнaчa €ться tta
Мoскoвськy пPoтиPe)кимнy aкцiro). 3a тaкoro кoнцeпцi€ю tlеI}ra€
л<oднoi кoдiзii мirк стaвкoto нa poсiйськi iмпepiяliстизнi
пPoти6o,lьIцевицькi тeI{Aе}Iцii' i мirrс викoPистaнням нaцioнaдьнo-
BизвoJlьtlих pщiв. Tiльки нe }1o)I(на oAних i дpщих тpaктyвaти в oдriй
пoJriтичrriй п,roщиHi. B плянi тaкoi aмepикaнськoi пoJriтики вистaPчитЬ
з нaцioнaльнo-визвo,lьtlиМи Pyхa]vrи BAеp)кyвати взa€миtlи тiльки в
тe;сriчнiй плoщинi, oскiльки нe вAa€тьсlI 3вeсти ix в poсiйськe piнище.
Tаким спoсo6oм мo)t(ЕIа BикoPисTaти ixню 6opoть6у, як пoвалсний
пpoти6oльIшeвицький чиtItIик' 6eз пoзитивtloгo ставJreння Ao сalииx
цiлей iхньoi 6opoть6и. Taкий сarvte xapaктeP мa€ спiвпpaця 3П УГBP
з a!иePикaнсьKиIl,lи чинникaми.

Boнa мoгдa 6ри ще oпPаBAaнa тoдi, кoли aJr{еPика}lська пoдiтика
He стaнyJra т.rк BиPaзIIo нa пpopoсiйськi пoзицii i, з oглядy Ha зaгаJrЬнy
ситyaцiю, щe }re пPoяBJrяJla свoix пдянiв щoдo мaй6yгньoгo JraAy Ha
мiсцi CCCP i свoгo вiднoruення дo пoлiтиvн|^х cvr^ i тенAенцiй,
iснylovих в тolr,Iy пpoсгopi. Teпеp жe, пPи н€UIвнoмy пoliтивнoмy кypсi
сIIIA, нeмa€ пiдстaв PED(yвaти }Ia тe' щo вслiд за спiвпpaцею
тexнiчнoгo пoPяAкy пpийдe нa чеPгy пoзитивtlе вiднoшeння дo
сaмoстiйницькиx цiлей няпIиJк змaгaнЬ. Амеpикaнськa пoлiтикa вrке
пеpeйшлa в стaдiю aктивtloгo втPyчyвaння в пPoцеси, якi lvraloть
Bизначyвaти нalrpям i змiст пpoти6oльIлeвицькoi 6opoть6и i якi мaroть

фopпryвати мaЙ6утнiЙ пoлiтичний даA }lа схoдi Евpoпи. Пpи тoмy
вoнa BvrяB^Яе станoвищe цiлкoм }lепPихидьне Ao деpжавнoi
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самoстiйнoсти Укpaiни й iнtциx наpoдiв, Aaв}Io пoнеBoдeних
Мoсквoto. 3П УгвP мyсiлo 6 на цe вiдпoвiсти зipвaнням спiвпpaцi
3 aмеPикаllськиМи чиtIЕIикaМи' Aoки аIиePикaнськa пoдlтикa tIе
змiнить свoгo кypсy. Кoди >к 3П УгBP }Ie витягa€ такиx виснoвкiв
i в iменi ви3вoдьнo-Peвoлloцiйrloi 6opoть6vt в 6aтькiвщиtli дaльшe
пPoAoв)t(y €  спiвпpaцю Ha 6aзi незнaчIIиx тiдьки мaтеpiяльнo-
технiчних кopистей i yAoгiAнeltь' тo циIr{ знeцiнюe пePeA чухсипr свiтoм
пoлiтиvнi, сaмoстiйницькi oснoви цiлoi pевoлIoцiйнoi 6opoть6и. Taкa
пoстaвa нa Aiлi е кaпiтyляцiеto з пoдiтичних пPиI{ципiв, i тaк МyсЯть
це poзyмiти стopoннi сили.

Taким чиHoм 3П УгBP IIPичиtlя €ться Ao нiBeвенllя, a tle
dyAyвaнtlя зoвнiшньo-пoлiтичних пoзицiй ви3BoдЬнoгo Pyxy. Бo
гoлoвниIvl AoсягнeннЯМ визBojlь}lих зМaгаIlь y плoщинi зoвrlirцlrьo-
пoдiтичнiй мae 6уи yгвеPд2l(eння y свiтoвiй пoдiтицi тaкoi oцiнки
yкpaiнськoi спPaви' щo вoIIa сBo€Io динaмiкoro, peвoлloцiйнiстro, свoiм
6eзкoмпpoпriсoвиrvr пpяМyвaннЯм Ao пoвHoi деprкaвнoi сyBеPенIIoсти
стаtloвить нe тiдьки найпoвarкнiIuий фaктop пpoти6oльшевицькoi
6opoть6и на схoдi Евpoпи, алe щo пo6yдoвa тpивалoгo миPнoгo,laAy
в тolvty пpoстopi мo)к.пиBе тiдьки пpи здiйснeнню ii цiлей. B
кoнсeквенцii тaкoi сepйoзнoi oцiнки yкpaiнськoi спPави пpийде тeх<
вJraстиве вiдlroшeння в плoщиIri пpaктинItoi пoдiтики тa дiевих
Bзa€мин дo yкpаiнських BизBoдьtlих зМaгaнь. Ti зoвнilцrri сили, щo
}IaДе)кtlo дoцiнtotoть нaшy сIIPaвy i маIoть пoдiтичнi paцii
пiддepжyвaти ii, 6yдyгь це po6ити y вJraстивoМy lraпpямi, сepйoзнo в
якiснoмy i кiдькiсlIoмy вiдIloшeннi. Без тaкoi сoлiднoi пoлiтичнoi
oс}Ioви, пPaктичrla AoпoМoга нe мa € анi 6iльшroi вapтoсти, анi
тPивкoсти' i мorке 6yти тiльки кoнюнктyPrlим фaктopolи' нa якoмy
нiчoгo нe }toЯ(нa 6yлрати.

oAин з вiAпoвiдадьllих кePМal{ичiв пoдiтики 3П УгBP тaк oкPeсJrиB
ii виxiднi зaJro)I(енtIя й oснoви: a) нaпrа пoдiтика мyсить 6ри

P е a Jr ь }l o lo (y BлaстиBolvly' tlеспPoстaченoмy знaченнi цьoгo
oкpес.'пeння); 6) CIIIА € тепeP i 6yарь y Poзвиткy вiйни гoдoвнoю й
виpirшнoto сиJloto пpoти6oльtшeвицЬкoгo фpoнтy, пiA oг^яAoм
пo.,t,iтизниl',t, мiлiтapний i гoсгtoддpськиr'l. Iх вiArrorпeння дo yкpaшrських
визвoдьtlих зtvlaгaнЬ !4aтимe виpiurне зtIачен}Iя i тoмy тpе6a po6ити всe
Iиoя(ливе' щo6 зa6eзпечити co6i пpиxильнiсть Апreplrки в тaкiй мipi,
як цe Aа€тьсJI oсягнyти; в) кoли в пpийдerшнiй вiйнi 6yAe пеpeмorкeний
6oдьIцeвизм' гoдoвнo з€lBдЯки Апrepицi, тo якиЙ 6и нe зaiснрaв нoвий
пoдiтичний yкдад нa пriсцi CCCP, _ вiн 6yAe нaпeвнo рrя Укpaiни
кpaщий, ни лeгurий, вiA 6oльrцевицЬкoгo PФкимy.

I{e чiткo oкPесJle}ra пPoгPalvla пoдiтичнoгo мiнiмaлriзмy v!
6еззaстepеrкнoi opiентацii на Амepикy' з oгJl,IAy нa ii пpoтистав,tеIIнJI
дo CCCP, нeзaде)t(нo вiA ii вiAнotцеtltlя Ao нaшoi спpaви. Taкe
нaстaвдeнHЯ пPитaМaHHе oпopтyнiстичtloмy нaпpямкoвi в щpаitlськiй
Iloлiтицi з piзними зoвнirпньo-пoдiтичними opiснтацiями, нa пpoтязi
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AoBгю( Aeсяти^iть. .Д,eхтo Мox(e з пePeкoнання захищати й peaлiзyвaти
такi пoдiтичнi пoзицii. Алe цe нe },ta€ нiчoгo спiдьнoгo з засaAaIии
пo,riтики визвoдьtlo-PеBo,lюцiйrroгo PУхУ, ЯKvli|' B кoя<нiй ситyaцii i нa
всix вiдтинках змага€ Ao пoвrroгo зAiйснerrня гoJroвнoi мети -
вiд6yдoви УссA' i нe дyмaе непPиставaти нa Bи6oPIoвaннi Aeякoi
пoпPaBи пo,loх(eння l{aцii. А кoди вх(e хтoсь схoAитЬ нa
мiнiмалiстичнy пoлiтичrry пPoгPaмy' To, щo6 чeснo пoстyтrати'
пoвиllеtl ПP|4ЙNIaTИ тeЯ( TемoAи т. 3B. Pеальtloi, тo6тo oпoPтyнiстичtloi
пoJriтики. fuя lrеi цiдкoМ нeпoтPi6нo нeзвичaйнo вa)ккoi i
oкyтIлIoвaIloi вeдичeзними,кePтвaD{и PeвoлIoцiйнoi 6opoть6и. Пд тим
oг,UIAoм пoставa стaРих oпoPтyнiстичних yгPyпyва}lЬ B минyJroмy 6yлa
6iдьш кoнсекBeнтна й сyпrлiннa. Boни, стaвлJIчи пеPeA Peaдьнolo
пoлiтикoto мiнirиaдьнi цiлi, дoстoсoвaнi Ao o6стaвин, i виlшyкyroви рrя
пoдiтичнoi дii дiнii МеtItIIoгo oпoPy' пpинaйменure нaМaгалися oМинaти
6iдьlпих х<epт нaцii. Bдaстивo ця засаAa найrvreншиx жepтв 6yлa
BихiAнoIo oснoвolo для стapoi oпopтyнiстичнoi пoлiтики.

3П УгBP свo€Io тепepiIшньolо пo,liтикolо нaМaгa€тЬсЯ нaв'язати
визBo^ьнo-Peвoлloцiйнoмy pщoвi мiнiмaдiстиvний, oпopтyнiстиvний
напPяIvroк y зoвнiпrнiй пoлiтицi, зarrliсть влaстивoi 6езкoмпpoмiсoвo-
сaмoстiйницькoi дiнii. ovевиднo, щo т. зв. pеaдьнa пoлiтика
6eзпpинципнoi opiснтацii нa BеJrикy стPoн}rro пoтyгy мoЯ(e lvlaти
6iдьший yспiх i 3апевнити ii peпpeзeнтaнтaм знaчнo сидьнiшi пoзицii
тoдi, кoли Boни мaloть oпePтя на активнiй визвoдьнo-Pевo.lloцiйнiй
6opoть6i, вистyтr€uoть як Pечники динaлriвних, peвoлloцiйних сид. Без
тaкoi пiд6yдoви ця пoлiтика Мa€ зHaчнo менIпi IIIaнси нa якiсь yспiхи.
Toмy тo сaп{oМy 3П УГBP i Йoгo амePикaHськиIvI пaPтнepaм дoгiднa
така кoм6iнaцiя - Bистyпaти в iмeнi Bизвoдьtlo-Peвoлloцiйнoгo Pyry
i piвнoнaснo в пpактиvнiй пoлiтицi Йти пo лiнii oпopтyнiзмy сyпpoти
alvlePикal{сЬких чинникiв. Aдe 3 пoгляAy визвoJrьнo-Peвoлloцiйнoгo
Pyхy й нaцioнaльнoi paцii це кpaйн€ ЦIкiA,lивe' фальtпивa пoдiтичнa
гpa. Boнa 2к y пJroщинi зoвнiшньo-пoлiтичнiй лiквiдyе вlacтvtвиЙ
сaпroстiйницький eфeкт PевoJrюцiйнoi 6opoть6и тa poзмiнloс йoгo нa
мaдoзнaчнi кoнюнктypнi peнi. .Д,ля тaких мiзеP}rих кopистeй 6ую 6
цiлкoм нeoпPaвAaнo пPoвaдити такy вФккy peвoлroцiйнy 6opoть6y.

3aкopдoннa пoлiтика 3ч oУ[I i 3П УгBP _ це Aвa пpoтистaвнi
пoдiтичнi нaпPямки. Кoди йAe пPo пPaктичнy пoставy й пoдiтичнe
вiднorшeння нa aJvtepикaнськoМy вiAтинкy, тo ця пPoтиставнiсть 6iдьIцa
й гoстpiша, нiя< з 6yаь-яким iнпrим пoлiтичним сepеAoBищем. Пo-
пеPIцe' чePeз тe' щo 3П УГBP зaанг:Dкyвaдoсь y спiвпpaцro з
aмePикаtlськиIvrи чиtl}l|4KaМу| нaй6iдьIдe з-пoмiхt yсiх yкpaiнських
yгPyпyвa}Iь сaмoстiйницЬкoгo н.rпPямкy, i на тiй спiвпpацi сrripaе цiлy
сзolo po6oтy. Аpy.u пpичинa тa' щo BoHo веAе тaкy свolo пoлiтикy як
зaкoPAoннe пPеAст.lBництвo визвoдьtlo-PeвoдIoцiйнoгo pyхy, i нa ньoгo
спaAaroть всi [i нaслiдки. Пpoтивeнствo в пoдiтичнiй дii i пoстaвi 3Ч
oУ}I i 3П УгBP Ir{а€ ще i знaчення poз6иття i кoнфлiктy внyгpi
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визвoJrьнo.Pевoлloцiйнoгo тa6opy закoPAoнoМ, кoнфлiктy,

PoзгPаBarroгo пePeA зoвlIirшнiм свiтoм i нa тдi вiднotпення дo зoвнitшнiх
сиJl. I{e lrаrloсить вeлиKy IIIкoAy йoгo пpeстbкeвi, дoвoAить Ao
взaiмнoгo пepелiжyвaння й o6eзцiнення o6идвoх нaпpямкiв i дaе
змoгy стoPoннiм чинникаМ втPwaтись y внyгPilшнi спpaви Pyxy, щo6
.repeз пiдсидIoва}ItIя 6аясaнoгo iм нaпpямкy i гyPтa, Dtaти впJlив IIa

цiлий pyх.
I{eй стан виJIвл,I€тьсл Aoсить APастич}lo i стaв Airoчиrvr фактopoм

yкpaiнськoгo пoДiтичнoгo ,киття lra eмiгpaцii. B AoAaткy вiн кpие в
сo5i нe6езпeкy зtlачнo гiPцIoгo зaгoстPеннJI B AaJrЬцrolvfy poзвиткy. Якцo
6 arvrepикaнськa пoдiтикa пPoAoвя(yBалa тeпePiпlнiй кypс i aктивнo
пi/\^epл<ралa poсiйськi iмпеpiялiстичнi намаганItя' спPямoвaнi пpoти
дepх<aвнoi саМoстiйIloсти Укpaiни, зoкpeМa тoдi, як6и вoни пpo6рали
oсадoвитись на yкpaiнських зeIl,lJUIх' y зв'язкy з вiйнoro пpoти CCCP, -
тoдi стliвпpaця 3 €lIvIеPика}IськиIvlи чинIlикa]vrи нe мoглa 6 мaти нiякoгo
випpaвAaнHЯ. Чи тoдi лIoAи з 3П УГBP змiнили 6 свoе вiAнoцrення?
Мorrснa мати пoвФкнi сyпlнiви, нa пiдстaвi ilсtьoi тeпepiшньoi пoстави
i тoгo фаrсгy' щo вotlи t|octaвИ^И Bсе нa aJиеPикаtIсЬкy каPтy' всro pйoтy
спеPJrи Bикдtoчllo I{a €rМePикaнськy пiддеpхскy i зaрrя тoi спiвпpaцi
пirцли нa PoзPив з opгaнiзaцiсю. Мaсмo 3a сo6oю пoвчальний пPикдaд
з медьникiвцяМи' I, яких напePeдoднi дpщoi сдiтoвoi вiйни тoк 6р
кoнфлiкт з нaцioнaлiстичним BизBoJrЬrro-PeBo^Ioцiйним Pyxoм i
6eззaстеpeл<нa opiеrIтaцiя на Hirvrеччиtly' з oглJIAy Ha пеPспективy ii
вiйни з сссP. Koди >к Гiтлep BИяBvi.г,cя зAециAoвaним BoPoгoм
саrиoстiйнoсти Укpаiни, мeльникiвцi в)кe нe спPotl{oгдисЬ на тe' щ06и
вiдipвaтись BiA слiвпpаЦi з нi}{цяМи, нaвiть в poзгapi нalпol
pевoлroцiйнoi 6opoть6и з Hiмeччинoro. Цe A)Dке пPoPечистиЙ пPeцеAенс'
а в пoставi "oпoзицii'' зн€rхoAиМo 6агaтo аналoгiй дo тoдitlпlьoi пogгaви
МеJlьtlикlBцlB.

B цiдiй цrкiд/rивiй po6oтi сrlaсЕIoгo 3П УгBP нaй6iдьпrим JlихoМ
€ Te' щo Botlo вист1rпа€ як 3aкoPAo}rI{ий opгaн УГBP, як 3oвнiшнa

PепPезентaцiя yкpaiнськoгo Bи3вoдЬнo-peвoдIoцiйнoгo pyхy. Якщo 6
це 6yлo тiJrЬки сalvloвiдьне пPиписyвaЕrня сo6i тaкoi poлi, тo й tцкoAи
3 цьoгo 6улo 6 знaчнo IиеHцIе. Але вoнo Мa€ зIvloгy спipaтися на

фopмальнo-пpавнi aкти з кpaю. Ha стaнoвищe Пpoвoдy oУH нa У3.
Хora цiлa йoгo пoдiтикa й пoстyп}rвaння йде в poзpi3 з нaпPямalr{и
й пoзицiями Пpoвoдy нa У3, тo пPи }лгPyAнeI{oмy 3в'язкy з
6aтькiвщинoro 3П мa€ зrиoгy Aa;rьrце дiяти й вистyпaти на пiAставi
пoвнoвдастeй вiA Пpoвoдy oУ}I нa У3 пiсдя сп{ePти сл. п.
Пpoвiдникa Typa [P. ШIyхeвиva].

3'ясoваний стarI iдeoлoгiчнoгo poэ6иття i двoтopoвoсти пoлтики
чинникiв визвoJrьнo - PеBoДtoцiйнoгo Pyxy зaкoPAoнoDr' стBoPeниЙ Ai€Io
..oпoзицii", а зoкPeМa пPoвoA)кyBання в iпrенi цьoгo ,I( Pyхy APyгoгo

Д
o
к
у
Е
н
I
и
I

hl

r
Е
P
I

л
и



Б

н
n

Е
P

^

Лнcт Cтgnoнo Бoндopи дo rлeнiв oУH з лютoro |953 p.

пo^iтичнoгo нaпPяМкy' супeРечнoгo 3 3aсаAaМи й pацiеro
са}{oстiйницькoi пoдiтикv|' _ lllУcИTb 6yги лiквiдoBaНv|Й i мyсять 6yти
ЕIaпPавJreнi шкiрrивi нaслiдки тoгo стaнy. Bаясдивiсть сyчaснoгo стаtly
i пеpспeктиви' щo нa6дих(a€тьсЯ пepioд BиPirцaдьних пoAiй, накaзyloть
У2кИTv1 Bсiх зaхoAiв, щo6 цi спPaви 6ули улopяAкoвal{i. .A,ля цьoгo e
двi дopoги. Пepшa _ зaвep}ryти ..oпoзицito'' й oпaнoвaне неro ЗП
УГBP 3 тoгo шкiдtивoгo lIIJlякy на пpавдивi пoзицii BизвoJrьнoгo Pyxy
й сaмoстiйницькoi пoлiтики, пPивepнyги iх на тy дiнiю, якoю йдрь
3ч oУIl. I{е6тo, пPивePнyти ..oпoзицiton HaзaA Ao opганiзaцii i
пPивePIIyти B^астиBe вiднoшelrня мiлс 3П УГBP i 3ч oУ}I. Apyгий
III,Iях' якщo пеpIший 6yдe нeмoxt^ИBv1i|' цe пoB}rе й oстaтoчнe
вiдpiзaння тoгo г}tpта лloдей, який oпaнрaв 3П УГBP, вiд визвoльrlo-
peвoлroцiйнoгo Pyxy' вiдрiзаlrrrя пiд кorкним oгл,lAoм i y всiх тoчк.D('
тaк, щo6 вiгI rle мaв найменIцoi змoги зв'язyвати свolo po6oтy з
tlаlllиlvl PyxoМ.

Пpoвiд oУH на УЗ y свoiх писЬIvrах з 1950 P. нaстo}oвaв I{a
тoмy, щo6и кoнфлiкт 3 ..oпoзицiсto'' 

пo.naдHaти чеPeз IIoсAнaння.
Bзявдrи Ao yвaги тaкe стaнoвищe ПpoвoAy нa У3 та виlvroги
пoдiтичнoi ситyацii, Пpoвiд 3ч oУн po6ив стaPaHня' щo6 Aoвeсти
Ao тaкoгo tlo^aдIlaння кoнфлiктy. B тiй цiдi пPеAстaвники Пpoвoдy
3ч oУIl BeJrи кiJrькoМa IIавoPoтaМи пePегoBoРи з иoпoзицiеlo'', згл.
з 3П УГBP. B пеpегoвopaх, якi tlеAавtlo в лiтниx Мiсяцях 1952 p.,
нaмiченo PяA тoчoк' якi мади 6ри 6aзoю i змiстoм пopoзyмiння,
шyкaнo в тiй мaтepii yзгiднeння з пpеAставЕIикaМи ..oпoзицiin i щoAo
Aeяких питаtIь yстiйнeнo кoмпpoмiсoвi poзв'язки. Це 6yли дeякi
визнaчeння Ao iAеoдoгiчних i пpoгpaмoвих пoзицiй, фpaгмeнтаpнoгo
пoPЯAкy i щoAo стPyктypa;rьних й opгaнiзaцiйнo-oпepативtlиx
Biднoшень.

Кoли йдe пpo пpo6леми дiсвoi пoдiтики i пpoтивeнстBa в lriй
мiхс 3Ч oУH i 3П УГBP' тo в тiй мaтеpii нe нaмiченo )I(oA}tиx
yзгiAl{ень. I{е зaлишeнe Ao poзв'язки пoPЯ.цкoм oРгa}riзaцiйнoгo
aBтoМaтизIvty' кoJrи ..oпoзицiя" пoвePнeться в PяAи opгaнiзaцii i
тиx чденiв oУH в 3П УгBP o6oв'язратиlvtyть засаAи й нaпpямнi
ii пoдiтики. oAначe пiд тим oгjrяAol\,l 3а^иIциДoсь пPoтиJreх(нe
нaстaвДення o6идвoх стopiн. Пpoвiд 3ч oУн lvraв нa yвазi дaльшrе
вAеP2канtIя свoсi нeзaлeжнoi пoдiтики 6eзкoмпpoпriсoвoгo
сaп{oстiйI{ицтвa. Torк пo€AнанtIя Ivloгдo 6 тiдьки тoдi 6yги здiйсненe,
якщo 6 вoнo 3a6езпечyвaдo такy саIиy пoJriтичtly лiнito в зП УгBP.
Haтoмiсть "oпoзицiя'' цiлкoпr не Ayмaдa зaвePтaти 3i сBoгo IIIд,Ixy
6езпpинципнoi oPi €нтaцii нa aмePикaнськi чинники й пoв'язaння
3 t|v1NIИ цiлoi свoсi дiяльнoсти. Boнa мaлa на мeтi rrpитягнyги 3Ч
oУH нa тoй шдях i vepез тe дiстaти зIvtoгy cTaBИT|1 спiвгipацlo з
аIvrеPикaнцяIvrи на 6aзi кaдpoвиx i дieвиx Iиo)кдиBoстей 3ч oУн i,
IIo-Apyгe' зa6eзпeчитисЬ пеPедi l lегaтивниМ ставJleнняМ opгaнiзaцii
Ao тoi пoлiтики.

Лнcт Cтoпoнo Бoндepи дo члeнiв oYH з лютoro l 953 p.

Tаке спoBиAне пoгoA)кeн}Iя, 6eз poзB'язки кaPAинальниx
пo,riтичtlих пpo6лем, щoAo яких o6идвi стoPoни в дi i  зaнимaють
пpoтилeя<нi стaнoвища' rtе lvla €  экoAнoi вapтoсти' хoч 6и Haвiтt
знайдeнo yзгiAне}rня в yсiх iнцrиx спPaBaх. I{e вeаo 6 тiдьки Ao
пePeнeсeIIня Ha внyтpiпrньo - opгaнiзaцiйний теPeн iснytoвoгo
пoдiтичнoгo пPoтиBeнствa i ствoproвaдo 6 тaкy сallry ситyaцiro
кoнфлiктiв i взaемнoгo пapалiзyван}Iя' алe в,кe нe тiдьки мiя< 3Ч
oУн i 3П УГBP, a TФк B сaмих 3aкopAoнниx Чaстинax oУH. Hе
Мo)кнa пoклаAaтисЯ нa пo.ltаA}ryвaння Й yсyнeння тoгo PoAa
пoдiтичних кoнфлiктiв сaМolo мeханiкoro opгaнiзaцiйних нopм i
пoPяAкy. Адх<е lк цi сaмi чде}rи ..oпoзицii" 

пePeAIIIe пoтoптaJlи
opганiзацiйний пopядoк' a за чaс poзPиBy з opгaнiзaцiеto ix }toPалЬ
i AисципдiнoBaI{iсть хи6a ж нe пoпPаBидись. Koди 2t( 3вФкити' щo
"oпoзицiя' '  пiшлa нa oстаннiй PoзpиB з opгaнiзaцiсto i нa Aiсвo-
пoJriтичI{е пPoтиставJrення iЙ 3П, iз-зa спiвпpaцi 3 aМеpика}IцЯN|И' i
тепep стaвить цe нa пePшe мiсце, _ тo ясIIo' щo 6ез yзгiднeння в
тolиy питaннi He мo,кe 6yти пpaвдивoгo пoгoд2кeння.

Уваясaro, щo пoвepнeння чдeнiв 
..oпoзицii" 

в PяAи opгaнiзaцii
Мo)к,rиBe й Aoцiдьне тiJrьки нa пiAстaвi пPaвAивoгo BизHaHHя й
пepeстepiгання з i i  6oкy iдейнo-пPoгPaмoBиx пoзицiй opгaнiзaцi i ,

Peспектyваtlня й пpoвoддyBання сaмoстiйt{ицькo-визвoдьrroi пoJriтики
oУ}I i пiдпopядкрa}Iня зaсаAaм внщpiшньoгo пoPяAкy й Aисципдiни.

oAнolo iз спipних тoчoк y пePегoвoPах з "oпoзицiсro" 6улo
питaння мoйoгo oPгaнiзaцiйнoгo станoвищa. Пpeдставtlики ..oпoзицii''

cToя^|4 Ha тoп{y' щo я нe е Гoдoвoro Пpoвoдy oУH, не мaro пРaвa B
такolr{y хapaктеpi Aiяти i вистyпaти. Taкi твepдя<еtlня ..oпoзицiя"

o6стoroвала твePAo i 6yлo ЯсItиМ' щo в тoМy питаннi не lt{o)ке 6yги
пoгoA)кен}lя зi станoвищeм 3ч oУFI. 3нoва я( y нoP}taJrьниx
opганiзaцiйних вiднorшеннях в дii не мoх<yть чJleHи oднoi opгaнiзацii
зaймaти пpoтистaBнi стaнoвищa в такiй спPaBi. Cтaнyлa €иьтеPнaтиBa:
a6o пoтpaктyвaти цIo спpaвy як тaкy' чеPе3 якy ЁIeмo,I(диве
пoсAttаttня' а6o rшyкaти iнtцoгo вихoAy.

B пorшyкрaннi тaкoi Poзв'язки Bv|Pv|I|У^|l Aвa пPo€кти. Пepшим
6yлa фopмyJla' щo 3aкopAoннi Чaстини oУн i iх Koнфepe}rцiя нe
кoIr{петeHтHi виpiIпрaтИ o6ca^v1 пoстy гoлoви Пpoвoдy oУFI. ця
фopмyлa мaлa 6 зrlяти цiлe питaння з 6yдь-якoгo зo6oв'язyloчoгo
тPaктyвarrHя B 3ч oУFI. 3a нero заjtиIциJlaсь вiдкpита зп4oгa
iнтеpпpeтрaти iснylovий пpaвний стаtI в oA}roМy i дpyгoпty I{aпPямi'
6ез дoпpoвaA)кyвaння Ao oстaтoчнoгo виpiureння, кoтPa 3 тv|x
iнтеpпpетaцiЙ мaе пPавI{o-306oв'яз}Дoчy силy. Piшaти п{алo 6 нанoвo
спPецизoвalle стaнoBищe opганiзaцii rra У3, a Ao)киAаtIня тaкoгo
нoвoгo стaнoвища з Батькiвщиtlи Мaдo 6 ввести стaн вiдсyнеtttlя' чи
завirпення спPaви. - .A,pyгий пPo €кт змipяв Ao тoгo самoгo. Biн
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пoДягa€ нa тoмy' щo я B,rасним PiпIeнняМ Ivraв 6и нe втpyяaтись B
дiяльнiсть i в спPaви 3ч oУI]. Чepез це питallня rvloйoгo
oPгaнiзaцiйIloгo стаrIoBищa в пPaктицi I{e пoвиtltto 6и 6ути
зaкoPAoI{oМ пpеAlvleтo}r poзхoAЯ(eння. Haтoмiсть вotlo мaдo 6 нe
зaтoPкyвaти мoйoгo вiднoш.tення дo opгaнiзaцii нa У3.

B мoiЙ oцiнцi o6идвa пPoекти пo срi звoAи^ись 6и дo oднoгo:
я мyсiв 6и cтaти lleaктивItиМ y вiднoureннi дo цiлoсти закoPAoIIних
спРaв' Ao 3aкoPAoннoi частi Pyхy тa сyпРoти тoгo Poзвиткy i пoдiй,
якi IиaIoть пriсцe нa закopAoнtlих тePeнаx. B мoйoмy пepекoнaннi
цьoгo He Iиoя(нa 6 пoгoдити з тvLN|И o6oв'язкaми й вiдпoвiдальнiстIo,
якi opгaнiзaцiя нa мeнe на,lo)l(ида. Гoлoвa Пpoвoдy oУH зa час
свoйoгo пepe6yвaння закoPAotIoМ нe rvlo)t(е нe Ivtaти aктивtIoгo
вiднoшення дo lraйвaл<triurих спpaв закoPAotlнoi дiяльнoсти, пoлiтики
i ситyaцii, oскiдьки вotlи Мaloть пoваrкнirцe зI{aчeння д',lя Poзвиткy
цi, loгo визBo,rьнo-peвoлroцiйнoгo Pyхy' Ao пojro)I(ення i стaвдeння
yкpaiнськoi визвoдьнoi спPaви. Маroчи на сo6i вiдпoвiдaльнiсть, я не
мiг в oдrtiй чaстинi i i  завiсити, тим 6iдьпre в тiй частинi, якy
пPaктич}Io викoн}.вaти я мaв найdiдЬIIIy зlvloгy. Я рая<aю, щo в тaкiй
ситyaцii , як тeпеP' кoли тyт yстaнoвлloroться вiднoIшення Ao
щpaiнськoi визвoдьнoi спPaви тaких свiтoBиx пoтyг i пoлiтичниx
yклaдiв, з я|<|4у|v1 нarцi змaгaння 6yayгь Iиaти Ao дiлa в мaй6yтньoмy,
i кoди тyг фopмyloться фpoнти' щo МoЯ(yть 6yrи aктивнi y виpirпнoпry
Мoментi, _ мeнi IIе Мo)кнa cToЯTv| з6oкy i нe 6paти нiякoi rlасти в
цiлoмy Poзвиткy. А вже нiяк lIе 6ую 6lvtolкJlивe' Aoки я займав пoст
Гoдoви Пpoвoдy oУFi.

Пiд типr oгляAoм я yBa'(aro свo€ yстyпJreння з тoгo пoстy за
знaчнo дoцiльнiIшy poзв'язкy. Boнo пoвнiстro вилyraдo з засягy
сгlipних квeстiй з ..oпoзицiеlo'' питання мoйoгo opгaнiзaцiйнoгo пoстy'
Aелeгaцiя Пpoвoдy 3ч oУH, яка Be,la пePегoвoPи в слpaвi пo€Atlа}lllя
з uoпoзицielo'' 

, 6улa звiдьнeнa вiд тpyAнoЩiв lш1rкaння в цiй спpaвi
якoiсь poзв'язки, якa 6 зaкРивa,lа' злaгiднювaлa' чи вiAсyвaлa 6
непoгoA)I(еtIий спip щoAo пpaBнoгo стaIIy з oУH, мiж стaнoвищем
"oпoзицii'' з oAнoгo 6oкy, а 3ч oУH i oУ}I на У3 _ з APyгoгo.
Piвнoхс тaкиМ чиIIoМ 6улa видyченa мoхсливiсть, щo в хoAi
пepегoвopiв l lPoтивettсTвa мirк o6идвoмa стoPoнaМи зoсepeAяться
AoвKoJra цiсi oднoi спPаBи i uoпoзицiя" 6yAе oпеpyвати твePAл(eнtUIм'
щo чePeз неi не дiйшrлo Ao пoPoзyмiння, закpивaloчи в тoй спoсi6
iстoтнilпi, iдеoлoгivнi, пpoгpaмoвi й пoдiтичнi poз6irкнoсти. Пiсдя
мoйoгo yстyпjreн}rя вислiд пepeгoвopiв з ..oпoзицiеlo" DIyситЬ
виpiпrрaтися Hа тих найвaлсдивilцих спPaвЕrx.

Koли йдe пpo мolo чиtlнiсть нa пoстi Гoдoви Пpoвoдy oУH, тo
вoнa 6yла в знaчнiй мipi yнемoхtilивленa ..oпoзицiеlo' ' й 3П УГBP,
незалe2кнo вiд п1.loсктiв, зIз,я3at|v7х з пePегoвoPaми. Гoдoвa Пpoвoдy
oУH, пеpe6yвarovи зaкoРAo}IoМ' мав 6и 6ути, Hoсi €]vl нaйвищoгo
aвтoPитeтy y визвo;rЬнo-peвoлtoцiйнoмy pyсi та IvryситЬ п{aти зМoгy

Лнст Стoпoнo Бoндвpи дo vлoнiв OYH з лютoro 1953 p'

вистyпати як aвтoPитeтний Peчник стaнoвищa цiлoгo Pyхy в
3aсaAничих спPaвaх йoгo визвoдьнoi пoдiтики. 3ГI УГBP i
"oпoзицiя" стаPaJrися piзними спoсo6aми AискPeAитyвaти автoPитeт
Гoдoви Пpoвoдy oУH пepeд yкpail lськolо eDriгPaцiеro i пePeA
чyх(инIIиМ свiтoМ тa пPoтистаB|4Tv|cь мoiй пoдiтичнiй Aiядьнoстi.
Кoжний Мiй вистyп, в 6yдь-якiй фopмi, як Pечникa визBoJlьl{oгo

Рyхy, 6ув нapах<eний нa вiдкpитy пpoтиaкцilo з iх 6oкy, нa

AискPeAитyвaнIIя нaйгipurими мeтoAa},tи й дeгraгoгiчниIrrи
aPгyмeнт.t]vlи. Taкi випaAки вх<е 6yли i oпoзицiйнe 3П УГBP шyкaлo
HaгoAи AJrя свolх tlапa.цoк.

3П УгBP фopмaльнo явJlя €ться oPгaнorvl визBoльtlo-
peвoлroцiйlloгo Pyхy. Boнo мае зtvloгy пoкДикaтись нa стaнoBище
Пpoвoдy oУH на У3 з 1950 P.' в Якoмy ствePA)кeнo yМalrAaтyвaння
чдeнiв noпoзицii" (Aeяких зпoмiхt них) в 3П УГвP. Ha тiй oснoвi
3П УгBP вистyпa € в iмeнi визBo,rьнo-peвoлIoцiйнoгo Pyхy i,
зaслo}IroloчисЬ фoРIиадьними пoв}toBлaстями' нaдае такий хaPaктеP
тe)I( таким свoiм вистyпaм, якi пo змiстi € вистyтIaми пPoти цьoгo )I(
pyхy в цiлoстi, нepeз iх сyпepeнttiсть з iдeЙними' пPoгPaмoBу|Iу1vL чv|

пoni'""*',ми пoзицiяМи P}жУ, i пpинoсять йoмy lпкoдy. 3 пoглядy
стoPo}lнЬoгo гJlяAача i зaцiкaвлeних чy,кинних пoдiтичtlиx чиtlllикiв'
тaкi пpoтивopivнoстi B пo,riтицi piзних скляAt{икiB i opгaнiв, якi

фopмальнo налФкaть Ao t{яtrrиx Pyхiв' виxoAятЬ як Bияв внyтPiцIньoгo
poз6иття й нестадoсти PУхУ, a IIе як кoнфлiкт 3 гPyпolo' якa в,кe

цiлий визвoJrьнo-Peвo,rюцiйний фpoнт.

Cтанoвищe Пpoвoдy oУH нa У3 пiсля сМеPти сл.п. пp. Typа

[P. IПyхевина] в спpaвi uoпoзицii" i 3П УгBP, в poзpiз з

пoстaнoвами II. Кoнфepeнцii 3ч oУlI, стBoPилo такиЙ стaн' щo
пoстaвa i po6oтa o.,o',цiй"o'o 3П УГBP в IпкiAдивий спoсi6 o6тялсyе

цiлий визвoдьнo-pевoлloцiйний pyх. Boнa цiлкoм сyпePeчнa з

зaсaдаМи нaцioIrалiстиrt tI oгo Pyxy в дiдянцi iAеoдoгiчнo - пPoгPамoвiй'
а в дiлянцi зaкoPAorrнoi пoлiтики пPoтиJreЯ(нa сaмoстiйницькiй лiнii

opганiзaцii. Ц"й стaн д.е-Aaдi загoстPIo €ться' poз6iжнoстi

пoгди6дroloтЬся' a нa тдi зaгaдьIloгo пoдiтичIloгo Poзвиткy' шкoAи з

тaких вiAl{oсиtt стаIoть все 6iдьtцi. Cамoстiйницькa пoлiтизнa po6oтa

закoPAoнorи сП}.Tанa i y великiй мipi спаpaлiзoванa тoю сyпepеvнiстlo
i двoiiнiинi"'o. B далirцiй пepспeктивi сIIPaва 

uoпoзицii" Ireсe в сo6i

зaгPoзy внeсeн}Iя тaкol пPoтинaцioнajriстивнoi дивepзii y пРoцес

визвoдьнoi pевoлloцii в Укpаiнi.

А
o

Ŷ
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Лхст Cтenoнo Бoндepн дo rлeнiа oУH з лютoro |953 p.

3aпpoпoнoвaнa Пpoвoдoм oУH нa У3 6aзa i спoсi6 пoлaднaння
кoнфлiктy 3a,lиIllи,rисЬ незAiйсненими чePез зJry вoлIo "oпoзицii'', яка
пPoпoзицii з Кpaю iнтеpпpетyс як пiAтвePд2кеI{}rя пPaBи,rbнoсти [i
кol{цепцii' напPяlvlкy Й пoстaви i тiдьки в тaкoмy 3lt{истi Poзylv'i €
пoлаryIaн}Iя спPaви.

Ifей стaн i poзвитoк oцiнroю як кpaйнс цrкiAдивий для цiлoсти
визвoльнoi 6opoть6и. Hе мox(y пoгoAитисЬ з AальIпиIvr йoгo
тoлePyвaнIIям, анi rlести вiдпoвiдaльнoсти зa йoгo пPoдoв)кyвarr}rя.
Taкa вiдпoвiAальl*iсть всe тя)китЬ на Гoдoвi Пpoвoдy oУI{, який мaс
o6oв'язoк i ltаЁrвал<нirцих спPавах Pyxy B|4cTУt|ИT|4 3 BiAпoBiA}roю
ilriцiятивoto Й уlкити pirшриx зaхoдiв, ш1o6 дo6po визвoдьнoi спPaви
й opгaнiзaцii не зaзнaдo шкoAи. Tимчасoм стaнoвищe ПPoвoдy oУH
нa У3 пiсля смepти сJl. п. пp. Typa [P. IIIщевияa] якpaз в цiй стlpавi
вiдi6paлo менi iнiцiятивy й дeцизito, налeл<нy Гoдoвi Пpoвoдy oУFI,
тaк' щo я фaктиsнo tre мa€ 6iльrцe зп,toги )rЯ(ити yспillltlиx заxoдiв
дlя poзв'язання тoгo }IеHoP&ra^ьнoгo стаtly' чи yсytlен}rя йoгo зi
стРyктyPи Bи3вoдь}lo- pевoлtoцiйlloгo фpoнтy.

Пpoвiд oУH lrа У3 в пoдiтичHo-Ai €вoмy й opгaнiзaцiйнoмy
вiднourенlri тPaктyвaв Мeнe як Гoлoвy Пpoвoдy oУЕI. !e 6yлo
Aoкyмeltтoвaнe B piзних пy6liкaцiях oУH нa Укpаiнi, як тeж B
opгaнiзaцiйних AoKyМeнтaх тa письМах з Kpaю закoPAotI. У всiх
спPaBaх AiяльHoсти opгaнiзацii, BiAtloсtlo мoйoгo стaнoBищa i
tlапPяМtlих' якi я пoдавав дo Кpaю, ЩoAo пoлiтики й peвoлloцiйнoi
дiяльнoсти цiДoгo PУхУ, _ Пpoвiд oУH нa У3 6yв oAнoзгiAний'
пpиймaс rx пo сyтi i пiд фopмaлЬ}tиМ oг,rяAolvr як стaнoBище гoJloBи
Пpoвoдy oУЕI. Але йoгo стаtroвищe в спpявi uoпoзицiin нe цiлкoм
вiAпoвiAaдo цЬoМy вiднoшreнню.

"oпoзицiя'' закиAаJrа lvleнi непpaвЕIе пpиписyвaнIrя сo6i пoстy
гoJloви ГIpoвoдy oУ}I, нe визIIaвaда йoгo i це свoе стaнoвище
мaнiфестрaлa' як B opгaнiзaцiйнoмy вiднolленнi, тaк теж y пфлiнних,
пoдiтичtlиx вистyпax. Пpoвiд oУH нa У3 пpo цe мyсiв знaти 3
мaтepiялiв, якi Aiйцlди 3 зaкoPAolty Ao }rЬoгo i з oсo6истoгo
pефеpyвання 3в'язкoвих. Aдe в йoгo стaнoвищi Ao спipt{иx спPаB
зaкoPAot|oDr немa€ oсyAy aнi BiAкиненHЯ такoi пoстави ..oпoзицii".

Cтaнoвищe Пpoвoдy oУH на У3 пiсля смеPти сд. п. пp. Typа
[P. IIIщевиva] B спPaвi Бropa Пpoвoдy oУH сyпePeчHе 3
opгaнiзaцiйнo-пPaBниМи актаJvlи' з piшeнням Hapaди нa У3 s |945
P. з ytlастIo Бюpа i Чдeнiв Пpoвoдy oУH, пoкликaнoгo III. ЕIB3
oУH пiд пPoвoAoм сд. п. Typa [P. lШщeвиva]. I{e стaнoвищe
пoAaнo зaкoPAoEI в тaкiй фopмyлi, щo "oпo3ицiяn нa нei пoкдикaсться
i твepAить, щo Пpoвiд oУH нa У3 не вв€Dкa€ меI{е Гo,loвoю Пpoвoдy
oУH. Tим.laсoм Пpoвiд oУH нa У3 в тoмy )I( сaмoмy Aoкyмeнтi i
в iнtпих мaтepiялах з тoi сaмoi пoцtти називar мене Гoдoвoro Пpoвoдy
oУH. 3нaroчи пPo пoстаBy "oпoзицii, в цiй спpaвi, Пpoвiд oУH шa
У3 пoвинен 6yв так oкPeс.,lити свo€ стaнoвище' щo6 виклloнити
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п{oя(,rиBiсть спipати }tа tlьorиy двa цiлкoм пPoтиJrФкIIi тBePд2кеtItIя.
B pямцях зaхoдiв, якi змipяли Ao кoмпPoмiсoвoгo пoJrаAHaIlня
кoнфлiктy, в opгaнiзaцiйнo-пpaвнiй дiлянцi, Пpoвiд oУH нa У3 в
1950 p. вистyпиB м. iн. 3 такими свoiми пpoпoзицiями i
стaнoвищaми: Bизнa€ кiдькox чJrенiв з 6ршrих Пpoвoдiв oУH, з 1941
i 1943 PP.' AaдЬIцe чJlенa},tи Пpoвoдy, незaJlе)кнo вiд пpaвнo-
opганiзaцiйI{и)( зМiH' якi заiснyвa^И B Мix(чaсi' i ствopили HoBИi|
пPaBrrий стан. Ti визнaнHя нe спiPаДись на odoB'язyloчиx yстPo€виx
зaсaAaх' тi,lьки 3мiPяди Ao ствoPеtlHя 3акoPAorroм IlaAPЯAнoгo
кеpiвнoгo opгa}ry з чдerIiв oУH, дirorих в 3Ч, i з чденiв "oпoзицiin.

Пpoвiд oУH на У3 пеpeйrшoв Ao Aetlнoгo пopяAкy Ilaд piшreнняпrи
II. Н.[aдзвинaйнiй| Кorrфеpeнцii 3ч oУн в спpaвi "oпoзицii ' ' , над
laяr,aмv| кiдькox чдeнiв "oпoзицii" пpo iхнс yстyпJretl}|я з 3П УГBP
та нaд пPизнaченHям нa iхне мiсцe iнцrиx кaндидaтiв дo 3П УгBP.
Bсyпеpe.r тoмy, Пpoвiд oУH нa У3 пoAaв' щo вiднoсниx чдeнiв
uoпoзицii'' 

AaдЬцIe ввaЯ(a€ Ae,rегaтaМи oУH в 3П УГBP.
Bсyпepеr нoPМaлЬrroМy opгaнiзaцiйltoмy пopядкoвi, Пpoвiд oУH

на У3 пiдпopядкyвaв сo6i кiлькoх членiв "oпoзицii ' ' , висJlaниx
1944 p. зaKopAotl' як чденiв 3П УГBP' tra чaс Ao пoJraAнaння
кoнфлiктy зaкoPAoнoIи. Taким чинoМ Bиняв iх зпiA кoмпетенцiй 3Ч
oУ}I, Пpoвoдy й Koнфepенцii, як piвнorк зпiA пiд/reгдoсти Гoдoвi
Пpoвoдy oУн.

I{i пoтягнення Пpoвiд на У3 пеpe6ив в цiй iнтeнцii, щo6
д'oпPoваAити чePeз них Ao пo€Arla}I}rя. Aлe в oснoвi iх леrкить тaке
пoтPaктyBанtIя спPaBи' щo в кoнфлiктi зaкopAoнoм с Aвi piвнoпpaвнi
стoPotlи' a пPaBAa i слyIшнiсть де)t(ить пoмiхt F!v|vrИ, a6o пoтpoxи пo
o6иAвoх 6oкax. Ti стopoни _ це цiдiсть 3Ч oУH, з Пpoвoдoм i
Koнфepeнцi яN|v| - пo oArroМy 6oцi, a "oпoзицiяn й oпанoванe нею
3П - пo APyгoмy. Пpoвiд oУH lra У3 взяв на сe6е PoдIo нe тiдьки
poз'емникa i сyпеp-аp6iтpa, aдe' пiдпopядкoB}rIoчи сo6i чдeнiв
"oпoзицii'' в 3П, тиIvl саМиМ Bзяв нa сe6е вiAпoвiдaльнiсть зa po6oтy
"oпoзицii ' ' .

Taкий пiдхiд Пpoвoдy oУH нa У3 мiг 6aзувaтися нa тoмy' щo
аpyзi нa У3 нe МaJrи AoстатoчI{их irlфopмaцiй i o6paзy ситyaцii, вepeз
тe нe poзyпriли зaсaAничиx poз6irкltoстей в iAейнo-пoдiтичнiЙ i
opгaнiзaцiйнo-мopaльнiй пoставi. Apy." мoлсливiсть _ щo в Кparo цi
poз6ixснoстi }.вФкаJrи зa мeнIцe ваяснi в пopiвняннi Ao сIIPaги €Aнoсти
peвolroцiйнo-визвo^bнoгo Pyхy' згJl. зaдеРя(a}Iня в нЬoмy дroAeй з
"oпoзицiin. ПPn ToМy ll,toгди кеPМyBатисЬ Ayп{кoю' щo чePез
мехaнiчнo-opгaнiзацiйне спoJlyчеtIHя пPиBeP}tеться й псиxoJroгiч}Ia'
iдeoлoгiннo - пoдiтичнa сднiсть. .{дя здiйснення тaкoгo 6aя<aння тpe6a
6yлo нaйвarкнiruoi пepeдyмoви: дo6poi вoлi i щиpoгo вiAнoIцення 6oAaй
в oAнolv1y 3aсадничoп{y пyнктi.

Tимчaсoм цe стaнoвищe Пpoвoдy oУFI нa У3, зaмiсть
пеpеглянeння й змiнeння Aoтoгoчaснoi пoстaви, викдиKaДo B
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"oпoзицii" щe 6iльцIe yтвePA)кeнIrя. Iгнopyloчи вJraстивy iнтeнцilo
Кpaю, чJleни "oпoзицii ' ' в3яди йoгo тiдьки як 

^егiтиIvlaцiтo 
для

пPoAoB)I(yBaHнЯ свoйoгo кypсy i як yпPaB,lенIIЯ Po6v1Tv1 пo свoiй вoлi'
oкPeМo й нeзадe>кнo вiд 3Ч oУH, всyпepev лiнii opгaнiзацii, a пpи
тoll{y вистyпaти в iМeнi цiдoгo Bизвo,lЬtlo-pевoJlloцiйнoгo Рyхy.

3гадaнi пoBище пoтягнeння Пpoвoдy oУH нa У3 в слoлщeннi
з пoстaвoto й iнтepпpeтaцiсlo iх з6oкy ..oпoзиt1ii", за6льoкyвали
мeнi всякy мorкливiсть yспitшнoгo застoсyвaнrlя 6удь-якиx 3aсo6iB
rvtoPaльнoгo й opгaнiзaцiйlIoгo впJrивy' наJlе)t(них гoлoвi Пpoвoдy
oУH, AJrя oстaтoчttoгo PoзB'Язaння цiлoi спpaви. Мoi звеPнеtItIя
дo vлeнiв ..oпoзицii ' ' стpiнyлись r{e тi,rЬки з rpу6им вiдкинeнням,
aлe Й 3 видивoМ лaЙливих зaкидiв пpo yзypпaтopствo' i тo з
вiдкликoпr нa стaIIoвище Кpаю. BiA6ивaючи lvlerri зМoгy спoB}Iяти
o6oв'язoк Гoлoви Пpoвoдy oУн y вiднoIпeннi Ao спPaви
..oпoзицii ' ' , якa Мa€ каРAиtlaJlьнe зHaче}ltlЯ A,lя Poзвиткy i
дiяльIroсти pевoлтoцiйIro-визвoльнoгo pyхy' Пpoвiд oУH на У3 не
зlrяв i rte мiг зErяти з мене вiдпoвiдaльнoсти' якa вип.,lиBa € з
yстPo €вих кoмпeтенцiй i o6oв'язкiв тoгo нaйвищoгo в opгaнiзaцii
пoстy. Tакi пoтягtleнI{я lleзгiднi з opгatriзацiЙниуt пopядкoм i з
paцiеlo peвoлroцiйнo-визвoльtloгo pyхy' BoIIи те)t( iдyть в poзpiз з
piвнovaснимИ зaЯв,avw| тoгo )к Пpoвoдy нa У3 пPo пoB}rе дoвip'я
i найкpаще вiднoпreння Ao МеI{e' яK Ao гoJroви Пpoвoдy oУH. Tр
Hе йAе пpo oсo6истe вiднotшення' aнi пpo lкoAнi пеpсoнaльнi спPави'
тiльки пPo oснoBr{ий IIапPяlt,t, пPo мoнoлiтнiсть Peвo,lюцiйнo-
визвoдьнoгo PУхУ, пpo пiдстaви мopaльнoi й opганiзaцiйнoi
дисциплiни в oУH. B цих спPaвax tIе lt{o)ке 6yти двoiстoсти,
зoкpeМa в нaйвищих ща6лях opгaнiзaцii.

Усi з'ясoвaнi фaкти ПPv1N|УcИ^vl мelre зpo6ити oстaтoч}lий виснoвoк
i yстyпити 3 пoстy Гoдoви Пpoвoдy oУH. I]е мoе yстyпнeння нe €
тiльки фopмaльним злoя(еtltlяМ вiAпoвiAaль}roсти зa Tакий стaн i
Poзвитoк' зa якиЙ я фaктиsнo вiд,пoBiAaти нe Мo,кy. Я мaв нa мeтi
пepeдyсiм тe' щ06 циМ актoМ д.oпPoBаAити Ao oстaтoч}roi PoзB'язки.
Moс yстyплet{}Iя пoвиIrrro ПPoвoдoвi i пpoвiAниIи кaAPaм нa У3
)ДIaгляAнити пoвагy' нeстepпнiсть i загpoзливiсть цiлoгo стаIly'
стBopeнoгo дiсro "oпoзицii'' тa ПPИчv1llv|Tv|cь Ao тoгo' щo6 вoни цiлy
спpавy 6aчили y BлaстивoМy свiтлi. Caмe yстyплeння i йoгo Iиoтиви
o6хoдЯть цiлy opгaнiзaцilo й, oскiдьки спPaва "oпoзицii'' вiдoгpaе в
тolvly гoдoвнy PoJlto' тo вPtМoгa poзв'язaти цIo спpавy oстaтoчнo стa€
Ay)кe гoстPoю. Пpи тolиy Мyситься yзг,rяAнити Haстaвjrel{ня цiдoi
opгaнiзaцii в тих пита}tIIях' якi стaди пPeAмeтoм кoнфлiктy, в
питaнняx iдeoлoгiпних i пpoгpaмoвих oсttoвtloгo нaпPяl{кy визвoJrЬнoi
peвoлroцii тa 3aсaA сaМoсTiйHицЬкoi пoлiтики.

Пpoвiд oУH на У3 пiсля сIvIePти сл. п. пp. Typa [P. IIIyхeвива]
в 1950 p., фaктиvнo пepe6paв IIa се6e pirшaюvий гoдoс й iнiцiятивy
y пoдаAtlyванlIi спpaви ..oпo3ицii ' ' i, намaгaloчись Aoвeсти Ao iT
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poзB'язки, дaе "oпoзицii, '  пpaвнy пiдстaвy i змoгy зaIIIмoPгнyти
сIIPaвy y нepoзв'язаний вyзoл. Teпep нa lrьoгo пepeйшлa i фopп,Iальlla
вiдпoвiдaльнiсть тa o6oB'язoк, в кoнсeквeнцii пoпePeAIIьoгo
пepе6paння iнiцiятиви, AoпРoBaдiити Ao oстатoчttoгo PoзB'язаtIня
спP€lви. Iде пpo iдeйнo-пpoгpамoвий змiсг yкpаiнськoi peвoлtoцii, пpo
ii нaпpямoк та пpo геЕrePaдьнy лiнiro нaшoi сaмoстiйrrицькoi пoлiтики,
i пеpeд opгaнiзaцiеlo стoiть .,a6o-a6o". 

Harvraгaння пoгoA,кyвати Aва
пpoтистaвнi нaпPяIl,Iки пoкaзaдись нepeaJrьниМи i AoBпIe tle Мo,кIlа
з tIими вoдoвoAитись. Cвoiм vстyпJreнням я стаPaвся BKазaти
opгaнiзацi i нa кoнечнiсть пpиBеPrryти цiлoмy визвoJlьt lo-
pевoлloцiйнoмy pщoвi iдeйнy й пoлiтиннy спаянiсть, oднoдyIшнiсть i
пoдiтичнo-Aiевy пpyrкнiсть. Cпoдiваroсь, пIo У зB'язкy з мoiм
yстyпJrенI{яМ i в-пapi з пеPeвeAeннJllvt нoвoгo ви6opy гoJloви Пpoвoдy
oУн, opгaнiзaцiя }rа У3 РoзгJrянe oснoвнirце BJraстивy сyть
"oпoзицii", змiст i IrаслiAки ii po6oти, i u1o y вислiAi 6yде зpeвiдoванe
стаtloвищe Пpoвoдy oУH нa УЗ з 1950 P. B тих тoчкaх' в яких
спPaвa 6yлa пoтpaктoвal{а нeвлaстивo.

oскiльки o6саAа пoстy гoJroви Пpoвoдy oУFI, з oAtloгo 6oкy, i
oстaтoчнe виpiшeння цiлoгo кoрrпдeксi питa}IЬ' зB'язaHих зi спpaвoю
"oпoзицii", 3 Apyгoгo 6oкy, мае вeДикe знaчeIIня AJrя AальIцoгo
PoзвитKy укpаilrськoгo нацioна,liстичнoгo визBoJrЬнo - PeBoJrtoцiйнoгo
Pyxy, _ хovy свoiм yстyпJrенняIvr yпPoстити й o6дегчити oснoвtlе
пеPеглJIнеHI{я вiднoсних питaнЬ HaнoBo i виpiпreння iх вiAпoвiAнo Ao
пoтpe6 Pyxy i Aoцi,lьнoсти. 3нoвa >к пiдкpeслeнe Мoтивaцiсto мoйoгo
yстyпдення "a6o-a6o" нe пoвинtlo 6yги пoтpактoBaнe' як тiдьки Ivto€
пePсoнaльнe стarroвищe, тiльки як висJl iA Aiйснoi aJrьтepнативи'
нeDto)I(дивoсти й нeдoцiльнoсти дaвaти в oPгaнaх визвoJtьtIo-
peвoлtoцiйнoгo Pyхy .цorvl iнaнтне стaнoвище piзним, сyпepeнним i
пPoтистaвним сo6i iдeoлoгiнним i пoдiтичним нaпPямкаМ.

Tакi тo 6yли гoлoвнi мoтиви Мoйoгo yстyпJrе}r}rя з пoстy Гoдoви
Пpoвoдy oУH. .A,ехтo з Alyзiв вислoвJltoвaв зAиByBанtIя' чoмy я тaк
пoст}iпив a)к тeпep' xoч пpичини тaкoгo пoтЯгнeння lснyloть в)кe
Aoвгий чaс' зoкPeмa' чoМy я не зpo6ив тaкoгo Bисtloвкy пiсля
oAeP,кa}Iня стaнoBищa Пpoвoдy oУH нa У3 в 1950 p. Мoя вiAпoвiAь
нaстyпнa: тoAi' зaPaз пiсля сМePти сл. п. пp. Typa [P. IПцeвинa],
Я нe lvriг цьoгo зpo6итИ, 6o таке 6езпoсеPeAlIr чеPгyваI{trя тoгo PoAa
стpyсiв 6yлo 6 нaдмipним lt4oPaдь}lиМ пeРeo6тя,кeнням A^я
peвoлloцiЙних кaд1riв y 6aтькiвщинi. Я пpиняв тoAi стaнoвищe Пpoвoдy
на У3 тaк сalиo' як i Пpoвiд 3ч oУ}I, з rraйкPaщoю iнтeнцiеro, щo6
пoладнaти спPави згiдllo з 6окaннями i пPoпoзицiями з КpaIo. Пo-
APУте, стaнoBище Пpoвoдy на У3 y свoiй oснoвнiй сyтi 6yлo такe' щo
пpи o6oстopoннiй дo6piй вoлi 6yлo Iv1o)кнa нa Йoгo пiAстaвi poзв'язати
yсi спpави IIpaвильtIo' з кoPистIo дy'lя ви3BoJrьIIoгo Pyxy.
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Мoя тeпepiцIЕrя PeакцiЯ BiAtloситься He Ao самoгo стaнoBища
Kparo, адe Ao тих нaслiAкiв' якi пoвст€utи чеPе3 вiAolvrе пoтPaктyвaнIrя
йoгo "oпoзицiсto''. Я ввая<aв, щo oстaтoчний виснoвoк мoясy po6ити
a,к пlсJlЯ тoгo' Як вичеPпанo всi мoжливoстi' щo6и пoвePrryти
poзвитoк нa пPaBиJrЬнv|Й ur^Яx i кoди ст€ulo oчеBиAtIиlt{' щo "oпoзицiяn
BпePTo нaмaгаеться звести нaЦI Pyх нa нeпpaвиJlьнi iAeйнi i пoдiтичнi
пo3ицii' a стa}Ioвищe Kparo пoслyя<илo iй зa пiддpiплeння й
}iпРаBoсиjrЬнeння' 3a тoй чaс пiдUlи дo Kparo шиpшi й oснoвнiцri
з'ясyuaння сIIPaв зaкoPAoHoм i вiдiйшли вiдпopрники вiд Пpoвoдy
3ч oУFI i вiд мeнe, Якi lvtoгJrи дaти ПpoвoAy rra У3 Aoстaтoчнi
з'ясyвання i вipнi нaсвiтдeння. Але poзвитoк ситyaцii в oстaннiх чaсах
пepeд мoiм yстyпJleнЕIям пePeкoнaв }reнe' щo гoдi я<дати аяс poзв'язкa
пpийде y вислiдi Poзвиткy Aoтoгoчaсним тeмпoм. Пpи всeмy я не
кеPмyBaвсЯ 6yAь-якими oco'ИcTvrмИ lt{oтивaМи' a тiдьки сBoiм
poзyмiнням дo6pa спPaBи й кoнечнoсти.

Ha мapгiнесi ще xosy oAIIe qIPoстyBати. Менi вiдoмo' щo зaPаз
пiсля мoйoгo yсTyпдеtI}Iя з гoлoвyвaння в Пpoвoдi oУH хoдиди
пoгoJroски' 6уььтo-6и Boнo 6yJlo спPичи}reнe }IепoPo3yМitltlяIr,r lr4ix(
Гoдoвolo Пpoвoдy 3ч oУH i мнoro. 

.Iaкi 
пoгoдoски в цiлoстi е

6pеxнeю. ЖoAних тoгo PoAa непopoзylt{iнЬ немa i нe 6yлo. Meне
Jlrrить з Гoдoвoto П3Ч зaвсiди ApРкrr€ вiAнolцeннЯ i пpиязнь, a в
спPaBaх opгaнiзaцii й цiлoгo визвo,lь}Ioгo Pyхy - oAltoзByчнiсть
пoглядiв, пoвtlе взaiмнe дoвipя i дpркня спiвпpaця. Пишy пPo цe
тoмy, щo6и зBePнyги рaгy AIlрiв нa 6езпiAсгавнiсть всяки)( тoгo PoAa
пoгoJloсoк' якi мoх<yгь мати A)I(ePеJlo a6o в HезAoPoBoIr{y плiтникаpствi
а6o тaки в lшкiрrивих llaмагa}rняx пoсiяти в opгaнiзацii нeдoвipя тa
пiдкoпати чийсь aвтoPитeт. opганiзацiя нaйкpaщe впoPa €тЬся 3
piзними нaмaгa}IняМи пociяти в нiй вrrщpiruнiй poзстpiй, якщo влeни
6yayть vyйrli нa тoгo PoAа пPoяви i 6yдyть iх з-мiсця вiдпиpати й
AеIиaскyвaти.

I{е 6yли 6 мoi виясленHя Ao спP€lви мoйoгo yстyп,lенtlя i зв'язaних
3 ttиМ питallь. Haкilreць, щe кiдькa Pечeнь Ao питaHIIя мoеi дaльruoi
пpацi в opгaнiзацii: пiсля yст1rпJreння з пoпePeAнЬoгo пoстy я 6р
пoкликaний дo Пpoвoдy 3Ч oУH i yвiйuroв y йoгo пPaцю нa
дopщeнiй менi фyнкlдii. I в мaй6yтньoмy xoчy BикotIyBати кoя(нy
пPaцro' якy мeнi AoPyчить opгaнiзaцiя, з якoi я мo,I(y BиB'язaтись,
6aйдyкe, Ira якiй фyнкцii.

Я впoвнi пoAiляro й раэкaю 3a пPaви,IЬнy зaсaAy' яка пpийнята
в нaдriй opгaнiзaцiйнiй пpaктицi, Iцo виpiurним lt{oме}lTolvr y
пPизнaчyBaннi чдeнaм пpaцi й зaвAallь' пpи o6сaддyвaнlri i змiнi
opгaнiзaцiйниx фyнкцiй, €  мolvreнт opгaнiзaцiйrIoi дoцiльнoсти,
нaйвiдпoвiднiшroi poзв'язки в Aанiй ситyaцii. Кoяснa po6oта в oУH е
сI<;rадoвolo чaстинoto oAнoцiдoгo зМaганrtя зa Boлto Укpaiни, i з тoгo
пoгjrяAy кolкнa пPaця' викoнyвaнa з iAейних мoтивiв, A6aйливo i
сoвiснo, нaйкpaще пo свoiм сиJlaм i вмiнням, - е вapтiснolo i
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пoчеснoro. B opганiзaцii с вищi Й ниx<чi пoсти' 6iдьIцe i мeнurе
вiдпoвiдaльнi фyнкlдii, алe tlемa чJlеtlських степенiв, вищoi i нилtчoi
кaтегopii ч.Пeнства. oтrке в пPизнaчyваннi нa пoсти i в змiнi фyнкцiй
нема анi BиBищyвatIня, aнi зHиrкyвaнI{я. Koди хс iде пpo oco6иcтиЙ
вкдaA y Poзвитoк opгaнiзaцii i y ii визвoльнy 6opoть6y, зoкpeмa в
твopяiй iнiцiятивi, тo мo)I(JlиBoстi твopяoi пpaцi i вплиBy нa Poзвитoк
Pyxy нe o6мея<yеться сalt{им opгaнiзaцiйниМ пoстoМ' викoн1вaними
opгaнiзaцiйними фyнкцiями. B opгaнiзацii е lпиpoкe пoJle AДя
iнiцiятивнoсти i твopvoгo вклaAy AJI,I кo)кнoгo чJlеHа' а вага i впдив
твopsoi AyIики зaдe,I(итЬ в пeРIIIy vepгy вiд ii якoсти, вapтoсти й
пеPeкoнДиBoсTи' a нe тiдьки вiд тoгo, якy фyнкцilo викoнy€ ii pevник.
.A,ля менe oсo6истo ва,кнe с тe, щo6 я кo2кtloчaФlo пo свoiм си.lraм
якнaй6iдьIпe i нaйкpaщe пpaцIoвaв в opганiзaцii для визвoдьнoi
спPaви. A oцiнкa тoгo' y якiй фyнкцii я 6yдy найкopисlIiпrий, згл. де
мене opгaнiзaцiя тeпep пoтpе6yе, _ нaдeжить дo opгaнiзацii i я
пpиймy Ao Bикoнaння кo,l(нe ii piIпeння.

Bинеpпaвurи властивy тeмy Jlистa' хoчy щe зaтoPюryти декiлькa
питaнь зaсaAничoгo знaчeнtlя y ставленнi po6oти зч oУ}I.

B цiлiй нaшiй Aiядьнoсгi зaкoPAoнoпr }Iа пeplцoМy мiсцi стoять дPа
oснoвнi завAaння: пeplЦe - спoвllяти зoвнiцlньo-пoлiтиннy фyнкцilo
сyraснoi BизBoдЬHo-Pевoлroцiйнoi 6opoть6и на Укpaiнськиx 3емляx,
щo6 здo6yтv| 

^^Я 
неi визнaння i пiддеpхскy сеPeA чyx(иx наpoдiв,

пPихильне вiднoruеlrня стopoннiх AePII(ав Ao змaгaння зa сaпroстiйнy
Укpaiнськy ,Д,epx<aвy. Apyг. oс}IoBне зaBAaнrIя пPигoтoвити
якнaй6iдьtпe сил i ваpтoстей. II]o6 ix пePeнести нa Бaтькiвщинy i
зaлyчити в aктивrry BизвoдьHy 6opoть6y, a пiзнiше y AеP)кав}rе
6yAiвництвo тa в poз6yAoвy нaцioнaлЬнoгo )l(иття в piзниx дiлянках.
ПepIпе завAa}Iня oxoп^Io€ цiлий кoмплeкс нaшoi зoвнiшньoi дiяльнoсти
i пoдiтики. .Д,ля викoнaння APyгoгo зaвAaнr{я PoзгoPтаемo цiлy
внyгpiшнto дiяльнiсть, пPaцю й пoлiтикy нa внрpitшньo-1rкpaiItськoмy
вiдтинкy.

o6идвa KoIr4пдeкси тPaктy€lvto як скдaдoBy чaстиtly цiлoгo
визBoдьtloгo, нaцioналiстич}loгo PУхУ, як вiAтинoк фpoнтy визвoдьнoi
6opoть6и. 3 цьoгo BипДиBa€ вiAпoвiAaльнiсть зa yсю зaкoPAoннy
po6oтy пepeд цiлим Pyxoм. Hа кoл<нoмy vленoвi opганiзaцii 

^е)l(итьo6oв'язoк ст€tвитись Ao свoiх зaвAань i пoвиннoстeй з вiдпoвiAнoro
A6aйдивiстlo й >кepтвelrнiстto, piвнятись нa APrзiв y 6aтькiвщинi тa
нaмагатись BtIести як-мoх(нa 6iдьIд oсo6истий вкдaA y Aiяльнiсть
opгaнiзaцii.

Haдexснe спoвнIoванtIя нaIДих зoвнiшньo - пoдiтичних
зo6oв'язань сyпPoти визBoJlЬнoгo Pyхy виМaгa € ' в тепеpiшнiй
ситyaцii 6iльrш, нi>к кoли-нe6yAь, пoвнoi нaпPyги цiлoсти
3aкopдoнних Чaстин i нaклaдaс нa всi каAPи' tIа кo)кнoгo чде}Ia
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й пpихильникa нaцIoгo Pyхy пoBaЯ(нi зo6oв'язaння. як це вх(e
пoAaнo в пoпePeAнiй частинi цЬoгo Jlистa' yкpai}rсЬкий
самoстiЙtlицький фpoнт тt,tyсить пoка3атисл непoхитttим y свoйoмy

зп{aгaннi зa пoвнy AeP)кaвнy сyBеPе}rнiсть Укpaiни,
6eзкoмпpoмiсoвим y 6opoть6i з 6oльцrевизмoм i з Ko)кнoю iншolo

фopмoro МoскoBсЬкoгo iмпepiялiзмy, дiеспoсi6ним i aктивним .rеpез

BJlасtIy мiць i зaвдяки все6iчнiй пiддеPэкцi цiloi yкpаiнськoi

спiльнoти, 6ез oглядy нa те' як Ao ltьoгo i yкpaiнськoi визвoдьнoi
спPaBи стaвдятЬсЯ vyхtиннi сили. BiA тoгo, нaскiдьки нaIII Р}rх
пoкaжeться сидЬниМ i непoдaтливим IIa всякi нaмагaння з6ити Йoto
з o6paнoгo IlIдяхy' зa,rе)кaтимe в знaчнiй мipi вiднoIпеннЯ Ao
yкpaiнськoi спPaви Taкиx чy,I(инниx аlrти6oJrьIIIеBицьких сил, ЯKi
BeAyтЬ тeпep xи6нy пoлiтикy нepeз нeвipнy oцiнкy сил i нaстpoiв
y пiд6oльпteвицькiй Aiйснoстi. Адe д,дя цЬoгo нe BистaPчa€ тiдьки
негaтиBtlа пoстaвa сyпPoти l lевiдпoвiAнoi пoдiтики чy2I(их AеP)кaв
y нaшriй спpaвi й вiдмoва вiд 6yдь-якoi спiвAi i з t lими 6ез

вiдпoвiднoi 6aзи. Hегатив}Ie стaB^eнItя Ao хи6нoi нyrкoi пoдiтики
нa6иpас пoвaя<нiпroгo зI{ачeння i мoя<e мати 6aх<аниЙ пoзитивtlиЙ
eфeкт тoдi, як в пapi 3 t lиМ iтимe непoслa6lена, влaснoпiдментa

тBoPчa сaмoстiйницькa дiяльнiсть. ПoслiAoвне й пrиpoкe

PoзгoPтанrIя aкцiй зaкopдoннoi чaстиtlи ви3BoдЬнo-Pевoлtoцiйнoгo

Pyхy пoвиннo yнaгдяA}tити' щo цей pyх мa €  oпеPтя y влaснiй

сyспiльнoстi, .lepпaе вiA нei вiAпoвiAнi cиltи il зaco6и i непoхитнo

пPяlvty €  свoiм Iпляxoм, t lе3аДeх(нo }IепPихидьtIoi, vи пpиязнoi,

пoстaви чy)киx пoтyг.
Poзглядаroни нaшy зaкoPAoн}Iy Aiядьнiсть пiA кyтoм пPo-

тистaвдення пoлiтицi tIепPихиJrЬнiй дo yкpaiнськoi визвoдьнoi спpави

i з мeтolo AoпPoBaAити Ao BипPaBДенtIя тiсi пoдiтики' Ivlyсимo
yзгjlJIAtIIoвaти щe oAиtI мoМeнт: сгIaснa амePикaнська aкцiя в пдянi

poсiйськoi opiентaцii, нaмaгаloчись пеPeтягrryти yкpаiнськi сиJlи' xoме

взяти ]iх мaтepiяльними засo6arvrи i тeкtiчниМи lvlo2|(Jlивoстями, якi

мaють ствopити 6aэу для ruиpoкoi анти6oльшевицькoi пoдiтичнo.

пPoпагaнAивнoi aкцi i . Пoминeння 3асaAничиx цiлeй yкpaiнськoi

самoстiйницькoi пoлiтики мa€ 6yти зpiвнoвa)I(ене i IIaдpodlенe

пРaктичtlиМи кoPистЯми в анти6oдьпrевицькiй акцi i . Haшi

пpoтистaвJle}Iня тaких нaмaгaн}IяIvl 6yAe тим yспirпнiшa, ним кPaще

6yде ставлelra i зa6езпeчeнa пPактиsнa стopiнка нaшoi сaмoстiйнoi

aкцii, ним 6iльшe тBoPчиx сил 6yAe в нiЙ iнтензивнo дiяти. Пpaвдa -
Hезадeжнa самoстiйницькa акцiя, спеPтa Bикдroчнo |Ia cv|^|4 Й зaco6и,

opгaнiзoвaнi сеpeд y<paiнськoi емiгpaцii , нe мo)кe пiд технiвнo-

мaтеpiяльним oгдяAoп,r кoнкyPyBaти 3 тv|N|v| зaco6aми Й

мo)I(ливoстями' якi стoять Ao Aиспoзицii aкцii, фiнaнсoвaнiй
aМеPикаIlсЬкими кPyгaми. Aле незaлеI(нe пoсиJleння i пpaвильнa

пoдiтична пoстaнoBкa нашoi po6oти зaпеBtIяIoтЬ iй 6aгатo 6ilьпly

кopиснiсть ii для визвoдьнoi qIPaви вiд вeлиveзних aкцiй ч}rд<ипlи
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засo6aми пPи нeпPавильнiй пoдiтичнiй пoстанoвцi. Пpoтистaвлeння
сaмих декляpaцiй, 6eз нaлerкниx дiй, не мo)I(е Iиати пoв€r,кнiпroгo
3начеtt}Iя.

ToЙ aспeкт напroi зaкoPAoннoi дiяльнoсти, як пpoтидii дo
нalr{aгань зBeсти yкpaiнськy пoлiтиннy aкцilo tIа eмiгpaцii нa
rшкiдливi дflя визвoJrення peйки, _ xoчa в тепepiшнiй ситyaцii вiн
нa6щ oсo6ливoi гoстpoтиt - всe ж тaки y зaгaJrЬнoп4y плянi стoiть
нa APyгoPяAнolvty мiсцi. HайвaлсrIiцrий i виpilшний lvloМeнт - цe
пoтpe6a пДяtIoвoгo' пoслiдoвнoгo стaвJleння зaкopдoннoi
сaмoстiйницькoi Aii, нeзaJle2кнo вiA змiнlloi кoнюtIкTyPи, вiA
пPиJrзнoгo' чи tteпPиxильtloгo стaB,rеHня Ao нei стopoннiх сид. 3
oAtloгo i дpщoгo пoглJlAy слiдyе oAнa i тa саМа вимoга' щo6 цiдy
зaкoPAoннy po6oтy Poзгopтaти нa пpавильнiй сaмoстiйницькiй
пoдiтичнiй плятфopмi i зa6eзпeнyвaти ii сидoвy й мaтepiaльнo-
технiннy 6aзу з BДaсних A,I(еPеJr yкpaiнськoгo сyспiльствa нa
емiгpaцii.

Hаrца 3акoPAoH}tа зoвнirrrньo-пoдiтичнa дiяльнiсть яBдя €ться
€AиI{иМ вipним виPаз}tикoМ i пpавдивим PeчtrикoIvr yкpaiнських
peвoлroцiйнo - Bи3Bo,rЬних зМaгa}Iь пepeд зoвнiшнiм свiтoм. Ii гoдoвнolo
пoдiтичнolo 6aзoro, AжePеJroм нaйсильнiIпoi пoдiтичнoi apгyментацii
€ непepePиB}ra Peвo,lюцiйнa 6opoть6a oУH-УГIA в Укpaiнi. Алe це
piвнoнаснo нargrадa€ вeдикi зo6oв'язaння. Hе тiдьки в тoмy, щo6и
пepед зoвнiIднiм свiтoм }Iaде)I(нo вiдстoювaти сaмoстiйницькi пoзицii
визвo,lьtlих змaгaнь' аJrе B нeМенrшiй мipi тe>к i в тoмy, щo6 нaurа
зoвнiцrньo-пoдiтичнa 6opoть6a сягаJla [с.лoвo нe вiд.rитaнe] свoiм
o6сягoм, вiAпoвiAада якoстi й валtдивoстi визвoдьнoi 6opoть6и.
3а6езпeчeння вiAпoвiAнo poз6yдoвaнoi i пoстiй}Io вAePll(yванoi тaкoi
акцii вимагaе пoстiйнoi пpaцi пoB€DкI{их сиJl тa вeдиких матepiяльних
засo6iв. Boнo мyсить впoвнi спиРaтись нa,кеPтBеннoстi пpихильникiв
BизBoдьtIoгo Рyхy' пePеAyсiм йoгo opгaнiзoваних кaдpiв.

II]е вая<нirцим BiA зoвнiшньo-пoдiтичнoi po6oти е дpyгиЙ
кorrlпJlекс дiяльнoсти зaкoPAoннoi чaстини opганiзацii: пiдгoтoвка й
3aJr}FIeння дo 6езпoсepеAньoi peвoлtoцiйнoi 6opoть6и на piдtих земJl,lх
якнaй6iдьшe сид тa мaтеpiллiв з-зa кopAotly. Пepшенствo вaЯ(нoсти
цих зaв.цaнь BипдиBa€ з oснoвнoi засаAи напroi кoнцeпцii, - стaBки
tta влaснi сили. 3oвнitпньo-пoдiтиннa po6oтa ма € на мeтi з'еднaти
пPихиJlьttе вiднolшення i пo змoзi aктивнy Aoпolvtory rркoстopoннiх
сид нaIцим 3магaнням i знепrкiд/rиB,rloвaти дiloвi сepeд чРкин}loгo
свiтy piзнi вopoл<i Ao сaмoстiйнoсти Укpаiни тенAенцiй. Хoч
стaPa€мoсь всiми сидaми дo6итиcь в тoll1y най6iдьцlих yспixiв, aлe
нiкoди нe мo,t(емo на тoмy 6уьувaти визвoльнoi кoнцепцii, 6o
вiднorueння стopoннiх сиJl Ivroх(e мaти тiдьки дoпoмiлснe знaчeння i
цe непевний фактop. 3pештolo, пPиxиJrьHе вiднorпення нy>кoгo свiтa
Ao нaIIIи)( BизBo,lьtlиx 3}taгaнЬ мoл<e 6щи тiдьки нaсliдкoм няrпoi
вдaснoi пpoти6oльureвицькoi 6opoть6и i зaдеrкне вiA нei. Boнo мoл<е
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Aoпoмагaти цiй 6opoть6i, aлe нe п{oх(e 6ути ii A)кеpeJloМ' al{i ii
3aстyтIати' нaвпаки' вol{o BiAPaзy Bигaсдo 6, якщo 6 6opoтъ6a
пpипиниJraсь.

3акopдoннi Чaстини oУH нe Мo)Kyгь 6щи тiльки фyнкцiйним
вiAAiлoпr opгaнiзaцii Aдя зoвнiIЦI{ьo - пo,riтичних зaвAaнь. I]я фyнкцiя
нaдeя(иTЬ дo 3Ч oУFI, aле щe вaя<нiшим iх пpизнaтeнняrvr € РoJrя
11цaс!oгo кадpy i запiлдя визвoльнoi pевoлroцii. Bал<ливiсть цiсi poлi
3ч oУЕI A.IrЯ Aa,rьIIIoгo Poзвиткy peвoлtoцii зPoстa€ в мipy тoгo' як'
з oA}Ioгo 6oкy, 6eзпepePиBнa 6opoть6a в 6атькiвщинi oкyплroсться
пoстiйнo нaйвaжчими )кePтBaМи' a 3 APyгoгo 6oкy пoвнe
PoзгoPтан}Iя pевoлloцiйнoгo 3мaгання y виpiIпньoмy eтaпi
Bимaгaтиlt,tе великoгo з6iдьtцення opганiзoвaнoгo й пpoвiднoгo каApy'
}IaпePeA пiдгoтoванoгo дo дii в тoМy eтaпi peвoлloцii й зaoсмoтPeнoгo
IIPигoтoBaними матepiялами. I{i зaвAaнHя стoять пеpед 3Ч oУЕI i
вiA iх нaлe)кIloгo спoBI{eннЯ зaJlе2кaтиме в значнiй мipi yспiшнe
3aвеPцIeнI{я цlJroсти зIt4aгaIIь.

3aкopдollнi Частини в тепеpiпlньoмy свoйoмy стaнi непpигoтoвaнi
i нeспoсi6нi Ao нaлe)кнoгo викoнання тих завAaнь. B дoтoгoчаснolvly
poзвиткy l1iеi настиrlи opгaнiзaцii майлtе вся eнеpгiя iшдa нa
внрpiпrню poз6yдoвy, tlа зoвнiIцньo-пoлiтизнy дiяльнiсть i нa пpацro
сepeA зaгaдy yкpairlськoi емiгpaцii. Cпpaвaми 6eзпoсepeдньoi 6opoть6и
на Piдних 3eмляx зaймалась закopAoнoМ тi,lьки чaстинa opганiзaцii.
B тoмy вiAнoIцeннi Iиyсить пpиЙти зaсaAничe пеPеставлeння' тaк'
щo6и пiдгoтoвa дo активнoi Bизвoдьнo-Pевoлroцiйнoi 6opoть6и
схoпиJra всi кадpи i всi клiтини зaкoPAoнo},t. I.{ьoгo BиIr{aга€ poзвитoк
свiтoвoi ситyацii, який нe смiс нас зaстaTи нeпiдгoтoваниМи.

ПiAгoтoва зaкoPAoIrниx кaдpiв opгaнiзaцii Ao BеJrиких
pевoлloцiйних Aiй I{е спPaвa нeзвичайнo Bа)ккa. Hа нei
скдaAа €ться PяA кoмrrдeксiв' як: poзпPaцIoванtlя плянiв
PoзгoPтaнItя pевoлloцiйнoi дiяльнoсти в цiлкoм нoвiй i незнанiй
o6станoвцi, нa piзниx теPенах i в piзних ситyацiяx; пPигoтyваtlня
pевoлloцiйнo-пPoпaганAивtIиx матеpiялiв з yзгjrяAнeнням piзниx
ваpiянтiв, AJrя piзниих сеPеAoвищ i  сеpед piзниx ситyaцiй;
пPисвo € tIня цeгo Bсегo yсiм кaAPalvt IIIj lяхoм систeМaтичtIoгo
пPoвoA)кyвaння виIIIкoлiв; poзpo6дeння i зaсвoення чJlеlIствol lr
неo6хiдних вiдoмoстей тePeнoзнaвствa PeвoдIoцiйнoi дi i  тeж пoзa
Укpaiнськими 3eмдями' Ao якoгo t lаJleжaть вiдoмoстi гeoгpaфii,
ylvloBиtI пo6yтy, зна}t}lя мoви' хаPaктepy i звичаiв насеJtення, i
т.  п.;  випrкiд вiйськoвий pевoлloцiйнo-пoвстaHчoi opгaнiзaцi i ,
стpатегi i  i  тaктики, виIIIкoJtи з piзних пPaктич}Iих знaнь'
нeo6хiAних y poзгopтaннi pевoаloцiйнoi дi i; opгaнiзyвaння гPyп'
з пpи3HaчeЕrняМ пa oкpeмi теРet lи '  якi  систeМaтичrto 6yдyть
пiAгoтoвлятися Ao Ai i в Aaниx теPенaх i з6ipaтимщь пoтpi6нi для
цьoгo вiдoмoстi; пjrянyвання й пiAгoтoвa спoсo6iв' як пpo6paтись
y вiдпoвiдну|Й чac нa пPизнaчeнi тeРеЕIи Aiяння, yзгдяAнIoroчи
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piзнi poзвитки ситyaцii i ствoptoвaнi мorкдиBoстi; зa6е3печeння
PoAиH тих PeвoдIoцioнеpiв, якi мyсять iх зaдиIцити й вiAiйти Ao
6opoть6и.

I{е тiльки дeякi з найBa,кчиx пpo6лeм, щo BxoAять в засяг цiлoi
пiддoтoви зaкoPAoнtIих кaдpiв. Пpи тoмy тpe6a ргляtIити щe oAин
МoDreнт. Кpoмi пiдсилloвання iснyrosиx в Укpaiнi пiдпiльнo.
пoBстaнчих чaстин' зaBAaнняМ пpи6раloних 3 зaкoPдotly вiддiлiв 6yде
нaпP€lв,Ulтись i Aiяти тaм' Ae немa нaц.loi aкцii, iнiцiroBaти' вiAtIoвJrяти
Й opгaнiзyвaти peвoлrюцiйнy 6opoть6y Ha тaких TePeнaх' ,цe
peвoлloцiйнa 6opoть6a щe нe зopгаHiзoвaна a6o пepepвaна. I{e знaчнo
вaжчe' нi2к вхoAити B гoтoвi, зopгaнiзoвaнi й дiюvi вrке лави
peвoлloцiйнoi 6opoть6и.

I{е всe AyЯ(e тPyAнi, а.lrе нeвiдхильнi зaвдaнttя, llкi зaкopдoннi
кaAPи 6yдyть мyсiти спoвtlяти' як PeзеPвI{a частиЕIa opгaнiзaцii.
CвiAoпriсть нeзвичaйнoi тpyAнoсти ти)( завAaI{Ь нaкaзy€ пiдхoдити дo
спPaBи з нaйгди6шroro сepйoзнiстlo. Усе, щo Aoсi Po6иДoсь в
3акopдoнниx Чaстинaх, нe стoiть B ,кoAнolvty пopiвняннi Ao тoгo' щo
пePeA нa}rи. BiAхилятись вiд пpийняття нa сe6e тих зaвAaIIь нe мo)I(tIа
нiяк, aнi цiлoстi 3Ч, aнi нiкoмy 3 чДeнстBa' xтo тiльки 6yдe фiзиvнo
спoсi6ний дo 6езпoсepeAньoi peвoлroцiйIroi 6opoть6и. .dдя oстaтovнoгo
вислiдy цiлoгo визBoдЬHoгo зМaгaння Ay)кe в€DкtIим € питaння, зи i
в якiй мipi зaкopAoннi кадpи P}rxy 6yдyгЬ H.urе2кнo пiдгoтoвaнi i y
вiдпoвiдниЙ нaс пiдсилять 6opoть6y кpa €виx кадpiв [Aвa слoва нe
вiдsитaнo] ситyaцii, як мiжнapoдlьoi, тaк i нa Укpaiнськиx 3eмлях,
нe AoзBoJlя€ Aaдi вiдсyвати цих спPaв' Як питань AaJlьllloгo
пraй6yтньoгo. B нaй6диx(чolr{y vaсi мyсить зaпасти pirшeння, як в
opгaнiзацii, так i B кo,кнoгo oкPеIvloгo чJlенa' a BсдiA зa piurенням
Il{yсить Poзпoчaтись фaктиннe пoслiAoвне пiAгoтoBJrloвarrня Ao
нaйвалсчиx заBAaflЬ' якi 6yдщь oстaтoчtlиМ iспитoм.

Bелeтeнськi i дyхсе в€Dккi зaBAаI{ня' щo стoять пepeд цiлiстю 3Ч
oУн, нaкдaAaroть такi л< вeдикi o6oв'язки нa кoх(нoгo чдeна. У
тpактyвaннi циx o6oB'я3кiв IиyситЬ пpиЙти цiдкoвитa зD{iна' якщo ця
чaстинa чJleнства мaс дiйснo, а нe тiдьки tloмiнaдьнo' нaде)I(aти Ao
peвoлloцiйнoi oУH, якa y 6aтькiвщиtli сepед нaйвarкчиx ytt/toвиtl
пPoAoв2I(yс гepoiннy 6opoть6y' Teпep тPaплJIIoться тaкi явищa, щo
vлeни opгaнiзацii в зaoкeaнсьKих кpaiнаx, яKi )кивyгь пopiвняльнo y
Aoстaтка)(' вiдмoвляtoтьcя п^aTv|Tv| oпoAaткyв€lнtlя' IvtoвJtяв - зависoкi.
A 6aгaтo члeнiв взaгaдi нe виB'язyloтЬся HaBiтЬ з фiнaнсoвих
зo6oв'язань. oвeвидlo, такi явища нe Мo)I(}.ть lvlати y нaс мiсця. B
o6oв'язкoвиx чдeнiв' як y нaкJraAaннi iх opганiзaцiеlo, тaк i y
викoнyBаIIнi кoxсним чдe}IoМ' Ir,tyсить дiяти ця сaJr,ta зaсaдa' щo зaBсЦи
y нaс 6yлa i яка й тeпeP в нaйвищiй мipi o6oв'язyе в Kparo, _ зaсaAa
нaйвищoi Я(epтвeннoсти. opганiзaцiя мyсить вимaгати вiд свoiх чдeнiв
тoгo' чoгo вимагa € нaшa 6oPoть6а: кoди тpе6a, _ вiAAaти всe в
)кеPтBy. Korкний чдe}I мyсить 6yти гoтoвий пoкинщи piднlo, кинyги
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свoi oсo6истi х(итт€Bi t|^яI1|4, пPaцro' iти в 6opoть6y в нaйтpyAнiдIих
ylr{oвиI{ax' гoтoвиЙ' кoJlи пPийAeться' пoк,laсти й свoс xсиття. l]е
oснoвнa мipa o6oв'я3кiв чJreнa' чoгo вiдi кoл(tloгo' 6ез л<oднoгo
Bийняткy' opгaнiзaцiя l}tolкe BимагaTи й виDrагaти 6yAe. B opгaнiзацii
закoPAoHoIt,t' тaI( самo' як y Кpaю, е пriсце тiльки А/tя TI'|x' xтo мa€
тaке нaстaBДеlllul' хтo ryе в сo6i вiдпoвiдry мoPaдьнy cиlу Й iдeйнy
нaснary' xтo в тaкий спoсi6 BiAAa€ цiJroгo се6e i всe свo€ нa слyж6y
визвoдьнiй спpавi. Biд тoi засаднивoi мipки вивoдиться }riPa телс yсiх
iнrцих o6oв'язкiв, якi opгaнiзaцiя мaс HaкJlaAaти нa влeнiв, щo6и
спoвt{яти свol 3aвдання.

B дoтoгosaснiй зaкopAoннiй дiяльнoстi' кo,rи йде пpo 6iдьшiсть
чJlеtlствa' opганiзaцiя Bимaгaдa тiдьки пPaщ _ тPyAy i }taтеPiяJrЬHI4х
,кеPтB. B oднoмy i дpyгoмy Mуc|4тb o6oв'язрaти пPинцип пPaBAиBoi
2кеPтвeнI{oсти. Як в пpaцi, так i в спoвнtoваннi мaтеpiяльних
пoBиHHoстей, кoxсний ч,leн Мa€ вiAAaвaти opгaнiзацii, a зepез нei
визвoдьнiй спpaвi, такy мipкy, щo6и це 6yлa рrя ньoгo пoсиJlьнa' aле
пPaвAива )к е p т B а' a не зJlиIIIoк' тe' щo з6уrвaе. Кort<нoчaснa
пPавAивa лсеpтвeннiсть, 3 Bдaснoгo пoчинy й дiйснo BiAчyтHa'
rкеpтвеннiстЬ тPyAy.пPaцi i л<еpтвeнrriстЬ мaтеpiяльнa' :lлУcv|Tь 6утvt
мoPaдьHoro пoтpе6oю кo>l(нoгo д,iйснoгo чJreнa.

Koхсний 3 нaс lvryсить чyти в Ayшi невтиIIIний гoлoс сyмлiння
rraцiorra,riста-pевoлroцioнepa: uB 6атькiвщинi yкpaiнський нaPoA,I(ивe
сePeA стPaшних yll{oBин вoPo2l(oгo теPoPy i зrrиднiв, ведиIсa чaстинa
Tвoiх най6,tи,I(чих на зaсдaннi, Tвoi APyзi BеAyть pевoлroцiйнy
6opoть6y y нaйвarкзиx yмoBинaх' aЯ( Ao пoвнoгo вичеPпaнHя' Ao
зaгиIry. A Tи, щo yва,кa€шсЯ тФI( за члeнa тiеi opгaнiзaцii, як 

'(иBеIII'щo Tи Po6иш, щo вiддaсш' чим }I(еPтвyеш, щo6 iм Aoпoгти?l" _ в
кoгo зaBDleP тoй гo,roс' тoй yжe нe PеBoдroцioнep. A в кoгo вitl ,киBе'
тoй 6ез B,lасIloi я(ePBеt{Iloсти' 6ез piшення BеPнyтися щe Ao
dезпoсepeдrьoi pевoлroцiйнoi 6opoть6и i 6eз Pеaльнoi пiAгoтoви B тo}ry
напpямi, - не lvro)кe ,кити. кoх(ний зoкpеIиa Ivtyсить се6е пiд тим
oгд,IAoм саrvr пеpевipv|T|а| - хтo хoчe й мoжe 6щи влeнoпr opганiзaцii,
з нaJrе,кtlим спoвI{Ioвaнням yсiх свoiх o6oв'язкiв зapaз тa з
пPигoтoвJlloвaнняl{ сe6e дo мaй6щнiх, знaчHo ва,кчих' - a хтo свoiм
став,lеI{tlям сyпPoти визвoдьнoi gIPaви квaлiфiкyе се6е ,rиш Як
сиl{пaтик' a не чДell oУFI.

3ч oУI{ мyсять 3 }raйгoстPiшolo сеPйoзнiстro ставитисЬ Ao свoiх
найвал<чих зo6oв'язань' lr{yсять AoклаAtlo 3нaти сBoi сиJlи' Ilаскiльки
мo,l(нa нa ник пotqaAaтися, щo6и oпepyвати Aiйсними ваPтoстями й
ведичинal}lи, a нe фiктивHиIr{и. Beдика скiдькiсть "папеpoвихn чДенiв'
якi нe викoн}rroтb свoiх o6oв'язкiв, тiJrьки ствoPro€ шкiдливy
спoвиднiсть, нeспiвмipнiсть мiяс тиrи' щo opгaнiзaцiя пoвинна 6
po6ити, a щo фaктичнo викoнaти спpoмoя(нa. Kpaще, щo6 в pядах Ii
6yли тiльки фaктиннi, тo6тo aктивнi й xtеpтвеннi влени, нaвiть як6и
ix 6yлo знaчI{o мeHIце. Toдi opгaнiзaцiя Bизнaчy€ свoi зaвдaння
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вiAпoвiAнo Ao спPoмo)кнoсти' аjrе затe yстiйнeнi зaвAaHHя 3Мoя(е
викoнyвaти фaктиrнo.

ПoAaro цi мipкyвaнI{Я l.tапPиKitlцi цьoгo Jrистa тoмy' щo yвDкаIo'
щo Dryсить пpиЙти Ay2кe oснoвнa пеpeвipкa цiлoгo стaнy 3Ч oУЕI i
сaмoпepeвipкa кo,кtloгo чJreнa. 3ч oУн вхoAятЬ в тaкий eтaп' в
якolvry стoятимyтЬ пePeA }IeзBичайнo в€Dккими й вi,цпoвiAa^Ьнvlшll|4
зaвAaнняIt{и. Bсi ii чдeни тa клiтини мyсЯть стaнyти нa вiAпoвiAнiй
якiснiй висoтi. Я хoтiв 6и, щo6 цeй мiЙ 

^ИcT 
ПpИЧИнився Ao тoгo'

щo6и в нaс yсiх, в yсix vлeнiв тa в yсix клiтинах 3ч olГн, o6нoвидaсь
i пpавилa всi ми нaIIrиIЙи Aiлaми чiткa свi.ц.oмiсть, - xтo lrrи й пoщo
ми' як чaстинa oУ}I, тyт iснyсмo' як мa€Ivto BиB'я3атись з нamиx
o6oв'язкiв пepед Бaтькiвщинoto i пepед дaвalr{и нaIIIих .A.pyзiв y
Укpaiнi, якi кarкyть: uМи вipимo i впевнeнi в тoМy' щo Bи пpийдeтe
y вiдпoвiдний нaс, щo6 пiAсидити i дoпoмoгти пеPеIr{o)кнo зaвePIцити
нашy 6opoть6У". _ A ми знaемo' як тPyAнo 6yдe нaйпepшre дo6итись
тyAи' нa пoдя 6oiв opгaнiзoвaнv|Mиr чacTИt|alvrи' a це л< ще 6yде тiдьки
пoчaтoк зaBAaнHя. Алe свiAoмiсTь тPyAtIoщiв нас нe вiдстpaшить aнi
tIе спиHить. 3атe кo}lеч}Io всiм кадpaм ввiйти в стaн гли6oкoi
сеpйoзнoi пiдгoтoви й зAeциAoвaнo 6paтись за вaлснi спPaви' a He
тiдьки зaЙмaтиcь JlaAнаHHяМ 6iжщих емiгpaцiйних дiл з 6езпoмiчним
вiдсyвaнням в нeoзHaчeнe мaй6yгн € тoгo' щo вJraсне €AиtIo нa
пoтpe6y.

Гoтyймoсь i 6epiмся зa ведикi дiлa, 6o ведикий чaс Hе зa гopaми!

Гepoям Cлaвa!

Cтeпaн Бaндepa.
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гoлoBи пPoBoдy3Ч oyH стЕIIAHA БAtlДЕPи
.цo ttЕ BстAHoBЛЕHoгo AдPЕсAтA

Чopнoвик

Bисoкortoва.rкаl lий Паlre !

II{иpo I}aм дякylo за пo6а>каlrtlя, якi Bи ввiчливo пpислали мeнi
з нагoди мсl iх iм 'яt lи l t .

3 LIoвим Pt>l<oм складir lo l}aм l lайIци1liшti t lo6irя<аlIrIя якrIайкpaш1их
yсгl iхiв }Ia rЦдяхy o6oр<lttи lx),r i  l lel)еA 6oдьl l lсвизм<lм' Хай I.IoвиЙ Piк
пPиlreсe кpаtцi мo>l<лиI}()сти lI1latцi длл тих лtoдей, ш1o дo6pe poзyмiloть
iстoтy 6oльtшевиt1ькс-lгo iмпс'1l ir lлiзмy як всесвiтньoi загpoзи тa якi
свiдoмi тoгo' щo з ||иIv| lIс Мo)I(е 6vr.и кoмпpoмiсy aнi сiмбi<.lзи.

сссP _ ц( '  Aеl))I i i tва opгir l t iзol] i l l toг() здotIиI ly '  щe г ip luа вiд
гiтлеpiвськoi. БoльшIевptзМ _ l{е систeМa rlайгiptrIoi тиpаlr i i  i  тoтальl loгo
пoнеI]oДeннЯ' BиrlищyI'}аIlIr,I вoлrлIo6lrих l lа1roдiв' tror]eРtletrII,t лloAи}lи
B стatl Ilaй6iльrшoi нyя(l\и i pa6ствa. ijoльшreвизм tтoслiдoвtro пpяМy€

Ao oпatlyваI{I.Iя цiлoгo свiтa, стoсyloчи сyпРoти iншlих Irаpoдiв
внyгpiшнiй poзклaA i l toстеlrеtl l l i  пiA6oi. 13 тoмy мa €  Bсе ltoвi yспiхи,
a AoтoгoчасIri гIPoтизaхoди ilIrших AеP)кaв - ttедoстaтo'lнi'

Хай в llаст},пaloчoмy por1i вiдiйдe Ao минyдoгo нaйсyмнirший
пepioд нoвiтньoi iстopi i , кoли тo в Мi)кнaPoдtto}Iy )киттi '  B
uпopядкyвaннi ' '  свiтa 6oльrucвиI1ький ypяA сссP вiдoгpaвaв
спiввиpirшнy PoлIo та BистутIaB Як паРтrlеp i сoloзllик захiцlих AеP2кaB'
якi виписaди l lа свoiх IIРапoPaх гaслa свo6oди i сt lpaвеirДивoстi '  гaсдa

Хaй I{oвий Piк пpиlreсс тpi loмс} i здiйснеlrнЯ TИx iдeЙ в свiтi
зaмiсть дoтепepiшньoгo тoптaнIlя i викпива}IIIЯ iх 6oльrцевизмoм.

lШдlo l}апr lrайкpащi t loвopi. l lr i  6аrкаlrн:l в пеPeкoнaннi, щo
скдaAаro iх .A,iйсl loiury Bизl lавI1eвi iдеi свo6oди та Bopoгoвi
6oдьшeвизмv.
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Poduнa БaнDеp в с Вoля ЗaОеpесlaцька Сtпpuйськolс-l p-нц Аьoiвсъкoi o6ll.
(1933) Сltёяmь: o Aпdpiй, ! ,аpiя Пiщuttськo (?),  6a6ця Poзaпя;
c|?|oЯ'mь: Mаpnа, o. ФlеdiР oon1j,]2*,,'oBoлoс)u,мupо, Бoldaн, Cmепaн,

Плсlc lnцнu niD чat '  в l|кo|]а1l1t ' l  сnopпI|вI|uх oпpаa. Сmепaн Банdеpa
сrпrli lпь tпpеttti i i . l lt iва сl |1lLlр.'Irзi ()кpемo с|lpава сmoimъ

(',mе n aп ()х |ltt м<lсltt.l

стЕIIAH БAHдЕPA. )l(иTTя l .цtял ЬHlстЬ
(Bибpaнl мaтеpla.llи дo бlблloгpаф'fl
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Bизвoльrrий IIr^ях. -  1969. -  Kн. 10. -  с.  1|60 _ ||62.
Бaндеpа C. Bимyrпена змiна тактики f / Bизвot,ьниЙ шляx. -

|969. -  Кн. 10. -  с.  1|63 _ L|66'
,Д.емoнстpацiя мiлiтapистськoi мoryтпoстi CPCP.
Бакдepа C. Hад мoгиJloк) €вгенa КoнoвальIц f f Blввolьнv|Й ЦI^Ях.

_ 1988. -  Кн. 5. _ C. 527 - 53|.
Пpoмoва, вигo^oIIIенa 25 тpaвня 1958 p. в PoттepAaмi.
Бarцеpа C. Евoлoцй 6oльшrевизмy й часпдпri здo6yтrоr 6opoтъ6u / /

BизвoльниЙ цIлях. - |961, - Kll. 12. - C. 1245 _ 125Ц 1990. -
кн. 10. -  с.  1158 - 1163.

PoзAiл iз пpaцi C. Бaндеpи ..Пеpспeктиви Укpaiнськoi Hацioнaльнoi
Pевoлroцii ' ' .

Бaндеpа C. Пpo6лемa нaцioнал.кoм5пriстrrвнoгo фporrтy / /
Bизвoльний tIIJlях. _ |969. _ Кн. 3. - с' 274 - 28З.

Бандеpa C. Haцioнaльнo.визBoльllа peвoлroцiя i poсiйськi
пPoтикoмyнiстичнi cvlltu / / BизвoльниЙ tцл,Iх. - |969. - кн. 4. _
С. 387 - З96.

Poздiл iз пpaцi ..Пepспeктиви Укpaiнськoi Hацioнaльнoi Peвoлtoцii''.
Бalцepa C. Cпiльlrий фPo'"т нaцioнальtro.визвoльItих peвoмoujil / /

Bизвoдьний шлях. _ |969. -  Кн. 5. -  с.  515 _ 522.
Бандеpа C. Poзвитoк i чинкики PевoJrюцiйнoгo пPoцесy / /

BизвoльниЙ IIIляx. - |969, - Kп. 6. _ с. 643 _ 663.
Бандеpа C. Hеo6хiднiсть нафoнальнo.визвoльнoi peвoлloцiйнoi

6opoтъ6u f f BизвoтtьtlиЙulлях, - 1969, _Кв. 7/8. _ С. 77| _ 774.

Cтsлoн Бoндapo. Жпттl i дiяльнicть

Бaндepа C. Cлoвo пеPеA сyAoгr f f Blзвoтtьlrvrh Ц]^Ях. - 1969. -
Kн. 10. _ с.  i  |41 _ ||42.

Баrцеpа C. Бoдьrцевизм, нацioна.lt. кoщ/нiзIи i нaцioнarьrro-визвo;rъrrий
Pу1с / / BизвoльIlий tIIлJtх. _ |969' _ кн. 10. - с. 1143 - l155.

Баrцеpа C. У 25.дiтгя oУ}l / / Bизвoлький шля)(. - |969' _ кя. 10.
- с.  1 155 _ 1158'

Бarцеpа C. Hайiстoптiцrе в ясrrгri й poзвrrпql нaцi |lBизвoльний rшлях.
_ |969, _ кя. 10. -  с.  1 l59 - 1 160.

Баrцеpa C. Hайпеprше - сaмoстiйкiсть i с5rвeperпriсть f / Bизвoltьllи|t
шлJlх.  -  |969. -  Kн. 10. _ с.  1 |66 _ ||69.

Бaндеpa C. Щo6 не 6yлo Ьюзiй f f Bизвoльн|lv| |II^ях. - |969, _
Kн. l0.  -  с.  1|73 _ ||79.

HаAiятись Еa Aoпoмory 3аxoдy y визвoльнiй 6opoть6i yкpaiнцям нe
ваPтo.

Бандepа с. Aкг 30 vеpвня 19d1 poкy f f BиэвoльlIий rшлях. -
197|. _ Кн. 6 (279), -  С. 547 _ 551.

Бaндеpа C. Аo зaсаA t{aцtoi визвoдьнoi пoлiтики f f BизвoльниЙ
III^JIх. -  1977. _ Klr .7/8. _ C.771 - 779;1979' _ Кн. 10. -
C. 1130 _ 17З9; |984. -  Кн. l0.  _ с.  1174 _ 1|83.

Бандepа C. Iдeя i лroдина в iдеoлoгiннoмy pyсi f f Bиэвoльtlиit
цIлях. _ |977. _ Kн. 9. -  C '  96З - 966.

Бarцеpа C. Пpoти iдeйнoгo Poзз6Poювaшrя визвorrьнoi 6opoтъ6u / /
Bизвoльвий lш^,Iх. -  |977. -  Кн. 10. -  с.  1131 _ 1139.

Бандepа C. Tpeгл свiтoвa вiйна i визIroДьllа 6opoть6а: 3ахiдна
кolщеIщ'й пo.[iти!п{oi вiйЕи з 6oльrцевизмov| / / BизвoльниЙ цI^ях. -
|977' -  Кн. 12. -  C. |З52 - |З69.

Бандеpа C. Пpoпагal{да trизвo^ьнoi pевoлrоцii на тлi вiitllu / /
Bизвoдьr lий III^ях. -  |978. _ Юl. 1. -  C, |З - 19.

Бандеpа C. 3 мoскаллtvtи нetrta спi^ьнoi мoвн / / BизвoдьниЙ urлях.
- 1980. _ Kн. 10. _ с.  ||69 _ |173.

Бандepа C. Пpoтистaвлення lt!i'( нафoналiстичниlrи i
кoщптiстltвними зaсаAaIии та tтитaння кaщliв peвoшoфi f f Blзвoльtlutt
цIлях. _ 1981. _ Kн. 10. _ C. 116| _ 1168; Кп. 11. -  с.  L298 -
1 306.

Баrцеpа C. КoпryнЬм цiлкoм пpoплкий щrхoвi y<pairrсысoi нa|'ii / /
Bизвoльний цIлях. _ 1989. _ Кн. 10. _ C. 1159 - 1167.

Баrцеpa C. Пoвстднrшr y Бyдапeштi / / 3aвiльну Укpаiнy. _ 199|.
- 77 ciчlrя,

Бандepа C. Укpаiна не 6yде спiльницeIo Moсrсви // hiтepaтуpнa
Укpaiна. _ |992. - 6 лютoгo.

Бarrдеpa C. Як визвoлеltttя' так i o6oporra сaмoсгiйrroсти УкPаiни
мo,lсе в oснoвi спиPатиея тiльки на власнi 1пqpаiнськi cv|^v|' ||a вJrасrry
6opoть6y i пoстiйкy гoтoвiсть дo сaмoodopoнн / / Укpаiнa. _ 1993. _



Гpнropiй floм,лн

Бaнlе99- C. 3нaчеrпrя цrиPoких Dteс та ix oxoпдelпrя f f Bнзвolьниtt
Iцлях. -  199З. -  Klr .  10. -  с.  1155 - 1157.

БанAepa C. Hезaл_ея<нoстi rriхтo не AаPyе. Boна ви6oproстьcя / / 3a
вiльнy Укpaiнy. - 1993, _ 16 хсoвтня

Бalцepa C. Moi житqrисrri 
^aю 

/ / Aрвiн. _ 1999. _ ]'lъ 1. _ с. 103
- 108.

^Р.'ц9p. C. Hад мoгиJloк) €вгelra Koнoва.lьцяr f f Buзвorьвий шлях. -
|999. -  кц. 6 (615). _ С. 654 - 657.

6 ПеpIпе ilтте,п.в!o Пpoвiдrrикa oУH Cтепaнa Бaндepи з чy'(иrпIиМи
^ яс}pналiвat'м-f / БaядеpЬський кpaЙ: Kyльrypпo-пpoсвйнiй кpaезнaвvий
" адьманах. - [K,дyrц], 2oo2. _ Bwl 7/8. _ с. 1|-_ 21.
! Poзмoва вiд6yлася 31 6epeзня 1950 poцy.
, C1TIoве слoвo Пpoвiдтикa Cтeпана Бaндepи на вiдзнавerпri 25.

^ 
liття oУH y Мaняестеpi, |954 / / BизвoльниЙ йлях. _ 2Оo2. - Кtl' I
(646). -  с.  42 - 45.

- 
Пpим. peдaкцii: вiдvитaнo з мaгнiтoфoнIloгo зaписy' якvt|t

з6еpiгаеться в Myзei yкpаiнськoi визвoльнof 6opoть6l iм. 
-Cтeпaна

БандePи в Aoндoнi.

IIIT EPAгyPA IIP o сTЕ,II AII A БAHДEPу
TA iloГo PIДI|IIу

Apсeния П., Фeдopiв T. Poдиrrа Бaндеpiв: дo 9O-piвvя вiA Arrя
tlаPoД)кeншl тa 40.piввя тpaгiвнoi смepтi Пpoвiдника oУH Cтeпаяа
Бaнлepи (1909 - 1959). - Iванo-ФpаrrкЬськ: Hoва зopя, |998. _ l03 с.

Баrцеpа Boloдимиp (.6,o 60-pi.rrя вiд дrя IIaPoAжerпrя): Фpагмelrги
Poзмoви / / Бohкvt. - 1992. _ Aистoпaд. - }.lъ 3' _ C. 8 __9.

Iнтepв'lo Г. .Д,eм'янa з вiдoмим yкpaiнським вчeниDt-eкoнoмiстoм. Ha
свiтдинi Boлoди.пtиp Баrиеpа.

БдцеPа Boлoддлииp. Cапroстiйrrа Уlrpa!на - смисn мoгo житпя / / Гoмtн
вoлi. [Cтpий|. _ 1992' _ |2, 15 гPyдня.

Iнтepв'lo Г. .Д,eм'янa з вiдoмим yкpаiнським вчeни}t-екolloмiстoм.

.Банл.glа o. Biдiйшoв-як сщlавяскiй pевoлroфoнep |/ Квiтyvi 6epeги.
- Hьrо-Иopк, 1980' -  Чис. 19. -  C.6 - |4.

- [Cтецркo Яpoслав]. ..Батькo 
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Boвк Б. Пoстpiл нa o6opoшy мiльйoнЬ rц,oлyнaв 70 poкiв тo}fy y
пpимiщelпd сoв'етсьlсoгo кol{сyJrятy y Аьвoвi / / 3a вiльнy Укpaiнy. -
2003. - 2|' 23 Я(oвтIlя.

Hapис пpo Микoлy Aемика та Йoгo кoIIтаKти зi Cтeпaнoм Бaндeporo.
Boля i БатькЬщина: УкpaiнськиЙ часoпис. - |999. - Чис. | (|4/

30). Cлaвнiй пaм'ятi Cтeпaнa Бaндepи y 90-тi PoкoвиIIи вiA Aня
нaPoA,I(eнrUr пPисвячy€тьcя' - |44 c.

B oстанlдo AoPory: пoхoPot{ C. Бaндepи / f BизвoltьtlvlЙ ullrяx. _
|964. -  Kн. 10. _ с.  Io24.

Bpoтистe Dlцarryваrurя Cтепaна Бaндеpи в Уlgаiнi f f Blиз,вoльниЙ
l l lлях. -  |99t.  _ Кн. 1. -  с.  116 - L|7.

Pепopтaясi, iнфopмацii, зaяви. ПoвiAoмлeння пpo вiдкpиття }ryзеIo
Пpoвiдникa oУH.

Bсе дрrя Укpаiни: Cтепaн Бaндepа та йoгo PoAина в наPoAIrих
oпoвiдarпrях i пepеказax f Зarмcтt та }rпoPяAкyвaяня Гpигopiя ,Д,ем'явa
// UJ 'мх пePeDtoги. _ |998. -  11, 18, 25 дистoпaAa; |6,22 гPyAIIя;
1999' _ |3,20,27 c|sня;3, 10, 17 лютoгo; 31 6epeзня; 7,2|,
28 квiтня.

B'ятpoвиv B. Пiд пPaпoPoм Cтепана Баlцepи вepeз
кoPAoни. Koмеrrтap i дoryмеrrт f f Bиэвotlьниh ulляl<, - |999.
(615). -  с.  657 _ 669.
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Гpпropiй p,aм,ян

Гай М. Читaroчи кни,ltr$/ ..Мoскoвськi 
в6ивф Бандеpи'' / / Ш^мх

пePемoги. - 1994. _ 8 я<oвтня.
Bipш.
Гай M. Пpoвiдтlлсoвi / / TIJлях пePeмoги. - 1999' _ 20 сiчня.
Bipш.
Гaлa6ypда.Чигpин M. Cтeпан Бандеpа (1.1.1909 - 15.10.1959) '

Hацioна.тriст-pевorroцioнеp, Пpoвiдпос oУII, виддrrий пoдiтlдс / / Зюзlltl /
Упopядllик Петpo Каpл.aш. - Мeль6ypн - Kиiв: Фopтyнa, 2003. _ с. 4l8.

Кopoткий oгляA я(иття i дiяльнoстi yкpaiнськoгo нaцioнальнoгo лiдepа.
Пoрpет.

Га.lraмaй C. Hа bоrix чиIlаx - 6yдiв.пя незrrиДvllta f f Bизвoльниh ulлях.
- 1978. -  Кн. 5. _ с.  5 l7 - 524.

Бeзсмepтнi гepoi Укpailrи _ Cимolt Петлюpa, €вгeн Кoнoвa^ець'
Cтeпarl Бarlдepа, Poмаlr Шyхевиv.

Гaламай C. Пpo книгy' }Iа якy ми )кAали f f BизвoльнYtЙ lдлях. -
|978' _ Кн. 9. -  с.  988 - 99o.

Biдгyк нa книry: БаIlдеpa C' Пepспективи Укpaiнськoi Peвoлloцii.
_ Мюнхelr' 1978, _ 640 c.

Галамай C. Bеликий peвoлroфйrrий opгаrriзaтop' (oдин фpaгмeнт
з AiяДьrroсти сл. п. Cтeпaнa Бандеpи) f f BизвolьtlvrЙ Ш^Ях. _ |979. -
Юr. 10. -  с.  1|4o - 1146.

Галишич Я. Cимвoл Укpаiни / / Нecкopeнa нaци. - |995. -
Ciчeнь'-Nъ1(59).

Кopoткий 6ioгpафiнний нaPис.
Ганoвський €. htoпslниil i Aiлoвий сти^ь пPoDiAl{ицтв a / /

Bизвoльний IIIлях. _ 1999. _ Kн. 10 (619). -  с.  1246 _ |248.
oпoвiдaння.мe}roPaт пpo Cтепанa Бallлepy. 3апис Г. ,A'eм'янa.
Глiд C. Пpoти зJtoB,l(иваt{IIя кpaйoвими пoзrrцiями f f Bпзвoльllи|t

шдях. -  1953. -  Klr .  6. -  С '  4 - 7.
Кpитиvний вiдгyк нa пydлiкaцiro ..Cy.raснoi Укpaiни'' пPo

C. Бaндepy i A. Пoлтaвy.
Гшoз М. C. Tpoстянеrр / / Heскopена ,A,oлинщина. Aiтoпис

визвoJtьIIих 3мaгань: IvlаpтиPo^oги, 6ioгpафii, спoгaAи' Aoкyмeвти'
фoтoгpaфii / Упopядник' автoР пepeAМolrи' iстopиvнoi Aoвiдки й oкpемиx
мaтеpiaлiв MихаЙдo Бopис. - Iвaнo-Фpаrtкiвськ: Hoва зopя, 2002. -
с.  273'  289 _ 290.

Гнатloк B. Уpoки Cтепана Бандepи f f |3извoтtьнYLk Цr^ях. - 2000.
- Кн. 10 (631). -  с.  24 - 30.

3rraчerrня Aiяльнoстi Cтeпarra Бaндepи.
Гoлoващкий I. Biн 6yв зaсyдясeний дo стPати / / 3a вiльнy

Укpaiнy. - 2oo3. - 23 я<oвтня.
Кopoткa dioгpaфiя aвтoPa книг ..Cтeпан Баrrдеpa _ симвoл нацii''

(y двoх вастинaх), ..Poмaн ПIyхeвиv _ пoлiтик, вoirr, гpoмaдяниtl'' тa
вe^икoi кiлькoстi iнrших пy6лiкaцiй, звaчна чaстинa яки)( IIPисвячeнa
нaЙвидaтнirшoмy Пpoвiдпикoвi oУH.

Cтoлoн Бoндopo. Жнття i дilльнicть

Гoщ П. Бaндepи Bсьoгo свiry з'iхалися дo Cтpия f f БaндepiвcькvtЙ
кpaй: кy.ltьтypнo-пpoсвiтнiЙ кpaезнaвниЙ a^ьмalrах, _ 200|. - Bип. 6. -
с '  66 _ 67.

Гpшriв o. Teopеттлс Уlсpаirrсысoi Peвoлtoцii: 85-pi.пIя вh шrя rrаPoA,кеrпUI
C. Бaндеpи // 3aвiлъну Укpaiнy. -  |994. _ |,4,5, 6, 7 с iвня.

Гpшп<Ь B., oлiй{'д( M. Cтеrrдr Баrцepa y.Д.oн6асi / / Мoюьь Укpаiни.
- 1994. _ 17 листoпaдa.

Гyлик I. Morryмelпи стaк'ть 6opцями. 30 гpyдrя o 5.й гoAинi Pаtпry
виdyxoDt нaдзвиvайнoi cиltu вщент зPyйпoванo пам'ягIlиI( Cтепанoвi
Бaндеpi... 3 фaксoгpами Укpаiпськoi незалеяtнoi iпфopмацiйrroi aгеlщii..Pесrтy6лiкa,, 

// З^ вiльнyУкpaiнy. - |99I. - 3 сiчня.
.{e6plщкий P. Дда poки зi Cтeпaнoм Баrцepoю / / y',iтoлvtс Чepвoнoi

кaли}Iи. - 1994. - }lъ 1 - 3. - С, 29 - 33' 4|.

.Д.eм'лr Г. Мlдсolrа Aемrдс _ ..Ceницttfil', 
/ / TI7лях IIePeмoги. _ |993. _

2| cepmlя.

,A.eм'ян Г. 3iнoвiй Aiщинський - 
..Cайгop'' 

/ / nJлях пеPelvroги. _
|993. _ 11 гpy.lня.

Кopoткий }IаPис пPo yкpаiнськoгo пoвстaнця з PoAиIrи Cтeпaнa
Бaн.uеpи.

.A.ем'rпr Г. Cтeпан Бaндеpa в yкpаiнськoпfy пiсerпrolrty фoльюropi //
Укpaiнськi пPo6Jrеми. - 1995' _ ]' l i 2. _ с. 109 _ 1|4'

.Д.ем'ян Г. Кpаяни C. Бaндеpи в aнтифaпlистськiй з6poйнiй
6opoтьбi //IJLмх пePeмoги. _1995. -6тpaвня.

Антигiтлepiвськa 6oPoть6a yкpаiнських нaцioнaлiстiв нa БoЙкiвщинi.

Aeм'ян Г. Уцpaiнськi вчelтi; B. Баrцеpа // Гoмlя вoлi. _ L995' -
13, 15, 18 липня.

Фpaгмeнти PoзI}toви з пpoфeсopoм BoлoAимиpoм Бандepoю' y яких
iстoтне мiсце займаIoть спoгaAи пpo йoгo кyзеrrа _ Пpoвiдникa oУH
Cтепана Бaндepy.

,Д.eм'ян Г. Пoстать Cтeпaнa Бандеpи y пiсеннiй тBoPчoстi tlа.
PoN / / Бюлeтень yкPairrсЬKих нaцioнaлiстiв. - Аьвiв, L996. _ ]'l! 2. -
С. |4 _ 2|.

.A.eм'ян Г. 3a вo^к)' честЬ i дo6po6yг Укpaiни / / Boля i
Бaтькiвщинa. - 1996' -  } lъ 4 (2|).-  с.  106 - 108.

Pецензiя на книry: lyясий Петpo. Cтeпая БaндePa _ 
"'n'"on 

цяl(ii:
eскiзниЙ rraPис пPo ,l(иття i Aiяльlriсть Пpoвiдникa oУн. - [Aьвiв:]
Гaлицькa видaвничa спiлкa, 1996, -  ч. I .  -  190 с.;  1997. _ ч. II ,
-  383 с '

,A.ем'яп Г. Хтo зrrав Cтепaнa Бавдеpy? f / Blзвoltьний шлях. -
|998. -  Кн. 11 (608). _ с.  1458.

ПoвiAoмдeння пPo пiдгoтoвкy книги: .,Bсe 
Aля Укpaiни. Cтeпaн

Бaндеpа тa йoгo PoAинa в нaРoAних oпoвiAанняx i пepeказах''. 3вepнeнrrя
дo oсi6, якi знaли Пpoвiдникa oУH, iз пPoханIrЯм нaAiслати свoi
Poзпoвlдr тa aAPeси Arul l{а3вaнoгo видaння.

,A.eм'ян Г. Xтo знaв Пpoвiдтикa? / / ТПлях пePeмolи. _ 1998. _ 30
вePeФUI.
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ГpпropiЙ p,eм, лн

,A.eм'яr Г. Гoлoвrrий iдeftro.пoлiтlr.пrий i opгarriзяlTйrий нtт:сrеrпrrос
твoP€rflrя i 6opoть6и УTIA / / r,lях пePeмoги. _ 1999. - 77 6epeзня,

Bизнaчra poль Cтeпaнa Бшrдepи y ствopeннi й дiяrьнoстi УfiА.

.Д.eм'лr Г. Гoлoвний iдейнo-пoлiтиттий i opгaяЬoцiйrrий натхrerпrrrк
T'oцTIя i 6-opoтъ6иwl^ / / BизвoльtтиЙ цr;шх. - 1999' - fu. З (612). -
с.  301 _ 305.

. _!.ем'яr Г. Уl9aiнськi ryAo'оrиrq дo roвЬеЬ oyH i Cтепапа Бшцеpи /
/ BизвoльниЙ шляx. -  |999. -  кн. 6 (615). _ C. 735 _737,

,Д.ем'пr Г. Гoлoвlrий iдeйяo.пoлiтиткий i opгerтЬяцiйrrий нaт:orеrдrих
T}oPgч i6opoтъ6uУtlА / / BизвoльниЙ шUUD(. _ 1999. - кн. 10 (619). _
с. |241 - 1245.

.Д.ем'ян Г. oфнка УTBP y тeoPетиtrних пPaцдх та rry6лirryrспr'пrих
trистyпах Cтerraнa Бarцepи / / Bизвottъни|l lllлях' - |999. - кн. lO
(6|9). -  с.  1188 _ ||92'

Аем'яr Г. Пpшц д/tя свoеi цяцii 6eзсмеpпra / / Bwвoltьlrий цIлях. -
|999, -  Кн. 10 (619). -  с.  |2L6 - |22o.
. Bстyпяa стaття дo ви6paних rraPoAIIих oпoвiдaнь i пepeкaзiв пpo
Cтeпаrrа Бaндеpy тa йoгo PoAиtIy.

.Д.ем'яrr Г. Koмеlrтаp pедaкцii // BuзвoльниЙ rцлях. - |999. -
кн. 10 (619). _ с ' .  125| _ |252.

- .Д,oпoвнeнI{я тa yтoчнelrшI Ao стaттi: Фeдopiв T. Мемopiaльнi мyзei
Cтепaнa Бaндеpи: стaн i пepспeктиви Poзвиткy.
. .A.ем'яrr Г., B'ятpoвив B. IIPo пiддoтoвxy rrayкoвoi 6ioгpaфii
Cтепана Баrrдеpи: У:oала нayкoвoi кoнфеpoщii ..Малoвiдoмi 

сгopilпсll
ж||Tся' дiяльпoстi тa теoPeтичIroi спадщиши Cтeпaнa Бaндеpн" / /
Bизвoдьний шлях. _ |999. -  Кн. 10 (6|9). -  с.  1258.

.Д.ем'яrr Г. Чи е Баrrдеpа в фiльмi A5rкаrroвa? / / 3a вiмну Укpaiнy.
_ |999. - 31 гpyлrrя.

.A.ем'ян Г. Гtrпцlльщшrа y Dизвoльlriй 6opoть6i oytl i У[IlL нapис
iстopii та. фoльк.lropИrrИКИ / / Icтopiя Гyцyльщини f toювlllth PеAaктoP
Микoлa .6.oмarueвський; застyпник гo^oвIloгo PeAaктoPa Heстop Ъи6люi.
- Аьвiв: Aoгoс, 2000. -  с.  280, 284 _ 285,295:367 - 369,4o7,
4t5.

,A.ем'.пr Г. Гyryльщшrа y визDoльвiй 6opoть6i oyll i УПA: наpис
iстopii тa фoльк.лopv|cт'lК'| f / BизвoльниЙ шлях. - 2000. - Кн. 3
L62!>.--q. 51 - 71; Кя. 4 (625). - с' 36 - 55; Kн. 5 (626). -
9.З! .I1;ru. 6 (627), -с.37 -53; Кн. 7 (62s). -  с.-7 _87;
кн. 8 (629). _ с. 30 - 41; Кн. 9 (6'30). - с, 22 - 40'

.Д.ем'яr Г. I<тopи.пrий шст 30 чePвrrя 794| p' дo 60-х PoкoвиIl ве.llиtсoпo
AеPжaвtrицDкoгo чиtqt / / Кaлeндap: Аъвiвщина у 20О| poцi: энaмeннi i
паr'r 'ятвi Aати кPаIo. - Аьвiв, 2000. _ с. 59 - 6|.

Creпoн 6oндopo. Жнtтл i дiлльнicть

АЕ!r'я{ Г. Пoстaгъ Cтgшa Бшц6pl в пiс6IIй твoдяo<тi нaPoдy / / topllcrь
i-6щ Укpaiни: Cтeпан Бarrдepa i Йoгo poдинa ' _ СтapиЙ Уipйь, 2000. -
c. 54 - 60.

Aeм,яr Г. 3iнoвiй Aiщдrсъlorй - 
..Cаiлop" 

f f \eм,ян Г. БшдepЬцi. -
Kиiв: УкpaiнсЬка вид.rвнивa спiлка, 2000. - кн. 1. - с. 6s - 71.

KopoткиЙ IIaPис пPo yкpaiнськoгo пoвстаяця' peфepeнтa CБ o6лaснorю
п.PoвoAy oУH .{poгo6vtяяинп, синa piднoi сeстPи o. Андpiя БандеPи
Клeмеггмrrи.

,Д.ем'ян Г. Bсeyкpаiнськa i свiтoвa ведич Cтeпaнa Baядepн //
BизвoдьниЙ rцлJrx. - 2002. - кя. 1 (646). - с. 3| _ 4|.

.Д.ем'яrr Г. Мaтepiали Ao Еlщик.lroпeдii "oyн i y[IA" / /
BизвoльниЙ цrлях. - 2002. - Kн. 9 (654). - с. 55 _ 61; кн' 10
(655). -  с,  З4 _ 37, 40 - 52.

Анpд.а M. 3yстpir з o. A. Бандepoю // Hескopeнa флинщинa. -
c. 392 - 393.

.A.митpiв I. Hапеpeдoдri вшащвaшrя Пpoвiдrикa / / BизвoдьниЙ
Iцлях. - |969. _ кн. 9. - с. 963 _ 966.

.A.o yкpaiнськoгo гPo!{aAднствa. 3веpжerпrя Пpoвoдy oУH y 15.
pi'rвя з At{я смеt}ти C. Бaндеpи f f BпзвoльниЙ цrlях. - |974. _
Кн' 9/ 10. - с. 899 - 902,

[Аyжий П.t. Утвopelоrя та iдeЁлra oФIoва УIuL // IIIлях пepeпroги. -
1992. - 17 жoвтня.

|fuвнil п.].A'o 22 ciглlя i с5lтасrтiсть / / IJJляк пePе}toги. _ |993.
- 16 сiчня.

[!yжий П.|. rlroдинa DиЕяткoвoгo гаpтy. (IIIтpY|x|| Ao пoлiти.пroгo
пoPтPета Poмапа IIIyxевиsa) / / [Плях пеPемoги. |993.
10 6epeзня.

Poман ТПyхeвия i Cтeпaн Бaндepa.

фжий П. Biдroвлеrпrя Уlqrаiнськoi ,Д.еpжавнoсти / / IПлях
пePемoги. - |99З. - 26 s,epвня.

Iстopивне знaчeння Aктa 30 чePвrrя |94| p.

!ужнil П. Гoлoвнi iдеoлoгiвпi пPиlrцIrrrи yкpaiнськoгo нацioнa.
fialау / / TTIлях пepeмoги. - 1993. - 10 дипня.

Cтeпaн Бaндepa - oAиEr iз дщoвних пoслiAoвникiв Tapaса fПeвченкд.
!yжий П. 3а якy Уцpaftтy 6opoвся Cтепаrr Баrrдepа? - Киiв -

Aьвiв: Кoнгpeс Укpaiнських Haцioнaлicт|в, |994. _ 20 c.
!'yжий П. TP" 

^||ет'1 
з.зa кoPAoIIy. (CвiдвеrпIя) / / IIIлях

пePeп{oги. - |994. - 5 лютoгo.
Aвтopи листЬ - Cтeпан Бaндеpa, Яpoслaв Cтeцькo i Микoлa Ae6eдь.

Пpoвiдник oУH Cтeпaн Бaял,epa y листi, llаписaнo!try' пpaвдoпoдi6нo,
напpикiнцi |944 a6o нa пoчaткy ciчня |945 pory, вiтав yсiх 6opuiв
цяlтloналiститroro пiдгriлля, вoякЬ УfИ, зa,Iв.'tяв пpo свiЙ нalлip нeвiдд.lraдrro
пеpeiхaти в Укpаiнy i нa piлнiй зeм.lri 6opoтися rтPoти ol(yпаIrть. П. .Д'ркий
висoкo oцilпoе дiяльнiсть C. Банлepи.

А}'хto? П. Пpo ваry пoJliпlпroi кolrсoдiддцii / / r,''ж пеPeмoIи. - |994.
- 19 6epeзня.
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Гpиropiй p'oм,ян

oУH Cтeпаrra БаIlдePи та кoмaнAyванrrя УГИ _ iнiцiaтopи ствoPення
УlRP.

[уп<иit П. oлeг oдь:кич - наyкoвець' JriтePатoP' пoJriтик / / Шмх
пеРel}roги. _ |994. - 4 нepвня.

Cтeпан Бандepа в гiтлepiвськoмy р'язненнi.

'фисий 
п. Aкг 30 vеpвllя 1941 pory - знaI{еt{I{а iстopиrна Пopiя / /

Шлях пepемoги. _ |994._ 25 vеpвня.

фlясий П. Bсеyкpaiнське пoдiтитне кеpiвrтиrптo: гене3a й oснoвнi
пPиtIциlIи уTBP // Шлях пepeмoги. _ |994. _ 2 лиг.tlя,

oУH Cтeпана Бaндepи i твopeння УГИ та УгBP.
!ужuit П. BoлoAимиp Гop6iв. (IIIтpиxи дo пoлiтиrнoгo пoPтPе.

Ta) // Шлях пepeмoги. - |994. - 9 лилtlя.
Bзаемини Cтeпаllа Бандеpи з B. Гop6oвим. PoсiЙськo-6iльшoвицькi

вигaдки пРo смePть Cтeпана Бaн.lеpи.
!yл<ий П. 3найoмстBo та зyсгpi.li з .Д,митpoм Mиpoнoм / / ШJмх

пePeмoги. _ |994. _ 30 липня - 6 сеpпня.
Пpo dpщий надзвичайниЙ вeлики|t з6ip oУH, нa якolvty Cтeпанa

Бaндepy бyлo oбpalro Гoлoвolo Пpoвoдy; 3гaдки пpo IIкoва Бyсела,
Bасиля Кyкa, Tаpасa oнишкевиva, Андpiя Мeльникa тa rншrих.

.6.5глсий П. Poзщlпlи пePед мolr}rмeнтottt' ясий пр не спopyдлсeнo //
LПляхпеpемoги. -  1994.- 8яtoвтня.

Aьвiвськa мiська Paда yxвaлиJrа спoPyAити пам'ятtIик Пpoвiдникoвi
oУН Cтепанoвi Бaн.lepi y Аьвoвi.

y'y:кий П. Cтепarr Бандepa - сиt}tBoл нацii. ЕскiзниЙ нapис пpo
)l(иття i Aiяльнiсть Пpoвiдникa oУFl. - Aьвiв: Гадицькa виAaвничa
спiлкa'  1996. -  ч. I .  -  190 с.;  1997. _ ч. II .  _ 383 с.

lglясий П. У poкoвини пPoгoJlolцення АеP'(авнoгo Акгy / / Шт'яx
пеPeмoги. _ 1996. _ 5 липпя.

lgжнil П. Бopoть6a за AеP,кавy тPивae. 1 сiчrrя - 88.мa pivницд
вiA дrrя }IаPoA)кеE{'I Cтeпана Бaпдеpи / / Зa в:lлъву Укpаiнy. _ |997. -
1 сiчня'

ПoAaнo гpaфivниЙ пoPтPет C. Бандepи нeвiAoмoгo ryAo)кникa.
y'.yясий П. Укpаiнська спPавa вropa i сьoгoдri. (36ipник статeй,

спoгaдiв) / Упopяакyвarrrrя Iванa BaсIoти. - Aьвiв: Aфirua, 2oo2. _
T. I .  _ с.  6, 8, |2,70 - 73,76,83,92,99, |4|,  |49, |52, |57, |59,
|60, |62, |6З, 165 - 168, |75, |77, 182, |92, 793, |95, |97, |98,
20o' 202 - 220,223, 224,23|, 2З3 _ 235,238,24|,264,265,
270, 271, 274, 276, 279, 291 - 293, 297, 2gO, 296, 3Og, 3lO, 327 -
З23, 326, 386, 390, 4|5, 420, 42|, 430, 436, 439, 440, 442, 452,
464' 467 _ 469,479,48| - 48З,486 _ 489,491,492, 494 _ 497,
500, 503; 2003. _ T. II '  _ с.  18, 2|,  28, 29, 52,55, 6l  ,  96, |o|,
104, 135, 142,745, 167, 170,773, Lg7, lgg,2l5 - 217,220,243 -
245, 252, 254, 255, 259, 261, 277, 2gO, 295 - 290, 295, 296, 2gg,
305,308,311 - 3|4, З|7,32o - З25,33З,336, З39,356,358,
360, 362, 364, 366, 382, 383, 389, 406, 4|5, 4|9, 425, 429, 4З5,
454, 458, 466, 469 - 471, 476, 493, 495, 497, 500, 503, 517, 519,
520,521,529 - 530, 533, 534, 539,539, 559,560, 569, 570.

Cтoлoн Бoндopo. Xнттe i дiяльнicть

.. .\yp6ак I. Iстoprrтнi зас;rути C. Бaндеpи / / Квiтуli 6epeги. - Hью-
Иopк, 1980. -  Чис. 19. -  с.  15 - 16.

.Дд<iв.ГopнoвнЙ Осrл. Bюrад oУH y спPаly твoPeншя i poз6yдoви У[IA
/ / SО-p\тsя oУH |929 - |979, - Toрнтo, |979. - С. 44 _ 55.

Укpaiнськy Пoвстaнсьry Аpмilo ствoPилa oУH нa чo^i зi Cтепанoм
Бarиеporo.

фдеrr6еprep B. - 
..дlкo". Пporyляпса дo Бy6нища |923 poку / / Заii.u|

Чеpвoна Кaдинa. Ioвiлейнe видaнrrя п^астoвoгo зaгoнy ..Чepвoнa КалиtIа''.
- Cтpп|t - Hью-Иopк, |925 - 2000. _ с' 20З _ 206'

B oписанiй мaндpiвцi 6pав щасть i yreнь чeтвePтoгo кJraсy ri}rназii
Cтeпан Бандepa.

Еpдeнdеprep B. У виpi 6opoть6vt / / 3aгiн Чepвoна Kадина.
IOвiлeйнe виAaння пJtастoвoгo зaгolly ..Чepвoнa Калина''. - СтpиЙ -
Hью-Йopк, |925 - 2000. -  с.  33 - 36.

.6.aтa аperштy Cтепана Бaндеpи гiтлеpiвцями - 5 липня 1941 poкy.
06ставини втечi Cтeпанa Бaндepи та Яpoс^авa Cтeцькa з-пiA rraглядy
reстапo в Беpлiнi пiA час 6oм6аpлyвaння нiмeцькoi стoлицi. Biдoмoстi
пPo спoAви)кItикiв Cтeпана БaIrдepи oлeксy Гасинa, Cтeпана
Hoвицькoгo, oсипа Гpицaкa тa iнших. Cпpo6и Мoскви зI||4Щv|т|4 Cтeпанa
Бандеpy.

Хиття Cтепaна Бандеpи. 36ipкик сгатей i дoкlrмеlттiв / Зi6paв i
зPеAаryвaв AеoнiA Пoлтава' o6клаAинкa митця Петpa Cидopeнкa. -
Hью-Иopк: Асoцiяцiя ,Д,iя.riв Укpaiнськoi Кylьтypи, [piк видaння нe
вкaзaнo]. - 65 с.

Жiнка з.над .Д.нiпpа. Безсмepтнoму / / Квiтyвi 6epeги. - Hью-
Йopк, 1980. -  Чис. 19. -  С'  |6.

Bipш.
3а6лoщюrй Ю. Cтeпaн Бандepа - симвoл вoлi нaPoAy / /

Bизвoльний Iцлях. _ |969, -  Кн. 10. -  с.  1 |o7 - 1112.
3a6oлoцький Ю. Tpивaлe мiсцe Cтепанa Бaшдepи в iстopii на.

PoFl // Bизвoльний ш^,rх. -  l98l .  -  кн. 10. -  C. 1155 - 1160.
3aеIр B. Пpaц Cтeпана Бaндеpи в Haфoнальrriй пapламентсьldй

6i6лioтеф Укpаiни f f BизвoльниЙ rцлях. |996. _ Kн. 10.
C. |261 _ 126З' фoтo,

3а мaтеpiaлaми Петpa Apсeкиvа тa Hаталii Mакoвей. 3 кoгopти
6opфв i стpадтикiв f / Hecкopeна doлинщинa. - C. 382 - 389.

Матеpia;rи пpo Анapiя, Миpoслaвy, Cтепaнa, Bacuля i БoгAaнa Бarrдep.
3ахаp.ryк o. Biчe y Hoвoгpадi.Boлиrrськoму / / frIлях пePeмoги. _

|999' -  13 с iч l lя.
Масoвий захiд, пpисвячellиVt 9O-pivвlo з AнJI нaPoAЯ(eнrr,r Cтeпaна

Бандepи.
36ipкa га:rетнtо( i яс5рнorшrш мaтеpialrЬ пpo в6rосrвo Cтеrrдпа Бшцеpи:

У 10.ти тoмах / 3i6pав i впoPядlg/вав ГIетр ГoЙ. - Hьro-Иoprg |959 _ |999'
36ipкa дoцrмerrтiв i матepiалlв пpo в6ивствo Cтепаrrа Бандepи. _

Topoнтo - Hью-Иopк _ Мюнхен _ АoнAoн - Мeль6ypн: CвiтoвиЙ
yкpаiнськиЙ визвoльний фpoнт, 1989' _ 80 с.
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36фшл< ..ЯФптя 
Cтсlralrа Баrцqtгr'' / / Bиммlltdt цrл,Dс - |987. - кн. 7.

- с.  820.
3веpнеrпrя Пpезидii Celrpетаpiаrгy Cвiтoвoгo кorцPесy вiльrтrx yкpаtцЬ

у 75-ту Pitп{t{To rrаPoдд<eIIIIя i 25.лiття сltePти сл. п. Cтeпана Бaндеpvt / /
Bизвoльний шляx. -  |984. -  Kн. 12. -  С. |4|| -  |4|2'

3веpнerшя Пpoвoдy oУtl y РilпIиITo смеI'ти с.lr. п. Cтeпarrа Баrцеpи //
Bизвoльяий Iцлях. - 1990. _ Kн' 2. _ с. |4|| - |416.

3лymo C. Екoнoмi'пий свiтoгляA Cтerrаrra Бarцepи / / Tnn", пePeмoги.
- |999. _ 13 с iчня.

Ьшпrrшдr B., ФiДь €., Яpoш .A.. .6.epясавoтвopтий wм Бaндepн / /
БандePiвeць: iнфopмaцiЙниЙ 6roлeтень Bсeyкpaiнськoi opгaнiзацii..Tpизy6'' iм. C. Баядеpи. _ [.Д.poгo6иv]. - 2003. _ Чис. 6 (36).

Iвштцiв М. Бopoть6i за визвoдelпrя Укpаiни вiн вiддав свo€ ,киття.
Cлoвo наA }roги,loю Пpoвiдникa || BизвoльниЙ rцлях. - |989. -
Кн. 12. _ С. 1416 - |418.

[вaнюк A. Cвятo Hезале:кнoстi в Cтаpoмy Угpинoвi / /
БандеpiвськиЙ кpaЙ: кyльтyPнo-пpoсвiтниЙ кpaезнaвsий адЬмаIIax. -
2001. -  Bип. 6. _ с.  65.

Iз гip Каpпат несeться гoмiн вoдi. MаpIп ..Cipoманцiв,, 
f f Пicнi

УI|А / 3i6pав i зpeдaryвав 3eнoвiй Aaвpиlшин / / Inтorrиc Укpaiнськoi
Пoвстанськoi Аpмii. - Topoнтo: Aiтoпис УгIA, 1996; Aьвiв: Aiтoпис
УIlA'  |997. -  T. 25. _ с.  2|.

Пi.Цкpeслeння пpoвiднoi poлi Cтeпaнa Бaндepи y пoвстallськoмy pyсi.
Кaлинеrrкo I. Cвiтдiй пам'ятi Cтепaна Бандepи // Слoвo i з6poя.

Аятoлoгiя yкpаiнськoi пoeзii, пpисвячeнoi УГIA i peвoлloцiЙнo-визвoльнiй
6opoть6i |942 - |967 / Упopялних i aвтop 6ioгpафiпних дaних Aeoнiд
Пoлтaва. _ Topoнтo: 3 дpyкаpнi видaвничoi спiлки ..Гoмiн Укpaiни'',
1968. _ с.  28|.

Кaвypиrrеrр A. Ceстpи, сeстPи' гope вaм... / / Heскopeнa
.Д,olинщина. _ с. 390 - 39|.

Poзпoвiдi пPo сeстeP Пpoвiдникa oУH Boлoдv|м||PУ' Мapтy тa
oксанy Банaep.

Кarшy6а I. Пам'ять вeдикoгo 6opцд Уlgaiки вrцаIloвy€Dlo не тiлъrси
NI}| llа тy:кинi. Cдoвo вiддpиття Хalro6нoi Aкадемii Гoдoви
Miяскpaйoвoгo свягкoвoгo кoмiтецl f f Buзвoltьllvth lllltях. _ 1989. _
кн. 12. -  с.  |422 _ |423.

Квiц,зt 6еpera. - Hью-Йopк, 1980. - Чис. 19. _ 104 с.
I{e вислo ..Kвiц,*-, 6epeгiв', пPисвячy€ться свiтдoi пам'ятi Cтепанoвi

Бaндеpi в AвaAцятy piвницlo йoгo гepoйськoi смepтi.
Kiзкo П. Cтепап Бarцеpа яс ry6лiщlст f f Bzввollьнvt|t lцляx. - 1960.

- кн. 5. _ с.  579 _ 581.
KЬкo П. Hад мorиroю Бarцepи / / Слoвo i з6poя. Аrпoлoгiя yкpaiнськoi

пoeзii, пpисвячeнoi УГIА i peвoлroцiЙнo.визвoльнiй 6opoть6i 1942 - |967.
_ Topoнтo, 1968. _ С. 28З _ 284.

KЬкo П. Haд мorтrлoro Пpoвiдrикв / / Yхзiт.учi 6epeги. - Hьro-Йopк,
1980. -  Чис. 19'  _ C. 25,

Cтeлoн Бoндepo. Жнттл i дirльнiсть

Ktчак I. 3аpадr пPaBAи f f Blзвoльtlий rцлях. - 1992. _ Кн. 6. _

c. 720 - 722.
Biдсiч кPитикаrrам oУH зaгалoм i oсo6и Cтепана Бандepи зolgeмa.

IЬилдlдцllн М. 3начеlпIя Cтепarrа Баrцеpи в iсmpii oУH / / BизвoльниЙ
III^ях. -  |999. _ кн. 2. _ с.  13| _ 14o.

Кoзлoвський Б. Bи6yхЬка паIrt'яlъ IIe зAoлаe / / Зa вnьяу У'<puir,y. -

199|' - 1 сiчня.
Пpo мiтинг ..Cтeпaн БaндеPа - opганiзaтop нaцioнальнo-визвoльнoi

6opoть6и yкpaiнськoгo нaPoAy в |940 - 1950 poKах''.

Koлoмiеlр М. TвePдинi дyry i звитят / / Бaндepiвський кpaЙ:
кyJlьтyPнo-пpoсвiтнiй ipaезнaвниЙ aльмaнaх. - 20o1. - Bип. 6. -
с.  4 - 27.

Hapис iстopii Kалyськoгo paйoнy Iванo-Фpaнкiвськoi o6ластi.

Koмiтет Dlrtан)rваrr}rя слaвнoi паI,t'яти Пpoвiдrика oУH. Cтепапa
Бaндepи. У тpидцять п'яry pivниIlдo смеPти Пpoвiдтика oУH Cтeпaна
Бalrдеpи / / Шлях пePeмoги. _ |994. _ |7 вepecня.

Кoмiтет на6yгтя 6ylинlсУ в Киевi. I{ештp rraцioнaльпoгo
вiщloдясeнrrя iм. Cтепанi Бандepи / / Шмх пePeмoги. _ |995. _

23 rpумя.
Koнpад М. Biд6yвся мiэlснаpoдlrий тyPнiP' пpис-вявений пам'ятi

Cтeпarrа Бaндеpи /I Haцiя i,A.epжaвa. - 2004. _ 3 лroтoгo.
Пpo тypнip з AзtоAo в lванo-Фpaнкiвськy.
Koпач М. Cюpпpиз вiA ..Бeскида, ltалеЯtнo нe oфниlи / /

БaнAepiвськtаh кpaЙ: кy,rЬтyPtlo-пpoсвiтнiй кpaезнaвяиЙ аJrьмаI{aх. -
2002. _ Bип, 7 - 8. - С. 65 - 66,

.Д'poгo6ицький хop ..Бeскид'' y Калyшi Iвaяo-Фpчкiвсь5oi o6лaстi

""..fr'n" 
iз пpeм'еpoЬ пiснi ..opлиниЙ цвiт'' (слoва Маpii ПpoкoпeцЬ'

'y.и*^ 
Poманa Coв'якa)' oAнaчe tre всi мiсцeвi мelцкaнцi 3нa^и' щo

т"ip пpи"вя''eниЙ Cтeпанoвi Бaндepi. Toмy на вист)tп пpиЙшлo мeнше
каJlytцaн' нiяt мoглo 6утvt э такoi нaгoAи.

Kopнецьюlй C. Бандеpа / / КopнецькиЙ C. Cтo пoвстанських
вiprшiв. - Аьвiв, |99|. _ с. |9.

Kopoлиtпин C. Бepeгинi poдy Бaндеpu / / Гoмiн вoдi. _

9 лlaпtlя'

КopoлиIпин C. Bеvip пам'яrгi / / 3arpaвa. - |995, _ 5 сiчня.
УrшЪнyвaвня пaм'ятi Cтапaна Бандеpи в мiстi Cтpиlo.

КopoлиIпин C. У Boлi 3aдеpeваIркiй впraнoванo пaпr'ять
ГoдoвнЪгo Пpoвiдrика oУH Cтепaпа Баrцepи / / Ia'лях пеPel}roги. -
1995. _ 11 листoпaAa.

Koсик B. Poзкoд oУtl (1939 - 1940): з6ipникAoкyмeнтiв. - Аьвiв:
Iнститyr yкpаiнoзнaвствa ЕIAH Укpaiни, |997. - |34 c.

Кpaйкий I. Пам'лткик Бaндеpi пiдp_ивалo Гoлoвнe-poзвiдвальне
y''P;i,"rя f f Bизвol,ьнvtЙшtrях. _ tssЪ. - Кн. 6. _ с. 664- 665.

Kpасiвський 3. Баlцepa f f Bизвotlьний шлях. _ |997' _ Kн' 5. -
с.518.
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-__ Kyк B. Cтепшr Бflrдgpa (1909 - 1999 pp.). - Iвalo-ФpalкЬсък: AЬeя-
I1B, 1999. -  48 c.

Кy" B. [AемiIп Ю.] Аo iстopii кoнфлilсгy мiяс 3Ч oУH l 3п утBP.
(Poз'яснoпrя дoцrмеlпiв, щo iх y 1951 - 1953 poкaх oтPимa,ro 3п УтBP
зa кoPAoI{oм вiд ..OУH-УTBP 

в Укpаiнi", / / Boдя i Бaтькiвщина. _
7999. -  Чис. 1 (|4/30). -  с.  80 - 86.

Aвтop пepекoнливo AoвoAитЬ' щo Aoкyмeнти, якi нi6итo нaдiйшли з
Укpaiни i нa якi пoстiйнo пoкликаIoться oPгaIIlзaтoPи тaк звattих.. 
дв iйкapiв'', 6у мl, звv:v aЙн iсiнькими фaльшивкaм и poсiйсiких сп eцслy*с6.

Кy* B. Poдинa oпаpiвських f / Bизвoльtlиtt шьях. - 1999. _
кн. 10 (619). _ с.  1228 _ t2З9.

oпoвiдaння-мемoPaт пPo дPyхсинy Степанa БанAеpи Яpoслaвy
oпаpiвськy та ii Рoдичiв. Мaгнiтoфoнний запис Г. .Д'eм'янa. Hа х<aль,

^oIIAoIIськa 
частиt{а PеAaкцii )кyPнaлy всyпePеч вимoгaм rrayкoвoi

фoльклopистики вiдpeдaryвaла тeкст.
Kyшпeта o. Biдкpитий лист Ao B. МаслoвсЬкoгo' пpoвiдroгo

нayкoвoгo спiвpo6iтника Iнстит5ггy сyспiльниx наyк АH yPсP, AotсгoPа
iстopиvних НaУк / / BизвoльlIий uIлях. _ 199|. _ Itl. 3. _ С. 279 -
287.

CпpoстyванlIя r|laльсифiкaтoPських 3aяв B. Маслoвськoгo тa iнurих,
щo спoтвoProють o6pаз C. Бандepи яK пo^lтика.

Кyшrета o. 3нав йoгo oсo6истo / / Nтepaтynна Укpairra. - |992. -
23 ciчtlя.

Пpo Cтепaнa Бaндеpy.
Kyппета o, Cтeпан Бандеpа як JtIoAинa / / ЦIляx пePемoги. _

1994, _ 8 ясoвтня.
Kyшпетa o. Cтепаrr Баrцеpа - Пpoвiдтик Hафoнальнoi Pевoлroфi

i дeprсавlrий NrУж / / Шлях пepeмoги. _ 1995. - 14 я<oвтня.
Aавpа Б. д}"х Баrrдеpи. (Пoеrиа з УкpаiLrи) f f Bизвoл,ъний rцлях. -

|984, -  Кн. 1. _ С. 93.
Aавpiв П. .Д,oля Cтепaна Бандеpи тa йoгo PoAиIIи / / Шлях

пePeмoги. _ 7994. - 8 ясoвтrIя.
Aiтorпrс нeскopeнoi Укpаiни: .Д.oкyмеrrпr, мaтepiали, спoгаAи. -

Аьвiв: Пpoсвiта, 1993. - Kн. I / Кн:иry пiдгoтyвaли: Яpoслaв Аялька,
Пeтpo Мaксимyк, Iвaн Патеp, Юpiй Cливка, Яpoслaв !яlllдg91,1ч, Poман
БаvинськиЙ, Boлoдимиp Гoляк, М,pИ Koвaльвyк, oлeксаядpa Cтасloк,
Baсидь Кoстишин, Ipинa Чypa. - Hoмepи дoкyмeнтiв i мaтepiaлiв -
|20, 247, 309, 3|5, З16, 320; c. 643; Гaлицькa BиAaвrrича Cпiлка,
|997, - Kнигa II / Kнигy пiдгoтyвaли: Яpoслав Аялькa, Poман
Kopиткo, Миpoн oнишкeвиv, Iopiй Cливкa, Iвaн Пaтep, Пeтpo
Максиr"ryк, Poман .{yфац Baсшrь Кoстиrшин, oлеrссаrиpa Cтaсroк, Boлoдиrrиp
CepгiЙ.ryк. -  Hoмepи дoкyментiв i  мaтepiалiв _ 2,4,7,12, |З,74, |9,
20,2|,28,30, З7,95,13|, |4o,150, 154, |67, |67, пoPтPeг _ С. 563'

Aеrпсавсьlqй C. Укpаiнський нaфoналiзм. Tвopи / УпoPядкyвaнrrя i
рдшсди oлeксarrлpa Cича. _ Iваrro-ФрнкЬськ Aiлея-HB' 2002. - T. I. _
597 c.

Cтeпoн 6oндepo. Життя i дiяльнiсть

Cтeпанoвi Баядepi пoвнiстlo a6o часткoвo пpисвяvенi тaкi пpaцi цьorю
автoPa: ..Кopoткий rlapис iстopii 1п9аiнськoгo натtioналiзмy'', ..Haцiotlа,ltiзм нa
Укpaiнi'', ..opгaнiзoваIlиЙ 

спPoтив 6opеться зa УкPaiнськy .Д.еpясaвy'',..Укpaiнський нaфoналiзм'', ..МeльникЬсЬка 
IPyпa''' ..B pisницlo Аюy 30-гю

чePвI{я 194| poку,,,..Aист Ao Пpoвiдrика Cтeпаrra Бalцepи'', 
..ПрпагarЦивrtа

пiдгoтoвкa Ao пPoцесy в Kapлсpyе'', ..Coв' €тсьKo-It{oскoвськi мopAи зa
кoPAoIIoм i спpo6и iх мaскyвaння'', ..Пpoцес в Кapлсpye - нaй6iльrtta
пo,riтична пoPaзKa doдьlцeвицькoi пpoпaгarЦи в пoвo€нних дeсятиpiвv.o<'', 

..У

п'ятy pi.пrицlo смеPти'' та irп.rri.

Aесiв C. Tвopve А<Иття щвeю / / БaньeqiвськиЙ кpaЙ: кy^ьтyPнo-
пPoсвiтt{ iЙкpaезназний €UIьмаIIах. -2002. -  Bип. 7 _8.-С.7 -9,

Aiтorпlс Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Apмii. _ Topoнтo: Bил-вo УГIА,
1987. _ T. 16: Пiдпiльн.i ,кyРнаJlи 3акepзoнськoi Укpaiни. t945 _
1947 / Peдактop Пeтpo И. Пoтiчl lиh. -  с '  244,25|,256,286 -
287, 332, 356 - 357.

Paдioпoвiдoм^errня з Aoндoнa, щo в 6opoть6i пPoти сPсP
нaЙaктивнiшиvrИ e, yкpаiнцi з-пiA стягy Cтeпанa Бaндepи. Гaзeтa
..АrvrePика'' спPoстoвy€ oчoPIIIoва^ьнv|v| B||cтУт| Микoли Бaясанa пPo тaк
lвaнИ|| кoлadoРaцiotliзм oУн i зoкpeмa Cтeпаяа Бaндepи,
аPryI}reнтoвaнo AoвoAячИ, Щo вiд l94l poкy вiн 6yв yв'язнeнuh у
кoнцта6opi opaнiен6ypг-Cаксeнгaвзeн. .Д'aлi пpo йoгo звiльнeння з
yвlязt{еtlня в |944 p. Haмipи C. БaндePи пРoгo^oсити l{езaлe,кнiсть
Укpaiни. Гpoмaдськiсть з o6oх стopiн пoлЬськo-чeськoгo KoPAoнy
вiAзначае: ,,Бaндepiвцi е надзвичaйнo чeDtlt i ' '  (с. 356).

Aiтorпrс Укpaiнськoi Пoвстанськoi Apмii. - Topoнтo: Aiтoпис УГIA,
|99o. - T. 18 / 3i6pав i впopя.п,цyвав Петpo CoAoль' - C' 49, 205, 262.

Яскpавi свiAчeння мaсoвoi вipи yкpaiнцiв, oсo6ливo вoякЬ УГИ, y
сIIPавеA^ивий хapaктep iдeЙнo-пoлiтичнoгo цдpсy Cтeпанa Бaндepи.

Aoзинський A., Яrrкyк o. Гдядaчi в Kиевi зaхorrдeпi фiльмoм пpo
Бaпдepy f f Buэвoltънvth llltlях. - |996. - кн. 2. - с. 255 _ 266.

Ay6ська o. Cтепaнoвi Бaндepi f f BuэвoльниЙ шлях. - |969' -
Кн. 10. -  с.  1113 _ 11'|4; |984. -  Kн. 10. -  C. |163 - |164.

Ayъo €. Cтепан Бaндepa в пiсеrпroмy фoльк.lopl Явopiвщltтtl / /
Boля i  Батькiвщинa. - |999. -  Чис. | (14/30,).  -  с.  1|4 - |2|.

r1,roддra-геpoй. Пepeюrад Bа.пepiя Пoдoлrопroгo / / Ш''яl< пePемoги. -
|994. -  25 вepвня.

Cкopoвeний тeкст PепoPта,кy пPo Мeмopiaльнy кiмнатy Пpoвiдникa
oУH Cтeпaнa Бaндepи в AoнAoнi. АнгiЙськolo мoвoro тeкст oщl6ilкoваIlo
в газeтi ..Thе Guardian''.

Mазепа Б. Cтепан Баrцepa f f Bизвolьнuhtцлях. - |976' - кн. 11.
-  c.  r2r9.

М*}P.Р..фп<oвний Пpoвiдтlсс УIIA У 15.тy pi.ппщo смеPти Cтепaпа
Бarrдеpи; Йoгo яс. Caлroт-пoюriн Пpoвiрrикoвi Cтeпанy Бarrдеpi вiд
opгarrЬoваrrих кадriв Co6opвoi Уl9аIши; Vloro я<. Cтeпaн Бандepа на тлi
qвaсяoi дo6и / / М".yP B. Ми rrлeкarи вipy y визвoJrенIUI Уlgaiни. Bи6paнi
rry6;riцистиvнi вистyпи / Упopядr<yвal{tul' встyпнa стаття Гpигэpiя ,Д,ем'янa.
- Аьвiв: Iнститщ нaPoAoзrraвствa ЕIAH Укpaiни, 2000. - с. 145 _ 157.
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Гpпropiй floм,ян

Мaкаp Ч., Цiд пPaпopoм C. Бандepи. У 15-piтвя з д'I{я смеt}ти
Пpoвiдплса f f Bизвorьни|tlllлях. _ 1974. - кя. 9/i0. _ с. 903 -9ъ7.

. М9гyсин М. Пpoп1вЩ Apхиеrмскoпa Mиpoслaвa Mapyсинa пh час
Cлyж6и Бo1э! в xpаrшi }кI] y lVftolqеrтi в сyоoгy r3.10'|984-/ / Bизвoльнllh
IIIJIях. - 1985. _ Кн. 1. _ C. 2З - 24.

У 25-pi.гlя смepтi Cтепarlа Бarцepи.
Ме:пrшс C. Cтепаrr Баrцеpа: ..Ми зна€мo свoto lиеry' дo лсoi цelаo" / /

fШлях пepeмoги. - |995, _ 14 ясoвтня.
Мизaк.H. 3а те6е, сзята Укpairro: ПЬдеrпre H"^"6Pyччя y ви:lвo,rьt{их

змагaш{'D( OУI{-УIIA _ Чepнiвф: Б1rrсoвинa, 1998. _ С. 64, 65, |o2,268,
3З6, З44, З8o.

Hа х<аль, цитyloчи висJloв^Ioвання Cтeпанa Бaндеpи, Heстop Мизaк
зttачIlo змiнroвав iх.

^ 
Ми пaPтизаIlи' лицаpi Bкpaiки / / thcн\ УIIА / 3i6paв i зpeдaгyвав

3енoвiй Aавpиlшин. - с. 38.
У пiснi вiAзначeнo poль Cтeпанa Бaндepи y визвoльнiй 6opoть6i

yкpaiнцiв, вис^oв^eнo вдяvнiсть зa Йoгo пPацro.
Мipvyк П. Cтeпaн Бaндеpа - сиlttвoJl peвoлloфйнoi

6_eзкoмпpoмiсoвoстlt. _ Hью-Йopк - Topoнтo: opгaнiзiцiя o6opoни
Чoтиpьoх Cвo6iд Укpaiни, Airа Bизвoлeння Укpaiни, 7967' - t60 с.

-. 
Мipvyк П. Hаpис iстopii.opгаrriзяrIii Укpаilrських Hацioнaлiстiв. _

Мroцхelr _ Aoндoн _ Hью-Йopк: Укpаiнсьie виA-вo' 1968. - T. 1:
1920 - 19З9 / 3а peдaкцiсlo Cтeпaна Aенкaвськoгo. _ 6З9 c.

- .  Пpg C. БандePy Aив. с.:  8,9, 56, |27, |25, 265,27З,289,2g5,
?96'  122 - 325, 327, ЗЗ7, 349, 35o,368 _ З7o, 375, 376, З78 -
383, 387, 389 - 39З, З95 - З97,399 - 4o3,4o5,4o7 - 4o9,417,
435 - 437, 441, 442, 446, 465, 472, 495, 534 _ 539.
.. Mipvyк Ц. Peвoшoфйrrий змат з.q УCC.A. (Хтo тaкi ..6андepiвцi',
..мельникiвфn, ..дpiйкapi''). _ Hью-Йopк _ Topoнтo - Aoндo"' сoloi
yкpаiнських пoлiтв'язнiв, 1985' - T. 1. - 222 c' |987. _ T. 2. -
280 с.

Cтaпoн Бoндopo' Жнттл i дiяльнicть

Mipв1'к П.3yстpiri зi Cтелаrroм Баrцеpolo / / Гovtlн вoдi. - 2003. _ 30
гPyдIIя.- 

Ha свiтдиtli пaм,ятllик Cтепаrroвi Бандеpi в Cтpиro.

MoскoвсьЁ в6ивцi Баrцepи пePeд qдoм. 36ipкa мaтеpiмЬ зa рдаrqiеro
.Д.aтилa Чafirкoвськoгo. - Мrorrхeн: Укpаiнськe вид-вo' |965. _ 695 c.

Пepeви.Цанo в Укpaiнi _ ,A.porэ6ин: Бeскид, 1992.

Мyдlrос.Мe.птлс C. Pевoлloцifurа oУtl пiд цPoвoAoDt Cтеrrаrra Баrцepи:
пPичинки дo iстopii. - Стpь|t: УBIс, 1993. _ 94 c.

Мyщlик.Мevrrик с. oyH в Укpaiнi i зa кopдoнoм пiд пPoвoAoDt
C. Бйдepи: пPичинки дo iстopii, спoгaA. _ Аьвiв: Гaдицькa виAавItичa
спiдка, 1997. - 742 c.

Мyщlик-Мeнкик C. Heпpaвдolo сe6е нe.oпpавAаeцt: 3ч-oУЕI' 3П
УгBP; Kpaйoвi зв'язки (з пpивoдy кtIи,кки А. Каrvriнськorэ). - Мюrrхeн -
Aьвiв: Аpсенaл' 1997. _ 22 c.

Myдlrлс.Mе.шrик C. CпoгаAи щlo Cтeпаrra Бaндepy. - Aьвiв: Гaлиlрка
виAaвIIичa спi^Ka' L999. - 47 c.

Мyp .6,aн. Баядepi / / Слoвo i э6poя. Aнтoлoгiя ЩP3.нсьч пoeзii,
пpисв.freнoi УГи i pЪвoлloфйнo-визвoльнiЙ 6opoть6i |942. - Topoнтo,
1967. _ с.  300'

Bipш'
Мyp !,aн. Бaндepi / / Зariн Чepвoнa Kалина. ЮвiлeЙнe виAаIIня

nn".iЪ,"Ъ.Т.l;;' 
.ЧъP";нa Kалина''. _ Стpшt - Hью-Йopк, 2000. _

С. З7.
Мyp.6.ан. У вirнy пам''tть Бaвдepi / / Укpalнcыка Ayмка. - 2003._

16 ясoвтня.
Bipш.
Hаyм H. Hезвичaйrrий aкpoстrrх ГеplY Coкoлerпсa f f Blизвolьнтt|t

l lt^ях. - 1980. _ Kн. 6. _ с. 767 - 768.
Пpo aкpoстих' пPисвячeний C. БaядePi.

Ha)rмoвив C. Ккияскa, щo зPyш)rе сy}ljlilпIя / / Bнзвotьнvth шltях. _

|964. -  кн. 6. -  с '  705 - 706,

Biдryк на кII.: Фypмaн A. Пiд щ)aпoPoDt Бандepи. - Aoндoн,
1964. -  184 c.

Hиясаlпсiвсшod Б. Tи пouг, щo6 нe шopлoltи гopiти (Cтеч1oвi Бarцеpi)

f f BизвotьtlиЙшл.ю<. _ t969. - к". to. _ с. 1L|4;1974. _^кII..9/10. -
c. soz;|984'-кя. 10.-с.  1182;1986' -кя. 10._с. 1155.

Bipш.
HиясаrпсЬсыоlй Б. Tи пoлrг, щo6 нe зпDPлоrи IoPtn| / / Квiтщi 6eperи.

_ 1980. _ Чис. |9. -  C. 4.
Bipш.
Hиясаrпсiвсьr<ий Б. Пoсвята C. Бarцеpi / / Гpoмaдa' - |995, -

2 лютoгo.
Bipru.
Hyмo дo з6poi, вiйськo БaнAepи / / Пicнi УГ1А / 3i6paв i

'p"д"цдав 
3eнoвiЙ Ьвpиruин. _ с. 66 _ 67 '
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. oлelсоoк zt Hез'lrат'пroг'ry Бopцевi за вoлIo Уlqrаiни f f Bшвoltъl*t|t ulлях.
;  -  1969. -  Кн. l0.  _ С'  |||7.
; 3 пoетичнoi твopvoстi, пpисвявeнoi Cтепaнoвi Баrrlepi.

н oлeськiв B. B пoк.пoнi Cтeпанoвi Баrrдеpi. ,A.oпoвiAF, вигo,lolttенa на
жа.lro6нiй aкaдемii в Aoндoнi / / Bизвonьни|tlцлях. _ 1985. - Кн. 1. _

в С. 13_22.

oсrдrerп<o A Blеrад oУtl y стtPавy тBoPенпя i poз6yдoви УIIA. (3 наI1oA'r
п'ятиx PoкoвиI{ iсн1вашrя i 6opoть6и УrIЦ / / Пpивинки дo сyспiльнoгo
мислeIlн,I. 36ipка статей. _ [Topoнтo: Cтyliюм], 1989. - C. 22 - З5.

ПаAoх Я. 3агil{ ..Чеpвoнa 
Kа.пlдta'' / / Зarlrн Чepвolra Kалина: loвiлeЙнe

видаItI{я п^астoвoгo загoнy ..Чepвoнa Калина''. _ Стpи|t _ ЕЬlo-Йopк, 2ooo.
_С.2З_32,

Учaсть Cтепана Баrrдepи y п,raстoвoмy Pyсi. Cвiтлинa 1930 p.:
пласт5Iни' y т. ч. й Cтeпан Бaндepa, DпoPядкoвyIoть стpiлeцькi lr'oги^и
нa Mакiвцi.

Пaм'ятник Гepoям Укpaiни в Еллeнвiлл (сIIIA). (o6a6iв
мoI{yмeIIта - пoгРyддЯ C. Пeтлropи, € . Кoнoва^ьця' C. Бauдеpи,
P. LШyхевиva) / / Bиэвoльний uIлях. - 1981. _ Кн. 5. _ с. 514.

Панасeнкo Apсен [Пeтpo y',yжийl. Koгo y APo'( киAaе eпoхa
Баrцеpи? // IJ1r'ях пePeмoги. _ |994. - 12 длoтoгo.

Пaсryх P. Hаpoдна па}t'ять пPo гePoя: 1 сiчня - Aerrъ наPoA,tсeнIrя
C. Бандеpи // З" вiльнy Укpaiнy. _ |994. - 31 гpyдня.

Пaсryх P. Poдина Cтепана Бандepи // Xвиrri Стpия: стopiнки з
iстopii кyJrьтypи тa нaцioнальlto-визвoJlЬtloгo Pyхy' Cщaснe .lriтеpатypнo-
мистeцЬкe >кvtття f Упopял,щgваrrllя та зaгальнa peааrсдй Biктopa Poмarrroка.
- Cтplh: ЩeдPи*, |995. _ С. 2|4 - 234.

Пaстр< P. I пoстaв Бандepа в Бopис.lавi / / IЛn"" пePeмoги. - 1997.
- 13 ясoвтня.

19 хсoвтня |997 p. y мiстi Бopиславi Aьвiвськoi o6дастi вiдкpитo
пaм'ятник Пpoвiдникoвi oУH Cтeпaнoвi Бaндepi. Автopи _ сKyJrьптoP
Аro6oмиp Яpeмvyк та apхiтeктop Boлoдиllиp Гнатloк.

Пaстyх P. Cтепан Бандеpа / / БallдepiвськиЙ кpaЙ: ryльтypнo-
пpoсвiтнiЙ кpаезнaвsиЙ aльIцaнах. _ 2002. - Bип. 7 _ 8. _ с. 2 _ 3,

Bipш.
1 сiчня Укpаiна свЯтЦIваJrа 95.piтвл з Aня наPoA,кеIIIIя Cтепaнa

Бarцеpи // Суpмa._2004. - ]Ф 2 (500).

Cтoлoн Бoндopo. Життl i дiлльнiсть

Пiснi УПA / Зi6paв i зpeдагyвaв 3eнoвiй Aaвpишин |/ Iriтoпuc
Укpaiнськoi Пoвстaнськoi Аpмii. _ Topoнтo: Bид-вo Aiтoпис УГIА, 1996;
АьвЬ: CпЬьнe yкРairrськo-канадськe пiдгrPи€мствo ..Aiтottис УГIА'', 1997. _
T. 25. _ с.  l  7,  2|,  34, З8, 45, 66, 67, 73, 79, 80, l02, 727, 728,
130, 133, |84, 236, 289, 329, З67, З71, 373, 425, 434, 435, 498; Jt lъ
|o,82,8З, |70, 52|,

Пoвiдoм.lrerпrя жropi кolпс54lсy на пPoeкт пal't',tтнtдса Cтeпанoвi Баrцеpi
y Аьвoвi / / Inn-спеPемoги. _ 1994. - 2 lплtlя.

У вepвнi |994 p. y Aьвoвi вiд6yлaся вистaвкa пPoeктiв пaм'ятtlикд
Cтeпанoвi Бандepi.

Пoгpyддд Cтепана Бандеpи в Бopислaвi f f BизвoльвvtЙ ulllяx. _
1997. -  Кr l .  12. _ С, |46| _ |462.

Пoлiпцrк Aхщiй [Петpo fui:кий]. Aист-вiдпoвiдь на здпитаt{Il.я
киiвськoi гiмназистr<и // II7лях пePeмoги. - |993. - 9 квiтня.

Пpинципoвi iдейнo - пoлiтивнi PoзхoAя(еtIt{я 6aндepiвцiв i
ме,lьниKiвцiв !ДIeмoя(JrивлIoIoть iхн€ oPгаЕIi3aцiЙнe 06'€Aнaння.

Пoлтавa A. Hа смеpть C. Баlцеpи f f Bизвoltьнуt|tlllлях. _ 1959. -
Кн. 11. -  с.  12o9; |96О. - Kн. 2 '  -  с.  2o3; |969. -  Kн. 10. -
C, |||6; |984, -  Кн. 10. -  с.  1165.

Bipш.
Пoсвяченrrя мyзeю iм. Cтeпана Бандеpи f f Bизвoltьниh :шлях' -

1979. _ кн. 12. _ с.  |493 _ |494.
Пoсiвнич М. Cтeпarr Бандеpа - Пpoвiдтик Кpaйoвoi Eвекyпrви

oyH (1933 - t934) f f Buзвoтtьний шлях.- 2004. - Kн. 1. -
с.  86 _ 95.

Пoсiвrrич М. Cтaнoвдення Cтепана Бандepи як Пpoвiдникa
oУrl / / Укpаiнський визвoльний Pyх. - Aьвiв, 2004. - 36ipник 3. -
с.  71 - 85.

Bapпrавський aкг o6виrry,вaчeпня Cтeпана Бандepи та тoваpишЬ /
Упopядник Mикoла Пoсiвнич. - Аъвiв: Мс, 2005. _ |99 c.

floсiвнич М. Життя, пPисвячeне свo6oдi. (,6,o 97-piвниф з шrя
IIaPoAЯ(еruI'я Cтeпана Бандеpи) / / 3^ вiльнy Укpaiнy. - 2006. -
19 с iчня. _ С, 12.

Пoxopoненo сл. п. Aнщliя Бандepy (|946 - 1984) f f Bьзвottьниh
шлях. -  t984. _ кн. 10. _ с.  1274 _ 1277.

Cин Cтепаrrа Бaндepи.
Пpaск Cвятoслав. 3дo6yги a6o не 6yпl. Iсгopивкий Po}tarr.

тpилoгiя. -  P iвнe: . ,AзаJt iЯ ' ' ,  2ooЗ. -  C. 3, 1|8, 2|2 _ 2|4, 2|6, 222,
223,23З - 2З5,238,239,247,242,244' 246 _ 248,25|,273,
297 _ 3L6, з24, 325, З32,335 _ З40, 34З,350, 359, 360, 361,
371, 490,511, 517, 518, 550, 553.

Пpaцд над з6ipкolo матеpiя.пiв i дoчrмeкгiв пpo в6ивствo Cтепаrrа
Бalцеpи f f BlзвotrьниЙ цrlях. - 1988. - Kн. 1. - с. 119 - |21 .

Пpес-oryяс6а Aoo кytl. 2004 - piк Cтепапа Бaндepи / / Haцlя i
.Д.еpясaва. _ 2004. - 13 сiчня.
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Пpoвiдrтики oУH, щo вiдiйIпли y вiчrriсть. (Cтeпан Бarrдеpa, Poман
IП5rхевrпr, Cтeпан Aеrпсавсьlсr{й, Яpoorав Cтerркo) f f BlиввoльвvLЙ ЦI^Й. _
|994. _ Kн. 2. _ с.  138 _ 141..

Пpoвiд oУH. Hата.lrка Кyцдr - Баrцеpa (|94|-|985) f / Bнзвolьнvttt
III^яx. -  1985. -  Kн. 3. -  с.  381 _ 383.

.Д'oнка Cтепaяa Бaндеpи.
Пpoкoпeцр M. (слoва), Coв'rп< P. (мyзикa). opлнниil ryiт / /

БаrаepЬськи|tкpaЙ: IgльтyPtro-rrPoсзiтнiй кpaсзнавтиЙ aльмElнах. _ 2oo2. -
Bwt.7 -8.-с.  109-111.

Пiсня пpo Cтeпанa Бaндеpy. Пoчинaеться сJroвaми ..3нoв y нe6i
синiм гopAий вoлi спiв''.

Pацrшrий M. Пам,rпi Пpoвiдrикa / / IJJt"* пePeмoги. - |996' -
17 х<oвтня.

PoзмipкoвyваIlня пPo pеaliзaцiю iAeй Cтeпaнa БaнAepи, пoтpе6y
пePеBиAaння йoгo твopiв.

P.yr А. Пам'ятi Cтeпана Бандеpи / Пеpeклaд P. Сндикa / /
Bизвoльний uIJtЯх. - 196I. - кн. 10. - с. 1003.

У дpyry pi.rницlo смepтi Cтeпашa Бандеpи.
Pецензент [Петpo !y:кий]. 3 yвагolo тa пoвaгoк) дo iстopii //

Шляx пеpeмoги. _ 1994. _ 24 вepecня.
Утoчнення Aeяких rrеAoглядiв y тPaKтyвaннi Aiядьнoстi oУH Cтепанa

Бандepи, щo тPапи^ися в книзi oлeга Бaгaнa ..Haцioнaлiзм i
нaцioнaлiстинниЙ pyх: Iстopiя тa iAei'' (,A.poгo6ив, |994).

Pихтиlsкий A. Cтепан Бaндеpa в пеPспективi iсгopii. Ao дllя
нaPoAДeюrя - 1.1.1909 f f Bизвoтьяvtйrцлях. - 1981. - кн. 1. - с. 1l.

Poмаrпoк М. Haйвидапrirца сmpirп<а Бofr<bцryдпr / / IЛnм пePе}roги. _

пpидileнo poлi Cтeпaнa БaнAePи y пoвстatlськoмy pyсi.

fu;кинська A Успiхи юних спoPтс}teкЬ на чeсrъ CтeпarraБaядepu / /
Шлях пеpeмoги. - |999. - 13 сiчllя.

МiжнаpoдниЙ toнацький тypнip iз AзloAo в lвaнo.Фpaнкiвськy,
пpисвявeний паlr'ятi Пpoвiдника oУH Cтепaнa Бaндepи.

Pyжинська A. Укpaiна вiдзнавae ювiлeй Cтепarrа Бaндеpн / /
fПлях пepeмoги. - 1999' - 20 сiчня.

Caвчиrrський oстaп - 
..MеAдiAь'. Bикoнаrre завAaнIIя / / 3afiн

Чepвoнa Kалинa: IoвiлeЙнe. виAaIlня п^aстoвoгo 3aгo1y ..Чеpвoнa

Kйина',. - Cтpий _ Hьro-Йopк, 2000. - С, 2o7 _ 208.
Учaсть oнoio Cтeпана Бaндepи y пJlастoвoмy пoхoAi Ao с. ПiAlютe.

Cавч},к М. Мрeй Cтeпаrrа Бarцepи в Aorцorri / / Мoюдь Укpaiни. -
1995. - 2 лютoгo.

Cавт1,к П. Пам'ятi Cтeпана Бандepи. Пoема f f BиэвoльнvtЙ lцлях. _

1960. _ Кн. 10. -  с.  1088.

Cтonoн 6oндopo. Жпття i дirльнiсть
Caвтyк П' Coнет //Bизвolьнvt|tlлляx. _ 1986. - кн. 10. _ с. 1156.
У 27-лtття з дrrя смepтi Пpoвiдlтиr<a oУH Cтeпаяa Бaндepи.
Cагaйддк B. Poмaн IIIyхевlлr та Cтеrrаrr Баrцepа Blи,rись ttа вiдll{iпIro.

H-oвi пoщlo6щi Ь жrгтя пPoвiДrшdв oУъI / / Bисoкий 3аrrroк. - 1997. -
25 _ 27 квiтня.

^^^9"p.TI 
М.-Aпoф-eoз-фalтгазii тa гаpмorrii / / Baндepiвський кpaЙ. -

2oo|, -  Bип. 6. -  с,  7З - 75'
Apxiтeкгypнa xaPакгePистикa 6yAинry' y Якoмy Poзтяtlloвaнo oсI{oвIly

ч.астинy eкспoзицii Мeмopiaльнoгo lt{yзelo Cтепанa Бандepи в Cтapoмy
Уlpинoвi Калyськoгo paйoнy Iвaнo - Фpalп<Ьськoi o6лaстi.

Ca.псo Я. zlирp нацii / / Сaнкo Я' Aoмикамiнь: вipuri, катPeIIи' пoel}ra.-
Tepнoпiль: Aiдeя, 1998. _ с. 8 _ 9.

^ 
C,ватlсo Я. lo6ai дoля. 3гrдreш y 6opoть6i зaнеi / / Paтyша. - 1991'_

|9_- 20'  24 - 25, 26 - 27 квiтня; 6 - 7, 8 - 9, |3 - |4, 15 _ 16,
|^Т - '|8,20 - 2|,24 _ 25 тPaвня; 10 - 11, |4, 75,77'  |8, |g,20,
2|, 22 чеPвrUr.

Hаpис пpo Cтeпaна Бaндepy.
Cваткo Я. Cимвoд вoьi / / Шлях пepeмoги. - 1996. - 6 сiчня.
Cватlсo Я. Miсй Cтeпана Бандеpи. - Aьвiв: Гaлицька виAавIIичa

спiлкa, 2003. _ 64 c.
Cвiдвoпrя пPo зJroчини мoскoвсьl(их ваpвapЬ f f Bизвor'ьl*tй tцлях. -

1966'_ кн. 1.-с.3-8.
Bиrтяrи iз зiзнaнь y6ивцi C. БандePи.

- - Cвiтoва Koнфepelrцiя Укpaiнських .A.еpжaвниrрких opганiзафй.
C,л[aвнoi] пам['ягi] Микoла Kдимшцrдrа / / Укpa'tнcькa лyмка. _ 2003.-
16 жoвтня.

Heкpoлoг визнaчцoмy спoAви,кI{икoвi Cтeпaна БaндePи.

- Cкopo, скopo всi вставайте / / Пicнi УIIA / 3i6paв i зpeдaгyвав
3eнoвiй Aaэpишrин. - с. 37З.

Укpaiнa пiднялaся на 6opoть6y. Cтeпaн Бaндеpа _ пpoвiдник.
Coв'.шс P. Пiсrrя пpo Cтепанa Бarцеpy (Bеливальнa Геpoю). BipIпi

Cтerrаrra Яд.lroся; opмaatЙщh. Bфшi Mаpii Пpoкoп.т*; Пам'ятlпл<oвi Cтaralry
Бaщсpi. BipIшi Mаpii Хopooолркoi; 3 Бarцepolo y вiтriсть Bipшi Boлoдаииpa
Bpy6лeвськoro f f Сoв'як P. 3poдились ми вeликoi rюAиrти. 36ipник пiсeнь
для вoлoвiвoгo хoPy. _.6'poгo6иv: Кoлo, 2003. _ с. 30 - 36,42 - 46,
51 - 54, 6t -  64.

Coкoдицrин o. o6paз Cтеrrаrra Бarцepи в лiтepаqpi i t'lttвaarвi / /
Bизвoльний rцлях. -  1980. _ Кн. 1. -  C. 119 _ |20.
.. Peцeнзiя rra кIIиry: Пoлтава A. Гoдoвнa Упpaва ooчсУ. - Hью.
Йopк, |979. _ 44 ;,

Coкoлiвська A. Cестpи Бандеpи пoвePтаютьcя Ao Cтpusl / /
3aгpaвa. _ |995. - 5 сiчня.

Cтепан Бaндepa. Йoгo ,кит." i дiяrьшiсть. Bи6pанi матеpiали дo
6i6лtoгpафii / Урrав Гpигopiй,Д.eм'яr / / Hapoдoэнaвчi 3oшити. _ |999. -
3oшит l  (25). -  с.  104 - 111.
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Cтепаrr Ц9щup. ( 1 . 1 . 1 909 - 1 5. 1 0. 1 959 ): нацioналiст.pевoлroцioпеp,
Пpoвiдlтик oУII, видaтний пoдiтик. / / П7rlяx пePeмoги. - tssц. _ Ii
тPaвн,I.

Cтeпаrr Бarцepa - rrезакPитa стopirпса iстopii. .6'o 88.иx poкoвшr з AIrЯ
нaPoдженIrя / / Гapт. - |997. - Ciчeнь. - Чис. 1.

Cтeщкo Я. Hа кiн 6opoть6и в oсo6ливolty часi. Cлoвo на акадеrrrii в
Ilfioю(em |3.10.|984 / / BnзвorьниЙ lllлslх. _ 1985. - кн. 1. - С. 6 _ |2.

Cтещкo Я. Hа пoшаrry Cтепаrra Бarцсpи. Cлoвo Гoдoви olr'н i Гoдoви
y''еp:кaвнoгo Пpав.lriюrя на академii в Mlorrхerri 13 жoвпrя t979 polч //
.Cтeцькo Я. Укpaiнськa виaвoльtla кoнцeluliя. - Мlolо<eн: Bидarшя opгaнiзацii
Уlgaiнських Hацioнaлiстiв, 799|. - T. II. _ с. 252 - 260.

Cтеrsкo Я. Hестrлям.lrorий пpапop наI4ioна;rьнo.визвoльrroi peвoлloцii //
CтeIркo Я. Уlgaiнська виitвoльнa кorщeгп{iя. - l![rorо<eн; Bцаrшя opганвaцii
Укpaiнських Hацioнaлiстiв, 1997. - T. II. - с. 21З _ 218.

Cтoporшпс П. Щe oAI{II паrtr'ятник Пpoвiдrшсoвi // БaнлepЬськиЙ кpай:
IvJtьтyPl{o-пpoсвiтнiй кpaсзнавяий аJlьмal{aх. - 2002' _ Bип. 7 - 8. _
С, 57 - 59'

14 я<oвтня 200 1 poкy в APoгo6иvi вiдкpитo пaI,{'ятник Cтeпaнoвi
Бaндepi. Йoгo автopи- - 

-"кynu','op 
Аю6oмиp Яpeмвyк тa apхiтeктopи

Bасиль Кaмeнщик, Микoла Яцюк i €вгeн Хoмик.
Cф6opський М. Кдoнiм гoJloви // Укpaiнськe с^oвo. _ 1936. -

2| зepвня.
Bисoкa oцiнка yкpaiнськoгo нацioнaлiстипнoгo pyry загалoм i

Cтeпанa Бaндepи зoкPeмa.
Cф6opський M. Kлoнiм гoлoви. Пepeдpyкoвaнo в пy6лiкaцii пiд

загoлoвкoм: Гoвopять apхiвнi знахiAки // Boля i БaтькЬщинa. - 7999. _
]Ф 1 (14130). _ с.  66.

Tам за дiсoм сorпlе схoA}rть / / Г\crrtУrlA / 3i6paв i зPeдaryвав 3eнoвiЙ
Аазpиrшин. - с. 34,

oспiвyеться poль Cтeпaнa Бaндepи y пoвстaнськoмy pyсi.
Tаpaсюк H. Cтепан Бандеpа - пapoдrий месник f f BизвoльlluЙ

Iц^Ях. _ |987, -  Kн. 1. -  с.  50 - 52.
Tис.Kpoхмалюк Ю. ,Д.авид / f Buэвot,ьtlvtft ulлях' 1960.

Kн. 10. _ с.  1083 - 1087.
.Д,o pivницi смepтi Cтeпaнa Бaндepи.
Умpипl Б. Cдoвo дo 6paтa. У дeсятиpiвтя геpoйськoi сDrеI}ти с.lr. п.

C. Бaндepи f f BиэвoльнvtЙulлях. - |969. - Кн. 10. - с. 1180.
},IЦс. Biд6pся D( Bелшg{й 36ip oУH [Pевouoцioнеpiв-Бшцеpiвцiв] //

Ш[лях пepемoги. _ |996. _ |2 lиrня.

lицсl. }ho зrraв Cтeпана Баrцеpy? / / Уlq,atнcькa Ayмкa. - 1998. _
15 жoвтня.

Федopак Б. Cа.'uoт lIаA }|oгиJloк) Пpoвiдrшса Cтeпана Бarrдepи Гoлoви
УNI // Bизвoльний цrлях. - 1990. - Кlr. 1. _ C' |25.

[Федopiв T.]. Пoясеpтви нa lстopикo-мемopiaльний м5вей Cтeпвна
Бaндеpи // Biсник Мyзeю Cтепана Бандepи. - |997. _ ]Ф 1. - с. 7.

Cтoпoн 5oндopo. Жнття i дilльнicть

[Федopiв T.]. Cвягo в Уцtинoвi Cтаporrry / / Bicнvlк Мyзеlo Cтeпaяa
Бaндepи. _ |997 . _ }Jъ 1. _ с. 5.

Федopiв T' Мeмopiальrri пryзеi Cтеrrана Бaндеpи: стarr i пеpстreктиBи
Poзgrпv f f Buзвoькvt|tlllstях. - |999' - кн. 10 (619). - с. |248 _ 1258.

Фeдopiв T. Бpaти Cтепarrа Бaндеpи Bасиль i oлексаrrщl - 
'(еPтBинаIryiзп,ry // БаrrлеpЬсьlс,rй кpай: Iqy^ьтyPнo-пPoсвiтrriй кpаeзнaвvий альмaI{Ф(.

_ 2002. _ Bип. 7 _ 8. -  с,  22 - 2З.
Фoстyrr C.-М. Cтепан Бaндepa f f I3извoльниЙ ulttях. _ |978. -

Kн. 10. -  с.  1096 _ |099.
Фoстyr C..М. Cтeпaп Бандеpa - симDoJr визвoаьrroi 6opoть6н / /

Укpaiвськa Ay!rка. _ 2004. - 5 лroтoгo.
Фypмaн A. Пiд пPaпoPollt Бaндеpи. AoнAoн: Укpаiнська

виAaвничa спiлка, |964. _ 9 c.
Фypмaн A. oдep:кимi Ayхoм Бандеpи. Hapиси з tlевAaДoтo

пoBстаlltlя в Kiнгipi f f Bизвoт'ьни|,t, lllttях. 1960. - Кн. 9. -
С. |046 - 1058.

Ц.p I. 3а щo мrr лro6имo Баrцepy. 3 нaгoAи 90-i piвницi з дня
IIaPoAя(eIrIIя Beдикoгo Cинa Укpaiни. - Аьвiв, 2ООО. - 32 c.

Ц.p I. 3а щo ми лro6имo Cтeпанa Бaндеpy / / Haцiя i ,Д'еpя<aвa.
_ 2003. _ 24 tpуьtlя.

Чайкoвський .Д.. oУtl пiд пPoвoAoм Cтeпaна Бaндеpи / /
Bизвoдьний цtляx. - |962. - Kн. 4 - 5. - с. 356 - 37o.

Чelсадloк C. Миxайлo Чеpеппъoвсьюrй // Heскopeнa ,A,olинщина' -
с. 4|o - 411.

УкpaiнськиЙ сЦyльптoP М. Чepеrпньoвський - автoP пopтpeтiв €вrcнa
Кoнoвaльця, Cиrrroна Петлlopи, Cтeпанa Бандepи, Poмaнa fШyхeвина, Aeсi
Уlgaiюсl, .Aдитpa Aolщoвa тa iнших.

Чеpеддrивеrпсo €. Пеpепoxoвalпrя Мapги Баrцepи / / 3oнa, Гpoмадський
та лiтepаrypниЙ чaсoпис Bсеyt<paiнськolb тoваPиства PепPесoвaI{их, - |992.
- I l !  1. -  C. 188 - 190.

IПщla6'roк П. Хpeст i вт / / fШr<pa6'юк П. Cеpeд зip i людeЙ. Пoeзii.
- АьвЬ: Iнститщ yкpаiнoзнaвства irrl. I. Kpилl'якeвичa ЕIAH Укpairти; Bил.
вo oтцЬ Baсилiян ..Мiсiottep,', 2003. _ с. 104.

IIIIIд( 1v1. Cтекощд. Ao 500.piччя с. Cтелсоцi (|498 - 1998). - Caм6ip:
Coляpiс,  |999, -  C. 77, 754, I58, |64.

Мaтepiaли Ao )I(итт€писy скyльптoРа Mихaйлa Чepeшньoвськoгo та
згаAки пpo йoгo po6oтy нaд пoPтPeтoм Cтепaнa Бaндepи.

IIIyст A. Cлoвo, вигoдolltенe на мoгидi Пpoвiдrикa oУH сд. п.
C. Бalцepи f f Bнзвoltьllvthlllлях. - |990, _ кя. 1. _ с. |26 - |27.

П{еp6aк lvl. 15 
'(oвтI{я / 

/ Кв\туi 6epeги. - 1980. - Чис. 19. -
с '  |4.

Bipш.

ЩeP6iй B. Cтепalr Бarцеpa - Pеrlrrик i сиrrвoл eпoхи. (У Cвягo геpoiв)
f f Blзвoлъяvthll lлях' _ |982. - кя. 5. - с.517 _ 526.
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Яшroсь C. Пiсrrя rrpо Cтсrrаша Бшrдрpy / / 3aвi,ltьwу Уlgаiнy. _ |998' _

13 сiчrrя.
Янoвич B. I нiс вiн дylwи пPo пoвстаIIt{я / / 3^ вiльнy Укpaiнy. -

2003. - 21 ясoвтня.
Poзпoвiдь пpo Boлoдимиpa Tимвiя' зoкPeмa пpo Йoгo взaемини зi

Cтeпанoм Баялeporo.
Яpoславa з oпapЬських Бaндepe (|907 - t977) f f Blзвot'ьtlvtЙ

шлях. -  1977. -  кн. 10. -  с.  ||26.
.A,pyжинa Cтeпarra Бaндеpи.
ЯpoIп .{. Brдсorraемo BaIц запoвiт f f Bпзвot,ьtти|t lllltях. _ |997. -

кн. 12. -  с.  1458.
3вepнeння Гoдoви цП гсПo .,Tpизy6'' iм. Cтeпarra БaнAePи дo

вeтepaнiв oУн - УпА.
ЯЦlшиrr B. 3aлишyся навiки темlIим' aле 6aндеpiвсЬкoг9 apxiвy

не пotсaжy // Blзвi l 'ьний шлях. _ 1999. -  Kн. 10 (619). -
с. |260 _ |272.

мaтepiaли.

Уклаa rpuюp|il,\еt'о' ян

Бiorpoфirнi дoьiдхи

БloгPAФlчHl дoBlДки

Arrтoшoвич oмeпяrr (6.II.19|4' м. флинa, Iванo-
Фpaпкiвськa o6д. - 28.II.2008, AьвЬ) _ чiльний Aiяч oyll. 3aкirrтrв
Пеpeмиськy гiмнaзiю (|932>' Плaстyr (51 lуpiнь iм. Cвятoславa
3авoЙoвникa). Cтyдент roPидичIroгo ф'.y*..'y Aro6лiнськorю i
AьвЬськoт.o yнiвеpситетy (|932.З3). Пoвiтoвий пpoвiдник Пepeмищини
(1933). Аpeштoвaний пoльськoro пoл\iеlo (24.х.|933, Aьвiв) тa
зaсуддениЙ 6'w.|934 ga 6 poкЬ oкP}Dкним сyAol}r в Пеpемиrшлi.
Haвчався y Bищiй тopгoвeльнiй акадeмii в Пoзнаrri в Пoльщi (|937 -
39) тa кepiвпик мiсцевorю oсeРeдкy oУH. Член BBII (1939), кypеrrя..Poлянд'' (|94|). 3aapeштoвaний rестaпo в Бepilrri (15.D(. 1941) тa
Пpaзi (30.Iv. 1943)' пoлiтв'язeнь тtoplvrи Aлeксaндеpпlr.шд (rv.-
D<.|94З) тa кoнцтa6opy Caкзенгaвзен, Ne 4|068 тa 72266 (D(.1941-
vII|.|942 тa tХ.1943-x.|944>, Cтyдент УBУ в Пpaзi (1942-4З>,
AorстoP пPaвa. ПpaцЬник peфpенrypи зoвнilднiх зв'язкЬ oУH тa 3П
УгBP, спЬпpацroвaв з М. Ae6eдeм тa I. Гpиньoхoм (|944-45),
opгaнiзaцiйний pефpeнт теPerroвoгo пPoвoAy oУH Hiмечuttнп (|945-
4'I.|948), peфpeнт зв'язrg/ з Укpаiнolo 3ч oУH, пiдзвiтниЙ oсo6истo
C. Бапдеpi (|947). oAин з opгaпiзaтopЬ I Кoнфрнцii 3Ч oУH в
Альпах в 1947 P. B гpyдri 1949 емфyвав дo C[IIА. Biдoмий мецeнат.
Hаписaв ..Cпoгaди'', (иig-!яlпr,rцrт6н, |999.

,, фсеlrиз Микoлa - 
..Mихайлo'', ..Гpигop'', ..!.ем'шI'',

..БеpезoвсъкиЙ'' (27.D<.|9|0, с. Hияtнiй Беpезiв, Кoсiвсьlg{Й P-н,
Iвarro-ФpaнкЬськд o6д. - 23.II.|947, 6lля c, ЖyЁ", Беpеясапський
P-H, Tеpнoпiльськa o6л.) пpoвiдlrий tиeн oУн. 3aкirrчив
Кoлoмийсьr<y гiшlaзiro тa юPиAиtпrий фl9льтет AьвЬськorю yнЬеpситеry
(1930.36). Члеrr fЬaстy, УBo, пoвiтoвий пpoвiдник oУн
Koлoмийщини. B 1938 P. зaсy.alкеllий пoлякдми нa 3 poки 3a tlленствo
в oУH, стaPoстa пoдiтичних в'язнЬ в тIopмi ..Бpигiдди''. У дистoпяN
|939 p, пеpeйшoв нa 3aхiд тa зa^ишrився в Кpaкoвi. 3 1940 p. _
кepiвник lloвoствoPeнoi CБ. Ha пoнaтry |94| p. - виклaAaв poзвiддg
i кoнтppoзвiд4r нa 3-мiс.пдIoмy кypсi пpи стapшинськiй rцкoдi iм.
Кoнoвaльця y Kpaкoвi. Члeн Пpoвoлy oУ[I-p. Учaсник II 83 oУH в
Кpaкoвi (31.III.-3.Iv.|94|)' тa III HB3 oУH (2|.25.vШI.|943).
Гoлoвний pефepент сБ (194l -47), нasaлЬник кorrтPPoзвiдчoгo вiддЬy
пpи ГК УfIА. 3aгинyв Paзo}r 3 AP}rjкиIroю. Harюpoдrсeний УгBP 3o.пoтим
Хpестoм зaслyти тa пoсrr{ePтнo геrrеpaл CБ.
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Бiorpoфilнi дoвiдкн

3a звиrryвaченtlJlм y пеPeхoвyваннi членa oУH B. Cтeфнишина 6yв

йoгo poзстp\ляли у |943 в Хepсoнi нiмeцькi oкyпaнти. 3a iнrцими
ддtIими' йoгo 6ачили B листoпяAi |944 в Чopнoмy лiсi.

- Бaцдеpe Bасидь (|2.II.1915, с. CтapиЙ Уrpинiв, Калyський p-н,
Iванo-Фpaнкiвськa o6л. 21,.vII,1с 42, oсвeнцiм, Пoльща)-

6iorpoфiянi дoliдкн

Бандеpа-,Д,aвидIoк Boлoрrrшиpа (10'III.1913, с. СтapиЙ Угpинiв,
Калyський P-н, Iвaнo-ФpаrIкiвська o6л. 1 1 .vII.2001 , iтpий,
4^o!iuj111 .o6л ) - гPoмaдсЬкo-кy^ьryPнa дiячкa. Псля смеpтi матеpr
(22.N,|921) нeю oпiкyвaлaся тiтка Катеpинa Антoнoun'. У tgiz

y гPoмаAськo-t<yльтyPttoмy я<иттi, пPацro€ в тoвaPистBi ..Пpoсвiта'',
тa€мнo пiдтpимyе дiяльrriсть oУЕI i УпА. 23.III .|946 ix зaaPецIЦrвaJrи'
a шестеPo iхнiх дiтей вiдпpaвили Ao Aитячoгo 6yдинкy. 7.Iх.|946
Boлoдимиpa БaнедPa-AaвиAtoк pазoм iз чoлoвiкoм 6yла зaсyдя<енa
вiйськoвим тpи6yналoм МB{ на 10 poкiв випPaвrro-тPyдoвих тa6opiв
i 5 poкiв пoз6aвлення пPав з кoнфiскацiеlo мaйнa. Пoкаpaння
вiд6yвaлa нa стaнцii Pиrцoти в Кpaснoяpськoмy кPаIo. Чеpез 6 

-poкiв

пеPевеAенa дo тa6opy ..Кapa6aс'' y Казaхстaнi. 3вiдси нaltРaвленa rra
цементний завoA' a вiдтaк дo Cпaськoгo тa6opy. У 1953 eтaпoвaнa
дo Мoскви i пpoсидiлa в кaмеpi-oдинo.п1i rшiсть мiсяцiв. Biд нei тa

клaAoвищl.

А
o
к
Y
hl
Е
н
r
у1

I

м
Î
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Бiorpoфiннi дoвiдки

Б,нAеPа Маpта.Маp|Я (22.w.1907, с. Cтаpий Угpинiв, КалyськиЙ
p-н, 

- 
Iвaнo-Фpaнкiвська o6л. 7З.хI'|982, 

"*". ср*o6y,"t..o*",
Cp<o6yзинськиit p-tr, КpаснoяPськиЙ l<paЙ, Poси) - гPoмйькa дUIчкa'
пeAаI\Эг. Пiсля закiнчerтrrя Cтpийськoi гrительськoi. семiнapii 6pалa

пеPeвeзли спoчатI(y дo Аьвoвa, y кaтеAP€ulьtIий сo6op св. Юpa, a пoтМ
пеPeпoхoвали на цвинтаpi в с. Cтapoмy Уrpинoвi.

6iorpoфivнi дoвiдки
_ arстивний Aiяч oУ}I, AoктoР екorroйчних наyк. 3aкiннив Стpийсьry
гiмнaзiю Й aгpoвoмi.rниЙ фкyльтeт AьвЬськoi пoлiтeхнiки. Член oУH
з 1933. Toдi:к виixав Ao Iталii, де IIPoAoв)кив IlавчaнIUI y PимськiЙ
вищiй шкoлi екoнoйчнo-пoлiтичних нayк' Aе yспilшнo захистив
дисeрaцiro. Пpaцював y Pимськiй стaницi oУH. Шсля пPoгoлoшeння
30 vеpвня 1941 Aстa пpo вiднoвлeння Укpaiнськoi деpясaви пеpeiхав
нa AьвЬщину' Аlя влаIцтyBаIltlя на po6ory йoгo викликали y Aьвiв в
..ArЬеitsаmt'', 

де вiн 6yв зaapеrштoвaний rестапЬцями. ,A,oпитyвaли Йorю
в тюPмaх Aьвoва i Кpакoва. 3 22'vII.|942 _ в кoнцтa6opi oсвенцiм,
в'язrrи.тний нoмep 51020. Йoro кaтyваJlи тi я< сaй пoльськi фльксдoйнi,
яю в6цлvt B. Баrrдepy. Cвoеro смePтю спPичинився Ao пoлегlцеtlнJr
стalloвищa yкpаiнських пoлiтв'язнiв. Иoгo дpyясивa-iталiЙка звеPнyлaся
Ao свoгo УPяДУ, якиil нaAiслaв 3апит Ao Беpilrra. I-{е змyсиJro
aдlлiнiстpацiIo кoнцта6opy в oсвевцiмi poзмiстити yкpaiнцiв в oкpеМoмy
пpимiщeнвi, BивoAити oкPемolo 6pигaдoro нa podory, щo6 таким
спoсo6oм ytlемoЯ(Jlивити зiткнення з пoлJIкaми.

Бандеpа Яpooraвa (14.ж..1907, м. Cянoк' тепеP Пoльщa
17.VIII.7977, Topoнтo, Канадa) - гPoмaAськo-пoлiтичнa дiяvка, vлен
oУH з 1936 poкy. Hapoдилaся в сiмi священиlсa Угкц o. Baсиля
oпapЬськoгo i Юлii Гaнкiвськoi. Батькo сJry,(ив кaпеланolll в УГА тa
загиrryв y 6oro з пoльськaми вiйськами. 3акirrчилa Кoлoмийськy
гiмнaзiю. CтyAенткa фaкyльтеry aгpoнoмii Аьвiвськoi пoлiте>сliки. Члeн
сryAенськoi peпpезентaцii сУсoП (oсiнь |937 6еpезeнь |939).
Пoдiтв'язень пoJlьських тIoPeм (1939). Пpaцювaла нa Aемкiвщинi,
зaймaдaсь гPoмадсЬкo-пoлiтичнolo дiялънiстto, спoPтoм. oшla iз
нaстaвниць rкiнoчoтю вiддiдy oУH с. Typкoвинi Гpy6eшЬськorrэ пoвiry
(тепеp Пoльщa)' oдpyя<илися з С. Бarrдepoю в Кpaкoвi 3.VI.1940 poцi.
Пiсля apeшry i пеpеведeння чoлoвiки Ao тroPrvrи в Бepлiн, пoiхала тyAи
i дoмoглaся Aoзвo^y 6a'+упlcя з tlим щoти)Kня. Cтала пoсePeAникoм йorю
кoнтaктЬ з oУH. II]o6 yникнщи пеpеслiдвarrь KГБ сiм'я Бaндеpiв
пoстiйrro змiнloвати йсце пPoя(ивaнrrя. Tимчaсoвими , пPитyлкaми
стaloть пoмеrцкaн}rя в Беpлiнi, Irrс6py<y, 3еефльдi, fiльдеpсгaйй,
Мroнхенi. Пiсля смеpтi C. Бaндepи Пpoвiд 3ч oУH тa€}Iнo пepeвiз ii
з Aiтьми Ao м. Topoнтa (oсiнь 1960). ПpaцIoвaлa в Укpaiнськiй
кpeдитнiй спiлцi,.Бyщn1цi.'o'', Аpхiвi-мyзеi yкpaiнськoi визвoльнoi
6opсль6и iм. C. Бандеpи в Topoнтi. Мaти тPьoх Aiтей: Haтaлки
(26'v.|94| _ 13.I.1985), t{сцpiя, Aесi (1948). Пoхoваrrа в м. Topoнтi
нa цвинтapi Пapк Aaвн.

Бarцеpа Hаталка (26.v.194|, м. Cяlloк, тепеP Пoльщa
13.I. 1985' Мrorrxен, Hiмевнинa) _ гPoмaдськo-пoдiтичнa дiяvка, нлен
CУMy. Haвчaлася в yнЬеpситетах в Topoптo, Пapиясi, Жиневi.
oдpyхсилaся з Андpiем Кyцанoм. Мати двoх дiтeй _ Coфii (1972) i
opеста (|975)' Пoхoвaна нa цвинтapi Bальпфpiдгoф.

Бarцеpа Aндpiй (|6.v.1946, Мюrrхен, Hiме.тчинa - |9,VII.L984'
Topoнтo, Кaнадa) _ гPoмaдськo-пoлiтичний дiян, пpoвiдний .rлен OУH
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6iorpoфirнi АoвiАки

в Кднaдi. тЬен CУМ (з 1960), TУCМ, сУск, ABУ (з |972), }rщIс,
I(Ук' скBУ. У |976-84 pp. PеAaктoP aнгJloмoвtloгo AoAaткa..Ioкpейнieн Екo'' гaзети ..Гoмill Укpaiни''. opганiзaтop масoви)(
мarriфстацii 6iля pадянськoго кoнсу^ьства в oттaвi, зoкPемa 17 деннoгo
гo^oAyвaнrrя за peщесii наA пoлiтв'язrrями-yкpaiнцями в CCCP в |973.
Oдpyл<ений з Мapiеlo з Aoмy Федopiй (1951 p. н.),6атькo: Cтепarra
(|970 P. н.),  БoгAанни (197З p. н.),  oлени (1977 P. н.).

Бaндеpa rlеся (27 .v|I.1947, м. Pеrенс6ypr, Hiме.тнина)
гPoDraдськa Aiячкa' навчaлaсЯ в yнiвеpситетi Topoнтo (Каналa). Пpaцюе
пеPеклaAaче}r д7rя yкpaiнських гPo}raAських opганiзaцii в Каrraдi. Biльнo
вoлoдiе yкpаiнськolo, англiйськoю тa нiмецькoto llloвaми. Hеoдpyясенa.
Пpoясивае в Topoнтo.

Бalrяс Михattлo (??? - ???) - vlеtl 3ч oУH, oAиrr 3 кеpЬникЬ
oхoPottи C. Бандepи.

Баpa6аш Гpигopiй - 
..Мeценас'', ..Чopпий'' (26.Iх.19o8,

с. Кoнroхiв, СтpиЙcькиit P-tr, Aьвiвська o6л. ??? , Cтpaс6ypr,
Фpaнцй) - иеtI УBo, oУII. 3aкiнчив Cтpийськy гiмнaзiro, шкoлy
пiд<opyнх<их пoльськoi apмii тa стyAеrrт пPaвa 

^ьвiвськoгo 
yнiвеpситетy.

B,язеtlь пo^ьсЬких тIoPеIvr ( 1933), кoнцтa6opy Бepези Каpтрь.
кoi (липeнь 1934 _ )кoвтеtlь 1935). Пopy.пrик в шта6i Каpпaтськoi
Ciнi (1938-39). Coтник в AУH (..Polянд''). Ha eмiгpauii y Фpaнцii,
Aеякий чaс пPo)кивaв в ПаPия(i.

Баpанoвсьlоlй Poман - 
..Беa1ик'', ..Pи6аt('',,, 

Cтapvf't'' (| 2.w, | 9 o 4,
с. I{енiв, Кoлoмийський p-lr, Iванo-Фpaнкiвська o6л. - 8.vII.1935,
Пoльщa) - 6oйoвик УBo з 192З poку. CryAент Aьвiвськoi пo^iтФcriки'
lЬeн ,.Aетюvoi 6pигади'' пiд кoмандyвaнням IO. Гoдoвiнськoгo. Бpат
Я. Бapaнoвськoгo. Бpaв г{aсть } напя^i Era rюлoвrry пolцтy y Аьвoвi
(28'III.|925>, У |926 p. y Аьвoвi нa пpoцесi .,пoштoвцЬ'' засyд>кений
дo 3 poкiв р'язнeння. 3гoAoм став пPoвoкaтoPoм i дoнoщикoм пoлiцii
нa псeвAo 3aваAзкi (|929-32); д,^я мaскyвaння opганiзoвyвав 6oйoвi
alсти. 3 мoпrенry yтвoPенrrя oУH P. Баparloвськoгo нa вимory 6aгaтьoх
членiв KЕ oУЕI УЧНУ^v| вiд Aiяльнoстi в opганiзацii, aле вiн i дaлi
Aoпoмaгaв пoлiцii. Pазoм з iншими зpaдIrикaми видaв 3. Кoссакa, за
щo oAеP,кав 1500 зл. 3a спiщпrдgть y в6ивствi ГoлyвIсl 6р заryшrсerrий
па 10 poкiв. 3p"дa P. Бapанoвськoг! Bи,IBилася щoйнo нa Caм6ipськoмy
пpoцесi в я<oвтнi 1933 p. Бaтьки й yся Piдrrя пy6лi.rrro вiд ньor0
вiдPек^ися. IJ,язнi пoстiЙнo йoгo 6oйкoтyвaли. Пoмep вiд сyхoт y тropмi..Cвенти КДlих(''.

,, Баpанoвсыоrй Яpoслaв - 
..Alппlищlоtй'', ..Мах8p'', ..Фlялкд'',

..Фiплкoвич'', ..Пpезидeнт'' (7.vII.|906, с. TемеpЬф, ГоrицькиЙ p-н,
Iваrro-ФparткЬськa o6л. - ||.N.|943, АьвЬ) _ гPolvraдськo-пoдiти.пtий
дiяч. 3акirгwrз yкpaiнськy гiмназilo в Cтarrислaвoвi. Cryaerп Aьвiвськoi
пoлiте:сrirq. Юpили.rrry oсвiry здo6р в УBУ y Прзi, зaхистив AoкгoPсЬI(y

6iorpoфirнi АoьiАхи

AисеPтацiIo. У |922-25 pp. член ..Aетючoi 6pигaди'' УBo пiд
кoмalrдrвarшJlм Ю. ГoлoвiнсЬкoID. БPaв },t{асть y нaпaдl 28.III,|925 p.
нa ro^oвнy пoшry y Аьвoвi. У 1926 p. y Aьвoвi lra пPoцесi ..пoltlтoвцЬ''

зaсyрr<ений Ao 3 poкЬ yв'язrreння. Ha Кorпpесi |929 p. 6р
пPeAставникoм УBo вЬ Гaли.rиrrи' пPаI.цoвав y t<yJlьтyPнo.oсвiтнiй кoмiсii.
У.rдсник кoнфрrтцii УBo-oyн (тpавень 1930 p., АьвЬ). 3 1930 p. -
в емirpацii. Кoоптoваний .urен ПУHy, pефpeнт зв'язt<y з Гaли.rинoю. 3
1933 p. _ секPетаP ПУHy. У |9ЗЗ-З9 PP. - пPезиден1 тIF.CУC. Пiсля
Po3кoлy oУH 6yв IтPихильникoм А. Мeльrrикд. У6:итиЙ y Aьвoвi зa
нез'ясoваних o6стaвин. Пoхoваrrий нa Aичакiвськoмy lФaдoвищi.

Бещlй А.rraтoдь - 
..Aнтей'' (4,v.|93|, Tеpнoпiль - 3|.х'. |996,

м. Мiсiсaга, Канaдa) пoлiтиvнo-гpoмaAський Atя.I, iстopик,
я<ypнaлiст. B |949 зaкirтчив гiмназiro в Hoвoмy Ульмi (Hiмe.rтинa).
B кiнцi |94o-х пеpeiхaв дo CIIIA. Haвчaвся в ytriвepситетi Cеттoн Гoлл,
Hьro-Йopк (6aкалaвp iстopii, мaгiстp мiяснapoдtих вiднoсин) тa
Кoлyм6iйськoпry (мaгiстp 6i6лioтeкapства), в УBУ здo6yв сryпiнь

Кoppеспoндснс''. doс.лiддyвaв iстopilo oУH i УI]А; кyльrypoлoгilo;
lкиття, Aiяльпiсть i твopнy спяNt(иIry Tapaса TТTевченкa, Микoли
Мbqoвськorю, €вгенa Кoнoвaльця, Cтeпalla Бaндepи, .Д.митpa,Д.oнцoвa,
Юpiя Aипи, €вгенa Мaлaнюка. Aвтop 6poшyp, сoтeнь статeй,
ttoвiдoмлень i pецензiй.

Бешlаль Яpoслав - 
.. €вцtан'', ..фlrише oкo'' (26.II.|9|6,

м. Tеpнoпiль - 27.vII.|964, м. Мюrrхен, Hiме.rвинa) - пpoвiдний
члеIl oУн. Hалeясав Ao |7 пластoвoгo кyPeня iм. y'.parюмaнoва.

Аr<тивний в гPoмaAськo-пoлiтичнiй дЙльнoстi ylgaillськoi eмiгpацii,
Гoлoвa цпУЕЕI. Пoхoвaний нa цвинтapi Baльlфpiлгoф.

Беpезипський Миpoorав.Юptй - 
..3toк'' (1 .I.|9|2, с. oглядiв,

Pадeхiвський p-н, Aьвiвськд o6л. - 30.xI.1932, м. Гopoдoк, Aьвiвськa
o6л.) - vлен УBo, oУн. B 6oйoвiй гpyпi ..Бoгдaяiвка''. Бpат APy,|(иIrи
P. IПщeвина. Hавчaвся в AьвЬськoмy yнiвеpситетi. Bикoнaвець зaмaхy

Д
o
к
Y
tl
Е
н
т
и

l l



r

Е
п

н

6

н̂
А
Е
P

A

6iorpoфirнi дoвiдкн

нa кoмiсаpа пoльськoi пoлiцii Е. Чехoвськoю (22.II.|932). B квiтнi
|932 apeштoваtlий пoJlьсЬKoto пoлiцi €ю. Paзoм iз C. .Д.oлинським
кepyвaв 6oiвкoIo (B. Бiлaс, .Д,. daнилишин, М. x(ypaкiвський,
Г. Кyпецький, C. Кyспiсь, П. Мaксиl'щЬ, C. Мaщaк, B. Cтapик,
Г. Фaйдa, C. I{aп, М. Ясiнсьюrй) пЬ чaс нaпaAy нa пolштy в Гopoлlg.
Пopaнeний, застPе^ився 6Ья пoшти. Пoхoвaний y Гopoддy.

Бичкoвич Яpoслав (??? ???) чteн oУн, oхoPoнeць
C. Бaндеpa. ПpaЦювaв пePеклаAачeм.

Бlпинський Iгнат - 
..rгo'' (1 ,хI.1917, м. Фiлaдeфiя, сf[IA -

4.vII.|992, тaм сaмo) - член oУH. Haвчaвся в гirrшaзi.о< в Caм6opi
тa Cтанислaвoвi, Педдгoгi.пroмy iнститyгi тa сryдiював мeAициtтy y
AьвЬськoмy yнiвеpситетi. B пiдпiлдi oУн. B |945 p. oAиlI з
opганiзaтopiв в Hiмеччинi Укpaiнськoгo eмфaцiйнoгo кoмiтеry.
Близький сoPатtlик Бaндеpи, пpиiхав в 1947 p. аo CIIIA як пPeAставник
oУH-p, теpенoвий пpoвiдlик 3ч oУн в CIIIA, в ПPoвoдi oУH.
Hавчaвся нa факyльтeтi 6i6лioтекapствa yнiвepситетy .A.pексеp,
спецiaльних IqrPсах в ГаpвapAськoмy yнiвepситетi. oдин iз виддвцЬ
фЬaдельфiЙськolю aнглot}toвtloго чaсoписy ..AIиеPика'', влeн pеддoлeгii
газети ..Haцioнальнa Tpи6yна''. Гoлoвa ooчсУ (1948.53, |974-8|),
УKкА. Aктивний нлен AБH, BАк^' гIAБЕи. 3aймaвся Aoслiд)кeнIUIми
Гoлoдoмopy |932-З3 pp. Haгopoажeний Il[eвченкЬськoto гPамoтoю
Boлi, гpaмoтoro o6opoнця пotlевoлеtlиx Haцii. Пoхoвaний нa цвинтapi
Cв. Мapii y Фaкс Чeйсi.

Бpилевський Baсидь _ ..Бoсий'', ..Бopoвий" (21.vII.191 1,
с. Cеpедпiльцi, PaдеxЬський P-H, Aьвiвськa o6л. |9.vI.|945,
с' Клищiвка, Poгaтинський p-н, Iванo-Фparrкiвська o6n.) - член oУH.
3aймався iдeoлoгiчrrим виIIIкoJloм y стaprшинськiй rцкoli
iм. Кoнoвaльця. Кoмавдиp чoти 6aтальйoнy ..HaхтiraДь'', 3гoAoм
пoPг{rrик у 20| 6aтальйoнi. У сiчнi |943 у Аьвoвi 6уъ уъ'язнeнvtЙ
reстапo. Beснolo |94З пict,я втечi з тroPми вoювaв y Pядaх УfIА нa
Boлинi. У сi.lнi 1944 _ сoтllик' нaчa^ьник вiддiлy виrцкoдiв KBШI
УI]А-3aхiд. B |944 пPaцювaB y стapшинськiй шкoдi ..oленi''.

BiAзнaчeний Cpi6ним хPестoD{ 6oйoвoi зaслyrи 2-orю к.lrясy (1945).
3aтиrтр y 6oro з BB HКBА. Пoсмepтнo пiAвищений УГBP дo мaйopa.

Бyсел Яldв - 
,.ддlпpoвий'', ..ГаД}fllа,', ..3асДавсьtrоlЙ'', ..KиIBсъIgiй'',

..IПa><таp'' (26,I.19|0, м. Митaва 6iля Pиrи, Aатвiя - 15.гх.1945,
с. Биruки, Беpех<aIlський P.', Tеpнoпiльськa o6л.) - пpoвiдний vлeн
oУ}I тa УгIА. Haвчaвся нa roPидичrroмy фаr<yльтетi Aьвiвськoгo
yнЬеpситery 0932-33)' B oУ}I з 1933. 2|.X.|933 затpимаrrиЙ y пoiqAi
з пiдпiльнolo лiтepаrypolo. |6.vI'|9З4 зaryддeний нa 4 poки yв'язненttя
i 5 poкiв пoз6авлення гРoмaдя}rськ'tх пPaв. opганiзaцiйний pефеpент
П3У3 (1935-39). У тpaвнi 1939 засyдlкений на 12 poкiв. Пoкaparrня
вiд6yвав y Бpестi. У |939 йorю, як i C. Бaндеpy' вивели нa poзстpiл,
аJtе вotlи зyмiли втеюrи пiд чaс 6oм6apлyвaння. CпЬpo6iтник пoлiтикo-

Бiorpoфivнi дoвiдкн

пPoпaгa}rAистськoгo oсePедкy пpи Пpoвoдi oУH y Кpaкoвi. B 1941-
44 pp.oчoлIoвaв кpайoвий пPoпaгaнAистський oсePеAoк' pедаryвав yсi
пiдгriльнi видaння нa П3У3. Ha III HB3 o6paний .rлeнoм Пpoвoдy oУH.
Iнiцiaтop ск^икaння I-oi Кoнфеpeнцii пotlевo^ених нapoдЬ (2|-
22.хI.|943). oдиrr з opгaнiзaтopiв i yvaспикЬ ствopення HBPO (18-
19.vII. |944). Kеpyвав пoлiтвишкoдaми пPи Пpoвoдi oУFI тa
нaчaдьник пoлiтвихoвнoго вiддiлy гBIII УгIА. .Д,pyкyвaвся в пiдпiльних
видaннях' н€lIIисaв 6poшypy ..Coвстський пaтpioтизм''. oAин з aвтopiв
пoдiти.тнoi пPoIPaми визвoльнoi 6opoть6и в Cхiдrriй €вpoпi i Азii (1943-
44). 3агинyв y 6oIo з BB HКB/.. Пoсмеpтнo нaloPoд)кениЙ 3oдoтим
Хpeстoм 3aслyпа УГIA, пiдпoлкoвtlик.

Бyгкoвський Iван - 
..Г5ryл' (2.v.|9|o, Cкo.пе, AьвЬськa o6л. _

5.v.|967' Мюrrхeн, Hiмevнинa) пpoвi.a,ний .rлeн УBo i oУtl.
3aкiнчив гiмнaзiю в Cтpиlo тa нaвчaBся на IoPиAичнor"тy фкyльтетi
Aro6лiнськorrэ yнiвepситетy. Пoвiтoвий пpoвiдний oУH CкoлЬщини.
Пoлiтв'язень пoльськш( тtoPeм. Кoмaндиp сoтнi ..Каpпaтськoi Ciчi,'
(1938-39)' хopyнл<ий. Учaсник пoхiдrrих гpyп oУH (|94|). B'язень
нiмецьких тtoPем (L94|-42). BiA листoпaAa 1943 p, кoМaнAиP
виrцкiльнoгo кyPeня Унс ,.Чopнi Чopти'' нa Cтаниславiвщинi.
Koмaндиp Bo 4 ..Гoвеpля' УгIА-3aхiд (|944) 

' 
пopr{rrик. Чepeз

:квopo6y влiтку |944 p. виiхaв зaкoPAoн. B oпoзицii Ao C. БандеPи.
Пpаrцoе в ск^яN Мiсii УfIA, спЬпpшдloе iз 3П УГBP тa виAд€ )I(yPrra,t
...Д.o з6poi'' (|945-47). Пiдпoлкoвrrик УfИ, нaгoPoд2кeний 3oлoтим
Хpестoм Бoйoвoi 3aслyпr II-rrэ клясy.

Bасьrсoвич Гpигoptй - 
..Bак'', ..BиD'oгa'' (|2.хII.19|9, с. Poэтo.Ц<I4,

.Д,oлинський p-н, Iвaнo-Фpaнкiвська o6л.) - пpoвiдний Aiяч oУЕI. B
Юнaцтвi oУH, пiд нас нiмeцькoi or<yпaцii в пiдгIiллi. BЦ 1944 p.
пepе6yвае нa емiгpaцii. B |946 P. y }t. Iнс6pyqy (АвстpЙ) oтPимaв
сеPeAIrro oсвф тa ст€lв стyAеIlтoDl фiлoсoфськorю факyльтетy УBУ.
Маriстp, AorоoP фiлoсoфii (..IA." шapoвoi пo6yAoви психiки в
iстopи.пloмy пepeглrцi (l950),'. B Пpoвoдi 3ч oУн oчojlloвaв
pефepeнтypy К-3 тa займaвся пiдлoтoвкolo кадpiв, 3гoAoм фiнaнсoвий
pефеpент. Пpauюе психoлoгi.пtим AoPадникoм y нiмецькolry
Pea6iлiтaцiйнorиy цeнтpi мiяснapoдroi opгarriзацii А'^я емirpантiв y
м. Aroтeнзеe (БaвapИ). Активнo зaймaвся opгaнiзaцiсlo стyAeнтськoгo
,I(иття' в L949-55 PP. гoлoвa TУсМ iм. Мi;сroвськorb' tbлoвa' згoAolr{
зaстyпrrикoм гo^oви CУC, pедaryвaв стyAентський жypнaл .,Фенiкс''. У
|96З p. Кpасвий з'iзд CУМy o6paв йorо toлoвolo Bихoвнoi Paди в
Hiмe.гrинi. ПiAгoтoвляв пPoгPaми кoнфepеllцiЙ' вистyпaв з AoпoвiAяпти
нa piзнi вихoвнi й yкpaiнoзнaвчi тeми. Biд 1955 P. читaв лекцii з
психoлoгii, пеAаrюгiки i фiлoсoф Дrя .rленЬ CУМy з Hiмеч.тики, Анг.пii,
Бeльгii, сIIIA. B |964 p. opгaнiзyвaв oсеPeAoк д2rя po6iтничoi мoлoAi
в м. IПryгrapтi в якoмy вiд6yвaлoся нaвчaIItUl yкpaiнськoi мoви,
tryштУPи, iстopii. B 195l P. Poзпoчaв pelaкцiйrry Aiяльнiсть: в гaзетi
..УкpaiнськиЙ Cамoстiйяик'', |954 p. y видaвництвi ..L[Ь.яry

Пеpемoги'', кеpiвник виAaвrrицтвa ..Бi6дioтека Укpaiнськoгo
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Пiдпiльникa'' (з 1955 p.), в 1961-62 спЬдиpelстop з6iPrrика iстopи.пlo-
пoлiти.lних стaтей ..&сirцe кoльoнiянiзмyс irr дep Укpaiнe''. Biл 1965 p.
v.пerr пpoфсoPськoгo ск^aN/ флoсoфськoгo фar<yльтeтy УBУ, з 1977 -
пpoфeсop пeAaгoгiки й iстopii педагoгiки. 3 |974 P. BхoAив в oPгaни
сaмoyпpaвлiння yrriвePситеЦ,' пPoAeкaн (дo 1979) тa ьo 7992 - AекaIr
фiлoсoфькoгo фaкyльтетy. Кеpiвrlик видaввинoi дiяльнoстi УBУ, rолoвa
Aoony rrayки (|974-89), PeAatоoP видaння УBУ ..Мitteilungеn'' i..JahrЬuсh dеr Ukrainеkund,e', (|974-91). Га6iлiтацiйкy пPацro ..Bплив

Кеpштенштaйвepa нa yкpairrськy педaгoгiнrry дyмкy тa йoгo значення
дtя щpaiнськoi пeдагoгivlroi пpo6лeмaтики,, в |976 p. oпy6лiкoванo
нiмецькoю мoвolo тa у |996 p. в Укpaiнi. oстaнпi Poки мeшкa€ y
Aьвoвi.

Bеp6ищкий Iвaн (???.7902, Aьвiв - ???.1944) - вoяк УГA
(пiдхopyrrя<иЙ), нлен УBo. 3aсyм<eний дo стPaти зa н|6u тo викoltаний
aтeнтaт нa Co6iяськoгo в 1926. Пiд час слiдства (Пpoцес |7-ти) пoлiцй
шaIIтDкyвалa йorю, apеruryвавши 6атькa, 6paтa, сeстpy i rraРeченy. кoли
шaнтaя( нe дoпoмiг, y ltьoгo вiдi6paли 

^iя<кo' 
сiнtIик, пoкpивaлo (6yлa

зимa, i кeлiя Ilе oпaлIoBалaсь); yдень Ilе Aавaли iсти, yнoнi _ спaти.
3гoAoм смеPтнy кapy вiд |9.><,|928 замiнили нa дoвi.rне yв'язtlеtttlя,
a 15.II.|929 нa 15 poкiв yв'язнeння. Пoкapaння вiд6yвав y тlopмi
м. Pавiч PазoD{ з B. АтамаIlчyKoм. Хopyнясий дивiзii 

..ГaлиЧиtlа'',

3aгиrryв в 6oях пЦ БPoдaми в 
^ип}ri 

|944 p'

Biтolдинський Бopис - 
..Беplц'' (18.VIII.1914, м. Пepeмишль,

тeпеp Пoльща - 9.ХII.1991, м. oлява, Пoльщa) - пpoвiдний vлeн
oУн. 3акiнчив Пepeмиськy гiмнaзilo (|932,' стyAеЕrт юPиAичtloIb
фкyльтeтy Bаpшaвськoгo yнiвepситеry. Член flлaстy (6 щдpiнь
iм. I. Бoryнa). Пoлiтв'язень пoльськtdx тIoPем (1935' |937)'
кoнцтa6opy Беpези Каpryзькoi (липень 1935 _ тРaвeнь 1935, oсiнь
1938 - BеPeсень |939). Учaсник II 83 oУЕI y Кpaкoвi. 3aapeluтoваlrий
в Пеpемиurлi rестaпo 3а активtty дiяльнiсть пo пPoгo^otцеrrню Акгa 30
чеPвня 1941poку. Пoдiтв'язеrrь нiмеt1ьких тroPем i кoнцта6opiв: Авшвiц,
Мaвтгayзен, Мельк, Е6ензе в 194|-45 pp. (N, 49744). 3акiн.тив
пpавнинi стyAii, AoктoP пPaвa. Пpaцroвав пpoфeсopoм УBУ, автop пpaцi..Пoвстarlськi 

Pyхи i визвoльIri вiЙни пiд чaс i пiсдя Аpy.oi свiтoвoi
вiйни y свiтli мiя<наPoAнoгo пpaвa''. Пеpеixaв дo Фpaнцii, oдPy)кився
з oдьгoto Гapau1aк. Tepeнoвий пpoвiдник 3ч oУtl, peAaктoP гa3ети
..Укpаiнeць-Чaс'' в Паpия<i, згoдoм ..f[Ьяr<y Пеpeмorи'' в Мюнхенi.
.A.е.п<ий час пPoя(ивав в Аpгентинi та PеAaIyвaв мiсцeвi гa3eти.
Пoхoваний в Пеpемиrшлi.

Boвк ФедtP - 
..Boвv5пс fBан'', ..Гoл56еrпсo'', ..Кoзolьoк''

(18.Iх. 1903, Хаpкiв - 14,Y.|979, Пiтc6'уpr, сIIIA) - пpoвiдний .rлен
oУH. 3акiнvив Хаpкiвський yнЬеpситв (1926)' нayкoвий спiвpo6iтник
нayкoвo-Aoслiднoгo iнститyry PoслинIrицтвa. Пlд .Iас нiмецькoi oryпaцii
иеtl нaцioналiстиvlroгo пiдпiлля, pайoнний пpoвiдник oУI{
Hiкoпoльщини пa .A,нiпpoпетpoвщинi (|94|-4З)' аpештoвaний rестaпo'
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3a вpяryвarrня PoAиrrи свpеiв БакстЬ, мемopiaлoм 
'Iд 

!}olllgц, пPисвo€нo
звaнпя ..Пpaведника rrapoдiв свiry''. Учасlrик 83 УгBP, o6paний 3-м
вiцe-пpезидентoм. AктивнttЙ в 3гI yгBP (|944-45,' в 3Ч oУH. B
|949-50 PP. tlclroвa цIТУЕ в Hiмеrг.пlнi. 3 1953 нa емфаЦii y CIIIА.
Tepенoвий Пpoвiдник oУH, пpацloе в ooЧCУ, ii rюлoвa (1953-60 i
1971-74 pp.). Pедaryс чaсoпис ..Flaцioнaльнa тpи6yнa'' (1950-52)'
..Biсник ooчсУ' (з 1953). Чден УKКA, Рядy кooпepaтивiв, aктивпий
y цePкoвrroп{y яtиттi.

Bororцин Poстисдав - 
..Павлеlflсo'', ..Гop6oflсo'', ..Бopисеlпсo'',

..АеBЧеlпсo'', ..Беpезtoк'', ..чеIdгд' (3.ХI.1911, с. oзеpяни, .{y6нЬський
p-н, PЬненськд o6л. _ 22.vII.|944, с. Гai Hшкrri, фoro6ицький P.н,
Aьвiзськoi o6Jl.) - пpoвiдний член oУH. 3aкiктaв PЬнeнсьry гiмtIaзiro
тa IoPиAичrrий фкyльтет Aьвiвськorю щЬepситеry. IЬен oУt| з |929'
B 1935-37 PP. iдеoлoгiчний peфpеrп KЕ п3У3. Багaтopaзoвий в'язeнь
пoJlъсьKих тroPеIt{' кoнIцa6opy в Беpезi Каpryзькiй (1935' 1939). Гoдoва
CУсoп (|9зЗ-34)' vлeн Пpeзидii цЕсУс. CпЬpелдктop пiдпiльrroi
мoлoдiяtнoi гa:teти ..Ioнак'' (|935-37> тa х(yPнaлy .,CryAевтський

вiсttик'', tUreн PеAкoлегii виддвшицгвa ..Haцt к,lич''. B'язeвь pаддrrськoi
тroPIии (|939-40)' У 194| вiд iмeнi УAП стaв зaс]iyпrrикoм to;loви
yпPaви Hвненськoi o6ластi. B |941-42 pp.пеpе6yвав y нiмeцьЁй т'oPt{i.
Cпiвopгaнiзатop УГИ тa кoмендднт запiлля нa I]3У3 (|942-43),
Гoloвд ПI ЕIB3 oУH (сеpпeнь 1943) тa o'6paниЙ дo 3.'rленнoгo 6ropo
Пpoвoдy oУH. Гoлoвa Koнфpенцii пoневo.пених нapoдiв Cхoдy, eвporпt
тa Aзii (2|-22.хI.|943), Пpесiмик B3 УгBP, rcrrеpальний секPетaP
вrrщpilшнiх спpав УГBP. 3arиrrр y 6oro з BB HКBA пiд чaс пеPехoдy
фPo'ry. Пoсмeрнo пo^кoвllик-пolriтвrо<oвник i нarюpoддений 3oлoтим
Хрстoм 3аслyм УГIА.

Bpецрoнв €вген - 
..Boл.шrсьlсий'', ..T1,pЧиt{'', ..Беpаtt'' (1.х. 1905,

м. Bинники, АьвЬськoi o6л. - 4'II.|975' Базeль, TTTвgftцдpfi) _ члеrr
УBo i пpoвiдний Aiяч oУI{. 3aкiнчив Bищy технi.пtiй шкoлi y Пpaзi,
iнrкенеp-хiмiк (1928). У 1930 oчo^ив вiйськoвo виlшкiльнy peфpешrypy
KЕ oУtl. Pедarстop спopтивнoi гa3ети ..Гoтoвi'' (1934). У .lpщiй
пoлoвинi 1930-x PP. влaшIryвaB y Aьвoвi нeлегальнy лa6opaтopilo з
виrbтoвлеt|tlя ви6yхiвки рrя oУH. B'язerrь пoльських тtoPем' кoнцтa6opy
в Беpезi Каpryзькiй (|934-36). У 1938-39 PP. не^егa^ьпo пеpе6yвaв
пa 3акapпaттi, вхoдив дo штa6y Кapпатськoi Ciчi тa oчoлroвaв вi.ц^i'r
poзвiдди. Пoтpaпив y пo^oн дo yгopцЬ, зa:rвав Kaтyвaнь. У |94|
oчoлroвaв тимrlaсoвy кoмaндy пoдЦii Aьвoвa. !lден pефpeнтypи
зoвнirцrriх зв'язкЬ Пpoвoдy oУн (|943-44)' викorryвaв вa:рtивi
AoP}Лrеrrrrя за кoPAoнoм. У липнi |944 мctуп|4в oArrим iз заснoввикЬ
УгBP. Член Генepa^Ьнoгo Cекpетapiaтy зaкoPAoнних спpaв УГBP. B
:кoвтнi |944 з мeтoю встанoвлeнtur 3в'язкiв iз захiдJtими пoсoJlьствalrrи
пеpе6paвся нeдегaJlьнo дo ТТТвeйцаpii, дe 6yв зaтpимaний пoдiцiеlo дo
кiнця вiйни. Пiorя 1945 ЬЯкvtЙ чac пPo,|(ивaв y Мюнхeнi. Жypнaлiст,
дPylqrвaвся в ..Cyrаснiй Укpaiнi' тa iнших виAaннях. Активний дiяч
3П УгBP, викotlyвaв o6oв'язки lюдoвa (1948.50).
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Гайвас Яpoслав - 
..Камhп,',, ,,PУN1r1,,, ,,БЦвpиlЙ,,, ..AпNl5ж'

(8,I.1912, с. CoоrЬка.,. 3oлoчiвський p-н, AьвЬська o6л. _ 15.VI.2004,
м. Гarlтеp 6iля Hью-Йopкa, CIIIА) _ пpoвiдrий Aiяч oУн. Haвчався
в гiмназiях Явopoва i Aьвoвa, ч^eн Пластy i Ioнaцтвa oУII.
Пoдiтв'язень пoльськи)( тIoPем (19З2-34, 1938-39). Biл 1937 p. _
tulеtl кЕ oУн нa 3У3, o6лactтуtit пpoвiдник Аьвoвa. Учасник
визвoльIloгo Pyхy в КаpпaтськiЙ Укpaiнi (1938). ПiA чaс нiмецькo-
пoльськoi вiЙни 79З9 Р. oчo^Ioвaв oAlry з oпеPaтивIlи:х гpyп oУH, яка
Pyхалaсь за нiмeцькими вiйськaми в нaпPямI(y 3ахiднoi Укpаirlи. Пiсля
Poзкo^y в oУH (1940) стaв на 6iк А. Мe'rьника. BЬ вePесIlя 1940 p'
_ пpoвiдкик KЕ oУH-м в Генеpальнiй Гy6еpнii. Boсeни 1941 p. paзoм
з o. oлья<ивeм пеpе6yвав в Киевi, otloлIoвaв oУH.м rra цеIIтP€utьtIш(
i oiдпи* зеМJlях Укpaillи. Пiсля аpешry o. oльясичa (|944) кePyвaв
oсеPеAкaми oУI{-м в Укpaiнi. У 1945-49 PP. - члеrr ПУHy. BЦ
1950 p. в ClL[А, викoнавчий сeкPетaP Укpаiнськoгo кoн{Pесoвoгo
Кoмiтетy Амepики.

Га;rдмaй Cтеrrан - 
..P. Беpцп'', ..Apк,\tg Bиrшгopoдсьrсlй'',..с. г. Аапrай'' (13.ХI. 197З, c. IвaнiЬ, 36opЬський p-н, TеpЪorrйьська

o6л. - 7.I\I.2oo4, АьвЬ) - пpoвiдrrий Aiяч oУI{. 3aкiнчив 3oлoкЬськy
гiмназilo (1933)' навч€lвся нa юPидичIro}ry фкyльтетi Aьвiвськoгo
yнiвеpситеry (19ЗЗ-37). oкpyл<ний пpoвiдlик oУH Аьвiвщин:и (19З4-
37), пpaцiвник peдaкцii гaзети ..Hoвe селo''. 3aаpeштoваний пoльськoro
пoлiцiеIo тa зaсyд)кeний дo 3 poкiв (27.ХI .|937 _ 15.D(. 1939). AorсгoP
пpавa УBУ (|941). Учасrlик II B3 oУti y Кpaкoвi, сeкPетаP Пpoвoаy
oУH (липень _ веPесеIIь |941), член Пoдiтичнoi кoмiсii пpи пpoвoдi
(|941-42). Кеpiвrrик фiлii Укpаiн6анкy в м. Яpoславi (|942-44).
Pефpeнт сyспiльнo-пoлiтичнoi дiяльнoсгi (|945-48) тa тepенoвий
пpoвiдtик Hiме.rчини (1948-50)' vлeн Пpoвo.пy 3ч oУH, кepiвник
суспiльнo-пoлiти.rнoi peфpентypи Пpoвoдy OУH, Гoлoвa Гoлoвнoi PаAи
oУH. Ha емiгpaцii в CIIIA i Каrrадi. Магiстp, пpoфсop екoнoйки в
yнiвеpситетi Ceттoн Гoлл, диpеlсгop 6i6лioтеки. Член Гoлoвнoi yпPaви
ooчсУ, PeAактoP )кyPнaлy ..Biсник'', гaзети ..LLЬ.ю< Пеpемoги'' (|970-
75), ясypналy ..Bизвoльн||i| ЦI^'D<'' (1976-78>. oстаннi PoKи меIIIкaв y
Aьвoвi. Автop спoгaдЬ ..У 6opoть6i за Укpаiнсьry .A.epясавy'', АьвЬ, 2003.

Гapа6ан Gвгеrr - 
..Генкo'', ,,Уp*,,, (3.I. 1915, Biдень, Aвстpiя -

20.D{',1994, Мюнхен, Hiме.тнинa) чiльний Aiяч oУн' 3aкiнчив
Пepемисьry гiмназiIo (1933). flластyн (rypiнь Ьaнa Бoryнa). Crylент
IoPидичrroгo факyльтетy Aъвiвськoгo yнiвеpситетy (19З3-З4>.
Apеruтoвaний пo^ьськolo пoлiцiеro та засyA'кеtllЙ 6.УI.1934 rla 3 poкiв
otgy)кним сyAoм в Пеpемиlшлi. Boяк кypeня ..PoляtIд'' (194|). B
пiдпiллi oУH на теpенi HiмeччиItи' заaPеIIIтoваIIий rестапo нa пoчaткy
|943 i вiдiсланиЙ в кoпцтa6opи ,Д,ахаy, Бyхенвальд, opдpyu. Tеpенoвий
пpoвiдник 3ч oyн в Австpii, opгaяiзацiйний pефpeнт 3Ч oУH (дo
1954>. ,\eякиit чaс PoAиIIa Бaндep пPo)t(ивалa спiльнo з PoAиIroю
Гapa6aviв y МIoнхeнi нa пpiзвище Poмaниrцин. C. БarIдеpa 6У"
цPeщerrим 6атькoм синa Яpеми. y'.pyясинa Маpiя пpaцroвaJla секPетаPKoк)

6iorpoфirнi дoьiдки

Бaндеpи (1945-48) та AoгляAаJrа 3a APy)кинoю Яpoслaвolo' кo,lи та
6yлa хвopoIo, 3 |954 PoKy aктивItий дiяч oУH-з, пpaцiвник )I(yPIrалy
..Cyчаснiсть''. 3 15.xi.1978 став сBящеIttIикoМ УГкц, пaРoх в AoIrдoнi,
Гантеpi (CII]А)' МloIrхенi. ПoхoвaниЙ 3.X.1994 в с. Уличне
dpoгo6ицькoгo paйoнy Aьвiвськoi o6лaстi.

Гасин oлекса _ ..Aицаp'', ..с},*'', ..TyP'', ..АoP'', ..Чopнoта'',
..IoДькo'', ..IBан Чopнoтa'', ..010'' ( 1s.иI. 1901 , с. KЪнroхiв,
СтpтlЙcькvtЙ p.н, Aьвiвськa o6л. _ 31.I.1949, Аьвiв) _ пpoвiдrrий нлен
oУI{, гeнepал-хopyня<ий УfIА. Пластyн, кypiпrrий 40-гo KyPенЕя
iм. пoлк. I. Чеpняги. У |928 зaкiнчив гiмнaзiro в Cтpиlo. Hалел<ав
дo кеpiвнoгo ялpa oBКУГ. Член УBo. 3aкiнчив з вiдзнaкoю rцкo,ry
пiд<op1пrхсих (|929) , У 193 l - 35 нaвчaвся нa зeм^eмipнoмy вiддiлi
фaкyльтетy с1rхoпyтнoi i вoAнoi iня<енеpii Aьвiвськoi пoдiтeхнiки.
Пo.пiтв'язень пoльськи)( тIoPеItl (1931, 193З, 19З7), кoнцтa6opy Бepeзa
Каpryзькa (1934-35)' opгall iзaцiйrrий i вiйськoвиЙ pефpент КЕ 3У3
(1935-36)' члeн вiйськoвoi pефеpенrypи ПУH 3а кoPAoнoм, сoтник (з
1938). У |9З4-З5 Aеякий нaс 6yв пpoвiдникoм KЕ oУн. Pазoм iз
€. Кoнoвaльцeм € aвтoPot'r ..Biйськoвoгo пiдp1пrникa'', видaнoгo в
Канадi. BЬ вeсItи 1938 _ в peфеpентypi вiЙськoвих спPaв Пpoвoдy
oУH. Член PП oУн (|940-41), yrасник II 83 oУ}I y Кpaкoвi,
зaстyпtlик мiпiстpa o6opoни УAП y Aьвoвi (неpвепь 1941)' У веpеспi
1942 6ув yв'язIrений y нiмецькiй тtopмi в .Д.poгo6иvi, з якoi визвoдeний
3ахoAa}rи CБ 6oЬки К. I{мoця. IШеф ГBtП УfИ вiд чaсy зJrиття з
УHC (кiнець |943-49). У сiчнi |944 зaхвopiв, ГBШI oчoлив йoгo
зaстyпttик.Д'. Гpицай. Член Пpoвoлy oУH (вЬ 1947), пoлкoвllик УfIA
(вц 22.I,l948). Пiсля заги6елi пoсмepтнo oтPимaв звatlня гerrePaлa.
8.vII.1990 в Кoнюхoвi вiдкpитo пaм,ятний 3нaк тa 28.v'1995 вiдкpитo
пalr{'ятtlик (автop I. Cамoтoс). 31 'I.|999 нa мiсцi заги6елi (на poзi
вyлицi Кotrеpникa i Cтефaника y Аьвoвi) встанoвленo мeмopiaльнy
та6лицlo та 7 ,vII,2000 в 6yдинкy, Aе вiIt нaPoAиBся' вi.rщpитo
мeмopiальний мyзeй'

Гасин Гprсopiй _ ..Маrрo'' (16.VIII.1913, с. Кoнюхiв, СтpиЙcькeit
p-н, AьвЬська o6л. _ l6.III.|9З9, м. Хyст, 3aкapпатська o6л.) -
пpoвiдrrий член oУH. 3акilпrив Cтpийськy гiмназilo. ГЬастyн (2 кypiнь
УсП..3aгiн Чеpвoна Калинa''). Член пoвiтoвoi eкзeKyтиви oУtl
Cтpийщини. B'язеIIь пoJlьськи)( тIoPеIlt. Активнo вкJlIoчився в poз6yпoвy
Каpпaтськoi Ciвi. 3агинyв в 6oIo пPoти yгoPських вiЙськ.

Гл5rхoвеlцкий (Елtяrшевський) Iван - 
...6.еrтис'', ...Д;rlищo''

(|4'хI'19|2, с. oстpЬ, Пyстoмитiвський P-н, Аьвiвська o6л.
1.Ix. 1985, Topoltтo, Кaнада) _ чiльний дiяч oУH. Haвчався в Фiлii
aкадемiнlroi гiмназii y Aьвoвi, в oУH з 1929 poкy. 3a дPyк пiдпЬьних
листЬoк apеrштoвaний tloлЬськolo пoлiцiсlo 11,v.I9ЗЗ тa зaсyддeний
нa 1 piк тroPеIvlнoгo yв'язнення. Пpaцiвник pефеpaнтypи сБ KП oУн
3У3 (|941 -44), Ha емiгpaцii )I(ивe пiд пpiзвищем свoеi матеpi
Пapаскевii ЕлИшевськoi y Мюнхенi (Hiмеvнина) тa з |948 в Topotlтo
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(Кaпада). Актив-ний в 3Ч oУII, tlлсtl тePеIloвoгo пPoвoAy Кaнaди,
PеAактoP газети ..IJiльIle слoвo',. B oпoзицii дo C. Бандеpи та активпиЙ
дiяч 3П УГBP' Пoхoваний нa r1винтapi Паpклавп.

Гoдoвlнський Ioдiлн -,.фlбик'', 
..LIи,к' ', ..ГeтъМан'' (1.хII.1894,

м. Pадимllo' тепеP Пoльш1a 30.Ix.1930, 6\ля м. Бi6pки,
Пyстoмитiвський p-lI, Aьвiвська o6л.) _ Ilpoвiдlий члеlr УI}o i oУI{.
Coтник УГА, кoпrаllдаllт VI Pавськoi 6pиraди, пoтiм - I Бpигади чУгА,
opгaнiзaтop rlеPсхoAy вoякiв вiд 6iльшoвикiв Ao Apмii УHP (|92o).
Cпiвopгaнiзaтop УBo, 6oЙoвиЙ pефpепт, кpайoвий кoмalIдаllт УBo
(1926-27' 1930)' кpaйtoвий пpoвiдrик oУH (1930). Cтвopив ..AgлIoчy

6pиraду'' (o. Cсник, М. l]аслaвський, C. Бyкалo, М. Ясirrський,
М. Кoвалиськo, R. LlTyмський, А. oлснський, Мoклеtlи.t, P. i
Я. Бapаlloвськi). Кеpyвaв llсPulиМ ексorvt ttа пolll1У y Аьвoвi (6yлo взятo
l00 тис. злoтих). 3аapештoваrtий пiсля aтентатy P. LLIyхевинa нa
Co6il lськoгo (19'Х. 1926). Cхtrплеl lиЙ пoлiцiсlo y Аьвoвi (20.Ix. l9з0),
видarlий P. Баpаlroвським. Iriсдrl l0 дlIiв тroPМи та тyPтyР' пеpевeзсlrий
пoлiцieto l lа oпiзl lаltttrr дo Бi6pки.3aк1пoгo' пPиB'язaли Ao /\еPеBa i
p<lзстpiляли, спoвiстивпlи, щo йoгo бyлo п6итo tlpи спpo6i Bтeкти.
Пoхoтз:rIlий y с. Bеликi Глi6oвичi Пyстoмитiвськoгo P-нy Aьвiвськoi o6л.

Гoлoяд Павлo (???.|906, с. 
.Ieклiвка, 

f l iдвoлo.Iиський Р-Il,
Tеpнortiльська o6л. - 29.N.|9З2 ' l ' 'epl loпoль) _ 6oйoвиK УBo, .1дg11
Cкалaтськoгo пoвiтoвoгo пPol]oдy oУH. Пoвilllеllий пoляками PaзoМ з
Я. Пpишл.rlкo},t за лiкзiдацiIo lIoлiцiйItoгo Aotloщика.

Гop6oвий BoлoдиIrтиp - 
..Кавкa' '  (30.I.1899, м. doлиIlа, Iванo.

ФpаlIкiвська o6л. _ 2|.У.1984, м. doлиlIа, 13дц6-фpaнкiвськa o6л.)
- вiдoмий yкpаiнський пoлiтичllиЙ дiя.r, адвoкaт' wlеlt УBo й oУli.
Hав.Iaвся y стpийськiй гiprllaзii. Хopyrэкий астPo.yгoPськoi apмii, 6pав
}д{aсть в склaAi УГA y пoхoAi llа Кliiв (1919)' пoР)rчIIик. B УBo з
192О p. Псlвiтoвий кoMaIIAаrIт doлиllш1иtlи, rueф штa6y Hа.taльнoi
Koмalrди y Аьвoвi (1922-23), кеPiвIrик зв'язкy мiя< HачальнoIo i
Кpaйotlolo Кoмaltдaми. ]Jив'Iaв loРиспPyAеrrllilo y Пpазькorиy
yrtiвеPситeтi (|92З-26)' AoктoP пPaвa. 1934 p. _ oAиIr iз пеpших
в'язrliв кoнцта6opy в Бepезi Каpтyзькiй. o6opolrець Бaпдepи y
I3аpшавськoмy i Аьвiвських пPoцесах ( 1935- 36). Biд 1939 p. _ y
Кpaкoвi. Гoлoвa кoмiсii dеpя<aвrloгo п^апyваIIIIя пpи PП oУH, гoлoвa
Пpeзидii II B3 oУH, o6pаIlий ГевеpaлЬIrиIr{ Cy,Ц,п,eIo, гoдoва УHK.
B'язеl lь lr iмецьких тIoPеIvI' звiльнeний y липll i  1942 p. за стаtioм
здopoв'я. |,vII,|947 P. аPеIuтoBaниЙ у Лpaзi, пеpедaний pадянськiй
влаAi (9.vII.1948). 3асyркеttий 6.vII. 7949 нa 25 poкiв та6rpнoгo
yв'язltеlltlя, якi вiд6yв пoвнiстlo. Близькo спiвпpацювaв з B':Iзltями _
М. Copoкolo, П. fцl lким. 3вiльнепий 1.VIII.1972, IIpo>кивaB y doлинi
пiд пoстiйllим lrаглядoм КrБ.

Гopбoвl lй Яpoс.лав - 
..Бy;' '  

(??? , м, doлинa, [gд11q-(DpalIкiвська
o6л. - ???, Aвшвiц, Пoльщa) _ пpoвiдний члeн oУ}I. Haвvався y

Бioгpoфiзнi дoьiдки

Стpийськiй гiмlraзii, aЛе чеP13 lIеPеслiдyI,atIIrЯ пoльськoi вЛaAи Ilе
закirtчив ii. У 1938 зaсyдrкеltий нa 8 poкiв. Boсени 1939 rlеpейruoв tla
3ахiд, yBiйtuoв y Пoвстанський utта6 oУlI, ствopeний y Кpaкoвi.
.A.oпoмагaв B. Гpинiвy в пеPепPaвi пiдпiльrrикiв I{а 3У3 i
Каpaневськoмy y вiйськoвol,ty tlaвчaн}ri. B сеpeAинi 6еpезня 1940
вiдllpавлеrtий з гPyпoto Гpиrliвa lla 3ахiднy УкpаilIy. 20.III.194О нa
засi/\allнi кЕ oУH y Аьвoвi, tra вyл. Бемa, N9 20, пPизнaчеIIий
нaчa,lьгIикoМ вiйськ<lвoгo ltaBчatrня B пoBстaнсЬкoмy ruтa6i. Cхoплений
HкB^, пoгoAивсЯ lla сrliвllpaцю. Пiсля цЬoI1) пoс^аIlиЙ la 3aхiд (лилеrrь
1940) iз зaвAаllнЯп,rи IIPoItиKнyти B закoPдotttli зв'язки oУH дo Pима
й Беpлiнa. 3iзIraвся y BсьoМy rIеpед I'aсиttoм i Pавликoм. 3агиllyв вiд

Pyк пoлЬських в'язltiв y кoIlцтa6opi Авшвiц пpи 6yл,oвi 6аpакy.

Гoлyфкo Tадеyшl (17.D(.1889, м. Cемипa^aтинськ' Кaзахстан
28.VIII. 1931, м. 

.Ipyскaвець, 
Аьвiвськa o6л.) _ пoльський гPoмaAськo-

пoлiти.пtий дi.rпr. .Д.eпyтaт Ceймy вiд 
..Бeзпapтiйнoгo 6лoкy сIliвпpаф з

yptцoМ'', який пiдтpиr'тyвaв санацiйrrий Pе)киIvI маPruалa Io. Пiлсyл.ськoгo.
Кеpiвник CхiAньoгo вi^Aiлy М3C Пoльщi. ГIpихильIlик oкyпацii Cхiдloi
Укpairlи 6iльшoвицькolo Poсiсlo, Як найкPащoгo poзв'язatl}Utм yкPаiIIсЬкoi
пpo6лематики. Rистyпaв 3a Iraлагoд)кеrrнlI спiвпpaцi з yкpaiнськими
пapтiями та санaцiйllиМ yPяAoМ. Bва>кавс.я в oУI{ oArIим iз автopiв та
пpихильникiв IIPoBеAеtrttя 

..пацис]liкаl1ii'' . R6итvtЙ APoгo6иI\ЬкoIo 6oйoвoro
п'ятi1lкolo oУtl, якy otloЛIoвав Михайлo ГнатЬ _ ..Чopttий',.

Гpaбещ, oмелян - 
..Ба1ъкo' ' ,  . ,BoBк' '  (1.xII. l911, с. I{oвe Cелo

Aю6a.l iвськoгo пoв.' тепеp ГIoльща _ 10.VI.|944) _ пpoвiдtий . lлен

oУH. 3aкirrчив гilvтlraзiю в Пеpемишлi, oдиlt з пpoвiдникiв Пластy. У
1930-x PP. кеPyвaв сaмoo6opolloto львiвсЬких стyAентiв i podiтпивoi
мoлoдi пPoти пojrьсЬких пoгPoмrlикiв-ендекЬ, 6yв гoлoвolo стyAe}Iтськoгo
спoPтивнoгo тoваPистBа. 1'934 p. в'я3енЬ кoпцта6opy в Беpeзi
Кapryзькiй. Члerl пoхiдrих lPyII oУI{. o6лaсний пpoвiдrrик Piвненщини
(|941 -42>, КамяIlець-ПoAiдьщиllи (|942-43). Cтaс члеtlo}I гBIII
oУH тa пpoвiдlикoм l{eнтpальнoi oкPyги oУIJ lra схiдloyкpaiнських
3eм^ях (|94З-44).3 дiтa 1943 p. пiд йoгo кеPiвництвoм нa BirrtIичинi
дi € УГИ-Пiвдеlrь. Йoгo зaгiн oтotlили вiйськa I{кB^ в P-lti
с. Микyлинцi-Aiтиll tlа l3iнllичиlri. Бyлo в6итo майя<е всiх lroвстанцЬ.
Мiсце пoxoвaнrul rleвiAoме. Мaйop УГИ.

Гprrгopиrшин Bасиль - 
..нечй'', ..Hечy€Iп(o'', ..Михайлo 

.Д'e6а''
(|8.X.1920, с. Аro6и.l i ,  Paвa-$lський пoвiт, тепеp Пoльщa - ?'|95|,
?) _ нлerl oУH (з |939). B |944-45 PP. пo^iтв'язеrrь кo}rцта6oPy

Aa*"y. Ha емiгpaцii в Hiме.пrинi тa Англii. B 1946-50 pp.
opгалiзят(ifig1й тa прпaлаrЦистський pефpент П3ч oУtl. У тpaвнi 1951
виclaн:иЙ yпoB}IoвФкеItиIt1 пPеAстaвникoм с. Баlrдеpи дo Пpoвoлy oУH
в Укpaiнi в гpyпi Cмapхсa Iванa -..ПiМсти''. Пoтpaпив в зaсiд5y МГБ.

.- Гpиrъoх Iван - 
..BсевoДoд'', ..Геpaсимlвськ|lf4,', ..,Д.aяиJtiв'',

..Йoнас'', ,.щn1o'' (28.х1I,1907, с. Пaвлiв, Paдeхiвсьюrй p-н, Aьвiвськa



I

Е
n

11

A

н
n

t

P

Бiorpoфilнi дoвiАки

чесЬкy тюPeМнy стoPo2l(y пoвiдoмити пpo iхнlo AoлIo' a тoдi пoвtсився
в тropмi. Пoсмepтнo пiдвищений УГBP дo PaIrry генePаJl-хoPyюкoгo 3
ддтolo стaPшиtlствa вiд 1.Хi. 1945.

-Габpyсeвиv Iван - ..rpтеtl' ', ..y''ясoн'', ..Ceвеpкo'' (???.|go2,
с Biлъxoвець, Б_еpея<aнський p-tl, Tepпoпiльська o6Ъ. _ -16.v.1944,
Cаксенгaвзeн, Hiме.тнинa) пpoвiдrий дИч oУIJ. 3акiнчив
фiлoсoфький факyльтет Аьвiвськorю yнiвеpситецl (1932). АrсивIrий дiя.r

бiorpoфirнi AoвiАки

гУAМ, сУHМ, УBo. Кpайoвий pефеpент Ioнацтвa oУH. Pедaryвав
A;rя мoлoAi.,Ioнaк'',..Бloлетеtlь кЕ oУ}I нa 3У3,'. Iз сi.дlя 1931 дo
сePеAиtlи 1932 _ Кpайoвий пpoвiдник oУH. У зв'язкy з aтеЕтaтoм tIа
Чeхoвськoгo 6yв 1в'язнений. Пiсля звiдьнення oпинився зa кoPAotloм.
Близький спiвpo6iтlrик €. Кoнoвaльu5, з 1934 _ peфpент iAеoлoтi.цloгo
виIIIкo^y y ПУHi. CпЬpo6iтrrик Hацioнaлiстияrroi Пpeсoвoi Слу:lк6и

Укpai l lи в свiт i ' '  (1930-тi  pp.).

y'.arrилиrшин y'g'лlщo (2.N.|9o7, м. Tpyскавець, Aьвiвськa o6л. -

цвинтаPl.

(ьo 1994). Член Iнститщy oсвiтньoi пoдiтики вiд йoпc стBoPенEЯ' 
-гoJroBa

o."p.ддy в Aюдрirсфльдi o6'едrraння yкpaiнських я<iнoк, у ъи6optlих

oPгaнD( oУЖ м. М.',*"нu, фнтpальнoгo пPеAстaввиIIтвa yкpаiнцiв

y Hiме.пrинi та T-вa ..Piдrа ll[кoлa''. Пoмepлa в .Д,oмi д;rя oсi6

пенсiйнoгo вiкy, пoxoваrtа нa цвинтapi Baльдфpiдгoф.

.A.зинщlа Яpoorав _ ..Mисик' ' ,  . ,Чу6arl ' '  (14.Ix.|9|2, c.,Д.емrrя,

Микoлaiвський p.н, AьвЬськa o6л. _ 18.хII.1952, ?) :_-viдьниЙ дiяч
oУH. Bиrryскrrйк ФЫi aкаAемiчнoi гiмназii (Aьвiв, 1930). 3ахистив
AorстoPaт. 3асyдlкений в дипнi |9З7 poку в Cтaнислaвoвi нa Aвa Poки
3a пPoBeAеIlIUI aнтимottoпoJlьних aкцii пPoти Пoльщi в тoваpиствi
..BiдpЬддення''. Учaсник Пoхiдlих гpyп oУH (|941>' Пpaцювaв в
я<ypналi Пpoвoаy oУH ..IAeя i чин''. Hа емiгpaцii в Hiмeчиннi.
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Бiorpoфirнi АoьiАK''|

Аюивrrий в 3ч oYн, o6лacниit пPoвiдник' теpeнoвий пPoвiдIrик
Hiме.гrини (1950.52 pp.)'

Aидик Галина - 
..Мoлo'lapкa'', ..Alп{a'' (17.IV.(iн. 18.III.)1912,

с. fШ_и6aлин, Бepел<анський p-н, Tеpнoпiльська o6л.. - 23.хIi.|g7g,
м. Бepeясarrи, Tepнoпiльськa o6л.) - ч,tеtl oУH, зв'язкoвa Гoлoвнorю
loмaндиPа Y_[IA P. fllщевиva. 3aкiпчида rlитeльсьЦr семiнapiю в
Б.Po"""*. Член ГЬaсry, oУH тa ,,Coroзy Укpaiнoк'' (|%a3D.
Пo.lriтв'язень PaAянськoi- тtoPми (L939-4o>. A" .'.pu"" |94| Ь.
пPaцroвaдa y Aьвoвi o6лaснoмy вiддiдi нapoдroi oсвiти нa пoсaдi
:ТPтaPЯ. Уpящlroний Пpoвiдrrик oУtl M. Ae6eдь - uч6laя'' пPoтяIoм
19.42 p, викoPистoвyвaв ii lоapтиpy y Aьвoвi нa вyл. Пiяpiв 5a, .ш<
зв'язкoвий rry{кт. У |943-47 pp, o6ласний кеpiвник У.rх
Tepнoпiльщини. Biд |945 p, - зв'язкoва P. IПщевинa тa Пpoвoдy
oУtl. У |947-5О pp. oчoлIoвaлa гPyгry зa6езпеченrrя ГoлЬвнoгo
Кoмaндиpa УI]А й 6yла кеpiвникoм У9( нa 3У3.5.III. l95O P., пiд
вaс oпеpaцii iз захoпленrIя P. fШyхевичa МГБ в Бiлoгopщi 6iля Aьвoвa,
здiйснилa спpo6y oтPy€н}rЯ. 3aсyддена нa 25 poкiв 1в'язнення. Пiсля
звiльнeнllя, y 6еpeзпi 197 1, пoселИ^acя У с. Хpистинiвка Умaпськoro
p--нy Чepкаськoi o6л. Hагopoд)кeна Бpoнзoвим ( 1945) i Cpi6ним
Хpестaми 3aс.lryrи УtIА ( 1948),

.{иIшкашт Bасиль - 
...A.еpкаЧ'', ..CаBчинський'' (2|.N.19||,

с. Мoшкiв, Coкадьський p.н, AьвЬськд o6д. - 8.Iv. 1981, м. Coкaль,
Aьвiвськд o6л') - чiдьниЙ дiяч oУH. 3aкiнчив Coкaльськy гiмнaзiю
193l p., пpавниний фaкyльтет Aьвiвськoгo yнiвеpситетy 1936 p. Hа
пpoцeсi нaд 42 членaми oУH y Ayцькy 31.иII.1937 зaсyддeний нa
3 poки. Пiсля poзпaдy Пoльщi - вчитeль y мiстaх Бyзoк, Хoлм. У
194| гoлoвa мiськoi yпPaви Coкдля. Пpoйшoв 3.мiсячrri кyPси y
стapruинськiй rцкoлi iм. e. Кoнoвальця y Кpакoвi. У сiчнi 1944
apештoвaний rестaпo' засyддений Ao стPaти' яIry зaмirrенo пa
кoнцтa6ip Авruвiц. B |945.46 pP. - пpoвiдrrик Пiввiчшoi Бaваpii i
пpoвiнцii Гессен в 3Ч oУH, пPaцIoвав в П3Ч в pефеpeнrypах
пPoпaгaпди i зв'язкy. КyP'.P п3ч oУн, в гpyдri |947 лiд яac
нe^егa^ьнoгo пePехoAy в Укpairтy apеurтoваrrий пoльськими
спeцслylк6aми i пepeдaниЙ в 7948 p. МГБ. 3aсyрrсений дo poстpiлy,
жlth зaмiнили на 25 poкiв Мopаoвськи)( та6opiв. Пoвepнyвся в
1966 p' y C9чль, 6ез пpaвa виiздy за мелсi paйoнy. Пpацroвав
зaвгoспoм в CшI Nc 3.

.6.o.lrlоrський Cтепап - 
..Кoп|аp'' (???, м. 3aлiщики, Tepнoпiльськa

o6л. _ ???) _ п^aстyн' ст},Aент }rеAициtlи в fpацi (Aвстpiя). Члeн
УBo i oУH, кoмaндatrт 6oiвки Юнацтвa oУH в Академiннiй гiмнaзii
y Aьвoвi. Кеpyвaв нaпaдoм нa пorДтy в Гopoдкy 30.xI. |932. У |935-
36 pp. aperштoваrrий i засyд:r<еrrий зa пPшIaJrе,кнiсть дo oУH. 3вiдьвився
y вepeснi |9З9 Po'ry. Haпpикirrцi |939 заPeштoвaIIий IIкBA в
м. 3aлЩиках тa вi.в'пpaвлеtlиЙ в |940 p. y Tеpнoпiдь. ПoAaльlцa Aoля
невiдoмa.
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lyжu|t Mикoда - 
,,Bнpoвv|||,,, ..Миpott'', ..Миpoн 

Каplвський''
(13.xII.1901, с. КаpЬ, Coкaльський p.н, АьвЬсьlсд o6л. - 18'v. 1955,
Аьвiв). У |918-20 PP. _ пiр(oPyнясиЙ УrA. |92| P. срraв екстePrrolr{
мaryPy. У 192|-24 pp' llавчaвся }Ia фiлoсoфькol'тy факyльтетi
ДьвЬськorю тaeпtltotо yнiвеpситery. Аpешлти - |922, 1924 pp. 3 1926 p.
- чдeн УBo. |932 p. закirтчив ryмaпiтapний фкyльтет Аьвiвськoгo
yнiвepситетy. |931 p. o6paний y .lllени Гoлoвнoгo пpaвлiнrrя..Пpoсвiти'', 

у |93З-39 PP. - секPетap ..Пpoсвiти',, peдактop ,кyPнaлy..Пpoсвiтa''. У жoвтнi |939 p, пеpейшoв нa Хoдшцинy, дe opгaнiзyвaв
oсePeAки ..Пpoсвiти''. 3 1940 p. - пpaцiвник УI{К в Кpaкoвi, 3гoдoм
y Aьвoвi. Celgетap пpезидii УгBP. 3 жoвтrrя |944 p. oчoлtoвав видаIltlя
УгIA-3Фdд, з лIoтoto |945 p' - УГIА. Pедaryвав я(JPнa,l ..ПoвстaнецЬ''.

Coтник, нaгoPoд2кениЙ Бpoнзoвим Хpeстoм 3aслщи. 4'YI,|945 p.
зaгaзoвaний y кpиiвцi з гРyпoto 6paта Петpa, пoпaв дo Pyк нкBA.
3aryддений Ao стpaти' каpy зaмiненo нa 20 poкiв тa6ipнoго р'язневllя.
Чеpез вал<ry нeдyry звЬьнeний i lleвAoвзi пiсля тoгo пoмeР.

t6цrясий Петpo - 
...A.opoш'', ..Apкадlй'', ..фсен'', ..opест'',

..,A.есятtrик'' (7.v|.|9|6, с. Каpiв, Coкдльський p-н, Aьвiвськд o6л. -
24.х.1997, Аьвiв) - пpoвiдний члeн oУH. Haвчaвся в гiмнaзiях y
Paвi-foськiй тa y Aьвoвi (зaкiннив 1937); 3гoAoм в Aкaдемii
зaкopAoнoi тopгiвrri. B oУн з I9З2 p., пoстiйнi аPеIIIти пoлiцii. У
|939-4| PP. - yчI,rтель нa Хoлмщинi, vлeн f6цяlll!3g56qro пoвiтoвoгo
IIPoвoдy oУH. Учaсник Пiввiчнoi пoЁддroi гPУпи, аpеrштoвaний rестaпo
y Baсилькoвi, пiзнiше - y Аьвoвi, yrrикrryв poзстpЬy. У |942-43 pp.

зaстyтrrrик пpoвiдrrика нa ПCУ3 (.{дiпpoпетpoвськ). |944 p.
pе'фpент пPoпaгaIrAи нa 3У3, пoтiм - Пpoвoдy oУH' Pеддryвав 

'(yPнaл..Ьея i vин''. Haгopoд2кениЙ Бpoнзoвим Хpестoм 3aслyпa. Ha пoнaткy
1945 p' oчo,lив гPyпy ддя Bиддtltlя лiтеpатypи oУH з 9 oсi6 (pеддlсгopiв,
qкj[,J\a'{iв, пpyкаpiв, мaurипiстoк) тa дрoх APytФPень: 

..Biнниця'' в
Бepтиrшевi i ..Пoлтaвa,' в loшкiвцrо<' Aе видaвали: ..3a сaмoстiйнiсть'',
..ПoвстaнецЬ'', ..f[oдeннi вiстi'', ..IAея i .тин''. 4.vI.|945 oтpyсний
гaзoвoto гРarraтoю в 6yнкеpa i в непpитoмнoмy станi пoтPaIтиJlи в пoJtotl
Pa3oм: М. fuпсим, .Д.. Cyсiкoм, М. Фiлiпoвським, Миpoслaвoм
Мapтинoм, I. Пеленським, М. Юpvaк.doлиIrецькoto; М. Медвiдь 6yв
меpтвий. 22'III.|947 P. засyДкeний дo poзстpЬy, кaPy зaмiненo нa 25
poкiв тa6ipнoгo yв'язнення. Ao 1960 p. пеpe6yвaв y тa6opaх Bopкщи.
Пiсля звЬьнeння ,I(ив y 3aпopiя<я<i, згoдoм y Aьвoвi. Пpaцloвaв нa
завoдi Ciльмalш в 6yлiвельнoмy yпpaвlriннi. Бyв пiд пoстiйним нaглядoм
KгБ. Пiсля L99| p' aктивний пy6лiцист тa oPaтoP. Гoлoвa
iдeoлoгi.тнoi pефpенrypи Бpaтствa oУн-УгIA, член Гoлoвнoi Бyлaви.
Пoчесний гPoмаддIrин м. Aьвoвa. Пoхoвaний нa Aичакiвськoмy
цвивтaPl.

.6.pа6aт Гpигopiй - 
...Д'дщroвий'', ..,Д'opoIп'', ..Borигopсъкий''

(|7.III.192|, с. AитвинЬ, Пiдгaецький P-н, Tеpнoпiльськa o6л.
3o.vII'|977, Aoндotl, Аяглiя) чiльний Aiяч oУЕI, я<ypналiст,
гpoмaдськo-пoлiтичний Aiя.{. Aктивнo пРaцroвaв y виlшкiльвих
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peфpентypах тa y вiддi^i пPoпaгaIIAи' 3гoдoм пo.Пiтвихoвtlик в УfИ.
3a дopyreнням KП oУH й гк УгIА вiдпpaв,rеrий нa 3aхiд. Ha еr'lфaцii
в Aнгдii. Cпiвздснoвник i дoвгoлiтнiй чдeн кepЬних opгaнЬ CУБy,
PедaктoP ти)кнeвиKa ..УкpaiнськиЙ к.^ич'' i ясypналy ..Bизвo,tьний шл.D(''
(|947-77)' тePеrroвий пpoвiдник oУH y Beликo6pитaнii, вхoдив дo
ск^aN| п3ч oУЕI. Ha 4-мy B3 oУн у |968 p. o6paний дo Пpoвoдy
oУH нa посaN/ кepЬникa opгaнiзaцiйнo-кддPoвolю сектoPа' секPeтaP
Пpoвoдy i зaсцrпник Гoлoви Пpoвoдy Я. Cтецька. oдин iз спЬтвopцiв
стPaтегii i дiяльвoстi oУн, дoслiдrrик iAеoдoгii yкPailrськoгo
нaцioналiзмy, aнaлiтик сyспiJrьнo-пoдiтичrrих явищ.

.- .{дdв oсип - 
..ГopнoBий'', ..oсипetпсo'', ..Apтetш'', ..гoнчаP}'tс'',

..H"1-' 
QI .vI.|92|, с. oлесин, Кoзiвський p-н, Tеpнoпiльськa Ь6л.

- 28.хI. 1950, с. Bе.ликoпoлe, ЯвopЬсьlсlй p-н, Аьвiвська o6л.) - oдин
iз пpoвiдrих Ьеoлoгiв тa членЬ oУH. Hавчaвся в Беpелсaяськiй гinдназii
(|93|-39)' пoтiм нa yкpaiнськiй фЬoлoгii AьвЬськoгo yнiвеpситery. У
Юнaцтвi oУH з 1938. 20.tx.|94О 6ув apештoваний IIкBA. Cидь y
6еpелtaнськiй тropмi. 3 пiдхoдoм фpo''ry y липнi |94| yгiк 3
6еpAи.rЬськoi тlopми. У |941-43 pp. пPацIoвaв y Беpе:rсarlськoмy
oкPyя(rro!{y oсеPеAIry пPoпaгaIIAи oУH. 1943-44 pp. - ч,tеtl кpaйoвoгo
пPoвoдy Юнaцтвa oУH, pедaктoP x(yPtlалy ..Biстi'', .rлeн peдкoлегii
Я(yPlraлy ,.Юнaк''. У |945-48 - члеtl гoсп, 1948-50 - пpoвiдrrик
oУH AьвЬськoг0 кParo' вiд дiтa |949 - влeн ПpoвoAy OУH, нлен
УгBP i застyпник гo^oви гс УгBP вЬ лiтa 1950. Haгopoддeний
3oлoтим i Cpi6ним хPестaми зaслyп{, сoтник-пoлiтвихoвЕик УfИ. oдин
iз rюлoвrrих iдеoлoгiв з6poйнoi 6opoь6н, aвт.oР числеrrrrих пPaць i стaтей,
.псi yвiйшли дo з6ipки ..IAея i вия', (Hью-VIopк, 1968). 3агиrтyв y 6oю
зi спeцвiддiлoм МГБ.

3аФroщкий Юлtлн - 
...6,o6poвo.'rя'' (11.xI.|9|2, смт. Глиняни,

3oлoчЬський p-н, Aьвiвськд o6л. 5.I.1988, Аoндoн, Aнглiя)
пpoвiдlrий чден oУH. 3aкirтчив Фiлiro aкадемiчнoi гiмнaзii y Аьвoвi
(1933). fЬaстyrr (7 кypiнь iм. кrr. А"*). Члeн пpoвo.пy Юнaцтва oУH
в акадейчнoi гiшrазii (1930-33). 3aсyддений |4.vII.|9З4 зa нaпя,lr
нa PaдЯrrське кoнсy,lьствo нa 1,5 poки. Учaсник VII Koнгpесу сУсoгI
тa зaaPeштoвaний нa rrьoldy пoльськoto пoдЦiсю (кirrець 6epeзня -
веPесень 1939>. Учaсник Пoхiдних гpyп oУH (|941). 3ааpешrтoваяий
rесгaпo' в'язеtlь нiмецьких тюPeм i кoнцтa6opЬ (вepeсевь |94|-44)'
Члeн Мiсii АБH на o. TайванIo. Ha емфaцii Гoлoвa Гoлoвнoi pa.Ци
i Гoлoвнoгo сyдy 3ч oУH, влeн Пpoвoдy. Меurкав y Hiмe.т.пlнi,
Фpalrцii, з 1958 p. в Англii. Гo.пoвний AиPеtоoP Укpaiнськoi видaвничoi
спiлки в Aoндoнi.

3аpищlса Kатеpина - 
..Мoн€тд'', ..IvIаt{я'', ..фисл'', ..Kалина'',

..Aегrндд'' (З.хI.19|4, Koлotl,тия, Iвaяo-Фparrкiвськa o6л.
29.vII.1986, AьвЬ) вiдoмa дrячкa oУн. oсвiry здo6yвaлa У
львiвськiй гiмнaзii сeстep Baсилiянoк' a 1932 встyпиJlа нa фaryльтет
мipництвa AьвЬськoi пoдiтосliки. Haлеясaлa дo 

..flnaсry'', Юнaцтвa
oУH, вхoдилa в :кiнoнy п'ятipкy на чoлi з Мapiсro Кoс y ск.lraдi вiллiлy
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poзвiдки, oчo^юBaнoгo P. Мигaлем, |934 зaaPештoвaвa y спpавi
в6ивствa Псpaцькoгo, звиrryвaчена y спpиянrli втечi Г' Мaцeйкa.
Ув'язнена нa 8 poкiв. У |9З4-35 вiд6рaлa пoкaPaEIUI в Чopткoвi та
Cтaнислaвoвi. 3вiдьнена в тpaвнi 1939 внaслiдoк aмнiстii. oдpyясилaся
з М. Copoкoю. У 6еpeзнi 1940 вaгiтнy 3apицькy paзoм iз чoдoвiкoм
3aаPeIIIryвaли. 2.IX.|94o у Бpигiдкaх вoнa нaPoAилa синa. 3 пoчаткoм
вiйни втеклa з тIopми. Пpoдoвх<ила tlавчаttltя' здo6yлa Aиплorvl
iня<енеpa. У |943 пPизrraчеtta гoлoвolo УЧХ та пpoвiдlицeю я<iнoчoi
сiтки oУH. Cпiвпpацroвалa з )к}ryrraлoм ..Ьея i чиtl'' (лiтеpaтypнe
псевAo У. Кркiль). Бyлa зв'язкoвoto гoлoвttoкoмaндJrвачa УгIА
P. fШщeвинa. У вepеснi |947 6yлa схoплена на зaлiзниннiй стaнцii в
Хoдopoвi. У |952, пiсля п'ятиpiннoгo yв'язнення y кaмepi-oдинo.п1i в
тtopмi lra вyл. Aoпцькoгo, 6yлa засyД2кerra нa 25 p. пoз6aвлення вoдi.
Ha свo6oAy вийrдлa 2|.D<.|972. 28.Iх.199| пеPепoхoвaнa y спЬьнiй
мoгилi з M. Copoкolo' пPaх якoпc пPивезли з МopAoвii. У Аьвiвськiй
сf[I }.l! 4 вiдкpитo мемopiальrтy кiмнary K .3apицькoi.

3ащrий Aев - 
..Biк' ', ..AP'', ..Tpoян'' (3.v. 191 1, м. Кoзoвa,

Tepнoпiльськa o6n. - 1.D(.1940, пo6лизy с. Bapа, Пepeмиський пoвiт,
тeпеp Пoльщa) _ пiян oУH. 3aкiнvив Бepея<aнськy гiмнaзiro (193 1)'
вивчaB пPaвo y Кpaкiвськoмy yнiвеpситетi. Ha пoнaткy 1930-х poкiв
зaкiнчив Bищy тopгoвy ulкoлy. Член ..ГIлaстy'', УBo. B oУн ъiд 1929.
Члeн пoвiтoвoгo' oкPyя(нoгo пPoвoдy oУH Беpех<aнщиttи (|929-З6)'
застyпник opганiзaцiйlroгo pефеpептa кЕ oУI{ 3У3 Я. Гайвaсa
(1938), члeн KЕ oУH (1939). Унaсник наpал 9-10.II.1940 y Кpaкoвi,
нa яких 6yлo ствopенo PП oУH. opгaнiзaцiйний pефpeнт KЕ oУH
3У3 (1940). У 2-ii| пoloвинi 6epезня |94o у склалi гpyпи B. Гpинiвa
пеpейшoв Ao Aьвoвa. 3aгинyв пPи пеpетинi нiмецькo-paдднськoгo
кoPдoнy неpез p. Cян.

3бpoжик Bасиль - 
..3еlпсo'', ..BДoддo'' (???.|925, с. Bияслiв,

Coкдльський' тепeP Гpy6eruiвський пoвiт, Пoльщa) - члеtt oУH (з
|943), вoяк УfIА. B 6oiвцi сБ oУtl Boлoдимиpa Мельниvyкa _
..Яcet|я''. B сеpпнi 1950 з гPyпolo вoякiв УГIA пеpейuloв з Пoльщi нa
3ахiд. Ha емiгpaцii y Hiмеsvинi. B х<oвтвi-листoпя\i 195l викoпyвaв
зaвAaння в Пoльщi як кyp'еp 3ч oУ}I. Активний в CУМ, 3ч oУll.
Пpaцroвав в PПC, БУП тa CБ. 3акiннив УBУ, магiстp. oдин з
кеpЬникЬ Евpoпeйськoгo Бpатствa УfIА iм. Cв. Юpiя Пеpемoл<ця. B
листoпадi 2002 нaгpoд)кений гPaмoтoю пoдЯки меpa Aьвoвa. Автop
спoп,rинiв ..Boяк УfИ'' (Aьвiв, 1998).

3елеrrий Bасиль - 
..fШпак'', ..Bасиль'', ..3еlп<o'' (???.1914,

с. Kам'янка Aiснa, Жoвкiвський p-н, AьвЬськoi o6л. ?.vI.1941 ,
Aьвiв) - дiяч oУн. У 1934 зaкiнчив Paва-Pyсьry гiмнaзiю. Toдi я<
став чJlеtloм oУЕI. У 1930-х pp. - пpoвiлник Pавa-foськoпc пoвiry.
Ha пoяaткy 1937 apeштoвatlv!Й, заryдrкений нa 3 poки. Bийrцoв нa вo,lto
3 пoчaткoм вiйни' B кiнцi 1939 пPaцювaв y pефpентypi CБ oУH в
Kpaкoвi, I(yPсаrrт стaprшинськoi шкo^и iм. €. Koнoвальця. B 6epeзнi
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1940 paзoм iз гpyпolo B. Гpинiвa пpи6р дo Aьвoвa. 29.X.|94o нa..Пpoцeсi \7-ти'' зaсyдясeний дo poзстpiлy.

КазанЬський Бoгдан - 
..ЩеrTtна'', ..Tиpсe'', ..Tиlrtцr Mopoзeшкo''

(3,||'|9|4, с. Hивиць, PaдехЬський p-н, АьвЬськa o6л.) - чiдьний
Aiя.I oУI{. B opгaнiзaцii з 1933 p. opганiзaцiйний pеrфpент пoвiтoвorю
пPoвoдy oУн Paдехiвщини (|933-37). У квiтнi 1937 p. пpoвiв
aнтикoлoнiзaцiйнi B|,|cтуIIvL сел,rн y свo€мy пoвiтi, зa це 6yв
зaаPештoвaпий пoлiцiеro. 3асyдrкений на 12 poкiв yв'язненrrя i 20
пoз6aвленrrя гPoмадднських пPaв. Пo.пiтв'язень y тюpмaх 3oлoневa,
фorю6инa, Pазиva, Cед.lrец. Biд веpeсня |939 p. _ нa Хoлшцинi. Член
гPyпи oУI{ Cтепaна Пrценичнoгo' виPяA)кеtloi в сiчнi |940 p. в
Укpаiнy. Аpeштoвaний нKBА. У тpавнi |941 p. пepевeдений Ao..Бpиriдoк'' y Аьвoвi. 25.vI 194| Р. викликarrий нa poзстpiл, aлe зyйв
la^И|Iv1Tvtcя 

'(ивиt}t. 
Близький спiвpo6iтник Iвaва Климiвa..Маpмaula'', зв'язкoвий Пpoвoдy oУH (|94|-44). Пpaцloвав y фipмi..Галiцiян Феppа''. Hа емiгpaцii в Австpii, opгапiзaцiйний peфpeнт i

пpoвiдlик тePенoвoгo пPoвoдy 3ч oУн. 3 1950 p. в Cl[IА, пPo)I(ивав
y м. ФЬaде.пьфй, opгaпiзaцЙлиЙ pефpент тePенoвoгo пpoвoдy 3ч oУH
y CIIIА, Гoлoвний фiнаllсoвий кoнтpoльний в П3Ч oУЕr (1952-68).
Член Гoлoвнoi yпPави УккА, ooчсУ. Автop спoгaдiв ..LLLпяхoм

Пiдвoлoчиський p-н, TеpнoпЬьська o6л.) _ чiльний Aiяч oУн. B
Юнацтвi oУЕI з |941 p, 3акiвчив гiмнaзilo y Аьвoвi (1943). Ha
ейгpaцii в Австpii, Hiмe.пrинi, Англii, сIIIA. Cryniювaв пpавo в УBУ,
AoктoP пpaвa (з |996)' вивчaв мiя<наPoднi вiднoсини в АoнAoнськiй
шкoлi екorroмiчних i пoлiтичних нащ (1956-59). Пpaщoе в pефperгrypi
зв'язкy П3ч oУн, 6лизькиЙ спiвpo6iтник Б. ПiдгaЙнoгo. Гoдoвa
Eкзeкщиви 3ч o}/н (1954-58), член Пoлiтиvнoi pа,Ци oУH-з (|954-
91), застyпник Гoлoви Cеpедoвищa УгBP (1981-95), Гoлoвa oУtl-
з. (з 1991). B 1960-82 PP. пPацIo€ y виAaвництвi ..Пpoлoг'' в Hью-
ИoP*у. Член pедкoлeгii гезети ..Укpaiнський сaмocтiйник'', я<щнaлy..Cyнaснiсть''. B 1983-89 pp. лиpeктop i peдaктop Укpaiнськoi слyя<6и
Pадo 

..Cвo6oAa'' в Мюнхенi. BиклаAав в УBУ, Киiвськoмy
нaцioнaльнoмy yнiвepситетi, Aьвiвськoщl нацioнaльнoмy yнЬеpситетi
у |99О poках. Автop 6агатьoх статей i Aoслiфкеrrь ylgaiнськoi визвoльнoi
6opoть6и, пoлiтoлoгii, мiяснapoдних вiAнoсин. Мerшкае y м. Bopвiкy
(сIIIA).

Кarrдrda oлeг - 
..oль'сич'', ..KаpдаtЦ'', ..AеДеt<a'', ..o. Cвlтaнoк''

(8.vII.1907' Житoмиp |o.vI.|944' кoнцтa6ip Caксeнгayзен,
Hiмe.rнинa) - пpoвiдний .rлеп oУH, aPхеoлoг' пoет. 3 |924 в Пpaзi,
.uleн fЬaстy. Haвчaвся в Каpлoвiм yнiвеpситетi, rriтеpaтypнo-
iстopи.пroмy фкyльтeтi УПI, вивнaв аpхoeлoгiro в УBУ. Автop з6ipoк..Piнь'' (1935), ..BеЯ<i' ' (1940), aктивний щr6лiцист, спiвpo6iтник..AI{B",,.Biсника'', ..CтyAентськoгo вiсникa'', ..Пpo6oем''. Кyльтypнo-

..,A.ясg1' (|7.v.|925, с. Кoшляки,

Бiorpoфilнi дoзiдхн

oсвiтнiй peфepент ПУHy з |937 p' B |938-39 pp, )п{aсник
AеP)I(aвoтвoPення y Каpпaтськiй УкpaftIi. Пpoя<ивaв нелегaДьIIo в Кисвi
(|94|-42) тa Aьвoвi (1942-44), з тРaвв,I 1942 p. Пpoвiдrик oУЕI-
lll в Укpаiнi тa в. o. Гoдoви ПУHy з сiчня 1944. 25.v'|944
apешrтoваний rестaпo y Аьвoвi тa вiдпpaвлений в кoнцта6ip
Caксенгayзeн, дe 6yв зaкатoвaний Boльфм i Bipзiлгoм.

Каpавевськиft ocuп - 
..Cвo6oдд'' (6.III.1905, с. .A.еp:кiв,

Микoляiвський p-н, AьвЬськoi o6l. _ ???.|944, oсвенцiм, Пoльщa)
- oдин iз вiAoмих вiйськoвикЬ oУЕI. У гiмнaзii ttалея(ав дo кеpiвнoгo
ялpa oBКУГ. ГЬaстyн (2 кypiнь УCП ..3aгiн Чеpвoнa Калинa,').
КpaйoвиЙ вiйськoвий peфpент, пoPyчI{ик пoльськoi aprrlii. |939 y
Каpпатськiй Укpaiнi кoмaндyвав Cвалявськoro вiйськoвoro oкPyгolo.
Уpяryвaвся вiд poзстpiлy rиaAяPaми знaнняrvr нiмeцькoi мoви. Cтaprшинa
легioнy Poмaна Cyшка, йoгo сeкpетap. Увiйшoв y пoвстaнський штa6
oУH, ствopeвий y Kpaкoвi 10.III. 1940' кePyвaв вiйськoвими
нaвчaннями. 3 10.II.|940 - член PП oУH тa пpaцiвник вiЙськoвoi
pефpeнтypи. BиклaAaв внрpiruню слy*с6y в стapurинськiй шкoлi
iм. Кoнoвальця. Haписaв пiдpyзник ..ПаpтизaнKa''. 3aaperштoваний
reстaпo. 3агинyв y кoнцта6opi oсвerrцiм.

KаprинеIр Миpoн (???.1923' смт. Bеpхне Cиньoвидte,
CкoдЬський p-н, Аьвiвська o6л. - 17,v,1988, Мroнхен, Hiмe.ттинa) -
член oУH. B |942 apештoвaний rесгaпo' тoPтyPoвaний Bipзiнгoм y
Аьвoвi. Biдпpaвлений в кoнцтa6ip Cаксeнгayзeн. Пpaцювaв в дpyкapнi..Tliцepo'' y Мюнхенi, .rлеп o6лaснoгo пPoвoдy 3ч oУ}I, в oсo6истiй
oхopoнi C. Бандеpи.

Kаpm,шецр Яpoслав - 
..I{иташ'', .,Iзидop'' (1O.tv.1905, Iванo-

Фpaнкiвськ _ 28,N.|944, ?, 6i^я Iвaнo-ФpаrrкЬська) - п.пaсЦ/tt' oAиIl
iз кеpЬникЬ oBкУг, чден oУH. Cтyдiloloни хiмiro в Ягеллoнськoмy
yнЬеpситетi (Кpaкiв)' влаluтyвав y свo€мy пoмеrцканнi Ёмiннy
лa6opaтopiro KЕ oУtl t^я вигoтoвЛеtltul ви6yхiвки. Аpешlтoвaний
|4,vI.|934 тa зaсyд2кеttий дo смepтнoi кapи, якy зайнили Aoвiчним
yв'язtlенtlяlvl. Ув'язrrенrrя вiд6рaв y тlopмi ..Cвенти КЦtиЯ('' 6iля Кельц.
У |939 силЬ y тюpмi в м. Гpoддro. 3аrинyв y 6opoть6i з 6iльшoвикаr.tи.

Кarмаpський Gвген (22.DL19|o, Аьвiв - |7.v.L942, Аьвiв) -
вiдoмий 6oйoвик УBo (|927) й oУн. 3.х1I.|928 зaryддений нa 5
PoKЬ yв'язневня 3a нaпя^ нa пoцIтy tlа вyл. Гли6oкiй (Аьвiв).
BЬ6yвruи пoкaPаrrн,r y м. Paвiн (Пoльщa), дaлi 6yв y 6oйoвoмy звенi
кЕ oУtl. Ha Baprшавськol}ry пPoцeсi (1935) зaсyддений нa 12 poкЬ.
3вiльнився 3 пoчaткoм APyгoi свiтoвoi вiйни y вepеспi 19З9, У |94|
- зaстyпник кoмiсapа yкpаiнськoi пoлiцii нa ЖoвкЬщинi. Пoхoвaний
нa ЯнЬськiм клaдoвищi.

Кaшyба Iвап - 
..ЧaA'', ..flласт1пl' (7 .х'.|9|9, с. ,Д,opoгoве,

Галицький P-н, Iванo-ФpaнкЬськa o6л. 4.I.|995, Мюнхеп,
Hiме.пrина) _ пpoвiдrrий чдeн oУH. Hавчався в львЬськiй пoлiтoсliцi
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(|9З9). У 1940 P. кyPсаtIт aвiaцiйнoi цIкoJlи y l '1. ЕнгeДьсi (Poсй).
Cпiвpo6iтник Укpaiнськoгo кpайoвoгo кoпliтеry y Аъвoвi. У 1942-44 pp,
B'язeнь тIoPми lla Aoнцькorо, oпiсля вiдrrpaвлений в нiмецький
кoнцтa6iP Авшвiц. Кepiвник poзвiщвaльrroгo гЦlнкгy CБ в Пpaзi. Шсля
вiйни y Мюrrхенi, oAиtt 3 чiльниx пpацЬникЬ сБ 3ч oУЕI (1946)'
вiдгloвiдав зa poзвiлкy i кoнтppoзвiлкy. B УBУ oAеPя(€lв стyпiнь AoкгoPа'
irrясенеp-екoнoмiст. 3 неpвня 1951 p. кePiBник CБ Пpoвoлy 3ч oУtl.
B |956 p. 6pав yraсть y пiдгoтoвцi i пеpепpавцi гPyп в пoвстаJty
Угopщинy. PoзслiДyвав o6стaвини в6ивствa C. Бандеpи. Пoхoвaний нa
цвинтapi Baльдфpiдгoф.

KopoвеIщ Boлoдиrшиp (Гаpнага Cеpгtй) - 
..Cкo6'', ..Бopис''

(???.|92З' с. Гyсяти'Ii, .{poгo6ицький P-', Аьвiвська o6л. _ ???) -
tUlе}I oУH, yчите,rь. B |946-48 pp. y 36poйнoмy пiдгliллi.
Пеpeвеp6oваний MГБ. У 

"pyд*'i 
1953 як зв'язкoвий пpи6yв з Укpaiни

в Fliмеvнинy' згoAoм y Мlorrхен. Пеpe6yвав пЬ наглядoм Б. Пiдгайнoгo
як pефеpента кpайoвих зв'язкiв тa пpo,киBaв в Англii. Пpиiхaвши дo
Мюнхенa 8.I.1954 6езвiсти пPoпaв.

Kладovкий itocиф (l1.I.1906, Аъвiв |4.|х'|994, Аьвiв)
свящeник УГКЦ' Haвчався в Бyvaцькiй гiмнaзii, зaкiнчив Аьвiвськy
семiнapiю (1928), вiд^i't iстopii Bapшaвськoгo yнiвepситетy; за:мстив
y Pимi Aoктopськy дисеpтaцiю.3 1930 _ свящеtlикt A}1якoн. У 1931
за пPизначеннЯIrt митP. lllептицькoгo стaB свящеtlикoм AJrя пoлiтв'язнiв
y тIoPмD( ,,СвятиЙ Хpест'', Bpoнки, Paвиv, TapнЬ, Biснич. Чepeз ньorю
пiдтpиvryвaвся зв'я3oк iз пPoвoAoм oУlI, зoкPеп{a C. Бaндеpolo
(пpoнoсив fPvlшrcИ' зaклеенi в oлiвцi, кни)I(ки iз заrшифpoваними
пoвЬoмлeIrнями). 3 19З3 _ спiвpo6iтник y цеpквi св. Iopа y Aьвoвi,
y 1938 _ акaдемiнний дпrlпастиР' пaPoх y Клепapoвi. Пpoтяrюм 1936.
38 BиAaвав )I(}Pнал..Aицapствo Пpeсвятoi Бoгopoдицi',. У 1938
3aaPeшrтoвaний пoльськolo пoлiцiеro. 3вiдьнений 3aвдЯки клoпoтaнню
МитP. Ll[eптицькoгo.2,IX.|939 стaв в'язнем кoнцта6opy в Бepезi
Кapтyзькiй. У листoпaдi 1939 пoслaний TTTептицькиМ Ao Bатикarтy з

^истoм 
дo Папи, a вiд KЕ oУIl _ Ao A. Мельrтикa. Ao 1941 пеpе6yвaв

нa 3aхoдi. У 1941 _ паPoх y Кисвi. У |943 _ Kaпeлaн 30-гo пoлкy
дивiзii..Гaличинa''. У 6o.rrх пiд БPoдаlvти 6yв тял<кo пopaнeний. У тpaвнi
1947 apeштoваний. Hезвая<аloчи нa двa poки дoпитЬ' пPaвoсJlaвниIv{
митPoпoлитoм стaти вiAмoвився. 3aсyд2кений нa 10 poкiв. Пoкapaнrrя
вiд6yвав y та6opах Bopкyти, Мopnoвii. 3вiльнений 1.иI.1956. Пpoтяroм
13 poкЬ пPацIoвав ваtlта)кtlикoм швейнoi ф6pики. Пiдпiльнo пPoвадив
свящeницькy Aiяльнiсть (хpeстив, спoвiдав). У 1980 встyпив y чиrr
стyAитiв. Пoхoвaний y Aьвoвi на Янiвськoмy цвинтаpi.

Кдимtв Iван - 
..Аегендa'', ..МapпtаlЦ'', ..Кyлi6a'' (29,X,|909,

с. Ciлець Белзький, СoкaльськиЙ p.н, Аъвiвська o6л. - 4.хII'|942'
Аьвiв) _ rrpoвiдrий член OУH. Hавчався y сoкальськiй гiмназii (192|-
29). Пpoвiдник нaцioltaлiстичнoi лarrки в гiмназii, члeн пеPIцoi ланки
УBo, ствopеtloi П. Calroцьким. |929 p. встyпив нa пpaвниний
факyльтет AьвЬськoгo yrliвеpситеry. Пластyr| (9 кypiнь

бiorpoфivнi дoвiдкн

iм. П. .Д.oporшенкa). oдин iз opгaнiзaтopiв пoвiтoвoi та oкpyя<нoi
It{еPеЯ( Coкальщиви, opганiзyвав Boлинсьr<y oкPyry. У вaс пацифiкaцii
(1.D(1930) Йoгo сильнo lo6илvt й кинyли в кPиIтиIso я<oвкiвськi yлаIrи.
Чaстo 1в',язнювaнo: 1|.I.1932 нa 6 мiсяцЬ зa пPoтипo.ltьсЬt<y пPoмoвy'
28.xII. 1933 p. нa 15 мiсяцiв зa нaлеяснiсть дo oУH i кoльпopтаяс
лiтеpaтypи. 1935 p. - пpoвiдrrик Coка.irьщияи. Biд6yдoвyе мepелсy oУH
Coкaльщини, 3ахiднoi Boлинi, Пoлiсся. Cеpпень |935 сiченЬ
1936 pp. - в'язeнь кoнцтa6opy в Беpезi Каpryзькiй. 3l.VIII. 1937 p.
нa пpoцесi 42 сryдентiв y Ayцькry зaсyд)кеrrий нa 10 poкЬ )в'язtlеtltlя.
У |939-40 pp. y Кpакoвi кyPсаIrт стаPrциIIськoi rцкoли
iм. Koнoвaльця. Ha пoчaткy |94О p. скеpoвaниЙ PП oУн нa пoст
кpaйoвorю пPoвiAIrика п3У3, y гPyAIli oчoлив пpoвiд yсiх yкpaiнських
зеIvlель (пiсля зaги6елi .A,. Миpoнa). B ypядi, пporюлorцeнiм .A.еpя<aвним
ы<тoм 30.VI .|94| p., - мiнiстp пoлiти.*roi кooPAиrraцii. Аpeштoвaний
y Аьвoвi 4,хI.|942 P. та зaкатoваний Bipзiнroм, якolvly 3а,Iвив: .,Я вясe
вaм сказaв' щo нaзиваIoсь Климiв-AeгенAa i нiчorrc 6iльrцe не скФкy.
Bи _ 6андити' orgгryваJlи Укpаiнy i rpa6yете, з вalvrи rcвoPити нe 6y.Цy''.
Гoлoвнe кoмaнAyвaннЯ УfIА вiдзначилo йoгo як пePlцoгo opгaнiзатopa
тa iдейнoгo нaтхIlеIlникa вiддiлЬ УГIA, пiдвищивlци пoсмеPтtlo Ao
сЦ/пеtlя геIlеP€иa-пoлiтвихoвника та вiдзнaчeнo 3oдoтим Хpестoм
зaслщи УfИ.

Kлячdвськи|t lwпtцo - 
..Клим 

Cавyp'', 
..oщllм'', ..Бlлаш'',

..Бльot{д',, .,o}teлян Кpимськrrй'', ..Паt{ас Мo"}ry'' (4.хI.1911,
м. 36аpая<, Tеpнoпiльськa o6л. |2'II,|945, 6iля с. Cyськ,
КoстoпiльськltЙ p-tl, PЬненськa o6л.) - пpoвiдний член oУH. |932 p'
закiнчив стaнислaвiвськy гiмllaзiю' тaм сaмo всryпив в oУH. CтyAeнт
Aьвiвськoгo toPиAичttoгo факyльтеry. У |934-З5 pp. сJry)кив y
пoлЬсьKoIYry вiйськy (стаplший стpiлець). Biв кpамниlцo нapoднoi тopгiвлi
y Cтаниславoвi. Аpеrштoвatтvtit у хсoвтнi |937 p., зa 6paкoм AoкaзЬ
звiльвевo. Член yпPaви спopтoвoi opгaнiзaцii ,.сoкiл'' y 36аpаясi
(1938). 06ласний пpoвiдник Юнaцтвa Cтaнислaвiвщvtм (|939-40)
тa пPaцro€ 6ylсалтepoм-peвiзopoм y ..Плoдooвoщi''. Аpешrтoвaвий
10.D(. 1940 P.в lvr. .Д,oлинa. 18.I.L941 p. нa пpoцесi 59-ти заryрr<ений
дo смеpтнoi кaРи' ЯI(y зaмiненo нa 10 poкiв тlopми i 5 зaслаяня.3
пoчaткoм вiйяи вивeзerrий Ao 6epAинiвськoi тtoPми' звiдки пPи
нa6лихсeннi фpoнтy йoмy вAaлoся виPватись' |94I p' o6лactrvtit
пpoвiдник м. Aьвoвa. Бр сepeд aPеIIIтoвaних 15.D(. 1941 p, сидiв y
в'язницi rIа вyл. Aoнцькoгю. Bpятoвaний 3aвдЯки втРг{aЕнIo митP.
lШептицькorю. 1942 p. _ кpaйoвий пpoвiдник П3У3, vлен Пpoвoдy
oУH, opгaнiзaтop i пеprшиЙ KoмаIrAиP УtIА (1943). Bц ci,тtтя |944 p.

кoмaнAиP УfIА-ПЬнiч' чдeн гBIII УгIA, мaйop. Пoсмеpтнo
пi.ппищeний Ao пoлкoвникa тa rraгоPoд.ясeний 3oлoтим Хpeсгoм 3aслyпa
УfIА, 3oлoтим Хpестoм Бoйoвoi 3aслщи УГIА 1 клJrси.

Krrиш 3инoвlй - ..Pенс,', ..Poбеpт'', ..Мo)сlаIрlоl|,|,,,,,Ял'чtcЬкt|fl'',
..Tаpaс'' (16.vI.1906, м. Кoлoмия, Iвавo-ФpaякЬська o6л.
|4.X.|999, Topoнтo, Канaдa) пPoвiAний .utен oУtl. 3aкiн.rив
Кoлol'тийськy rirvтнaзiro, юpидинниЙ фlglльтет Aьвiвськoгo yнiвepситетy,
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Михaйлroк, aвтoP спoгaдЬ тa дoслiдя<eнь з iстopii УBo-oУtl.
Пoхoваяий на цвинтаpi св. BoJroAиIwиPa в м. oкзiл. 

-

виiхaв за кoPAort' спiвpo6iтник вiйськoвoi pефеpeнrypи ПУHy,
iнстpyктop вiйськoвих виrшкoлiв в Iтaлii AлJI хoPватських yстаrшiв. lШеф
штa6y opганiзaцii наpoднoi o6opoни .,Каpпатськa Ciч'' (oнoкс),
Bеpхoвний Кoмандalrт 36poйних Cил Каpпaтськoi Укpaiни (oсiнь 1938
_ 6еpезнь 1939) . Aвтop пpaцi ..Укpaiнськa вo€ннa дoктpиtlи''.
Poзстpiляний yгoPськиМи вiйськaми.

Koнoвалеlр €вген - 
..Blpа'', ..,Д,lд'',..Аlдд19'' ( 14.vI. 1891,

с. 3aшкiв, .ЖoвкЬськиЙ p-н, Aьвiвська o6л. - 23,v.1 938, Poттeplaм,
Гoллaндiя) _ визнaчниЙ yкpaiнський вiйськoвий i пoлiтичний Aiяч'
3акiнчив Укpaillськy aкадeмivнy гiмнaзiю, пoтiм llавчaвся нa

|9|7 в Кисвi сфopмyвaв кoPпyс Ciчoвих Cтpiльцiв, пoлкoвник Аpмii
УЕIP. У сepпнi 7920 cкликaв y Пpaзi з'iзд yкpaiнських стaPIIIиII' нa
якo}ry 6yлo ствopеllo УBo та 6yв o6paнvtЙ Кoмaндaнтoм opгaнiзaцii.
У |923 внаслiдoк кoнфлiктy з Петpyrшeвиvем €. Кoнoвалець
вiдмoвився вiд кеpiвництвa УBo, пPoте в 1924, пicля тpaгeдii з
o. Бaсаpa6, пoвеPtlyвся в Укpаiнy нa 3aклик ч^eнiв УBo. Poзipвав
стoсyнки 3 уPяAoIvl 3УнP тa yсyнyв з УBo ..сoветoфiлiв'' tIа чoЛi з
o. dyмiним. У |929 нa I Кoнгpесi oУH 6yв o6paниЙ Гoдoвoro
opгaнiзацii. Bi^ 1926 )кив y Беpлiнi, 1930 iз сiм'еto oселився в Жeневi,
пPийtIяв литoвське гPoмаAянствo. У 1936 vеpез iнтpиги pадянськoi
влади 6yв змyureний пеpе6paтися в Pим. Йoгo аrоиввa дiяльнiсть щoдo
poз6yпoви oУH, нaмaгaпttя пoPyIIIити yкpаiнськy пpo6лeмy в Aiзi
Haцiй, пoстiйнi спpo6и IIaлaгoAити пiAгriлля в paдянськiЙ Укpaiнi
вик,lикa,lи зaнепoкo€ttllя в Мoсквi. 25.v.|9З8 €. Кoнoвaльця
пiдстyпнo в6ив aгент PаAянських спецслyяс6 П. Cyдoплaтoв

бiorpoфirнi дoвiдкн
..Пaвлyсь''. 

Пoхoвaний y PoттepAaмi на кладoвищi Кpoсвiк, У 199|
в 3aruкoвi, в PoAиIIIIoмy дoмi Кoнoвaльцiв, 6yлo вiдкpитo мyзей i
встaнoвленo пaм'ятник.

Koнoнеrrкo Koстянтин Cеменoвич - 
..fI. 

oделскo'' IrаPoAився в
1889 нa Cлo6oя<aнщилi. Hазчaвся tlа аrpoнoмivнoмy вiддiлi
Хapкiвськoгo 1пliвеpситецl. 

lЬeн I.{elrтpальнoi Paди вЦ Poсiйськoi
сoцiaлiстиrтнo-демoкpатиvнoi пapтii (менrшoвикiв). B |92|-24 pp,
зaвi'Цyвav вiддiлy наPoAнoгo кoмiсapiатy земеJlьtlи)( спpaв УPCP, 7924-
30 - диpектop Bсеyкpaiнськoгo сiльськoгoспoAaPськoгo 6aнкy. У |91'9-
30 p. пpoфсop Хapкiвськoгo кoмеpцiйнoгo iнстиryry, Iнстиryгy
зеIvl,lеyстPoю УPCP. 3aсyддeний дo 8 poкiв 3а спPoтив кoлeктивiзaцii.
Ha емiгpaцii з |94З. Член ПpoвoAy 3ч oУH, активнo спiвпpaцював
з C. Бarlдepoю. 3 |954 в oУH-з та в 3П УгBP, пPацIo €  з 1951 y
видaвництвi ..Пpoлoг'' (Hьro-Йopк). .Д,pyкyвaвся в ..Укpaйськor,,тy

сaмoстiйникoвi'', pедаryвaв сyспiльнo-екoнoмiчний AoAатoк тDкttевикa
,.Cу"rаснa 

Укpaiнa,,. Пoмеp 28.wII.|964 тa пoхoвaний нa цвиптаpi y
м. Бщoн, l.цтат нью-AЯ(epсi, CL[И. Aвтop 6aгатьoх стaтeй, 6poшyp,
пpацi ..Ukгainе атrd Russiа, а history of thе есonomiс геlation Ukrainе аnd
Russia 1654-1917" (1958).

Кopддoк Бoгдан - 
..Ai*'', ,,FIoB||Й,', ..юх'', ..Apкас',, ..снlп,

(17.I. 1908' АьвЬ _ 26,II,|988, Мюltхеtt, Hiме.г.пrна) - пpoвiдrий злerr
oУH, щl6лiцист, гeo^oг. Плaстyн (3 кypiнь УCП ..Aiсoвi нopти'').
3акiнчив Aкaдемivнy гiмназito (|926>. CтyAент ,rьвiвсьKoгo
ytliвеPситетy i пoлiтeкtiки. Член УBo, Пpoвoлy сУнМ. 3aсryпник
пpoвiдника Юнaцтвa КЕ. B'язень пoльських тIoPем. Biд квiтня 1932
пo сiчень 1933 _ пpoвiдllик кЕ oУ}I lla 3У3. У 1933 пoстaнoвolo
сyлy oУH 6yв звiльнeпий з пoсади y зв'язкy з пPoв.uloм ексy в ГopoAкy.
Пepeвeдeний дo Беpлiнa, спiвPo6iтник ПУHy i УПс. y''oктop фiлoсoфii
(1937). B'язень нiмецьких тIoPем i кoнцтa6opiв Cаксeнгаyзен i Авшвiц,
N9 |24...? (|941.44), Пiсля вiйни шa eмiгpaцii. Hезвая<aючи tlа
нeAУtУ, 6epe aктивнy }п{aсть y гPoМaAськo-пo^iти*rolvfy )киттi: € tUlеttoм
3П УгBP, oчo,llo€ oУH-з, пPацIo€ гoлoвIlиМ PeAaкгoPo}I 

..Укpaiнськoгo

самoстiйrrикa',, в pедкoДегii )кyPнaлy ..Cyнaснoстi''. Пpoфсop УBУ i
УTГI (Мroнхен). Пoхoвaний нa цвинтaPi Bестфpiлгoф.

Koс Mapiя (1.III.1914, c. Уrнiв, Coкaльський p-rl, Aьвiвська o6л.
- 3.VIiI. 1934, Aьвiв (?) _ пPoвiAIIа Aiячка oУH. oсвiтy здo6yвала
y львiвськiй гiмнaзii сестep Bасилiянoк. ГЬасцrнкa, ryPтoк 

..Пцiлки''

кyPеIrя ч. II iм. Мapти Бopецькoi. Hавчалася нa факyльтетi мiprrицтвa
AьвЬськoi пoлiтехнkи. oчoлloвалa двo.rУ Poзвiд)rвa^ьнo.6oйoвy
п'ятipкy кЕ oУtl Ao сePедини 1930-тих PP., Ao якoi вxoAили: Bipа
Cвeнцiцькa, .Д,apiя Гнaткiвськa, Катеpина 3apицька, Гaнlla HеAзвецькa.
3а веpсiями: мo)кJlивo пolvlеPJra y Aьвoвi 72 cepпtlя вiд вая<кoi фP',
пневмoнii (зa iнruoю y rкoвтнi вiд ry6еpкoльoзу); 6oюlись пoлiцiйних
тyPтyP пoкiнчилa 

'(иттЯ 
сaмoryбствoм, пPиrrявulи oтPyгy в piднoмy селi

тa пoхoванa нa мiсцевoпry цвинтаpi.
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Кoссак 3енoн - 
..Tapнaвський'' (|.N.1907 , м. .Д,poгo6иv,

Aьвiвськa o6л. |9.III.|939, с. Coлoтвиtlo, Tячiвськйй P-н,
3aкapпатськa o6л.) чiльний Aiя.l oУн.3aкiнчив гiмrraзiю в
dpoгo6инi (1926), нaвчaвся в toPиAичнoг"ry фaкyльтетi Aьвiвськoгo
yнiвеpситeтy. Плaстyн (18 кypiнь iм. I. Фpaнкa). Члeн oBКУГ, в
Пpoвoдi сУгIМ (|928-29>, пoвiтoвий пpoвiдrrик УBo lpoгo6и,+lvtllvl
(|927 -29) тa oУн (|929 -31>, oAltoчасtlo 6oЙoвvtЙ тa
opтанiзaцiйний pефеpент кЕ oУH (1929-31), спiвpo6iтник..Бroдeтеня кЕ oУЕI нa 3У3,. Cпiвaвтop ,.44-х пPaвил 2K'1ттЯ

Kpавцtв Бoгдан - 
..ГP"ф'', ..oстап'', ..lIIевчик'' (5.v.1904,

с. Aoп'янкa, Poяснятiвський P-H, Iвaнo-Фpaнкiвськa o6д.
2|.XI.1975, Hью-Йopк, сIIIА) _ пpoвiA}rий дiяч oУH, вiдoмиЙ
yкpaiнський пoeт' ,t(yPнaлiст. Hавчaвся y флii Акaдeмiчнoi гiмнaзii
y Aьвoвi' стyAiloвав фiлoсoфiro y Аьвiвськoмy тarмнoмy yнiвеpситетi
та пPaвo в щiвеpситетi Яrra-Казимиpa (7928-30). Гoлoвa Укpаiвськoi
стyдентськoi гPoмaди. Hалe*сaв дo кеpiвнoгo склаAy oBкУг. У |927 -
29 pp.- гo,loвa сУ[IМ, vлен УBo, пеpший пpoвiдник кЕ oУн. У
1930 6yв засyдлtений на 3 poки. Пiсля звЬьвeнrrя став зaстyпrrикoм
пoлiтичнorю pефеpеrrта кЕ oyн B. Янiвa. У 1934 зaapеrштoвarrий тa
р'язtreний y кoнцтa6opi Беpeзa Кapтyзькa. Пiсля звePнеtIь
IvrитPoпoJrитa Шlептицькoгo 6yв 3вi^ьнеBий iз пo6uтими ниPкaми.
ПpaцЬrrик pедакцii газeт .,Гo.пoс нaцii ' ' , ..Гoлoс'' y Aьвoвi (1936-3s).
Hа пoвaтry dpyгoi свiтoвoi вiйни opгaнiзaтop мiлiцii y Aьвoвi, згoдoм
емiгpyвaв Ao Беpлiнa тa PeAaктoP гa3ети ..Гo^oс'' ( 1940-45).
3yстpiнався з БaндеpoIo, iздив дo Pимa нa IIеPeгoвopи з Мeльникoм.
Пiсдя вiйни )I(ив y 3ахiднiй Hiме.rнинi, вiдiйшoв вiд пoлiтивнoi
дiяльнoстi. У 7949 oceлvtвся y Фiлaдельфii (сII]А). Biд 1955 _
зaстyпrrик гoлoвнoгo PеAaктoPa гaзети ..Cвo6oAa''. Aвтop пoетинних
з6ipoк,..A.opoга'' (|929), ..Пpoменi' ' (1930), ..Coнети i стpoфи''
( l933), . .oстання oсiнь' '  (1940), . .Кopa6лi ' '  (1948), а такoЯ(
пepеклaдiв, чис^еtltlих пy6лiцистичниx тa наyкoвиx пPaць.

Кpyпlелькищкий Arrгtн (4.VIII.1878 _ 23.X.|937) вiдoг'тий
гPoмaдськo-пoлiтичний дiяч. Hалея<aв дo пpoвiдrrиx .lленiв Укpaiнськoi
paл.икальнoi паpтii в Галичинi. У |929-33 pp. PеAaryвaв я(}РнаJlи
paдднoфiльсЬкotю спPям)rвalrtrя ..Hoвi шляхи',, ..Кpитикa''. У тpавнi
|934 oтPиIvlaв запpoшeння вiA PaдЯIrсЬкoгo yPядy нa пoстiйне
пPo)I(ивa}tня y )Ъpкoвi. Пеpеiхавrши тyAи, y лисгoпяAi 6yв apeштoвaний
paзoм iз синaDlи Iвaнoм тa Tapaсoм зa звиlryBачeнняt}t y зв,язках з
oУH. Пiзнilдe всiх тpьox poзстpiляли. Iншi 'rлени PoAиrrи зaгинyли y
кoнцтa6opaх.

6iorpoфirнi дooiдки

Kрьrшiпський oлeксанщl - ..Гopн'', ..GP"' 
Q7(iн.)27.wII. 1910,

??? - ???) - плaстytl' чден oУH. 3акirтчив Aкaдемiчнy гiмIlазiro
(1930). Пopyнник пoльськoi apмii. Пpaцiвник вiйськoвoi peфpентypи
Пpoвoаy oУH-p в Рa}Iзi сoтtlика. 3aстyпник кo}leнAантa стаpшинськoi
l!!'кoди iм. Кoнoвaльця. Bиr<.пaдач' aвтoP пiдpyпrикЬ ..CтpЬець в пoлi'',..Bпopяд'', якi викopистoвyвaдися пiд час вiйськoвих виlцкoдЬ oУЕI i
УгIА. У 6еpезнi |943 у Aьвoвi аpештoвaний rестаIlo. Cтapurина дивiзii..Гaли.тина''. 3агинyв ймoвipнo в 6oях пiд Бpoдами.

Кyслrlсь Михайлo - 
..Tеpеlt'' (???, c. Cтaввaни, Гopoдoцький p-

н, Aьвiвськa o6л. _ ???) - член oУH. 3a нaпaд нa пorцтy в м. Гopoл,ry
заryддeний дo 5 poкiв, вiдсидiв iх в тlopмi Bpoнкaх дo 16.V. 1938. B
квiтня, 3a iнiцiативa 3. Кoссакa, I. Paвлика, P. Ш[yхевина, йoмy
з€rпPoпoIцIва^и opгaнiзyвати втечy C. Бarrдеpи, який вiд6yвaв y Bpoнках
AoсмеPтне р'язнення. Bilr пiдкyпив в'язничних стopoя<iв Петpa
3a6opoвськorю, Янa Иoзьвiкa, Biцентa Кyявськoгo. 3 низки пPичиIt тa
aРеIlrтy в'язtlичних стopoхсiв втеvy вiдмiнили. ПoAaльшa AoлJt невiдoма.

Кyuпета oме.лян - 
,.К5пцaвий" (22.vII.7924, c. Гai, Бpoдiвський

p-н, Аьвiвськa o6^. _ 18.vI.2005, м. Утpeхг, Гoллшrдiя) _ гPoмадськo-
пoлiти.rrrий дя yкpaiнськoi дiaспopи, tUlеtl oУн. Haвчaвся в
Tеpнoпiльськiй гiмнaзii, в Ioнацтвi oУI{. Блиський спiвpo6iтник
C. Баядеpи. Biд |947 пPеAстaвник 3ч oУtl нa Гoллaндiro, в 1951-
59 pp. пpисщlriй lIa всiх кoнфpенцi.я:< 3ч oУH i зaсЦarlнях П3Ч.
Автop 6aгaтьoх rrayкoвиx i пу6лiцистиvних пPaць' иеtl pеддoлeгii..Bизвoльtloгo tttл.Е<y''. Haгopoдх<ениЙ opAeнoм ..3a зaслyги''. Активtlo
пPoпаryвaв вшatryваtltи пaм'ятi Cтeпанa Бaндepи. Пoмеp y tшпиталi.

-. Aе6аAь Микoлa - 
..Чopт'', ..Mаpкo'', ..rгop'', ,,сrrt|6ь^,',..Blльltий'',

..Мaксим Py6ан'', ..oлег'', ..Яpoпolшс'' (23.xI.i910, .. Hoвi Cтprлищa,
Ж'идaчiвський P-', Аьвiвська o6л. _ 18.vII. 1998, Пiтс6ypr, сIIIA) -
пpoвiдниЙ Aiяч oУн. 3aЁrl.rив гiмназilo y Аьвoвi в 1930. !Lпен Пластy,
сУнМ, УBo з 1926 p. Кеpyвaв мoлoAiл<ними виrшкiльними та6opaми
в Каpпaтaх. У |932 - пiдpефpент Юнaцтвa тa зaстyпник 6oйoвoго
peфеpентa в КЕ oУH. У |9З2-34 pp. - зв'язкoвий мiлt KЕ oУll i
ПУHoм. Poзpo6ив плaн rraJIaN/ нa пoштy в м. Гopoлкy. Бpав }Д{aсть
в opгaнiзацii aтeнтаry на Псpaцькoгo (15.vI.1934).3a цe 6y"
засyддeний дo смеpтвoi каPи' яr<y замiниди на Aoвiчне р'язнeння. Член
PП oУI{, APyrий зaстyпниK C. Бандеpи. Увiйшoв Ao ствoPеtIoIb
10.шI.1940 y Кpaкoвi пoвстаtlськoгo штa6y oУtl Як нaчальIlик
вiйськoвoi poзвiдки. У |94| - luteн У!,П (мiнiстp Aepясaвнoi 6езпеки).
Bипаддoвo вPятyвaвся вiд мaсoвих аpеruтiв reстaпo y липнi |941. У
194|-43 PP. - ypящllovиЙ пpoвiлник oУH. opгaнiзaтop i кеpiвник
пepшoi (веpесeнь |94|),.lpщoi (квiтеш |942) i тpетьoi (лют:иЙ |943)
кoнфpенцiЙ oУн. У 194|-44 PP. вЬ пеPегоBoPи з пoльськolo Аpмiеro
Кpайoвolo пpo спiльнy 6opoть6y пPoти пaцистськoi Hiме.rчини. Кoли
1З.v.194З в oУH 6yлo зaпpoвaд)кeнo кoлeгiальне кеpiвництвo _ 3-
члeнне 6ropo (IIIщeвиЧ, Мaт.пa, Мaiвський), М. Ae6едь вЬмoвився вiд
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rraстi y Пpoвoдi. Пiсля III HB3 стaв pефepeнтoм зoвнiщних зв'язкЬ,
oчoлив Гoлoвнy pалy oУH. У |944 _ }^{aсник B3 УгBP. Toдi лс
o6paний гeflePaльним сeкPeтaPeм зaкoPAoнних спpaв УГBP. Bиiхав нa
3ахЬ для встанoв^еtlня Aиплolr'aти.пrих стoqпrкiв. Пpoтятoм 1945-
47 pp. пеpe6рав в lталii, yпPoAoвlк |947-49 pp. y 3aхiдrriй
Hiмeччинi. Пiсля вiйни _ члеtt 3ч oУH. Пiсля пеpехoдy в oпoзицLo
6yв виr<,rroвений iз 3ч oУЕI нa Haдзвинaйнiй Koпфpенцii (сеpпень
|948)' oдин з кеPiвrrикiв 3П УгBP. У 

"pyд'i 
1949 пеpеiхaв дo CIШA.

У 195З-74 pp. oчoлювaв дoслiдницькo-виAaвничe 6юpo ..Пpo.ltoг',

(Hью-Иopк), з 1974 _ члeн Paди AиPeктopiв 6юpo, а в 1982-85 pp.
зaстyпник AиPeктoPa 6юpo. Члeн видaвничoго кoмiтеry ..Aiтoпис

УfИ'' з 1975. Автop спoгяAiв i rсrиги ..УгIA, (|946)'

Ае6едр.Гнаткiвська .Д,аptя - 
..oд,' (22,х'.79|2, с. Cмoдrrе,

КoсЬський p-н, Iванo-ФpaнЁвськa o6л. _ 24.N.1989, м. Йo*'*еpс,
сIIIА) - вiдoltrа Ai.rпrка oУH. 3aкirтчилa львiвськy гiмназiIo ..Piдlroi

шtкoли''. Члeн,.Пдaсry', та oУH (з 1930), зв'язкoвa КЕ oУH, нлен
poзвiдyвальнoi гpyпи на чoлi з Мapiеlo Кoс. Ha Bapшaвськoмy пPoцесi
6улa зaсyд)кенa нa 15 poкiв. У мoкoтiвськiй тюpмi (Bapшaвa)
oAP}Dкилaся з Микoлoro Ae6еAем. Biл6yвалa пoкаPaння в я<iнoнiй тюpмi
y Фopдorri 6iля м. Бидroщa. У веpеснi |939 лpи тpaяспopryвaннi
в'язнiв yтеклa. У сiчнi |944 paзoм з Aoчкoto 6yлa зaapеurтoвДta reстaпo
тa вiдпpaвлена Ao кoнцтa6opy Pавенс6ypюк. Biд 1950 Pазoм iз
М. Ае6едем пPo}l(ивалa y CIIIA. Пoхoвана нa кладoвищi Caщ Бayнд
Бpy*.

Aемик Микo.па - 
..CeпицIин'' (4.N.|9|4, с. Coлoва,

Пеpемиrшлянський P-н, Aьвiвська o6л. 7.х.|941, Миpгюpoд,
Пoлтaвська o6л.) - пpoвiдний Aiяч oУ}I. Haвчався в Акaдемiчнiй
гiмнaзii y Aьвoвi, a 3 я(oвтttя |93З - нa мaтемaтичIIo-пPиPoAничoмy
вiддiлi AьвЬськoгo yнiвеpситетy. 2|.X.1933 y PaдДlсЬкoмy кoнсyльствi
y Аьвoвi викoнaв aтеrrтaт нa oлексiя Майлoвa - спeцyпoвнoвФкeнoгo
ГПУ, який пpи6yв iз Bаpшaви пPиN/цIити aкцii пpoти гoлoAoп{oPy в
УссP й oзнaйor"rитися з дiяльнiстlo oУH. 3a дopr|еrrrr,Iм Cталiнa
o. Мaйлoв пepeвipяв Aiяльнiсть PaAянськш( пPеAстaвництв. У6ивствo
мaлo засвiдчити пPoтeст пPoти oPгaнiзoванoгo гo^oдy нa схoAi Укpaiни.
Пoльська владA нe 6aя<aлa зaйвorю Poзгoлoсу' тolvfy в>ке 30.Х. 1933 йoгrэ
зaсyAиJlи нa дoвiннe yв'язeння (смеpтнoi кaPи yrrиIclyв зaвAяки
непoвнoлiттto). Biдсидiв 6 poкiв. У веpеснi |939, з пoнaткoм вiйни,
вийшoв на вoлlo. Cтaв зaсц,пtlикotr{ кpайoвoro пpoвiдника oУt{. У
|94| oчoJlив Cepeдrro пoхiднy гPyгry нa )Gp*Ь. У я<oвтнi |94| в
Миpгopoдi 6yв схoплeний i poзстpiляtlиЙ rестaлo.

Aeнкавський Cтепaн - 
..3aл5/:кEий'', ..Кoв8ль'', ..МаpкеBиЧ'',

..CеDtеt{' ' (6.VII'1904, с.3атъiздя, Tисменeцький P-', Iвaнo-
ФpaнкЬська o6л. - 7 'хI.|977 , Мюнхeн, Hiмe.птиrra) - пpoвiдrий влeн
oУ}I. 3aкiячив Cтaнислaвiвськy гiмнaзiю, стyAент фЬoсoфькoгo
фaкyльтетy AьвЬськoгo тa КpaкЬськoгo yнiвepситeтiв. У |920-х - oAиtl

Бiorpoфilнi АoBlАх,||

iз лiдepiв oBкУг, ч,lеtt пPoвoAy сУI]М (|926-29). Paзoм з
C. oхpимoвичем тa I. Гa6pyсевичем PеAaryвaв пiAпiльний 6юлgтень
..Ioнaк'' (|928). Ae'reгaт вЦ CУHМ нa I Кorгpeс oУH (BЬень, |929,.
У |929-3| PP. Цеoлoгi.пrиЙ peфpент в КЕ oУH нa 3У3. oпpaцIoвaв
,Д.екалoг oУн. У ,rистoпя\i l93 1 apeштoвaяий. У веpeснi |932 tla
..пpoцeсi кoвгpeсiвцiв'' зaсyддений нa 4 poки. Bивезений Ao тIoPми в
Aoмя<i з 5 iнrцими..кoнгpесiвцями''. Пiсля |939 _ y Кpaкoвi, ялeн
Пpoвoдy oУH-p, пPoпaIaнAистський peфepент. 29 

^илt|Я 
|94|

аpеrштoвaний rестallo. Ув,язrreниЙ y кoнцтa6opi Aвшвiц (N9 4973 1)'
le 6yв тя)ккo пo6цтvtЙ пoляKaми. 3вiльнений lg.xll.1944. CпЬтвoPець
3ч oУн, нлен ПpoвoAy. Bh гpyлrrя 1950 дo квiтня 1951, кoли Баядepa
вiдмoвлявся вiд кepiвlrицтва, i пpoтягoм 1959-68 - Гoлoва Пpoвoаy
3ч oУЕI. Пiсля тoгo, як у 1968 нa IV B3 OУH oкpемий Пpoвiа 3Ч
oУH 6yлo лiквiдoвaнo, a Гoлoвний Пpoвiд oчoлив Яpoслав Cтецькo,
займав piзнi вaясливi opгaнiзaцiйнi пoсти. Pедaryвaв гaзeтy ..L[Ь.о<

пepемoги''. Пoхoвaний на цвинтаpi Baльлфpiaпэф.

Aoryш oмелян - 
,.IBаrriв'', ,. €Bген'', ..o. [. стeпьtr|в,, (???.1912,

??? _ 199?, м. Cент Ayiс, сIIIА) _ пpoвiдний члeп oУH. CтyAент
Aьвськoi пoлiтeхнiки, Гoлoвa Cтyдентськoi pепpезентaцii CУCoП У
1937-З9 pp., зaapештoвaний з iншими yчaсItиKaми Koнгpeсy
yкpaiнськoгo стyAеtlтстBa y Аьвoвi ( 1939). Член УHК в Кpaкoвi
(194|). Pефpент пPoпaгa[IAи в Кpaйoвoмy Пpoвoдi oУH нд ПсУ3
y .Д,нiпpoпетPoвськy (|942-43), yчaсник III }IB3 oУH в сеpпнi
|943 p., .rлeн Пpoвoлy oУH, peфеpеttт пPoпaгaнAи' oAин iз гoлoвних
opгaнiзaтopiв пPoвeAен}rя Пеprшoi Кoнфpeнцii пollевo,leниjх наpoдiв
Cхoлy €вpoпи й Азii (21-2o.хI.|943>, aвтop Aoпoвi'п,i 

..Пoдiтичнi

зaвAaнrц пoнeвoлеtlих нapoдiв''. Pедalктop я(yPнaлy ..IAея i нин'' (rriтo
|944). ПoлiтичниЙ pефpент УfIА-Пiвнiч' )п{aсник пеpегювopЬ 3
пPеAстaвникaми yroPськoi apмii нa Boлинi i згoAoм y Aьвoвi. Учaспик
83 УгBP (11-15.иI.|944), Biдпpaвлений paзoм iз Apyrкинoю нa
емiгpaфro в 3П УГBP. Пpoяtивaв в Hiме.rчинi. B 3ч oУH в oпoзицii
дo C. Бaндеpи. B CL[И декий час пРaцroвaв y видaвництвi ..Пpoлoг'',

гo^oвa 06'еAнання пpихильникiв визвoлЬtloi 6opoть6и Укpaiни. 3
пoчаткy 1960 pp. вiдiйtшoв вЬ aктивнoi гPoмaдськo-пo.liтичнoi
AUI.llьtIoстl.

AoryIп-Мешсo Кaтеpина - 
..Bеpeщдк'', ..М. B.ак'' (???.|9|2, ???,

dнiпpoпетpoвськa o6л. - |99?, м. Ceнт Ayiс, CIIIA) _ нiльний дiян
oУH. Cтyдeнт фкyльтеry мeтaлyPгii .Д,rriпpoпетPoвсЬкoгo yнЬepситеry,
iIDкеrrеP, oAPy,киJraся з o. Aoгylшем y пiдrriллi. o6лaсний пpoвiдник
oУH 3aпopiзькoi, Кpимськoi i Aщarrськoi o6дастeй (|942-43)' aктивнa
yчaфиця Пeplшoi Кoнфpeнцii пottеBoJleних наpoдiв Cхoаy €вpoпи й
мn (2|-2o.ХI. 1943), yчaсниця B3 УгBP. АeяruЙ.raс 6yла зв,язкoвoto
УfИ-Пiвнiч Ao iнoземних вiддiлЬ УпА. Увaсrrиця пеpеrювopiв з
пPeдстaвникa}1и }.гoPсЬкoi аpмii. Ha емiгpaцii в 3ахiднiй Hiме.r.лaнi i в
сIIIA. Аrстивнa AiяtпФ в 3П УгBP, Aекий чaс пPaщoвaла y видaвницгвi
,.Пpo.пoг''. Мати Aвoх синЬ.
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Aoзинський €вгeн (18.V.,7909, м. Tисмeниця, Iванo-ФpaнкЬськa
o6л, |7,xII.|977, Hью-Йopк, сIIIA) пpoвiдний Aiяч oУн.
3акiнчив Cтaниславiвськy гiмнaзiю, ropидинtlий фкyлътет Кpaкiвськoгo
yнiвepситетy. Чпен Плacтy, УBo. Пoлiтв'язeнЬ пo.llьських' нiмeцьких
тIoPeI{ в Cтaнислaвoвi, Aьвoвi, Кpaкoвi тa кoнцта6opiв Авшв\,
Мaвтгaвзен, Е6ензее з 14.DL|947 пo 6.У.|945 pp. (N, 497З2).
О6лacниЙ пpoвiдrrик oУн B Dt. МюIrхенi (|945) тa pефеpент
внyтpiшrlьoi-opгaIliзaцiйIIoi пoлiтики теPенoвoгo пPoвoдy Hiмeт.rини,
нлеIr Пpoвoдy 3ч oУH. oAин з opгaнiзaтopiв I Koнфpенцii 3ч oУн
в Альпах в 1947 p. B CIIIA з 1951' гoJloвa ooчCУ (|967-65),
зaсЦ/пtlик гoлoви Гoлoвнoгo Cyаy oУH. Пoхoвaний нa клаAoвищi в
Бayнп-Бpyry' lцтaт Hьro-.Д,я<еpсi.

Aoпатинський Юpiй - 
..КaДина'', ..ЦIейк'' (4.xII. 1906,

Tеpнoпiль - 16.ХI.1982 Гантеp, штат Hью.Йopк, CIIIА) _ пpoвiдlий
Aiяч oУн i УГIА. Poвесник i шкЬьrrий тo&lPиш P. Il[щeвина, зaкiятив
Академivнy гiмнaзito y Aьвoвi (1926) тa шкo,ry пiр<opyнrких пoльськoi
аpмii. Члeн Плaстy (l кypyrь iм. П. Cагайдaннoгo), УBo. CтyAент
IoPидичIloгo фaкyльтетy Аьвiвськoгo yнЬеpситетy' 3гoAoм вивчaв
МеAициrry в Австpii тa Фparrцii. Член ruтa6y Каpпaтськoi Civi (1938-
39), пopy.lник тa кoмaндиp пiдстаpшинськoi цIкoди в Хyстi. B 194| у
скляAi вiйськoвoi peфеpентypи oУH пiд кepiвництвoм lШщeвича' oAиtI
iз стapшин .,HахгiгалIo''. Учaсник II B3 oУн в Kpaкoвi. Bикoнyвaв
спецAoPгleння пPoвoдy oУH в |94|-4З pp. Аpеurтoвaний rестaпo i
вiдпpaвлений в кoнцта6ip Caксенгаyзен (23.N,|943-20.>L|944>, B
гPУллli |944 пoвеPlryвся в Укpаiнy як кyp'еp вц 3П УгBP i oУI{.
Cтaе членoм гBII] УfIA. Пpoвoдив пеPегoвoPи з кoмaнNrванням АК
y спpaвi пеpeмиp'я. B oпoзицii дo C. Бaндepи. Активний член 3П
УгBP, мiсii УГIА зaкoPAoнoм, пiAгloлкoвник' нагoPoд2l(еIrий 3oJroтим
Хpестoм 3аслyrи. Пiсля вiЙни пеpейхaв з Мюнхенa y CIIIА. oчoдювaв
o6'еAнaння кoлиurIriх вoякiв УГИ, пpaцroвав в AиPекIIii в-ва Пpoлoг
(Hью Йopк).

Ayркий oлексaпщ> - 
..Бoцпl'', ..Бoтддн'', ..БepщIт'', .,Aндllеlпсo'',

..,A.ем'ян'', ..K.[иl'tеIrкo'', ..Mapкo'', ..Чopкий'' (l6.x. 1913, с. Бoл.нapЬ,
Калyський P-н, Iвaнo-Фpанкiвська o6л. |3,хI.|946, KиЬ)
пpoвiдний ч;lеtl oУH. 3акirrчив гiмнaзiю y Cтaнислaвoвi. Cryл.eнт
IoPидичIloгo фaкyльтетy Aьвiвськoгo yнiвеpситетy. ПpaцЬник
..Пpoсвiти'', пoлiтв'язень пoльських тIoPем (|933-З7, |9З9). У 1937-
39 _ oкpyя<ний пpoвiдник oУH y Cтанислaвoвi. У 1939 у Кpaкoвi
6yв кypсaнтoм стaPIIIиtlськoi шкoли iм. Koнoвальця. У 6epeзвi |940 з
гPyпoto d. Миpoнa - 

,,opлика'' IIелегaльIIo пеpейrшoв y Гaли.тинy,
ytIикIIyв пaстки нКBA y Аьвoвi. Учaсник II B3 oУH в Кpакoвi,
сeкPетaP вiйськoвoi i пoлiти.пloi сеlqiй. Boroвaв y скляAi 6атальйoнy
..Haхтiraль'', пoP}п{IIик. Бр opганiзaтopoм i кoмaндиpoм Унс y
Галичинi (|943)' пеPIIIим кoм.lIIAиPoм УfIA-3ахiд (194З-44), ялeн
ГBIJI. 22.I.|945 схoплений спeцзarrэнoм HKГБ, який дlв пiд виглЯAoм
УГIA. 3асyпясений Ao смеpтtloi каPи тa poзстpiляrrий.

6iorpoфirнi дoвiдхн

Мaц'p Юдlшr - 
..Маpкo'' (28.v.|928, м. Бopислaв, .A.poгo6ицькиЙ

p-н, AьвЬська o6л. - 28.iv.1993, Аьвiв) - wteп 3ч oУн (з 1945).
B 1944 P. встyпив дo нiмецькoi пpoтиaвiaцiйнoi o6opoни. Пiсля вiйни
пеpе6yвав в тa6opах рrя пеpeмiщених oсi6 в Tpayпстeйнi,..diлiнгeвi
(Hiмe.гrинa). 3 |948 в Англii, пPaцIoвaв нa lцaхт€lх в м. Йopктayн.
B 1951 згojtoсився дo po6oти y pефеpенrypi К-3. Пo спецвишкoлaх
закикений y Пoльщy, зIюAoм у 1953 в Укpаiнy. Бр oдrим iз 3-х
кyp'сpiв вЬ П3Ч OУH схoтиеlrих МГБ тa пЬ. iх кеpЬництвoм цPoвoAив
Paшoгpy. B 1958-63 pp. нaвчaвся нa фaкyльтетi iнoземних мoв
(aнглiйська фiлoлoгiя) Aьвiвськoгo AePя(aвнoгo yнiвеpситеry. Пpaцroвaв
вчитeJreм y ulкoлaх. Автop спoгадЬ ..Пpo сe6е i кАБ poзпoвiдае..Мapкo'', Аьвiв 1996''.

Маlвський .{щищo - 
..Koсаp'', ..Coнаp'', ..Tapaс'', ..МaйЧеlfl<o'',

..Kpига'', ..3Py6'', ..K1tpгaн'', ..oм'', ..3еtflсo'', ..П. 
.фrма'' (8.ХI.1914,

с. Peклинець, Coкальський p-н, Aьвiвська o6л. 79.хII.|945, ?,
Чехoслoва.rчинa) - пpoвiдrrий .rлен oУH. Haвчався в гiтrtназii в Coкдлi.
3 1934 p - пoвiтoвий пpoвiдrик Жoвкiвщиtlи' oкPРкний пpoвiдrrик
Coкaльщини. B |939 p. opгaнiзyвaв yкpaiнськy aдмiнiстpaцilo, цIкoли
в Гpy6eшiвськolvry' Бедзькolry пoвiтах. o6лacнlЙ пpoвiдlик Хoлмщини,
yt{асIrик II B3 oУtl (Кpакiв). B |94| P. викЛадав нa 3-мiс.rг.пroмy
кrдсi y rцкoлi iм. Кoнoвальця y Кpaкoвi. oдpyл<ився зi свoеlo зв'язкoвoto
Аю6oro LШев.тик. Учасlrик пoхiдних цPyп' чleн Kpaйoвoro Пpoвoлy oУH
КиЬщиrrи. 20.к.|942 p. пoтPaпиB y зaсiлкy rестaпo y Aьвoвi нa
вyл. Ж'yлинськoгo; застpiлив двoх, сa}t' пopaяений, yгiк. Pефеpент
пPoпaганAи' 3гoAol}r пoдiтичний. Гoлoвний PеAaкгoP oPгalry oУH ..Iдeя

i чин,' (|942.| |944-45). Biд тpaвrrя |943 p. - в 3-.rленнoмy 6юpo
Пpoвoдy oУH - застyпник Гoлoви Бюpo Пpoвoдy. У гpyднi |945 p.
з .6,. Гpицaсм виPytДили на зyстpiv з C. Бaндеpolo в Мюнхeн
(Hiме.тнина) 

' 
нa чeськo-нiмецькoмy кopAoнi ttатРaлили нa зaсiлкy

tIкBА i зaстpiлився. Пoсмеpтнo iменoваниЙ гerreРал-пo.liтвихoвникoм
та нaгoPoд2кений 3oлoтим Хpестoм зaслyпa УГIA.

Мaкapyrпка Яpoслав-Iгнатiй - 
..Прoн'' (24.УI.|90s, с. Ciвкa

Boйнилiвська, Калyський p-н, Iванo-ФpaнкЬська o6л. _ 13.III.1998,
м. Мейтивyп' lцтат Hьro-dlкеpсi, сIIIА) _ .uleн УBo (1928) та oУH.
У 1926 зaкtк,тив гiмвaзiю y Аьвoвi. У 1933 yвiйrшoв Ao ск^aдc|
oчoлroванoi Бандеpolo КЕ, як pефpeнт poзвiдди y м. Aьвoвi. Ha
AьвЬськoмy пpoцeсi (1936) засyддений на 6 poкЬ. У неpвнi 1938
звiльнений. !дяlll1yвaвся нa po6oтy y Укpаiнськoi нapoднoi лiнницi. 3
пPихoAoм paдянськoi вjrади y веpеснi 1939 виiхaв. 194| oтPимaв
AипJtoм Беpлiнськoгo yнiвеpситетy. Пpацloвав лiкаpeм y Aьвoвi, кePyвaв
лiкаpнeю в Бi6pцi. Пеpeхoвyвав i лiкyвaв пoPaненш( членЬ oУн' У
|944 вutхaв дo Biдrя. Пiсля вiйни пPaцIoвaв лiкаpем y тa6opi д7rя
пepeмiщених oсi6 (DP). У 1947 пеpe6paвся Ao CfL[А, вiдl<pив меAичIry
пPaктиKy в Hью-Иopкy. У 1958 пеpеiхав дo Евaнс-Мiллс, ruтат Hью-
Иopк, пpацloвaв психiатpoм. 3 1988 на пенсii. Пpoхсивaв в МейлвyAl,
штaт Hьro-,Aдеpсi. ПoхoвaнuЙ нa цвинтapi св' .фlха в м. Гorцен.
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МалaIщlк Poман (11.xI.1913, с. Бедpикiвцi, 3aлiщицький P-н'
Tеpнoпiльська o6л. _ 5.v.1991, Topoнтo, Канaдa) - пpoвiдrrий нлен
oУн. У 193 l p зaкiнчив Кoлoмийськy гiмнaзiю. Плaсryн. У |932
зaPештoвaний пoлiцiеlo. Члeн, а згoAoм пPoвiдIrик Koлoмийськoi oкpyги
oУH (|935-37). 3 1933 - стyAеrrт Bищoi тopгiвeльнoi шкo,rи y
Aьвoвi. У |937-39 - пpoвiдник стyAеrrтськoгo вiддiлy KЕ oУH нa
3У3. У жoвтrri 1938 opганiзyвав y Aьвoвi 2}-тvtcя+lу демoнстpaцiю
нa зaхист Каpпaтськoi Укpaiви. 3apеruтoваниЙ 22.III.|939 пoлiцiеlo.
3 вepесня |939 rcpe6увaв на eйгpaцii y Кpaкoвi. Учaсник II B3 oУЕI
(квiтень |94|)' rilпeн штa6y пoхiдних гpyп. Paзoм iз 3енoнoм Матлoto
зaймaвся виIllкoлaми' opгaнiзoвyвaв Пiвденнy пoхiднy гPytry.
Apеrштoваний rестапo |4.Iх.1941. Ув'язвення вiд6yвaв y тIoPмаx
Cтaниславoвa, Aьвoвa, Кpaкoва, y кoнцта6opaх Авшвiц, Мaвтгaвзeн,
Е6ензеe (N, 57349). 3вiльнений 6.v.1945. Член теpeнoвиx пpoвoдiв
Австpii, Hiме.тчини (1945-48)' в Пpoвoдi 3ч oУH pефpeнт виIцкoлy
кадpiв, члeн Гoлoвнoгo сyAy oУ[I. У |947 зaкtнчив пpaвнинi стyл,ii
УBУ (Мroнхен), AoктoP пPaвa (..Hеo6хiдна o6opoна i кpaйня
нeo6хiднiсть"). 3 29.Ix.|948 p. мешкав y Канaш. oчoлювaв Гoлoвнy
yпPaвy Aiги визвoлення Укpaiни. 3 ясoвтня 1960 oпiчrвaвся PoAинolo
Cтeпaнa Бандеpи в Кaнaдi. Члeн Пpoвoлy oУH (з 1963). Автop
спorrинiв ..3 книги tvloгo 

'(иття. 
Cпoмини,'. Topoнтo, 1987; 1988 (в

2 тoмах).

Малисевич (Малtсевив) Bасидь - 
..Boлтеp'', ..Boльтеp'', ..BаДьтеp'',

..3pу5'' (З.I.1924, с. Hиясня Cтинaва, Стpvtitcькvtйl p-rr, АьвЬськa o6л.
- 26.vl.2oo3, м. oлексaндpй, Kipoвoгpa.в,ськa o6л.) _ чJrен oУH (з
|942). B |942 зa6patмЙ нa po6oтy Ao Hiмеччllнl, у |943 встyпив y
Aивiзiro 

..Гaличинa''. Biйськoвoпoлoнений y тa6opi Piмiнi (Iталiя). Ha
eмфaцii в Ангдii. 0сo6истий цу,p'еp тa зв'язкoвий C. Бaндepи. У сiчнi
1956 пoслaний 3Ч oУH в aнглiйськy tшкoлy poзвiдки. 3aкиrryгий
fiтaкoм у 1957 Paзoм з He6есним Boлoдимиpoм - 

..Мaксoм'' в Укpairry.
B 1958 захoплений KГБ пiд Aьвoвoм. 3вiльнениЙ з тtoPми |962,
мeшKaв y м. oлексaвлpiя.

МaлoIщ lваrr - 
..Чopший'', ..Кpyк'', ..Гpа6, (2|.N.1909, с. Toки,

ПiдвoлoчиськvtЙ p-н' Tеpнoпiльська o6l. _ ???,|942, ???) - пpoвiдrrий

'иен oУH. fЬaсцпl. Haвчався y AьвЬсьЁй пoлiтoсriцi з |927. B oУtl
3 весtlи |932 6yв засryпникoм oPгаtliзацiйнoгo pефеpентa, a пiсля
aPещтy 3енoнa Кoссaка (y зв'язкy 3 нaпадol}r нa пorrrтy в Гopoпкy
30.ю. |932) _ opгpефpентoм. Учaсник Пpaзькoi кoнфpенцii oУH
(|932). IO.VIII.1934 зaapештoвaний y зв'язкy з y6ивствoм AиPектoPa
гiмнaзii Бa6iя, звиrryвaчений y пPичетtloстi дo opгaнiзaцii aтентary нa
Пеpaцькorrэ. ,A.o6poвiльвo ддв зiзнання нepез y6ивствo tuleнa oУH Маpii
Кoвaлroк. Ha Bapшaвськolt{y IIPoцесi еAиний з пiдсyAних спЬпpаЦювaв
iз влaдoю тa пoгoAився гoвoPити нa сyдi пo-пoльсьKy. Cвiднив пpoти
Бaндеpи i Aе6ем. Ha Aьвiвськoпry пpoцeсi (|9З6) засу,Цдений на 15 p.
Пoкapання вiд6yвaв y Cельцaх (Пoльщa), 6oйкoтoвaний iншими
в'язtlяtvlи. fliсдя |939 Po'qy вiдiйшoв вiд yкpaiнськorю сyспiльнo-
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пoдiтичнoгo )к|4ття' Б1в мodiлiзoвartий дo ltiмецькoi apмii пepекладачем.
Имoвipнo зaгшryв пiA CталiнгPaдoм.

.. - 
Маpтин"lt Boлoдимиp - ....Boлянсъкl1fl,,, 

.,Я. ПoлянсЬ|Ф|Й',,..Coкиpка'', ..Tpyбкoвиv'', ..T}P'', ..TypаTгl' ', ..Mаpyся'' (1s.vII.1s99;
Аьвiв _ 27,хI,1960, Biннiпеf, Кападa) _ гPoмaдсьKo-пoлiтинний дiяв,
л<ypнaлiст, PеAактoP. CеPеднlo oсвiтy oтpимaв в АкаAемiчнiй гiмвaзii
y Aьвoвi. Haвчання пPoдoвя(ив y Aьвiвськoмy тa€мrlotvry yнЬеpситетi
(|920-23, пpaвo), Bищiй тopгoвeльнiЙ шкoлi y Пpазi (923-26,
екoнoмiкa), Беp.lriнськoмy yнiвеpситетi (|927 .29 , пoлiтoлoгiя i
>кypналiстикa), Cop6oннi (1934-36, фiлoсoфiя). ПЦчaс нaцioнaльнo-
визвoльних змaгarrь |917-2О pp. 6Уu вoякoм кoРпyсy Ciчoвих
фPЬьцiв, пiзнi.lцe - сeкPeтaPeм ry6epllськoгo кoмiсаpa Хoлмщини,
Пoлiсся i Пiдrяшrшя. Пеpe6yвaв y тa6opaх для illтеpнoBaних y Калiшi,
Il{ипйopнo (Пoльшдa). 3 |92o P. - екotloМivний pефpент Укpaiпськoi
кpaйoвoi стyAeнтськoi PaAи y Aьвoвi. oAин з opгaпiзатopiв Taемнoгo
yкpaiнськorю yнiвеpситстy y Aьвoвi. У |92|-25 pp. - ll^еtl кypатopii
yкpaiнських Bищих шкiд. B 1926-27 pp. _ вiце-пPезиAettт ЦЕсУс.
31925 P. - чJrен гУHМ. У |927-33 - pефpент пpoпaганди в HК
У_Bo. Бpaв yraсть y 1-iй тa 2-iЙ Кoнфеpeнцiях Укpaitrських
Haцiolraлiстiв (|927; |928). Hа l-iй Кollфpeнцiй o6paпиЙ lo ПУHy
як кepЬник сeкpетаpiary тa pефpеllт пpеси Й пPoпaгаIrAи. Hа Кoнгpесi
викoн}rвав o6oв'язки гoлoвtroгo сeкPетaPя ГIpeзидii, 6paв yнасть y
po6oтi сoцiaльнo-екoнoмiчнoi кoмiсii, Bигo]loсиB дoпoвiAь 

..Coцiaльнa

пoлiтикa''. o6paний pефpентoм пPoпагartAи ПУHy (o6iймaв цIo
пoсадy дo 1954). У |929-4| PР. - пPolrypop oУFI' У |934 p, у
зв'язкy з атептaтoм нa мiнiстpa внyтpiшнiх спPaв Пoльu1i
Б. Пеpацькoгo 6yв AепoРтoвaний iз Чехo-CJloвaччиtlи. У |934-4О pp.
пPo)кивав y Фpaнцii. Пiсля poзкoлy в yкpаiнськolvfy нацioIlaльlro-
визвoльttoмy pyсi пpисдrlaвся дo oУH пiд пPoвoAotr{ А. Мельника,
6yв пpoвiдrrикoм oУЕI-м нa 3У3 (|94t-42). У с iчнi  |944 6ув
зaaРеIIIтoваllий rестatIo. Ув'язeIrllя вiд6yвaв y львiвськiй тropмi нa
вyл. Aoнцькoгo, пoтiм y кoнцентpацiйнoмy та6opi в Бpeтц (фiли
Caксенгавзенy). 3вiльllений 2| .X.|944. У 1949 p' емiгpyвaв з
Hiмeччини y Канaдy. Pелaryвaв чaсoписи: ..Halд цrлях', (|922-23i
Aьвiв), ..Haцioнaльна 

дyмкa'' (|926-27; Пpaгa), ..Poз6yAoвa Haцii ' '
(|929-|934; Пpaга), ..Cypмa'' (1927 -3З), ..Укpaiнськe с^oвo''
(|934-40i Паpихс). oчoлloвав Cпiлкy yкpаiнських я<ypналiстiв
(|94|-44). Автop 18 кни)кoк' пorlaA 4 тис. статей. Haписaв спoгя\и..Укpаiнське пiдпiлля: вiд УBo дo oУH'' (|949).

Масл.штик oлексaндr (l7.vII.1913, смт. Хиpiв, Cтapoсам6ipський
p-н, Aьвiвська o6л. - ?.|97| (7), Ьмoштoн, Каrraдд) - члeн oУH.
Cryдеrп хiмii Aьвiвськorю yнЬepситeт},' магiстp. oкpyя<ний peфpeнт
Юнaцтвa oУH Пеpемищиtlи (|935-37). Член pефpeнтyPи poзвiдди
oУH-p (|94o). Аpеruтoвaний rестaпo' пoлiтв'язень кoцтa6opy
opaнiен6щг (аo 1945). Член CБ 3ч oУH в Hiмe.г.пlнi (1946-4s). B
IGнaдi аrсивний в гPol}rадсЬкo-пoлiти.пloмy я<иттi. Член HTII] тa УBФ.
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Mатвiейкo Миpoн -,,д,|B,,, 
..УсDflх'', ..Жаp'', ..PаП1зес'' (24.I.|9|4

с. Бepимiвцi, 36opiвськиЙ p.ы, Tepнoпiльськa o6д. _ 10.v. 1984, (?)
Киiв) - член oУH. 3 1930 в Юrlaцтвi y Аьвoвi. Пicля |939 - pефpепт
спPaв Iollaцтвa y Гpy6еrшiвськiм пoвiтoвoмy пpoвoдi. Cпiвpo6iтник
Г. Пpиruляка y Аьвoвi (1942)' B 1944 p. пepейшoв нa 3ахiд Paзoм з
APyЯ(иtloro €вгенiсto Кorшyлинськoto. Кеpiвник сБ 3ч oУ}I тa
oAнoчaснo oчoлIor тaемrlий rцтa6 Aля пPoвеAеtIttя aкцii ..Бoryн'' (засилка
в Укpаiнy нe,leгалЬtlих гpyп). Пpoйrцoв вишкiл в англiйськiй rцкoлi
poзвiдlикiв. B |95| за 3aвAaнIUrми Пpoвoдy 3ч oУн i oсo6истo
C. Бандеpи вiдпpaвлeний в Укpaiнy ддя нa^aгoAх(еIlllя зв'язкiв з
пiдпiлдям. Скиlгуиit з aнгдiйськoгo лiтакa з IP},пoIo pалистiв i
3в'язKoвих (..Bеpес,', ..Кo6заp'', ..rгop'', ..CIиалькo, ..Cлaвкo'' 

) 14-
15.v. 195l нa Tеpнoпiльщинi. Фiл6i пoвiдoмив I\4rБ, кyAи 6ynе
з€lкиtl).тa гPyпa Матвiсйкa i iх з^oвили 5.vI. 1951 тa пPиIvтyсили
пePeAaвaти пo paцii дo БаIlдеpи фaльluивi iнфpмацii, 6paти yяaсть в
oпеPативню( iгpах спецслрк6 пiд кoAoвoto нaзвolo ..3B€нo,, (Aанкa).
Псля вЬмoви 6paти ytlaсть в цих 3€lхoA€rх €. Пpиrшлякa, МfБ iмiтyвалo
йoгo смePть i пepeхiд Аъвiвськoгю пPoвoAy oУ}I пiд кepiвництвo
Матвiейка. R vеpвrri 1952 зуvliв Irтекти з кoltспipaтивнoi квapтиpи МГБ
тa не зyмiвши пoв'язатись з пiдпiлляIvl' пoвеPtlyвсЯ rraзaд. 3aвAяки йoгю
дiям в Укpаiнi 6yлo лiквiдoвaнo 9 кyp'еpськш( гPyп (в6uтo 18, захoплeнo
в пojloн 26, з ttllх 5 пoгoAилoся нa спЬпpaцro) та пoгли6ленo кoнфлiкт
в 3Ч oУH' 24.хII,1960 вистyпaв пo киiвськoмy PaAlo i в пpесi iз
3асyд2кеншrм Aiядьlroстi oУн i УгIА, написав ..C^oвo 

дo мoлoдi'',..Чopнi спPaви 3ч oУ}I (|962)"' 19.vI.1958 спецiальнolo пoстаIloвolo
Bepхoвнoi Paди CCСP пoмиlyваний. Mешкaв y Киевi.

Матда 3енoн - ..Чopний'', .,,Д'дiпpoвий'', ..Cвятoс.'пав Boвк''
(26.XI'19|0' с. Мiстки, Пyстoмитiвський P-н, Aьвiвська o6л.
2З.IX.1 993, Фiладельфiя, сIIIА) - пpoвiдний чден oУH. 3акirтчив
Академiннy гiмнaзiю y Aьвoвi ( 1930). BищУ oсвiтy здo6!rвaв нa
мaтематичtloмy факyльтетi Aьвiвськoгo yнiвepситery. У 19З3-З4 _
нaдo6лaсний пpoвiдrrик oУH (ПеpемиIIIль _ Аьвiв - Бepeясaни _
Tepнoпiль). B 1935 P. зaсyA)I(ений нa смеpть, якy зaмiнили нa Aoвiчtlе
yв'язнення. Пoкapaння вiд6yвав y тIoPмaх ,,СвятttЙ Хpест'', Pавич. У
|941 - кеpiвник Пiвдeннoi пoхiднoi гPyпи' у 794|-42 _ пpoвiдник
гpyп oУH нa Пiвд.CУ3. У 194З p' вiдкликaний Пpoвoдoм Ao Aьвoва.
3 тpaвня |943 _ vлeн Бюpo Пpoвoдy oУH. Аpеulтoвaний rестaпo y
липнi 194З. Ув'язнення вiд6yвав y львiвськiй тюpмi нa
вyл. Aoнцькoгo, y lliмeцьких кoнцтa6opaх Мoнтелroпiх, Авurвiц,
Cаксенгaвзeн. 3вiльневий вoсени |944, пiсля чoгo пPoя(иB€lв нa
емiгpацii y Hiмен.Iинi. Член Пpoзoдy 3ч oУII, згoAoМ теpеltoвий
пpoвiдник y Фpaнцii. 3 |952 МешкaB y CIIIA. Члetl ..тpiйки'',

yпoвнoвая<eнoi pеpгaнiзyвaти 3Ч oУн (195з-54). Член pедaкцii
гaзети ..АI'{еPикa'' (Фiлaдельфя), a y I97 1-8| PP. _ ii гoлoвний
PеAaKтoP. Автop спoгаAiв ..ПiвAенна пoхiднa гpyпa'' (Мюнхен, L952).
Cвoi пy6лiцистичнi твopи пiдписyBав псевAoнiмoм o. Aьвiвський.

Бiorpoфivнi дooiдки
Мдтда oлeксarrщl - ..Aптotlенкo'', ..oлександr 

Aнтoнoвич''
(6.х1913, с. Мiстки, Пyстoмитiвський P-н, Аьвйськa o6л'
24.XII.1 987, Topoнтo, Кaнaдa) - пPoвiдниii чден oУH. Haвчaвся в
Aкадeмiчнiй гiмнaзii y Aьвoвi. Член ..Плaстy''. 

B oУH з 1g2g,
пРацювaв y poзвiдцi y м. Aьвoвi, згoдoм iнстpyктop PoзвiAки
Ioнaцьки)( AзBеtt. Apeштoвaний декiлька paзiв пoльськolo пЪлiцiеlo.
3астyпник o6лaснoгo .пpoвiдrlика oУH y Аьвoвi 1936-З9 pp. B 1938
6yв зв'язкoвим KЕ oУH дo flеpемиськoi oкPyги. Член pеjаlщii гaзети..Hoвe селo,,. B'язень кoнцтa6opy в Беpeзi Каpryзькiй 

" 
igзg. У *,*'

1939 пepeйшoB нa 3ахiд. B Канaдi дpyгnй зaстyпIlик гoлoви Airи
ч1.^u-"1eч1я Укpaiпи. Член i PеAактoP виAaвництвa ..Гoмiн Укpaiни',
\!25-4---9]).- Чден Пp-og9лУ 3ч oУн, }дIaсник v КoнфЁpенцii
3ч oУI{. У rкoвтнi _1960 сyпpoвoA)кyвaв Poon'ry Cтeпанa Ё",.д.p,o
пiA чaс.. пepеiздy з Мюнхенa в TopoIIтo. Автop пPaцЬ ..Iстopиннt
зaписки'', ..Poздyми наA oднiеto кIIи)I(кoro. dивoвия<ний 

..pЪ6yс''
пoльсЬких фальсифiкaтopiв'' (Topotlтo, 7979). Cвoi твopи пiдписyвав
псeвдoнiмoм .,Петpo Tеpещyк''.

^ 
Маpкyсь Bасидь (22.X.1922, с. Бeдeвля, f'ячiвський P-н,

3aкаpпaтська o6л.) - гPoмадськo-пoдiтичlrий дяч. тIпeн Пoлiтичнoi
Pади oУH-з,3П тa Cepедoвинa УгBP. B 1950 pp. спiвpo6iтник вiце-
пPезeAeIrта УгBP I. Гpиньoхa. У |948 зaкirтчив УBУ, oдиll з кеpiвникiв
тoвaPиствa катo,rицьких сryдeнтiв ..oснoва''' CпiвpедактoP )кyPнaлy..Укpаiнський 

самoстiйник''. B 1951-58 pp. 
',p"цй"uu 

ЁTIII- 
'u 

u
peдaкцii Енциклoпедii Укpaiнoзнaвства в м. Capселi (Фpанцiя). У
1?!? p.цi пеpеiiaв дo C[I]А. Пpoфсop, BиклaAач пoлiтичних }rаyк' 3
1962 p' в yнiвеpситетi iм. Aoйoли в Чiкаro.

-. - Щ--lpцrчoк (Mapтиrпoк) Микolrа - ..Iнlй'', ..Кpавчlк''
(16.хII. l915, с. Кoпитiв, Coкальський p-н, Аьвiвська o6п. - |1_.I.|994,
м. Блoйвггoн, штaт IндiаlIa, сIIIА) иеtI oУн. Пoдiтв'язень
ц9Р-_ськи1 тIoPeп{ (193 1' |937-39>. Учасник Пiвнi.rнoi пoхiдrroi гpyпи
oУн. Член o6ласнoгo пPoвoAy oУЕI Пoлтaвщини (1942-4ц,
пoлiти.тний pефpент Coкальськoгo пoвiтoвorrэ пPoвoAy (|943-44). У
квiтнi 1945 p. еl"tiгpраз дo Hiмe.пrипи' tIавчався УTгI, УBУ. Peдaктop
чaсoписy Пpoвoаy Ioнaцтвa oУH ..IOнaцькiй rшлях''' ч^ен Цк сУIvI
тa PедакгoP iх opгaнy..ABанrаPA''. BiA 1952 p. в CIIIА. У 1954 oчoлиB
TУсМ iм. М. Мiхнoвськoгo, PeAaктoP я(yPlraлy ..Фенiкс''. Автop
спoминiв.

- Маplцoк 3инoвiй - 
..Улас'', ..oмелян'' (22.X.191o, с. oзеpнa,

36opiвський p-н, Tepнoпiльськa 6n.) - пpoвiдний член oУH. 3акiнчив
TеpнoпЬьськy гiмнaзiю (|929), плaстyн. 3 L94| p. фilrarrсoвий
P-фePeнт KП oУЕI на 3У3, згoAoltl Пpoвoдy oУH, yнасник III HB3
oУI{ (21-25.vПI.|94З). B липнi в склaдi мiсii УГBP вiдпpaвлeний
нa 3ахЦ. Ha eмiгpацii в м. Мюнхенi (Hiпrе.тvияa). Фiнанансoвo-
IюсIIoAaPський pефpент в Пpoвoдi 3ч oУн, пpoвiв тpи з6ipки нa фнд
УI]А. B oпoзицii дo C. Бaндеpи з 10.I. 1947 poку. Bиклloчений iJ 3Ч

o
к
Y
IN
Е
н
I
уl

I

lt

I
Е
P
I

л
и



f

I

n
A

н

5

A

н
Д
Е
P

A

Бiorpoфilнi дoвiдки

oУH нa HaAзвичайнiй Кoпфpенцi i  в сеpпнi 1948 poцi.31954 _
члсн Пoдiтичнoi PaAи oУFI-з, 3tI УI'BP.

Maцeйкo Гpигopiй _ .,foнта'' (7.VIII. 1913, смт. Llfupець,
Пyстoмитiвський p-ll, Aьвiвська 06^. _ ll.иII.1966, Бyснoс.Айpeс,
Аpгентинa) - 6ойoвик oУH, нлен ..Ayry',. Пpаr1ював y дPy<aPшi ..yни"
y Aьвoвi. 3гoлoсився Bикolraти aтеtlтaт нa Пеpaцькoгo, 6o хoтiв
спolq.гyвaти пPoвиrтy |6.vI.|gЗl дoпoмiг пoлiцii злoвити Iванa
Мицикa. 3амах здiйснив |5,vI.|934 y Bаprшавi. Утiк Ao Aro6лiна,
пеPехoвyвaвся y Aьвoвi, пoтiм в Кapпaтaх пepeйrшoв rIoльськo-чеський
кoPAoII. 3гoAoм iз Чехo-Cлoва.rчини емiгpyвав Ao ApгентиrIи 3
литoвським пaсIIoPтoм lrа пpiзвиu1e Пeтpа Книшa. Пpaцював висoтtlиIvt
6yдiвельllикoм. 3a opгaltiзaцiйttим нaкaзoм пPo)I(иBaв вlдстoPorrеtto Biд
yкpаiнськoгo сyспiльlro-пoлiти.шtoгo )t(иття. ПoхoваниЙ нa цвинтapi
м. Аявyс, 6iлл Бyенoс-Айpеса.

МаЦв Бoгдан - 
..Беpцrг' ', ..Беpкo'' (l2.VIII.1925, Аьвiв) _ ч,leII

oУH. Hapoднlo i сepедlllo oсвiтy закillчив y Аьвoвi. B |943 встyпив
в Aивiзilo 

..Гaличиtla''. 
l1еpсйшoв BицIкoJlи: pекpрськиЙ,

пiдстаpшинський i стаPшиrIський (oфiцеpський). Iнтеpнoваний в тa6opi
PiмirIi (Iтaлiя). Ha емiгpal1ii в Hiмeччинi. Aктивний в 3Ч oУH,
пpaцЬник peфepeвrypи к-3 в Пpoвoдi 3ч. Близький спiвpo6iтник
Б. Пiдгaйнorю. 3гoAoм в oУH-з, члeн Пoлiтиvrroi pa,п,и. Пepeixaв в
Кaнaдy в 1956 poцi, aктивlIий в КpаЙoвii oУH-з. Гoлoва Бpaтствa
кoлишнiх вoякiв 1.oi Укpаiнськoi дивiзii Укpаiнськoi Hацioнaльнoi
Apмii в пpoвiнцii Кве6eк. Мeшкaе в Moнтpеaлю.

Маuрк oсип - 
..Мак'' (22,хII.|908, с. Cмiльниця,

Cтapoсaм6ipський p-н, Aьвiвська o6л' _ ?.|97o, ?, сIIIA) - пpoвiдrrий
член oУI{. CтyAеllт пoлiтехrliки. Кpaевий пpoвi.u,llик пiсля C. Бaндеpи,
apeштoваний у |934. ЕIа львiвськiм пpoцесi 1936 зaсyлжeний нa 15
poкЬ, в'язеItь тtoРми в Cельцах (Пoльщa). Автop вiлoмoi мoлитви сеpед
членiв oУЕI ..Укpaiнo, свята мати геpoiв...''. 3вiльltенvtЙ з увятlelIня
9.Iх.|939. У 1940 нлеlr Кpaкiвськoгo пPoвoдy oУH. Учaсник II 83
oУн (31.III.-4.IV.1941). B |942 лepe6ував tIа схoл,i Укpaiни. Пiсля
вiЙни на eмiгpaцii в CII]A.

Mельrrик Aндptй _ .. €вгeн'' (12.ХII. l890, с. Boля Якy6oва,
dpoгo6ицький p-lI, Aьвська o6л. - 1.хI,|964' м. Клepвo, Aюксем6ypг)
- пpoвiдrrий Ai,r.{ oУll. 3акiнчив гiмнaзiю в Cтpиro в 1910 p, 3 |9|4
в УCC, voтoвий, сoтник. 4.|x.|9|6 в 6oях на Aисoнi пoтPaпиB y
poсiйський пoлotl. Haпpикiнцi |9|7 p, втiк 3 пoлoнy Ao Киевa.
.Д.oпoмагaе €. КorIoвальцIo y тBoPеннi кopпyсy Ciчoвих Cтpiльцiв -
нaчaльник штa6y кypeня' пoлI(y. Пoлкoвllик, начaльtlик штa6y Apмii
УнP III.-и.|9|9. Пoпав y пoльський пo^otl' пPaцIoе y вiйськoвiй мiсii
УHP y Пpазi в |920-2| PP., .Це зaвеPшy€ свoro oсвiry (iнлtенep-
лiсiвник). Член Hачадьнoi кoмaнAи УBo в 192|-22 PP,, KpaйoвиЙ
кoмaндaнт УBo з )I(oBтttя |922 Ao квiтня |924. Аpеruтoвaний
|o,N.|924 пoльськolo пoлiцiею тa 3aсyA)I(еIIeй 28.III.|925 нa ..пpoцесi

Бiorpoфivнi дoвiдхи

6aсapа6oвцiв'' tlа 5 poкiв. 3 |928 p. aдмiнiстpaтop лiсiв митpoпoлii
УгкЦ, гoJloва Гoлoвrtoi РaAи кaтoлицькoi aкцii yкpailrськoi мoлoдi..opли'' (1933-38), .lлеll Cеньйopary УBo тa гo,loBa Ceнaтy з |934.
Пiсля в6ивствa Кorroвадьця oчoЛив ПУH, зaтвеPркеtlий 27 'vII.|939
па II B3УЕI oУFI в Pимi. Кpайoвi .rлени нa .Ioлi з C. Бarrдepoto, }lе
ви3llали закorlнiсть IIPизнaчeння Мeльtlика, кPитикyвa,rи йoтo кадpoвi
пPизtlаtlеtttlя i вимагaли yсytrеrlвя Я. Бapaнoвськoгo, o. Ceникa,
rtoлiтикy пoвнoi opiентaцii нa Hiме.rчипy тa пaсивнiсть y пoAiл< в
КаpпaтсьЁй Укpаiнi. Пiсля poзкoлy, якиit oстaтoчtto oфpмився y квiтпi
|941 , зa Мeльrlикoм залиurи^aсь чaстинa opгaнiзaцii, пеPeвФкtlo в
eмiгpaцii. 3 кiнця |947 лpo>кивaв y Бepлiнi пiд ltaглЯAolt,t' 6ез пpaвa
вiльпoгo пеpeiз.цy. Аpеulтoваtlий rIiмцrtми i вiдпpавлений в кoнцтa6ip
Cаксеllгayзeн (26.II.-17.x..1944)' Пiсля вiйни пPo,I(ивaв y Hiмеvнипi
тa Aroксем6ypзi. Ha Beлеликoмy 36opi oУH в |94l o6paпиЙ дoвiнпим
гojloвolo ПУЕIy. ПoхoваltиЙ y м. Аroксем6уpзi.2З.УII.2oО6 p. y с. Boля
Якy6oва }Poчистo вiдкpитo пaм'ятllик пoлк. A. Мeльllикy (скyльптop
Пeтpo Кyлик).

Мигрrь Poман (14.III.1910, Koлoмия, Iвaнo-Фpaнкiвська o6л. _
вePeсeнь 19З9' ???) _ члеrl oУH. 3aкiяvив 3алiщицькy семiItapiю,
навчaвсЯ y Aьвiвськoмy та Ягеллollськoмy yпiвepситeтах. Пpесoвий
peфеpеlrт oУH lrа м. Аьвiв (193 l)' зaстyпник peфpeнтa пPoпaгaвAи
кЕ oУIl. У 19З2 6yв зaаpеluтoваltий yltаслiдoк пPoвaлy зaлiщиr1ькoi
пoвiтoвoi сiтки oУtl (пpoцес A. Пpoкorптyка i тoваpишiв, 24
rriдсyдrrих). oчoлloвав вiд1iл 6oйoвoi poзвiдди кpaйoвoгo пpoвoлy oУII.
ПЬсyдний y спpавi в6ивства мiнiстpa внyтpiшнiх спpав Пеpaцькoгo
(opгalriзyвaв втеvy Г. Мацейкa за кopдolr). Hа Aьвiвськoптy пpoцесi
(|936\ засyдя<ений rra пo'(итт€ве yв'язпенttя. 3aгинyв lta пoчaткy
.Д'pyгoi свiтoвoi вiйllи, troвеpтаIoчисЬ з пoлiцiЙнolo в'язttичнoi oхopoни
м. Tаpнoва. Мoх<ливo 6yв poзтpiляний з iншими в'язlIями y
м. CеРaрlсa a6o м. Мелцa.

Миpoви.l Poмaн (??? - ?,X.|944, ?, Ioгoслaвiя) - vлен oУH.
Haвчaвся y Пpaзi, 6yв aкгивним дiяveм сryAeнтсЬкoгo Pyry сУгIЕ.
B'язеttь Бepези Кapтрькoi (6еpезеlrь 1935 - сiнешь 1936). Кyp'еp oУH
та УГBP. Бyв вiдпpaвлellий рrя пеpeгoвopiв iз захiArlими дсP'(авaми.
Пiд чaс нeЛегальнoгo пеPехoдy кoPAotry Iтaлii пoтpапив y пo,roн Ao
кoм1пliсти.lних паPтизatтiв генepaлa Tiтo.

Миpoн .dщищo - 
.,opлик'', ..Poбеpт'', ..Arrдllй'', ..[Ih'' (s.xl .|9|7,

с. Paй Беpеясalrський P-н, Tеpнoпiльська o6л. - 25,vI.|942, Киiв) -
oAин iз пpoвiддrих iдeoлoгiв i щl6лiцистiв oУн. Ao 1928 poкy Irавчався
в 6еperкапськiй гiмнaзii, y 1930 закiпчив Мaлy лyхoвнy семiнаpilo y
Aьвoвi та всЦ/пив дo Аьвiвськoгo yнЬеpситеry нa ropидивний фкyльтет.
У |932-ЗЗ РP. - пpсrвiдllик Юнацтвa пpи КЕ oУH, дpyщдвaвся в
пiдпiльних виAaнпях. У я<oвтнi 1933 зaapeштoвaний зa нaдeя<rliсть дo
oУЕI тa Poзпoвсtoд)кеtlня treлегaльнoi лiтеpаrypи; зaсyд2кений на 7
poкiв. Biд6yваB пoкaPa}lпя в тroPмах Paвiна, Bpoнoк. 3вiльнеltий зa
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Бiorpoфiннi дoвiдкн

aмнiстiеlo. BiA лroтorrc 1939 - пo^iтичний pефpент кЕ oУн. Учасник
II B3Ун oУH y Pим\ (27.wI.|939). Автop пpацi..IAeя i чин'' (1940)
тa 44 пpaвил х<иття yкpаittськoгo нaцioнaлiстa. Член PII oУн нa чoдi
зi C. Бaндеpoю. oдин iз opганiзaтopiв тa yrасникiв II 83 oУH y
Кpaкoвi (|-4. N.|94|). КpaЙoвий пpoвiдrrик ПсУ3 (|94|-42>.
3arинyв y Киевi пiA час пеpестpiлки з rестaпo.

Миськlв y''митpo _ ..[. BиpсьK}|f|,, (9.хI.I907, с. ГaЙвopoнкa,
Tepе6oвллнський p-н, Tepнoпiльськa o6д. - 28.III.1 960, Мroнхен,
Hiмeвvинa) _ члеtt oУH. Плaстyн' нaвчaвся в УTГI. Ha емiгpaцii
пPaцювaв в кooпеPaтивi ..Пpаця'' тa 3У!.AКy (3лyнeний Укpаiнський
.A.oпoмoгoвиЙ Амсpиканський Кoмiтeт). HaЙ6лпэкчvtЙ спiвpo6iтник
Бaндеpи, чJleн пPoBoAy 3ч oУH, Гoлoвнoi Paди тa Гoлoвний
кollтpoльний. Пiсля втечi Cтaшинськoгo нa 3ахiA КГБ пorшиploвaлo
веPсito' щo вirl у6ив БaIIдеpy зa AoPyчеIrrrям зaхiднoнiмецькoi
PoзвlAки.

Мицик Ьaн _ ..Aскoltьд" (l4.I.19l0, с. Bеpхне Cиньoвидrre,
CкoдЬський p-н, Aьвiвськa o6л. - ???.|94|' ???) - пpoвiдний дiя'r
oУFI. Пластyн. B 1930 зaкirrчиB Aьвiвськy гiмнaзiro. oтpимав
дopyrенrrя в6ити €вгенa Беpeзllицькorrc, пPoвoKaтoPа, якиh dяв y
гiрпraзii. |6,vI.|93| 6iля aптеки-мyзeIo I. Мицик викoнaв зaBAaнЕя'
aле 6yв схoплений пoлiцiеro. Г. Мацейкo дoпoмiг пPaвooхoPoнцям йoгo
затPимaти' ввDкaroчи злoчиrrцeм. Ha сyli 19.х].193 1 I. Мицик 6р
зaсyддeний нa 15 poкiв. Bийrцoвrци нa вoлro вoсеtlи |939, стaв
opгaнiзацiйним pефpентoм Гoлoвнoгo Пpoвoлy oУH-м. У неpвнi 1941
пiд iмеrrем Бopисa 3apевиva I. Мицик пepеЙшroв в Укpaiнy. 3 piдrroгo
сe^a виPyцIиB y rtaпPяIr,tкy Пoдrлля. Пo дopoзi 6yв схoплений нKBA i
poзстpiляний.

Мiщtrгa Iвaн-Tадей - 
..Cеpгlй 

oporroк'', ..Пoлиlt'' (S.VIII. 1907,
с. Петpикiв, Tepнoпiльський p-н, Tеpнoпiльськa o6л. 6.ж.|943,
с. Biлiя, Бepeзнiвський P-н, Piвненськa o6л.) _ пpoвiдний Aiяч oУIl,
пy6лiцист, спiвpo6iтник ttaцioнaлiстичtlих виAаIlь (pедактop ..dеrшeвoi

книЯ<ки'', газети..Гgть з 6oльшевизмoм'' (1938), aвтop пoлiтинних
6poшyp ..Бoльшевизм - цe мoскoвський iмпеpiaлiзм'' (7936), ..Гiтлеp

i Укpaiнa', (1939), ..Hаш шл.яо< дo 6opoть6и'' (1940). Cryаiroвав iстopiro
y AьвЬськoмy yнiвepситeтi. 3a пpизнaвeнlrям Кoвoвaльця пPaцювaв
спецiальним peфpеlrтoм iз сoцiaльних питаtlь. У |94o yвiйшoв дo
oУH-p. У |940-4| - пpацiвник pефpeнrypи пPoпaгaпAи. У |94|
викJцяAaв пPoпaгaндy на 3-мiсячниx lqrPсaх пPи стaPшинськiй rцкoдi
iм. Кoнoвaльця в Kpaкoвi. У |94| вiдiйшoв вiд oУH-p чePeз
iAеoлoгiчнo-пpoгpaмнi PoзхoAжеtltlя. Евoлloцioнyвaв y нaлpямi лЬих
пoзицiй. У |942 нa Boливi зaснyвaв Укpаiнсьr<y pевoлroцiйнy парilo
po6iтникiв i сeлян, яка тoI0 ,к Polry 3лилaся з УlЦП. Bиклaддв y
Koстoпiльськiй yкpаiнськiй гiмназii. Пepейшoв y пiлпiлля Paзorr{ iз
APy)I(инoto. У |942-43 - ЦIeф пoлiтичнo-пPoпaгaнAистськoгo вiддiдy y
штa6i М. Бopoвця - .,Буlь6и''. У |942 висЦ/пaв пpoти пеpеrовopiв

Бiorpoфi,lнi АoвiАки

Бopoвця з 6iльшoвиками' зoкPема' з пoлк. Ayкiним. 3aгинyв y 6oю з
чеpBo}lими пaPтизaнaIYlи.

Hапяк Гpигopiй - 
..CвисЦ/tt" (|7.>L1924, с. Cлo6iдкa Гopiшrrя,

МoнaстиpськиЙ p-н, Tеpпoпiльськa o6д. - ???, Мюrrхен, Hiме.ттrrrrа)
- tUteн oУH. Пpaцtoвaв ytlитeлем' llавчaвся в Bищiй ToprювiЙ rшкo.lri
y Aьвoвi з 194| p. Пpoвiдlик toнaцтвa oУH Cтaниславiвськoгo пoвф,
opгaнiзaцiйниЙ peфpент CтанислaвЬськoi oкpри oУH. Apeштoваний
reстапo 8.vI.1943 тa вiдгrpaвлений в кoнцта6opи: Авшвiц, Бipкiнаy
(звiльнений 8.v. 1945). B Мrorrхeнi секPетaP AУПB. B peфpенrypi
мoлoдi П3ч oУн poз6yAoврaв стP}кIypи IoнаIцвa oУH в Hirrrе.гrиrri.
Opгaнiзaтop вихoвнo-виIцкiльнorю тa6opy .,Beдикий Aщ'' лiтoм 1947 в
лiсi Cтефнкipхен 6iля Poзeнгaймy. 3 |954 p. в oУH-з, .rлeн Cвiтoвoi
AУпB. Мeшкaв в Мюнхенi.

He6есrrий Bolroдlмиp - 
..A}fftа,', ..Макс'' (??? - ???) _ члeн 3Ч

oУH. Boяк Aивiзii 
..Гaдичинa,'. Пpaцloвав в peфpентypi к-3. B |957

засдaний нелeгaльнo в Укpаiнy. Пoпaв в пoлoн КГБ. ПoдалЬula Aoл,t
l IевlAoмa.

HиA.за Boлoдиплиp (22.v.|9|4' с. Boйткoве .Д,o6poмильськorю
пoвф, тепeP Пoльщa 1 l .иI.l938, Paвiв, Пoльщa) стyAerrт
Aьвiвськoi пoлiтеlсliки, пjlaстyll' члeн oУH. 3a yraсть y нaпаAах rra
кollсyJrьствo сссP y Aьвoвi тa нa r<yPатopa fа'Цoмськorrc вiд6yвaв 14
poкЬ р'язненrrя y м. Paвiч. У тюpмi 6yв зaстyпникoм пpoвiдникa
гpyпи y<paiнських пoдiтв'язнЬ BoлoдимиPa Мaкapa. Tpaгi.пro зaгиIryв
пiд нaс loлoAyвaнru! пoдiтичпих в'язнЬ: 6р пoвiшeний тtopемниtlти
IIaглядачaми.

oншsкий Gвген - ..Tapaс'', ...A.oмmetпсo'' (13.I.1894, Глфв,
Cyмська o6д. - 27.х.|979, Бyенoс-Айpес, Аpгентина) - гpoмaдськo-
пoдiти.пtиЙ дi.пr, жypнaлiст. 3акiячив ПoдЬьськy гiмнaзiro, KиЬсьlсlй
yнiвеpситет. Cекpетap фнтpальlloi Paди, .rлeн Пpезидii Малoi paли.
Iздив y qк^яJ\i делегацii УHP нa Пapизькy lлиpнy кoнфpенцilo (сiнешь
191'9\ i нa Генyезькy кoнфpeнцiro (|922) 

' 
пPацIoвав в yкpаiнськiй

AипjroмaтичrriЙ мiсii в Pимi. Члеп oУH (з 1929)' oдин iз fr теopетикiв
тa iдeoлoгiв; пPедстaвIIик oУH в Iтaлii. У мiя<вoспrий нaс спiвпpaцtoвав
iз видднн,lrrrи ..Poз6yAoвa g,,lii'', ..Укpаiнський t.oлoс'', ..Cвo6oдa'',
..Hoвий lЦл.D{'', ..Hoвий клич''. У |9З6-40 PР. викДяAдв y Bищoмy
схiднorю yнЬеpситетi в Hеaпoлi, у |940-43 pp' в Pимськoмy
yнiвеpситетi. oчoлroвaв y<pаiнськy гPoмадy в Pимi. 29.X.|943 6ув
зaaPеIцтoBaЕий нiмrими, сидiв y в'язниц.ю< Iтaлii, Hiме.rчини.
3вЬьнившись |8.X.|944, пoвеРнyвся Ao Pимa. У 1947 пepеiхaв y
Бyенoс-Aйpeс. CпЬзаснoвник i Iю^oва Укpaiнськoi центpальнoi
peпpeзентшдii в Аpгентинi (1953-60). Гoлoвa, пiзнirце пoчесний гo^oвa
спiлIс,t yкpaiнських нay<oвцiв, митцЬ, лiтepатopЬ. Pедактop ти}I(Ereвикa

. 
..ft"',, рц14ч',, aльмаrraхiв ..Biдpoддення,,, ..Пpoсвiтa'', мiсяЧtlикa ..фвiн''.

I l .Дiйсний члeн HTfШ. Автop 52 кни)кoк (нaдpyкoванo 38). Haйтолoвнiцri
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сIIoгaAи _ ..У 
вiчlloмy мiстi: записки yкpaiнськorю 

'(yPllа,tigгa'' 
тa ,.Пo

пoхилiЙ IIлou1i: зaписки yкpaiнськoгo AипJloIvIaта 1919 -2|" .

oнишкeвич Юpiй (7.III'7909, с. УrнЬ, Coкальський p.н, Aьвiвська
o6л. - ???) - .Iлеlr УBo тa oУH. 3акiнчив тopгiвельнy шrкoлy. Бyв
IlеoAнoРa3oвo сyддсний' 3oкPема за aте}rтати нa ..Tapri Bсхoдrс'' y
веpeснi |929 . Cлy>к6oвець стPахoвoгo тoвaPиствa ...Д.нiстеp''. Член
6oйoвoi гpyпи oУH ..БoгдаtlЬки'' (|93|-32). 3aсyшlteний пoльським
сyAoм lta тepмiя 13 poкiв тtoPемItoгo р,язнення (20.vПJ934).
3aapeштoвaний налpикiнцi 1939 a6o 1940 poф HKB.Д.. Пoддльшa дo.lrя
t lеBlAoмa.

,, oxpимoвич BасилЬ -',.,[aлeкuЙ,',, ,,Чуж||f|,', .,.{дльнiй'', .,fI||ILuП,',
..КрьМa'', ..ГapмаtЦ'', ..БаPA'', ..Гpрjц'' (,25.i,1914, Аьвiв
18(?).v. l954' Киiв) пpoвiдlий члeн oУtl. I{авчaвся D
Tеpнoпiльськiй гiмназii тa Малiй семiнаpii y Аьвoвi (1936). I]'язeнь
пoлЬсЬких тtoPеIи' кolIцтa6opy в Беpeзi Каpтyзькiй (19З5-36). B 1938
засyддeltий lIа 8 poкiв тroPемIroгo yв'язнеllня, вийluoв з пoчаткoм вiйllи.
ПPoхoAив стаpшиtrськi кyPси в rцкoлi iм. КoнoвaльI1я. Учaсllик II 83

(Diл6i нe зIrав i trе пoвiAoмив пPo час i мiсце висадки МГБ, як y випaAкy
з М. Мaтвiсйкoм. Пеpезимyвав в 6yllкеpi з B. Кyкoм, зyстpiнався з
P. Кpaв.lyкoм, П. Федyнoм. Мaйop-пoлiтвихoвtlик УI]A тa
вiдзнаveний Хpестoм Бoйoвoi 3aслyги УГIА 2-гоi кл,Iси' ч^еtl Пpoвoдy
oУH. Pадисти з йoгo гpyпи..Мaк' ' , . .$ l6aII ' '  i . .oсип' '  скopo 6yли
схoпJrенi i пepeвep6oвашi МГБ. 6.X,1952 пoтPапив в пoлotl. IIiA
кoIIтPo^ем МГБ лисryвався з Пpoвiдникoм oУH B. Кyкoм тa ..пеpеддв

нa 3ахiд PaAioгPамy 3 вoлеto 6aтькiвш1ини'' _ мaндат д^я 3П УгBP
PепPeзеlrтyвaти yкpaiнсъкий визвoльlrий Pyх тa з зaпеPечeнням
гoлoв}rвaнtlя C. Бaндеpи в 3Ч oУЕI.

oхpимoвив Cтeпан - 
..065r:<oвит',, ...A.et{иДo'', ..BoлoрlIrтиp

Аpсеttиv'', ..Пе1ъка'' 
(18.D(. 1905, м. Cкoле, Aьвiвськa o6л.

10.ry. 193 1, с. 3авадiв, СтpиЙcьlotЙ p-н, Aьвiвськoi o6л.) - пpoвiлllий
чдеlr oУH. Hавчавсл в riмrlазiях y Аьвoвi i Cтpиro (|92З). Член Плaсry,
3aсtloвt{ик кyРеtlя стаPlцих ПлaсryнЬ ..Чеpвoнa 

Калина,'. Cryа,iювaв
фiлoсoфiro в Укpаiнськorvry тa€мrloмy yнЬеpситeтi y Aьвoвi i
пPoAoBЯ(}rвaв y Aьвiвськoг'ry yнiвеpситетi. Cпiвpo6iтник Haцioнaльнorю
мyзеIo у Aьвoвi. Член УBo, делегaт Пеpшoгo Кoнгpесy oУH y Biшri

{}?29). Пеpший opганiзaцiйний peфpент KЕ oУн. Йoro пPаця..Укpaiнський 
I{aцioнaлiзм'' 6улa oснoвoto iдеoлoгivнoro вишкoлy ЧeнЬ

6iorpoфirнi Аog'АK|l

oУH. Гoдoвa Укpaiнськoгo стyAеIlтськoгo тoвaPистBa в Cтpиlo, гo,loвa
Toваpиствa lrayкoвих викляNв iм. Петpa Мoгили y Aьвoвi, спiвPeAдtCoP
Я(yPнaлy 

..CтyдентськиЙ Il[лях''. PеAактop 
..Бloлетня Кpaйoвoi

ЕкзеЦггиви oУH". Kpaйoвий Пpoвiдrrик oУH в 1930-31 pp. Ha
пoчaтI(y квiтня l93 l пoтPaпив в тIoPrvly' тoPтyPoвaIIий. Bийшoв вepeз

цe в€Dккo хвopий i vеpeз декiлькa Aнiв пoDrеP.

Палaдtйvщ Poман (22'N'1911, с. oлeксинцi, Бopщiвський p-н,
Tеpнoпiльськa o6л. - ???) _ вЦoмий ясypнaлiст, oAиtl з opгaнiзaтopiв
oУH в Tеpнoпoлi. 3aкiнчив yкpаiнськy гiмнaзilo в Tеpнoпoлi (1930).
Пoдiтв'язень кoнцтa6opy в Беpезi Каpтyзькiй (III.-x. l935). y',иpеlсгop
..Bидaвництвa 

.Д.eшrевa книrl(ка'' y Аьвoвi, PeддкгoP 
..Укpaiнськoгo

BиAавництва" (1947). olин iз чiдьних .rленiв rpyпи Ьанa Мiтpинги
(|94o-42). Ha eмiгpацii в Каня\i, влеrr I{К УPAП-лiвицi.

Палlдoвия Михдйдo - 
..Бoгдан'', ..,Д.енис'', ..Каpпaтський'',

..Мopяк'', ..Хеpсoнеrщ', (23.vЛI.1914, м' Микoлаiв, Aьвiвська o6л. -
26,v.|944, 6Йя с. P,Aiв, МикoлaЬський P-H, Aьвiвськa o6л.)
пpoвiл,rrий ч^еrt oУtl. Bсryпив в Юнaцтвo в стpийсьЁй гiмrlaзii,
вик.пroчeний з неi тa засyрlсеIrий 29.N.|933 нa 8 мiся{Ь за з6еpiгaння
пiдпiльних видaнь. 3акillчив М-y сeмiнаpiю ( 1935) 

' 
нaвчaвся в

пoлiтeкrЦi в м. ,Д.анцiry ( 1938- 39) тa екoнoмiчнo-пoлiтиvнoмy

фar<yльтетi BiAенськoгo yrriвePситетy (|9939 -4|> ' Кеpiвник
стyAентськoгo звенa oУH тa члеrr PеAaкцii я<ypпалy ..CтyAентський

вiсник'' (|937 -39). Pефеpент пPoпaгatrAи KЕ oУн нa
Bеликoнiме.rчинy (194l)' yчaсник II 83 oУI.I в Кpaкoвi. Kеpiвник
opганiзaцii Укpaiнськoi Haцioнaлiстичнoi Мoлoдi.. ..Ciч''. Peфepент

',pon"',''A, 
KП oУн 3У3 (194|-44), PеAaктoP 

.,Бto.nетtlя,' (|942-
44) тa,кyPнaлy ..IAeя i зш'' (|944). Ceкpетap III нB3 oУн (21-
25.wП.194З). У 1991 P. пePепoхoвarrий в м. Микoлаiв.

Пашкевич oлексанщl - 
..Toп{'', ..гtз" (s.Iv. 1908, Tepнoпiль - мiя<

24 i 2s.v1'1941, Aьвiв) - влeн oУH. ПлaстF'. У 1930 зaкiнчив
AьвЬськy пoлiтеlсtiкy. У кЕ oУH, o.roлювaнiй БанAеPoto, викoнyвaв
o6oв'язки pефpента poзвiдди y пpoвiнцii. У зв,язкy з y6ивствoм
Пеpaцькorю 6yв зaapеurтoвaний. 3асyл.lкений нa Aьвiвськoмy пpoч9сi
(1936) нa 5 poкiв. Пiсля звiльнення пiшoв в oпoзицito дo KП oУH
Aевa Pе6етa. 3Ьpештoвaний HКB!', poзтpiляний y в'язницi ..Бpигiдки''.

Пeпенський €вген.Юлlян - 
..Б5й.т*'' (3.I. 1908, м. Cтpий,

AьвЬська o6д. _ ?.7956, ?, Австpалiя) - vлен oУtl. У |926 p.

Пеpегlплк Гpигoptй - 
...A.oB6еlпкa'', ..Кopoбкa'' ( 18.I.1908,

с. Cтаpий Угpинiв, КалyськиЙ P-н, Iвaяo.Фpaнкiвська o6л.
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Бiorpoфirнi дoэiдхн

22.II.|943, пo6лизy с. Bисoцькe, .Дy6poвицький p-н, PЬненськa o6л.)
_ члеtt oУH, oдин з opгaнiзaтopiв УfИ. У 1935 зaстPеJrив сoлтисa'
зa щo 6yв зaryддeний нa Aoвi'rне 1в'язнеrпlя. Bийщoв нa вo^Iо y веpеснi
|939. У |939-4| pp, пPo,I(ивaв на емфaЦii. Учaсник вiйськoвих
виlцкoдЬ oУH. Пoхiднolo гPyпoto oУH виpylшив нa Пoдiсся (|94|)'
засЦrник oкP}Dкнoгo opгaнiзaцiйнoгo pефpентa oyH Capненщини.
Кoмaпдиp пеplшoi сoтнi УfIA, ствopенoi в rpyшri 1942. 7.II.194З 6iiЩi
йoгo сoтнi взяди мiсте.ткo Boлoдимиpeць, poзirтlали пoдЦiю тa звiльниди
в'язнЬ. 3aгинyв y 6oro з нiмецькими oкyпalrтa}rи.

[Iеpаrркий Бporrtorав (28.v. 1885' м. Гopilцa, Пoльщa
15.vI.1934' Bapшава, Пoльщa) - пoльсьr<ий вiйськoвo.пoлiти.ший дiян,
пoсмePтrro гeнеPал 6pигали Biйськд Пoльськoгю. 3 1911 P. tUrен ..Coloзy

.тиннoi 6opaъ6и'' тa ..CтpЬецькoгo сotoзy''. B 1913 зaкiIгIив oфiцеpськy
шкoлy. Пiд час Пepшoi свiтoвoi вiйви слyя<ив в Пoльських легioнaх -
хopyнл<ий, пoP)rr{rrик' капiтaн. У 1918 P. ч^ен Пoльськoi вiйськoвoi
opгaнiзaцii. B 1918-19 pp. 6paв yraсть в yкpаiнськo-пoльськiй вiйнi:
в parrзi мaйopа в 6oях зa AьвЬ. У липнi |92o oтpvtмaв звaнlUI
пiдгIoлкoвникa, 1924 - пoдкoвникa. B |921 p. всцлпив дo oPганiзацii
..Честь i Бaтькiвщина''. BхoAив Ao rraй6Jrищoгo oтoчеlltl,t мaРшaла
Пiлсyлськoгo. 3 1926 стaв oAним iз oснoвних Aiячiв сaнaцiйнoгo
Pе,киl"fy. 3 |928 Aепyтат Ceймy. Bисryпaв зa пPoBеAеrrrrя пoлiтики
сильнoi pyки. oвoлroвaв дeякий чaс тa€}rнy пoлiцiro, в 7929-30 pp.
вiце-мiнiстp, з 27.УI.|93| - мiнiстp вrrщpilшнiх спPaв. B 1930 p.
кеPyвaв пaцифiкaцiеro в Гaлиvинi, a зIrэAoм видaв PoзпoPяд2кeнrur пPo
застoсyвarrшI сили пPoти ylgaiвцЬ в AiськoI*ry пoвiтi ( 1931), нa Borrияi
i Пoлiссi (|932,. ПЬ тискoм свiтoвoi гPoмадськoстi пilцoв rra пoстyтIки
в екoнoмiчних i кyльrypнo-oсвiтнiх сфPaх рrя yкpaiнцiв y Пoльщi.

Пtдгaйrrий Бoгддн - 
..Бик'', ..Aскo,lьд'', ..,Д.olстop'' (2'I.|906,

с. Пoлoни.lка, Кам'яtlкo-Бyсьюlй p-н, AьвЬськa o6д. _ 1.D(. 1980,
Topoнтo, Каrraдa) пpoвiдний дiяч oУtl. 3aкiнчив Акадeмivнy
гiмназilo (|925) тa пoлiтеlсtiкy в м. .Д,aнцiry. Члeн oBкУг, УBo (з
|923)' 19 ясoвтня |926 poку Paзoм з P. lШщевиvеlll викoнaв aтентaт
нa пo^ьсЬкoгo rцкutь}IolD tq}/PaтoPa Я. Co6iнськoгo зa пеPeвeAerrня
yrсpaiнських шкЬ нa пo,rьськy мoвy нaвчаIrня. B |933-34 pp.pефpeнт
6oйoвoi pефpeнтypи KЕ oУн. |4.vт'.1934 аpеruтoвaний i пiд впливoм
iнфpмaцii з opгaнiзацiйних з6ipoк oУH (..АpхЬy Cеникa'') пiдтвepдив
дднi пoдЦii. Hа AьвЬськolиy пpoцесi oУн (1936) 6yв зaryлxeний Ao
15 poкiв yв'язненtIя. B |940 P. зa AoPr|енням P. Ш[щeвияa встyпив
Ao кyPerUI ..PoДaнд'' (АУн), |943 poку _ в Aивiзilo 

..Гaли.rинa''

(пopyпrик, згoAoм сoтник). IнтеpнoвaниЙ ангдiйськими вiйськaми y
тpaвнi |945 в Австpii тa пеpe6рaв в тa6opi Mя пepeмiщених
yкpaiнських вoякiв в Белляpii (Iталiя). Пiсля звiльненllя пPoЯ(ивaв в
Hiме.тчиrri. Член Пpoвoдy 3ч oУH в |94o pp. тa кеpЬник pефpенrypи
r<pа€виjк зв'язкЬ. 3 |954 Po'ry _ 'rлен Пodтpaди oУH-з. 3 1956
пPoя(ивaв y канадi. Iяясeнеp, спЬвлaсник фP'' в Topoптo.
Гpoмадський дiя.r, активiст Бpатствa Пepшoi .Д.ивiзii УЕИ. oдин iз
спiвaвтop з6ipника ,.Бpoди'' (Мrorrxeн, l95l ).

6iorpoфivнi дoвiдкн

ПpиIпляrс Яldв (???,|897 
' 

с. Biкяa, Cкалaтський пoвiт
29.N'|932, Tеpнoпiль) - 6oйoвик УBo, нлeн Cкалатськoгo пoвiтoвoгo
пPoвoдy oУH. Pазoм з П. Гoдoядoм пoвirцений зa opгaнiзацiю aтентary
нa спiвpo6iтника пoлiцii Baсидя 3aтиpки. Bикoнaвця aтентaтy oлeксy
Метельськoгo зaсyAЯ(еtto на Aoвiчнe yв'язненttя.

Пpишляк €вген - 
..Яpемa'', ..Чopнoта'', ..Чеpнещ'' (13.ХII.1913,

Микoлaiв, Аьвiвська o6л. - 3.ХII.1987, Микoлaiв, АьвЬська o6n.) _
пpoвiдlий члeн oУH. 3aкiвчив тopгiвельнy IIIKoлy в Aьвoвi y 1930 p.
Пфaйoнний пpoвiдник ol/ll (1934). Пpацroвaв y тopгЬлi. 3aсyддеrтий
нa 6 poкЬ тtoPlrrи в т. зв. веpинсъЁй спpавi. B |939-4| PP. вa 3aкеpзorrнi
сл}Dкив y вeP'ФIyцФ(. Учaсrтик II 83 oУtl в Кpaкoвi (3l.III.-3.vI .1941)
тa Пoхiдних гPyп. B |94|-42 pp. в'язень нiмеIрких тIoPем. B |945-
49 pp. or<pyлсний peфpeнт CБ dpoгo6иtгIини тa Гopoдo.rнини, в|l' |949
_ кpаЙoвий pефpeнт сБ oУII Aьвiвськoгo кРаIо' з 1950 _ KП oУH
Аьвiвськoгo кpаro. Coтник-пoдiтвихoвник УfIА (14.x.1951) . 25.I.1952
в dyrпсepi y с. Aаrrи Пyстolvтитiвськorc P-try Aьвiвська o6л. oтpуений гaзoм
пoпaв в пo^o}t. Biд МгБ дo Пpoвoдy 3ч oУH вiлпpaвлялися 

^исти 
3a

йorю пiдгlисoм пpo ..кoнфлiкт мiяс ним i B. Kyкoм''. Biн вiдмoвивcя 6paти
yчaсть в oпеРативtto-чекiстських iгpах пiл кoAoвoto нaзвolo ..3венo''

(Aaнка). Каpy смеpтi, заМiвенo нa 25 poкЬ випpaвних та6opiв. B
кorщтa6opaх 6yв щoвiлникoм стpайЁв' сеPeA в'язнЬ здo6yв симпaтii
свo€Io твеpAiстto i гiдrriстlo. Пiсля вiд6yгтя пoкаPaн}UI з 1977 p.
пPo)кивав y м. Микoлaевi пЬ пoстiйним нaглядoм KГБ.

flpoкoп Миpoслав - 
..Bo.пoд{п,tиp'', ..oploBиЧ'', ..PaдoвиЧ'',

..ГapмаIЦ'', ..oстaп'' (6.v. l913, Пepемиrлль, тeпеP Пoльща
7 'хII.2oo3, Hью-Йopк, сIIIА) - пpoвiдниЙ Ai,п{ oУtl i УГBP. Член
ГIласry. 3акirrчив пePеIvtиIцJrьсьr<y гiмназiro ( 1930) тa пpaвнияий
фaryльтет Aьвiвськoгo yнЬеpситeтy. Пoвiтoвий, oкpyя<ний пpoвiдrIик
oУH Пеpеl'tищuнl (|932-33), пoлiтв'язень пoльсЬKих тIoPеIvr (l933-
37,. Peдa.rстop )l(yРналy ..Cryдентський вiсник'' (|937 -39) тa
Укpaiнськoi пpeсoвoi слyл<6и (1939-41). Pефpент пPoпагаIIAи KП
oУH нa ПЬнiчнo-Cхiдних земJl,D( (Киiв, |942). Peфepент пPoпaгarrAи
Пpoвoлy oyЕI (1943-44). Уvасник дeлeгaцii oУH нa пePeгoвoPах 3
пoльським пiдгIiллям, PеAаlсгoP я(yPtlалy oУH ..Iдeя i Чин,', r{aФrик
III }IB3 oУH, влeн Iнiцiативнoi кoмiсii д,rя ствoPeнЕя УгBP i гIасtIик
I B3 УгBP, o6paнvtit Ao склаN/ ii Пpезилii. Як члeн 3П УГBP, влiтrqy
1944 внlхaз 3a кoPAotl. Ha eмiлpaцii мешкав y Hiмe.тнинi, a пoтiм _
в CIIIA. Пpoл.oвя<ив свo€ ttавчанIl,l в yпЬеpситетах Беplriнa тa Мюнхerra
(|944-49>, AoктoP пPaвa. B oпoзицii Ao C. Бaндеpи. 3aймався
Itаyкoвoro i видaвничoto дИльнiстto. 3aстyпник Гoлoви 3П УгBP
(|946-83>' Гoдoвa Cepедoвищa УгBP (вц 1983). CпЬpeлaктop
)I(yPнaлy .,Cyнaснiсть'', застyпник гoJloви фipми-кopпopaцii Пpoлoг
(|952.74) та l.oлoвa (|974-83). Aiсний член HTШI. ПiAгIисyвaв свoi
пф.lriцистиvнi пpaцi псевAoнiмalvfl ..М. B. Bиpoвий'',
..o. с. Cадoвий'', .B. B. Caдoвий''. Пoхoваний нa цвинтapi в Cyaт
Бaнд-Бpyr<y (штaт llью-dя<еpсi).
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Бiorpoфiннi АoвiАхи

Paprик Iван (1s.vl.1909' с. Kopoвниця Cтapa, Aю6ачЬськиЙ
пoвiт, тепep Пoльщa _ ?.XЛ.|942, Aьвiв) - пpoвiдний члeн oУH.
Плaстyн (10 Усп кypiнь ..Чopнoмopцi''). o6лaсний пPoвiдrик oУH
(1933). B'язень пoJlьсЬких тroPeм' зaсyддений нa Аьвiвськorvry пpoцeсi
(27.vI.1936) нa 5 poкiв. Член PП oУH, зaстyпник peфеpeнтa CБ.
Член УHK в Кpакoвi, кеpЬник yкpaiнськoi мЫцii y Aьвoвi (|94|)'
Poзстpiл.яний гестaпo.

Pе6ст.Ittсшс Aapiя - 
..Po6epт'', ..op-,,' (26.II.|9|3, м. Кiцмaнь,

ЧepнЬeцькa o6л. - 5.I.1992' Мюнхен, Hiметнинa) - пPoвiдIrий ч^ен
oУH. 3акiнчилa гiмназiro в м. Cтpиro. Члeн Пласry, УBo (1928).
Пoвiтoвий peфpeнт Ioнaцтвa oУH (|929-32), пoвiтoвий пpoвi.Цпик
CтpvtЙщwtи тa oкРyЯ(ний pефpент Ioнацтвa i x<iнoчих гpyп (1933-
34), пpoвiдник Cтpийськoi oкpyпa (вeснa-лiтo |934), зв'язкoвa дo KЕ.
Haвчалaся нa юPиAичних фaкyльтетaх y AьвЬськoDry i Аro6лiнськoмy
yнiвеpситeтaх, магiстp пPaвa з 1936 poкy. У |935-39 pp. peфpент
Юнaцтвa КЕ oУн тa вiдпoвiAaльнa за зв'я3ки з ПУHoм. .A,екiлькa
paзiв aPеIIIтoвaнa пoльсЬкoro пoлiцiеlo. 3 кiнця |939 y Kpaкoвi,
oAРy)кy€ться з A. Pе6етoм. Учaспик II B3 oУн в Кpaкoвi (31.III.-
3.vI.1941), член КП oУH нa 3oУЕI (пpoвiдrrик P. IШyхевин). !,o
Аьвoва пеpеiхaлa неJrегалЬнo пiсля Актy 30нepвня |94| p' Apештoвaнa
rестaпo y веpеснi |94|-42, y Aьвoвi в тюPмaх нa вyJr. Aoнцькoгo i в
Кpaкoвi в Мoнтeлюпiх. Пiсля звiльнення пpацiвник peфpантypи
пPoпaгaЕAи Пpoвoлy oУH (дo 194З). Учaсник III нB3 oУн (21.III.-
25.иII.|94З), де o6parra члeнoм Пpoвoлy. Члeн IнЦiaтивttoгo кoмiтеry
A^я ствoPенrUI УгBP (III-иI.|944). Учaсник I 83 УгBP в с' Cпpиня
Caм6ipськorю p-нy Аьвiвськoi o6л. (11-15.N.|944) тa o6paнa ч^еlloм
Пpезидii УгBP. У склaдi 3П УгBP виiхaлa зaкoPAoll' члeн P-33.
Пpoя<ивaлa y Мюнхенi. Пiсля МiттенвaльAськoi кoнфpенцii |948
yсyrryгa з 3Ч oУH, сталa lulеtloм oУH-з. 3 кiнця 1950-х PP. члeн
Пoлiти'дroi paли oУH-з' згoAoм AРyгиЙ засЦ/пник rrcJloви тa Гoлoвa з
|979 p. CпЬpo6iтниця гa3ети ..C1вaснa Укpaiнa'', я<ypналiв
..C1пaснiсть'', ..Укpaiнський Caмoстiйник,'. Пpaцювалa y Бropi poзшry<iв
нiмeцькorо Чеpвoнoгo Хpестa в МIoнхенi. Автop спoгадiв i
пфлiцистивних статей _ ..H. пePeхPестях визвoльtlик змaгaнь / Упop,
o. Пarrченкo. Гад.гr, 2003".

Pебет Аев - 
..кiД', ..кДlщ'', ..Аeвкo'', ,,I|t|c||Й',,..Cтаp'' (|9|2,

м. Cтpий, Aьвiвськoi o6l. _ |2.х'.|957, м. Мюнхен, Hiмекнинa) _
пpoвiлний .rлeн oУH. 3aкiячив y 1930 p. гiмнaзiro в м. Cтpиro. Член
Плaсry (5 кypiнь iм. K}t. Яpoслaвa oсмorvrислa), УBo (1927).
Haвчaлaся в 1930-38 pp. tlа toPиAичtloмy фaкyльтетi Aьвiвськoгo
yнiвеpситетy, мaгiстp пРaвa. Пoвiтoвий пpoвiлник OУH Cтpийщини
(|930-32), пpoвiдник CтpиЙськoi oкPyг}r (|933' 1935). Пiсля apeшry
o. Гaсина _ ..C)Д('' стaе KП oУH rra 3У3 (1935-7.|I.19З9)' Учасник
II 83 oУI{ в Кpaкoвi (3l.III'-3.vI.|941). B 194| _ пеpruий зaстyпrrик
Гoдoви У.Д.П, oвoлroвaяoгo Я. Cтецькoм. Пoлiтв'язень нiмецьких тtoPем
i кoнцта6opy Авшвiц, tФ 57368 (|4.Ix.|94|-х.|944). 3 |945 в

t"
i :

p--rr,-.l'еPнoпiльськa o6л. - |7.vII.|997, ФЬадельфи, сIIи) - члеtl
oУH. Пo.пiтв'язень нiмецьких кoнцентpaцiйних тa6opiв (Авшвiц).
Bигryскlик Укpaiнсъкoi висoкoi eкoнoмiчнoi шкo^и в МroЬенi,. itlя<енеp.
Peдактop )I(yРналy ..Cyp}tа'', 

AиРектoP дpyкаpнi 
..I{iцеpo''. B oпoзицii

^ 
1. C. Бaядepи в 3Ч oУH. B сIIIА гo^oвa yпPaви ..Piднoi шIкoли'' y

i Фiлaлельфii, PeAактoР )кyPнa;ry ..3a пaipiаpхaт'', ..Hезалех<ний
бюлетень'' тa ч^еtI 

..Кoмiтетy 
тисячелiття хPисти,Itlствa в Укpaiнi',. Член

, opгaнiзaцii oднoдyмцiв oУH-з, Aе^eгаЦrPи 3П УгBP.
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AиPeктoPа дepх<aвlroi лiкapнi м. Бафалo.

pадянський кoPAoн' пЦ чaс Якoгo зaгинyв.

AoстaвлJIв з6poю тa нeлегальtly лiтepаrypy. Ha l}apшавськotvтy пpoцесi
6yв засyддениЙ нa 7 poкiв. У |939-40 - кеpiвник вiддiлy мoдoд УЦК
в Кpaкoвi. Член Пpoвoдy oУH-p. Бpав расть y po6oтi шта6y пoхiддrих
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5.ХI.1948 - aPеIIIтoвана yAPyге МГБ. 3асyдя<енa oCo нa 25 poк.rв.
3вiльнeнa в 1956. Пpo,loвяtилa пPaцю в АъвЬськoмy пtyзеi yкpаiнсЬкoгo
I}1истецтIta' кеPyBалa вiдAiлoм AaвнЬoукPairrськoгo Iи.UиPства. oAин з
iнiцiaтopiв ствoPенIlя мyзеiв o. Кyль.тицькoi, I. Tpyrшa, A. Aевицькoгo.
Автop пoпaд 60 пpaць i стaтeй, лayPеaт .A.еpжaвнoi пpемii iм. Tapaса
TТTевченка.

Cеник oмеlrян - 
..Гpибlвський'', ..КaЩдеp'', ..Уpбан'' (19.I.l891,

Явopiв, Аьвiвська o6л. _ 30.vIII. l941, Житoмиp) _ сoтник УГA,
спiвзаснoвник УBo, чJtеtt Кpайoвoi, згoAolvl Hачальнoi KoмаIlAи.
Кpaйoвий кoмaнAarrт УBo y 1928-|929 pp. Член ..AeтIoчoi 6pигaди,,,
oчoлювaнoi сoтtlикoм Ю. Гoлoвiнським. Аpеrштoвaний пiсля напaщl нa
гoлoвIly пolцтy y Aьвoвi. З 1927 в емiгpaцii, спiвpедaктop ,кyPrraлy
..Cypмa''. 3 1927 _ чJlеtl ПУH. ПеprшиЙ кpailoвиЙ пpoвiдник oУH
(6epeзeнь веPесень 1929). Пiсля 6oм6oвoгэ ви6yry на ..Tapri

BсхoAнe'' (7.|х.1929) влаштoв€lнoгo УBo, 6yв змyrшениЙ зaлиulити
Галининy. B oУн вЬпoвiAaв за внyтpiшtlto пoлiтиry i opгaнiзaцiйнy
po6oтy. У 1930 pp. зaiйснив pяд opгaнiзацiйниx пoiзAoк дo CLLИ,
Канади, Аpгентини тa Бpазилii. Boсени 1 934 poкy, чеPе3 не o6aчнiсть
o. Cеника, якиЙ tla тoй чaс 6yв кaнцлеpoм Пpoвoлy, дo неськoi, a
пoтiм дo пoльськiй пoлiцii пoтPaпив apЁв oУH 3 спискаIvrи члeнiв тa

Aoкyrlteнтaми пpo opганiзaцiйнy дiяльнiсть. У xoAi слiдствa' пPoвеAeнoгo
Pевoлloцiйним тpи6yнaлoм oУ}I, випpaвдaний. Пiсля смеpтi
Кoнoвaльця (193s) стaв чJleIIoм ..Byrк.Ioгo ПpoвoДy''. У 1941 pазoм

з М. Cцi6opськиIt1 oчoлroвaв гPyпи oУH-м на схoAi Укpaiни, якi мaли
y Киевi пPoгo^oсити деprкaвнiсть Укpаillи. 06oе в6итi aгентoм }IкBA
в Житoмиpi, щo6 тим саМиМ загюстPити вiднoсини з й>к oУH-м та
oУн-6 й звиltyвативши oстаннiх y в6ивствi.

Cеrrишин Aев - 
..Факip' ' ,  . .Аящloнlк' '  (14.Iх. l908' Iвaнo-

iлroстpaтopoм y видaвIrицтвi I. Tиктopa. Hа ейгpaцii в Кaнадi.

Cеrrькiв Poмaн (15.N. 1909, AьвЬ 27.N.|944, с. Hивицi,
PaдехЬський p-rt, Аьвiвська o6л.) _ tr;tен oУH. 3aкiнчив Плaстичний
iнститщ, хyAo)I(ник (|9З4>. Poзвiдвaв плaн пpимiщення pадяtlськoгo

кoнсy^ьстBa' вiдтвopиз пoPтPет Мaйлoвa, якoтю пiзнiше в6ив AеIrrик.

на чoдi з МеAвеAевим.
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(13.хI.1919, с. Bepин, пl[шqqдяiвg6киit p-н, Aьвiвськa o6д. - 3.xI.1987,
м. Маямi, сII]А) _ .utен oУЕI. B квiтнi 1941 - гPyA}ti |942 в \УH.
B |943 iнстpyктop пiдстapшинськoi шкoли УГИ ..Boвки'' Bo .,3агpави''

тa кoмarrдиp сoтнi в загoнi iм. Хrvrельницькoгo. Baл<кo пopaнений
; нчPиIo-н]li - дистoпaAa 1943 p., лilсyвaвся. Кoмaндиp TB ..Асфaльт''

] (lх. 1945.46), пoP}rчник' rraгoPoд2кerrий Cpi6ним Хpeстoм 6Ьйoвoi
зaс^yги I кдяси ( 15.х. 1949), Бpoнзoвим Хpестoм 6oЙoвoi зaсд)rги

ь (5.D<.|946). Aiтoм 1948 вiлгlpавлений з t<yp'еpськolo гPyпolo нa 3ахЬ,

^ 
э |949 в Мюнхенi. Член 3Ч oУH, пpaцroе в pефpеllтypi К-3. B

, oсo6истiй oхopoнi C. Бaндеpи, 3I\эAoм Я. Cтeцька. Cyпpoвoддрав
д Бапдepy 15.иI.-25.иII.1956 пo lспaнii. 3 1960 мецtкав в Канaдi.
6 Пoхoвaний в Toportтo.
P

^ 
Cкopoбагатий Cильвестp - ,,Ct|B||i|'' (??? 23(25\.ЦI.|946,

с. Бopoвe, ЖoвкЬський p-н, AьвЬська o6л.) - чJtеtl oУH. Paдист,
члeн зв'язкoвoi гPyпи вiA C. Бaндеpи (Ю. Aoпатинський,
.Д.. Чия<eвський), пoс^aних y кiнцi |944 лiтaкoм дo P. lШyхeвинa,
кеpiвник p"^ioзв'язкy в |945 poцi. HадpаЙoниЙ (?) peфpент зв'язку.

Cмаpxс Ьaн _ ..ПiDtста'' (?.|926, с' Poпниrц .Д,oлilшня, Гopлицький
пoвiт, пeпep Пoльщa _ ?.|951, ?) _ члeн oУH (з 1945). 24.vIЦ.1948
пpo6ився дo Hiмe.l.гlини pейдoм з гPyпoro УfIА нa чoлi М. ФeAaкoм
- 

..CмиpниМ''. У сepпнi 1949 пoвеpнyвся як зв'язкoвий 3Ч oУH зi
М. Федaкoм та Михaйлoм Tиryсoм - ..Бoгдднoм'' нa теpитopiro Пoльщi
3 зaвAaнtut}r дiстатися дo Пpoвoдy oУH в Укpaiнy. Пiсля пoвеpнeння
y веpеснi, напpaвлений з МIorrхена нa спецвишкiл дo Англii. У тpaвнi
1951 кеpiвник Aесaнтнoi гPyпи з yпoвнoвa>кениIи пPeAстaвtIикoм
C. БaндеPи B. Гpигopилrиним Ao Пpoвoаy oУIl в Укpaiнi, я:кА
пoтPaпилa y засiдкy МГБ.

ColФr oдекса _ ..Птах'' (2s.xl.1912, с. Гpе6енцi, ПyстoмитЬський
p-lt, Aьвiвська o6л. - 27.хI.1993, м. Ciльсеp-Cпpiпг, CIIIА) - цеtl
oУH. 3aкiнчив Фiдilo aкадемi.lнoi гiмllaзii y Аьвoвi (1930). Плaстyн
(7 кypiIlь кн. Аьвa). 3асyддeний пoilьським сyдoм 26.IХ. 1930 за
сa6oтaя<нi aкцii. B 1933 навчaвся в Жeневi. CпЬpo6iтник ПУHy,
секPетаP Кoнoвaльrц тa пepe6yвaв y TТTвgiцаpii, Iтaлii та Hiме.гчивi.
B'язень кoнцтa6opy Cаксенгaвзeн (1942-45). ПpaцЬник Гeнеpaльнoгo
сeкPетаPlary зaкoPAoвttиx спpав УГBP в Pимi, сeкPетaP М. Ae6едя
с|945-47). Ha еrvrфaцii y Hiме.тнинi' згoAoм в CII]А. Мeшкав в Hью-
ИoP,ч i Bашияrтoнi, магiстp.

Coдorrинка Bасидь (20.x. |9|2, c.,Д.oвя<aнка, Tepнoпiльськ|^Й P-
н, Tеpнoпiльська o6д. _ 25.IX'|990, Topoнтo, IЪнaдд) - пpoвiдний
члeн oУH. 3aкirtчив Poгатинськy гiмшазilo. Cryлент пpaва Aьвiвськoгo
yнiвеpситецl. B |934 зacуьэкений на 8 poкiв yв'язненtIя. Учасник
ПoхiAllих гpyп oУH, зaстyпIIик _ KГI oУн 3У3, кaнциляpii УAП тa
ii зв'язкoвий з oУH (1941), 3aperштoвaниЙ rестaпo (веpесeнь 194| -
тPавeнЬ |943). Пpoвiдrик oУI] м. Кpакoвa. Ha емiгpацii в Австpii,
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.urен TП oУH. 3rодoм пеpеiхав дo Кдяaди. Член Пpoвoдy oУH,
Гoдoвнoi Pади oУH, РеAaкгoP гaзети ..Гoмirr Укpaiни'' (|954-79).

Cпolrьсысrrй Яpoслав - 
..Бlp' (|0.I.|9|2, с. Aaвoннe, Cкo.lriвський

p-н, AьвЬськд o6л. _ 15.D(.l968, Topoнтo, Kаrrя^а) - пpoвiддrий влeн
oУtl' 3aкfurтlв CтPийськy гiмназiro (1929). Член fIпасry (2 Ц/Piнь
УCП 3алiн ..Чepвoна Калинa',), УBo. PефPент пPoпaгalЦи в KЕ
OУH, oвoлroвaнoi БaвдePo'o (|933-З4). Ha Bapшaвськolrry пpoцeсi
вистyтIaв як пoлiтичний свiдoк. Ha AьвЬськoмy пpoцeсi (|936) 6ув
зaсyддениЙ нa 7 poкiв. Пiсля вихoAy з тIoPми знoвy зaaPеIцтoвaпий i
вiдпpaвлениЙ y веpеснi |9З9 p. в кoнцтa6ip в Бepeзi Карyзькiй. Пiд
vaс нiмeцькoi oкyпaцii - зaсц/пttик гo^oви АьвЬськoi o6дaснoi yпPaви
(лriтo |94|). Емфyвaв дo Aвстpii, a y |948 в Кднади. oдин iз
кepЬникЬ Aiги Bизвoленrrя Укpaiни. ,\eякvth чaс гo,loва ..BиAавничoi

спiлки Гoмoнy Укpaiни''.

Cтapyх Яpoслав - 
..CтЯг'', ..CтoJtн'', ..ЯpДаlt'', .,Cv|н1r7',,..гoп,flн'',

..Aiд" (17.xI.1910, с. 3oлoта Cлo6oдд, Кoзiвський p-н, Tеptroпiльськд
o6л. - 2o.D<.|947, Пoльща) - пpoвiдrrиЙ член oУH' Haвчався в
гiмнaзii в Бepех<aнaх. B УBo, oУH з |929 p, Cтyаiroвaв пPaвo y
Aьвiвськoмy yнiвеpсiтетi, звiAки йoгo вигнaли зa wteнствo в oУH. 3
1930 p. _ Цеtl KЕ, з 1935 P. - застyпIrик пpoвiдrrика КЕ нa Boлияi,
пolriтичний pефpeнт. AвтoP .. 12 пpикr'rет щpаiнськoгo цo'lioнaлiстa''.
Apештoвaний пiсля в6ивствa Пеpaцькoгo, пеpе6yвaв y кoнцтa6opi в
Беpезi КаpтyзьЁй. 3 1938 peлвryвав ..Hoвe Ceлo'' - нeoфiцiйний opгarr
oУH рrя Boлинi. 1938 p. аpештoвarrий, y тpaвнi |939 p' нa пpoцесi
в Piвнo зaсyддeний вa 13 poкiв тIoPми' 3 пoчaткoм вiйни пеpе6рав
y Кpaкoвi як зaстyпник Бaндеpи y шPaвaх пPoпaгaIrAи. Bиклaдaв
пoдiтикy нa 3-мiся.шroмy rqдpсi пPи стaРшиIIсьЁй шкoлi iм. Кoнoвaльця.
Iпiцiювaв пеprший УАК в Кpaкoвi, oпiorя пеpетвopеrrий в УЦК. |94| p.
- y Аьвoвi; oAиrr з iп\iатopЬ пPoт\c,rorцeнtut незa,loкlloстi, мiнiстp
пpoпaгaнAи в УAП. Члeн peфеpeнтyPи пPoпaraпAи Пpoвoлy oУH.
А1reштoвaний 4.xII. |942 p. й yв'язнeний y тюpмi нa вyл. Aoнцькoгo.
3вiльнeний спeцгPyпolo oУн. Biд oсенi 1943 Ao дiтa |944 pp. -
кеpЬник пiдпiльнoi paлioстaнфi ..Caмoстiйнa Укpaiнa'' в Каpпaтах. 3
|945 p. кpаЙoвий пpoвiшrик 3aкеpзoння. Автop кiлькднадцяти
гry6дiкацiй, пePек,rадeних пoльськoro i aнгlriйськolo tr{oвaми. Пoдкoвник-
пoдiтвихoвник' t,tеll пoлiтвихoвнoto вiддiлУ гк. УгIA, нaчалЬниK
пoдiтвихoвнoгo вiддiлy Bo ,,сfrl,. 3arиrтyв 6|^я с. Мoнaстиp
Aro6aчiвськorю пoвiry (тепep Пoльщa), пiдipвaвrшись мiнoro.
Haгopoддений УГBP 3oдoтим Хpeстoм 3aслyги в |946 p.

CтаЁв Boлoдrмиp - 
..Мек'', ,,д|4p,',..KopЕи.[o'' (7.хI. 1910,

Пеpеми.lшль, тепep Пoльща - 25.ХI .|97|, Мюrrхен, Hiмевvинa)
пpoвiдIий члeн oУH. 3акirrчив гiмнaзilo y 1930 p. в Пeper*ишдi. Члеrr
flпaсry. Пpoвiдrrик Пеpемиськoi oкpyм oУH. 3 1930 навчaвся в
Бepdвськiй пoдiтекrЦi, PeAaкгoP 6loлетепя ..Укpaiнськoi Пpесoвoi
Слу>к6lи''. Член У!.П, мiяiстp закoPAoнrrих спpав. Пpoвiдllик oУH нa
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Бiorpoфirнi дoвiдкн
Bеликoнiмеччинy (чePвень |941). Apeштoвaний rестaпo 15.D(.1941 i

статтeй нa ryспiльнo-пoлiтичнi теми. Пoхoвaний lra цвинтapi
oстфpiагoф.

6iorpoфivнi дoвiдки

.Cyсtк .{дитpo - 
..Гpиlр'', ..Mopський'', ..Pипlapд,' (8.xI.1913,

с. ,Д.ев'ятпики, Ж'идaнiвський p.н, Аьвiвськa o6л. --22.х-.|999, тaм
сaмo) _ чден oУH з 1931 p. 3aкiн.rив пPoмислoвo-екoнoмiнllий лiцей
y Аьвoвi (|934). Пpацювaв пiд кеpЬrlицтвoм Я. Стapухa,
PoзпoвсIoAЯ(yвaв пiдпiльlri видaння oУЕI. 3aapештoваний
?9 Ч-II 1934 p. y Аьвoвi зa opгaнiзaцiйlli зв'язки з I. йaцейкoм i
М. I{аpeм, a.пe зa 6paкoм дoкaзiв 2|.>U,|936 звiльнений. ПЬвiтoвий
пPoвiAник oУЕI Бi6pev.тини (oсiнь t9З8-40). Ал,мiнiстpатop
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сталirrських пoгpoмЬ Kп(6)У i KП3У. У 1939-4| PP. - в пiдгriruri oУH.
Член Pади сeньйopЬ тa УHP y Аьвoвi (|94|-42i. Учaсник дeлегaцii

..- C]o&*o .... 4P.o-"1 ,..Каp6oвив'', 
..G. opлoвсъкий'',.Б. oзеpський'', ..opaЧ'', ..A5/кa'', ..БaйeЧ'', ..3aгiprтиg" 

itэ.т.tэtz.,
Tеpнoпiль s.vII.1986, Мlorrхен, Hiмe.пrинa) визна.дrий
гPoмaдськo-пoдiтичний 4щ. Bипyскник TеpнoпЬьськoi yкpaiнськoi
гiмназii (1929) ' tlлeн УBo, сУIlМ i oУн. Cryдент IoPйAичнoгo
фкyльтery Kpaкiвськorю yнЬеpситеry o929-3o) iu'y'oi"iичIloгo
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пPoпaгaнAистсЬKoIb oсePеAкy ..3елений гaй'' tlа чoлi з П. lyх<им тa
кePiвник лpy<apнi,.Пo^тaва',. 3агaзoваний 4.vI'|945 y 6yнкepi
вiдAi^oм нкBA i в нeпpитoмнoму стaнi пoпaв y пo,totl. 3aсyдх<ениЙ y
Киевi вoенним тpи6yналoм вiд 4.II.|946 дo 10 poкiв кoнцта6opiв. B
1954 звiльнeний, пpoя<ивaв в }l. Hoвoмy Poздoлi, згoAoм в piдroг"ry
селi. Aвтop спoмиtliв - 3 лю6oвi дo свoгo наPoAy. Cпoгади / / Упop.:
М. Пoсiвнин, I. Bасютa. _ AьвЬ, 2006.

Cyrшкo Poмап - 
..Ct{Ч'', ..Klпд)ат'', ..кlбiч'' (9.III.|894, с. Peменiв,

Кам'янкo-Бyзьюlй p-н, Аьвiвськoi o6л. - |4.I.|944, АьвЬ) _ вЬoмий
вiйськoвo-пoлiтичний дiян. 3aкiнvив гiмнaзiю i пpaвниvий фaкyльтет
АьвЬськoгo yнiвеpситетy. oдил iз зaснoвникЬ ,.fЬaсry'' ( l91 1 );
пoPyчtIиK' сoтtlик УCC. КoманAyвав сoтнеro в 6oю нa Aисoнi (|9|6),
пoтpallив y poсiйський пoл(tll. Бpaв yrасть в opгaнiзar1ii кoPгryсy Ciчoвих
Cтpiльцiв y Киевi, пoдкoвник Аpмii УHP. Кoмalrщвaв дивiзiсlo в
пoхoAi на Киiв (1920), 6paв yraсть y АPутoI'{y зиIиoвolr{y пoхoдi (192 1).
Кpaйoвий кoмeнAaнт УBo (|927-30), кpайoвий pефpент ПУHy. 3a
зaвAaннями €. Кoнoвальця пPaцIoвaв сePеA yкpaillських eмiгpантЬ
ПЬденнoi Аr'lеpики. 3 пoчаткoм вiйни y |939 6ув вiдкликаlrий в
Гaликиrry. 3aймаэся opгaнiзацiсю пiдгliлля tlа 3акepзoннi. Бр
пPеAстaвникoм iIУHy в Кpaкiвськoмy цeнтpi oУн, кеPyвaв
пiдгoтoвкolo пoвстання пpoти CCCP. Oчoлloвав Укpаiнський легioн
(т. зв. BBн) y веpесневiй кaмпанii 1939 Po'ry. Бpaв }д{асть в
oPгarriзацii УI{К тa пiдтpимaв каrrдидатypy B. Кфiйoвичa нa пoсaдy
гo^oви. Пiсля poзкoлy oУH yвiйшoв дo Пpoвoдy oУH-м. У6итuЙ зa
ltез'ясoвaних o6ставин. Пoхoваний на AичакiвськoМy цвиIrтаpi y Aьвoвi.

Cyшкo (IIIyшкo) Bасиль _ ..Кpyк'', ..дBlш'', ..Hiчдавський''

(|9.N,1922' с. Бa6инцi, Бopщiвський P-tl, Tepнoпiльськa o6л.
18.Iv.2006, Мюнхен, I{iменнинa) _ oco6иcтиЙ oxoPorreць C. Бaндepи
тa C. Aeнкавськoгo' в oУH э |940 p. B |943 p. виiхав зa дoPyченrrям
в Hiме.rwtнy дtя opгaнiзацii po6iтництвa в м. Ащз6ypзi. Пеpе6yвaв в
тa6opi пеpемiщених oсi6 в CoммеpкaсеPнe' opгaнiзoврaв CУМ.
Пpaцroвав y к-3 пiд кеpiвництвoм Г. Baськoвичa _ ..Baка''. Пpaцював
нa 6yдЬництвi спoPyA oлiмпiйськoгo цеtIтРу y Мюнxенi. Пoстiйнo
вiдвiщвав 6aтькЬщиlly пiсля зAo6yгтя незaле,кtloстi. 3а йoгo кoшти
вiдrroвлeнo сiльськy ЦеРюУ, з6yAoвaнo кaп^ицro. Пoхoвaний в piднor"тy
селi. АBтoP спoгaдiв ..3авAaнttя викoнaв'' (Аьвiв, 2000).

Tедtгa (дtвoне [IIoвгeнева) oленa (2|.v\.|9o7 (зa iн. Aаtlими
8.vII.1906) Caнкт.Пeтep6ypг, Poсiя - 21 .II.|942, Киiв) - виддтнa
щpaiнськa пoeтесa' сyспiльlto-пoлiтичнa дiя.rкa. У Пpaзi зaкiнчила
Укpaiнський вtцЩиЙ пeддгюгiчний iнститщ iм. М. dpaгoмaнoвa.
1''vI.L926 пo6paлaся з Михaйлoм Teдiгolo. У |929 пеpе6paлася дo
Bаpшaви. У |934-35 },tlитeJшoвалa. Чlен oУH з 1932 poкy. Пpaцroвaлa
в r<yльrypнiЙ pефеpенrypi ПУH з o. oльясичем. Пiсля poзкoly 1940
нaлея(aлa дo oУH-м. BхoAилa в Kиiвськy пoЁдly гPyпy' oчo^Ioва}fy
oльхtичем. .Д,o Киевa лpи6улa 22.X'|94|. opгaнiзyвaлa Й oчo^и^a

Бiorpoфirнi дoвiдки

CпЬкy yкpaiiнських письменникiв. Bидaвaла )кyPнaл ..Aитalpи'', 
щo

вихoAив пPи газeтi ..Укpaiнське слoвo',. Кoли чaсoпис зaкPиJtи'
вЬмoвидася вЬ спiвпpaцi 3 oк}.пaнтaми. 9.II.|942 аPештoвaнa з
чoлoвiкoм та iншими пpaцЬllикaми ,кyPнaлy. Пiсля чисдеrrних тoPryP
i AoпитЬ poзстpiлянa y Ба6инoмy Яpy paзoм iз 40 члeнaми CПУ.
Пoсмepтнo вvtЙulлvt ii пoeтичнi з6ipки ...{yrшa нa стopoя<i'' (1947> 

'.,Пoлyм'янi мeэк1,' (|977) тa iн.

Tимчtй Boлoдrмиp - 
..Аoпатиt{ський''' ..снlл', ..orсуlrяpшик''

(28.Х. 1911, с. Гpa6iвф, Cтpийський p-н, Aьвiвська o6л. - 13.II. 1940'
с. Устиянoвe, Hия<ньoyстpицький P-н' тепеP Пolьщa) _ пpoвiдний vлен
oУн, плaсryн. 3aкiнчив Cтpийськy гiмнaзiю (|932) 

' 
нaвчaвся IIa

факyльтетi пpaвa Аьвiвськoго yнiвеpситеry. У 1934 стaв oAIIим iз пepших
в'язнЬ Беpези Каpryзькoi. |935-36 пPoтягorvr 17 мiсяцiв yAPyгe
вiд6yвaв тaм 1Е'зненrrя' opгaвiзaцiйний pефpeнт Cтpийськoi oкPyг}l
(1936-38) тa Кpайoвoi ЕкзeЦ.гиви oУЕI (1939). 3а.lrшлився кpайoвим
пpoвi.Цникoм' кoли Typаш пiшoв на 3aхЬ (лiтo |939 - лtoтvtЙ |94o).
Бyв oдним iз твopцiв pевoлloцiйнoi oУH нa чoлi зi C. Бандepoю. У
кiнцi гpyлня |939 caм пepеЙшoв 3а кoPAo}r. Пoвеpтaюvись нaзад y
Аьвiв зaгиrryв в 6oю 3 PaдЯнськими пPикoPAotIниками.

Typаul Миpoorав - 
,.Гpабoв сЬK|lr||', ..ff[еДест'' (26.II'|910

с. Hиrкalrкoвинi, Cтapoсам6ipський p-н, Aьвiвськa o6л. - дiтo 1939,
???) пpoвiдний AiЯч oУЕI. 3aкiнчив dporю6ицьку гiмнaзiro,
Аьвiвський yнiвеpситет (1935). Мaгiстp пPаBa. Член ..Плaсry'' (58-ий
lуpiнь iм. T. LШевченкa в Бopиславi), УBo, вщ 1929 - в oУH. У
лиcгoпя^i |933 6уъ apештoвaний нa 8 мiсяцiв зa poзпoвсtoд2кеttllя
летtoчoк. Пoвiтoвий пPoBiAник oУH !poгo6и.rчини (193 1-36)' вiп
t9З6 oкpyясний пpoвiдlик Cтpийщини. Biд oсенi 1938
opганiзaцiйний pефеpент KЕ oУH. Пiсля А. Pе6eтa стaв кpaйoвим
пpoвiдникoм (7.II.|939). Улiткy 1939 пirцoв 3a кoPAoн rra зyстpiн iз
пPедставrrиKaми ПУHy. Пoвepтaюнись' ltPи пеpехoдi чеськo-пo^ЬсЬкoгo
кoPAorry пPoпaв 6езвiсти в pайoпi 3aкoпанoгo (Пoльщa).

T1pкoвсысий Bаси.пь - 
..Пецroвиv'', ..ПавДo'', ..П5rхltp'' (23'I.19o9,

с. Biкнo, Гyсятинський P-н, Tеpнoпiльськa o6д. - |,хI.|944' 6|^я
с. Гpa6iвкa, КалyськиЙ p-н, Iванo-ФpaнкЬськa o6л.) - члeн oУH тa
ГIлaсry. Hавчaвся на roPидиtlttoмy фaкyльтетi Аьвiвськoгo yнЬеpситеry.
oкpyя<ний пpoвiдник TеpнoпЬьщини (|929), У 1930 сидЬ в тropмi
Pазoм iз 3. Кoссакoм, A. ГPицaем, o. Гaсинoм. У |935-39
pефpент пPoпaгaнAи кЕ oУH rla 3У3. У |940-44 пPaцIoвав y
peфpенrypi CБ Пpoвoдy oУH-p. Учасник II 83 oУll в Кpaкoвi
(31.III.-3.vI.194|), B 1941 виклaдав пPaктичнy Aiяльнiсть CБ нa 3-
йсячих кyPсaх пPи стaPшинськiй шкoдi iм. Кoнoвaльця в Кpaкoвi. IПеф
пorriтичrto-слiдчoгo вiддiлy в yпpaвлiннi кoманAи пoлЦii Aьвoвa,
oчolroванoi €. Bpецьoнoro (lипень |94|>. Учасник III I{B3 oУH (21-
25,vII.|943), ви6paниЙ чJlеtloм Гoлoвнoi paди oУH. 3arинyв y 6oro
з BB HКBА.
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- -T1pнманoвич Михайлo - 
..Кpеvет'', ..Bopoн'', ..БopoвиЧ'', ,,Ь|1^|7к,'

(3.I.1910 с. Аyка Boйltилiвськa, Кaлyський p-il, Iвaнo-Фpaнoвськ,
?9^. -_???). 3aкiннив фiлiю Академiчнoi гiмнaзii y Aьвoвi (192s).
Член ГУнМ, в Пpoвoдi сУHМ (|92s-29).3акirтчив pимський

Бiorpoфiвнi дoвiдки

19З4 p, oAин iз кеpiвникiв oкpемoi pефpalIтypи в Бepлilri для зв'язкiв
зi CIIIA, КаlIaдoю та ПiвAеннoro Aмеpикolo. oтpипryвaв кoulти вiA
yкpаiнськoi емiгpaцii, якi rtaдхoAи^|| t^я oУH, зoкpеМa' нa пoтpе6и
3У3. Пiсля.A.pyгoi свiтoвoi вiйни мeшкав y Hiмек.л,rнi, a з 1951 в Кaнaд
пPaluoBaв rtа зaвoAi ,.dя<енеpaл Мoтopз'' в м. oшавi. Iloхoвaний нa
цвинтapi Маyп Гoп.

Фещпr Петpo - 
..Пeцlo ПoлтаBа'', 

..BoлЯнський'', ..Cевеp''

(2З.II.19|9 
' 

с. Пrl lиpiв, Бpoдiвський P-н, Аьвiвськa o6д.
2З.XЛ.195|, 6iля с. I{oвoшин, x(идaнiвський p-lt, Aьвiвська o6л.) _

пpoвiлний чден oУLI, УГIА i УгBP. 3aкiнчив Бpoпiвськy гiмrtaзito
( 1938) 

' 
IlaвчaBся lta МеAичtloмy фaкyльтетi Aьвiвськoгo ylIiвеpситетy.

B лавах Чеpвoнoi apмii вoIoвaв IIа Pад.янсЬкo-фillськolry фpoнтi (19З9-
40), Ilа пoчaткy нiмeцькo-paд.rIllськoi вiйни пoтpапив Ao нiмецькoгo
пojlolly' звiдки втiк. Пoвеpнyвся Ao Аьвoвa, пPoAoв)кyвaв Ilaвчанrrя i
ll'ЯзaBcя з oУH. У 1942-43 PP. - Кpайoвий пpoвiдник Юнaцтва
oУH нa 3У3, pедaктoP часoписy ..Iottaк''. Hачaльllик пoлiтвихoвtIoгo
вrадiлy КBIII УгIА.3ахiд (1944-46), Iloтiм _ кеpiвItик ГoсП тa Бюpo
iнфopмaцii УГBP, PеAaктoP пiAпiльниx BиAaнь oУн i УгBP. 3 лiта
1948 p. .lлеlr Пpoвo.Цy oУн. У 1950 p. кooптoвдIий Ao сIоraдy УГBP.
У 1950-51 pp. o6iймaв пoсаAy 3астyпника Гoлoви гс УгBP. 3aгиIlр
y влaсrliй кpиiвr1i в 6oю 3 oпеPатиBIloIo гPyпolo МГБ. HагopoAlкений
Cpi6lrим Хpeстoм 3aслyги, 3oдoтим Хpестoм Бoйoвoi 3aслyги I клясy,
пoсIvlеРтtlo меAa^лIo..3a 6opoть6y в oсo6ливo ва,кких yмoвах' '  тa
iменoвatlий пoлкoBникoм-вихoBrrикoм УГIА.

Фiпь Микoла - 
..Пyгаv'' (4.ХII. |922' c. 3aпалЬ, Яpoславський

пoвiт, тeпep Пoльщa _ 28.vII.1983, Мюнхеll , Hiме.гrипа) _ .иен oУIf.
ПiA час нiмeцькoi oкyпацii в пiAпЬлi oУн. opгpефеpеlrт (?) rtа
Яpoслaвщинi (|944-47). Пpo6ився з гPyпoro УГИ дo Бaваpii. АктивlIий
в CУМ, 3ч oУH та AБH. Haвчався в УBУ, стyл,iIoвав iстopiro тa
геoгpaфiro, 3гoAoМ AoктoP фiлoсoфii, пpoфесop. B Hiме.rчинi Гoлoвa
Бpатствa кoлишнiх вoякiв УГIА, нлсн Cвiтoвoгo Бpатствa Boякiв УГИ,
кеPyваB цеPкoвниIvI хoPolv1 тa 6yв дякoм, пPaцIoBaB y €пискoпськiй
кaIIцe^ЯPlr.

Фpиз Микo.пa - 
..Bepкитopa' '  (7.хII.|9I4. ' с. 3алoкoть,

.Д.poгo6ицький p-lt, Aьвiвська o6л. _ 26.II.|969, м. Иoнкеpс, сIIJА).
B Ioнацтвi oУH з |9З2. 3aкtнчив гiмнaзiю в ,A'poгo6инi (|9З4)'

fulхoвнy семilrapiю y Пеpемишлi ( l939), висвячеl lий нa Aиякoна. У
|941 в lIoхЬних t?yl l € lх oУн, pефpеlrт пРoпаrаrrAи Кaм'янсць-
Пoдiльськoi o6л. B |942 IIoI]еPта€тьФI нa AемЁвщиlly' )дIитель
с. Угеpцi, диPектoP дiвoнoi 6уpcи у Aiськy. B |945 peфpеllт пPollaraнAи
rIaдpайoнy ..Бескид' ' , сoтIlик УГIА. У сеpпIl i  |947 з 11 пoвстalrцями
пеpейшoв y 3ахiднy Hiме.тниlty, нлен Пpoвoдy 3ч oУ}i' 3 1948 у
Фpallцi i ,  i i  кpайoвий пpoвiдlик в 1948-6.| pp.' виAа €  чaсoпис
..Укpai ltець-Чaс' ' '  

3 1967 p, пPoх(ивa €  в м. Йol lкеpс, CIIIA, пPaцю€
y фapмaцевтичlr iй фipмi ' Пoxoвal lий y Cащ Баl lд БPy*y, штaт IIью-

!*жеpсi. У йoгo piaнiм селi сrlopyд:кенo йoмy пам'яtтник.

o
к
Y

F

н
I
и
I

н
А
Е
P

I

P
I

л
и



с
I

Е
tl
A

t4

5
A
,l

Д
Е
P

^

6iorpoфilнi дoэiдхн

I{елевин.Cтещoк Уляшa (???.|9|5, Чкаro, сIIJА - 18.VIII.1981,
Чiкаro, сIIIA) - гPoмaдсЬKo-пoдiти.пra Aiя.дG. 3 |925 p. в Укpaiпi,
зaкirrтlдa .A.poгo6ицьry гiмнaзiю, вчитe,rьсьI(y сeмiяapiro в Cтpию тa
ryмaпiстинний фl<yльтет Aьвiвськorю yrriвepситетy. Пoдiтв'язень
пoлЬських тtopе}r. У.raсниця Пoхiдrrих гpyп oУH. Ha ейгpaцii члeв
Пpoвoдy oУH, Пpезидii Cвiтoвorю Укpaiнськoгo Bизвoльнoro Фpoнry,
спЬзaснoвниця i rrcлoвa o6'еДraнrrя жirroк ooЧCУ (з |967); дiяльнa
в yпPавaх iвших тoвapиств. Пoхoвaнa в Чiкаro.

Цмoцр Koсть - 
..Мoдlст' ', .,Юpа'', ..Гp*'' (10.II.|9|4 c. Bеp>сrе

Cиньoвиднe, Cкoлiвський p-н, Аьвiвськa o6л. _ 2|(22).xI'7944,
с. Юшкiвцi, ЖиAaчЬський p-'', Аьвiвськa o6л.) - чден oУH з 7932.
oкpyх<ний пpoвiдник oУH Cтpийщини (|939-4|), двivi пoтPaпл,!в
Ao Pyк нкBA тa зyмiв втeкти з тtoPем Стpuя, .Д.poгo6иvа.
Cпiвpo6iтник peфepeнтypи CБ кpaйoвoгo пPoвoдy oУH нa 3У3.
06ласний pефеpент CБ .Д.poгo6иччини |94|-43 тa к-P спецгPyпи.
opгaнiзaтop i викoнaвeць Bизвo,rен}lя iз нiмецькиx тIoPем o. Гaсинa
({poгo6иv),.Д,. Гpицaя i Я. Cтаpyхa (Aьвiв). B |943 poзмiстив i
вiдпoвiдaв зa 6езпекy paдioстaнцii ..CaмoстiЙнa Укpаiнa'' в
с. Ямeльницi Cкoлiвськoгo P-rry Aьвiвськoi o6л. B 1944 oдеpясaв
нaказ виiхaти нa 3aхiд, aле 3aлишився' вислaв тЬьки APy'(инy Мapiю
(сeстpa B. Бiлaсa) 3 сиtlotrl. Бaтькo з 4 Aiтьми 6р вивезений в
Кpaснoяpський кpай, Aе й пoмep нa зaсланнi. Пoхoвaний y
с. Ioшrкiвцях.

Чайкoвський .6.aнилo - 
..МopмoЦ'', ..o. 

,A.aшський'', 
..,Д.яддкo

.Д.анилo'' (19.III. 1909, с. Миrшкiв, 3алiщiвський P-н, Tepнoпiльськa
o6л. - З.vЦ.|972' Ipвiнrтoн, сIIIА) - пpoвiдrrий член oУH. 3 |927
Poкy ч^err пiдпiльнoi гiмнaзiйнoi opгarriзaцii oBкУг y Cтaнислaвoвi,
члeн CУHM' викollyвав дoР}л{еrrrrя УBo. B 1928-3o PP. PеAaктoP
сатиPичнoгo xсyPнa,ly ..ГopAiсть нaцii'' пPи сУIIIи. Пoвiтoвий
пpoвiдник Paдехiвщини oУн (1930). Аpештoвaний двiчi пo^ьськoto
пoлiцiеlo (28,х.|933' vI.1934). B |9З9 пPaцIoвaв y pедaкцii гaзети,,Hoве селo''. Кepiвник техrriчнoгo вiддiлy тa гo^oвa гoсП в |940-
41 pp. B'язень нiмeцьких кoнцтa6opiв: Мaвтгаyзeв, Е6ензе, Авшвiц,
|Ф 49731 (|94|-45>. 3 |946 в Мюнхенi pефеpент пPoпaгaIrAи
Пpoвoдy 3ч oУI{. Pел.aктop гaзeти ..Укpaiнськa тpи6yвa''. У |948
нeJreгa^ьнo з гPyпoro виiзAить дo Фpaнцii PеAaryвaти пpoфспiлкoвy
гaзeтy ..Укpаiнець-Час''. У |955-67 pp. y Мюнxeнi, гoлoвний
PeAaктoP 

..LШлях}r Пеpемoги''. Гoлoвa Гoлoвнoi paди 3Ч oУH. Biд
7967 lpoх<ивaе в CILIA' PеAaктoP сyмiвськoгo >l(yPнaлy ..Кpилaтi'',

в pедкoлeгii ясyprraлy ..Biсникo, гoлoвa Bихoвнoi PaAи CУМ, в
Гoлoвпiй yпpaвi CУМ Амеpики. PеAaктop yкpaiнськoгo щoAенникa..Амepикa', (Фiлaдeльфiя). Автop спoгaAiв i книг: ..Хo*y ,|<||т||,,
(кapтини з кoнцтa6opiв) (|946>, ..f{яll l! 

дgi' ' (нoвели), ..КPyr"' ',
..Мoскoвськi y6ивцi Бандepи пePeA сyAoм'' (|969>, ..Бiлaс i
daнилишин" (1965). Пoхoвaний нa цвинтapi в Бayнд.Бpyкy (штaт
Hьro-.Д,я<еpсi) .

Бiorpoфivi АoвiДки

Чемеpишськa Аrцrа - 
..fсч)a'', ..Kaчечка'' (73.I.|9o7, Iваяo-

ФpанкЬськ _ ???, сIIIА) - пpoвiдrra дячка oУH. Haвчaloчись y
гiмнaзii, нaлея( €ura Ao пдaстyнськoгo кyPеrUI iм.22 сiчrrя 1918.
Пepеiхалa з 6aтьками дo Aьвoвa, встyпиJra в yнiвеpситет. Член УBo,
3IoAoм oУH. Peфepент ясiнoцтвa в KЕ oУH нa 3У3 (|932-35).
3в'язкoвa мiл< кpaйoвим пPoвoAoм i ПУHoм. Bиiхалa зa кopдoн yслiд
зa Я. БapaЕoвським, там пo6paлися. B |941 o6oе пoвеprryлися Ao
Aьвoвa. Пo вiйнi певний нaс пepe6ралa в тa6opах A^,I пеpeмiщених
oсi6, Aвстpii тa 3гoAoм емirpyвалa Ao сIIIA. Bийшлa зaмiя< зa
П. Гepaсимевкa.

Чемеpипський фест - 
..Яpootaв 

фпrан'' (2З.xI.|9||,
м. Глиняни, 3oлo.riвський p-н, Aьвiвськa o6л. _ ? JI'|942, м. Киiв)
- пpoвiдrий гфлщист oУH. Член fЬaсry. 3aкirтчив фiлiю Акадeмiчнoi
гiмнaзii y Aьвoвi (|929). B'язень пoльсЬких тroPем. 3aсцrпник peфpeнтa
l(yльтyPнo-oсвiтньoi пpaцi ПУHy, нлен pефpентyPи пPoпагаtIAи oУ}I.
м тa гlaсник ii Пoхiшlих гpyп. CпЬpедaктoP гa3ети ..Cлoвo'' y Kиевi.
3аapеrштoвarrий rесталo i poзтpiляний в Бa6инoмy Яpy в сepeпинi лroтorю
|942 p. Автop пpaць виAaних y Пapия<i в 1938 p.: ..3акapпaття,,;,,[da

нaцioнaлiзlry''; ..,A.е стoiмo7''.

чtx Tеoдop (??? .|923 
' 

с. Пoтyгopи, Беpeя<анський P-н,
Tеpнoпilьська o6л. - 11.хI. 1998, ?, сIIIА) _ vlеtl OУH. Haвчaвся
в гiмназii в Беpeя<aнах тa в Ioнaцтвi oУH. 3apештoвaний reстaпo.
Bстyпив в .Д'ивiзilo Галичинa. Пеpе6рав в тa6opi Piмiнi (Iтaлiя). Ha
емфaцii в Австpii, в теPеttoвoмy пpoвoдi 3ч oУн тa зв'язкoвий дo
C. Бaндеpи. Bиixaв y CIIИ, мецIкaв в м. Hьroаpкy.

Чиrкевський Baсиль - 
...A.емид'', ,,Apтем'', ..A*1'*'' (|6.N.1912,

с. Ба6ин Гopilшнiй, КалyськиЙ P-B, Iвaнo-Фpaltкiвськa o6л.
2,v,|948, ?, Hiме.rvиrra) - чЬьниЙ.rлен oУЕI i УfIA. Haвчався нa
вiйськoвих IqrPсD( oУH в Кpaкoвi (|939-40)' пoтiм _ .lлен o6ласнolю
пРoвoдy OУH Cтанис^aвщини (1940). Учaсник II 83 oУtl в Кpaкoвi
(|94|>. Biд неpвня |94L p. _ чJlеtl Biйськoвoгo штa6y oУH y Аьвoвi,
|942-43 pp. вiйськoвий peфpeнт пPoвoдy oУн .Д.poгo6ицькoi
o6лaстi, tutеtl кBIII oУн нa 3У3, aA'toтaнт кoмаtlAиPа УнC
o. Ayr.1ькoгo' У |944 P. - aA'roтaнт кoI{аIrAиPa УflА-3aхiд, вiйськoвий
iнспeктop KBIII УПА-3aхiд. Biд квiтня |945 p, гoлoвний зв'язкoвий
oУH в Укpаiнi iз зaкopAoнoм' викoЦIвaв AoPгrенIrя P. LШщевива.
Coтник УГIА, вiдзнavений Cpi6ним Хpестoм Бoйoвoi 3aслyги 2 кляcц.
4.X1I.L945 p. заapеrштoвaний }ra кoPAoнi чeхii з Hiме.rчинolo i
пеpеддний МГБ, нa Aoпитaх дaв згoAy нa спiвпpаЦto. У |947 p.
заслaний iз спецзавAaнням нa 3ахiд, зto^oсився дo CБ 3ч oУн.
o6стaвини смеpтi невiдoмi.

Чoprdй Яrdв - 
..Удяpник'', ..Кyля,, ..M1пtlка', (1s.xl.1907,

с. Хишeвичi, Гopoдoцький P-H, Аьвiвськa o6л. 23,хII'1944'
с. A\ини, Cтapoсам6ipський p-н, АьвЬськд o6л.) - чден oУH. У |928
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зaкiЕчив гiмнaзiю y Aьвoвi, oсвiтy пPoAoB,кив y Aю6лiнськoмy
yнЬepситетi. Cлyяtив y пo,tьськiй apмii. Члeн oУH з |929. У |934 у
зв'язкy з y6ивствoм Пepацькoгo 6yв заapeштoвaпий: y Aro6лiнi в
кilшraтi, де Я. ЧopнiЙ lкив pазoм iз B. Кyкoм, Aеяqй час IIеPeхoЦIвався
Г. МaцeЙкo. Ha Baprшавськolt{y пpoцесi 6yв зaсyддeниЙ пa 7 poкЬ.
Пoкapaяня вiд6рaв y тropмi ..Cвенти кtци,к''. Пiд чaс пiмeцькoi
oIqдпaфi зa AoPyчeнням oУH пеpe6yвав в yкpаiнськiЙ пoдЦii B селaх
Bитoтичi (|940-4L) 

' 
Пirqyлиvi (|94L-42) 6i^Я Пеpемиrшля, y

.Д'o6poмилi (|942). B |943 yв'язнениЙ reстaпo як члеll oУH. Пiсля
визBoлeнн,r у |944 oчoлив Bo 6 ..Cян'' УгIА-3Ф'dд y звarпri хoPyн'(orc.
3arиrryв y 6olo з HКBA пpи пеpeхoдi кoPAorry. Пoхoваний нa цвиятapi
в ЯмнiЙ .Д'o.пiruнiй. Пoсмepтнo пiдpищений УГBP дo мaйopa.

Чyбкo Ьан - 
..Фpaеp'' (7,II.|9|2, с. КoнюхЬ, Cтpийський p-н,

Аьвiвськa o6л. _ ?.|939, м. Pадимнo, Пoльща) - чJleн УBo, oУll.
3акiнчив 6 класiв Cтpийськoi гiмназii, плaстytl (40 rypiнь iм.
I. Чеpняти). КepЬник аpyкаpнi кЕ oУн в с. МoнaстиPeць
Cтpийськoгo P-tIy в |93|-34 pp. B'язeнь пoJtьських тtoPем (|934'
|9З7), Boяк Каpпатськoi Ciчi (кiн. 1938 _ весIIa |9З9). Пapaпений
пoлJrкaМи в 6еpeзнi |9З9 p. пpи вiдстyпi з 3aкаpпaття B с. Жyп"r'
Cкoлiвськoгo p-нy Aьвiвськoi o6л. Пoмep вiд oтpимaних Paн.

Чyrман сидtP - 
..CтеtElяк'' (1.vI.1889, Бyськ, AьвЬськд o6л. -

|8.v|I,|942' Аьвiв) пpoвiдний член УBo i oУII. Hавчaвся в
Акддeмiчнiй гiпдlазii та нa факyльтeтi пpaвa АьвЬськorю yнЬеpситетy.
oдtoк.laсник €. Koвoвальця. I]'д чaс Пеprшoi свiтoвoi вiйни пiд
Пеpeптишлeм пoтPaпив y poсiйський пoдoн. Pазoм iз Кoнoвaльцем
opгaнiзрaв кoPпyс Ciчoвих Cтpiльцiв y Киевi' У листoпяN 1918 p.
пеpе6yвaв y Аьвoвi y штa6i .Д.. Biтoвськoгo. Пiсля вiйни - пPaвник.
oдин iз opгaнiзaтopiв oУH та нлен Пpoвoаy. Пpедстaвляв oУH y
кpaiнaх Пpи6aлтики тa CканAиrraвii. Пiсля poзкoлy oУH нa 6oцi
A. Мeльника, фнaнсoвиЙ peфpент ПУHy. Пoхoваний нa
Aинaкiвськoмy цвинтаpi.

TIIшдq63съкий Aев - 
..PoМан Cтpu|tcькlt|t,', ..дBlt{', ..МаpтoвиЧ,',

..дnl6"'' (9.D(. l903, с. .Дgлi6и, Cтpийський p-н, Aьвiвськa o6л. -
25.N.|995, ФiлaлeльфИ, CIIIА) - чiльний Aiяч УBo, oУн i УгBP,
вЬoптий вiйськoвий iстopик. Чпeн Плaсry' вoяк УГА тa Apмii УHP,
пiд<opyнжий. Учaсник Пeprшoгo 3имoвoro пoхoдy Apмii УHP (|9|9.
20). 3акiгr.пв вищi сryдii y Aьвoвi тa Baprшaвi' вtIителЬ гil"твaзii.
Кoмaпдиp пoвста}lсЬкoгo зaloнy oУH пiд Аьвoвoм y веpеснi 1939.
Cпiвpo6iтник гBII] oУн i гK УГи, peфepентypи зoвнilцнiх зв'язкЬ
(P-33) oУн |94З-45 pp., гo,loвa Irriцiaтивнoгo кoмiтеry А^я
ствoPerrня УГBP вiд 6epeзня 1944 p. liЬен делeгдцii yкpaiвськorю
пiдпiлля A,rя пePеIовopiв з Pyмyнaми в Кишинeвi, ytlaсвик 83 УгBP.
Ha ейгpaцii член 3П УгBP, Aoцeнт Укpaiнськoi екoнoмiчнoi висoкoi
lltкoли y Мroнхенi в 1946-49 pp. Пpolкив y CIIIA, IIPацIoвaв y
видавництвi Пpoлoг i pедаrсгop газети ..Аrrеpикa,, (|968-76>.

6iorpoфirнi дoвiдкн

IIIеввyк Пaвrro (10.D(.1912, ???. _ |2.I.1989, Topoнтo, IGнaдa)
- чiльний дiяч oУH. Haвчaвся в Укpaiнськiй гiмназii y м. Кpеменцi,
Аьвiвськiй пoлiте:сl\i нa aгpoнoмivнoмy фкyльтетi. B oУH pефpентypi
зв'язкy oУH. Аpеluтoвaвий reстaпo 15.III.1942 лiд чaс викoнaння
o6oв'язкЬ нa зв'язкoвiй 

^iнii 
KиЬ-Aьвiв-BaPцIaвa. B тropмах 3oлoвева,

Coкaля, y Аьвoвi нa вyл. Aoнцькoгo тa кoнцта6opaх Бipкенay, Авшвiц,
Мaвтгaвзeн, Е6ензее. 3вiльнений aмePикaнськими вiйськaми 6.Y.|945.
Активнo вк^tочa€ться в Aiялънiсть 3ч oУtl в Мloнхенi, спiвpo6iтник
виAавIlицтвa ,.fllпяry пеpемoги''. 3в'язкoвий мiяс Мюнхеrroм тa
Пaprоrсeм. B |956 пepеixaв Ao Каrraди, IIРaцIo€ в aдмiнiстpaцii
виAaвництвa .,Гoмiн Укpaiви'', нлeн Кpайoвoi Упpaви CУМ тa AУПB,
сeкPетaP тa6opoвoi кoманAи на вихoвнiй oселi CУМ ..Bесе^кa''.

IIIеввyк Mихайлo (4. l .1908, ??? ?.v.|97З, Hью-Йopк,
сIIIA) _ чiльний Aiяч oУн. Hавчaвся в гiмнaзii в .Д,poгo6иd. Член
oBкУг, сУIlIvI, УBo. У Aьвoвi сryдiroе lиeдициrry. Аpештoвyвaвся
пoльськolo пoлiцiсlo, пеpе6yвав в пiдпiшri. У |9З9 p. сидiв в кoнцтa6opi
в Беpезi КapryзьЁЙ. B |94| p. arcивний в пРorюлoшеI{i Акгy 30 неpвrrя.
Аpеrштoваний гeстaпo в м. Кpиниця. Пoлiтв'язeнь тIoPI}rи Moнтeлюпiх
в Kpaкoвi, в кoнцтa6opах Авrшвiц (тa6opoвий лiкаp), Е6ензе
(lиpeктop лi.тницi). Багaтьoм в'язtlям вРятyвав )к|1TTя. Пiсля вiйни в
3ч oУH, пPaцю€ в CБ тa викoнy€ спецзавAаtIь C' Бaндеpи. Член
Упpави укpaiнськoi меAичнoi xaPитaтивнoi слyяс6и в Австpii.

IПевrщ Iвaн (9.Х. 1922, c' TTIapпаrrцi, Coкaльський p-н, Аьвiвськa
o6л. _ 18.vII.197l, м. Едмoнтoн, Каrraдa) - член oУH. Пpацloвав
в стPylсyРaх oУH пiд кepЬництвoм I. КлимЬa - 

..Aеrенди''. Cryдiював
меAициIIy. КyP'.P Пpoвoдy oУн. 5.Х]I .|942 apeштoвaвиЙ rестaпo y
Aьвoвi. B тюpмi нa вy,l. Aoнцькorrc y Аьвoвi, в кoвцтa6opах Авruвiц,
Мaвтгaвзeн, Мeльк, Е6ензе. Пiсля звiльrreння y Мroнхенi, сryl,iroе
пoдiтичнi rrayки. Активний в стyAeнтськiй гPoмадi тa CУМ. Пеpеiздить
в Кaнaщl, opгaнiзyвaв CУМ y Baнцдвеpi, зIlcAolvr y Fдмoнтoнi, пpaцюе
в yсiх opгaнiзaцiях yкpaiнськoгo визBoльltoгo фpoнтy. o6лaсний
пpoвiдrrик oУH в пpoвiнцii Аль6еpтa.

IIIестак Poман - 
..^eB', (??? - ???) - член oУH. B |948-49 pp.

oхoPoняв PoAиtIy C. Бaндepи в тa6opi .Д,П Пioнipкасеpне, МiттeнвальA
(Бaвapiя, Hiмe.т.мнa).

IПтикадo .{дищo - 
..п5п{я'', ..Миъlса'', ..A}'*. Пolrьoвий''

(7.хI.|909, с. lnькoвинi, Coка.ltьсьюtй p-н, AьвЬськд o6л. - 4.хI.|963,
Мюпхен, Hiме.пrинa) - пpoвiдний чден oУH. Hавчався в сoкальськiй
гiмнaзii (|92|-29). У AьвЬськoмy yнiвepситетi стyAiroвaв пpaвo. Члeн
тoвaPиства iм. П. Мorили. Apештoвarrий 1930 p., пepе6рaв y в'язницi
пЬpoкy, звiльнений за piшrенням сyдy. Член KЕ oУЕI, спiвpo6iтник
Бюдетeня KЕ. У |932-33 PP. - гo.lroвa Coroзy ylgaiнсьIсо( сryAентсЬких
opгaнiзaцiй y Пoльщi. Cпiвпpaцloе з нацioналiстичними видвtItlяIvrи'
PеддктoP тиrкневиKa ..HаuI к^ич,'. Частi аPeIцти' гoлoN/вaнIIя' кoпцтa6ip

А
o
к
Y
м
E
н
I

и

!

A

tl

Д
E
P

^

I

/n

Î
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y Бepeзi Каpтyзькiй (|934-36). AвтoP ..Alми пpo Бepезy Каpтyзькy'',..HoA свiтoм ся€ хPсст меЧa'', iдеoлoгiвнo-пPoгPaмoвш( статей.
Cпiвпpацloвaв з pадioстанцiеlo УI]А ..Caмoстiйнa Укpaiнa''. Ha
еlиiгpацii в МaдPидi - кеPyвав yкpaiнськими пePеAaчaми, в Пapиясi -
спiвРeддкгoP часoписy ..Укpaiнeць-Час'', y Aoндoнi PеAaктoP..Bизвoльнoгo шляЦr',, Мroнхeнi - PеддкгoP 

..Укpaiнськoro

самoстiйникд'' i ..Il[ляхy пеpемoги''' Гoдoвa Toвapиськoгo сyдy oУH.

III5rхевиr Poмаrr - 
..Tapaс Ч5шpиrпса'', ..т1p" 

130.vI. 1907, АъвЬ
- 5.lII. 1950, с. Бiлoгopщa, тепеp Аьвiв) _ Гoлoвний кoмaвдиp УfIА
(1943-50)' генеpал-хopyнясий (|946), нлeн УdП (|94|), Гoлoвa
Бюpo Пpoвoлy oУH (1943-50)' Гoлoвa гс УгBP i Геrrеpaльний
Cекpетаp вiйськoвих cпpaв (|944-50), лицаp нaйвищих нaгopoд УfИ
- 3oлoтoгo хPеста 6oйoвoi зaслyги I кляси тa 3oлoтoгo xPeстa зaс.пyги.
У 1917-25 нaвчався y фiлii Аьвiвськoi aкaдеI}tiчIroi гiмнaзii, у 1926-
34 _ у AьвЬськiЙ пoлiтехнiцi нa AoРorl(ньo-мoстoвolrly вiддiлelrнi. У
|928-29 вiд6yвaв вiйськoвy e'lyЯ(6y в пoльськiй apмii. У Poки нaвчанrUI
в гiпдraзii тa Пoлiтехнiцi 6yв aктивtlиIи rulеlloм ..ГlДaсry'' тa piзниx
спoPтивttих тoвaPиств. У |925 вст}.пив Ao УBo. |9.x.|926 зa
AoPyчeннJlм Кpайoвoi кoмaнAи УBo IIIyхевич Paзo}t iз Б. Пiдгайним
зAiЙснили зaмar( нa пoльськotю lцкiльпoгo кypатoPa y Aьвoвi
Co6iнськoгo, якиil пPoвoAив atlтиyкpaiнськy пorriтиr<y в гaлрi
ruкiльництва. 3 |929 _ .uleн oУH, y |930-34 - 6r.ЙoвиЙ peфpeнт КЕ
oУH. 21.x.1933 пiд кеpiвництвoм IIIyхeвича 6oйoвик oУн М. Aертик
у6ив ь Paдяпськoмy кoнсyльствi y Aьвoвi - спeцyпoвнoвФкeнoгo нкBA
o. Мaйлoвa. Цей aтентат 61rв знaкoм IIPoтестy пPoти lrэлoAoмoPy в
Укpaiнi, шт1нrro opгaнiзoвaнoгo 6iльшoвиками. oстaння aкци
LШyхевияa як 6oйoвorю pефеpента _ пiддoтoвкa зaмaхy нa opгaнiзaтopа
пацифiкацii мiнiстpa внyгpiшнiх спpав Б. Пеpацькorю, якиЙ 6уlo скo€tlo
15.vI.1934 y Baprшaвi. У неpвнi |9З4 p. LШщевин 6р зaаpеrштoвaний
i вiдгlpaвлениЙ Ao кoнцeнтpaцiйнoгю тa6opy y Беpезi Каpryзькiй.
|9.I.|935 пepевeдeний нa слЦствo дo Aьвoва, Aе сидiв y тlopмi Бpигiлки.
Ha Aьвiвськoмy пpoцeсi IlяA члeнaми oУH (тpaвень - чePвeнь 1936)
6р зaryлдений на тpи poки 1в,язненrrЯ з yPa}yвaнням слiAчoгo aPeштy.
У сiчнi |937 p' нa пiAставi пPoгolroшенoi y 1935 p. aмнiстii вийrцoв
нa вo,llo' пpo6yвши пiвpoкy в кoнцтa6opi тa Aва Рoки в тlopмi. Пiсля
звiльненrlя пPoя(ивaв з PoAинoto y Aьвoвi й пpaцювaв y pеклaшtiй фipмi..Фaмa'', яKy' власtIе, й зaснрaв. У жoвтнi 1938 p. opгaнiзoврaв
фiнaнсoвy Aoпoмory ддя yPЯдy Кapпатськoi Укpaiни, вис,laв .rлeнЬ
oУH рrя дiяльнoстi в Каpпaтськiй Ciчi. Haпpикiнцi гPyAIlя 1938 p.
Paзoм з I. БyткoвсЬким llелегальнo пepейшoв пoльський кoPдotl iL
дo6paвся дo м. Хyст. Tyг paзoм iз пpoвiдними членaми oУH ствopив
Гeнеpaльний ruтa6 нaцioнaльнoi o6opoни Каpпaтськoi Укpаiни. Пiд чaс
нaпaд/ yгopськoi apмii на Кapпaтськy Укpaiнy 6paв arстивнy yчaсть y
6oм,. У 1939 Пpoвiд oУH лop1птив lШщeвиvy спPaви зв'язry iз
3aхiдrroro Укpaiнolo, зoкPемa _ кoнспipативниЙ зв'язкoвий пyвкт y
Aaнцiry. 10.II. 1940 p. y Кpакoвi P. ШIщeвив 6yв o6pаrrий.rленoм PП
oУtl Й пpизнаveний Кpайoвим Пpoвiдникoм oУн нa 3oУ3. У

Бiorpoфlrнi дoвiдхн

Biйськoвoмy rцтa6i oУH кеPyвaв пiддoтoвкoro пpoвiл,ниx кaдpiв, 6paв
aктивrry yrraсть y IIаPaдaх II 83 oУtl, щo вiд6рся y квiтшi |94| p.
Bеснolo 194| p, Пpoвiд oУH дoмoвився з нiмецьким кo}raнNrванtlяIr{
пpo виruкiл y',УH, якi N|a^И вotoвати нa тepитopii Укpаiни пPoти
6iльrшoвицьких oryпaнтiв. Biд oУH йoгo oчoлив P. lШу,хeвин. Ta в:ке
зa Ёлькa мiс.пliв Укpaiнський легioн вiддrloвився вiA пoдальrшoi cлу>к6и
в нiмецькiй аpмii, пpoтeсцIloчи пPoти aPецtтy Гoдoви Пpoвoдy oУH
C. Бaндepи тa Гoлoви УАП я. Cтецькa. У сеpпнi лeгioнepiв зttяJlи з
фPo''y, iнтеprryвaли й вiдпpaвили Ao Hiмeчwни' PеoPгaнiзyвaвши в
oхopoнний 6aтaльйoн ]Ф 201. Boяки змyшенi 6yли пoгoдитися ще на
oдин piк слyяс6и за iндивiдyальним кoнтPaктoм. 16.III. 1942 p. Aегioн
пpи6ryъ y Бiлopyсь, в oкoлицi м. Бopoвки, A,lя oхoPotlи o6'еrстЬ тa
6opoть6и пPoти PаAянських пapтизaнiв. Кoли теpмirr кorrтPакtу
закiнЧився, вoяки lta чoлi з LL[yхевинем вiдмoвилися пPoAoв)кyвaти
слyж6y' 6.I.1943 p. iх вiдпpaвиди пiд кoпвo€м дo Aьвoвa. Illyxевиv,
знatoчи' щo стaPцrиrr аPеlцтyloть' щiк з-пiд нiмецькoi oхoPoни. У тpавнi
вiн сгaв wtенoм Бropo Пpoвoлy oУH, a в сеpпнi |943 p, нa III HB3
oУH 6yв o6paниЙ Гoдoвolo i щизнaнеllий Гoлoвrrим кoмандиpoм УГИ.
ПЦ чaс нiмецькoi oкyпaцii Укpaiни fШщевин пеpе6yвaв пеPeваrкtlo в
лiсaх, a пiсля пpихoдy в сеpпнi 1944 p. PaAяrrськoi влaAи - y сeлaх:
спoчaтI(y 3 Удяlllдigцях 6iля Чopткoвa' вoсеttи 1944 _ yлiткy 1945 pp.
- y Беpелсaнськoмy тa Koзiвськorvry paйoнах TеpнoпЬьщиIlи в oкoлицях
сiд Бишки - Пoтiк - Кoнroхи _ Авryстiвка - )I(yкЬ - Paй' Узиг"тIqy
|945-46 PP. )t(ив y с. Пyкiв, a 3 я(oвт}lя |946 p. дo 2|.IX,|947 p.
- y с' Кн.ягипичi Poгaтинськoгo P.нy (Ьанo.ФpанкЬськa o6л.). 3вiдси
пepе6paвся y с. Гpiмне Кoмaptинськoгo paйoнy (Аьвiвськa o6л.). I]я
кpиiвкa пpoiсlтyвалa дo oсeнi 1947 p. 3ьl'rу |947 -48 p. P. IШщевиv
пpoвЬ y Aьвoвi, y 6yдинкy нa вyл. Кpивiй. BЦ весни |948 p. Ao зaги6еrri
пеpе6yвaв y с. БЬoгopщa. 3a кеpЬництвa P. IIIyхeвиvа вiд6yлaся
пoAa;rьшa eвoлroцiя iлейнo-пpoгpalrrних зaсaд дiяльнoстi oУll, щo
вiдo6paлсенo в Пoстанoвaх III ЕIB3 oУЕI. 1 1- 15.vII. |944 p. 3
iвiцiaтиви oУH тa oсo6истo LШцеви.ra ствoPeнo УгBP. Bикoнaвчим
oPгaнoм УГBP стaв Гeнеpaльний Cекpетapiaт, Гoлoвoro якoгo o6paли
P. fШщeвинa - ..AoзoвсЬкorю''. Йorю я< зaтвеPAи.,tи нa пoся^i Ceкpетapя
вiйськoвих спpав i Гoлoвним кoмaнAиPoM УгIА. 3 метolo yвiкoвivення
пaм'ятi пpo P. LШщевивa 23'X'200| 6yлo ствopенo мeмopiaльний мyзеЙ
(Aьвiв, вyл. Бiлoгopщa 76а).

lПyxевив Cтепан (|.I.L877' с' Cepaфимцi, Гopoденкiвський p-н,
Iванo-Фpанкiвськд o6л. - 6.w'1945, Ам6еpг, Hiмe.т.инa) - визндчrrий
пoлiти.rний тa вiЙськoвий Aiяч, aдвoкaт' писЬмe}Iник. Hавчaвся в
Акадей.rнiй гiмназii y Aьвoвi та yнiвepситетi нa юpиди.пloмy фaкyльтетi
(1895.99). Аддькo P. LШщeвиva. Cyддя в Paвa-foськiй, ,A.oлинi,
.6.poгo6иd. ПiA час Пеpшoi свiтoвoi вiйни _ кoмаIrAиP Ц/PеIUI легiorry
УCC. У l9l8 poцi - кoMевAaнт oAеси й член Haчaльнoi кoманAи
УГА, oтaмaн (мaйop). Hа 6агатьoх пoлiтичних пPoцeсaх 192o-х -
1930-х PP. зaхищaв yraсникiв yкpaitlськoгo нацioнaлънo-визвoлЬtloг()
Pyry' пaлкo o6стololoни iдeю, 3a якy вoни 6opoлися. C. ITTyxспи.ly
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Бiorpoфiннi дoвiдкн

вAa^oся вPятyвати )|<vlTтя Aесяткам yкpаlнських пoлiтв,язнЬ.
Haйвiдoмilдi пPoцеси' Ilа якиx вiн висцrпaв, _ B8A Cтепaнoм Федaкoм
(1921),.Д,. daнилиrшиним тa B. БЬдсoм (|932>, АьвЬський пPoцeс
(1936)' пPoцес нaд гiмнaзистaми Boлинi (сеpпень |9З9). У веpeснi
|9З9 C. [Пщeвив ейrpyвaв дo Кpaкoвa. Автop декiлькoх tсlиг
спoгадЬ, зoкPеIvra ..Мoс *сиття'', ..Bелика iстopiя yкpaiнських пoдiти.пrих
пpoцeсiв y Галининi i Boлинi B|^ |922 дo 1939' тa ..Невiдoмi гepoi''
(двi oстaннi не oгrydлiкoвaнi).

Яrrtв Bo.loдlvt||P - 
..Яlfl(eль'' (27.>Ц.1908, AьвЬ _ |9.хI'|99|,

Мroнхен, Hiме.гqнa) - вiдoмий yкpаiнський rra)rкoвець i сyспiльнo-
пoдiти.ший дiяl. 3aкiн.тив Акадeмiннy гiмнaзiю (|927)' нaвчaвся y
AьвЬськoмy i Бepлiпськoмy yrriвеpситетaх. Haлелсaв дo кеpiвнorю яAPa
oBкУг, сУtIIvI тa Плaсry. Члeн УBo, oУH з |929. СлЬpеAaктop

'(ypнaлy 
..Юнaк'', пoлiти.тний peфpeнт KЕ oУЕI (|932-34).3a свolo

пoлiтитнy Aiяльнiсть tlеoAнаРaзoвo пoз6aвдявся гPoмaдяrrсЬки)( пPaв'
вiд6yвaв yв'язненttя в Бpигiдках, Бepезi Каpтyзькiй (6yв oдrrим iз
пеPшш( в'язнiв). Ha Aьвiвськoмy пpoцесi (|936) зaryдх<eний нa 5 poкiв.
Пiд час Poзкoлy oУH пiдтpимaв пoзицiro C. Бaндеpи. Бpaв активнy
},t{aсть y пiдгoтoвцi пPoroлoIценHя y Aьвoвi Aкга 30-rо vepвня 1941.
фештoваний tliмцями i yв'язtreний в кoнцтa6opi. Пiсля 1945 пpoхсивав
y Hiмеvнинi. Пpoфсop, iстopик, психo^oг' пoет. Bиклaдaя (|946)'
pектop УBУ (l968-86 pp.). Член-кoPеспoнAент Iспaнськoi aкадемii
нayк' члeн УBА}I. 3a нayкoвy i гpoмaдсьry Aiядьнiсть нarюpoрlсений
паIIсЬким oPAеtIoм св. Гpигopiя Bеликoгo. Автop з6ipюr пoезiй ..Псадьми

Карyзькoi Беpези''.

Яrьo.Kpyк Бoгддн - 
..Mельoдя'' (10.Ix.1919, с. Кoнюшrrq,l

Кopoлiвськi, Cам6ipський p-н, Aьвiвська o6л. - |.II'2o02, .Д.eтpoйт,
CIIIA) - чiльний дiяч oУH, вoяк УfIА. Haвчався в ..PiдJriй LL[кoдi''
iм. Гpiн.rенкa, гiмнaзii o. PеAемптopистiв, Малiй сейнapii y Aьвoвi. B
|939 пеPесеJrився y м. Хoлм. B 1942-44 pp, сryл,iloс мeAициrry'
завеPlцив 5 семестpiв. B pялах УfИ, opгaнiзaтop УIТХ нa 3aкеpзoннi.
B |945-47 pp. o6лactlиЙ peфpeнт фapмацii нa Пеpемищинi,
нaдpaйoнoвий peфpент Cлyхс6и 3дopoв'я }^D( Boсени 1947 пepейшoв
peйдoм y 3aхiд}'y Hiме.rникy з гP},пolo мaйopa П. Mикoдeнкa
..БaйAи''. 3акiнчив фpмaцевтиvнi сryд,ii в УTГI (Мюrrхен, |949).
Емфyвaв дo CfГ[A, пoселився y .Д.етpoйтi тa зaвrPцIив llавчaнrul. Гoлoвa
Гoлoвнorю вiйськoвoгo ruта6y oУH пiд пpoвoдoм Я. Cтeцькa. Гoлoвa
yпPaви Toвapиствa кoд. вoякiв УГIA, секpетap Cвiтoвoro Укpaiнськoпc
Bизвoльнoгo фPo''y, гo^oBa УккА в .Д,етpoйтi, нлен АмepиKaнсьKotlc
фpмaцевти.rнoгo тoвaPиства тa HTIП в Амepицi. .Д.oктop, пpoфсop,
декaн фpмaцевтичнoгo фкyльтетyry УTгI (1991). 3 |994 пPезиAеrrт
Cвiтoвoi флеpaцii yкpаiнських фpмацевти'rних тoвaPиств. Пoхoвaний
нa цвинтapi Cв. Аядpiя Пеpвoзвaннoгo в Бaвнд БPy*y, Hьro-.dдepзi.

Яputt PlxаPд - 
..Каpпат'', ..PiЧеlъкa'', ..Piкo'' (14.Iv.1898,

м. P.пшЬ, тепеp Пoльщa - 20.У'|969, Biдeнь, Австpiя) - вiйськoвий

6iorpoфirнi дooiдхн

тa гPoмадсЬкo-пoлiтичний дяч. 3aкiп.тив вiйськoвy aкaAемilo y BiдIri.
oфiцep aвстPo.yгoPськoi poзвiлки' сoтttик УГA тa Аpмii УHP' ч^eн
УBo i oУH. У 1920 пеpе6рaв в Уя<гopoдi в та6opi дtя iнтеpнoвarrих.
3 |927 P. вхoAив лo peдакцiйнoi кoдегii мiся.дrикa ..Cypма'' (вiдпoвi^"в
зa вiЙськoвy тeмaтиr<y). Ha 2-iЙ Koнфpеrrцii Укpaiнсьroх HaцioнaлiстЬ
(З-9.N.|928, Пpагa) пPеAстaвлJIв Гoлoвнy кo}raндy УBo. Пiд чaс
Кoнrpeсy 6pав yraсть y po6oтi вiйськoвoi кoмiсii тa вистyпив iз
дoпoвiдддo 

..3aкаpпaття''. Пiсдя Кoнrpeсy 6р кooптoвaIrий дo сМaдy
ГIУHy я( 3в'язкoвий Ao Гoлoвнoi кoмaнAи УBo. Бр пPeAстaвI{икoм
oУH в Hiмe.rвинi, oчoлIoвaв йсцевий Coloз yкpаiнськш( стaPшин.
Paзoм з Я. Бapaнoвський тa o. Cеникoм вхoAив y ..Byхстий Пpoвiд''.
ПЬ чaс Poзкoлy opганiзaцii пiдтpимaв C. Бaндеpy тa oчoлIoвaв oУн-
P y м. Biмi. У квiтнi |94| opгaнiзyвaв 6aтальЙorr ..Poляlд'',

пoлкoвtlиK тa пoсoл вiA УAп в Япoнii. У 1942 пPo)I(ивaв y Бaссаpa6ii.
Haпpикiнцi |943 зaaPецIтoвaний rестaпo, 1в'язнений y кoнцтa6opi.
Пiсля звiльнeння вiAiйшoв вiA ar<тивнoi дiяльнoстi в oУH. Пpoяtивaв
нa вiл.lri fлorнiц 6iдя Biшrя. Пoхoвaпий нa цвинтapi в Пpиrлiц.
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скoPoчЕHHя

AБH Aнти6iльшoвt|Ць|<Иr1 Блoк
Hapолiв

AК - Apмй Кpaйoвa
AкBБ Aмepикaнський Кoмiтeт

визвo^енll:t вiд 6Йьшoвизмy
АПAк^ _ Аrlтикolryнiстичнa Аira

r Азiятських HapoAiв
н БУП Бi6лioтeкa Укpaiнськoгo
д Пiдпiльникa
g BАКА (WAсL) - Cвiтoвa Антикo-
P мyrriст'-ична Aiтa

^ 
BB - Brryтpiшнi вiйськa IIкBA
в-Ba - видаз}Iицтвa
BBFI Biйськoвi вiддйи

нaлlстiв

83 - Beликий з6ip
B3УH - Bелихий 36ip Укpailrських

I{aцioнaлiстiв
Bo _ Boсrrна oкPyгa
BФ - BизвoльниЙ Фoнд
Bш - BизвoльниЙ Шлях
гBIII - Гoлoвний Biйськoвий ЦIтa6
пeн. - пe}IеPaл
Гестaпo - пoдiтичнa пoлiцiя нaцист-

ськoi Hiмеччиrrи
ГoсП - ГoлoвrrиЙ oсeрAoк Пpoпa-

гarrди
гIТУ _ Глaвнoс пoлiтiческoс yпРaв-

ленiс
ГC - ГенеpaльниЙ сeкртаpiат
ГУAМ - Гpyпa Укpairrськoi,Д.еpя<aв-

ницькoi Мoлoдi
ГУHМ - ГPyn" Укpaiнськoi Haцio-

налькoi МoлoAi
гУP - Гoлoвllа Укpailrськa Paдa
A-P - AoктoP
АУH - .6.py:кики Укpаiнських Ha-

цlo}Iалlстrв
зoУ3 - 3ахЦнo oкpaiннi yкpaiнськi

3емлi
3У4Ак 3лyrеrrий Укpaiнськo-

AмеpикaнськиЙ .{oпoмoгoвий Кo-
мiтет

зУз - 3аxiднo Укpaiнськi 3еlrлi
3УHP - 3ахiднo Укpaiнськa Hapoл-

нa Pеспy6лiкa
3L[ - 3aкopдoнrrиЙ фlrтp
3цП - 3aкopAorпrий цeнтP пPoвoдy

3ч oУH - 3aхopлoкi Частиrrи oУH
кBш - КpaйoвиЙ BiйськoвиЙ Штa6
кГБ - Кoмiтст Гoсyдapственoi Без.

oпaснoстi
KЕ - КpaЙoвa Екзек}пивa
KK - КpaЙoвa Koманда УBo
КП _ КpaЙoвиЙ Пpoвiдrrик
КП(6)У Кoмyнiстиннa паpтiя

(6Ььшoвикiз) Укpairrи
кП3У - Кoмyrliстиvнa Пapтiя 3a.

хiднoi Укpaiни
к-P - кoмaнAиP
кУк - Koнlpес УкpаiнцЬ Кaнади

нaцio- кУH - Кoнгрс Укpаiнськиx Hацio-
нaлiстiв

КI{ - кoнцентpaфЙкi тa6opи
ABH - ffтеpaцpнo-нaщoвиЙ вiсrrик

^УH 
- Aiгa Укpaiшськиx Haцio-

нaлiстiв
AУПB - Aiгa Укpaiнських Пoдiтич-

них B'язнiв
м. iн. - мi.lк iяшим
МBс Miнiстеpствo внyтPitцнix

спPав
МГБ - Мiнiстертвo Гoсylaртвеннoй

Бсзoпaснoстi
н. пP. - }ra пPиклaд
tIАTo - Пiвнiчнo атлaнтичtпlй сoюз
}IBз - HаAзвичaйний BeликиЙ 36ip
нBPo - Hapoднo-Bизвoльнa Pевo.

лroфЙнa opгarriзaцiя
HквА Hаpoдrтий Koмiсapiaт

Bкyтрнiх ,Д.сл
HПс - Haцioнaлiстиннa Пpeсoвa

Cлyя<6а
HTс - Hapoлнo-TpyлoвoЙ Coюз
HTш Hayкoвe Toвapиствo

iм. Шевченкa
o6л. - o6ласть
oBкУГ - opгaнiзaцiя Bищих Кляс

Укpaiнських Гi.мнaзii
oABУ - opганiзaцiя .A,epя<aвнoгo

Bизвoлеrrня Укpaiни
oЕ _ oкpy:кнa екзекyпnвa
ooчсУ - opгarriзaцiя o6oporrи Чo-

тиPьoх Cвo6oд Укpaiни
oсУ3 - oсерлньo Cxiднi Укpaiнсъкi

3eмлi

oУH opгaнiзaцiя Укpaiнських
Haцioнaлiстiв

oУH-з - oУH-зaкopAoнoм
oУH-м - OУH-мельнихiзцiв
oУн-сA oУН.Caмoстiйrrикiв

AeP,кaв}Iикlв
ПAБнА - Пpшсильники Аяти6oль-

IIIевиr{Dкoгo Блoкy HapoлЬ
ПЕ - Пoвiтoвa eкзeкyп4вa
ПзУ3 - Пiвнiчrro 3aхЦrri Укpaiнськi

3емдi
П3ч - Пpoвiд 3aкopAoнниx части}l
пoлк. _ пo^кoвtlик
rrPф. - пpoфесop
ПУH - ПpoвЦ Укpaiнських Haцio-

нaлiстiз
P33 Pефpенrypа зoвнiшнiх

зв'язкiв
P-н - PаЙo}r
PП oУH - PeвoлюцiЙниЙ Пpoвiл
PУП Pевoлloцiйrлa Укpaiнськa

Пapтiя
PФ - Poсiйськa Федepaцiя
с. - селo
CБ - Cлylк6a Безпеки
св. - сBятий

сBУ _ Cпiлкa Bизвoлeнrrя Укpaiки
сoУH - Coюз opганiзaцii Укpairr-

ських Hацioнaлiстiв
сPсP - Coюз PадянсЬких сoцiаJri-

стичlIих Peспy6лiх
сссP Coroз Coвeтскix Coцi-

алiстiчсскiх Pсстфлiк
ссУ - CвiтoвиЙ Coюз Укpaiнцiв
сУБ - Coюз УкpaiнцЬ БPитaнii
сУ3 - схц}to Укpaiнськi 3емлi
сУM - Cпiлкa Укpaiнськoi МoлoAi
сУIt,lA - Cпiлкa Укpairrськoi Мoлoдi

Амеpихи
CУHM - Coюз Укpaiнськoi Haцio-

нaлiстичнoi Мoлoдi
сУсoП - Coюзy Укpaiнських Cтy-

Aeнтськиx opгaнiзaцiй Пoльщi
сш - сеPеA}tя шкoлa
сIIIА - Cпoлщeнi Штaти Амepики
т. д. _ тaх Aanr
т. зв. - так звarтиЙ
TУсМ - Toвapиствo щpаiнськoi сry-

дiюючoi мoлoдi
УBAH - Укpaiяськa Biльна Aхадeмiя

Havк

Croporcннr

УBo - Укpaiнськa BiЙськoвa opгa-
нr3aцrя

УBУ - Укpaiнський BiльниЙ Унiвеp-
ситет

УГA - Укpaiнськa Галицькa Аpмiя
УгBP - Укpaiнська Гoлoвнa Bиз-

вoдьнa Paдa
УГкц - Укpaiнськa Гpeкo-Катo.

^ицЬкa 
фpквa

УАп - Укpaiнськe .A.еpясaвrre Пpаз-
,llнll,l

УA УHА - Укpaiнська.Д,ивiзiя Укpa.
iнсдкoi Haцioнaльнoi фмii

УКкА - Укpaiнський КoнгрсoвиЙ
Кoмiтет Arrrеpихи

УIvtx - Укpaiнськa МoлoдD Xpистoвi
УHAo - Укpaiяськe Haцioнальнo-

.A.емoкpaтиннe o6'еднaння
УHo Укpaiнське Haцioнaльне

o6'еднaнrrя
УнP - Укpaiнська Hapoлнa Peсrry.

6лiкa
УHP - Укpaiнськa Hацioнaльнa Pада
УHс - Укpаiнська Hapoдra Caмo-

o6opoнa
УIIA - Укpaiнська Пoвсrаrrськa Apмiя
УПI Укpaiнський пеAaгoгiчrrиЙ

i}tститyт
УPAП - Укpaiнськa рвoлюцiЙrro-

AемoкPaтичнa пaPтrя
УсП - Улaд стapших плaсryrriв
Усс _ Укpaiнськi Ciroвi Cтpiльф
УссA - Укpaiяськa Cамoстiйяa Co.

6opнa .A'еpя<авa
УссК - Укpaiнський CryAентськиЙ

CпopтизкиЙ Клy6
УссP _ Укpaiнськa Pадянськa Coцi-

алiстичнa Peстry6лiкa
УTгI - УкpaiнськиЙ тe:сriчнo-гoспo-

дaрький iнститщ
УцIс Укpaiнськa фнтpaльнa

IнфмaцiЙнa Cлyж6a
Уцк - Укpaiнський фптpaльrrий

Кoмiтет
yчх - УкpaiнськиЙ ЧеpвoкиЙ Хрст
цЕсУс - фнтpaльrrиЙ Coloз Укpa.

.rнськoгo Cryденствa
ЦК - ЩтpaльrrиЙ кoмiтет
цIТУЕн - фrrтpaльrrе пPедставниц.

твo 1rкpаiнськoi еraфaцii в нi}rеч-
чинi
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Блaгoдiйпий гporиаЦський фoпд
<.Лiтoпис УПA'>

iпд. Boлo.ципIlrpa Maкapa

лд 26ц)iиi}76 в AКБ сJIьвЬr' }tiDo 32526a

79ooo'Львiв
пл. Мiцкeвичв,6/7

тeл.:(o32)272-40-в4
e.mail: l i topуs@Ьs.lviv.ua

Блaтюдiйrпrй гpoмадський фoнд ..Лiтoпис Укpairrськoi
ПoвстaнськoiApмii'' iм. BoлoдиlДIlpa Maкapa oсь yя(e пoIIaд
дeсять poкiв пoстiйrro пpaцюe нaд висвiтлeIIIIяIt[ iстopii
yкpaiнськoгo нaцioнaJlьtlo.вIlзвoльIloгo pyxy oУH тa УIIA.
Peзyльтaтoм poбoти фoндy стaлa пoявa книг ..Лiтoписy
УIIA' в сepii Бiблioтeкa' якa висвiтлrоe вaltсдивi вixи
дiяльrroстi тa fupoтьби yкparrrсьKих пoвстаIIIliв. Oщfrлiкoвaнi
кtигпфoщ бeзкorцтoвIlo poзсилae пo бiблioтeкax як Укpaiви,
тaк i цiлoго cвiтy.

Ha сьoгoднi зiбpaнo yнiкaльrri мaтepiaли (спoгaди,
дorсyмeнти' свiтдиtlи) нa випyсIс щe IсiльKoх тoмiв сepii.
Пpoтe вкpaй бpaкye кoштiв для iх пyблiкaцii. 3вaхсarочи Еa
цe' звepтaeмoся дo Baс iз пpoxaнням Еaдaти мaтepiaльшy
дoпoПДoгy IIa вI{дaIIЕя пoдIUIьIIIих тoмiв ..Лiтoшисy УПA'' aбo
зaкyIIитI{ oкpeмi IсЕI{гII цiei сepii для свoei бiблioтeки, для
Iпкiд, IIaвчaJIьIII{x тa ЕayкoвIlx yстaнoв. Baшa дoIIoI!Дoгa
сIтpI{яти!{ e IIoдaлЬIп oI!Д y пpaвдиBoltl y висвi тлerrrrlо Еaгп oгo
гepoiuпoгo мI.Iнyлoгo.

Haпepeд вдячнi Barvт зa спiвпpaцro.

3 пoвaтoro,
IIpeзидeIIт Блaгoдiйнoгo гpol'ДaдсЬкoгo фoндy..Лiтoпис УпA' iм. BoлoдиIДIIpa Мaкapa

MикoлaПoсiвнич

ll



BиCIIoBлloto щиPy пoдяl(y BсIм'
xтo дoпolltlг пIдгoт:yBAти цЕ BидAHня

Poдинi Бaндep: п. oксaнi Бандеpi, пpoф. Bo.lroAиI}tиPy
БaндеPi, Маpii Бaндepi, Cтефкoвi Бандеpi.

Укpaiнськoмy кy,lьтyPнoмy цeнтPy в м. Гамiльтoн
(Kанaдa), йoгo гoдoвi Бoгдaнy Кyльvицькol'тy тa скap6никy
Бoгдaнy Пaсiнникy.

Пpoф. AIТУ iм. I. Фpaякa Boлoдимиpoвi Кoсикy (Пapия<,
Фpaнцiя) тa пpoвiднolr{y rrayкoвoмy пPaцiвrrикoвi Iнститщy
нaPoAoтlaвствa ЕIAIi Укpaiни, к.i.rr. Гpигopiю .Д,ем'яrry (Аьвiв).

Iвaнy Бiлахy, oлеry Biтвiцькoмy, €вгeнy Фiлro
(Tepнoпiль).

ПpaЦiвникaм Iнститщy yкpaiнoзнaвствa ЕIAH Укpaiни:
aкaA.' A.i.tl. Iсaeвинy Яpoслaвy .Д,митpoвинy, A.i.н. Пaтepy
Iвaнoвi Гpигopoвиvy, пРoф. 3aшкiльнякy Aеoнiдy
oпaнасoвичy, пPoф. Aитвивy Микoлi Poмaнoвинy,
к.i.н. Cтaсюк oлексанApi, Гpицькiвy Poмaнoвi,
Poмaнrory Михaйлoвi.

Hаyкoвим спiвpo6iтникам I{ентpy Aoслiдя(errь визвo^ьIIoгo
pyry Boлoдимиpoвi B'ятpoвивy, фслaнoвi 3a6iлoмy,
Iгopю .Д.еpев'янoмy.

,A.иpеlсгopoвi .Д'epясaвнoгo apхiвy Aьвiвськoi o6лaстi
Kyциндi B. I. тa пPaцiвникalи apхiвy oлегoвi Бoднapy,
Улянi Bедикoпoдьськiй, oксaпi Бiлас.

doслiдникам iстopii: Iванoвi Bасroтi, Boлoдимиpoвi Мopoзy,
Boлoдимиpoвi Мypавськoмy, Яpoслaвoвi Cвaткy,
к.i.н. oлeксанApoвi Iщyкy, к.i.н. oлексaндpoвi Cиvy,
Aндpiевi Coвi, Biталiевi Мaнзypeнкoвi, Baсилeвi IПпiцepy,
Фeдopoвi Аoпaдvaкy, .Д.iaнi Iваннyк.

3aвiщrвaневi дiaспopнoi 6i6лioтеки AHУ iм. I. Фpaнкa
ПpисяхснiЙ БoгAанi Cтепанiвlli, aспiPaнтцi фiлoлoгiннoгo
фaкyльтетy oльзi Еляшевськiй' a тaкo)к Tетянi Яpемкiв тa
Яpoслaвi Чoлiй.

Пpацiвникам Aiтoписy УfИ y Aьвoвi Iгopевi Гoмзякy, Aro6i
Микитiй, БoгAaнoвi Cтoляpy тa пpoф. Петpoвi-Иoсифoвi
Пoтiннoмy, Poмaнoвi i Микoаi Кyликaм, Haтaлцi Coдтис
(Topoнтo, Kaнaдa).

Йo"nnу i Hастi TTToстaкaм, Poмi Кyлик, oксaнi Гaйдyк,
Iгopeвi Мaтлi, oксaнi Бaшlyк-Геп6ypн, BoлoдимиPy
oкiпнloкy, oлeгy Poмaницtиtty' TеoAoзiro Eyйнякy,
(Topoнтo, Кaнaдa); Пeтpy Пaлrory (Hьro-Йopк).

oсo6дивa пoAЯкa piдним i тoваpишaм.
ll



Hayкoвo- пoпyДяPrrе виAaння

)KиTTя l дlяЛЬHlстЬ
стЕпAHA БAH.[ЕPИз

дol(yll[еIlти l i,raтеp laли

Peдaктop i yпopядник
Микoда Пoсiвпич

Aimеpаmуpне pеdаt,цo aнflя :
oлъгa Е/lflIIIЕBськA,

Iгop МИKOAIB

,!uзaйн o6клoduнкu:
oльга сА^o

Maкеnt. i oеpctnкa:
Biктop IиAPTиIIIOк

TзoB <BидaвIIицтвo Aстoнp
м. Tepнoпiль, вya. ГaЙoвa, 8

тел. (0352) 52-7|-36
CвiAoцтвo TP ].la 28 вЦ 09.06.2005

е-mail: zbut@utel.nеt.ua

B idDpукoваtto З zomoвltх
d iаnoзuntuв iв у dpукаpн i
TОB ''Гш - Дpук''
м. Tеpнoniль, вул. Бpodiвcька 44


