
№25   13 лютого 2014 року№25   13 лютого 2014 року 9Світ історії

95 років тому Ди-
ректорія підняла 
збройне повстан-
ня проти Української 
держави.

Практично весь не-
довгий період правлін-
ня Павла Скоропадсько-
го з 29 квітня по 14 груд-
ня 1918 року відзначався 
постійною боротьбою геть-
манської «Державної вар-
ти» (українська поліція) та 
Осібного (Особливого) від-
ділу особистого штабу геть-
мана із загрозою Україн-
ській державі, що виходи-
ла з боку різних політичних 
сил.

Особливо у цьому на-
прямі відзначилися орга-
нізації лівого спрямування 
(від російських більшови-
ків, есерів та анархістів до 
українських соціал-демо-
кратів і соціалістів-рево-
люціонерів, що раніше вхо-
дили до Центральної Ради), 
які розгорнули в Україні 
цілу мережу з розповсю-
дження пропаганди, на-
бору добровольців, плану-
вання терактів й, yрешті, — 
організації повстання.

Революціонери в під-
сумку досягли свого — під-
няли 13 листопада 1918 
року збройне повстання, 
що завершилося падін-
ням другого Гетьманату, а 
в подальшому ліквідацією 
української державності 
більшовиками.

Здавалося б, найбільш 
зацікавленими у підтрим-
ці стабільності та поряд-
ку в Україні мали б бути 
саме німецькі союзни-
ки гетьмана, що життєво 
потребували постачання 
продовольства до голо-
дуючої Німеччини. Адже 
недаремно противники 
П.Скоропадського інакше 
як «маріонеткою Берліна» 
його і не називали.

Однак на практиці ні-
мецький фактор був од-
ним із вирішальних у його 
падінні. Про роль німець-
кого союзника у повален-
ні П.Скоропадського роз-
повідає доктор історичних 
наук Павло ГАЙ-НИЖНИК.

— Для початку варто 
зазначити, що німецькі вій-
ська прийшли на територію 
України як союзники Укра-
їнської Народної Республі-
ки (УНР) і, відповідно, уря-
ду Центральної Ради, проте 
невдовзі почали чітко здій-
снювати окупаційну полі-
тику.

Скоропадський на той 
момент являв собою де-
факто цивільну особу і за 
своїми переконаннями 
був категоричним проти-
вником німецької окупа-
ції України. «Я думав про 
те, що б я сказав, коли б 
мені повідомили, що німці, 
з якими ми так билися, вхо-

дять до Києва. Я би не пові-
рив і наговорив би цій осо-
бі купу прикростей», — зга-
дував гетьман.

І лише подальша не-
здатність соціалістів Цен-
тральної Ради на чолі з 
М.Грушевським (зокре-
ма есерівського уряду 
В.Голубовича) утримувати 
у своїх руках контроль над 
країною й забезпечити по-
стачання хліба та іншого 
продовольства й сировини 
до Німеччини і Австро-Угор-
щини примусили німців 
сприяти П.Скоропадському 

перебрати владу до своїх 
рук.

Тут зіграла свою роль 
й тотожність намірів та ін-
тересів обох сторін. Зазна-
чу, до речі, що навіть Си-
мон Петлюра, ярий анта-
гоніст П.Скоропадського, у 
розмові з болгарським по-
слом Шишмановим у Киє-
ві 5 червня 1918 р. визна-
вав, що гетьман «німців не-
навидить, є антантистом 
[прихильником Антанти — 
союзу Британії і Франції — 
ІП]».

— Як німці реагували 
на боротьбу гетьмана з 
агентурою більшовиків?

— Не варто забувати, 
що саме фінансова під-
тримка більшовиків німця-
ми (за цілковито бездарної 
політики Тимчасового уря-
ду) під час світової війни 
привела останніх на вер-
шину влади. Після укла-
дання Брестського миру 
зв’язок цих союзників, та-
ких несхожих одне на од-
ного, остаточно не припи-
нився.

Саме німці в майбут-
ньому заважатимуть геть-
манським службам безпе-
ки ефективно протистоя-
ти більшовикам. Особливу 
роль у цьому відігравали 
начальник штабу німець-
ких окупаційних військ 
В.Гренер і німецький посол 
у Києві фон Мумм.

Ще в травні 1918 року 
для вирішення спірних пи-
тань (зокрема й питання 
кордонів) між двома дер-
жавами до столиці Украї-
ни прибуває делегація Ра-
дянської Росії (РСФРР) на 
чолі з Д.Мануїльським та 
Х.Раковським. Останній, 
до речі, лише рік тому си-
дів у румунській в’язниці за 
шпигунство на користь Ні-
меччини.

Фактично ж під при-
криттям дипломатичної мі-
сії РСФРР працювала не 
досить добре приховува-
на мережа з підриву суве-
ренітету Української дер-
жави, готувалися страйки, 
і навіть формувалася ціла 
армія терористів.

У Києві це розуміли й 
спробували перенести міс-
це перемовин подалі від 
столиці. Проте безрезуль-
татно. Ось як писав про це 
начальник власного штабу 
гетьмана Б.Стеллецький:

«Поза усіляким сумні-

вом, що уся ця Радянська 
делегація була одна лиш 
комедія, але більшовики її 
використовували для агі-
таційних та інформаційних 
цілей… 

Були хвилини, коли 
остаточно приймалися рі-
шення перервати всі сто-
сунки з цією делегацією й 
запропонувати їй виїхати, 
однак в ту рішучу хвили-
ну дипломатичного розри-
ву виступала жирна фігура 
Мумма, і він наполегливо 
рекомендував не робити 
цього ризикованого кроку, 
котрий може призвести до 
відкриття бойових дій між 
Україною та Радянською 
Росією, до яких Україна не 
була готовою, а німець-
кі війська в Україні знахо-
дяться зовсім не для того, 
аби вести війну з Росією 
через самостійність Укра-
їни. 

Мумм нагадував, що 
в Москві знаходиться ні-
мецький посол, відповідно 
Німеччина розглядає Ра-
дянську Росію в числі своїх 
друзів, а не ворогів.

— Тобто німці само-
усунулися від підтримки 
будь-якої сторони?

— Не зовсім так. Ще 
влітку 1918 року началь-
ник особливого відділу 
штабу гетьмана Д.Бусло 
доповідав про існування в 
Україні низки великих біль-
шовицьких центрів з підго-
товки збройного повстан-
ня і навіть фізичного зни-
щення самого Павла Ско-
ропадського.

Найбільш потужні з них 
розташовувалися у Киє-
ві та Одесі під прикрит-
тям дипломатів (у столи-
ці — мирової делегації 
Х.Раковського, в південній 
Пальмірі — більшовиць-
кого консулату). У рапорті 

вказувалося на протидію 
з боку німецької окупацій-
ної влади спробам їх лікві-
дації.

11 жовтня 1918 року 
українська Рада Міністрів 
надіслала німецькому уря-
дові телеграму, в якій пря-
мо вказувалося на факти 
німецької підтримки, що 
надавалася революціоне-
рам і більшовицьким аген-
там. Протест у Берліні про-
ігнорували.

Тоді, всупереч тиску ні-
мецької військової адмі-
ністрації, з ініціативи мі-

ністра внутрішніх справ 
України Ігоря Кістяков-
ського [його племінник Ге-
оргій Кістяковський підірве 
першу у світі атомну бом-
бу — ІП], Державна Вар-
та розпочала затримання 
членів київської, одеської 
та інших більшовицьких ор-
ганізацій.

Обшуки, труси й допи-
ти арештованих виявили 
тісний зв’язок між радян-
ською мировою делегаці-
єю, українськими соціаліс-
тами й радикальними те-
рористичними угрупован-
нями. А «прикривали» (нині 
про це сказали б «кришу-
вали») всі ці контакти пред-
ставники німецької окупа-
ційної влади і Оберкоман-
до.

Після того, як у розпо-
рядженні І.Кістяковського 
опинилися свідчення про 
участь німців у забезпе-
ченні прикриття ленін-
ським агентам в Україні, 
він, на свій страх і ризик, 
наказав провести обшук у 
приміщенні радянської де-
легації в Києві та більшо-
вицького консульства в 
Одесі (консула, до речі, на-
віть було піддано арешту), 
де знайшли докази їхньої 
підривної діяльності.

У підсумку заарешту-
вали цілу мережу більшо-
вицьких агітаторів-підпіль-
ників й терористів, а також 
видали наказ про арешт 
Х.Раковського, який, втім, 
уже встиг терміново відбу-
ти на дипломатичному по-
тязі до РСФРР.

Заскочені на віролом-
стві німці в особі заступ-
ника Мумма — радника 
Тілля висунули вимогу не-
гайного звільнення затри-
маних більшовиків й від-
ставки І.Кістяковського. 
Це спровокувало урядову 

кризу, позаяк дев’ять уря-
дових міністрів, вступив-
шись за міністра внутріш-
ніх справ І.Кістяковського, 
демонстративно подали у 
відставку.

1918 рік відзначився 
революційними хвилюван-
нями у багатьох європей-
ських державах. Німеччи-
ну вони також не минули. 
На початку листопада там 
вибухнула революція, що 
завершилася виїздом ім-
ператора Вільгельма ІІ до 
Нідерландів і проголошен-
ням Ваймарської республі-
ки.

Крах центральних дер-
жав у світовій війні й рево-
люції у цих країнах (у тому 
числі в Австро-Угорщині, 
яка до того ж ще й розпа-
лася) додав українським 
заколотникам-соціалістам 
оптимізму й сміливості.

Як згадував один із ке-
рівників ядра заколотни-
ків Микита Шаповал, укра-
їнські республіканці давно 
готували збройний виступ 
(до якого були задіяні офі-
цери Головного штабу, вій-
ськові старшини Окремого 
загону Січових стрільців, 
залізничної охорони, 2-го 
Запорізького полку, 1-ї « Сі-
рої» дивізії, Чорноморсько-
го кошу та ін.) й лише «че-
кали слушного часу. Цей 
слушний час прийшов — 
занепад німецьких фрон-
тів».

І якщо більшовики ак-
тивно використовували 
ресурс імперської Німеч-
чини, то представники Ди-
ректорії вирішили заручи-
тися підтримкою нової ні-
мецької республіканської 
влади. Заколотники таєм-
но відправили до Берліна 
соціал-демократа П.Бензю 
та полковника Шаповала, 
де ті вступили у контакт з 
німецькими соціал-демо-
кратами, що володіли біль-
шістю у Райхстазі.

Саме ця парламент-
ська більшість Райхстагу й 
«енергійно виступила про-
ти німецького режиму на 
Україні і вимагала виве-
дення відділів німецьких 
військ». Незабаром цей 
тиск на німецьке військо-
ве командування в Україні 
буде здійснено, в тому чис-
лі й щодо ув’язнених соціа-
лістів, зокрема С.Петлюри.

Відтоді звільнен-
ня українських соціаліс-
тів, заарештованих у під-
озрі за підготовку анти-
гетьманського повстан-
ня, стало основною темою 
тиску німців на гетьма-
на. Протягом листопада 
П.Скоропадський виму-
шено випустив з в’язниць 
низку діячів радикальної 
опозиції.

Особлива ситуація 
склалася з одним із лідерів 
заколотників — Симоном 
Петлюрою, який без вису-
нення звинувачень утри-

мувався в Лук’янівській 
в’язниці з липня 1918 року.

Його соратники пере-
конали німецьких друзів-
соціалістів з Райхстагу, що 
Петлюра сидить у тюрмі 
лише за те, що він соціа-
ліст, а гетьман є представ-
ником реакційних еле-
ментів. Берлін дав вказів-
ку німецькому команду-
ванню в Україні впритул 
зайнятися звільненням 
С.Петлюри.

Павло Скоропадський 
до останнього противився 
вимогам німців випустити 
його ідеологічного опонен-
та на волю, допоки ті не 
пригрозили випустити со-
ціаліста силою. Зазнаний 
у глухий кут, гетьман нака-
зав випустити С.Петлюру 
під «слово чести» не брати 
участі у повстанні.

Наступного дня 
С.Петлюра вже був у Білій 
Церкві в таборі озброєних 
заколотників і проголосив 
себе головним отаманом 
республіканських військ.

— Як відреагували на 
повстання німецькі вій-
ська?

— Після революцій-
них подій на батьківщи-
ні німецькі вояки в Києві 
створили Велику солдат-
ську раду, яка 13 листопа-
да ухвалила рішення про 
невтручання у внутрішні 
справи українського на-
роду.

Ця інформація одразу 
ж стала відомою заколо-
тникам, і вже в ніч на 14 
листопада вони остаточ-
но відхилили мирне вирі-
шення питання про мож-
ливу трансформацію вла-
ди й затвердили план по-
встання.

Зауважу, що перед цим 
лідер бунтівників (голо-
ва Директорії) Володимир 
Вин ниченко у приміщенні 
заступника міністра фінан-
сів В.Мазуренка (також со-
ціал-демократа) зустрічав-
ся з більшовиками Раков-
ським і Мануїльським.

Під час розмо-
ви ті пообіцяли й нада-
ли В.Винниченку грошей, 
зброю (переправлену з 
нейтральної зони) і бойо-
виків, а також пообіцяли 
не розпочинати бойових 
дій проти України й визна-
ти новопроголошену Укра-
їнську республіку (УНР) не-
залежною державою. При 
цьому В.Винниченко пові-
рив їм на слові.

Чи варто згадувати, що 
все це не завадило біль-
шовицьким військам роз-
почати війну з Директо-
рією практично одразу ж 
після її виступу проти геть-
мана.

Німецьке окупацій-
не командування, за вка-
зівкою з Берліна, увесь 
1918 рік досить успішно 
конструювало в Украї-
ні керовану неста-
більність.

Повстанню проти Скоропадського 
сприяли німці

До чого призводить розбрат між українцями

Грушевський Скоропадський Петлюра
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Такий регу-
льований хаос і 

перманентна неста-
більність, що з нього ви-
тікала, давали їм мож-
ливість маніпулювати й 
шантажувати всі присут-
ні в тогочасному україн-
ському політикумі сили 
і зберігати свій вплив у 
країні аж до краху на За-
хідному фронті та рево-
люції в Німеччині.

— У Скоропадського 
були сили, на які він міг 
би покластися?

— Річ у тім, що німці 
таємно підтримували со-
ціалістичну опозицію, за-
туляли очі на більшовиць-
кі підпільні терористич-
ні організації й водночас 
демонстративно підтри-
мували гетьмана, проте 
не давали йому можли-
вості створити власну ар-
мію.

І про це добре зна-
ли антигетьманські сили. 
Так, наприклад, проти-
вник П.Скоропадського 

С.Пет лю ра заявляв послу 
Болгарії про гетьмана та 
його плани наступне:

«Він був моїм підле-
глим, коли Петлюра був 
генеральним секрета-
рем військових справ за 
Центральної Ради, Ско-
ропадський певний час 
командував українськи-
ми військами Правобе-
режжя й був почесним 
отаманом (Вільного ко-
зацтва — авт.). Дуже до-
бре його знаю. Зараз 
прагне створити вій-
ськову касту, козацтво 
з синів селян-власників 
та поміщиків. Проте це 
йому не вдасться». 

Бо С.Петлюра добре 
знав, що німці не зацікав-
лені у створенні та зміц-
ненні української армії, 
тим паче — під проводом 
професійного бойово-
го генерала. Л.Троцький, 
до слова, вбачав у 
П.Скоропадському май-
бутнього українського 
Бонапарта й також ціл-

ком реально усвідомлю-
вав його небезпеку.

Сам же гетьман ще 
в червні 1918 року ка-
зав, що планував не-
вдовзі для початку зі-
брати з синів хліборобів 
8 – 9 тисяч козацького 
(професійного, класо-
вого!) війська, а у 1919 
році довести чисельність 
української професійної 
армії до 200 тисяч!

Відчуваючи непри-
ховану протидію німців, 
гетьман сподівався пе-
реграти їх, «обійти», про-
те на реалізацію цих пла-
нів (як і земельної, вибор-
чої та інших реформ) йому 
банально не вистачило 
часу й супутніх зовніш-
ньополітичних обставин. 
У підсумку, як з часом за-
уважив його друг генерал 
Петро Врангель, німців 
«обійти» не вдалося.

Протиставити бун-
тівникам власні зброй-
ні сили П.Скоропадський 
не міг — політика німець-

ких «союзників» з недопу-
щення створення в Укра-
їні повноцінних збройних 
сил дала плоди (лише у 
вересні гетьману вдало-
ся особисто домогтися 
від кайзера згоди на фор-
мування української ар-
мії, проте запланований 
перший етап мобілізації 
він вже не встиг).

Тож на початку груд-
ня 1918 року під Києвом 
стояла 50-тисячна респу-
бліканська армія (значна 
частина котрої — ватаги 
різноманітних отаманів, 
спецзагонів більшовиків 
та примусово мобілізова-
них селян), а ударною си-
лою Осадного корпусу — 
Січові стрільці під коман-
дою Є.Коновальця.

Єдиною реальною си-
лою, здатною захисти-
ти місто, залишалися ні-
мецькі війська. До цього 
часу навіть представни-
ки Антанти, які вважали 
«петлюрівців» такими 
ж, тільки українськими, 

більшовиками, вимагали 
у представників уже пе-
реможеної ними Німеч-
чини не поспішати з ви-
веденням своїх військ з 
України перед загрозою 
поширення розгулу біль-
шовизму та анархії.

До слова, в інших ре-
гіонах України австро-ні-
мецькі частини намагали-
ся не вступати у боротьбу 
з повстанцями і якомо-
га швидше повернутися 
на батьківщину — доволі 
часто через передачу по-
всталим отаманам зброї 
та боєприпасів.

Подібне ж стосувало-
ся й частин, що були роз-
квартировані у столиці 
України. 12 грудня у Ко-
зятині представники ви-
щого німецького коман-
дування уклали з Дирек-
торією перемир’я й таким 
чином убезпечили своїх 
людей.

Згідно з домовленос-
тями, німці обіцяли не 
застосовувати жодних 

дій для оборони Києва 
від республіканців-соці-
алістів, а ті гарантували 
окупантам безпроблем-
ний виїзд поза межі кра-
їни. Німці також висуну-
ли умову надавати їм на 
добу 10 потягів, аби при-
скорити евакуацію.

З метою уникнення 
випадкового кровопро-
лиття між своїми підроз-
ділами сторони обумо-
вили спеціальні паролі 
при зустрічах: для німців 
— «Es lebe Petlura!» («Хай 
живе Петлюра!»), а для 
повстанців — «Револю-
ція!», відповідь: «Респуб-
ліка!»

Повстанню проти Скоропадського сприяли німці
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Євген Стахів завершив свій 
земний шлях 26 січня 2014 року 
в США на 96-ому році життя. Деві-
зом життя цього правдивого укра-
їнського патріота були — правда, 
демократія й соборність...

У своїй книзі «Останній моло-
догвардієць» він серед іншого за-
значив:

«У зв’язку з… тими суперечка-
ми між націоналістами і комуніс-
тами в пам’яті спливають спомини 
одного з наших січових стрільців, 
котрий брав участь у бою на Ма-
ківці. Він оповідав, що коли вони 
виграли бій і йшли вперед, пере-
глядаючи поранених і вбитих, у 
кишені на грудях одного солдата 
російської армії знайшли «Коб-
зар» Тараса Шевченка — він його 
не вборонив од смерті. І як було 
боляче і прикро, що ми, україн-
ці в австрійській армії, воювали 
з українцями з російської армії. 
Брат проти брата, і навіть застре-
лили хлопця, котрий мав на серці 
«Кобзар».

Наприкінці січня, коли на Ві-
чну ватру відійшов уславлений 
український підпільник-борець 
Євген Стахів — націоналіст, де-
мократ та останній «молодогвар-
дієць» — на барикадах Євромай-
дану проти свавільників від вла-
ди об’єдналися разом українці 
різних переконань та з різних те-
ренів. Від націоналістів «Право-
го сектора», що представляють 
здебільшого Галичину, до росій-
ськомовних представників Сходу 
та Півдня України. Всі вони ста-
ли героями новітньої боротьби за 
правду й соборність та не захо-
тіли, за висловом Стахіва, «жити 
коштом інших» у недемократичній 
країні промосковських владців-
корупціонерів.

Людина героїчної долі Євген 
Стахів (псевдоніми в підпіллі — 
«Борис», «Павлюк» і «Стах») про-
жив бурхливе й цікаве життя.

Народився він 15 вересня 
1918 року в Перемишлі в роди-
ні булавного Української Галиць-
кої Армії, учасника походу на Київ 

Павла Стахіва (1880 – 1960), був 
братом знаменитого публіциста й 
громадсько-політичного діяча Во-
лодимира Стахіва (1910 – 1971), 
міністра закордонних справ в 
Українському державному прав-
лінні, яке постало у Львові 30 
червня 1941 року.

Уся родина Стахівих завжди 
жила ідеєю відновлення україн-
ської державности, а всі шесте-
ро дітей слідом за татом Павлом й 
мамою Казимирою до кінця при-
святили себе боротьбі за волю 
України.

Євген закінчив народну шко-
лу 1928 року та гімназію в Пере-
мишлі. 1932 року став членом 
Юнацтва ОУН, членом ОУН — 
від 1934 року, а за два роки піс-
ля цього — співробітником пові-
тової управи перемишлянської 
«Просвіти», пізніше — бюро «Рід-
ної школи». Студіював агрономію 
у Львівській політехніці.

Наприкінці 1930-х років Єв-
ген виявив себе як член Карпат-
ської Січі, був при її штабі, відді-
лі січової розвідки та у редакції 
хустської газети «Нова свобода». 
Потрапив до мадярського полону, 

але згодом звідти втік.
Напередодні вибуху німець-

ко-радянської війни Євген Ста-
хів разом із братом Володимиром 
працювали в «Українській пресо-
вій службі» в Берліні.

З початком військових дій на 
українських теренах, від серпня 
1941 року, Євген Стахів стає чле-
ном Південної похідної групи, ви-
школеної ОУН з-під стяга Степана 
Бандери, що її очолював від ве-
ресня 1941 року в ранзі урядую-
чого (діючого) провідника Микола 
Лебедь.

Зовсім ще молодою людиною 
Євген перебував на підпільній ро-
боті у Бердичеві, Кривому Розі, 
Кременчуці, Дніпропетровську, 
Маріуполі, Краснодоні та інших 
містах Донбасу.

Та, прибувши на наші тере-
ни з ОУНівським гаслом «Україна 
для українців!», щоб пробудити на 
Сході та Наддніпрянщині націо-
нальний дух, Стахів, як і переваж-
на більшість членів похідних груп 
ОУН(б), зіткнувшись з новою дій-
сністю та поглядами, зблизившись 
з тамтешніми селянами, робітни-
ками, інтелектуалами, зробили 
для себе висновок, що Українську 
національну державу повинні роз-
будовувати всі нації й народності, 
які живуть на нашій землі.

Особисто пан Євген до такої 
думки прийшов, опинившись на 
Донбасі, де у підпіллі мав розра-
ховувати на повсякчасну допомо-
гу не лише українців, а й росіян, 
греків, євреїв, татар, представ-
ників інших етносів. Відійшовши 
від попередніх намірів, говори-
ли не лише про національні пра-
ва етнічних українців, а й про со-
ціально-економічний устрій май-
бутньої Української держави та 
права всіх національних меншин.

Якраз така вільна Україна й 
мала стати демократичною дер-
жавою зі свободою підприємни-
цтва, різними формами власнос-
ті, вільною пресою та свободою 
совісті.

В одному з останніх інтерв’ю 
він сказав:

«…ця наша переорієнтація 
мала великий успіх. До нас при-
ставало все більше людей, а го-
ловне — з молодого покоління і 
робітництва. Ми пішли до наро-
ду, почали говорити з ним мовою, 
яку він розумів. Він почав із нами 
співпрацювати, і це був найбіль-
ший успіх усієї нашої підпільної 
роботи. Відтоді в неї почали вклю-
чатися інші національності: росі-
яни, татари, греки. Бо тепер ціл-
ковито змінилася роль підпіль-
ників-націоналістів: не керува-
ти народом (який має бути тільки 
виконавцем волі малої групи ке-
рівного складу націоналістичної 
партії), а служити йому, бути з на-
родом і для народу. Отже, ми ста-
ли на демократичну базу, і це був 
наш крок уперед».

Ще наприкінці війни Євген 
Стахів став членом Закордонного 
представництва Української го-
ловної визвольної ради (ЗП УГВР) 
і як один з уповноважених ЗП 
приступив до налагодження кон-
тактів з альянтами в Італії, Юго-
славії, з окремими дорученнями 

представництва перебував в Ав-
стрії, Польщі, Словаччині, Нідер-
ландах, Бельгії (1944 – 1946).

Від 1949 року він на еміграції 

в США. Окрім двох книг, став авто-
ром кількох десятків статей з історії, 
теорії та практики української ви-
звольної боротьби, був обраний за-
ступником голови Українсько-аме-
риканської координаційної ради, 
був одним із керівників Товариства 
українсько-єврейських зв’язків 
в Америці, членом управи Укра-
їнського народного дому в Нью-
Йорку. До відходу у Вічність обіймав 
посаду голови Середовища УГВР.

Політик і письменник Дмитро 
Павличко писав 2004 року: 

«Стахів... пройшов страшні ви-
пробування смертями своїх дру-
зів, боровся за демократичні за-
сади в націоналістичних програ-
мах, тобто переганяв у розвитку 
короткозорих зверхників… На-
ціоналізм для нього — не патріо-
тична теорія, а життя, підставою 
для якого є національний дух, що 
обіймає всі сфери взаємин між 
людьми. Націоналізм, точніше, 
патріотизм є для нього практич-
ним щоденним життям, за межа-
ми якого — рабство, ницість, ні-
кчемство духу... 

Ми можемо всіляко називати 
демократичний націоналізм Євге-
на Стахіва, але саме ця ідеологія 
може й повинна бути поставлена 
не лише у підмурівки нашого дер-
жавницького життя, але також 
у виховання свідомості, за якою 
людина іншої нації має право на 
вільний розвиток своєї мови, ре-
лігії й культури, і таким чином сво-
бода одного народу має ставати 
свободою для інших народів…».

Українські патріоти на рід-
них землях та у країнах поселен-
ня пам’ятатимуть світлої пам'яті 
Євгена Павловича Стахіва, бра-
тимуть за взірець принципи його 
героїчного життя та згадувати-
муть добрим словом шляхетного 
й відданого сина народу.

Олександр ПАНЧЕНКО, 
доктор права (Полтавщина)

«Українська правда» — 
«Історична правда»

In Memoriam. Націоналіст Євген Стахів — 
«Борис», «Павлюк», «Стах»

Член ОУН Євген Стахів 
у 1941 р.

Євген Стахів 

Київ був приречений.
14 грудня 1918 року 

П.Скоропадський зрікся 
влади, а Українська дер-
жава у формі Гетьманату 
припинила своє існування.

Розмовляв 
Андрій ТОПЧІЙ

«Українська правда» — 
«Історична правда»


