
 
Творець підпільних революційних 

організацій 
 
Коли 14-го червня 1871 року в селі Зашків біля Львова в 
родині народнього учителя Михайла Коновальця 
народявся син, йому дали хресне ім’я Євген. Це грецьке 
слово по-українському значить: добре, шляхетно 
народжений. І Євген Коновалець своїм життям, працею і 
пізніше боротьбою доказав, що він справді шляхетна 
людина, великого роду й духа. 
 
Покінчивши народю та середню школи, Євген Коновалець студіював в 
університеті й одночасно займався політичною працею.  А серед 
українського студентства ширив ідеї українського націоналіста Миколи 
Міхновського. Коли ж почалася перша світова війна, Євген Коновалець 
пішов на фронт, але попав до московського полону. Москалі вивезли його 
аж над ріку Волгу. 
 
В 1917 році, коли творилася вільна українська держава, Коновалець з 
кількома друзями втік із полону до Києва і там зорганізував курінь Січових 
Стрільців.  Січові Стрільці - це були одні з найкращих вояків Української 
Народньої Республіки. Вони брали участь у всіх боях до самого кінця 
самостійности нашої Батьківщини. Та коли визвольні змагання закінчилися 
невдачею, поляки роззброїли Січових Стрільців та ув’язнили їх. 
 
Але визвольна боротьба України не припинилася. Євген Коновалець, який у 
своєму житті мав три головні засади: самостійність, соборність і державність 
України, не хотів покоритися перед ворогами. В 1920 році він створив із 
своїми друзями, які були разом з ним у Січових Стрільцях, підпільну 
Українську Військову Організацію - УВО.  
 
Залишені на східних землях України члени УВО почали там підготовляти 
народне повстання проти большевиків, а в Галичині інші члени УВО 
виступили проти поляків. Полковник Євген Коновалець мусів покинути 
Батьківщину і  виїхати на чужину, бо скрізь за ним шукала польська поліція. 
Він жив спершу в Німеччині, опісля у Швайцарії, згодом в Італії і звідтіля 
кермував підпільною, себто таємною, боротьбою. 

 
Боротьба членів УВО так захопила українську молодь в 
Галичині, що тисячі бажали взяти в ній участь. Тому 
полковник Євген Коновалець створив іншу організацію, в 
якій могли б бути не тільки бойовики.  Ця нова організація 
називалася ОУН - Організація Українських Націоналістів. 
 

Завданням УВО та ОУН було підготовити ввесь український нарід до 



революції, щоб зброєю прогнати окупантів-ворогів з українських земель. 
Цього боялася не тільки Польща, але ще більше Москва. Тому вона 
постановила вбити полковника Євгена Коновалеця. 
 
Московський аґент, який приїхав з Совєтського Союзу і привіз нібито вістки 
про революцію-підпільну працю в Україні, залишив Коновальцеві пекельну 
машину – бомбу, яка розірвала полковника 23-го травня 1938 року в 
голляндському місті Ротердамі. Але цим убивством Москва не могла 
припинити боротьби українського народу за свою волю. Організація  
Українських Націоналістів діяла далі. 
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