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В українському народі від найдавніших часів і донині, завжди було і є глибоке відчуття 

нерозривної єдності між минулими, теперішніми і майбутніми поколіннями, а відчуття цієї живої 

єдності є самою суттю нації. Усі ці покоління творять органічну цілісність, живе тіло нації, яка 

спрямовує свій погляд і своє прагнення у майбутнє, творить власну історію. 

На своєму історичному шляху український народ склав і далі складає безліч жертв у боротьбі 

за свою волю і незалежність. В минулому столітті одним із символів визвольної боротьби України 

стало ім’я полковника Євгена Коновальця. Вшановуючи його пам’ять, український народ одночасно 

складає поклін і усім своїм найкращим синам і донькам, які на жертовнику Батьківщини поклали своє 

життя. Цим він засвідчує свою незламну вірність заповітам героїв і цим ідеалам, для яких вони жили, в 

ім’я яких боролися і за які загинули. 

У визвольно-революційній діяльності Євгена Коновальця можна вирізнити три головні етапи: 

перший, що припадає на роки збройної боротьби 1918–1920 рр., другий – період Української 

військової організації (УВО) 1920–1928 рр., третій – період організації українських націоналістів 

(ОУН) 1929–1938 р. Є. Коновалець відіграв велику роль в українських визвольних змаганнях, як 

організатор і головний комендант Січового Стрілецтва – однієї з найкращих і найбільш надійних 

військових частин тих часів. Коли закінчилась боротьба за державність і соборність України, Євген 

Коновалець не зневірився і не припинив дальшої боротьби. Вже восени 1920 р. він дав перший почин 

до створення УВО на західноукраїнських землях і Військової організації січових стрільців (ВОСС) на 

середньосхідних землях. Для організації політичної боротьби, з орієнтацією на власні сили народу і з 

опорою на народні маси Є. Коновалець дав почин до створення в січні 1929 р. ОУН з чітко 

сформульованими політичними позиціями, при чому УВО стала бойовим референтом ОУН. 

Коновалець був речником, організатором і провідником визвольно-революційної боротьби 

українського народу. Він послідовно пропагував і реалізовував концепцію орієнтації на власні сили 

народу, з одночасним зміцненням зв’язків з визвольно-революційною боротьбою інших народів, 

поневолених Москвою. Він доцінював теж такий важливий фактор, як сприятлива міжнародно-

політична коньюктура, що її він намагався використовувати в інтересах України. Є. Коновалець – це 

ідеаліст, жертовний борець, палкий революціонер, якому незнані були особиста користь чи вигода, 

байдужість, утома або зневіра. Він був духовним провідником української нації, вождем революції. 

Разом з С. Петлюрою, С. Бандерою, Р. Шухевичем своєю непохитною вірою в Україну і її 

світле майбутнє Є. Коновалець залишив у житті нашого народу нестерту печать свого духу. Ця віра 

окрилювала їх на полях збройної боротьби, давала їм силу не лише самим боротися, а й підіймати і 

вести до боротьби свій народ навіть за найтяжчих обставин. 


