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Євген Коновалець і листопадовий чин у Львові
У статті окреслено події, що опосередковано та безпосередньо пов’язані з
Коновальцем і подіями у Львові в листопаді 1918 р. Методологічною основою є
комплексний підхід до аналізу цієї проблеми. У дослідженні на основі джерельного
матеріалу розкрито, що передувало зверненню до Є. Коновальця та Стрілецької ради
підтримати українські сили у Львові, перебіг переговорів, роздуми учасників цього
процесу. Перспективи подальших досліджень полягають в тому, що необхідно дати
відповідь чому на час організації повстання у Львові, українські національні сили
попередньо не вели переговори з різними політичними та державними силами в Києві.
Досвід цієї події демонструє, що важливі державотворчі процеси потребують
ґрунтовної підготовки і єдності всіх національних сил.
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[Основний текст статті подавати відповідно до рубрик,
яких виділяти в тексті не потрібно]

6–7 листопада 1918 р. для Є. Коновальця та Стрілецької ради
особливого значення набула дискусія з галицькою делегацією від
Української Національної Ради, яка приїхала зі Львова в Київ з дорученням
просити військову допомогу в гетьмана П. Скоропадського для втримання
Львова1.
До Києва О. Назарук та В. Шухевич прибули 6 листопада близько
17 год. На цей час у гетьмана була запланована зустріч з галицьким
представництвом Києва, за представників якого видали себе О. Назарука
та В. Шухевич2.
Щодо допомоги Галичині, то В. Винниченко сказав, що справжня
Україна дасть Галичині далеко більшу допомогу, ніж гетьманський уряд3.
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Розмова перейшла в емоційну дискусію, яка завершилась досягненням
певного компромісу: «…погодилися ми на тім, що мій тов. Шухевич мав
піти до гетьмана й заявити, що нам на Львів буде досить половини полку з
Білої Церкви, а я мав зараз поїхати на Стрілецьку Раду в Білу Церкву» 4. До
гетьмана В. Шухевич так і не ходив, а поїхав з Є. Коновальцем та
О. Назаруком до Білої Церкви.
6 листопада ввечері в Білій Церкві скликано Стрілецьку раду в складі
Є. Коновальця, А. Мельника, Ф. Черника, Р. Сушка, М. Матчака, І. Чмоли,
В. Кучабського, М. Загаєвича, М. Бісика, О. Думіна і Ю. Чайківського.
О. Назарук перші свої враження від Стрілецької ради переказав так: «Були
це люди молоді, горді з почуттям обов’язку супроти України. Переважно
мої особисті знакоми»5. […]
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Ivan Khoma
Yevgen Komovalets and Military Coup in November in Lviv
Until November 16, 1918, Yе. Konovalets lived in the Biliy Tserkvi, where he
commanded a separate detachment of the Sichovykh strilʹtsiv of the Ukrainian State Army,
and also was the leader of the Western Ukrainian community of Kyiv. The Striletsʹka rada
headed by Yе. Konovalets from November 6 to 7 did not support the request to make a
decision to go to Lviv and help the Ukrainian military to keep the city in street battles with the
Poles. This fact, in the context of the fact that the fights for Lviv in November were lost, are
the subject of a superficial assessment of contemporary historians.
The purpose of the study is to reveal events that are indirectly and directly related to
Konovalets and events in Lviv in November 1918. The methodological basis is an integrated
approach to the analysis of this problem.
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