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ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ  ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Володимир МУРАВСЬКИЙ

ДОКУМЕНТИ МІНІСТЕРСТВА
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

ПРО ТАК ЗВАНИЙ «АРХІВ СЕНИКА»

«Архів Сеника» належить до історичних фактів, які через свій
зв’язок із діяльністю розвідок різних держав та нелегальних
організацій завжди викликали підвищене зацікавлення та велику
кількість різноманітних гіпотез, здогадів та вигадок. Події на кшталт
тих, що супроводжували цей факт, завжди мають великий резонанс у
суспільстві. Для конкретного історика така тема, з одного боку, є
цікавим і захопливим об’єктом дослідження, а з іншого – через свою
заполітизованість, – стає проблемною, оскільки неодмінно викликає
обурення та критику, далеку від наукової. Тому в цьому дослідженні
намагатимемось керуватися лише логікою, поділяючи факти на
доведені та можливі. Передовсім, хочемо зазначити, що сама постать
Омеляна Сеника має в нашому випадку другорядне значення. Ідеться
насамперед про механізм та шлях, яким документи Організації
Українських Націоналістів, організації підпільної, потрапили до рук
польських силових структур і стали серйозним джерелом інформації,
через яку ОУН зазнала чи не найбільших утрат серед членів та
суттєвих структурних порушень.

Саме поняття «архів Сеника» охоплює комплекс документів
Організації Українських Націоналістів, що був використаний на
Варшавському судовому процесі 1935–1936 рр. над Крайовим
Провідником Степаном Бандерою і його спільниками щодо вбивства
міністра внутрішніх справ Польщі Броніслава Пєрацького. Назва
архіву походить від прізвища провідного діяча ОУН, члена Проводу
Українських Націоналістів (ПУНу) Омеляна Сеника, чиї документи
становили невизначену за обсягом частину цього комплексу
матеріалів.

Омелян Сеник (19.01.1891, м. Яворів, Галичина – 30.08.1941, м. Жито�
мир) – громадсько�політичний діяч націоналістичного руху. Відомі
псевда – «Біляк», «Брощак», «Гриб», «Грибівський», «Канцлер»,
«Кащук», «Уран», «Урбанський». Син Дмитра та Євфрозини Биїк.
Сотник Української галицької армії; член т. зв. «Летючої бригади»
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