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АРХІВ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА В УКРАЇНІ

Єдиний відомий сьогодні особовий фонд О. Ольжича в 
У країні зберігається у відділі рукописних фондів та текстології 
Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України (фонд № 196). 
Архівні матеріяли, пов’язані із життям, творчістю та науковою діяль
ністю О. Ольжича, виокремилися із архіву його батька -  відомого 
українського письменника Олександра Олеся. Еміграційний архів 
О. Олеся було передано в Україну в 1993 році1. На щастя, завдяки 
збереженим документам  про передачу архівних матеріялів та 
посилаючись на спогади сучасників, можливо повністю реконструю
вати історію збереження еміграційного архіву родини Кандиб.

По смерті О. Олеся та О. Ольжича у 1944 році архівом опіку
валася Віра Антонівна Кандиба (дружина О. Олеся та мати О. Оль
жича). Тож, безперечно, до її смерті у 1948 році повний корпус ар
хівних матеріялів зберігався у Празі. Віра Антонівна розпочала 
впорядковувати архів і систематизувати розрізнені архівні матерія
ли. Вона розшифрувала підписи у листах, з’ясувала нерозбірливі і 
намагалася уточнити або пояснити важкі для прочитання речення 
чи слова в автограф ах О. Олеся, О. Ольжича. Віра Антонівна 
Кандиба ретельно зберігала будь-який аркушик паперу із записами 
чоловіка та сина, невеличкі записки, навіть порожні конверти, газетні 
вирізки із статтями про творчість близьких їй людей. До архіву 
долучила і свої спогади. Про дбайливе ставлення до документів 
свідчать її записи на газетних вирізках про дату публікації; по 
окремих конвертах вона розкладала листи до письменників і коротко 
записувала їх зміст. Показовим є також і те, що Віра Антонівна 
зберегла навіть гроші, які отримала від О. Ольжича під час їхньої 
останньої зустрічі (ф. 196, од. зб. 559).

1 Тут і далі посилання на матеріяли особового фонду О. Олеся (ф. 114) та 
О. Ольжича (ф. 196) у відділі рукописних фондів і текстології Інституту літерату
ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України.



АРХІВ ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА В УКРАЇНІ 163

До окремої теки вона збирала Олегові археологічні малюнки 
предметів трипільської культури, зарисовки з різних історичних 
музеїв Европи (ф. 196, од. зб. 168-173). Кілька десятків чернеткових 
варіянтів поезій О. Ольжича, які автор вважав непотрібними і 
залишив напис “Спалити”, Віра Антонівна зберегла, зазначивши на 
конверті “3 Олегової скрині”. А до окремого зошита переписувала 
навіть друковані поезії О. Ольжича, послідовно фіксуючи місце і дату 
публікації (ф. 196, од. зб. 141).

По смерті В.А. Кандиби про архів дбали люди з близького 
оточення родини. Своєю спадкоємницею Віра Антонівна призначила 
українську емігрантку Людмилу Красковську. З родиною Красков- 
ських О. Олесь був знайомий ще з доеміґраційних років (певний час 
вони разом мешкали у Пущі-Водиці під Києвом). Людмила та Олег 
довго товаришували, мали спільні археологічні зацікавлення.

Л. Красковська завжди виявляла інтерес до новин з археоло
гічних експедицій О. Ольжича, передавала його наукові та публіци
стичні статті до різних чеських та словацьких часописів. У 1939 році 
0. Ольжич готує до видання Науковий збірник Українського Інсти
туту в Америці і першою до співпраці запрош ує науковця Л. 
Красковську. Про це йдеться у листах Л . Красковської до О. Ольжи
ча (ф. 196, од. зб. 599-606). Збереглися також листи та листівки Л. 
Красковської до О. Олеся (ф. 114, од. зб. 1136-1152) та В.А. Кандиби 
(ф. 114, од. зб. 2488-2495).

Людмила Красковська, безперечно, цінувала творчість О. 
Олеся, захоплювалася громадянською позицією О. Ольжича -  тож 
усвідомлювала унікальність та значення для української культури 
архівних матеріялів родини Кандиб, які потрапили до неї після 
смерти Віри Антонівни. Водночас розуміла небезпеку зберігання 
документів українців-еміґрантів -  у 1950-х роках вона переховувала 
валізки з безцінною спадщиною в археологічному музеї Братислави, 
де працювала, поміж експонатами. До Братислави Л. Красковська 
перевозить валізи з автографами О. Олеся (твори, записні книжки, 
зошити). Інша частина архіву (переважно листування О. Олеся та, 
ймовірно, матеріяли О. Ольжича) залишилися у Празі в родині Сіро- 
полків, з якими О. Олесь також мав дружні стосунки. О. Олесь 
товаришував із С. Сірополком з перших років еміграції-з часів спіль
ної праці у Союзі українських журналістів та письменників. На жаль, 
окрім кількох офіційних листів С. Сірополка до О. Олеся (здебіль
шого від імені Управи Союзу українських журналістів та письмен
ників -  ф. 114, од. зб. 1628-1644), в еміграційному архіві письменника 
не збереглося інших слідів їхнього приватного листування. Очевидно, 
це пояснюється тим, що Сірополки та Кандиби жили поруч і часто 
бачилися. Підтверджує здогад одна із записок О. Олеся до сина, у
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якій автор описує події дня і, зокрема, зазначає, що “збігав до Сіро- 
полків” (ф. 114, од. зб. 541). Тому незначний епістолярний корпус 
(16 листів та листівок С. Сірополка) не вичерпує усіх тих тем, питань 
і проблем, якими був пов’язаний О. Олесь із родиною Сірополків, 
оскільки листування найчастіше продовжувалося очним спілкуван
ням.

Пізніше кореспонденція О. Олеся та архівні документи 0. 
Ольжича потрапили до Оксани Петрівни Косач-Ш имановської 
(рідної сестри Лесі Українки, яка теж опинилася на еміграції у Празі). 
Заробляла на життя редагуванням та перекладами. Допомагала, 
зокрема, О. Ольжичеві писати наукові статті чеською мовою. У 
листах час від часу зринають згадки про передрук Оксаною Петрів
ною творів О. Олеся, заохочування до написання нових поезій: “А 
що з недрукованими ще творами? Чи не думаєте вже братись до їх 
впорядкування до друку? Моя машинка завше радо до скромної 
помочі, якби треба було” (ф. 114, од. зб. 1109).

Отже, довгий час архівні матеріяли О. Олеся та О. Ольжича 
збер ігалися  у близьких празьких знайом их родини Кандиб. 
Українські емігранти, які за життя допомагали та підтримували 
письменника морально, часом і матеріяльно, дбайливо охороняли 
його творчу та епістолярну спадщину кілька десятиліть по смерті 0. 
Олеся.

З часом, узгодивши з О.П. Косач-Шимановською і С. Сіро- 
полком, Л. Красковська передала всі збережені матеріяли відомій 
чеській україністці Зіні Ґеник-Березовській. У листах до 3. Ґеник- 
Березовської від 10 грудня 1967 р. та 8 травня 1988 р. Л. Красковська 
детально описує етапи зберігання архівної спадщини родини Кандиб, 
що і дозволило відтворити історію збереження еміграційних архівів 
О. Олеся та О. Ольжича (ф. 114, од. зб. 2772, 2773).

Після зосередження творчої та епістолярної частини архіву у
3. Ґеник-Березовської починається наукове опрацювання спадщини 
письменників. Вона попередньо систематизувала кореспонденцію 0. 
Олеся, розшифрувала значну частину підписів у листах, звернула 
увагу й на цікаві листи М. Грушевського до О. Олеся, підготувала 
до публікації та прокоментувала листи В. Винниченка до О. Олеся2, 
написала глибоку джерелознавчу розвідку про невідоме лібрето О. 
Олеся3, розпочала писати спогади і про О.П. Косач-Шимановську4.

2 3. Ґеник-Березовська. “Невідомі листи Винниченка до О. Олеся”, Слово і 
час, 1992, № 1, с. 28-32.

3 3. Ґеник-Березовська. “Невідоме лібрето О. Олеся”, Грані культур. Київ, 
2000, с. 234-239.

4 3. Ґеник-Березовська. “Одна з молодших сестер Лесі Українки”, Грані 
культур. Київ, 2000, с. 227-230.
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У 1993 році син Зіни Ґеник-Березовської, громадянин Чеської 
Республіки Марко Березовський виконав заповіт матері та передав 
творчу спадщину О. Олеся та О. Ольжича українському народові в 
особі тодішнього Віце-прем’єр-міністра, академіка НАН України 
Миколи Жулинського та відомої дослідниці української літератури 
Михайлини Коцюбинської. Чимало зусиль для передачі архіву в 
Україну доклав і Роман Лубківський (тодішній посол України в 
Чеській Республіці) -  валізи з рукописною спадщиною було відіслано 
негайно дипломатичною поштою. Крім того, у 1995 році за сприяння 
Р. Лубківського до відділу рукописних фондів та текстології було 
передано й особисту бібліотеку О. Ольжича, яка налічує близько 300 
книг(ф. 196, од. зб. 659-902). У бібліотеці -  перше видання оповідання 
0. Ольжича “Рудько” (ф. 196, од. зб. 659), відбитки його статей у 
різних наукових часописах (ф. 196, од. зб. 660-666), багато зарубіжної 
літератури історичного змісту, праці відомих археологів з дарчими 
написами: Ю. Неуступного, Бенінгера, С. Покровського, Л. Чика- 
ленка, В. Щ ербаківського, І. Борковського, Л. Красковської та 
інших.

Оскільки архів О. Ольжича, як вже згадувалося, виокремився 
із еміграційного архіву О. Олеся, то документи фонду № 196 у відділі 
рукописних фондів та текстології Інституту літератури ім. Т.Г. 
Шевченка НАН України переважно складаються із тих матеріялів, 
які залишилися в родині батьків О. Ольжича. Очевидно, значний 
масив архівних документів О. Ольжича сьогодні розкидано по світах, 
зосереджено у приватних колекціях, до яких не маю ть доступу 
науковці, а отже і широкий загал читачів з України. Відомо, що 
значна частина архівних матеріялів зберігається у дружини О. 
Ольжича -  Калинки Білецької, родинних зібраннях нащадків друзів 
та соратників поета. Чеський дослідник життя та творчости О. Олеся 
М. Неврлий стверджує, що “Олег [Лащенко] заопікувався архівом 
0. Олеся, в якому було чимало рукописів” -  недруковані вірші, 
поеми, казочки для дітей, можливо, що й якась ціла “ збірка”5. Ос
кільки це припущення не підтверджено документально, гадаємо, що 
йдеться або про кількісно незначну частину архівної спадщини О. 
Олеся (бо вона збереглася відносно цілісно), або ж про творчі 
матеріяли саме О. Ольжича, які в архіві представлено досить 
фрагментарно.

Значну ж частину особового фонду О. Ольжича становить 
епістолярій -  листування з батьками. Оскільки О. Олесь ретельно 
зберігав листи від сина, а О. Ольжич -  листи від батьків, привозив їх

5 М. Неврлий. Олександр Олесь. Київ, 1994, с. 53.
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з далеких експедицій до батьківської домівки, то архівне зібрання 
надає унікальну можливість простежити епістолярний діялог двох 
письменників, відчути родинну атмосферу. Інформативне наповнен
ня цих документів найчастіше обмежується побутовими, сімейними 
проблемами. Та, незважаючи на це, листи ілюструють стосунки у 
родині, виняткову інформацію  про взаємну повагу, бажання 
розрадити, підтримати та допомогти. Листів О. Ольжича до батьків 
налічується близько двох з половиною сотень. Збережено ще перші 
листи підлітка Олега з України до батька, у яких йдеться про шкільне 
життя у Пущ і-Водиці, ю нацькі захоплення, поневіряння Віри 
Антонівни Кандиби, принизливу процедуру отримання дозволу на 
виїзд до О. Олеся за кордон тощо. Саме батькові Олег переписує в 
листах з України нестійким дитячим почерком свої шкільні твори, 
реферати, перші поетичні рядки та вже завершені оповідання, 
сподіваючись на оцінку чи пораду, розповідає про організацію 
шкільного літературного часопису тощо. Завдяки цим унікальним 
архівним матеріялам читачів ознайомилися з оповіданнями “Скеля’’, 
“Дивна подорож”6 та з першими псевдонімами О. Ольжича -  О. 
С вітанок та О. Невідомий. У дитячих листах Олега Кандиби 
відчувається постійне бажання поділитися з батьком найменшою 
дрібничкою, будь-якою новиною, описати “життя більш з подроби
цями” (ф. 196, од. зб. 448). У нестерпно довгі роки розлуки з батьком 
листи надсилає досить часто (на жаль, не всі доходили до О. Олеся, 
тому і збережений епістолярій цього періоду важко назвати цілісним), 
детально описує свої “життя, думки, поривання” (ф. 196, од. зб. 444), 
бо переконаний, що “як я змінився фізично, ти побачив з фотографії, 
а як душею -  побачиш з моїх писань” (ф. 196, од. зб. 448). Листи 
засвідчують постійне прагнення Олега сказати головне, написати 
якомога більше про себе. Значення цих особистісних документів 
важко переоцінити -  адже написані вони у той важливий період, коли 
формується особистість, відбувається процес становлення її.

Інший масив листів О. Ольжича -  це листи з археологічних 
експедицій (Венеція, Рим, Неаполь, Старчево тощо). Це приватне 
листування з батьками дозволяє осягнути географію археологічних 
експедицій О. Ольжича, становлення його наукових інтересів, 
поступове утвердження позицій в царині археології. Крім того, 
розлогі листи-розповіді про нові країни, міста, околиці, пам’ятники 
архітектури надаю ть словам ефект присутності та залишають у 
читача відчуття колосальної естетичної насолоди. В одному з листів 
О. Олесь спонукає сина саме до таких детальних описів і радить

6 О. Ольжич. Незнаному воякові. Київ, 1994, с. 5-8.
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написати щось на зразок “Листів з Італії”: “Спробуй. Я думаю, що 
це буде цікаво. Наприклад, я не уявляю -  життя Неаполя. Уловити 
щось специфічне, що відріжняе його від Парижа, Лондона, Праги, 
Відня -  в цьому і полягає завдання художника” (ф. 114, од. зб. 512). 
Відгукуючись на цю пропозицію, О. Ольжич надсилає батькам 
емоційно насичені розповіді подорож ую чого, які і сьогодн і 
читаються із захопленням.

У листах цього ж періоду відтворено і етапи видання Науко
вого збірника Українського Інституту в Америці (1939 р.). Відомо, 
що в цей час О. Ольжич уже очолював Культурну Референтуру 
Проводу Українських Націоналістів, з 1939 року керував структура
ми ОУН на Закарпатті, тож часто виїздив у відрядження за межі Чехії. 
Як з’ясувалося з листування, усю організаційну роботу, пов’язану з 
укладанням та редагуванням збірника, виконував О. Олесь. Він 
налагоджував та підтримував зв’язки з авторами видання, редагував 
та розсилав коректи статей, координував роботу видавництва. 
Майже в кожному листі цього періоду звітує Олегові про етапи 
укладання та редагування збірника. Постійна зацікавленість діяль
ністю сина, бажання прийти на допомогу, підтримати і справами, і 
порадами характеризують дружні стосунки батька і сина.

Епістолярій О. Ольжича періоду Другої світової війни, на 
жаль, кількісно незначний -  писати з України було вкрай небезпечно. 
Тож використовується найменша можливість передати хоч кілька 
заспокійливих речень батькам через кур’єрів ОУН. Найчастіше -  це 
нейтральні записи про погоду, харчування тощо. Лише інколи 
незначними згадками та натяками О. Ольжич описує поїздки по 
Україні. Та в одній із записок О. Ольжича до батьків читаємо пророчі 
слова: “Переживаю великі хвилини. Що тепер роблю -  може бути 
історичне” (ф. 196, од. зб. 394). Безперечно, батьки знали про мету 
виїзду О. Ольжича в Україну, тож своєрідним батьківським благо
словенням звучать рядки листа-відповіді: “Довідався про Твою 
функцію. Мені було приємно це така важка і відповідальна праця. 
Щасти Тобі, Олеже! Радий, що багато маєш праці” (ф. 196, од. зб. 
544).

О. Ольжич розуміє, що листи -  це єдина можливість морально 
підтримати батьків, тож постійно заспокоює їх: “Живу тут надзви
чайно добре” (ф. 196, од. зб. 344), “Я почуваю себе гаразд, не потрі- 
буєте за мене турбуватись” (ф. 196, од. зб. 366) тощо. Разом з тим, О. 
Ольжич, який високо цінував творчий доробок О. Олеся і усвідом
лював його місце в українській літературі, використовує будь-яку 
можливість для з’ясування умов видання поезій О. Олеся, розпов
сюдження його творів в Україні. Знаючи, якою важкою була виму
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шена еміграція для О. Олеся, розуміє, що найважливіше для поета 
тепер -  визнання земляків. Тому щораз підкреслює: “Зустрічаюся з 
українцям и , говорим о тут принагідне про Твою  поезію  між 
тутешніми людьми. Погодились ми всі, що вона ще не розкрита і не 
інтерпретована досі. Так, зрештою, було з усіма нашими мистцями” 
(ф. 196, од. зб. 346); “Бачив людей -  від Рильського. Всі вони мають 
неймовірний сентимент до Олеся. Ждуть його як символ давньої 
України. Кажуть, що встелятимуть квітками дорогу... Ти зможеш 
багато врятувати” (ф. 196, од. зб. 381).

Цікавими видаються також і листи Калинки Білецької до 
свекрів (ф. 196, од. зб. 424-435). Листи наповнені ніжністю та 
зворушливою турботою про батьків О. Ольжича. Калинка Білецька 
намагається розрадити та заспокоїти О. Олеся та Віру Антонівну. 
Листи надсилає переважно поштою (на відміну від О. Ольжича, який 
намагався передавати листи через друзів та кур’єрів ОУН). Відомо, 
що листи з окупованих територій, на яких перебував О. Ольжич, 
перечитувалися поліцією, для якої на початку листа незмінно зазна
чалося: “Українською”. Тому стає зрозумілим звертання авторів 
листів до псевдонімів, завуальований текст та скупі і розрізені відо
мості (будь-яка згадка про Олега, його місцеперебування могла 
насторож ити ворогів та навіть заш кодити О. Ольжичеві). За 
правилами конспірації у листах Калинка Білецька не називає ім’я 
або відомі псевдо О. Ольжича, але постійно описує настрій, 
розповідає про побут харчування “Марусі” (як вдалося з’ясувати -  
саме так вона називала О. Ольжича у листах з окупованих територій). 
Тож до відомих псевдонімів О. Ольжича сміливо можна додати і це 
родинне прізвисько -  “Маруся”.

Цінними у контексті розмови видаються і листи О. Олеся до 
сина з еміграційного архіву О. Ольжича. Ці листи допомагають 
відтворитися епістолярний діялог, спостерігати зворотню реакцію 
адресата. Без листів О. Олеся уявлення про взаємини в родині було 
б неповним. Такі листи доповнюють картину спілкування, всебічно 
характеризують стосунки та спільність інтересів батька й сина, 
незважаючи на відмінності в характері, художніх уподобаннях. Листи 
батьків до О. Ольжича представлені 1 ЗО епістолярними зверненнями. 
У 1928 році О. Олесь на рівних обговорює з сином проблеми видання 
власної “Азбуки” , радиться стосовно різних нез’ясованих питань, 
заохочує до співпраці: просить придумати назву книги, написати 
пояснення до літер, розмістити малюнки, запропонувати книгу 
різним видавцям. Для юнака, якому не виповнилося й 20 років, це не 
лише досить відповідальне завдання, а й реальна нагода спробувати 
власні сили, навіть відчути себе літератором. Пізніше О. Олесь радить
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синові, куди надсилати уже власні поетичні твори для публікації -  
називає, зокрема, часописи Українське життя, Мету, Дзвони (ф. 196, 
од. зб. 491), Літопис Червоної Калини (ф. 196, од. зб. 482).

О. Олесь щирий і правдий у листах до сина. У рік свого юві
лею (лист від 8 липня 1937 року) саме з О. Ольжичем ділиться 
відвертими, дещо шокуючими роздумами про власний творчий шлях, 
друзів, критиків, видавців тощо: “Багато ріжних причин збіглось до 
гурту і вони примусили мене опустити руки. Колись я легко давав 
раду в більш складних ситуаціях, а тепер став якийсь байдужий і 
став нагадувати осла, який схилив голову і до колін опустив вуха. 
Кусають його мухи, комарі і інша зволоч, а він навіть хвостом не 
махне. Раніше було мені цікаво зробити такого, що вважається 
неможливим. Я напружував думку, закусав удила і летів до мети. 
Часом оступався і розбивав лоби, а часом виходив переможцем” (ф. 
196, од. зб. 526).

Синові О. Олесь переповідає враження від наукових з’їздів 
української еміграції (ф. 196, од. зб. 496), прочитаних у періодиці 
статей (ф. 196. од. зб. 468, 492, 533), радиться з ним про видання 
власних поетичних збірок (ф. 196, од. зб. 544, 547), чекає на синову 
допомогу в розповсюдженні вже виданих книг (ф. 196, од. зб. 466, 
467,470-476, 497, 507, 523,526).

Перечитуючи листи з архіву О. Ольжича, відчуваєш особливу 
теплоту у родині, спільність інтересів, зацікавленість справами 
кожного, взаємну довіру.

Серед інших осіб, чиї листи представлено в архіві О. Ольжича, 
(всього 39 од. зб.) -  Л. Красковська (ф. 196, од. зб. 599-606), О. 
Лащенко (ф. 196, од. зб. 608), С. Наріжний (ф. 196, од. зб. 609), Й. 
Оренштайн (ф. 196, од. зб. 610), С. Сірополко (ф. 196, од. зб. 611), Ю. 
Тищенко-Сірий (ф. 196, од. зб. 612) та листи від родичів О. Ольжича 
з України (ф. 196, од. зб. 565 594). Звертає на себе увагу цікавий лист 
від Д. Донцова про публікацію поезій О. Ольжича у ЛНВ та про 
видання збірки його поезій (ф. 196, од. зб. 597). У листах Л. 
Красковської загалом обговорюються археологічні справи. Дуже 
цікаві листи від шкільного товариша О. Ольжича по навчанню у 
Пущі-Водицькій школі Костика Шульги (ф. 196, од. зб. 613-624). 
Листи з України К. Шульги охоплюють період від 1923 р. до 1931 р. 
Очевидно, ці листи були одними із джерел інформацій про події на 
Батьківщині, політичну ситуацію, українізацію освіти тощо.

Творчі матеріяли О. Ольжича представлено автографами 
його поезій -  від найраніших, досі недрукованих, до окремих поезій 
із збірок його творів (всього 142 одиниці зберігання). Найбільше 
поезій написано у період від 1927 до 1933 року. За попередніми
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підрахунками, в архіві О. Ольжича більше 100 поезій (або ж варіянтів; 
чернеток), які досі не друкувалися. Саме такі матеріяли доповнюють 
наше уявлення про творчість письменника, збагачують знаннями про 
невідому поетичну спадщину.

Цінними для дослідників життя та творчости О. Ольжича 
видаються прижиттєві видання поетичних збірок Вежі та Рінь з 
численними авторськими правками та дарчим написом Н. Гнатюку 
(ф. 196, од. зб. 1, 2). Ці документи подарував у відділ рукописних 
фондів та текстології відомий літературознавець В. Яременко.

Прозові художні твори О. Ольжича -  унікальне явище у 
творчості письменника. Очевидно, оповідання з його особового 
фонду -  чи не єдині зразки прозової творчої спадщини. Йдеться про 
оповідання “Дивна подорож”, “Скеля”, “Зустріч”, “Христіяне”, 
“Сєлєна” , “Ранок і вечір”, “Троянди”, “Години”, “Хлопці”. Усі ці 
твори написані протягом 3 днів у серпні 1927 року (ф. 196, од. зб. 
147).

До сьогодні зовсім невідомим залишається також і О. Ольжич- 
перекладач. Чернетки поетичних перекладів з англійської мови 
підтверджують факт звернення письменника до перекладацької 
діяльности. На жаль, збереглося лише 12 аркушів начерків перекладів 
з англійської Шекспіра, Шеллі, Берна (ф. 196, од. зб. 155, 904). Але 
навіть ця незначна, здавалося б, кількість засвідчує серйозний підхід 
О. Ольжича до перекладів загалом -  на аркушах є різні варіянти, 
метричні схеми, записи оригінальних поетичних рядків.

Серед найважливіших документів наукової діяльности О. 
Ольжича (загалом 24 одиниці зберігання) варто назвати ксерокопію 
з авторизованого машинопису його дисертації “Наїіска pomalovana 
кегашіка neolithicka” (ф. 196, од. зб. 161). Окремо зібрано також 
наукові розвідки  О. Ольжича, які друкувалися у тогочасних 
часописах -  “Kamenne nastroje neolithicKe malovane keramiky v Halići” 
(ф. 196, од. зб. 162, 662), “S-spiral in the decoration of the Dniestro- 
D anćbian neolithic pottery” (ф. 196, од. зб. 163, 663), “Vyloupene 
latenske hroby v Kobylisich” (ф. 196, од. зб. 164, 666), “Die fortlaufende 
Spirale in der bandkeramischen Ornamentik” (ф. 196, од. зб. 661), “The 
Dniestro-Danubian Neolithic Region” (ф. 196, од. зб. 664), “TrypilsKe 
pamätKy ve zbincäch arheologickeho ustavu Karlovy university” (ф. 196, 
од. зб. 665). Наукові зацікавлення О. Ольжича, процес написання 
дисертації, опрацьована література тощо постають із зошитів, де 
зако н сп екто ван о  археологічн і м онограф ії, б іб л іограф ії, що 
становить підготовчі матеріяли до написання дисертації, наукових 
статей тощо (ф. 196, од. зб. 167, 174-183).
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Серед особистих документів О. Ольжича -  посвідчення учня 
трудової школи (ф. 196, од. зб. 636), документи окупаційного періоду 
(щорічні дозволи німецької влади на перебування на території 
Німеччини, проживання у Чехії та Моравії (ф. 196, од. зб. 639-642), 
студентські документи (ф. 196, од. зб. 645).

На щастя, досі триває процес поповнення фонду О. Ольжича 
за рахунок нових надходжень із приватних архівів і про це варто 
сказати окремо. Наприклад, від близької приятельки родини Кандиб 
Галини Лащенко надійшли фотографії О. Ольжича, його дружини 
К. Білецької та сина Олега Кандиби з дружиною (ф. 196, од. зб. 929- 
931).

У вересні 2001 року архів поповнився дуже цінними докумен
тами з приватного зібрання Я рослава Костю ка (родича Віри 
Антонівни Кандиби, який мешкає зараз поблизу М оскви). До 
останніх років родина В. Кандиби, яка залишилася в СРСР, нічого 
не знала про долю емігрантів О. Олеся та О. Ольжича. І навіть Я. 
Костюк лише нещодавно довідався про обставини загибелі О. Оль
жича, рік смерті О. Олеся та В. Кандиби. Ніхто з братів та сестер В. 
Кандиби, як стверджує Я. Костюк, так і не дізнався про героїчну 
діяльність О. Ольжича, про визнання поетичного таланту О. Олеся. 
Тому збережені ним родинні документи набувають особливого 
значення: попри небезпеку навіть згадувати ім’я “буржуазних 
націоналістів”, емігрантів, завдяки рідним В. Кандиби ми маємо 
унікальну можливість пізнати ранню творчість О. Ольжича та 
поповнити колекцію його дитячих фотографій. До відділу рукопис
них фондів та текстології Я. Костюк передав зокрема видання першої 
книги О. Ольжича Рудько (Прага, 1928) з дарчим написом автора 
кузині Г. Міхліній (ф. 196, од. зб. 933); автограф казки “Дурний Йось” 
(ф. 196, од. зб. 934); оригінали унікальних, раніше не друкованих 
дитячих ф отограф ій  Олега Кандиби (окремо та з родичам и) 
доеміґраційного періоду (ф. 196, од. зб. 937-944) та фото родичів В. 
Кандиби (ф. 196, од. зб. 945-949).

Отже, навіть ті незначні кількісно (всього 949 одиниць збері
гання) збережені архівні матеріяли, про які ми розповіли, надають 
неоціненні фактологічні відомості про наукову, політичну діяльність
0. Ольжича, допомагають повніше і глибше уявити життєву і творчу 
біографію мистця, осягнути велич його постаті в історії, літературі, 
науці.


