
ЛИСТІВКА О. КАНДИБИ ДО МАРИНИ  
І М АРКА АНТОНОВИЧІВ

Лялю з Марком! (Без епітету, бо до обох однакового вжити не можна).і 
Я докінчую свою проблематичну працю в Білгороді і збираюся в карколом
ну подорож,2 що в ній найменшою атракцією буде Відень з Маценком.з 
Сподіваюсь, що Ляля вже майже підготувала виступ «Apollo Militans»* і 
мені не лишиться багато роботи. Пригадую Тобі, Марку, не забудь піти до 
ТопічаЗ по часописи, — час не малий пройшов уж е з того моменту, як Ти 
клявся!

Які у Вас новини і балачки крім с а м б ір с ь к и х ? б  Це скажете мені при по
баченні, що станеться кінцем жовтня або на початку листопада.? Здається, 
дуж е багатий останній « В іс н и к » ,8 от лють, що не можу побачити! Тут, в 
Білгороді взагалі нічого, крім позаторішньої « Н е д іл і» ^  і «Руськой Бесіди»

1 Поштова листівка писана з Беоґраду (Білгороду), де д-р О. Кандиба 
після розкопок у Старчеві, вивчав археологічний матеріял у місцевих му
зеях. Ляля — д-р Марина Антонович, тепер Рудницька.

2 Під час цієї подорожі д-р Кандиба вивчав археологічний матеріял не
оліту і ранньої бронзи в різних європейських музеях.

3 Д-р П. Маценко — знайомий д-ра Кандиби ще з попередніх часів з 
Праги та околиць. Маркантні моменти цього знайовства зафіксував свого ча
су Д-р Павло Маценко в своїх споминах, друкованих у «Голосі Молоді» у 
Вінніпезі, де д-р П. Маценко, відомий музиколог і дослідник зокрема україн
ської церковної музики, живе дотепер.

4 «Apollo Militans» — серія вечорів, що їх улаштовувала студентська 
молодь в Празі під керівництвом д-ра Кандиби. Коли Олега не було в Пра
зі репетиції провадили різні, призначені Олегом, студенти (Марина Анто
нович, Кость Мельник, пізніше Олег Лащенко). Мистецьке оформлення да
вали Н. Ґеркен-Русова і М. Михалевич.

5 Топіч — празька книгарня, де д-р Кандиба замовив собі три числа 
лондонського «Morning Post», де мали бути поміщені якісь археологічні ві
домості, що цікавили д-ра Кандибу. Ця справа тяглася дійсно дуж е довго, 
бо книгарня аж двічіі діставала не те, що треба було. Коли ж  нарешті прий
шли потрібні числа, то виявилося, що матеріялу потрібного Олегові там не 
було.

6 На що тут натякав Олег невідомо.
7 Д-р О. Кандиба повернувся в Прагу ще кінцем жовтня 1933 р. з гарно 

виплеканою золотою бородою. Трохи згодом у львівському «Студентському 
Шляхові». О. Ольжич надрукував вірш «Купець», де золота борода відіграє 
певну ролю. Цей вірш аплікували його знайомі до нього самого. Зрештою 
з борідкою він не ходив надто довго, хоч її було дуж е шкода. Вона дуж е 
підходила Олегові.

8 Вістиик — очевидно журнал, що його у Львові редаґував д-р Д. Донцов.
9 Неділя — львівський тижневик, виходив під ред. Р. Голіяна d М. Го

лубця.
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(вони думають, що цей «листок» досі виходить) не знайдеш.
Вітайте тата і маму.
Хай Ти, Марку, впливаєш на Лялю, а не навпаки!Ю 7/х. 33 Олег

ю Олег мав на увазі, очевидно, ідеологічний вплив.


