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ЛИСТИ О. КАНДИБИ ДО Є. ОНАЦЬКОГО
(Редакція М. Антоновича)

Нижче публікуємо сім листів д-ра О. Кандиби (О. Ольжича) до проф. Є. 
Онацького з 1938—40 pp. Листів О. Ольжича збереглося взагалі дуж е мало, 
а всі вони мають неабияке значення для вивчення його життя і діяльно- 
сти. Торкаються вони в першу чергу праці Культурної Референтури ОУН 
при Проводі Українських Націоналістів та видавничих плянів, що прохо
дили в першу чергу під фірмою «Українського Наукового Інституту в Аме
риці». Цю діяльність очолював д-р Олег Кандиба.

Генеза та діяльність самого Інституту не вивчені, хоч, напевно, мате- 
ріялів до цієї теми в архіві О. Неприцького-Грановського не бракує. Крім 
коротких згадок та рецензій на перший (і єдиний) том Збірника дотепер 
появилася лише одна стаття-спогад на цю тему пок. М. Андрусяка (Укра
їнський Історик, ч. 49—52, 1976, стор. 110—113). Однак автор статті не мав 
навіть згаданого Збірника  під руками і тому не всі його твердження пра
вильні. Він пише, наприклад, що Збірник  складався з праць «празьких 
українських науковців, а з-поза Праги лише моя» (стор. 110). Навіть, якщо 
під «Прагою» розуміти Чехословаччину, чи т. зв. Протекторат, то й тоді 
сюди ніяк не вміщається стаття Є. Онацького, який жив у Італії.

Первісний плян передбачав друк Збірника У НІ в Америці у  столиці 
Карпатської України, Хусті, де він вж е був набраний. Події середини бе
резня 1939 р. примусили О. Кандибу надрукувати збірник ще того ж  1939 
року в Празі.

У листах О. Кандиби порушено також інші справи. При У НІ в Америці 
створено Комісію досліджування доктрини і практики фашизму, в якій Є. 
Онацькому припала важлива роль, а також запляновано видання Історич
ного збірника. Збірник, присвячений справам фашизму, мав вийти друком 
взимку 1939—40, а історичний взимку 1940—41, однак ці видавничі пляни 
не здійснено. Весною 1941 р. О. Кандиба виїхав у Генеральну Губернію і 
цими справами не міг далі належно цікавитись.

Збережені листи це лише частина листування. Переписувалися вони і 
перед тим і після того. Віримо, що й ці листи можна буде колись відшу
кати. До листування додаємо найнеобхідніші примітки. Наприкінці склада
ємо щиру подяку «Дослідному Центрові Історії Іміграції» при міннесотсько- 
му університеті (Immigration History Research Center) за переслання нам зе- 
роксової копії листів і за дозвіл їх  надрукувати та д-ру Д. Штогринові за 
перший лист. Листи друкуємо без жодних змін.
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1.
5. XII. 38Л

Високоповажаний Пане Колего!

Складаючи з рамені Ініціятивного Комітету для створення Українського 
Наукового Інституту в Америці перший «Збірник» Інституту, звертаюся до 
Вас із проханням надіслати до цього «Збірника» свою цінну працю з ділян
ки етнографії.2

Ваш науковий причинок розміру 1—1 з половиною друкованих аркуші, 
переписаний на машинці, має бути надісланий безумовно до 15. І. 1939 на 
долучену адресу.

Було б бажано, щоб покористувались летунською поштою, бо «Збірник» 
має вийти з кінцем січня 1938 р.,3 вже набирається в друкарні, і матеріял 
бажано мати завчасу, щоб закінчити працю в означеному речинці.

Причинки повинні мати високий науковий рівень та додане чужомовне 
резюме англійською, німецькою, італійською та4 французькою мовою.

З правдивою пошаною
Олег Кандиба

2.

Вельмишановний Пане Онацький!

Пересилаю з Рідної Землі Вам різдвяні та новорічні побажання. Дякую 
за лист з 18. XII.

Я тепер перебуваю в нашій молодій столиці — в Празі лишилися Л-о5 
та Х м -к .б  Адреса останнього: Прага III, Прокопська 6 — Укр. Громада.

Чекатиму Вашої праці для Наук. Збірника.? Друкуватиму його сам тут
— під безпосереднім доглядом — отже доля «Доктрини фашизму»8 — ви
ключена.

1 Ясно, що це не перший лист О. Кандиби до Є. Онацького, так само як
і останній тут друкований лист (ЗО. X. 1940) насправді не був останнім. Лист 
друкований на машинці.

2 Думка створити Інститут визріла, очевидно, під час перебування О. 
Кандиби в Сполучених Штатах того ж  1938 р. при зустрічі з проф. О. Гра- 
новським.

3 Лист писаний з Хусту, де мав вийти Збірник, однак друк затягнувся і 
він так і не вийшов до мадярської окупації 15 березня 1939 р.

4 Помилково замість чи.
5 Олег Лащенко, тепер у Нью-Йорку. Він виїхав на Закарпаття напо- 

чатку 1939 р.
6 Антін Хмарук (1* 24 лютого 1939). Визначний діяч ОУН в Празі. О. Кан

диба згадує О. Лащенка і А. Хмарука тому, що вони перед тим побували 
в Італії і були особисто знайомі з Є. Онацьким. На похороні А. Хмарука 
«Карпатську Січ» офіційно репрезіентував Олександер Блистів, який і про
мовляв над могилою.

7 Цієї статті Є. Онацький не встиг вислати на Карпатську Україну.
8 Твір Є. Онацького, який десь загубився і його досить довго шукали. 

Працю цю переслав Є. Онацький для друку в Прагу. Очевидно, Є. Онаць
кий побоювався, щоб такої самої долі не зазнала його стаття.
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Моя адреса аж до відклику є тепер: Хуст, Узька ул. 3.
Прошу вітайте від мене Вашу Родину.

Слава Україні!
О. Кандиба

P. S. Прошу Вас ласкаво відписати мені, де тепер є матеріял до графіч
ної та «картографічної» вистав.9 Ми були б не від того влаштувати обидві 
вистави в найкоротшому часі в Хусті. Чекатиму відповіді.

9. І. 39 О. К.

3.
До Вскп. Є. Онацького, 10. травня 1939Ло

Рим.

Високоповажаний Пане Колего!
Перед кількома місяцями звертався я до Вас з запрошенням до участи 

у Збірнику Українського Наукового Інституту в Америці, якого публікацію 
доручено мені підготувати.

На чолі Інституту, як Вам певне відомо, стоїть проф. др. О. Грановсь- 
кийн з міннесотського університету, а членами є українські вчені, що пра
цюють по американських та канадійських високих школах, як рівнож в 
Старому Світі.

Збірники Інституту мають появлятися систематично.
Події на Карпатсьій Україні, де перший збірник мав вийти, перешкоди

ли його появі та примусили перенести друк на еміграцію.
З тої причини теж продовжено попередній речинець надсилки причин

ків.
Сподіваючись, що Вам тепер це буде можливе, прошу ласкаво надіслати 

для Збірника Вашу працю з ділянки етнографШ2 по можливості в корот
шому часі.

Бажаний розмір, як попередньо: 1—1 xh друкованих аркуші. До праці 
мас бути долучене коротке резюме в одній із світових мов.

Прошу за ласкаву відповідь зворотом на подану адресу.

Dr. Oleh K a n d y b a
Prag XIV, P. 66

Za zelenou liiskou 181. З правдивою пошаною
Böhmen. Др. Олег Кандиба

9 Такі .вистави улаштував Є. Онацький при допомозі О. Кандиби в 
Неаполі та в Римі.

ю Лист писаний на машинці в Празі, де тоді був О. Кандиба. Він на
в’язує до листа з 5 грудня 1938 р.

и . О. Грановський, визначний учений, поет і громадський діяч у СІЛА. 
Довголітній професор міннесотського університету.

12 «з ділянки етнографії» додано рукою О. Кандиби.
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4.

Координаційний Секретаріат 
Українського Наукового Інституту 

в Америці.
Прага, дня 25 травня 1939Л$

До Вш. П. Є. Онацького
у Римі

Отсим звертаюся до Вас з запрошенням до, складу Постійної Комісії для 
студій фашизму і його засяг в духове, суспільне та матеріяльне життя Іта
лії.

Передбачається видання Збірників Комісії, з  яких перший має зяви- 
тися найближчої зими.

До цього збірника проситься Вас приготувати статтю про Суспільно-по
літичний устрій ф а ш и з м у .  14

Розмір праці від 3 до 6 друкованих аркуші. Речинець надіслання руко
пису — до 1. XII. 1939. До роботи має бути додане коротке резюме італій
ською мовою.

Слава Україні!
Др. Олег Кандиба

Р. Б. Ваш лист дістав. Дякую. На статтю ждатиму. Справа Укр. Наук, уста
нов у Празі ще не вияснена. Проф. Др.15 Вас часто згадує. Ґренджа 16 ж и
вий. Теж Демо. (На жаль?) знаємо дуж е мало про стан річей і втрат. 
Формально(?) обрати Сальвоні ще не можна, бо тут треба упорядкувати 
картотеку(?). Залучені листи прошу з ласки своєї передати адресатам. Про
бую притягти отже до праці більше людей. Коли б Ви мали до когось за
уваги чи застереження прошу сповістики мене. (Хочу просити ще п. . . .  17 та 
когось з італійців)..  Д8

О. К.
5.

21. 7.
Вельмишановний Пане Онацький!

Ваші листи одержав. 1) Працю дав до друкуД9 Прошу Вас одначе в копії, 
яку маєте, червонилом (щоб добре було помітно) поставити при цитуванні

13 Лист писаний частково машинкою, а частково рукою. Частина збір
ного листа має лише вставки, що спеціяльно відносяться до Є. Онацького 
писані від руки. Рукою написана також дописка (пост скріптум).

14 у  комісії для студій фашизму Є. Онацькому припала дуж е важлива 
роля.

15 Зероксова копія П. С. дуж е невиразна з правого боку і знизу, отже 
є багато нечітких місць. Про кого мова — невідомо.

16 Василь Ґренджа-Донський, закарпатський поет. Помер нещодавно в 
Братіславі. Далі згадано Демо-Довгопільського, якого розстріляли німці в 
Рівному. Далі мова про Закарпаття та організаційні справи.

17 Нерозбірливе прізвище: Гриненко.
18 Кінець листа не можемо прочитати.
19 Мова про статтю Є. Онацького, «Зурочення (До українських народніх 

забобонів)», Збірник Українського Наукового Інституту в Америці. Сент Пол- 
Прага, стор. 158—167 іі окремо.
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літератури скрізь р ік І місце появи.20 Цю копію пришліть мені негайно, 
щоб в коректурі можна було ще пододавати.2!

Ріівнож прошу скрізь, де цитуєте авторів не в тексті (в дужках!), писати 
їх  імена латинкою, подібно, як назви їх  творів. Це звичайно не відноситься 
до авторів, яких твори вийшли кирилицею. Наводьте теж ініціяли хрещ е
ного іімени їх.22

Маю враження, що Ви мало вживаєте новішу літературу. Чи це так? 
Зокрема— звідки Ви цитуєте про ціхи єттаторів2̂  у  ніім. саґах та сербських 
казках? З Сумцова? З тексту це не зовсім ясне.

Рівнож коли цитуєте Овіда24 і інших старовинних авторів, то треба на
водити уступ і т. д. о р и г і н а л у  25 згл. звідки Ви взяли посилку. Прошу це 
теж скрізь проставити в тексті.^

Радий, що Ви збіраєтесь ближче заопікуватись справою перекладів на 
італ. мову. Штелігівна імала їх  в міжчасі дещо більше підготувати, отже 
сподіваюсь, що Ви займаєтесь цим матеріялом, щоб його остаточно офор
мити і примістити.2і А що з давньою нашою антологією?2̂  Чи Ви посіда
єте переклади ці, чи Інститут?29 Може б (ми так могли самі десь цю збірку 
видати? Це був би морально-пропаґандивний матеріял, що не підлягає 
обезвартнінню, як, взагалі, подібні культурні почини в пропаґанді. Про

20 Хоч стаття Є. Онацького цікава і подає багато матеріялу, її формаль
на сторінка має багато недомагань. Є. Онацький був дуж е ощадний, дру
кував свої праці на тонкому папері без марґінесу і в рядок, а з уваги на 
додаткові поправки, його машинопис було трудно читати. Д-р Кандиба, 
який пройшов сувору школу Карлового університету (археологи Нідерлє, 
Стоцький та ін.), звертав увагу Є. Онацького на недостатність та недоклад- 
ність приміток. Автор статті своєчасно не відповів на домагання О. Кан- 
диби і формальний бік статті Є. Онацького лишився недосконалий.

21 Пригадую як О. Кандиба нервово сподівався листа від Є. Онацького, 
однак друкарня не могла довше чекати і збірник вийшов без поправок 
автора.

22 В друкованому тексті та в примітках немає ні одного ініціяла.
23 Є. Онацький пояснює в своїй статті термін сттатори (за Ранціні) так: 

«Єттатором. . .  називається людина, що своєю присутністю чи словами ви
кликає, як гадають, всякі нещастя: отже щось вроді невинного і пасивного 
чаклуна» (стор. 163).

24 Овідія наводить Є. Онацький на стор. 164 своєї праці.
25 Нерозбірливе слово. Ми розшифровуємо: оригіналу, оцнак це не зов

сім певне.
26 Всі зауваження О. Кандиби слушні і вказують на його високі вимоги 

до наукових праць.
27 Про долю цих перекладів ми не маємо ніяких відомостей.
28 Під «давньою нашою антологією» треба розуміти антологію старого 

українського письменства до часів Котляревського. У другій половині 
1930-х років О. Кандиба збирав матеріяли до такої антології. Вона вийшла 
вже на початку 1941 р. в Празі під заголовком «Золоте слово». Вона була, 
очевидно, перекладена на італійську мову.

29 Під Інститутом треба розуміти Вищий Східній Інститут в Неаполі 
(Istituto Superiore Orientale di Napoli). Про Є. Онацького див.: JI. Винар, 
Євген Онацький — чесність з  нацією (1894—1979). Український Історик, ч. 
65—68 (1980), стор. 153—179.



146 Р Е Д А К Ц ІЯ  М. А Н Т О Н О В И Ч А

сив би Вас дати на моє конто яких 100 лір пані Штеліігівні за переклади.
3) Коли уважаете, що Стоцький і . . .  зо Не підходять ніяк як співробіт

ники у Збірнику фашизма, то прошу затримати запрошення до них. Від 
. . .  зі в такому разі хотів би як статтю про економіку, так про право.

Щиро здоровлю!
Слава Україні!

О. Кандиба

6.

Високоповажаний Пане О н а ц ь к и й !3 2

Коли б на Вашу аресу наспіли якісь гроші для Культ. Реф., то прошу 
ласкаво повідомити про це мене, щоб можна було вирівняти пізніше ці 
справи в якийсь спосіб. С. У.

26IVI. О. К.

7.

Ukrainisch ЗО. Х.зз

Вельмишановний Пане Онацький!

Ваша тема до історичного збірника звучить: Політика світових держав 
супроти України 1917—20 рр. Це має бути синтетичний історичний нарис, а 
не фраґмент.

О р ш а н о в а 3 4  тема — політична історія Української революції 1917—1920
р р .

Прошу Вас обох чим скорше прислати Ваші причинки, бо збірник вже 
поволі починаємо набірати. Без них збірник немислимий. Отже прошу при
святитися цій справі. З уваги на її важливість.

Лист в справі п(-)і К о с а ч З о  дістав. Зробимо.
Прошу вітати Вашу дружину і панну Оксану та всіх інших

З привітом
О. Кандиба

Abs.: О. Kandba,
Prag XIV, Ober Reuth 181.

30 Стоцький, очевидно Роман Смаль-Стоцький, а друге ім’я написано не
розбірливо.

31 Італійське прізвище. Не можна відчитати.
32 Листівка. Писана рукою.
33 Рекомендована листівка, очевидно, з 1940 р., коли О. Кандиба підго

товляв історичний збірник, що мав вийти взимку 1940—41.
34 Оршан-Чемеринський, пізніше розстріляний німцями в Києві. З ли

стівки виходить, що Чемеринський, тоді перебував у  Італії. Чи ці праці 
були написані — мені невідомо. У всякому разі збірник не вийшов.

35 Косач, очевидно — Оксана Петрівна Косач-Шиманська, сестра Лесі 
Українки, яка жила в Празі, а її дочка Оксана в той час виїхала була в 
Італію. їй  і передає О. Кандиба привіт.


