
ЛИСТИ Є. ОНАЦЬКОГО ДО О. КАНДИБИ
В п р о в а д ж е н н я

Друковані листи Є. Онацького (1884—1979) до О. Кандиби містять важ
ливий матеріял до вивчення їхньої наукової і культурницької діяльности. 
В листах Онацького знаходимо також цінні інформації про українсько-іта
лійські зв’язки в 1939 році.

Друковані листи є копіями листів, що знаходяться в архіві Є. Онаць
кого в Дослідчому Центрові Історії Іміграції при Міннесотському універ
ситеті. На цьому місці складаємо щиру подяку пані Сузан Ґріґ, кураторці 
архівних фонтів в ДЦІІ, за переслання цих листів і за дозвіл їхнього дру
ку в нашому журналіД

Зв’язки проф. Є. Онацького з д-ром О. Кандибою відносяться до 1930-их 
років, в яких вони доволі тісно співпрацювали в ділянках культури і науки. 
Також важливо згадати, що завдяки старанням Є. Онацького, О. Кандиба 
одержав однорічну наукову стипендію для археологічних дослідів в Італії.2 
У тому часі проф. Є. Онацький був викладачем українознавчих дисциплін 
на Вищому Східньому Інституті в Неаполі і на Римському Державному 
Університеті в Римі. Він також був провідним політичним діячем, пред
ставником ОУН в Італії і видатним українським ученим і журналістом.

Друковані листи Є. Онацького є відповіддю на листи О. Кандиби, які 
друкуємо за редакцією д-ра Марка Антоновича в цьому випуску журналу. 
Примітки М. Антоновича до листів О. Кандиби, у значній мірі, відносяться 
також до листів Є. Онацького і допомагають повніше зрозуміти деякі ін
формації і події, згадані в друкованих листах.

Перший лист Є. О. від 14 січня 1939 року є відповіддю на листа О. Кан
диби з 9 січня 1939 року (гляди лист О. Кандиби ч. 2). Цей лист відноситься 
до співпраці Є. Онацького в Збірнику Українського Наукового Інституту в 
Америці, а також до заплянованої О. Кандибою графічної і картографіч
ної виставки в Хусті в 1939 році.

Другий лист Онацького від 19 травня 1939 року є відповіддю на листа 
Кандиби від 10 травня 1939 року (гляди лист О. Кандиби ч. 3). Є. О. обіцяє 
Кандибі вислати до Наукового Збірника свою працю «Зурочення». У листі 
подається також деякі важливі інформації про діяльність Онацького в Італії.

У третьому листі від 1 червня 1939 року Онацький відповідає на обіж
ник Кандиби з 25 червня 1939, який він вислав з рамени Українського 
Наукового Інституту (гляди обіжник Кандиби ч. 4). Лист важливий для 
вивчення діяльности Інституту, зокрема його заплянованих публікацій.

1 Лист пані Сузан Ґріґґ (Бг^ап Grigg) до Л. Винара з 8 червня 1984.
2 Лист Є. Онацького до Л. Винара від 4 вересня 1971 року. Дані про 

життя і творчість Є. Онацького читачі знайдуть в нашій розвідці, Євген  
Онацький — чесність з нацією. Мюнхен: Українське Історичне Товариство, 
1981.
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Четвертий лист від 27 червня 1939 року с відповіддю Є. О. на лист О. К. 
від 21 червня 1939 року (лист О. Кандиби ч. 5). Він відноситься до статті 
Онацького «Зурочення», а також до інших заплянованих публікацій.

Текст листів друкується без ніякх змін. Для кращого зрозуміння їх 
нього змісту додаємо декілька приміток.

Любомир Винар

ЛИСТИ

1.
14, І, 1939

Вельмишоважаний Пане Кандибо,

Дуже радий, що Ви знайшли собі 
місце в Рідній Землі. Радий, і — заздрю. Але моя заздрість не має в собі 
нічого злого: просто і сам хотів би там бути, але розумію також, що і тут 
хтось має бути.

Яка шкода, що цього року немає тут ні Лащенка, ні Хмарука: відкри
лося одне місце на спікера в радіо: треба знати досконало чеську мову. Хо
тіли б когось із наших, але не можуть Гарантувати прийняття, бо, окрім 
досконалого знання мови, треба мати ще й радіофонічний голос. Отже тре
ба було б їхати на ризико повернутися з нічим додому. А коли подумати 
ще про возню з візами і т. д., то і зовсім приходиться на тому хрест стави
ти, бо поки людина доїде, то тут вж е місце однаково буде заняте. А шко
д а . . .

Щодо моєї статті для Наукового Збірника,і то — це перший раз в жит
ті — не дотримую свого зобов’язання: не можу її написати! Занадто від 
того відстав, і голова занята іншим. Треба було б походити по бібліотеках, 
а я на те часу не маю. Поки не скінчу своєї праці над словником,2 не можу 
приймати на себе ніяких інших зобов’язань наукового характеру, — бо 
тільки розбиваюсь і нервуюся, бо бачу що не те воно виходить, що мало б
і повинно б було вийти. Отже не ждіть моєї статті. Словник закінчу цього 
літа, і тоді — зможу знову вернутися до етнографії, філософії і інших 
справ. А тепер — годі. Бо ще й політика та журналізм заїдають впрост не 
вистачає ні часу, ні сил . . .

Щодо матеріялів для графічної в и с т а в и ,3 то всі вони вже далеко у своїх 
власників. Те саме відноситься і до мап, — бо, хоча Ви мені й писали, що 
Ви порозумілися з Андрієвським, і вимагали від мене не пересилки мап 
до Америки. Андрієвський написав мені щось, цілком інше, і тому я вислав 
йому мапи додому.

Залишилися у мене тільки мапи Кубійовича, але пересилка їх  дуже 
трудна і коштовна, — тому вирішуйте про неї тільки в тому разі, коли

1 Ідеться про Збірник  Українського Наукового Інституту в Америці, який 
редаґував д-р Олег Кандиба.

2 Є. Онацький пише про його Українсько-італійський словник , який вий
шов в Римі в 1941 році. У 1977 році перевидано цей словник Українським 
Католицьким Університетом в Римі.

3 На увазі мається заплянована О. Кандибою графічна і картографічна 
виставка в Хусті. Раніше подібну виставку влаштував Є. Онацький з О. 
Кандибою в Римі.
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дійсно вже все буде налагоджене. Саме сьогодні я отримав чотиримісяч
ний журнал «Мазо Фініґверра», присвячений спеціяльно графіці. В ньому 
в останньому числі за 1938 р. (зшиток II) видруковано статтю Антона Ро- 
манчука про нашу виставу, з 14 прегарними репродукціями. Журнал цей 
взагалі люксусовий, окреме число коштує, на жаль, тільки. . .  25 лірів. 
О т ж е . . .  Стаття на німецькій мові. Я про неї напишу пізніше до преси.

Наш приятель проф. С. тепер великий урядовець Мін. Виховання (шо
стої кляси, прирівняної до полковницької ранґи), командований до Мін. 
Зак. Справ. Одночасно він числиться і в нашому Інституті. Антольоґію* було 
зовсім втрачено, навіть рукопис зник. Нарешті, його віднайшли, і тепер 
ми видрукуємо цю Антольоґію приватно: видавець вже теж знайшовся. Тре
ба буде відкупити кліше.

Тут усі передпладники «Нової Свободи»^ скаржаться на її адміністра
цію, що надсилає часопис дуж е нерегулярно. Мені мали її передплати
ти, але не знаю, чи передплатили. Довідайтеся, будь ласка. Це Вам, ма
буть, не буде трудно, бо віддалі там не дуж е великі. Для самої справи не
обхідно, щоб преса звідти доходила до нас реґулярно і якнайшвидче.

З тим здоровлю Вас щиро і бажаю найбільших успіхів
Є. Онацький

2.
19, V, 1939.

Вельмиповажаний Пане Кандибо,

В відповідь на Ваш обіжник в 
справі Збірника Українського Наукового Інституту в Америці, повідомляю, 
що негайно берусь за писання статті на тему про Зурочення. Думаю, що 
за тиждень, максимум за десять днів Вам її вишлю. Слава Богу, я вже 
скінчив писання мойого словника, і, хоча у мене дуж е багато часу забирає 
коректура, все ж  буду тепер мати час і на інше. Видавці Альманаху дуж е  
на мене насідають, щоб я писав статті на теми закордонної політики, але 
я вже не хочу більше роскидатися, і зосередкую свої сили і увагу на те
мах науково-культурних. Ношуся з думкою видати збірки моїх ріжних 
статтів, — бо набралося їх  вже у мене дуж е багато, і деякі варто було б 
видобути з часописного забуття, але тепер часи мало тому спряють.

Сальв.ініб хворий, — «мабуть, нирки. Він останніми часами видрукував де
кілька оповідань! і декілька малих статтів. Йому треба готуватися до іспиту 
на приват-доцента, але з одного боку служба, а з  другого боку хвороба за
лишають йому мало часу. Тому і антологія все не посувається. Я думаю, 
було б добре, коли б Інститут в Америці обрав його своїм членом корес

4 Ідеться про італійський переклад і видання антології українських істо
ричних джерел старого письменства, яку готував О. Кандиба. Українське 
видання п. н. Золоте слово. Вибір із історичних джерел, появилося за ре
дакцією Д. Кардаша (О. Кандиби) в Празі в 1941 році накладом Культурно- 
наукового видавництва УНО.

5 Є. Онацький пише про «Нову свободу», єдиний український щоденник 
в Карпатській Україна, який появлявся в 1938—39 роках за редакцією В. 
Ґренджі-Донського і С. Довга ля.

6 Люїджі Сальвіні (1911—1959), видатний італійський славіст і близький 
співробітник Є. Онацького.
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пондентом, — це йому було б приємно — і потрібно навіть, — бо збільшу
вало б його -вагу. Він має силу всіляких наукових титулів від усяких сло
в’янських народів, але бракує титул з боку українців. Якщо це можливо, 
переведіть цю справу.

Б а н д е р а 7  дуж е занятий, і не зможе написати ніякої розвідки на еконо
мічні справи. Може бути, пізніше. Він одружується з однією італійською 
кравчинею.

Прошу написати мені, як стоять в Празі справи з нашими науковими 
інституціями? Як здоровля Щербаківського? Що з Університетом? Що з  про
фесорами взагалі. Що Ви знаєте про нову уенерівську Академію?

Смерть Хмарука тут дуж е всіх боляче вразила. . .  Він залишив у всіх 
дуж е добру згадку про себе . . .  Напишіть мені, будь ласка, також про на
ших людей з Карп. України. Знаю, що Ви і Лащенко там сильно потерпа
ли. Хотів би все таки знати д і й с н і  наші втрати на людях. Чи їх  ще досі 
не знати. Чи віднайшовся Гусар? Чи Клемпуші таки погинули? Чи Гренджа 
Донський живий? Що з Демо-Добровольським? Взагалі прошу мене поін
формувати, бо, на жаль, в останні часи було забагато ріжних хаотичних 
звісток, в яких досить трудно розібратися.

Бой-ва8 викидають із Парижу, — клопочу про візу для нього, а також  
натискаю на деяких приятелів в Парижі, щоб йому допомогли. Ма-ць так 
само ніби під загрозою.

Тут справи не горять і не гаснуть . . .  от так щось . . .

З тим здоровлю Вас щиро
С. У. Є. Онацький

3.
І, VI, 1939

Вельмиповажаний Пане Кандибо,

Дістав Ваш новий обіжник з
25 травня.

В справі досліджування фашизму, хочу зазначити, що моя стаття про 
доктрину фашизму залишилася досі невидрукована, отже якщо хочете, я 
можу її переробити, доповнити і прислати Вам до збірника. Вж е аж після 
видрукування цієї статті, зможу я хіба вдатися до іншої теми.

Щодо притягнення інших людей до праці, то Гриненко зовсім не так 
наставлений, щоб писати на такі теми. Це — цілком протилежний бігун. 
Те саме і Смаль-Стоцький.9 Це — справа безнадійна. Щодо Штеліґи, то її 
варто притягти до праці, але треба її саму запитати, яку б вона тему ви
брала. Я думаю, що все таки кожний повинен давати з тієї галузі, де він 
найліпше себе почуває і найбільше знає.

Можна притягти і італійців. Але, думаю, треба їм щось могти раніше 
показати.

7 О. Бандера, брат Степана Бандери, загинув в німецькім концтаборі 
Авшвіці в 1942 році.

8 Олекса Бойків (1 1968), довголітний редактор «Українського Слова» в 
Парижі, видатний член ОУН.

9 Роман Смаль-Стоцький (1893—1969), видатний мовознавець і політич
ний діяч.
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Поміж присланими трьома обіжниками, один був для мене, другий — 
для Бандери, а третій. . .  ? Ніхто з нас не міг відчитати того ймення. В уся
кому разі тему того невідомого дуж е радо обробив би Банд ера (про «Фа
шистське Право») — він ж е кінчив факультет політичних наук, де якраз 
студіюють фашистське право, отже йому було б дуж е легко зробити цю 
працю.

Прикладаю до цього листа мою статтю про «Зурочення», — я її вже 
давненько скінчив, але не висилав, бо чекав від Вас листа. Щодо резюме, 
то я зроблю його п ізніше. . .  Напишіть мені, чи Вас ця стаття задовольняє, 
а також наколи має бути готовий увесь матеріял. Коли б було треба, то я 
міг би написати ще щось. Взагалі я хочу тепер зосередкуватися на двох 
річах — на етнологічних студіях та на соціяльній філософії. Закордонну 
політику закидаю, — бо тут нічого сталого не можна зробити, і прихо
диться витрачати силу часу подурному на переливання з пустого у порожнє.

Маю я крім того займатися тепер українською літературою, бо мене за
просило видавництво Бомпіяні співпрацювати над укладаннями Енцикло
педії Всесвітньої Літератури, — отже на мою долю прийшлося б україн
ське письменство. З огляду на те, що Сальвіні увесь час хворіє, я знайшов 
другого італійця, з яким ми опрацьовуємо матеріяли, що, на замовлення 
Лащенка, перекладала Штелігівна, і поволі пускаємо ці матеріяли до дру
ку. Словник я скінчив писати, видруковано його досі 544 сторінки, (остан
нє слово «зашмагати»), але, боюсь, що справа стане без руху, бо Інститут 
робить труднощі, ніби у нього нема фондів на такі великі витрати. Тому 
шукаю приватного видавця, і взагалі натискаю на всі ґудзики, бо мій 
словник був би найкращий і найбільший з усіх, що досі були (помина
ючи тільки Академічний російсько-український). Він буде мабуть разів в 
два більший від Гринченківського, хоча, завдяки всяким скороченням слів 
відповідно до пнів, і виглядатиме трохи меншим. Я вклав в нього вели
чезну працю, і тому хочу, щоб він таки вийшов на світло денне. Але тут 
такі скупарі . . .

З тим здоровлю щиро
Слава Україні! Є. Онацький

4.
27, VI, 1939

Вельмиповажаний Пане Кандибо,

Одержав Вашого листа з 21 черв
ня і — з деяким запізненням (був в Неаполі на іспитах) відповідаю.

Здогадуючись, що мало вживаю новішу літературу, Ви б’єте вірно в точ
ку: яким чином я міг би вживати новішу літературу, коли я зужив три 
роки, працюючи по вісім годин денно, на граматику та словник. Перед тим 
теж була досить довга павза, зв’язана з необхідністю присвятити себе пи
санню всяких статтів на справи міжнародньої політики та фашизму. Нату
рально, вони вимагали студій, що заганяли в кут ©сілякі етнологічні студії. 
Щодо у к р а ї н с ь к о ї  літератури, я цілком в курсі цієї моєї давньої спе- 
ціяльности, — зрештою таке тримання себе в курсі не було трудним; в цих 
справах майже ніхто не пише. Що ж  до літератури в чужих мовах, то тут 
трудно від мене вимагати більше від того, що я можу дати. Тепер, коли я 
вже звільнився від головної праці над словником (залишається тільки ко- 
ректа раз на тиждень), я можу знову віддати собі студіям по етнології, бо
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на всій отій закордонній політиці ставлю хреста: нехай нею займається 
хтось інший, а я вже досить віддав їй свого часу і праці.

З огляду на все вищенаведене, мені не можливо попроставляти всіх тих 
дат, що Ви від мене вимагаєте: їх  у мене впрост немає. Студію я писав на 
підставі зібраних раніше матеріялів, — і деякі з них не мають докладного 
зазначення. Але в усякому разі я тут на окремому листочку — виписую 
Вам всі ті дати, що посідаю. Пересилати копію статті вважаю зайвим.

Звістки про зурочників в німецьких саґах та в сербських казках я взяв 
у Сумцова «Культурния переживания», що друкувалися в Кіевской Старине 
і потім вийшли окремою відбиткою. Крім того ця сама звістка фіґурує і в 
Большой Русскої Енціклопедії (під гаслам «Сглаз»), також пера Сумцова.

Зрештою, це тільки німецька система писання розвідок домагається та
кої докладної і точної бібліографії, — французька (а почасти й італійська) 
задовольняється загальною вказівкою, залишаючи її на сумлінні автора. 
Потім спеціялісти все одно довідаються, чи автор був «сумлінний» чи ні. 
і в випадку несумлінности, проголосять це на чотири вітри, а в випадку 
сумлінности. . .  промовчать. Отже нема ніякої потреби допомагати таким 
спеціялістам, — а широка публіка задовольниться і тим, що їй подасться.

Щодо перекладів Штеліґівни, то вони вж е давно у мене, і над ним пра
цює двоє людей, під моїм особистим доглядом і  контролею. Саме сьогодні 
закінчив я остаточну редакцію перекладу Коцюбинського «На острові» — 
вийшло дуж е добре. Штеліґі.вна перекладає недобре, — але зрештою дає 
загальну канву, яку виправляє начерно один італійський літератор (якому 
за це іми платимо, бо інакше неможливо) з допомогою Банд ери. Потім відбу
вається нова чистка зі мною, потім переписується на машинці, і ще раз 
виправляється. Будемо старатися містити ці речі по журналах, під всев- 
донімом «Укупі», що буде добре звучати по італійському і відбиватиме 
дійсний стан переведеної праці. Потім десь восени маю надію видати ці пе
реклади окремою книжкою. Що до тих перекладів, що були зроблені з 
Сальвіні, то вони теж у мене, але покищо їх  перегляд посувається дуж е  
мляво, бо Сальвіні не має часу і т. і., а я відбірати у нього цю працю не 
можу. Але і цю справу я наладнаю. Тепер вживаю заходів, щоб добути з 
Інституту ті кліше, що були свого часу зроблені для Антології, — бо нема 
н і я к о ї  н а д і ї ,  щоб її видав Інститут, отже треба вжити засобів, щоб ті 
кліше не пропали, а щоб ми їх  могли своєчасно зужити.

Штеліґівна від’їздить завтра до Польщі, де має полагодити справу спад
ку після батька. Бандера жениться другого липня. Я свого часу давав Ште- 
ліґівні трохи грошей за переклади. Цього разу, з огляду на її від’їзд, я 
стримався від виплати тих ста лірів, про які Ви мене просите, бо і не знаю 
навіть, чи її побачу, але, якщо вона повернеться, то виплачу.

Чи не могли б Ви, замість того, заплатити за мене Січинському за його 
книгу «Чужинці про Україну», яку він мені вислав. Тут така морока з 
пересилкою грошей. Ця книжка потрібна і її сміло можна записати на ви
датки по пропаганді.

Оце поки що все. Здоровлю щиро! Слава Україні!
Прошу вітати ЩербаківськогоЮ і Шімановську. Звертаю Вашу увагу на 

цю останню дівчину, — вона дуж е придатна для культурної роботи і знає 
багато мов.

ю Вадим Щербаківський (1876—1957), видатний український археолог і 
етнограф. О. Кандиба був студентом Щербаківського на УВУ, а згодом його 
асистентом.
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Тут приїздив з Праги лектор італійської мови і секретар італійського 
Інституту Культури Валентино, — він нам дуж е симпатизує і на будучий 
рік хоче робити в українському Університеті безплатні виклади італійської 
мови. Його можна і треба буде притягнути до ширшої праці. Він вчиться 
української мови.

Є. Онацький


