
Зарубіжна україніка

149

25 Лозинський Михайло (1880 – 23.10.1937) – український політичний і дер жав
ний діяч, публіцист. 1918–1919 рр. входив до складу Української національної ради 
ЗУНР – ЗО УНР. З лютого 1919 р. – керуючий справами державного секретаріату за
кор донних справ ЗУНР, член української делегації на Паризькій мирній конференції. 
З 1921 р. на еміграції, професор Українського вільного університету в Празі (1921–
1927). 1927 р. очолив кафедру права в Інституті народного господарства в Харкові. 
1930 р. заарештований, відправлений в заслання, згодом розстріляний. Автор праць 
про український національний рух в Галичині.

26 Лозинський М. Галичина в рр. 1918–1920. – [Відень], 1922. – 228 с. – (Ук ра їн
ська революція. Розвідки і матеріали; кн. 5 / Укр. соціолог. інт).

27 Грушевський М. С. Початки громадянства (генетична соціологія). – Відень, 
1921. – 129 с.

28 Старосольський В. Теорія нації / Укр. соціолог. інт. – [Відень: Загран. бюро 
і склад вид. в Відні], 1922. – 144 с.

29 In politicis – у справах політичних (лат.).
30 Грушевський М. С. З починів українського соціалістичного руху: Михайло 

Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. – Відень, 1922. – 212 с.
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Важливою і до цього часу майже недослідженою складовою за ру
біжної україніки є приватні (особисті та родові) архівні зібрання, які 
ут ворились у процесі життя та діяльності представників ук ра їн ської 
науки, культури, церкви у різних країнах світу. Нині вони при вер тають 
особливу увагу істориків, оскільки дають можливість значною мі рою роз
ширити джерельну базу дослідження багатьох громадськопо літичних та 
культурних процесів, які відбувалися в українській емі грації.

Надзвичайно високий інформаційний потенціал та історикокуль
турне значення має зібрання документів відомого вченого, доктора ме
дицини, професора Олега Горникевича, яке містить цінні матеріали 
з архіву його батька – українського церковного і громадського діяча, іс
то рика, архівіста о. Теофіла Горникевича (1891–1969). Останній увічнив 
своє ім’я активною душпастирською роботою, тривалою викладацькою 
дія льністю і, безумовно, подвижницькою працею з упорядкування та 
сис тематизації архіву видатного українського мислителя Вячеслава Ли
пинського.

Теофіл Горникевич народився 14 лютого 1891 р. в селі Газіїв До
линського повіту, що на Прикарпатті. Він походив зі старого свя ще ниць
кого роду – його батько і дідусь (обидва також Теофіли) багато років 
були парохоми (на стоятелями місцевого грекокатолицького приходу) 
в селі Гошів то го ж повіту. Середню освіту здобув у Львові, скінчивши 
українську Ака демічну гімназію. 

З 1910 р. Т. Горникевич студіював теологію і філософію у Львівсько
му університеті, у 1915–1918 рр. перебував на санітарній службі в авст
рійській армії. У вересні 1918 р. його висвячено на священика, після чого 
до травня 1919 р. він був капеланом Української Галицької Армії. У 1921–
1924 рр. Т. Горникевич вивчав біологію та психологію в Українському 
університеті у Львові, водночас беручи активну участь в організації 
народних шкіл. Від 1927 р. викладав у львівський Академічній гімназії та 
вчительській семінарії сестер ва силіанок. У 1925–1935 рр. о. Теофіл був 
парохом у с. Сихові біля Львова, віддаючи всі свої сили відбудові місцевої 
козацької дерев’яної церкви Cв. Трійці (нині – пам’ятка архітектури дер
жавного значення), яка перебувала тоді у край ньому занепаді. Оці нюючи 
його душпастирську працю та людські якос ті, о. Петро Хомин писав, 
що «він був непересічно здібний, у праці рев ний і впертий, незвичайно 
обов’язковий, чесний, добрий і зразковий священик»1.

У 1940 р. Т. Горникевич разом з родиною переїхав до Відня, де 
вже впродовж багатьох років його старший брат о. Мирон був парохом 
церкви св. Варвари. Згодом, у 1947–1956 рр., о. Теофіл викладав релігію 
у гімназіях та Вищій технічній школі у Відні. Однак найяскравішою сто
рін кою «віденського» періоду його життєдіяльності, безперечно, стала 
пра ця над упорядкуванням та опрацюванням українських архівних збірок, 
які у той час перебували на зберіганні в Австрійському державному архіві 
як депозит митрополита Андрея Шептицького.

У науковій літературі немає відомостей про цю ділянку архівної і на
у ководослідної діяльності Т. Горникевича, що обумовлюється, на на шу 
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думку, кількома факторами: поперше тим, що згадана праця про во дилась 
за умов цілковитої секретності і впродовж тривалого ча су (фак тично до 
розпаду Радянського Союзу) інформація про неї не роз голошувалась 
учасниками тих подій. Подруге, вже після здо бут тя Україною незалежності 
та відкриття доступу до засекречених у ра дянський період архівних фондів 
з’ясувалось, що в українських архівах від сутня документальна база для 
вивчення цього питання. Отже, ма теріали, що відклалися в архіві проф. 
о. Горникевича, є надзвичайно цін ним джерелом для дослідження історії 
зберігання, опрацювання та пе реміщення не тільки архівної спадщини 
В. Липинського, а й інших до ку ментальних колекцій (передусім архіву 
Уряду ЗУНР, документів мит ро полита А. Шептицького), які у повоєнний 
період зберігалися у Відні.

Звертаючись до історіографії проблеми, відзначимо, що вона ли
ше побіжно висвітлена в окремих публікаціях істориків України та 
ук раїнської діаспори. Зокрема, перша стаття щодо «одіссеї» ар хів
ної спадщини В. Липинського належала перу засновника та пер шого 
директора Східноєвропейського дослідного інституту імені В. К. Ли
пинського Євгену Зиблікевичу. У 1985 р. її опубліковано на сторінках 
«Har vard Ukraіnіan Studіes»2, а згодом з’явився її україномовний пе
рек лад в «Українському археографічному щорічнику»3. На жаль, у цих 
пуб лікаціях роль о. Т. Горникевича у збереженні та опрацюванні архіву 
В. Ли пинського так і не було належним чином висвітлено.

У нарисі Романа Залуцького «Листування Вячеслава Липинського 
у за хідних архівах», уміщеному в першому томі «Листування» В. Ли пин
ського, оцінка праці Т. Горникевича наводилася лише в одному реченні: 
«завдяки посвяті та труду брата о. Мирона проф. о. Теофіля Горникевича, 
стало можливим змікрофільмувати усі матеріали. Мік ро фільми з Архіву 
В. Липинського були передані в користування Східноєвропейському 
дослідному інститутові ім. В. К. Липинського у Філадельфії»4.

В одній з наших попередніх публікацій на сторінках «Історичного 
журналу» було здійснено спробу на основі порівняльного аналізу до
кументів трьох українських архівів – Центрального державного ар
хіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), 
Центрального державного архіву громадських об’єднань України 
(ЦДАГО Ук раїни) та Центрального державного історичного архіву Ук
ра ї ни у м. Львові (ЦДІАЛ України) дослідити заходи митрополита 
А. Шептицького та о. М. Горникевича, спрямовані на організацію збе
рігання архівів Уряду ЗУНР та В. Липинського у Відні в міжвоєнний 
період та в роки Другої світової війни5. Згодом цю інформацію було 
узагальнено в монографії «Архівні центри української еміграції (ство
рення, функціонування, доля документальних колекцій)»6.

Натомість діяльність о. Теофіла щодо збереження українських ар
хів них збірок у Відні досі залишається недослідженою. Таким чином, 
ма теріали, які перебувають на зберіганні в архіві проф. о. Горникевича, 
є цін ним джерелом для висвітлення «архівної» праці Т. Горникевича та 
визначення його внеску в упорядкування, описування та копіювання 
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документів В. Липинського, організацію пересилки мікрофільмів у США 
і, зрештою, створення підґрунтя для заснування Східноєвропейського 
дослідного інституту ім. В. К. Липинського у Філадельфії.

Інтенсивне листування між о. Теофілом Горникевичем і Євгеном 
Зиблікевичем (1895–1987) – одним з активних діячів українського 
консервативномонархічного руху, редактором часопису «Америка» 
(1953–1962), тривало впродовж 1961–1962 рр. і безпосередньо торкалось 
опрацювання архівної спадщини В. Липинського, яка перебувала на 
депозитному зберіганні в Австрійському державному архіві. 

Організації копіювання архівів В. Липинського стосувались 13 лис
тів дра Є. Зиблікевича, перший з яких датується 28 жовтнем 1961 р., 
останній–26 грудня 1962 р. Всі листи є оригіналами, переважна більшість 
з них надруковано на машинці та засвідчено особистим підписом 
Є. Зиблікевича (лише один лист від 12 жовтня 1962 р. з Ньюйорка 
є рукописним автографом).

Повною мірою реконструювати перебіг тогочасних подій дають 
змогу листивідповіді Т. Горникевича, які збереглися в його архіві у формі 
друкованих на машинці відпусків (копій). Загалом ним за цей період 
було написано та відправлено з Відня до Філадельфії 15 листів на адресу 
Є. Зиблікевича, перший з яких датується 13 листопада 1961 р., останній – 
30 грудня 1962 р. Усі листи о. Теофіла, які нині зберігаються в архіві 
його сина проф. о. Горникевича у Відні, є машинописними копіями 
відправлених адресатам оригіналів. Складність у прочитанні та передачі 
тексту епістолярій Т. Горникевича за 1961 р. пов’язана з тим, що через 
відсутність друкарської машинки з кириличним шрифтом він друкував 
свої листи латинкою польською транслітерацією (загалом таким способом 
було надруковано чотири листи о. Теофіла від 13 листопада 1961 р., 4 
та 22 лютого 1962 р., а також 3 березня 1962 р.). На початку березня 
1962 р. йому вдалося придбати друкарську машинку з кириличним 
шрифтом і вже у листі до Є. Зиблікевича від 18 березня він з радістю 
писав: «Тішуся, що сьогодні можу до Вас писати на українській машині, 
яку мені вдалося по довших розшуках – вправді уживану, але ще в зовсім 
доброму стані – роздобути. Тільки прошу вибачити мені всі можливі мої 
похибки, бо я привик писати на «латинці»7.

Серед тем, які висвітлювались у листуванні, слід передусім виділити 
події, пов’язані із заходами Т. Горникевича, спрямованими на одержання 
дозволу від дирекції Австрійського державного архіву на опрацювання 
та виготовлення фотокопій документів В. Липинського, які перебували 
там на зберіганні в якості депозиту митрополита А. Шептицького.

У своєму першому листі до о. Теофіла від 28 жовтня 1961 р. Є. Зиб
лікевич підкреслював, що «час є дуже непевний, а якщо ці архіви 
попали б до рук большевиків, то вони знищили б це безцінне джерело 
різних українських великих натхнень і свідоцтво найвищого горіння 
українського творчого духа»8. У зв’язку з цим на порядку денному постала 
проблема перенесення архіву у «безпечне місце» та виготовлення із нього 
«страхових» копій, які могли б зберегтися у випадку втрати оригіналів. 
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Є. Зиблікевич висловив ідею мікрофільмування всіх матеріалів В. Ли
пинського, в першу чергу – всіх його рукописів, листів, навіть заміток, 
зроблених на полях прочитаних ним книжок. Обов’язковому копіюванню 
підлягали, на думку Є. Зиблікевича, також усі фотографії В. Липинського, 
адресовані йому листи, а також статті вченого, розпорошені по різних 
виданнях. Особливого значення відтворення цих публікацій набувало 
через те, що вони на той час перебували у недоступних для емігрантів 
бібліотечних та архівних сховищах Києва, Кракова тощо і загалом могли 
бути знищені радянською владою.

Є. Зиблікевич також наголошував на тому, що він свідомий, «що ця 
справа ще й тепер дуже дискретна і про існування архіву Липинського я не 
розповідаю навіть у крузі найближчих моїх однодумців», що о. Теофіл 
є найбільш компетентною особою у справі архіву і користується довірою 
австрійської духовної та світської влади, а як рідний брат опікуна архіву 
В. Липинського о. Мирона Горникевича має «моральне право» на 
опрацювання цього зібрання, оскільки якби не самовіддана діяльність 
о. Мирона та о. Теофіла «цього архіву сьогодні взагалі не було б»9.

Цей лист Є. Зиблікевича був справжнім імпульсом для о. Теофіла. Він 
вирішив присвятити всі свої сили та енергію упорядкуванню, вивченню 
та копіюванню українських архівів, які перебували на депозитному 
зберіганні в Австрійському державному архіві у Відні.

Однак справа з копіюванням архіву В. Липинського була ускладнена 
низкою об’єктивних та суб’єктивних факторів, серед яких найскладнішим 
було питання одержання «допуску» до цих матеріалів. Як відомо, 
у міжвоєнний період опікуном «віденських» українських архівів, які 
перебували у власності митрополита А. Шептицького, був тогочасний 
парох церкви св. Варвари о. Мирон Горникевич. Останній за дорученням 
митрополита у 1942 р. передав усі архівні збірки на депозитне зберігання 
до Австрійського державного архіву.

У повоєнний період українські емігранти та церковні діячі, ро зу
міючи небезпеку, яка нависла над політичними архівами еміграції у зв’яз
ку з «полюванням» за ними радянських спецслужб, усіма засобами на
магались запобігти поширенню інформації про місця зберігання цих 
колекцій, а також перевезти їх у безпечне, як вони відзначали «не до сяж
не» для рук «совєтів», місце. З огляду на це вони розробляли плани пере
мі щення збірок з Європи до Північної Америки, однак Австрійський 
ар хів не давав на це дозволу. Зрештою, наприкінці 1950х рр. «опіка» 
над архівом перейшла до нового пароха церкви св. Варвари у Відні 
о. Ореста Купрянця, який по чав розглядати його як власність о. Василіан 
і не погоджувався надати доз віл о. Теофілу Горникевичу на опрацювання 
архіву. У зв’язку з цим ос танній був змушений звернутися у цій справі 
до єпископа Івана Буч ка в Римі – апостольського візитатора українців 
у Західній Європі. У листі до єпис копа І. Бучка від 17 листопада 1961 р. 
о. Теофіл наголошував на то му, що Чин Василіан «не має в справах 
архіву жадних компетенцій» і що «справа архіву, який є власністю 
всьо го українського народу, не має ні чого спільного з юрисдикцією 
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в церковних справах»10. І тільки після втру чання у справу єпископа 
І. Буч ка о. Т. Горникевич одержав доступ до ар хівних збірок.

16 січня 1962 р. о. Теофіл занотував у своєму записнику, що у цей 
день вперше «побачив цілість «справи», був там, де захована». Цього 
дня разом з о. Купрянцем він відвідав Австрійський державний архів, де 
генеральний директор др Рат (Rath) та директор др Блаас (Blaas) провели 
їх до сховищ, в яких зберігалися депоновані українські архіви. Наступного 
дня о. Теофіл приступив до ознайомлення з «цілістю справи», як він 
називав усю сукупність депонованих митрополитом А. Шептицьким до
кументів. Навіть побіжне ознайомлення зі станом речей дало можливість 
йому зробити висновок про те, що війна надзвичайно негативно по
значилась на збереженості документів. Було порушено цілісність і по
ря док їх зберігання у скринях, який встановив згідно укладених описів 
о. Мирон Горникевич. Пакунки з документами були хаотично розміщені 
на полицях та вкриті товстим шаром пилу. 

Усі заходи, пов’язані із переміщенням згаданих архівів, проводились 
у цілковитій секретності, оскільки на ці документи ще з часів Другої 
світової війни «полювали» радянські спецслужби. Зокрема, єпископ 
І. Буч ко просив Т. Горникевича «трактувати справу найстрогіше до
ві рочно», не вживати у листуванні «слова “архів”, а радше говорити 
про “справу”» та загалом пропонував його листи стосовно цієї справи 
знищувати11.

Є. Зиблікевич з піднесенням зустрів початок праці о. Теофіла 
над архівом В. Липинського. «Думаю, – писав він у листі від 25 січня 
1962 р., – що будемо мати заслугу перед історією за врятування безцінної 
вартости матеріялів, записок, а може й початих і не закінчених більших 
праць одної із найбільших духових та інтелектуальних величин і талантів 
України, обдарованих Богом і ґенієм української землі»12.

У своїх листах о. Т. Горникевич постійно інформував Є. Зиблікевича 
про упорядкування матеріалів. Зокрема, ним було виявлено 15 фас ци
кул («справ») із записками В. Липинського, зробленими на карт ках, 
календарях, вирізках із часописів, а також рукописи праць В. Ли пин
ського, щоденники, реєстри надісланих та одержаних листів, лі карські 
рецепти, рахунки тощо. Т. Горникевич виявив також 25 великих тек (як 
він їх називав – «Briefordnerів», близько 500 сторінок кожен) з листами, 
адресованими В. Липинському, та чернетками (відпусками) його від
повідей.

Отець Теофіл самовіддано працював над систематизацією збірок 
щоденно з 9ї до 18ї години лише з одногодинною перервою на обід, 
віддаючи цій справі останні сили, незважаючи на свій похилий вік (на 
той час йому вже виповнилося 70 років) і стан здоров’я. «Я поставив 
собі ціллю (може вже останню) мого життя, жертвувати мій час і мою 
працю для цієї справи», – писав він у листі до Є. Зиблікевича 4 лютого 
1962 р.13

Уже 22 лютого о. Теофіл надіслав на адресу Є. Зиблікевича перших 
1300 аркушів фотокопій «справи», які включали три фасцикули. За його 



Зарубіжна україніка

155

попередніми оцінками, в цілому копіюванню підлягали близько 18 000 
аркушів архівних документів.

18 березня о. Т. Горникевич висловлював припущення, що за «15 днів 
буде справа фільмування вже остаточно покінчена» і тоді він планував 
приступити до «спокійнішої вже праці читання всього матеріялу, що 
займе мені, думаю, добрий місяць інтенсивної, але дуже важної (не 
маю іншого звороту на означення цього, бо це не є ані «цікаво», ані 
«приємно» слідкувати за цим, як ця хрустально чиста душа очевидячки 
згоряла на жертвеннику любови Батьківщини, або радше на кострі, на 
який її – зв’язану великою любовію до України – поклали таки сини тієї 
ж України)»14.

У квітні 1962 р. фактично було завершено виготовлення фотокопій 
з архівних документів В. Липинського і останню частину мікрофільмів 
було надіслано о. Т. Горникевичем до Філадельфії. З цього приводу він 
писав 18 квітня у листі до Є. Зиблікевича: «Повних три місяці тривало 
це, заки я вспів не тільки довести справу із фільмуванням «справи» до 
успішного кінця, але в межичасі теж довести її стан до такого порядку, що 
вона не потребує стидатися, що знаходиться в приміщенню найкращого 
і найславнішого архіву; водночас і ми не потребуємо стидатися ані тепер, 
ані перед грядучими поколіннями»15. Загалом на копіювання та пересилку 
матеріалів було витрачено 825 американських доларів.

Матеріали В. Липинського, які у вигляді мікрофотокопій було на ді
слано до США, лягли в основу зібрання Східноєвропейського дослідного 
інс титуту ім. В. К. Липинського у Філадельфії, членамизасновниками 
яко го виступили о. Т. Горникевич та др Є. Зиблікевич (останній очолював 
цю інституцію у 1963–1986 рр.). І нині слід особливо наголосити на тому 
фак ті, що непересічну роль в упорядкуванні та опрацюванні спадщини 
В. Ли пинського відіграв о. Теофіл Горникевич, який своєю самовідданою 
працею прислужився до збереження архіву цього визначного вченого та 
громадськополітичного діяча.

Нижче публікуємо 5 листів з епістолярної спадщини о. Т. Горникеви
ча та Є. Зиблікевича, які опрацьовано згідно з археографічними правила
ми видання історичних джерел. При передачі текстів листів збережено 
лексичні та правописні особливості оригіналу. Скорочені слова роз
кри то у квадратних дужках. Прізвища осіб, назви і терміни пояснено 
у ко ментарях, вміщених наприкінці публікації. Вихідні дані про місце 
зберігання листів, їх достовірність та спосіб відтворення наведено в ар
хеографічній легенді.

За надану нам можливість вивчення та опублікування листування 
о. Т. Горникевича з дром Є. Зиблікевичем висловлюємо глибоку і щиру 
вдячність синові о. Теофіла – професору Олегу Горникевичу.

1 Хомин П. Посмертна згадка (о. монс. Теофіль Горникевич) / Петро Хомин // 
Наша Мета. – 1970. – 17 січня. – С. 5.

2 Zyblіkewycz E. The Odyssey of V. Lypyns’kyj’s Archіves / Eugene Zyblіkewycz // 
Harvard Ukraіnіan Studіes.–1985. – Vol. IX. – № 3/4 (December). – P. 357–361.
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3 Зиблікевич Є. Одіссея архівної спадщини Вячеслава Липинського (Відень ; 
Рай хенау ; Берлін ; Бадег ; Філадельфія) / Євген Зиблікевич // Український ар хео гра
фіч ний щорічник. – 1992. – Вип. 1. – С. 119–123.

4 Залуцький Р. Листування Вячеслава Липинського у західних архівах / Роман 
Залуцький // Липинський В. Листування / Східноєвропейський дослідний інститут 
ім. В. К. Липинського (США); Інститут європейських досліджень НАН України. – 
Т. 1 (А–ж). – К.: Смолоскип, 2003. – С. 45.

5 Палієнко М. Невідомі сторінки історії архіву Уряду ЗУНР у Відні / Марина 
Палієнко // Історичний журнал. – 2005. – № 5. – С. 13–24.

6 Вона ж. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, 
доля документальних колекцій) / Марина Палієнко. – К.: Темпора, 2008. – С. 238–
252; 284–286; 392–396.

7 Архів проф. о. Горникевича (Відень, Австрія). Лист о. Т. Горникевича до 
Є. Зиб лікевича від 18 березня 1962 р.

8 Там само. Лист Є. Зиблікевича до о. Т. Горникевича від 28 жовтня 1961 р.
9 Там само.
10 Там само. Лист о. Т. Горникевича до єпископа І. Бучка від 17 листопада 

1961 р.
11 Там само. Лист єпископа І. Бучка до о. Т. Горникевича від 27 листопада 

1961 р.
12 Там само. Лист Є. Зиблікевича до о. Т. Горникевича від 25 січня 1962 р.
13 Там само. Лист о. Т. Горникевича до Є. Зиблікевича від 4 лютого 1962 р.
14 Там само. Лист о. Т. Горникевича до Є. Зиблікевича від 18 березня 1962 р.
15 Там само. Лист о. Т. Горникевича до Є. Зиблікевича від 18 квітня 1962 р.

з лИсТУвАннЯ о. ТеофІлА горнИКевИчА 
ТА євгенА зИблІКевИчА щоДо УПорЯДКУвАннЯ 

ТА КоПІЮвАннЯ АрхІвУ вЯчеслАвА лИПИнсьКого

№ 1
ВиТЯГ З ЛиСТА Є. ЗиБЛІКеВиЧА ДО о. Т. ГОРНиКеВиЧА

28 жовтня 1961 р., Філадельфія

[…]* Час є дуже непевний, а якщо ці архіви попали б до рук боль
ше виків, то вони знищили б це безцінне джерело різних українських 
ве ликих натхнень і свідоцтво найвищого горіння українського творчого 
духа.

Справа перенесення цього архіву товклася вже неоднократно в Римі 
і в Америці. Ви знаєте краще від мене ці труднощі, які стояли на шляху 
для здійснення пляну переносу архіву в «безпечне місце». Сьогодні ніхто 
не може сказати, де це «безпечне місце» існує. Але не тяжко поставити 
твердження, що копія архіву конечна, бо якщо не збережеться оригінал, 
то може зберегтись його копія.

Так, прийшов я до думки змікрофільмування всіх матеріялів цього 
архіву, а головно всіх рукописів, всіх листів, а навіть дрібних заміток 
Липинського, що він їх робив на марґінесах книжок, календарів
термінарів і т. д. Важливі також листи, що приходили до Липинського від 
різних високопоставлених осіб. Не меншу цінність представляють статті 

* Перший аркуш листа відсутній.
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Липинського порозкидані по різних газетах і журналах, а які, можливо, 
находяться в архіві. Також дрібні твори Липинського, писані в польській 
мові, з київського і краківського періоду його діяльности, представляють 
чималу вартість, тим більше, що бібліотеки і архіви в Києві, Львові, чи 
Кракові для нас тепер недоступні і не відомо чи большевики не вичистили 
їх власне з праць Липинського.

Не потрібно натомість мікрофільмувати таких творів Липинського 
в українській і польській мовах, які існують перевидані на еміграції, 
як напримір: «Листи до братів хліборобів», «Україна на переломі», 
річ ники «Хліборобської України» (віденські видання, а зате треба 
перефотографувати збірник «Хліборобської України», пражське видання 
з 1919 чи 1930 року), «Хам і Яфет», а з польської «З дзєюф України»1 
і «Шляхта на Українє», зате дрібні праці Липинського в польській мові 
треба б змікрофільмувати, якщо такі в архіві знаходяться.

Всі фотографії Липинського, окремо і в групах, треба б прецизно 
перефотографувати якнайгострішою сочкою.

Я уявляю собі операцію із мікрофільмуванням у той спосіб, що 
Ви, В[исоко]преп[одобний] Отче Професоре, домовитесь із дирекцією 
архівубібліотеки чи музею, або з кимось одним, що має доступ до цих 
матеріялів, про змікрофільмування їхнім фаховим чоловіком, за умовлену 
ціну* всього того з архіву, що Ви вкажете конечним до зфільмування. 
Ваша функція обмежилася б отже до висортування з архіву того, що не 
мало б бути мікрофільмоване (наприклад, крім уже згаданих, якісь чужі 
чи наші наукові твори, які не мають безпосереднього відношення до 
Липинського, а можливо, що знаходяться в архіві).

Якщо б Ви, В[исоко]преп[одобний] Отче Професоре передбачали, 
або натрафили на труднощі щодо одержання офіційної згоди управи 
архівубібліотеки чи музею на мікрофільмування архіву Липинського, 
то може найдете спосіб обійти цю засадничу трудність шляхом до мови 
з одним із завідуючих тим приміщенням, де знаходиться архів Ли
пинського, щоб він зробив це на власну руку. Я готовий заплатити ок
ремо за таку чемність даного урядовця чи сторожа.

Ці справи я обговорював ще в 1947, 48 і 49 році за життя Вашого 
Брата Всв. Отця Прелата Мирона2, але тоді сиділи ще у Відні большевики, 
ну і справа з мікрофільмовою технікою не була така проста як сьогодні. 
Тоді дві сторінки книжки на мікрофільмовій ленті коштували в Америці 
75 американських центів, а сьогодні ті самі дві сторінки коштують 
7 американ[ських] центів. Ваш Покійний Брат, який був з рамені 
Митрополита Андрея3 опікуном цього архіву Липинського стояв дуже 
близько до мене. Ми цілими днями говорили на теми зв’язані з архівом 
Липинського під час просиджування Отця Прелата в посілостях якихось 
австрійських сестер біля Травнштайну в Горішній Австрії, а потім під 
час його відвідин у Зальцбургу, а врешті перед моїм виїздом із Австрії 
до ЗДА**, в ЗольбадГалю. Тоді власне зродилася була думка в нас 

* Тут і далі підкреслення зроблено авторами документів.
** США.
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видати великий Збірник із духовою спадщиною Вячеслава Липинського. 
Ця думка, яку властиво спрецизував* у формі дезидерату** Ваш Брат, 
наблизилася щойно тепер до здійснення тут в Америці, бо на це тут 
можна зібрати фонди і вони вже навіть частинно зібрані.

Збірник має мати не менше як 7 томів по 300 сторінок кожний. Та
ким чином змікрофільмування має не тільки величезну вартість як фо
то графічний дуплікат оригінального архіву і допоможе його взагалі вря
тувати, але воно має також практичне пристосування, бо багато дечого 
з ма теріялів, уміщених тепер в мертвому архіві, буде могти*** побачити 
ден не світло і таким чином ці матеріяли будуть врятовані назавжди.

Не знаю, яке відношення до цих архівів Липинського має тепер В[и
соко]Преосвященний Кир Іван4 у Римі, але якщо б треба було його бла
гословенства в цьому ділі, то я до Нього напишу, і думаю, що він такого 
благословенства не відмовить. Напишіть мені, Високопреподобний Отче 
Професоре, чи маю я звертатись із тією справою до Риму. Я свідомий, що 
ця справа ще й тепер дуже дискретна і про існування архіву Липинського 
я не розповідаю навіть у крузі найближчих моїх однодумців. Дискрецію4* 
у цій справі, про яку просив мене Ваш Покійний Брат, я збережу в кожнім 
випадку. Я думаю, що Ви, Високопреподобний Отче Професоре, як 
рідний брат Опікуна цього архіву у Відні, маєте моральне право до 
цього архіву, бо якби не Ваш Брат і правдоподібно також Ви самі, то 
цього архіву сьогодні взагалі не було б. Думаю також, що Ви є найбільш 
компетентною особою у справі розроблення мікрофільмів із цього архіву, 
та користуєтесь найбільшим довірям австрійських духовних і світських 
властей також у такій справі.

Думаю, що зробимо велике діло, якщо за Божою і Вашою поміччю 
зможемо забезпечити величезну частину спадщини Вячеслава Липин
ського для дальних наших поколінь і для історії взагалі.

Згори дякую Вам Високопреподобний Отче Професоре за Вашу чем
ність і за Ваш жертвенний труд, та остаюся з почуттям найглибшої для 
Вас пошани Ваш Зиблікевич [підпис]

П. С. Ця частина цього листа, яка відноситься до архіву В. Липин
ського, має приватний і довірочний характер.

Листування в справі архіву Липинського прошу слати на мою при
ватну адресу:

Eugen Zyblikewycz
3014 Baltz Street
Philadelphia 21, Pa. 
Архів професора Олега Горникевича (Відень, Австрія), арк. 1–3. Оригінал. 

Машинопис.

* Висловив.
** Побажання.
*** Матиме можливість.
4* Секретність.
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№ 2
ЛиСТ о. Т. ГОРНиКеВиЧА ДО Є. ЗиБЛІКеВиЧА

13 листопада 1961 р., Відень 

Високоповажний Пане Докторе!
Потверджуючи відбір Вашого чинного листа із дня 28.10.1961, подаю 

до Ва шого відома ось що: Я теж Вашої думки, т. зн. що архів Вяч[еслава] 
Ли пинського треба би конечно зфільмувати. Я теж є великим звеличником 
В. Ли пинського і вже теж із того огляду хочу в цій справі вчинити все, що 
тіль ки з мого боку є можливим. Тільки ця справа, а радше переведення 
цієї справи виявило зовсім для мене несподівані труднощі, а саме: пе ред 
трьома літами мій пок[ійний] брат Мирон, нечуючи себе вповні здо ро
вим, запропонував мені перейняти опіку над згаданим архівом і в тій ці лі 
виставив був для мене відповідну грамоту (повновластя). Я одначе від
мовився від цього із двох причин: 1. Я не думаю виїздити із Відня навіть 
на цей випадок, якщо би совіти мали зайняти Австрію. А що мені в цьому 
ви падку грозило би, не треба і мовити. 2. Я не хотів, щоби виглядало, що 
наша родина т. зн. Горникевичі хочуть цей архів вчинити немов власність 
їх родини.

Я натомість запропонував мойому братові що іншого, а саме: ви ста
вити відповідну повновласть, на основі якої відносний архів стояв би під 
опі кою кожночасного пароха церкви св. Варвари у Відні, із тим, що цей 
парох має право субделегувати когось іншого. 

Тоді був парохом св. Варвари о. др. Ґавліч, мій б[увший] учень. 
Я умо вився був із ним, що він власне мене субделегує, але зовсім «ти
хо» і що я ось так бічною дорогою перейму – на випадок потреби – 
опі ку над архівом. О[тець] др. Ґ[авліч] на це дуже радо згодився і тоді 
я уложив спільно з др. Романом Залозецьким (моїм кревним) віденським 
адвокатом, відповідну повновласть, яку це мій брат – після судового 
удостовірення її – переслав був її о. др. Ґавличові. Отже все виглядало 
бути у найкращому порядку.

Та одначе перед майже 1,5 роком перенесено др. Ґавліча U.S.A., 
а парохію обійняв із доручення Чина Василіан о. Орест Купрянець, який 
згідно із згаданою повновластію – обняв опіку над архівом. Я одначе тоді 
у прияві* о. др. Ґ[авліча] заявив був о. Купрянцеві, що в цій справі Чин 
Вас[иліян] не має жадних компетенцій, і що я ніколи до цього не допущу, 
якщо би Чин ОО. Вас[иліян] хотів цим архівом диспонувати.

Якесь одначе було моє здивування, коли це я – після одержання 
Вашого листа – говорив в цій справі із о. Купрянцем. Він заявив мені, 
що не він, але власне Чин ОО. Вас[иліян] є опікуном архіву і що він, 
о. Купр[янець], не може мені дозволити фільмування цього архіву, без 
попередньої згоди на це о. протоархімандріта Миськова. Він заявив, що 
о. Миськів застеріг собі виразно це право і тому поручив мені віднестися 
в цій справі листовно до о. Миськова. 

* Присутності.
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Я заявив о. Купрянцеві на це, що я ніколи в цій справі не буду просити 
дозволу о. Миськова, чи когось іншого із ОО. Василіян, бо я власне був 
співавтором відносної повновласти і тому знаю, що вона відносилася 
виключно до особи цього, що в даний час управляв парохією св. Варвари, 
а не до когось іншого.

На це заявив мені о. К[упрянець], що він зі свого становища не мо
же – як підвладний о. Миськова – уступити, і що він в цій справі навіть 
пи сати до о. Миськова не буде.

Після тієї для мене дуже прикрої розмови із о. К[упрянцем] я об го
во рив цілу справу із др. Залозецьким. Він очевидно теж стоїть на моєму 
ста новищі і казав, що буде в тій справі говорити із о. Купрянцем. Др. З[а
лозецький] не дав мені досі жадної відповіді в цій справі.

Так отже представляється ця справа. Я це все пишу Вам Пане Док
торе строго довірочно. В цій справі хочу ще віднестися і до В[исоко]
прео св[ященого] Кір Івана. Про дальший хід справ Вас своєчасно спо ві
щу. На всякий випадок я цієї справи не засплю.

У зв’язку із спадщиною по В. Липинськім хочу звернути Вашу увагу 
на переписку Лип[инського] із Кочубеєм5, який помер був у Брюсселі. Ця 
переписка його із Л[ипинським] знаходиться тепер у Сарселі (Франція)6. 
Думаю, що Ви про це може знаєте, але пишу для всякої певності.

Довідався я теж, що пок[ійний] професор др. Володимир Залозецький7 
(Грац) вів дуже оживлену переписку із Л[ипинським]. Я віднесуся до 
вдови по др. Зал[озецькому] і запитаю її, чи ця переписка заховалася і чи 
вона, вдова, згодилася видати цю переписку.

Тільки про цю справу. Пересилаю на Ваші руки теж і моє письмо до 
редакції «Америки»8.

Остаю із висловами моєї високої для Вас Пане Докторе пошани.
Архів професора Олега Горникевича (Відень, Австрія), арк. 1. Відпуск (ла ти н

ськи ми літерами польською транслітерацією). Машинопис.

№ 3
ЛиСТ Д[ОКТО]РА Є. ЗиБЛІКеВиЧА ДО о. Т. ГОРНиКеВиЧА

25 січня 1962 р., Філадельфія

Високопреподобний і Дорогий Отче Професоре,
Дякую Вам сердечно за два останні листи і за всі цінні інформації 

у зв’язку зі «справою» та Ваші ласкаві заходи в пані професорової 
Залозецької щодо знимок і матеріялів до якнайвиразнішого накреслення 
духової та особистої сильветки нашого Вчителя. Останнє повідомлення 
про підготовні Ваші заходи для мікрофільмування «справи» мене дуже 
й дуже врадували. Думаю, що будемо мати заслугу перед історією за 
врятування безцінної вартости матеріялів, записок, а може й початих і не 
закінчених більших праць одної із найбільших духових та інтелектуальних 
величин і талантів України, обдарованих Богом і ґенієм української 
землі. Щоб тільки Господь дозволив нам довести діло до кінця. Ваша 
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заслуга в цьому буде найбільша і цій правді я дам свідоцтво у вступі до 
шеститомового збірника присвяченого для Л[ипинського]. Почуваюся 
зобов’язаним віддати належне Вашому покійному братові і всім тим, які 
в той чи інший спосіб були причасні до врятування й збереження для 
будучих поколінь великої спадщини.

Приступаючи до практичних справ прошу зробити умову щодо 
мік  рофільмування з такою фірмою, яку будете вважати найсоліднішою 
і най ліпшою щодо виконання роботи. Якщо архів, у якому переховується 
«спра ва», має свого фотоґрафаспеціяліста до мікрофільмування, то про
шу з ним до мовлятись, бо мені здається, що було б незручно, а може 
й не можливо впроваджувати чужого фахівцяфотоґрафа на терен чужого 
йо му архіву. Різниця одного чи кількох центів на сторінці не така вже 
важна, як важне добре виконання. З передостаннього Вашого листа 
я зрозумів, що вважали б за корисне і доцільне робити нараз дві, а то 
й три однакові копії «справи», тобто дві чи три окремі серії фільмів 
із цих самих сторінок цілої «справи». Це дуже добра думка й порада. 
Власне в цих справах я їздив у вільні суботи і неділі до Шикала* (около 
тисячі миль), до Дітройту, до Торонта та інших ближчих від Філадельфії 
міст, щоб знайти охочих сфінансувати таке діло. Мої розмови я мусів 
обмежити до дуже довірених людей, щоб борони Боже не пошкодити 
«справі» зайвим розголосом про неї. Ці мої подорожі спричинили 
затримку у моїй відповіді на передостаннього Вашого листа, за що 
прошу мені вибачити. ефекти моєї акції у цьому напрямку на загал 
невеликі. Я здобув декляративно $ 700 і це є все, чим я під цю пору 
можу диспонувати, маючи певність, що декляровані фонди стануть за 
дватри тижні реальними грішми. На цих 700долярових «лаврах» я не 
думаю спочивати, тим більше, що не відомо, чи одна копія «справи» 
не коштуватиме більше як $ 700. Думаю, що я дотягну без особливого 
труду до $ 1000, а може й більше. Все це залежить отже від кількости 
сторінок «справи». Якщо б до фільмування було менше сторінок, ніж ми 
сподіваємось, то тоді могла б стати актуальною справа двох, чи навіть 
трьох копій. Це буде видно Вам найліпше і в цій справі можна буде ще 
листовно порозумітись. На всякий випадок я перешлю Вам у цю суботу 
(27ого) або в понеділок 29ого січня $ 200, про які кажете в останньому 
листі, на почаття роботи і на витрати, які Ви назвали в листі.

Пишете в листі, що перед Вами стоять відчинені двері не лише до 
«справи», але також і до цілости, і що для зінвентурування тієї цілости 
треба при найменше два роки цілоденної праці для одної людини. 
Я не з цікавости, а просто для орієнтації хотів би довідатись, що це за 
цілість? Які приблизно кошти були б із цим зв’язані? Може ліпше було 
б наприклад зробити одну фільмокопію але зі всього, ніж робити дві
три копії «справи». Я був би Вам дуже вдячний за інформацію, скільки 
коштувала б друга чи третя копія «справи», а я довідаюсь тут, що 
коштувало б зроблення копії із фільму, виготовленого у Відні, і Вам про 
це зараз напишу.

* Чикаго.
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Переходжу до справи фотографій із участю Л[ипинського], які Ви 
найшли у професорової Залозецької. Дякую Вам за Ваші зусилля і саму 
ініціативу в пошукуванні слідів Л[ипинського] та його духа. Якщо це 
можливо, прошу старатись дістати ласкаву згоду Пані Професорової на 
пересилку ориґінальних фотографій до мене (очевидно рекомендованою 
посилкою туди і назад та з повною ґарантією звороту). Прошу про це 
тому, що дроблення друкарських кліше з ориґіналу дає далеко більшу 
ґарантію виразности і гостроти лиць, ніж на підставі копії з ориґіналу. 
Але якщо б Пані Професорова ніяк на це не хотіла б погодитись, тоді 
прошу дати зробити на місці в такому фотоґрафічному заведенні, яке 
виспеціялізувалося в робленні досконалих репродукцій із фотоґрафій, 
зокрема старих фотоґрафій, які вимагають інколи відповідних ретушів чи 
підкреслень контурів і т. п. Було б нашим щастям, якщо б у домі Панства 
Залозецьких вдалося знайти також листування Л[ипинського], або щось 
іншого з ним зв’язаного.

Якби не те, що перед самим приходом большевиків до Відня наші 
люди нищили все те, що могло б їм створити труднощі на випадок 
сподіваних ревізій і арештів, то там можна було б багато дечого знайти 
з цього, за чим ми нині шукаємо. Але треба дякувати Богові, що хоч 
це збереглося. Може при нагоді можна буде Вам ще дещо роздобуту 
у приватних осіб у Відні.

В справі бракуючих Вам чисел «Америки», я дав доручення адмі ні
ст рації вислати їх Вам додатково.

Найближчими днями перешлю Вам чек на $ 200 і може подам ін фор
ма цію, скільки коштувала б тут у нас копія з готового вже мік ро фільму, 
зробленого у Відні.

Дякую Вам, Високопреподобний
і Дорогий Отче за всі Ваші труди

Є. Зиблікевич [підпис]
Архів професора Олега Горникевича (Відень, Австрія), арк. 1–2. Оригінал. 

Машинопис. 

№ 4
ЛиСТ о. Т. ГОРНиКеВиЧА ДО Є. ЗиБЛІКеВиЧА

4 лютого 1962 р., Відень

Високоповажний і дорогий Пане Докторе!
Дякуючи за Ваш милий лист із дня 25.1.62, прохаю вже на самому 

вступі о можливо негайній відповіді на мої запити на майбутнє. Це не як 
якійсь докір, але річове прохання, щоби я ось так через брак відповіді на 
мій запит не був на майбутнє здержуваний у моїй праці.

Нині буду старатись, відповісти на всі Ваші запити, отже:
1) Архів, в якому я працюю, має власного фотографа, який такі 

роботи виконує. Я говорив в цій справі із директором архіву. Він запевнив 
мене, що їхній фотограф робить це добре; при цьому заявив одначе, 
що я можу взяти собі теж якогось іншого, тільки це було би получене 
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із певного роду небезпекою для наших матеріалів, бо мусіло би бути 
роблене поза архівом, до якого вони нікого чужого не впускають. Я мусів 
би особисто все до того фот. носити і там весь час сидіти і т. д. Поза цим 
сказав він мені, що йому було би приємніше, якщо би це діялося (т. зв. 
фотографування) на їхньому терені, отже якби це робив їх фотограф, 
який є добрий фахівець.

Думаю отже, що супроти цього нам належить замовить архівального 
фотографа. Очевидно, що я і того буду мусити контролювати і ті світ
лини, які я не узнаю доволі добрими, казати йому вдруге робити. Це від
носиться в першу чергу до записок В. Л[ипинського], роблених олівцем 
і ду же невиразно.

2) І з тим переходжу до самої справи, а саме до цього що я знайшов. 
Мушу Вам сказати, що я вже першого дня мусів змінити мій план пра
ці, який показався добрим по суті, але вимагаючим дуже багато часу; 
згідно із тим планом я вспів першого дня провірити тільки дуже 
мало фасцикулів. Не знаючи, в якій часті знаходиться «справа» мусів 
я рахуватись із тією евентуальністю, що я щойно по кількох тижнях, 
а може і довше потраплю на слід «справи». Я отже попросив директора 
о дозволі працювати в самому «депо» і о приділенні мені одного і того 
самого службовця до помочі; цей службовець мусів би бути при мені 
весь день, очевидно за осібною винагородою. Директор на це погодився 
і так я при допомозі цього службовця десять днів працював, стоячи весь 
день на столі посеред регаліїв. Так ось я переконтролював за тих десять 
днів «цілість», висортувуючи при цьому все це, що відносилося до 
«справи». Це була жахлива праця, бо всі ці матеріали були покриті грубою 
верствою пороху (17 літ не змітаних), а в додаток саме в тій частині 
архіву пробивали у межичасі стіну і все то румовище лежало на актах. 
Але – дякувати Богу – я це щасливо поконав, а тому службовцеві я за це 
дав 300 шилінгів ($ 12). Не перестрашуйтеся тим, бо це виїмковий був 
видаток (цей tung*); я не належу до тих, які чужими грішми розкидають. 
Службовця одначе мусів до помочи мати із уваги на мій хребетний стовп. 
Я іменно мав в серпні 1961 р. в часі мого побуту в Італії там нещасливий 
випадок із нарушенням хребетного стовпа; я був транспортований до 
Відня із найбільшими болями і труднощами, тут пролежав я майже 3 мі
сяці на ортоп[едичній] клініці в гіпсі, а ще і тепер ношу шнурівку і мушу 
дуже на хребет уважати, головно при підношенні якогось тягару (а папір 
є дуже тяжкий).

3) Що я знайшов? Думаю, що ми можемо бути дуже вдоволені, бо 
в порівняні до цього, що в часі війни стратила «цілість», я знайшов дуже 
багато. На це складаються: 15 фасцикулів із безмірно много записками 
Л[ипинського], робленими на малих і більших картках, термінових 
календарях, витинках із часописів тощо. При цьому є в тих фасцикулах 
теж манускрипти Л[ипинського] «Листів», «Хліб[оробської] Укр[аїни]», 
«Хам і Яфет», передмови, денники, роблені на термін[ових] календарях, 

* йдеться про Sonderleistung – спеціальну винагороду за працю службовця 
у віль ні від роботи дні.
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реєстри листів Л[ипинського], рецепіси поручених листів* (дві великі 
куверти**), лік[арські] рецепти, різні рахунки, при цьому рахунки із 
продажі землі Л[ипинським] із заповіданням кому і т. ін.

Це все я досі вспів докладно переглянути. Крім цього знайшов я 25 
великі «Briefordner – и»*** (у кожному пересічно ок. 500 сторін[ок]) із 
листами до Л[ипинського] і відписами його відповідей. Я не мав іще часу 
ближче із тими справами познайомитися (завтра зачинаю це робити), але 
думаю, що там буде дуже багато для нас цікавих справ і вже сам зміст тих 
«Briefordnerів» буде вимагати яких 10–15 тисяч сторінок мікрофільму, 
якщо весь їх зміст буде надаватися до фільмування. Змісту я одначе ще 
не знаю, бо щойно від завтра зачну ними ближче займатися.

4) Скільки сторінок мікрофільму займуть (приблизно) ті 15 фасцику
лів, які я вже всів переглянути? На це питання мені не легко дати конкретну 
відповідь. Чому? Бо це залежить від цього, що Ви хотіли би мати, а це 
є річ особистого підходу до справи. Помоєму – все, що має зв’язок із 
Л[ипинським], є важним, і тому треба би все фільмувати. Можливо, що 
в теперішній хвилині не все буде Вам потрібне до використання при 
складанню матеріалів до збірника; але – думаю – що може добре було 
би числитися із можливістю видання колись взагалі всього, що мало 
якийнебудь зв’язок із особою чи діяльністю Л[ипинського]. Ми одначе 
не знаємо сьогодні, чи будемо завжди мати вільний доступ до «справи». 
Тай і я не вічний. Я поставив собі ціллю (може вже останню) мого життя, 
жертвувати мій час і мою працю для цієї справи, але якщо би мене не 
стало, то кого знайдете, хто би схотів безкорисно цього піднятися?

5) І в цій справі я маю до вас конкретні запити, на які прошу негайної 
відповіді, а саме: чи фільмувати згадані на 1 ст[орінці] манускрипти Л[и
пин ського] із його поправками і заувагами на маргінесі. Деякі манускрипти 
писані Л[ипинським] власноручно, деякі на машині; але і ці на машині 
ма ють нераз його особисті коректи і зауваги. Ок. 500 с[торінок]. Чи 
філь мувати матеріали «Укр[аїнського] Посольства у Відні» з того часу, 
коли Л[ипинський] був укр[аїнським] послом? Дальше знайшов я теж 
паск віль (по німецьки) і то дуже огидний до австр[ійського] Уряду на 
Геть м[ана] Скор[опадського]. Чи фільмувати манускрипт «Укр[аїна] на 
перел[омі]». Ок. 500 ст[орінок] вел[икого] формату? Дальше замітки др. 
Назарука9 з приводу статті о. Бошика «Наші хиби» в числі 36 «Х–У»10 
із 1925 р. Як теж і 12 чисел комунікатів (думаю, що теж др. Наз[арука]) 
в справі Гетьманщини із 1924, 1925 і 1926 рр.? Дальше: «Бюлетень ч. 2 
і 5/6 «Головн[ого] Секрет[аріату] Укр[аїнського] Стягу» в Подєбрадах 
(1.2 і 16.1920 р.). Дальше: Правобережець «Трагедія укр[аїнського] Санчо 
Панча» (Із записної книги емігранта)11 і В. Лип[инського] передмова «Що 
таке укр[аїнська] нація?» (характеристика і наук[ова] дефініція модерних 
націй); «Духова праця і розвиток укр[аїнської] нації до війни». Ок. 2000 

* Квитанції рекомендованих листів.
** Конверти.
*** Великі папки для документів з металевим механізмом для скріп лювання 

аркушів.
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сторін[ок]. Дальше: «Ліпінські гербу Бродзіч і Гоздава». Моногр[афія] 
істор[ично]генеалог[ічна]. Каз[імєжа] Пуласького12. Видано яко рукопис 
100 екземпляри. Відень 1922. Отже, як бачите, запитів багато і прошу 
о відповіді. Про всі чи дрібні, чи великі завваги Л[ипинського], роблені 
ним на папірцях для власного вжитку не питаю, бо я певний, що все то 
треба фільмувати. Навіть рецепти, бо вони свідчать про стан здоровля 
Л[ипинського]. Напр[иклад] дві посвідки особ[ливої] ваги (з аптеки): 
7.2.1926 р. – 75 кг, а вже 22.7.1926 р. тільки 71 300 г. Або межі рахунками 
з дати 20.4.1927 з лічниці* Nauen (Nim) о заложення довгу** за лікування 
у висоті 18.15 м[аро]к. Це, помоєму, теж важні речі.

Скажу Вам, В[ельми]п[оважний] П[ане] Д[окто]р[е], одверто, що 
ме ні було би найсимпатичніше, якщо би загалом все було фільмовано. 
Чо му? Бо всі записки Л[ипинського] писані так дрібно (дійсно «маком») 
і так нечітко, із його власними скороченнями (він же писав їх для себе), що 
їх мені неможливо відчитати. Я з очима стою дуже погано; перед роком 
опе ровано мені праве око, а лівим бачу недобре і то при найсильніших 
склах. Із уваги на се тяжко мені теж приходиться осудити, що є важним, 
а що менш важним (при чому я, як сказано, стою на становищі, що все 
є важ ним, якщо має якийсь зв’язок із Л[ипинським]). Отже прошу о ди
рективі.

6) Відносно справи світлин, одержаних [від] п. Залозец[ької], так 
я ду маю, що найкраще буде, коли я – їй нічого не кажучи – пішлю Вам ті 
світ лини, а Ви по використанню їх мені але напевне пришлете. Між ін
шим я знайшов в «Ілюстр[ованому] додатку до «Шляху»»13, Зальцведель 
20.8. 1919 р., дві гарні світлини: В. Л[ипинського] самого як посла і світ
ли ну із членами «Укр[аїнського] пос[ольства] у Відні», посередині – 
В. Л[и пинський]. Знайшов я теж добрий рисунок, представляючий 
В. Л[и пинського] як посла; ілюстрація із «Ilustr. Kuryer Codzienny», Кра
ків, 29.8.1918 р., № 144, із написом (іронічним, бо «Il. К. Codz.» був зна
ний із ненависті до Укр[аїни]) – «Віденській «амбасадор» Республіки 
Українській».

Натомість не знайшов я ані однісінької статті чи хоча би найменшої 
праці Лип[инського] в польській мові. А знаємо чейже, що такі були, і що 
Л[ипинський], який нотував навіть всі вислані свої листи, мусів теж і такі 
праці в польській мові занотувати. Я певний, що ці праці знаходилися 
в окремій скрині, яка цілістю пропала. Бо теж і інші речі, про які я пишу, 
були порозкидувані і помішані із іншими справами так, що я мав доволі 
труду, ніж я це якотако упорядкував.

Книжок – за виїмком двох чисел «Хліб[оробської] Укр[аїни]» ві ден
ського видання (1920 і 1921) – я не знайшов ніяких. Теж дивно і вказувало 
би на це, якщо багато дечого із «справи» пропало. Та – як кажу – ми мо
же мо бути вдоволені, що тільки заховалося, бо із «цілості» заховалося 
ку ди менше.

* Лікарні.
** Боргу.
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7) І тим переходжу до іншої, теж строго довірочної справи, про яку 
пи таєте, а саме змісту «цілості». Отже там були – за списком мого по
к[ійного] брата такі речі:

Три скрині (37 фасцикулів) «Укр[аїнського] посольства у Відні»;
Одна скр[иня] техн[ічно]господ[арсько]військових справ;
Одна скр[иня] із військ[овими] справами;
Акти Президії «Укр[аїнського] пос[ольства] у Відні»;
Внутрішні справи: судовоторгов[ельно]фінанс[ово]шкільні;
Акти із справами рільництва тютюну, Ліги Народів і матриці Ук р[а

їн ських] пошт[ових] знаків;
Список по поодин[оким] повітам воєнних утікачів;
Геогр[афічні] карти австр[ійського] геогр[афічного] інституту;
Воєнний архів;
Акти Укр[аїнського] пашпарт[ного] уряду;
Багато укр[аїнських] брошур; комунікати Укр[аїнського] пресов[ого] 

відділу; Акти Укр[аїнських] соціал[істів]революціонерів14;
Комплект австр[ійської] правн[ичої] бібліотеки; військові шкільні 

підручники (по німецьки);
Матриці і книжки «Укр[аїнського] Скитальця»15;
Дев’ять великих скринь із архівом митроп[олита] Андрея;
Одинадцять скринь «Укр[аїнського] Черв[оного] Хреста»16;
Дві скрині «Укр[аїнського] ком[ітету] допомоги у Відні»;
Одна велика і 4 малі скрині архіву «справи».
Скільки із того пропало, цього я не можу сказати, але і того що ос

тало* я ще – як це я Вам писав – стільки, що треба би літа цілі (директор 
ар хіву сказав, що принайменше 2 роки) цілоденної праці одної людини, 
що би це все довела до якогось порядку. Усе, що там є, перейшло через 
мої руки впродовж тих 10 днів моєї праці при висортуванню потрібних 
нам матеріалів. При цьому я старався бодай «з грубша» посортувати 
і ма теріали цілості. Найбільше фасцикулів знайшов я таких, які від но
си лися до праці «Укр[аїнської] ліквідац[ійної] комісії»; там можуть бути 
всі справи, які відносяться до «Уряду д[окто]р[а] Петруш[евича]»17. Теж 
«Во єнний архів» і «Укр[аїнський] Черв[оний] Хрест» є чисельно за ступ
лені. Натомість із архіву Митроп[олита] Андрея знайшов я тіль ки два 
фас ц[икули], які відносяться до справ «Укр[аїнського] Нац[іонального] 
Му зею» у Л[ь]в[ові]18, отже музею Митроп[олита]. Є теж всі геогр[афічні] 
кар ти австр[ійського] «Геогр[афічного] Інст[итуту]», отже карти Гене
р[аль ного] Штабу. Дуже багато є книжок Д[окто]р[а] Наз[арука] «Рік на 
ве л[икій] Укр[аїні]» і сотн[ика] о. Левицького19 «Укр[аїнська] Г[алицька] 
А[р мія] на вел[икій] Україні». Натомість майже нічого із бібліот[еки] ук
р[аїнських] революціонерів. Є теж трохи шкільних під ручників, а на віть 
протоколи матуральної укр[аїнської] гімназії, як теж зшит ки із шкіль
н[ими] задачами. Безперечно, що серед того моря актів і справ зна хо
ди ться і дуже багато таких речей, які є цінні і мають загальну ве лику 
ар хівальну вартість. Але на це треба дуже багато часу.

* Залишилось.
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8) А тепер відносно справи коштів фільмування: Від 1–100 фільмів 
коштує по 2 авст[рійських] шил[інгів] від сторінки. Понад 100 коштує 
кожна сторінка 1.30 авст[рійських] ш[илінгів]. Все одно чи розходиться 
о 1000 чи 100 000 сторінок.

Фотограф архіву, в якому є «Справа», не робить дублетів і тому 
треба би йому платити за кожний дублет теж по 1.30 ш[илінгів]. Я одначе 
думаю, що 1000 $, які Ви сподіваєтесь назбирати, ледве вистарчать до 
перефільмування «справи» і то тільки один раз, якщо ми фільмували [б] 
весь матеріал, який там знаходиться. Я був би дуже за тим, бо мені прямо 
неможливо є осудити, що саме є важним із того всього, бо я не в силі – 
із огляду на мої слабі очі – цього всього зчитати, хоча я працюю і буду 
дальше цілий день працювати. Багато записок є роблені олівцем і то 
дуже невиразно; я буду мусити добре контролювати фотографа, власне 
відносно тих записок.

9) Вчора одержав я лист п. Ч., який мені повідомив про висилку. По 
одержанню я в листі до Вас потверджу її відбір. 

Це було би все. Багато того назбиралося і дуже хаотично я про це все 
Вам написав. Вибачайте за це і – будь ласка – упорядкуйте це все Собі як 
належить. Я пишу так, як думка приходить. Мені остає* тепер тільки одна 
неділя на поладнання кореспонденції, яка нагромаджується впродовж 
цілого тижня; а в додаток – як саме сьогодні – і відвідини обов’язкові.

Очікуючи Вашої негайної відповіді остаю із висловами високої до 
Вас, В[ельми]п[оважний] П[ане] Докторе, пошаною – 

Подивляю Ваш ідеалізм!

Архів професора Олега Горникевича (Відень, Австрія), арк. 1–3. Машинопис. 
Відпуск (українською мовою польською транслітерацією).

№ 5

ЛиСТ Д[ОКТО]РА Є. ЗиБЛІКеВиЧА ДО о. Т. ГОРНиКеВиЧА

12 лютого 1962 р., Філадельфія

Високопреподобний і Дорогий Отче Професоре.

Прийшовши сьогодні ввечорі до дому з редакції, застав Вашого цін
ного, можна сказати, історичного листа, за якого дуже сердечно дякую.

З’ївши обід, чи там вечерю, сідаю і пишу цього листа, маючи ще трохи 
хаос у голові від прочитаного з масою різних важливих інформацій. Буду 
старатись у ході писання якось посеґреґувати акцептоване під першим 
враженням прочитаного.

На самому вступі хочу сказати, що для мене Ваші опінії** і Ваші 
суґґестії в усіх справах, зв’язаних із мікрофільмуванням, є згори спри
ємливими, бо у Вас те саме бажання, ті самі підходи і той самий пієтизм 
для Л[ипинського], що й у мене чи найближчих до мене людей тут.

* Залишається.
** Думки.
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Я дякую Вам за Ваше ласкаве наставлення консультуватись із мною 
щодо селекції матеріялів більш чи менш конечних до фільмування (з ува
ги на обмеженість фондів), але якщо б прийшла хвилина, що треба було 
б самим приймати рішення в якійсь справі, навіть на поважнішу суму, то 
Ва ше самостійне рішення я згори вповні акцептую.

Загальні межі видатків на фільмування, якими Ви і ми можемо роз
по ряджати, є плюсмінус $ 1000. Переступлення тієї суми на 100 чи 200 
до лярів є в міру конечности можливе. Я маю вправді нові задекляровані 
суми, але я рахуюся, що це поки що тільки задекляровані суми, і з тим, 
що з готових мікрофільмів треба буде тут робити фотографічні по біль
шен ня, що зв’язане при найменше з такими самими видатками, як за мік
рофільмування.

йдучи по лінії Ваших ласкавих інформацій і запитів, я дякую Вам 
за дотеперішній і майбутній високожертвенний труд, і за Ваше рішення 
найняти архівального фотографа і окремого урядовця для помочі Вам 
при сортуванні матеріялів. При цій нагоді хочу сказати, що на Ваші 
дрібні витрати (наприклад, на папіроски для когось, хто Вам помагає, чи 
буде помагати, чи на якийсь малий презент для когось із управи архіву 
за якусь чемність для Вас), я перешлю Вам на днях $ 25 від «Америки». 
З цієї дрібної квоти не потребуєте вираховуватись.

Дякую Вам за Ваші інформації відносно ціни за мікрофільмування 
(1.30 шілінґа за сторінку при відношенні 1 доляр = 25 шіл.). Ціна при
ступна і дешевша, ніж у нас, а виконання правдоподібно добре, згідно зі 
заявою директора архіву.

А тепер я хотів би висловити мій особистий погляд, прийнятий на 
швидку руку, про вибір ключа для оцінки ступеня важности і вартости 
матеріялів, готових до мікрофільмування. Може добре буде, коли підійдемо 
до тої справи зі становища елімінації* того, що нам принайменше поки 
що не видається конечним до фільмування, маючи весь час на увазі 
обмеженість фондами. Я думаю, що до категорії не конечних поки що до 
фільмування матеріялів належать рукописи і машинописи таких праць 
Л[ипинського], які вже появилися одним чи кількома виданнями в друку, 
отже: «Листи», «Україна на переломі», «Хам і Яфет», «Хліборобська 
Україна», «Релігія і Церква в історії України», «Покликання Варягів, чи 
організація хліборобів». Я просив би казати сфільмувати тільки (поки що) 
титулову, себто першу сторінку кожного такого рукопису чи машинопису 
і по одній сторінці з тексту, де найбільше коректур, чи уваг Л[ипинського] 
на марґінесі сторінки. Це для того, щоб зробити з цього мені тут кліше до 
збірника, як ілюстрацію до техніки і способу опрацьовування скриптів 
Л[ипинськ]им.

Зате такі (і подібні) рукописи чи машинописи, як наприклад: «Траге
дія укр[аїнського] Санчо Панча», «Духова праця та розвиток укр[аїнської] 
нації до війни» (яких я ще не бачив виданих друком), чи «Бюлетені ч. 2 
і 5 Головн[ого] Секрет[аріату] Укр[аїнського] Стягу в Подєбрадах», або 
«Ліпінськи гербу Бродзіч…» і т. п. – треба в цілости сфільмувати.

* Визначення, висвітлення.
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Великої вартости є напевно, якщо не все, то величезна більшість, 
матеріялів у 25 «Бріфорднерах», в яких, крім великої вартости листів 
до Л[ипинського] і його відповідей, може є ще якісь важливі рукописи 
і машинописи. Зорієнтувавшись щодо цих «Бріфорднерів», Ви самі 
зможете вирішити, що є менше важне. Майте одначе наставлення сфіль
мувати радше 10 маловажних сторінок, ніж пропустити одну великої ва
ги сторінку.

Не меншої ваги є 15 фасцикулів різних записок і нотаток на тер мі
нарахкалєндарях, чи витинках газет, бо це є найцінніші для пізнання кож
ної людини перші і безпосередні реакції Л[ипинського] на різні актуальні 
проб леми і справи біжучого дня. Як Ви сказали, в цих фасцикулах є також 
ру кописи і машинописи друкованих уже праць Л[ипинського], і про це 
я вже висловив свою думку.

Я спинився на трьох категоріях названих Вами дуже цінних ма те рі я
лів. Рішайте сами, в якій черзі їх фільмувати.

Крім цих трьох категорій Ви називаєте четверту, а саме матеріяли, 
які відносяться до діяльности Л[ипинського], як посла у Відні. Що 
з 4ох скринь актів посольства залишилося, Ви не вспіли провірити. 
Якщо зможете ці всі акти провірити, то це дасть Вам погляд на ступні їх 
цінности і важности для ролі Л[ипинського] і для нашої історії взагалі.

Пята категорія – це різні дрібні посвідки, умови купна, приватні, 
особисті документи, аптекарські рецепти і посвідки ваги, рецепіси листів 
та їх реєстри і т. д. Всі вони мають не тільки архівальну, але й практично
дослідницьку вартість. Малого і однородного формату папірці можна 
б наліпити на один чи кілька аркушів і разом сфільмувати.

Шоста категорія, це ілюстраційний матеріял різного роду, з фо то гра
фі ями Л[ипинського] включно. Це також дуже важливі речі для збірника. 
Про шу ласкаво переслати мені фотографії від пані Залозецької, які по 
зроб ленні кліше зараз же відішлю назад. Прошу тільки про якнайліпше 
опа ковання і заввагу на конверті, щоб поштарі цього не згинали. Прошу 
та кож про Зальцведельський «Шлях», згл[ядно] ілюстрації в ньому, як 
та кож рисунок Л[ипинського] враз із підписом. Може з часом ще щось 
по паде Вам у руки, а я бачу, що маєте щасливу руку, то пришліть мені. 
Ду маю, що все те, що Ви знайдете з Л[ипинського] у Відні, а інші віддані 
спра ві люди по різних інших містах – це буде остання можливість зібрати 
ра зом принайменше велику частину спадщини Л[ипинського]. Це, на мій 
по гляд, остання шанса, бо час дуже скоро затирає всякі сліди.

Окрема справа з досі Вами згаданих у листі – це мемуари дра Олес
ниць кого20. В цій справі я напишу Вам у дальшому листі.

Дякую Вам за Вашу готовність контролювати фільмування скриптів* 
писаних блідо олівцем чи пером.

Чи не добре було б дати зробити печатку, наприклад із буквою «В», 
яка означала б, набита на якомусь фасцикулі чи акті, що даний матеріял 
із «справи» ще не був сфільмований.

* Рукописів.
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Прошу ласкаво добре поінформуватись, як опаковувати фільмові 
ленти при їх пересилці до мене. А може було б добре, щоб пересилкою 
зайнявся сам «Штатсархівум»*?

Тепер кілька слів про справи видання Ваших споминів окремою 
книжкою21. Буду шукати накладця**, але великих надій не маю. Якщо не 
найду його тут, то попробую шукати його в Німеччині, або Франції, де 
друк і переплет щонайменше на половину дешевший, ніж тут.

У найбільшій пошані до Вас і безмежній вдячности для Вас за те, що 
Ви зробили і робите для нашої спільної справи, вітаю Вас усім добром

Ваш
Зиблікевич [підпис].

P. S. В найближчих дня перешлю Вам дальших 200 долярів. Зиб лі
кевич.

Архів професора Олега Горникевича (Відень, Австрія). Машинопис. Оригінал.

1 йдеться про збірник «Z dziejów Ukrainy», виданий В. Липинським у Кракові 
в 1912 р.

2 Горникевич Мирон (1886–1959) – український грекокатолицький священик, 
цер ковний та громадський діяч. Народився у с. Розділ жидачівського повіту в Га
личині. З 1904 р. студіював богослов’я у Львові, згодом в Інсбруку (Австрія); 1913 р. 
отримав ступінь доктора теології Віденського університету. У 1923 р. був при зна
чений митрополитом А. Шептицьким парохом Церкви св. Варвари у Відні. За до ру
ченням митрополита А. Шептицького перейняв опіку над архівними збірками уряду 
УНР та архівом В. Липинського у Відні. З 1945 р. – генеральний вікарій віденського 
архієпископа для українців в Австрії.

3 Шептицький Андрей (1865–1944) – видатний український церковний, гро
мадський та культурний діяч, граф. Митрополит Галицький, глава Української греко
ка толицької церкви. Зробиив вагомий внесок у збереження українських історичних 
та культурних пам’яток, заснувавши Національний музей у Львові, а згодом його 
осередок (філію) у Відні, де зберігались у міжвоєнний період архівне зібрання уряду 
ЗУНР та архів В. Липинського.

4 Кир Іван – Бучко Іван (1891–1974) – архієпископ, український церковний і гро
мадський діяч. Освіту здобув у львівській Академічній гімназії, а згодом у Римі (1911–
1915). Висвячений на священика у 1915 р. У 1939 р. – візитатор українських колоній 
у Пів денній Америці, згодом генеральний вікарій Філадельфійського екзархату 
в Пів нічній Америці та душпастир Ньюйорку. З 1942 р. постійно мешкав у Римі, 
пред ставляючи у Ватикані інтереси української церкви. З 1946 р. – апостольський ві
зи татор українців у Західній Європі. Опікувався українськими архівними зібраннями 
в емі грації. Сприяв праці о. Теофіла Горникевича із упорядкування архівних ма
теріалів В. Липинського та уряду ЗУНР.

5 Кочубей Микола – український громадськополітичний діяч, публіцист, князь. 
Один із засновників Українського союзу хліборобівдержавників, активний діяч 
геть манського руху в еміграції.

6 йдеться про архівну колекцію Наукового товариства імені Шевченка в Європі 
(Сар сель, Франція).

7 ЗалозецькийСас Володимир (1896–1959) – український вчений мистецтво
знавець та громадськополітичний діяч. Викладав в Українському вільному уні вер

* Австрійський державний гімн.
** Видавця.
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си теті в Празі, Українському науковому інституті в Берліні. З 1947 р. – професор 
уні верситету в Ґраці (Graz), Австрія. Послідовник і політичний однодумець В. Ли
пин ського.

8 «Америка» – український католицький часопис, який видавався у Філадельфії 
(США) з 1912 р. У різні часи його редагували О. Назарук, В. Лотоцький, 
Л. Цегельський, Г. Лужницький, Є. Зиблікевич.

9 Назарук Осип (1883–1940) – український громадськополітичний діяч, жур
наліст, за фахом – адвокат. Входив до складу урядів УНР та ЗУНР. Був членом Ук
раїнського союзу хліборобівдержавників, одним з ідеологів консервативного руху. 
Перебуваючи в еміграції в США, редагував часопис «Америка».

10 йдеться про «Хліборобську Україну» – неперіодичний орган Українського 
союзу хліборобівдержавників, який видавався у Відні в 1920–1925 рр. за редакцією 
В. Липинського.

11 йдеться про працю В. Липинського «Трагедія українського Санчо Панча (Із 
записної книжки емігранта)», виданої 1920 р. під псевдонімом В. Правобережець.

12 йдеться про монографію про рід Липинських «Lipińscy herbu Brodzicz і herbu 
Gozdawa, monografia historycznogenealogiczna» Казімєжа Пуласького, яка вийшла 
у Відні 1922 р. у кількості 100 примірників на правах рукопису.

13 «Шлях» – часопис з тижневим ілюстрованим додатком, який видавався 
у 1919– 1920 рр. у таборі полонених вояківукраїнців у Зальцведелі (Німеччина) за 
ре дакцією З. Кузелі.

14 йдеться про Українську партію соціалістівреволюціонерів (УПСР), частина 
членів якої наприкінці 1919 р. емігрувала до Відня, де у 1920 р. було створено «За
кордонну делегацію УПСР» (до складу якої входили М. Грушевський, М. Шраг, 
М. Чечель та ін.). Частина закордонного архіву УПСР зберігалась у Відні разом із 
іншими збірками митрополита Андрея Шептицького.

15 «Український Скиталець» – часопис (місячник, згодом – двотижневик) вій
ськової еміграції ЗУНР. Виходив у 1920–1923 рр. у Ліберці, йозефові та Відні.

16 Український Червоний Хрест (УХЧ) був заснований у квітні 1918 р. з ініціативи 
Всеукраїнського з’їзду лікарів у Києві. Серед організаторів УХЧ були лікарі Є. Лу
касевич та В. Матюшенко (згодом – голова Закордонного бюро УХЧ). УХЧ спів
пра цював з Міжнародним комітетом Червоного Хреста в женеві, представником до 
яко го був Є. Бачинський.

17 йдеться про уряд ЗУНР, очолюваний Президентом Є. Петрушевичем.
18 Національний музей у Львові був заснований митрополитом Андреєм Шеп

тицьким у 1911 р. внаслідок реорганізації Церковного музею. Ця культурна установа 
мала не тільки збирати та зберігати історичні пам’ятки, але й організовувати їх ви
вчення, видання та популяризацію. У 1926 р. митрополит прийняв рішення про ор
га нізацію осередку (філії) Національного музею у Відні з метою зберігання в ньому 
ар хівів української еміграції.

19 Левицький Осип (1886–1973) – військовий та культурноосвітній діяч, сотник 
Української Галицької Армії, редактор часопису «Український пластун» (1920–1924). 
Автор спогадів «Галицька Армія на Великій Україні» (1921).

20 Олесницький Євген (1860–1917) – український громадськополітичний діяч, 
адвокат, публіцист родом з Галичини. Освіту здобув у Львівському університеті. 
Діяч народовецької, згодом Національнодемократичної партії. У 1907–1917 рр. був 
послом до віденського парламенту. Автор спогадів «Сторінки з мого життя».

21 йдеться про подорожні записки о. Теофіла Горникевича «ВіденьЦаргород
Ате ни», які були опубліковані в часопису «Америка» у 1961–1962 рр., а 1964 р. ви
йшли окремою книгою.


