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ГОЛОВНИЙ ПЕРІОД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 
ОЛЕГА КАНДИБИ: 1931—1940

Після одержання докторату в 1930 році, Олег Кандиба віддає себе 
повністю науково-дослідчій і педагогічній високошкільній праці. Без 
перебільшення можна ствердити, що цей час до вибуху Другої світо
вої війни є золотою добою його наукової діяльности і творчости, яка 
охоплювала різні країни в Европі, а також в 1938 році Америку. В 
тому часі Олег Олександрович співпрацює в різних наукових уста
новах, публікує свої наукові праці в престижевих міжнародних на
укових виданнях, бере участь в різних наукових з ’їздах, провадить 
систематично свої археологічні дослідження і в міжнародньому на
уковому житті здобуває собі авторитет здібного, молодого археолога- 
спеціяліста європейської неолітичної кераміки. Якщо взяти до уваги, 
що цей період охоплював приблизно дев’ять років його ДІЯЛЬНОСТИ —  
тоді можна прийти до висновку, що О. Кандиба в короткому часі дав 
тривалий науковий вклад в українське наукове і міжнародне життя і 
став видатним українським науковцем.

Не можна переочити, що його науїкова праця розвивалася пара
лельно із йото поетичною творчістю і суспільною, культурницькою і 
політичною діяльністю в 1930-их роках. Ці різні ділянки аяктивности 
О. Кандиби часто були внутрішньо між собою пов’язані. Наприклад, 
існує безпосередніш зв’язок між його археологічною працею і тема
тикою деяких поезій Ольжича. Подібно справа мається з його науко
во-організаційною і суспільно-політичною діяльністю в тому періоді. 
На увазі маємо його ініціятиву в організації Українського Наукового 
Інституту в Америці. Таких прикладів можна б знайти більше.

Реконструкція а насвітлення наукої діяльности О. Кандиби до 1940 
року є доволі важка з огляду на брак повної архівної та іншої доку
ментації його праці. Проте віднайдені нами нові архівні джерела і інші 
матеріяли дозволяють на повніше насвітлення головного періоду на
укової діяльности і творчости Олега Олександровича.

Головну добу наукової діяльности О. Кандиби можна умовно поді
лити на два хронологічні суб-періоди. Перший охоплює роки 1931 до 
1937 включно і в ньому домінує його науково-дослідча і високошкіль- 
на педагогічна діяльність. Другий суб-період триває від 1938 року до 
початку 1940 і в ньому висувається на перше місце науково-організа- 
ційна праця О. Кандиби, яка охоплює творення наукових і освітних 
силових центрів розбудови української національної культури. Очо-
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лення О. Кандибою Культурної Референтури Проводу Українських 
Націоналістів в 1937 році має безпосередній вплив на цей 'суб-період 
його діяльности. Звичайно ця хронологічна періодизація наукової ді- 
яльности О. Кандиби є умовна — ці два субчперіоди в деяких ділян
ках його праці себе покривають і не творять замкненої цілости. Тому 
не менш важливим, на нашу думку, є визначити головніші ділянки йо
го діяльности, які заслуговують на окреме вивчення. Тут в першу чер
гу треба згадати його наукову творчість, його співпрацю з амери
канськими науковими установами від 1932 до 1938 років, і його орга
нізацію Українського Наукового Інституту в Америці. Ці ділянки його 
наукової діяльности розглядаємо в окремих підрозділах нашої ираці. 
На окрему увагу заслуговує рівночасно його редакційна -праця науко
вих і науково-популярних видань і його вклад в розбудову окремих 
ділянок української культури, які були пов’язані посередньо або без
посередньо із науковими зацікавленнями О. Кандиби, з його розумін
ням української науки в контексті розбудови української національної 
культури.

Як бачимо хронологічна і предметна-«тематична» періодизація «зо
лотої доби» наукової діяльности О. Кандиби себе доповнюють і дуже 
часто зазублюються. Вони віддзеркалюють многогранність і багато- 
вимірність наукової праці молодого і вийнятково здібного українсько
го ученого.

Розгорнення наукової праці: 1931— 1932

Дмитро Дорошенко у своїй доповіді про здобутки українського на
укового життя на еміграції, виголошеної на відкритті «Другого укра
їнського наукового з’їзду в Празі» в березні 1932 року, згадує про до
слідження О. Кандиібіи разом із відзначенням ираці «молодих дослід
ників »-археологів Я. Пастернака, Л. Чикаленка і І. Борковеького.55 
Ще докладніше про наукову діяльність молодого археолога говорив 
на тому самому з ’їзді Вадим Щербаківський, який відмітив його на
укові друковані праці, його студії неолітичної культури на Україні і 
наукові реферати О. Кандиби на форумі Українського Історично-Філо- 
логічного Товариства в Празі.56 Українські видатні науковці вже на 
початку 1932 року уважали 25-літнього Кандибу за поважного і здіб
ного археолога і ставили його наукову діяльність поруч наукової пра
ці його старших колег Я. Пастернака, Л. Чикаленка та інших. Ця 
оцінка молодого науковця видатними українськими вченими із стар
шого покоління була зовсім справедлива і об’єктивна. Чеські наукові 
установи і археологи також цінили ’працю молодого українського на
уковця і матеріально піддержували його археологічно-д ослі дну працю.

55 д . Дорошенко, «Наукова праця української еміграції за десять років 
(1922—1931), Тризуб (Париж), ч. 16, 1932, стор. 10.

56 в. Щербаківський, «Праця в галузі археолоґії», 2. Український Науко
вий З'їзд у Празі, Прага 1934, стор. 52—53.



ГОЛОВНИЙ П Е РІО Д Н А У К О В О Ї ДІЯЛ ЬН О СТИ  О. К А Н Д И Б И  . 39

У лютому 1931 року О. Каїндиба одержав від Слов’янського інсти
туту в Празі (Slovansky ustav) поважну наукову стипендію в сумі двох 
тисяч чеських корон на студійну породож в Німеччину і Австрію для 
збирання матеріялів для його дальших студій культури неолітичної 
кераміки. У тому часі Слов’янський інститут очолював його колишній 
професор Любор Нідерле, який повністю піддержав наукову працю 
свого бувшого студента і здібного молодого археолога.57

На основі звіту днра О. Кандиби про використання дотації Сло
в’янського інституту58 доволі точно можемо відтворити хронологію йо
го наукової поїздки і праці в 1931 році та подати інформації про її 
висліди. На нашу думку, 1931 рік до певної мііри був переломовим 
в науковій діяльности О. Кандиби, якщо ідеться про його зв’язки та 
співпрацю з європейськими археологами і науковими установами, а 
також публікацію його наукових праць в поважних наукових періо- 
диках.

У звіті О. Кандиби читаємо, що між 26 березня і 8 квітня він пе
ребував у Відні, де вивчав різні неолітичні пам’ятки в передісторич
ному відділі «Naturhistorisches Museum», зокрема археологічний мате
рія л із Семитородщини, Шипинців на Буковині із Городниці в Гали
чині. Цікаво відмітити, що про цей побут у Відні О. Кандиби згадує 
у своїх спогадах Павло Маценко. Він іпише :про Олега, як «зрівнова
жену, скупу на іслова й певну себе молоду людину» і рівночасно зга
дує один цікавий епізод, який характерний для наукової його праці. 
Маценко пише: «Працюючи в музеї, він завжди знаходився в підне
сеному настрої. Якось повернувся з музею схвильованим і видивив
шись на мене сказав: „Я вже не можу стерпіти, але прошу затримайте 
це, що окажу, тільки для себе. Можете собі уявити, сьогодні тутеш- 
ний славний кустос так міг страшенно помилитися! Він показував 
клясифіковані ним збірки й про одну з них сказав, що вона походить 
з 1000 року перед Христом. . .  А я її перед тим оглянув і записав собі, 
що вона напевно походить з 2000 року перед Христом. Подумайте, та
кий учений помилився на 1000 років”».59

57 Слов’янський інститут в Празі був створений за ініціятивою чеського 
президента Томаса Масарика в 1920 році. Першим головою С.І. був проф. Л. 
Нідерле (до 1932 року включно). При Інституті була створена «Слов’янська 
бібліотека», одна із найбагатших наукових бібліотек у Східній Европі. Про 
діяльність Слов’янського Інституту див.: «Slovansky ustav», Ottuv Slovmk 
Nauöny Nove Doby. Dodatky... Praha, 1939, p. 1406.

58 Про одержання стипендії д-ром Кандибою від Слов’янського інститу
ту подано в річнику Slovansky ustav, vol. 4, 1931, p. 78. Звіт О. Кандиби про 
його діяльність міститься в тому самому томі. Див.: «Zpräva Dra Oleha 
Kandy by o użiti studijni podpory», op. cit, p. 113. Повний текст звіту в чесь
кій і його український переклад зладжений д-ром М. Антоновичем пода
ний в «Додатках», ч. 4.

59 Павло Маценко, «Олег Кандиба», Новий шлях (Вінніпег1, ч. 100 (22 
грудня) 1945. Маценко пише, що про приїзд Олега до Відня повідомив його 
окремою листівкою Олесь. Видно, що батько Олега пильно слідкував за 
його науковою працею.
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Як бачимо молодий аірхеолог також емоційно реаґував на деякі 
археологічні проблеми і це свідчить, що він цілим своїм єством був 
захоплений своїми археологічними і науковими дослідженнями.

З Відня поїхав Олег до Берліну, де перебував від 1 травня до 1 
липня 1931 року, досліджуючи археологічні пам’ятки в «Märkisches 
Museum» -і «Museum für Völkerkunde» (передісторичний відділ). У Бер
ліні він, як згадував, мав можливість опрацьовувати матерія л з різних 
сторін середньої і південносхідньої Европи, а зокрема зосередив свої 
досліди над вивченням пам’яток із Шипинців на Буковині та з Куку- 
тені в Молдавії. Опісля протягом трьохтижневої поїздки відвідав му
зеї в Штральзунд, Росток, Любек і Гамбург з метою, як згадував, 
ознайомитися з передісторією нордійської області.

У вищезгаданому звіті О. Кандиба вказує на важливість його архе
ологічних досліджень у Відні і Берліні, завдяки яким він міг устано
вити тісний зв’язок між культурою мальованої кераміки в Україні і 
в південно східній Европі. »Частинні результати його наукових дослі
джень, О. Кандиба друкує в поважному чеському журналі «Огляд пе
редісторичний»60 і в серійному науковому виданні «Пам’ятки архео
логічні».61 Отже в 1930 і 1931 роках він започатковує свою співпрацю 
в поважних наукових серійних виданнях. Наукову творчість О. Кан- 
диби до 1940 року обговорюємо в окремій частині нашої праці.

На окрему увагу заслуговують науковіі зв’язки Олега Олександро
вича в тому часі. З його статтей знаємо, що в 1931 році він тісно спів
працював з своїм колишнім професором А. Стоцьким, який тоді очо
лював Археологічний інститут в Карловому університеті,62 а також
з д-р Ю. Неуступким з Народнього Музею в Празі. Також віін тісно 
співпрацює з українськими науковцями Я. Пастернаком і Ю. Полянсь- 
ким із Львова, австрійськими вченими Й. Баєром іі Е. Бененґером з 
Відня, німецькими професорами П. Шмідтом і В. Унверзактом з Бер
ліну та іншими науковцями.63 Також у 1932 році О. Кандиба нав’язав 
тісну співпрацю з американськими археологами і американськими на
уковими установами, яка тривала майже повних п ’ять років. Цей суб- 
період його науково-дослідчої праці обговорюємо в окремому підроз
ділі нашої розвідки.

Як бачимо в ранніх 1930-их роках О. Кандиба зумів розбудувати 
свої зв’язки і нав’язати тісну співпрацю з європейськими і американ
ськими науковцями і науковими установами. Це свідчить позитивно 
про його науково-організаційні здібности. Вже тоді О. Кандиба був 
реопектований неукраїнськими і українськими науковцями, як здібний

60 Oleh Kandyba, „Kamenne n&stroje neolithicke malovane keramiky v Ha- 
lici“, Obzor praehistoricky, vol. IX, 1930—35, pp. 32—56.

61 Oleh Kandyba, „Trypilske pamatky ve sblrkach Archeologick6go usitavu 
Karlovy university“, Pamatky archeologicke, vol. II, 1932, pp. 35—38. (Та
кож окрема відбитка).

62 o. Kandyba, op. cit., p. 3.
63 O. Kandyba, „Kamenne nastroje...“, op. cit., p. 52.
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і видатний археолог і спеціяліст від неолітичної мальованої кераміки 
в Евроіпі.

У червні 1932 року О. Кандиба перевів рятункові розкопи чотирьох 
кістякових поховань ранньої бронзової доби в Кобилісах біля Праги. 
Його короткий звіт про ці розкопи знаходимо у вже згаданому чесь
кому виданні «Пам’ятки археологічні».64 Беручи до увіаіги всі його ін
ші наукові і культурні зайняття, можна ствердити, що він був вий
нятково запрацьованою і зайнятою людиною.

У зв’язку з науковою діяльністю Олега Кандиби важливо відзна
чити його безпосереднє зацікавлення в популяризації археології, як 
науки і археологічних знахідок в .популярних українських і чеських 
часописах і журналах у формі коротких інформаційних статтей.65 Уже 
в 1931 році Олег звертається до редакції львівського часопису «Новий 
час» і пропонує свою співпрацю. Д-р Мирон Коновалець, редактор 
«Н.Ч.» відписав молодому -археологові, що приймає його -пропозицію 
«в справі фахових нарисів з української передісторичної минувши
ни» і «за них редакція платитеме Вам гонорар». Рівночасно він за- 
значував в цьому листі, щоб нариси були «по змозі як найкоротші, бо 
лише такі читачі найрадше читають».66

Подібну співпрацю зав’язав Кандиба з празьким ілюстрованим 
тижневиком «Pestry ty den», в якому друкував свої популярні статті 
на різні археологічні теми.67 Свої інформаційно-популярні статті з 
археологічною тематикою О. Кандиба містив в інших популярних чесь

64 Oleh Kandyba, „tJneticke hroby z Kobylis“, Pamatky arćheologicke, op. 
cit., p. 46-47. Дві популярні статті О. Кандиби про ці розкопи появилися також 
в чеських часописах: Dr. О. Kandyba, „Na stope pravekych lupiću“, Praź- 
sky ilustrovany spravodaj, nr. 47 (573), 20. XI. 1931 («На сліді старовинних 
розбійників»); „Z novych vyzkumu praehistorickeho oddeleni Narodmho mu
sea v Praze: Gallske pamatky“, Pestry tyden, 16. I. 1932 («Із нових дослідів 
передісторичного відділу Народнього музею: ґаллійські пам’ятки»). Коротка 
стаття за підписом К. О. появилася в Vecerni Сеэкё Slovo, 27. XI. 1931. Прав
доподібно це була стаття О. Кандиби. Треба згадати, що перші дві статті 
О. К. є ілюстровані. Також про розкопи Кандиби згадується в статті «Сіт 
bylo v pośledni dobe nejvlc obohaceno praehistoricke oddeleni Narodmho 
musea v Praze», Narodni politika, 16. I. 1932.

65 Цікаво згадати, що автор першої статті про наукову діяльність О. 
Кандиби, на основі популяризації О. Кандибою археологічної тематики в 
популярних виданнях, приходить до висновку, що «д-р О. Кандиба ніколи 
не був кабінетним ученим і свої знання передавав широким колам насе
лення». Див.: Проф. Д., «Пам’яті археолога д-ра Олега Кандиби», цит. пр., 
стор. 6. Опрацювання О. Кандибою популярно-археологічних статтей не має 
нічого спільного з «кабінетним» чи «не кабінетним» стилем наукової робо
ти археолога, а кріїм того археологічна метода досліду є інша від других 
дисциплін і такі висновки автора незрозумілі без додаткового пояснення.

66 Лист М. Коновальця до О. Кандиби ©ід 26 серпня 1931 р. Копію цього 
листа я одержав від д-ра Дм. Штогрина, за ще складаю йому щиру подяку. 
«Новий час» — львівський ілюстрований щоденник був одним із найпопу- 
лярніших українських часописів в Галичині.
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ких та інших виданнях. Бін ішов слідами своїх старших колет-архео- 
логів, зокрема Я. Пастернака, який також містив багато інформатив
них статтей із археологічною тематикою в українській і неукраїнсь
кій пресі. Популяризаїція наукових археологічних досліджень серед 
читачів популярних газет і журналів вказує на те, що О. Кандиба 
хотів познайомити ширші кола громадянства з науковою археоло
гічною та історичною тематикою.

Активна участь О. Кандиби в наукових з’їздах становить окрему 
і важливу ділянку дослідження й о і г о  наукової дііяльности в даному 
періоді. На увазі маємо йото участь в організованому українському і 
міжнародному науковому житті, яка проявлялася головно у виголо
шуванні О. Кандибою наукових доповідей на різних наукових фору
мах, а також йоіго участь в обговоренні наукових рефератів інших до
повідачів.

У березні 1932 року в Празі відбувся «Другий український з’їзд», 
організований Українським Науковим Комітетом в Празі, як надбудо
вою українських еміграційних наукових установ і репрезентанта 
українського наукового життя на міжнародному форумі Інституту між
народної інтелектуальної співпраці при Лізі Націй. Без перебільшен
ня можна ствердити, що Перший і Другий українські наукові з ’їзди 
в Празі (1926 :і 1932) були найвидатнішими загальними українськими 
науковими з’їздами в Західній Европі до вибуху Другої світової вій
ни.68

У списках членів Другого наукового з ’їзду О. Кандиба є записа
ний, як «Асистент при Катедрі Археології УУ в Празі».69 Він виголо
сив дві доповіді, а також брав активну участь в Обговоренні науко
вих рефератів інших доповідачів. Першу доповідь н. т. «Розвиток 
української мальованої неолітичної кераміки» О. Кандиба виголосив

67 Лист д-ра Маркалюса, головного редактора тижневика «Pestry Tyden» 
до О. Кандиби від 3 листопада 1931 року. В чеському виданні О. К. помі
стив такі статті: «Gallove a svet anticky», vol. 7, 1932; «Gallske pamatky»,
О. Кандиба містив свої популярні статті також у інших чеських журналах 
і часописах з яких згадаємо « Vecerni ceske -slovo», «Prazsk^ illustrovany 
zpravodaj», «Domov a svet». Назви деяких статтей в цих виданнях подані в 
бібліографії Дм. Штогрина, яка друкується в «Українському Історику». 
На нашу думку слід розділити наукові праці О. Кандиби від інформацій
них статтей з археологічною тематикою. Деякі з цих статтей знаходяться 
в архіві п. Катерини Лазор в Торонті, які передано до Архіву У.І.Т. (сек
ція: О. Кандиба).

68 Доволі докладні інформації про діяльність Українського Академічно
го Комітету в Празі знаходимо в праці Симона Наріжного, Українська еміг
рація, стор. 193—195. Докладні звідомлення про сесії і доповіді цих двох 
з’їздів знаходимо в д е о х  виданнях Українського Академічного Комітету: 
Український Науковий з'їзд в Празі, 3—7 жовтня 1926. Прага, 1926; 2. Укра
їнський Науковий З'їзд у Празі, Прага, 1934.

69 «Список учасників 2. Українського Наукового З’їзду», 2. Український 
Науковий З'їзд в Празі, цит. пр., стор. 10.
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21 березня на форумі Підсекції археології та історії мистецтва, яку 
на з’їзді очолював Вадим Щерб аківський. У доповіді археолог подає 
свою клясифікацію еволюції української мальованої кераміки і її ти
пологію (він визначує шість основних керамічних форм) і приходить 
до висновку, що розвиток української мальованої кераміки є безпере
рвний , органічний і без сумніву дуже довгий».70 Цікаво відмітити, що 
Володимир Сочинський у дискусії ствердив велику вагу типології О. 
Кандиби і встановлення еволюції мальованої кераміки для мистець
кої аналізи.

У пообідній сесії з ’їзду того самого дня О. Кандиба виголосив дру
гу доповідь н. т. «Українська мальована кераміка в європейському 
неоліті», в якій доказував спорідненість української кераміки з мол
давською і семегородською, які творять разом «вищу спільноту: укра- 
їнсько-румунську область». Дальше Кандиба обговорює два хроноло
гічні ступні «А» і «В» в розвитку української і європейської мальо- 
маної кераміки.71

Також треба згадати коротко про обговорення О. Кандибою інших 
доповідей виголошених на тому з ’їзді. Для прикладу згадаємо його 
критичні зауваги до доповіді Я. Пастернака п. н. «Унєтицька куль
тура в Галичині» в якій археолог доводив, що розкопані ним гроби 
в Поланах Золочівського повіту є безсумнівно пам’ятками унєтицької 
культури молодшої фази (прибл. 17 стол. перед Христом). Кандиба 
відкинув цю гіпотезу Пастернака і доказував, що розкопане гробови
ще не належить до унєтицької культури, а «може бути мова тільки 
про окремі подібні вияви одної доби».72 В обговоренні доповіді Ів. 
Раковського н. т. «Походження Слов’ян і українського народу зокре
ма з антропологічного погляду», О. Кандиба твердив, що археологіч
ні джерела заперечують твердження Раковського про суцільність на
селення енеоліту. Також висловлює свої критичні погляди відносно 
доповіді І. Борковськото н. т. «Погляди на походження білопотоцької 
культури» і висуває гіпотезу, що ця культура приходить аж після 
мальованої кераміки.

Обговорення наукових доповідей видатних українських археоло
гів і антропологів, вказує на те, що О. Кандиба критично підходив 
до різних гіпотез і також мав власні скристалізовані археологічні кон
цепції і не вагався на форумі наукових конференцій ставити свої 
власні гіпотези та наукові висновки. Тоді він мав всього 25 років.

"0 Д-р О. Кандиба, «Розвиток української мальованої неолітичної кера
міки», цит. пр., стор. 141. В додатку ч. 5 подаємо п о е н є  резюме доповіді О. 
Кандиби з огляду на рідкість видання, в якому вона друкувалася, і взагалі 
нечисленність матеріялів про наукову діяльність і творчість науковця.

71 О. Кандиба, «Українська мальована кераміка в європейському неолі
ті», 2. Український Науковий З'їзд у Празі, стор. 141—142. Повний текст 
резюме доповіді О. Кандиби подаємо в додатку ч. 6.

72 Цит. п р стор. 141.
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Також треба згадати, що з нагоди Другого українського з ’їзду в 
Празі відбулася зустріч українських письменників в якій О. Кандиба- 
Ольжич брав активну участь. У тому часі він був уже відомим укра
їнським поетом і культурним діячем.

Тісні зв’язки і співпраця О. Кандиби з провідними українськими 
письменниками і діячами культури мали велике значення в діяльно
сте О. Кандиби в 1930-их і 1940их роках, в яких він очолював Куль
турну Референтуру ПУН і розбудовував українське наукове та куль
турне життя. Це саме можна сказати про його співпрацю з провід
ними студентськими діячами і ЦЕСУС-ом, бо українській молоді та

Зустріч письменників з нагоди II Українського Наукового З'їзду в Пра
зі, березень 1932 року. Стоять: Мухін, О. Ольжич, Є. Маланюк, М. Чир- 
ський, Улас Самчук. Сидять: В. Коритникова-Равичева (з дому Валя 

Макаренко), Марина Антонович.

студентам Кандиіба присвячував велику увагу і ця ділянка його ді- 
яльности заслуговує на окреме дослідження.73

У 1932 році Олег -Олександрович продовжував свою співпрацю з 
Українським Історично-Філологічним Товариством в Празі, на фору
мі якого виголосив декілька наукових доповідей оов’язаеих з його 
археологічною іпрацею.74 Без перебільшення можна ствердити, що в

73 Короткі інформації про співпрацю О. Кандиби з українськими студен
тами знаходимо в праці Марка Антоновича, Нарис історії Центрального 
Союзу Українського Студентства (1921—1945). Мюнхен: Українське Історич
не Товариство (Серія монографії ч. 4), 1976, стор. 34, 39, 44.

74 Докладний реєстр доповідей О. Кандиби, виголошених на форумі УІФТ 
в Празі, знаходимо в праці С. Наріжного. До 1936 року на засіданнях Това
риства він виголосив 15 доповідей. Тут подаємо їх назви, які характеризу
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тому часі і пізніших роках О. Кандиба найтісніше співпрацював із 
УІФТ, яке стало одним .із найповажніших осередків українських на
укових сил в Західній Европі.

У серпні 1932 року (від 1 до 6) в Лондоні відбувся Перший Між
народний Коїнґрес Передісторичних і Протоісторичних Наук (The 
First International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences), 
в якому активну участь взяв О. К., виготовляючи наукову доповідь 
«Дністро-Дунайська неолітична область».75. Це був значний успіх мо
лодого українського археолога на міжнародному науковому форумі.

Декілька сліїв про характер і «ораторський стиль» доповідей на
уковця. О. Кандиба виголошував свої наукові доповіді ляпідарним 
науковим і як згадував, М. Антонович, «прозорим стилем».76 Говорив 
він коротко, ясно і це робило позитивне враження на слухачів. Цю 
ляпідаїрність вислову О. Кандиби зауважуємо також в його поезії та 
інших ділянках його діяльности.

ють його наукові зацікавлення в даному часі: 1) «Археологічні досліди на 
Галицькому Поділлі в 1928 та 1929 pp.»; 2) «Камяні вироби неолітичної ке
раміки в Галичині»; 3) «Розкопи гальського кладовища в Празі»; 4) «„Бінок
лі” Трипільської культури»; 5) «Археологічні розкопи американців у Юго
славії 1932 р.»; 6) «Розкопи Чехо-Словацького Державного Археологічного 
Інституту 1932 р. на Словаччині»; 7) «До неолітичної орнаментики Дністро- 
Дунайської области»; 8) «Подорож подунайських археологів по Югославії 
1933 р.»; 9) «Оббігова спіраля в орнаментиці Дністро-Дунайської области»;
10) «Розкопи Чеського Археологічного Інституту в літі 1934 р.»; 11) «Ши- 
пинське селище Трипільської культури»; 12) «Старчевська фаза середньо- 
дунайського неоліту»; 13) «Розкопи Чеського Національного Музею 1935 р.»; 
14) «До відносної хронольоґії європейського неоліту»; 15) «Техніка посуди
ни на ніжці подунайського неоліту». С. Наріжний, 15 літ діяльности Укра
їнського Історично-Філологічного Товариства в Празі (1923—1938), цит. пр., 
стор. 11—12. Цікаво підкреслити, що відносно кількости виголошених допо
відей в Товаристві, О. Кандиба перевищав свого старшого колегу-археолога
І. Борковського, який за цей час виголосив лише 7 доповідей (цит. пр., стор.
11). Більшість наукових доповідей О. Кандиби пропали у воєнних заверу- 
хах, а деякі збереглися в родинному архіві Катерини Лазор, був. дружини 
О. Кандиби. Його остання вичислена доповідь «Техніка посудин на ніжці 
подунайського неоліту» видруковано в Українському Історику, ч. 1—4, 1985.

75 Oleh Kandyba, “The Dniestro-Dunubian Region,” Proceedings of the First 
International Congress of Prehistoric and Protohistoric Sciences, August 1—6, 
1932, London: Oxford University Press, 1932, p. 27. Це резюме доповіді О. 
Кандиби виголошеної на конгресі. Виринає питання чи О. К. поїхав до Лон
дону і відчитав цю доповідь? Уважаємо, що його доповідь відчитав хтось 
інший. До 20 серпня 1932 року О. Кандиба брав участь в американській 
археологічній експедиції до Юґославії. Сумнівно, щоб він перервав свою 
археологічну працю і виїхав до Лондону. Обширнішу інформацію про цей 
конґрес подано в статті “International Congress of Prehistoric and Proto- 
historic Sciences,” Nature, vol. 192, March 26, 1932, pp. 479—480.

76 Лист Марка Антоновича до Л. Винара від 24 серпня 1984 року.
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Осінню 1932 року О. Каїдиба взяв участь в археологічних розкопах 
печери Доміка на Словаччині, які переводив днр Й. Бем (J. Böhm) з 
рамені чеського Державного Археологічного Інституту.77 В тому часі 
він тісно співпрацював з вищезгаданим інститутом -і видатними чесь
кими археологами. Не мас сумніву, що д-р Карло Бухтела (Karel Buch- 
tela), директор Інституту, високо цінив науково-дослідчу працю О. 
Кандиби і доволі часто запрошував його брати участь в археологіч
них експедиціях чеських археологів.

Завдяки зв’язкам і співпраці О. Кандиби з чеськими науковими 
установами, в 1932 році він зав’язує співпрацю з Американською 
Школою Передісторичних Дослідів та іншими американськими науко
вими установами, які улаштувували наукові експедиції американсь
ких археологів в Европі. Співпрацю Кандиби з американськими нау
ковими установами і археологами, обговорюємо в наступному роз
ділі нашої праці.

У тому часі Олег Кандиба був асистентом при катедрі археології 
в Українському Вільному Університеті і допомагав .проф. Вадимов! 
Щербаківському у веденні його археологічного семінара. О. Оглоблин 
писав, що В. Щербаківський «створив свою наукову школу, й серед 
учнів його були визначні археологи, як приміром Др. Олег Канди
ба».78 Ми знаємо, що О. Кандиба був студентом і асистентом В. Щер
баківського в УВУ, але не маємо відповідної документації, що він за
числяв себе до «школи» Щербаківського і поділяв його головні кон
цепції передісторичного розвитку України.79 В наукових працях О.

77 про цю археологічну експедицію в Словаччині доповідав О. Кандиба 
в УІФТ в Празі. Див. примітка ч. 74. Додаткові інформації знаходимо в чесь
кій газеті «Уесегпі Сезке 81оуо» (том XIV, ч. 294 за 27 грудня 1932), в якій 
появилася анонімна інформативна стаття п. н. «Рос^етпі Буаіуп^ ргауекеїю 
сіоуека V Потісі» (Підземна святиня передісторичної людини). Існує прав
доподібність, що автором цієї статті був О. Кандиба, який співпрацював в 
цій чеській газеті. її стиль писання подібний до інших інформативних стат- 
тей археолога. Гіпотезу Дм. Штогрина, основану на деякій словацькій га
зетній інформації, мовляв О. Кандиба брав участь в археологічних розко
пах на Словаччині «в ролі заступника і секретаря Американської Археоло
гічної Школи», у світлі доступної нам документації, треба відкинути. Не має 
жадних джерельних матеріялів, які вказували б на те, що Кандиба був 
«секретарем» цеї здогадної американської школи. Гляди Дм. Штогрин, «На
укова праця О. Кандиби-Ольжича», цит. пр., стор. 65.

78 О. Оглоблин, «Вадим Михайлович Щербаківський», Вістниіс, ч. З (89), 
1956, стор. 19.

79 у  попередній статті автор цеї розвідки писав, що наразі немає до
кладної і безпосередньої документації про студії О. Кандиби в УВУ. Див. 
Любомир Винар, «Наукова діяльність д-ра О. Кандиби», Український Істо
рик, ч. 1—4, 1985, стор. 58. Тепер нам пощастило віднайти нові архівні ма- 
теріяли, які дозволяють зробити певні уточнення. В родинному архіві Кан
диби (пані К. Лазор) віднайдено рукописи Олега Кандиби з його універси
тетських студій в УВУ в проф. В. Щербаківського. Ці записки переважно 
писані олівцем, а частинно чорнилом. Крім тексту вони містять деякі його
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Кандиби не знаходимо поважнішої згадки про його мниму приналеж
ність до згаданої школи. Також не можемо -переочити, що свій док
торат О. Кандиба одержав на Карлов ому університеті і був тіоно по
в’язаний з чеськими археологами. Можливо, що в майбутньому знай
демо відповідні матеріали, які піддержали б гіпотезу про членство 
О. Кандиби в «археологічній школі» Щербаківського. Не зважаючи на 
неповну і незадовільну документацію в цім питанню, знаємо, що О. 
Кандиба поважав В. Щербаківського за його наукову і високошкільну 
педагогічну працю. У .ранніх 1930-іих роках д^р О. Кандиба був виз
наний українськими і неукраїнськими науковцями за здібного і ви
датного археолога, -спеціяліста в ділянці мальованої неолітичної ке
раміки в Евро пі.

Співпраця Олега Кандиби з американськими науковими установами

Наукові зв’язки і співпраця О. Кандиби з американськими науко
вими установами і ученими в роках 1932—1939, становить вийнятково 
важливу ділянку його наукової діяльности в тому часі. Беручи до 
уваги, що до 1939 року зв’язки українських учених, які проживали 
в Евроіпі, з американськими науковими установами майже не існува
ли або були виїпадковонпринатідні, семилітня співпраця О. Кандиби
з американськими вченими у цьому відношенні унікальна і заслуго
вує на окреме обговорення. Розмір цієї розвідки дозволяє нам зупи
нитися лише на головних моментах цеї наукової праці, яка охоплю
вала три головні ділянки: археологічно-дослідчу працю, високошкіль- 
но-педагогічну діяльність і .публікацію йото наукових праць в амери
канських наукових виданнях.

Без перебільшення можна ствердити, що О. Кандиба своїм знанням 
і (поведінкою здобув повне признання американських науковців і на
укових американських установ і музеїв. У тому періоді наукової ді
яльносте д-ра О. Кандиби можна про нього говорити, як вийнятково 
здібного молодого археолога з міжнародною науковою репутацією.

археологічні рисунки. На основі цих матеріялів знаємо, що О. Кандиба в 
академічному році 1925/26 слухав курс Щербаківського «Доба мандрівки на
родів до князівської доби на Україні», а в 1926/27 акад. році «Кам’яна доба 
на Україні». В акад. році 1928/29 також слухав виклади Щербаківського н. т. 
«Бронзова доба на Україні», і «Культура мальованої кемаміки». Також ми 
віднайшли записки О. Кандиби, які відносяться до археологічного семінаря 
Щербаківського в УВУ за 1929 рік. Віднайдено рівночасно записки О. К. з 
археологічних вправ, які провадив проф. В. Щербаківський в УВУ. Отже, 
тепер без найменшого сумніву, можна ствердити, що Олег Кандиба був 
студентам В. Щербаківського в УВУ в 1920-их роках. Віднайдено нові архів
ні матеріяли, які значно поширюють джерельну базу до вивчення універси
тетських студій О. Кандиби і дозволяють зробити певні хронологічні уточ
нення. На цьому місці складаємо щиру подяку п. К. Лазор з Торонта за її 
допомогу і передання нам архівних матеріялів, що відносяться до акаде
мічної і науково-дослідної діяльности археолога.
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Реконструкція даного «американського періоду» наукової діяльно
стей Олега Олександровича основана головно на новонайдених архів
них матеріялах, свідченнях американських співробітників археолога, 
і на відповідній науково-інформативній американській літературі.

Треба також підкреслити, що ця доба наукової праці О. Кандиби 
досі була майже недосліджена, а в працях українських авторів вона 
неповно або дуже часто невірно відтворена.

Першу офіційну згадку про співпрацю О. Кандиби з американсь
кими науковими установами в 1932 році знаходимо в Бюлетені Аме
риканської Школи Передісторичних Дослідів (дальше цитуємо, як 
АПІПД) з 1933 року. У річному звіті Джорджа Ґранта Меккурді 
(George Grant MacCurdy), директора АПІПД, згадується, що О. Канди- 
ба був учасником 12-го річного літнього семестру цеї наукової висо- 
кошкільної установи, а також брав участь в американській археоло
гічній експедиції до Юґо'славії, село Старчево, де американські 'архео
логи і студенти АПІПД переводили археологічні розкопи неолітичних 
пам’яток.80 Цю експедицію переводжено з рамени трьох американсь
ких установ: Американської Школи Передісторичних Дослідів (Ame
rican School of Prehistoric Research), Фоґґ музею мистецтва Гарвард
ського Університету (The Fogg Art Museum of Harvard University), 
і Пібоди музею Гарвардського Університету (Peabody Museum of Har
vard). Літний семестр АШПД і американську археологічну експеди
цію до Югославії очолював д-ір В. Я. Фюкс (Dr. V. J. Fewks), який був 
заступником директора АПІПД. Археологічні розкопи в Старчеві про
вадилися від 14 липня до 16 серпня 1932 року. У вищезгаданому звіті 
Меккурді О. Кандиба згаданий, як «спеціяліст мальованої неолітичної 
кераміки в центральній і східній Европі».81

У зв’язку з працею О. Кандиби в американських наукових устано
вах на європейському терені, виринає декілька важливих питань. 
Ідеться перш за все про встановлення його ранних зв’язків з амери
канськими археологами до 1932 року, обговорення характеру його 
наукової праці і не менш важливо запізнатися з оцінкою американ
ських археологів наукової діяльности О. Кандиби в їхніх установах.

Д-р Роберт В. Еріх, археолог, знайомий О. Кандиби і учасник аме
риканської археологічної експедиції до Югославії в 1932 році, пише 
до автора цих рядків, що днр В. Я. Фюкс запізнався з Олегом в Дер
жавному Археологічному Інституті в Празі і виробив собі надзвичай
но позитивне враження про наукову працю нашого археолога і тому 
вирішив запросити його до участи в розкопах американської археоло
гічної експедиції у Старчеві.82 Проте Еріх не подає дати цеї першої

so George Grant MacCurdy, “Report by the Director on Field Work and on 
the Twelfth Annual Summer Session, Bulletin American School of Prehistoric 
Research, No. 9 (May 1933), pp. 3—7. Дальше цитується як BASPR.

81 “Dr. Oleh Kandyba, specialist in the Neolithic painted pottery of central 
and eastern Europe”. George G. MacCurdy, op. cit., p. 6.

82 Dr. Robert Ehrich to Lubomyr Wynar, May 2, 1984. “Fewks was very 
much impressed with him and in 1932 brought him to Yugoslavia for the exca
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зустрічі Фюкса з Кандибою. Тому, що д-р Фюнс був головним ініція- 
тором і головним зв’язковим О. Каїндиби в його співпраці з американ
ськими науковими установами, хочемо бодай коротко зупинитися над 
його науковою діяльністю і встановити приблизну дату його знайом
ства з молодим археологом до 1932 року.

Владімір Ярослав Фюкс (1901—1941) походив із знаної і заможної 
чеської родини. У 1921 році він виїхав з Чехословаччини до Америки. 
Спершу Фюкс студіював економічні науки в Пенсильванському уні
верситеті, а після одержання диплому в 1926 році, він зацікавився 
антропологією і археологією. Свої антропологічні і  археологічні сту
дії він продовжував у Пенси льванському університеті на якому в 1928 
році одержав магістерський диплом, а два роки пізніше оборонив свою 
докторську працю н. т. «Неолітична доба в .Чехії» („»Neolithic Age in 
Bohemia”, 1930).

Починаючи з  1927 року Фюкс тісно співіпрацював з Американсь
кою Школою Передісторичних Дослідів, а в роках 1932 до 1934 був 
заступником директора цеї школи. Також в 1930-их роках він тісно 
співпрацював з Підобі музеєм іпри Гарвардському університеті та Уні
верситетським Музеєм Пенсильванського Університету.83

В роках 1928 і 1929 Фюкс працював науково в Кар лов ому універ
ситеті під іпроводом ,проф. Любора Нідерле і проф.. Альбіна Стоцького, 
які також були професорами Олега Кандиби. Існує велика правдопо
дібність, що в тому часі він зустрічався з Олегом. Також у 1930 році 
Фюкс співпрацював з д-ром Карлом Бухтелою в Державному Архео
логічному Інституті Чехословаччини і в тому часі очолював амери
канську археологічну експедицію в іЧехословаччині.84 О. Кандиба та
кож співпрацював з Інститутом. Отже Фюкса і  Кандибу також в’яза
ли зносини з їхніми професорами — Нідерле, Стоїцьхим і Бухтелою. 
Вони правдоподібно рекомендували О. Кандибу Фюксові відносно йото 
співпраці в Американській Школі Передісторичних Дослідів в 1932 
році.

vations at Starcevo”. У другому листі до мене від 10 червня 1984 року, д-р 
Еріх пише: “I believe Fewkes first -met Kandyba as I did at the Archaeolo
gical Institute where I think he was working and where we both checked in 
regularly with Dr. Buchtela the director and Dr. Behm his assistant director, 
both of whom had taken -us under «their wings”.

83 Коротка біографія і бібліографія праць В. Фюкса подана в статті J. 
Alden Mason, “Vladimir J. Fewks,” American Antiquity, vol. 8, 1942—1943, 
pp. 114—117.

84 Докладніші інформації про наукову діяльність д-ра В. Фюкса знахо
димо в Університетському Архіві і Університетському Музею Пенсильван
ського університету. На основі цеї документації подаємо наші інформації 
про наукову працю Фюкса в Чехословаччині та Европі. Існує можливість, 
що між документами Фюкса знаходяться деякі матеріяли про наукову спів
працю Кандиби з американськими установами, зокрема з Американською 
Школою Передісторичних Дослідів. Наразі нам не вдалося відшукати ли
стування О. Кандиби з В. Фюксом в архівних колекціях Пенсильванського 
університету.
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Від 14 липня до 16 серпня 1932 (року Олег Кандиба був членом 
американської археологічної експедиції під проводо-м В. Фюкса, яка 
переводила розкопи в Старчеві недалеко Беоґраду (Білгороду) в Юго
славії. Головним завданням експедиції було дослідження археологіч
них матеріялів неоліту і ранної бронзи. Важливо згадати, що цю екс
педицію спільно -улаштували Американська Школа Передісторичних 
Дослідів, Фоґґ музей мистецтва іі Пібоді музей Гарвардського уні
верситету у тісній співпраці з Національним музеєм в Білгороді.85 У 
звіті В. Фюкса, директора ек сіп едиції, читаємо, що в її склад входили 
д-р Гетті Ґольдман (Hetty Goldman) від Фоґґ музею, Роберт В. Еріх 
(Robert W. Ehrich) від Пібоді музею і д-р МіоНрад Ґрбік, відпоручник 
Національного -музеї в Білгороді. Крім того, в її склад входили Ґ. 
Гаррінґтон з Бостону, інж. Адольф Фікер з Праги і «Dr. Oleh Kandy- 
ba, authority on Neolithic painted pottery».86 У розкопах брали активну 
участь також студенти АШПД.

На основі повищих даних можемо ствердити, що в 1932 році О. Кан
диба активно співирацювіав з трьома американськими науковими уста
новами у ролі наукового співробітника d опеціяліста неолітичної ма
льованої кераміки. Зокрема важлива його співпраця з Американсь
кою Школою Передісторичних Дослідів, яка тривала до 1938 року. 
Тепер можемо відкинути м и л ь н у  хронологію і деякі виводи дослід
ників, які обмежували співпрацю О. Кандиби з американськими уста
новами до 1932—35 років, а також подавали мильні інформації про 
ферми цієї співпраці. На увазі маємо статті О. Лащенка, В. Держа
вина, Дм. Штогрина та інших авторів.87

85 Докладний звіт з археологічних дослідів американської експедиції 
знаходимо Vladimir J. Fewks, Hetty Goldman, Robert W. Ehrich, “Excavations 
at Starcevo, Yugoslavia, Seasons 1931—1932,” BASPR, no. 9, May 1933, pp. 
33—51.

86 V. J. Fewks..., op. cit., p. 34.
87 о. Лащенко в статті «Життя Олега Кандиби (О. Ольжича)», обмежуе 

його наукову співпрацю з американськими установами в роках 1932 до 1935, 
а крім того нічого не згадує про Американську Школу Передісторичних 
Дослідів, яка відіграла найважливішу ролю в наукових зв’язках О. Кандиби. 
Див. О. Лащенко, цит. пр., стор. 20.

В. Державин в статті «Олег Кандиба-Ольжич як поет і науковий діяч» 
твердить без жадної документації, що О. Кандиба був доцентом Гарвард
ського університету і це пов’язує із заснуванням д-ром Кандибою «першого 
в історії Українського Інституту в Америці». В. Державин, цит. пр., стор. 4-5. 
Знову ж  помилкові інформації.

У статті «Наукова праця О. Кандиби-Ольжича», на основі інфомацій В. 
Державина і Проф. Д., автор пише, що в 1932 році О. Кандиба став «чле
ном Европейського Відділу Музею Гарвардського Університету» (?), а та
кож твердить, що в «1936 році д-р Кандиба одержує запрошення взяти пра
цю спеціяліста культури неолітичної доби Середньої і Східньої Европи в 
амер. високій школі. А саме Гарвардський університет в Америці запро
шує його... до себе на працю в університеті» Д. Штогрин, цит. пр., стор. 68.

Так створилася леґенда про побут О. Ольжича в Америці в 1936 році
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Американська Школа Передісторичних Дослідів (АШПД) з якою
О. Кандиба тісіно співпрацював протягом сімох років (1932—1938), 
була визнана престижевою науково-дослідною археологічною високою 
школою.88 Школа тісно співпрацювала з Американським Археологіч
ним Інститутом, Американською Антропологічною Асоціяцісю, Гар
вардським, Пенсильванським і Єлським університетами, різними євро
пейськими науковими археологічними інститутами і музеями та ши
роким кругом європейських і американських науковців. У 1930-их 
роках АШПД відбувала свої літні 'семестри в Европі й часто улашто
вувала свої археологічні експедиції спільно з іншими американськи
ми установами ,і музеями.89 Активна співпраця О. Кандиби з АШПД 
дала йому змогу зав’язати контакти з іншими американськими на
уковими археологічними центрами (університети і музеї) і це без
посередньо причинилося до зміцнення його зв’язків з американським 
науковим світом, а також до популяризації його наукових концепцій 
серед американських та європейських археологів в 1930-их роках.

(Продовження в наступному числі)

та про його «доцентуру» в Гарвардському університеті. Тут треба стверди
ти, що в 1936 році О. Кандиба не приїздив до Америки, ані не був «доцен
том» у Гарвардському університеті. Як ми вже згадували раніше, українські 
автори не використали в своїх статтях відповідної літератури, ані джерель
них матеріялів, а тому в їхніх працях знаходимо чимало помилок і досить 
значну дозу «творчої фантазії». Вийнятком є стаття Я. Пастернака в якій 
він зовсім не обговорює наукової співпраці О. Кандиби з американськими 
установами, правдоподібно приймаючи засаду, що не буде писати про цей 
епізод наукової діяльности археолога, без задовільних джерельних матерія
лів.

88 АШПД постала в 1922 році і була зіаінкорпорована в Вашінґтоні в 
1926 р. У статуті Школи так з’ясовано її головні завдання:

“The American School of Prehistoric Research is established to give in
struction and conduct researches in the prehistoric field and to afford oppor
tunity for field work and training to students of prehistory and related 
branches of the Science of Man...”

“By-laws of the American School of Prehistoric Research,” BASPR, no. 1, 
February, 1926, p. 3.

89 у  1947 році, після смерти д-ра Маккурді, АШПД перенесено з Ва- 
шінґтону до Пібоді музею при Гарвардському університеті з яким вона є 
тепер афіліована. Школа дальше видає свій науковий «Бюлетень» (це ви
дання започатковано в 1926 році), який тепер появляється у формі науко
вих монографій. Інформації про теперішній стан школи ми одержали від 
д-ра Роберта Еріха, знайомого О. Кандиби з 1930-их років. Лист проф. Р. 
Еріха до Любомира Винара від 17 жовтня 1985 року.
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Ч. 4 

ДОДАТКИ

Звіт д-ра О. Кандиби про використання стипендії 

Zpräva Dra Oleha Kandyby o uziti studijm podpory.

Dne 24. unora r. 1931 udelil mi Slovansky ustav podporu 2000 Kć na stu
dijm cestu do Nemecka a Rakousika za ucelem sebrani materiału pro me prace
o kulturę neolithicke malovane keramiky.

Mezi 26. breznem aż 8 dubnem naviśtivil jsem Vldeń, kde jsem studoval 
V prehistorickem oddeleni „Naturhistorisches Museum“ rüzne neolithicke pamät- 
ky, hlavne vsak material ze Sedmihradska, ze Sypyncü v Bukovdne a z Horod- 
nycje V Halići.

V Berline isem studoval od 1. kvetna do 1. cervence v „Märkisches Museum“ 
a hlavne pak v praehistorickem oddeleni „Muzeum für Völkerkunde“. Zde jsem 
mel możnost zpracovati material z ruznych konćin stredm a jihovychodni Evro- 
py. Venoval jsem se zejmena studiu pamätek ze Sypy.ncu a z Cucutenu v Mol- 
davsku.

Nato jsem vykonal tntydenni cestu po severonemeckych museich (Stralsund, 
Roztoky, Lubek, Hamburk) za ucelem poznani praveku nor dicke oblasti.

Vysledkem me prace ve Vidni a v Berline było bezpeöne stanoveni uzke 
souvislosti me'zi kulturami malovane keramiky na Ukraj ine a v jihovychodni 
Evrope. Z ćasti pouziväm techto vysledkü ve svem ćlanku „Kamenne nastroje 
neolithicke malovane keramiky v Halici“ (Obzor praehistoricky IX, 1930) a v 
publikaci materiału trypilske kultury ze sblrek Aroheologickeho ustavu Karlo
vy university (Pamätky ärcheologicke I, 1931).

Konće tuto zprävu, vrele dekuj і Slovanskemu ustavu za poskytnutou pod
poru, jakoż i spräväm pfisluśnych musei za vzäcnou ocho-tu, s kterou mi vy- 
chäzely vstric.

Püvodni material v musejnich sbirkäch, ktery jsem studoval na svych ce- 
stäch, privedl mne к novym näzorüm na ne jasne a nevysvetlene stränky kul
tury malovane keramiky, kterä je jednlm z nejvetsich problemu praveku slo- 
vanskych zemi a była pokładana nekterymi badateli za slovanskou.

Slovansky ustav (Praha), svazek 4, 1931, p. 113.

ПЕРЕКЛАД

Звіт д-ра Олега Кандиби про використання студійної підтримки 
(переклад М. Антоновича)

24 лютого 1931 р. призначив мені Слов’янський інститут підтримку 2000 
кч на студійну подорож у Німеччину та в Австрію для збирання іматеріялу 
для моєї праці над культурою неолітичної мальованої кераміки.

Між 26 березня і 8 квітня я відвідав Відень, де я вивчав у передісто
ричному відділі «Натургісторішес Музеєм» різні неолітичні пам’ятки, а зо
крема матеріяли із Семигородщини, Шипинців на Буковині і з Городниці 
в Галичині.
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У Берліні я вивчав від 1 травня до 1 липня в «Меркішес Музеум», а зо
крема в передісторичному відділі «Музеум фюр Фелкеркунде». Тут я мав 
змогу опрацювати матеріял з різних сторін середньої і південносхідньої 
Европи. Я присвятив свою увагу зокрема вивченню пам’яток Шипинців 
на Буковині та з Кукутені в Молдавії.

Після того я здійснив тритижневу поїздку по півніічнонімецьких музеях 
(Штральзунд, Росток, Любек, Гамбурґ) з метою ознайомлення з передісто
рією нордійської області.

Наслідком моєї праці в Бідні і в Берліні я міг установити безперечно 
тісний зв’язок між культурами мальованої кераміки на Україні і в пів- 
денносхідній Европі. Я використовую ці результати частково в своїй статті 
«Кам’яне приладдя неолітичної мальованої кераміки в Галичині» (Огляд 
передісторичний, IX, 1930) і в публікації матеріялу Трипільської культури
із збірок Археологічного інституту Карлового університету (Пам'ятки архео
логічні І, 1931).

Кінчаючи цей звіт, я щиро дякую Слов’янському інститутові за надану 
мені підтримку та дирекціям відповідних музеїв за те, що вони мені вихо
дили з незвичайною охотою назустріч.

Первісний матеріял музейних збірок, який я вивчав під час своїх по- 
дорожів привів мене до нових поглядів на неясні та невияснені сторінки 
мальованої кераміки, що є одною із найбільших проблем передісторії сло
в’янських країн. Деякі дослідники уважали її (маль. кер.) слов’янською.

(стор. 113)

Ч. 5

Асист. Д-р О. Кандиба (Прага): «Розвиток української мальованої 
неолітичної кераміки».

Укр. мальована кераміка проходить 5 фаз розвитку. Можна прослідити 
еволюцію 6 основних її форм. Черевата посудина з високою конічною ший
кою та двома поземними вухами на вичеревку прямує до форми з шийкою 
низькою, безвухою. Еволюція орнаменту виявляється в повільному розпаді 
вушками під незначно розкритим горлом розвивається у велику черева
ту амфорку з дном рівно та шийкою гарно пригнутою здебільшого без
вуху. Пугар спочатку є гарбузуватий, при кінці — двокутовий, з прог
нутою і  розкритою горішньою частиною. Густий орнамент з тонких різно- 
біжних ліній поволі редукується до одного, або кількох самостійних скіс
них пасків. Миска з невиразним дном еволюціонує до форми з прогнутими 
стінами і різко визначеним дном. Вировий та галузковий мотив орнамента
ції поступово ускладнюється та розпадається. Покришка з високої шоло- 
імуватої стає з часом низькою, тарілковатою, а її оздоба, безпереривна спі
раль та меандер, невпинно розкладається. Біноклі з малою мискою і висо
кою ногою у висліді еволюцїі мають велику миску і низьку ніжку. Орна
мент їх, здебільшого скісні паски з рівнобіжних ліній, поволі рідшає. Роз
виток укр. мальованої кераміки є безпереривний, орґанічний і безсумніву 
дуже довгий.

Д-р В. Січинський вказує на велику цінність типізації і усталення ево
люції мальованої кераміки для мистецької аналізи; вважає потрібним ак
центувати аналізу композиції, техніки ,і кольористики. Д-р І. Борковський 
просить пояснень до окремих моментів типізації. Проф. В. Щевбаківський
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зауважує, що крім Геометричного орнаменту є також звіриний, якого не 
торкнувся автор.

Джерело: 2. Український Науковий З'їзд у Празі. Прага: Український 
Академічний Комітет, 1934, стор. 141.

Ч . 6

Асист. Д-р О. Кандиба (Прага): «Українська мальована кераміка 
в європейському неоліті».

Укр. мальована кераміка є найближче споріднена з молдавською та се- 
мигородською і творить разом з ними вищу спільноту: українсько-румун- 
ську область. Поза тим в своєму старшому ступні (А) виявляє вона у фор
мах посуду, орнаментації, глиняній пластиці та кам’яному знарядді стільки 
спільного з неолітом Подунав’я (БапиЬіап І та II), що її треба віднести до 
великого культурного кругу паскової кераміки (Вапсікегатік). В дімінській 
Групі в Тесалії є також її паралелі. З другого боку є свідоцтва тісного кон
такту з північно-українською культурою стацій на дюнах (область Надбу- 
жанська, Чернигівщина), а саме імпортований посуд з гребіневим і горош
куватим орнаментом. Про зв’язки зі степовою культурою охрованих кістя
ків говорить кам’яна булава з Веремя. В молодшому ступні (В) виступають 
зігідности з мальованою керамікою Болгарії, почасти з канельованою кера
мікою Подунав’я. Про північні впливи свідчать сокири з сочкуватим пере
різом та криві ножі, з культурою станцій на дюнах і катакомбових гробів — 
посуд есуватого профілю, зроблений відтисками обвинутої нитки Старший 
ступінь укр. мальованої кераміки сягає в БапиЬіап І та II, молодший сту
пінь кінчається в ВапиЬіап III.

Проф. В. Щербакгвський не погоджується з твердженням, що українсь
ка мальована кераміка не дійшла до бронзової доби. Проф. І. Борковський 
вважає, що «подільські» скринькові гроби прийшли не конче після мальо
ваної кераміки, а може одночасно з нею.

Джерело: 2. Український Науковий З'їзд у Празі. Прага: Український 
Академічний Комітет, 1934, стор. 141—142.



Видатні вчені

Любомир Випар

ГОЛОВНИЙ ПЕРІОД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 
ОЛЕГА КАНДИБИ: 1931—1940

Співпраця О. Капдиби з  американськими науковими установами

Під час археологічних розкопів у Старчеві О. Кандиба завідував  
«пільною лабораторією» і відповідав, як згадував проф. Роберт Еріх, 
за сортування і  клясифікацію знайдених археологічних пам’яток.90 
Ці праісторичні матеріяли включали уламки мальованого керамічно
го посуду, фіґурки, кістяне і камінне знаряддя з перед 2000 року до 
Христа. У Старчеві відкопано найстарші пам’ятки неолітичної куль
тури в Юґославії.

В. Фюкс, Г. Ґольдман і Р. Еріх у  їхньому обширному звіті з  аме
риканської археологічної експедиції -покликуються також на архео
логічні досліди О. Кандиби в Румунії, зокрема його інтерпретацію  
археологічних матеріялів з Кукутені, які вказували на хронологіч
не і культурне пов’язання пам’яток неолітичної кераміки в подунай- 
ському районі.91 Автори звіту рівночасно підкреслюють, що цей поду-

90 Лист Роберта Еріха до Л. Винара від 2-го травня 1984 року. З огля
ду на важливість інформацій проф. Роберта Еріха про американські зв’яз
ки О. Кандиби, за його дозволом друкуємо текст листа в додатках до 
нашої праці. Див. «Додатки», ч. 7.

91 ВАБРИ, ор. сії., р. 50. Див. примітка ч. 25 і ч. 27. Д. Штогрин пише, 
що О. Кандиба опублікував про археологічні розкопи у Старчеві в юго
славській пресі ряд «наукових репортажів і статтей, які знаходять місце 
на сторінках передових часописів Беоґраду. З  його праць відомі нам «Аме- 
рицка археолошка експедиця завершила є ов радове Старчеву» та «Радо- 
ви на терену код Старчева». Д. Штогрин, «Наукова праця О. Кандиби-Оль- 
жича», цит. пр., стор. 65. Ми мали нагоду перевірити ці статті непідписані 
О. Кандибою, а також подані бібліографічні описи — вони неточні. Перша 
стаття «Америчка археолошка експедициіа завршила je овогодишнье радове 
у Старчеву» (Политика, 13 септембар 1932, стор. 5) є підписана С. Панович, 
а не Кандибою. Не думаємо, що Кандиба досконало володів сербською 
мовою, а також не знаємо нічого про те, що видруковане прізвище автора 
статті є псевдонімом Кандиби. В друкованій бібліографії Дм. Штогрин ви
числює цю статтю із заміткою «Пор. М. Бажанський, «Ольжич у  світлі 
літературного довкілля», Новий ш лях , р. 19, 1948, ч. 65-67. Дальше — Ба
жанський». Отже автор бібліографії цитує цю статтю на основі інформа
цій в статті Бажанського.



34 ЛЮ БОМ ИР В И Н А Р

найський район культурно і географічно сполучений з Польщею, 
Україною і Басарабіею, де  відкопано подібні керамічні пам’ятки з 
подібними декоративними мотивами і фізичними формами. Тут ви
разно бачимо безпосередній вплив археологічних концепцій і  гіпотез 
О. Кандиби, який у  своїх працях підкреслював органічне пов’язання 
неолітичної української кераміки з керамікою подунайської области.

Не підлягає усумніву, що участь О. Кандиби в американській ар
хеологічній експедиції в 1932 році не лише поглибила його археоло
гічні знання, але також мала безпосередній вплив на офіційну спів
працю археолога з Пібаді музеєм і Фоґґ музеєм мистецтва при Гар
вардському університеті, якої початок датується кінцем 1932 і почат
ком 1933 років. У цій справі відограв важливу ролю проф. В. Фюкс, 
який в раїнних 30-их роках тісно співпрацював із цими провідними 
американськими музеями.

Про археологічні розкопи у  Старчеві О. Кандиба виголосив допо
відь н. т. «Археологічні розкопи американців у Югославії в 1932 ро
ці», яку відчитав правдоподібно під кінець 1932 року на науковій кон
ференції УІФТ в Празі.

У 1933 році О. Кандиба поновно брав участь в 13-му літньому се
местрі АПІПД, що тривав від 3 липня до 21 серпня е а  території Че~ 
хословаччини і Югославії. Цей семестр включав виклади видатних 
археологів, музейні досліди, археологічні розкопи і  студентські іспи
ти. Фюкс був керівником семестру. Джордж  Ґрант Меккурді, ди
ректор АПІПД, у своєму річному звіті за 1933 рік, подавав, що д-р О. 
Кандиба не лише доповідав, але також відповідав за виготовлення 
археологічних мап і за археологічні рисунки.92 Також зазначив, що 
Кандиба є визнаним авторитетом неолітичної мальованої кераміки в 
Европі.92 Важливі відомости про його працю в американській архе
ологічній школі знаходимо також у звіті В. Фюкса, в якому подано 
подрібніші дані про цей літній семестр АПІПД, який почався в Празі
З липня, у тісній співпраці з Державним Археологічним Інститутом 
в Чехословаччині. Фюкс відзначу є велику допомогу Кандиби під час 
побуту і праці американських археологів і студентів у Чехословач- 
чині, зокрема його лябораторійну працю з американськими студен

Друга стаття появилася в щоденнику «Време» і підписана ініціялами Н. 
О. (серпень 26, 1932, стор. 3). Назва цієї статті «Управник београдског На- 
родног музеї а г. др Влада Петкович о сарадньи са америчким археолози- 
ма», — ця стаття поміщена в газетному розділі «Радови на терену код 
Старчева». Знову ж  не можемо твердити, що автором цієї статті був О. 
Кандиба. Тут хочемо подякувати пані Калині Лазор за передання цих 
статтей до архіву О. Кандиби-Ольжича при УІТ. Також треба згадати, що 
цз дві статті ілюстровані. Віримо, що в майбутньому зможемо усталити 
авторство цих двох статтей.

92 Dr Kandyba not only held conferences on the Neolithic painted pottery 
of Europe, on which he is recognized authority, but also had charge of the 
drawings, mapping, and the preparation of charts. George Grant MacCurdy, 
‘‘Report of the Director on the Work of the School, including the Thirteenth 
Annual Session”, BASPR , no. 10, 1934, p. 5.
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тами, яку Олег провадив в лябораторіях вищезгаданого чеського ар
хеологічного інституту.93

Як бачимо Олег Кандиба в 1933 році був вж е сталим співробітни
ком АШПД, як загальновизнаний авторитет в ділянці неолітичної ма
льованої кераміки в Европі. Це було неабияке признання для здіб
ного українського молодого археолога.

В ж е раніше ми згадували, що Олег Кандиба в 1932 році нав’язав 
зв’язки й співпрацював з Пібаді і Фоґґ музеями при Гарвардському 
університеті. Завдяки нововіднайденим архівним матерія лам в збірці 
професора Павла Сахса, заступника директора Фоґґ музею, тепер 
можемо докладніше реконструювати співпрацю Кандиби з гарвард
ськими музеями, зокрема з Фоґґ музеєм мистецтва.94

У червні 1933 року О. Кандиба одержав від Фоґґ музею, за підпи
сом його заступника директора музею цроф. Павла Сахса, офіційну 
посвідку ,що він провадить з рамені цієї американської установи на
укову археологічну працю і в зв’язку з цим плянує відвідати країни 
центральної і південної Европи.95 В офіційному звіті Фоґґ музею за 
1933 рік, знаходимо додаткові відомості про діяльність О. Кандиби. 
Його головним завданням було дослідження неолітичних керамічних 
посудин і фіґур в Юґославії а інших європейських країнах. У звіті 
також згадується, що Кандиба вивчав неолітичну мальовану керамі
ку протягом 7-ох років, включаючи його досліди в Болгарії і Румунії 
в 1932 році у  зв’язку з археологічними знахідками в Старчеві. У зві
ті також відмічено, що Олег Кандиба знав 9-ть європейських мов 
включаючи англійську.96

93 “During the stay in Czechoslovakia, the writer was ably assisted by Dr 
Oleh Kandyba of Prague, a specialist in the Black Sea, the Carpathian, and 
the Balkan fie ld s ... Dr Kandybas services were especially important in the 
laboratory ptriods”. Vladimir J. Fewks, “Report on the 1933 Summer Course 
of the American School of Prehistoric Research”, BASPR, no. 10, 1934, 
pp. 22, 24.

94 На цьому імісці бажаю зложити щиру подяку директорові Гарвард
ських музеїв п. Джонові М. Розенфільдові за його дозвіл користуватися 
архівними матеріялами Фоґґ музею. Лист Джона Розенфільда до Л. Ви- 
нара від 29 квітня 1985 року. <J-ohn М. Rosenfield to L. Wynar, April 29, 
1985). Архівна збірка Павла Сахса (Paul J. Sachs archive) зберігає деякі листи 
Фюкса, Павла Сахса, Едварда Форбеса, д-р Гетті Ґольдман, звідомлення
з діяльности Фоґґ музею і інші матеріяли, в яких згадується Олег Канди
ба. Ці матеріяли датовані 1933 і 1934 роками. Віримо, що в майбутньому 
присвятимо окрему статтю архівним матерія лам про Олега Кандибу, які 
зберігаються в Фоґґ музею і архівах інших американських наукових уста
нов. Тут також бажаю подякувати проф. Робертові Еріхові за його допо
могу в цих архівних розшуках.

95 Paul J. Sachs, “То Whom It May Concern”, June 20, 1933 (Papers of 
Paul J. Sachs, Fogg Museum Archives). Цей лист містимо в «Додатках» до 
нашої праці, ч. 8.

96 “1933 Field Season Report. Fogg Museum“, pp. 14, 23 (Papers of Paul 
J. Sachs. Fogg Museum Archives).
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На основі нововіднайдених джерел, знаємо, що О. Кандиба з ра
мені Фоґґ музею переводив наукові досліди в Югославії, зокрема в 
Беоґраді (Білгороді) в літі і ранньою осінню 1933 року.97 Також важ 
ливо відмітити, що під кінець 1932 року, або з початком 1933, він 
опрацював, на основі своїх музейних дослідів, в англійській мові окре
мий огляд музейних досліджень в Югославії, Болгарії і Румунії.98 Ці
єї праці наразі нам не вдалося віднайти.

Отже, роки 1932 і 1933 були вийнятково важливими в «американ
ському періоді» наукової діяльності О. Кандиби. Назагал можна 
ствердити, що д-р В. Фюкс високо цінив його знання, і  уважав, що 
Олег є незаступимий в археологічній праці американських наукових 
установ в Европі. Фюкс також підкреслював його знання слов’янських 
мов, як також італійської, французької, німецької і англійської — у 
порівнянні до американських археологів, які мали обмежене знан
ня європейських, а зокрема слов’янських мов, Кандиба дійсно був 
вийнятком і це звичайно мало вплив на його співпрацю з американ
ськими науковими установами. Кандиба і  Фюкс близько співпрацю
вали і, як згадує пані Е. Лессер, б. студентка АШПД і знайома Оле
га, вони мали приятельські зносини.99

Тут ще раз треба підкреслити, що головно завдяки Фкжсові, Кан- 
диба нав’язав тісну співпрацю з АШПД і іншими американськими 
науковими установами.

У 1934 році О. Кандиба продовжував свою співпрацю з Американ
ською Школою Передісторичних Дослідів і взяв участь в її літньому 
семестрі, що тривав від 21 червня до б вересня на терені іЧехословач- 
чини і  Югославії. У звіті Фюкса за 1934 рік вирізнено виклади Олега 
Олександровича, які відносилися до археології східньої і південної 
Европи. Також знаємо, що він мав ці самі обов’язки в АШПД, що й по
переднього року. У цьому звіті перший раз згадано про пов’язання 
О. Кандиби з Українським Вільним Університетом в Празі.100

97 Fewks to Fogg Museum (Report), October 9, 1933 (Papers of Paul J. 
Sachs, op. cit.j. Див. також «Листівка О. Кандиби до Марини і Марка 
Антоновичів», Український Історик, т. 22, 1985. У листівці датованій 7. 10. 
1933 р. з Білгороду Кандиба писав: «я докінчую свою проблематичну пра
цю в Білгороді і збираюся в карколомну подорож, що ,в ній найменшою 
атракцією буде Відень з Маценком».

98 Oleh Kandyba, Report on Museum studies in Yugoslavia, Bulgaria and 
Roumania (unpublished), BASPR, no. 9, 1933, p. 53.

99 Лист Роберта Еріха до Л. Винара з 6 квітня 1985 року; Про зв’язки 
Кандиби з Фюксом пані Етель Лессер (Ethel В. Lesser) у листі до Л. Ви
нара (ЗО травня, 1984) пише: “As far as I could see, he and Kandyba got 
along either well, or all right. Yes, it seemed to be a friendly relationship”, 
(May 30, 1984).

100 “Dr Oleh Kandyba of the Ukrainian University at Prague, who was 
engaged by the School in the same capacity as last year, lectured on the 
eastern and partially also southern regions of the continent”. Vladimir 
Fewks, “Explorations in Yugoslavia and Czechoslovakia”, BASPR, no. 11, 
1935, p. 8.
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У тому часі археолог дальше співпрацював з Фоґґ музеєм і з його 
рамені досліджував археологічні пам’ятки в юґославських музеях, 
зокрема в Національному музею в Беоґраді (Білгороді), Етнографіч
ному музею в Скоп’є і льокальних м узеях в Неґотин і Ниш. Він також  
мав добрі зв’язки з проф. В. Р. Петковичем і д-ром М. Ґрбіком з На
ціонального музею і іншими юґославськими вченими.

Тепер виринає питання іпро ставлення до праці О. Кандиби аме
риканських наукових установ і вчених. Ми вж е згадували про над
звичайно прихильне наставления до його драці д-ра Фюкса. Це саме 
можна ствердити про д-ра Роберта Еріха (див. додаток ч. 7). Нововід- 
найдений лист проф. П. Сахса до Кандиби з рамені Фоґґ музею, свід
чить, що він був поважаний цею американською установою. Сахс ви
словлює йому повне признання за археологічну працю в Ю ґославії.101 
Також з цього листа довідуємося, що Кандиба був платним співробітни
ком Фоґґ музею і одержував 1000.— корон місячно, як наукову дота
цію.102

Це була доволі значна сума на ці часи. Проте Кандиба, з його 
знанням .предмету й слов’янських та інших мов, дійсно був вийнят
ково цінним співробітником американських наукових установ. У ли
сті Фюкса до Кандиби від ЗО квітня 1934 року знаходимо важливі да
ні про наукові проекти, які О. Кандиба мав опрацювати. Зокрема 
треба згадати запроектовані Фюксом археологічні довідники, які те
матично мали б охоплювати Польщу, Україну, Росію, Румунію і Бол
гарію. Автором цих довідкових видань мав бути О. Кандиба. 103 Нара
зі нам не вдалося віднайти додаткових інформацій про ці заплянова- 
ні праці і ми н9 знаємо чи цей проект був зреалізований. Проте цей 
лист Фюкса вказує не лише на його довір’я до Кандиби в справах 
археологічних, але також про його, на нашу думку, перевантаження 
різними проектами і працею в американських наукових і високо- 
шкільних установах.

У 1935 році Фюкс втратив посаду в Гарвардському університеті, 
але дальше продовжував свою співпрацю з АШПД і з  Музеєм Пен- 
сильванського університету. Це заважило на дальшій співпраці О

101 Paul Sachs to Oleh Kandyba, February 15, 1934. Текст листа друкуємо 
в додатку, ч. 9. Копія листа знаходиться в архівній колекції Павла Сахса 
в архіві Фоґґ музею.

102 Ibid; Р. Еріх в листі до JL Винара від 6 квітня 1985 року, також  
згадує, що Гетті Ґольдман з Гарвардського університету до вище згаданої 
суми додала $150 дол., які продовжили стипендію О. Кандиби до 1-го 
січня 1935 року.

юз “What is needed, as you have guessed, no doubt, by this time, is a 
series of outline digest of the local archaelogical histories from A—Z in 
Poland, Ukraine, Russia at large. .. Roumania.. .  and Bulgaria. Now this falls 
to your task to do”. Vladimir F-ewks to Oleh Kandyba , Aprjl 30, 1934.

Цей лист Фюкса ми одержали від пані К. Лазор, за що складаємо її 
щиру подяку. Текст листа друкуємо в додатках, ч. 10.
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Кандиби з Фоґґ музеєм, але не перервало його співпраці з Американ
ською Школою Передісторичних Дослідів.104

У 1936 році Олег Олександрович Кандиба зачав успішну співпра
цю в престижевому американському науковому журналі А м ери кан
ський  Ж у р н а л  А рхеол огії, в якому помістив обширну статтю, присвя
чену аналізі декоративних взорів на неолітичному керамічному посу
ді.105 Це було неабияке досягнення молодого археолога, якщо взяти  
до уваги, що це був головний журнал Археологічного інституту в Аме
риці, в якому співпрацювали видатні археологи.

Остання вістка про співпрацю д-ра О. Кандиби з  АШПД відно
ситься до 1938 року. У річному звіті директора школи Джорджа Мек- 
курді за 1938 рік, читаємо, що О. Кандиба успішно викладав амери
канським студентам, яких познайомив із вислідами своїх археологіч
них досліджень.108 Ще докладніше пише про виклади О. Кандиби 
в Празі і його участь у літньому семестрі АШПД в 1938 році, В. Фюкс, 
який був заступником директора школи. У своєму звіті Фюкс з приз
нанням пише про виклади Кандиби, що їх  доповідач ілюстрував «пре
красними рисунками».107

1938 рік був останнім роком тісної співпраці О. Кандиби з Аме
риканською Школою Передісторичних Дослідів.

Немає сумніву, що «американський період» наукової праці О. Кан
диби вимагає повнішого насвітлення. Проте вж е тепер, на основі ново- 
віднайдених дж ерел і наукової літератури, можемо ствердити, що 
його співпраця з американськими науковими установами і дослідни
ками мала вийняткове значення в його науково-дослідній і педагогіч
ній діяльности. Тут в першу чергу треба підкреслити поширення на
укових зв’язків археолога і його безпосередню співпрацю з видатни
ми європейськими і американськими археологами і протоісториками 
в тому часі.

104 Пані Етел Лессер у листі до JI. Винара від 3 травня 1984 року, пише, 
що О. Кандиба через відхід Фюкса з Гарвардського університету, також 
перервав свою співпрацю з Гарвардськими музеяіми.

юз Oleh Kandyba, ‘‘S-Spiral in the Decoration of the Dniestro-Danubian 
Neolithic Pottery”, American Journal of Archaeology, Vol. XL, no. 2, 1936, 
pp. 228-246.

106 “The School is especially indepted to Dr Oleh Kandyba of the Insti
tute for the series of lectures (ten hours), which he gave, based largerly on 
the hitherto unpublished results of his own field work”, George Grant 
MacCurdy, “Report of the Director”, BASPR , no. 15, 1939, p. 4.

107 “During the laboratory periods at Prague, in July, we had the good 
fortune of listening to a series of lectures by Dr Oleh Kandyba of the Ukrain
ian University. Dr Kandyba, an expert in East European painted ceramics, 
focused his presentations chiefly on hitherto unpublished results of his 
recent field work and general research. Supplementing his thoroughly e x 
haustive lectures with excellent drawings and with actual sherd samples, 
Dr Kandyba covered his subject in admirable detail”. Vladimir J. Fewkes, 
“A Report of the 1938 Summer Course of the American School of Prehisto
ric Research”, BASPR , no. 15, 1939, p. 8.
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Наукова праця д-ра О. Кандиби в Югославії, Болгарії і Румунії в 
1930-их роках безпосередньо в’яжеться з його співпрацею з американ
ськими науковими установами. Рівночасно знаємо, на основі твер
джень американських науковців, що О. Кандиба був вийнятково здіб
ним викладачем в АШПД. Як археолог він вніс поважний вклад в 
американське наукове вивчення неолітичної доби в Европі. У тому 
часі також зачинає співпрацю в американських наукових виданнях. 
Без перебільшення можна ствердити, що співдія О. Кандиби з видат
ними американськими і європейськими археологами причинилася до 
поглиблення його археологічноіго знання і поширення наукового сві
тогляду. У тому часі, д-р Олег Кандиба, не зважаючи на свій моло
дий вік, був визнаний в американському і європейському науковому 
світі за здібного археолога з міжнародною науковою репутацією.

ДОДАТКИ

7.

Лист проф . Роберта Е ріха  до Л ю бом ира В инара

May 2, 1984
Dear Professor Wynar:

This is in answer to your letter of April 18 regarding the late Oleh Kan- 
dyba. I had a scheduled meeting at Harvard yesterday and I put off ans
wering until I could find out something about the research associateship of 
1937—38 which you mention but of which I had not heard.

When I first met Kandyba he was doing some work at what was then the 
State Archaeological Institute of Prague, of which the late Karel Buchtela 
was director. He was, as you know, an emigre and had no official position. 
I had a vague idea that he was studying for his docotorate, but if he already 
hat it, he was leading a hand-to-mouth existence on some meager support 
from the Institute.

Fewkes was very much impressed with him and in 1932 brought him to 
Yugoslavia for the excavations at Starcevo kod Pancevo in July and August. 
Fewkes, who died in 1941, was the director and Hetty Goldman, who repre
sented the Fogg Art Museum, and I were co-directors. Miss Goldman died a 
few  years ago, and Dr. Miodrag Grbic of the Prince Paul Museum (now the 
National Museum in Beograd) represented the Yugoslavs. He died in 1968. 
Adolf Fiker of the Technical Institute in Prague served as the field surveyor. 
Also participating in the excavations were members of the American School 
of Prehistoric Research of which Fewkes was the Field Director.

The excavations at Starcevo dealt with what proved to be the earliest 
painted pottery known at that time in the Middle Danube, and the site became 
the type site for the widespread Starcevo archaeological culture. More recently 
an earlier complex has appeared.

Fewkes brought Kandyba to Starcevo, partly because it was a way of 
giving him some financial support, partly because w e needed him, and partly 
because all of us shared an interest in the developing picture of painted 
pottery in southern and southeastern Europe.
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At Starcevo Kandyba supervised the washing of the large quantities of 
pottery and was responsible for keeping the units straight, sorting it by type, 
labeling and bagging it. When my w ife and I worked on this material in 
the early 1970s, although the bags had been tampered with, the units and 
labeling were still usable and clear.

He was quiet, conscientious, and reserved, but on a couple of occasions 
when w e had been drinking wine he -broke loose with some rather wild  
Ukrainian dancing. He was, as you must already know, a strong Ukrainian 
nationalist. He was w ell liked by everyone.

I met him again briefly in Prague during the summer of 1933, but from 
1934—39 I was working in Turkey and lost touch. I never saw him again.

I know that Fewkes managed to find some funds for him to begin a 
descriptive classification of Starcevo pottery and also to visit Bulgaria and 
Rumania to work on the painted pottery there.

To the best of my knowledge, Kandyba never came to the United States, 
although Fewkes would have been delighted to have had him. During the 
late 1930s Fewkes’ major connection was with the University Museum of Penn
sylvania. ..

As for the Research Associateship: first, this post carries, no stipend. Since 
Kandyba was a stateless person, I think Fewkes may have arranged this 
connection to make it easier for Kandyba to work in the various countries 
he wished to visit.

At the moment I am afraid that this is all the help I can give you, but if 
I -think of anything further, I will send it on to you. I am not sure whether 
I have any old photographs that might be of help, and just now I cannot go 
through them to investigate. If I find anything, by what date would you 
need it?

Very sincerely, 
Robert W. Ehrich

8 .

Лист проф. Павла Сахса в справі О. Каидиби

HARVARD UNIVERSITY ART MUSEUMS, FOGG MUSEUM ARCHIVES, 
PAPERS OF PAUL J. SACHS*

June 20, 1933
To Whom It May Concern:

The purpose of this official document is to certify that Dr. Oleh Kandyba, 
photograph attached, is pursuing research work in archaeology on behalf of 
the Fogg Art Museum of Harvard University, Cambridge, Massachusetts, U.S.A.

Dr. Kandyba is planning to visit various countries in Central and Southern 
Europe, in connection with his studies of the Neolithic painted pottery found 
in those regions.

* На цьому місці складаємо щиру подяку п. Джонові Розенфільдові, ди
ректорові Гарвардських музеїв, за дозвіл видрукувати листи П. Сахса, що 
зберігаються в Фоґґ музею.
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Any courtesies and kindness extended to Dr. Kandyba w ill be greatly 
appreciated as a favor granted to this Museum.

Very truly yours,

Professor Paul J. Sachs, 
Fogg Art Museum

9.

Лист П. Сахса до О. Кандиби

HARVARD UNIVERSITY ART MUSEUMS, FOGG MUSEUM ARCHIVES, 
PAPERS OF PAUL J. SACHS

Dr. Oleh Kandyba February 15, 1934
Statni archaeologicky ustav 
Praha III, Vlasska ul. 347 
Czechoslovakia

My dear Doctor Kandyba:

On behalf of the Fogg Art Museum I take this opportunity to express my 
complete satisfaction with the work which you have done for archaeological 
expedition to Yugoslavia. Dr. Fewkes keeps me posted in regard to your re
sults and I am particularly pleased to know that your recent studies of the 
1933 reconnaissance material have been so successful.

I am glad to inform you that I have set aside a total of $200.— (two 
hundred dollars) to provide payments to your [r errased] from March 1, 1934 
onward at КС 1,000.— (one thousand crowns) per month, until this sum of 
$200.— is exhausted.

We cannot, at this time, commit ourselves beyond this sum, since prospects 
for the future cannot be foreseen. I am asking Dr. Fewkes to look after the 
details of transmitting this sum to you, in one or more payments, as he may 
see fit. I understand that he is writing to you about this and also outlining 
the future course -of your works in Praha and elsewhere.

Please accept my personal regards as w ell as my best wishes for future 
success in your work to come.*

Very sincerely yours,

* Ця машинописна копія знаходиться в архіві Фоґґ музею. Копія не є 
підписана. Лист писав проф. П. Сахс, заступник директора музею.
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10.

Лист В. Фюкса до О. Кандиби  
Harvard University 
Fogg Art Museum 

Cambridge, Mass., U.S.A.

April 30, 1934

Dear Oleh:

I am making definite preparations to run the school again this summer. 
The program calls for about the same subject matter and the same territory 
as last year. However, I want to expand this time and add a lot of theoretical 
discussion which w e had no time to consider in the past. There w ill be more 
opportunity to do so this year because w e shall dig less and study more in 
museums. I have in mind an outline discussion of the archaeology of the entire 
continent from the oldest Palaeolithic to the end of “prehistory”, to be taken 
up regionally, more or less in relation to the present day countries, and to 
be correlated, or, wherever possible, definitely tied up with Central Europe, 
which in itself is to be covered in the greatest of detail. Thus for example, 
after the Buchtela Bohemian system  has been properly inoculated, Moravia 
and Slovakia w ill be tied up to it and the Hungarian Plains, together with  
Lower Austria, as w ell as Bavaria, Saxony, and Silesia, properly brought in. 
Then we shall take up say Siebenbürgen, then Walachia, Bulgaria, Moldavia, 
Bessarabia, Southeastern Poland-Ukraine, the Black Earth region at large, etc, 
etc. What is needed, as you have guessed, no doubt, by this time, is a series 
of outline digests of the local archaeological histories from A-Z in Poland, 
Ukraine, Russia at large (as much as can reasonably be done collectively), 
Roumania (with its proper subdivisions, as already indicated above), and Bul
garia. Now this falls to your task to do. As for myself, I shall take care of 
Northern, Western, Southwestern, and Southern Europe (including Italy, 
Yugoslavia, Greece, the Mediterranean Isles, Spain, etc.). Roughly speaking, 
about the following is wanted: Regions or whole countries are to be selected 
in such a manner so that they w ill admit of a comprehensive treatment: that 
is to say, if you should decide to treat Volhynia separately, make sure that 
you can run the whole sweep of the various ages in your outline — if not, 
use this subdivision only in and under the particular phase in which such a 
course is justified, say for example in the case of the Neolithic. Treat each 
sector under the following headings: I Introduction: Geographic definition 
(that is just what does your region represent topographically): physiographic 
makeup: brief mention of geologic history, e.g. glaciations, changes in climate, 
flora, fauna, etc.; II Culture history: 1) Old Stone Age: (enumerate the various 
phases represented without going into details): state nature of sites,
e.g. caves, abris, open (loess) stations: give the leading authorities in the 
Palaeolithic field and their major works. 2) Mesolithic Age: (enumerate the 
various phases represented without going into details) — Consider possibilities 
of Palaeolithic survivals in relation to the Neolithic. (Authorities.) 3) Neolithic. 
A) follow outline prepared by us last summer; b) wherever possible, indicate 
whether local development or derivation from outside exists; c) state outside 
contacts; d) indicate routes or directions of major diffusions; (in dealing with  
the material give a brief summary of the various classes along the same line
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of treatment as w e followed last season, and wherever convenient, illustrate 
by simple drawings; be sure to follow your outline consistently so that a 
tabulation may be made if desirable; wherever convenient, draw up chrono
logical charts or any other helpful diagrams.) 4) Bronze and 5) Iron Ages to 
be done under the same treatment as the Neolithic. Use your own judgement 
whether to prepare a single chronological table for the whole region from 
A-Z, or for each phase, or just simply only when really necessary. However, 
keep in mind that any graphic presentation helps a lot. I am certain that you 
have the outline to be followed in this precedure. You remember we discussed 
it before I departed for Beograd and you were to follow it in your treatment 
of the Bohemian Neolithic. However, in order that we may both work on the 
same principle, I am repeating the system which I used all last summer and 
which I shall again employ this time: 1) Palaeolithic: chronology, phases re
presented, typology, comparative analysis; fauna, flora, climate, and geology 
with each phase; 2) Epipalaeolothic: same treatment as under Palaeolithic, und 
a special emphasis on local survivals and the question of hiatus; 3) Neolithic
— each phase considered separately under these headings: 1) name and history, 
2) cultural position; 3) material traits: a) pottery: forms, paste, texture, surface 
finish, decoration (motifs and execution), manufacturing technique; intra-phasal 
stratigraphic or typological differentiation and chronology; b) stone artefacts, 
types, technique, origin; c) bone and shell artefacts; d) all other traits, tech
nique, sources of material, possible light on trade; 4) dwellings: nature, location, 
size, frequency, culture pits, structures, posts, wall plaster, stratigraphy, com
parative analysis from known models; 5) burials: frequency, types, physical 
remains of skeletons or cremations, orientation, furniture, state of preserva
tion, distribution; 6) mode of life: type of economy, crops, domestic animals, 
hunting, fishing, domestic industries, trade and its routes, total cultural 
acheivement; 7) geographic distribution throughout the continent, chronological 
differentiation of related groups; 8) theories of origin and diffusion, and the 
evidence upon which they are based; views of local authorities as well as 
those of outside students; inguiry into reasons of discrepancies wherever they 
exist; 9) external cultural relationships, and their bearing upon chronology, 
typology, and dating: general placement in European culture history at large; 
10) racial aspects; the actual evidence; types established or postulated; major 
theories. (Under Bronze and Iron Ages include typology of metal objects: axes 
/Plain, ridged, winged, socketed/, gaggers /all one piece, separate hilt, sheath, 
etc./, swords /similar treatment as under daggers/ fibulae, earrings, finger rings, 
bracelets, torques, etc. Use your own judgement.)

This ought to keep you busy for a while. I know that you haven’t done a 
thing on the Bohemian Neolithic, but now get busy and lose no time on this 
assignment. This is important. Good luck.

Please give the enclosed to Buchtela. Best wishes, in which Bernie joins 
me; I remain, as ever yours,

[signed] Fewkes*

[P.S.] Am planning to sail on the Europa June 19, arrive Bremen 25th, and 
Prague 26 — about same hour as last year.

Цей лист одержано з подякою від п. К. Лазор з Торонта.


