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Вступ

Справа збирання і видання спадщини О. Ольжича (д-ра Олега Кан
диби) уже довгі роки не може вийти з сліпої вулички. Мабуть і тут 
підтверджується правильність виразу про «багато покликаних і мало 
вибраних». Досі можна в найкращому разі говорити про причинки до 
цієї важливої справи,1 але до повного видання творів д-ра Олега 
Кандиби (О. Ольжича) нам і нині так ж е далеко як і 40 років тому. 
На це склався цілий ряд причин, про які тут не місце говорити.

Нижче подаємо ще один причинок — недруковану статтю з осени 
1936 р., яку О. Ольжич написав під час свого перебування у Сполуче
них Штатах Америки. Цю статтю нам передала кільканадцяць років 
тому п-і Е. Лессер. Водночас вона подала декілька пояснень, які ми 
використовуємо в коментарях.

Д-р Олег Кандиба рідко коли друкував свої твори, крім наукових, 
під власним прізвищем. Уже перший його літературний твір, надру
кований 1928 року, а написаний два роки раніше —оповідання «Рудь- 
ко» (Історія одного .півня) вийшов під псевдонімом О. Лелека.2 Поезії

* Вступ писаний 1972 р. — в дечому доповнений.
1 1) Найціннішим причинком було видання «збірки» Пгдзамчя (Вид. 

«Культура», 1946), а фактично перших одинадцяти віршів збірки, написа
них протягом двох днів 25-26 січня 1941 р. Решта поезій у цій збірці до
точена випадково з друкованої спадщини. Крім того в пресі появилися не
друковані вірші, спомини, критичні статті (О. Грицая, В. Державина, В. 
Шаяна, М. Рудницької, вдови по Олегові та інших) і багато загальних 
статтей. Видання: О. Ольжич, Поезії, книга перша, Нью-Йорк 1956, стор. 
104 і Олег Ольжич, Величність, Чікаґо 1969, стор. 176, нічого нового не 
внесли, а чікаґське видання має ще й надто кустарний характер під кож
ним оглядом

2 У Радянському Союзі деякі літературознавці, на підставі неправиль
них інформацій, намагалися приписати авторство Рудька  О. Олесю (напр. 
Олександер Олесь, Твори, Київ 1971, вид. ЦК ЛКСМУ «Молодь», упоряд
кував В. В. Яремко).

1935 р. О. Олесь згадував мені, що, на його думку, Рудько  найкращий 
твір його сина. У цьому твердженні виявлялися і естетичні уподобання 
О. Олеся, і ріжниця поколінь. Все ж  таки О. Олесь ніколи на авторство
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він писав, як відомо, під (псевдонімом О. Ольжич,3 а сатиірично-полі- 
тичні вірші підписував К. Костянтин.4 Ідеологічні писання Олег по- 
міщував звичайно 'під псевдонімом Д. Кардаш,5 літературні нариси 
під різними криптонімами чи просто скороченнями. Деякі твори вий
шли зовсім анонімно. Як би ми мали вибрати псевдонім для друкова
ної тут статті, то, може, ще найкраще відповідав би псевдонім Д. 
Кардаш, хоч лише серйорні статті ідеологічного характеру Олег під
писував цим (псевдонімам, а з цієї статті протлядає такий типовий для 
нього легкий, делікатний і трохи насмішкуватий та сухуватий гумор.

19-24 серпня 1936 року відбувся так званий перший московський 
процес,6 на якому головними обвинуваченими були Зінов’єв і Каменєв. 
Радянська преса була переповнена примітивними «пропагандистськи
ми статтями, вірнопідданими заявами і пустопорожніми деклярація- 
ми, які часто робили враження марень божевільних. У цьому мариві 
засудження «зрадників, троцкістів, гадів, негідників» і т. д. обов’яз
ково брала участь уся радянська преса, а все це робило враження 
несамовитої прострації громадян СССР перед «світлим сонечком», «ве
ликим вождем народів», «найгеніяльнішим», най-, <най-, най-...

О. Кандиба такі статті звичайно читав з легким відтінком гумору 
і з погордою, а його замітки до читаного бували, звичайно, дуже до- 
теплі і влучні. Опинившись у той час у Сполучених Штатах він ви
рішив восени 1936 р. написати на цю тему статтю для якогось аме
риканського журналу чи для якоїсь газети. -Оригінал він написав по- 
українському, а потім цей текст при допомозі п-нни Буассевен пе
реклав на англійську мову. Українського тексту статті не зберег
лося; маємо лише переклад по-англійському в двох примірниках (чор
ний і чистий) і машинопис, з якого і передруковуємо статтю.

Манустрипт ми отримали від п-і Е. Лессер разом з листом від 22 
червня 1970 року. Він складається з машинопису на шість сторінок

Рудька  не посягав. Коли ж  Яремко твердить, що, мовляв, у той час (1926) 
у Горніх Черношицях крім О. Олеся не було інших письменників, то тут 
він, ясно, помиляється. У той час там жили і О. Бабій, і О. Лятуринська,
а, мабуть, і С. Черкасенко, ну і звичайно, Ольжич.

3 Треба рішуче підкреслити, що так, як ніколи не існувало Олександра 
Олеся, а лише О. Олесь чи Олександер Іванович Кандиба, так само не 
існувало ніколи й Олега Ольжича, а був лише О. Ольжич чи Олег Олек
сандрович Кандиба. Оскільки самі автори не писали інакше як О. Олесь і 
О. Ольжич, то нема підстав думати, що перша літера, це автоматично ско
рочення першого імени.

4 Цей псевдонім відповідає псевдонімові В. Валентин, під яким О. Олесь 
видав П ерезву1}с.

5 Цим, звичайно, не вичерпуються усі псевдоніми д-ра О. Кандиби.
6 Borys Lewytzkyj, Die rote Inquisition , Die Geschichte der sowjetischen 

Sicherheitsdienste, Frankfurt, Societäts-Verlag, 1967, S. 105.
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друку. Перший чорновик творять чотири аркуші фоліо паїперу, пер
ший подвійний записаний з усіх чотирьох боків, а другі два розір
вані, перший листок записаний з обох боків, а другий лише з одного. 
Це повний текст. Опісля частину манустрипту переписано начисто 
(п’ять з усіх шести сторінок машинопису) на трьох аркушах паперу, 
записаних обабіч крім останнього, якого сторінка записана лише на 
понад четвертину. На окремих аркушах паперу (п’ять і одна половин
ка) зроблено переклади вставок — цитат з газет і журналів.

З цих листків найцікавіший для нас один аркуш, на якому оба
біч надруковано вірші О. Ольжича машинкою, при чому ці вірші на
друковані один супроти одного догори ногами. З одного боку вірш 
«Скільки сонця ллється на землю») три строфи), а опісля чорнильним 
олівцем рішучою Олеговою рукою перекреслений. Це перекреслення 
відбилося і з другого боку, аркуша, де нагорі з правого боку написане 
число 25. Очевидно, Ольжич використав чорновик першої збірки вір
шів («Рінь» 1935), бо і вище згаданий вірш і вірш «Воно зросло з шу
кання і розпуки», який тут переписано, ввійшли до збірки «Рінь» 
(«Скільки сонця ллється на землю», стор. 7, а «Воно зросло з шукан
ня і розпуки», стор. ЗО). Цікаво, що вірш «Воно зросло...» з моттом 
П. Фшшповича у «Ріні» є на 26-му місці. Коли мати на увазі, що пер
ший вступний вірш у збірці написаний спеціяльно для неї, то ч. стор.
25 відповідає порядкові. Таким чином це копія рукопису збірки «Рінь»
— 25-та стор.7

На цьому листку перекладено листа з Радянської України «До 
дорогих томаришів Яґоди і Балицького» і поміщено дві замітки, які 
чомусь у друкований машинкою текст не ввійшли і ми їх включили 
в наш передрук з цього чорновика. Усі тексти писані рукою Е. Jleccep.8

**
*

Самий текст дає нам деякі цікаві дані. Стаття починається вказів
кою на кінофільми. Як відомо О. Ольжич дуж е любив свого часу хо
дити в кіно, зокрема на природничі та історичні кінофільми. Автор 
цих рядків досить часто бував з ним на таких фільмах. Любов до 
кінофільмів можна спостерігати на деяких поезіях О. Ольжича, зо
крема з африканського життя.9

На думку О. Ольжича большевицька революція розвивалася за 
зразком великої французької революції і саме в середині 1930-х ро
ків .проявлялися вже досить виразно тенденції повернення до дово
єнного російського імперіялізму і відхід від комунізму. У той час у

7 Обидва вірші були вже раніше друковані.
8 Лист п-і Е. Лессер від 11 квітня 1972.
9 Другим джерелом надхнення для поезій з африканського життя були 

речі, які у той час проф. П. Андріевський присилав з Африки (Бамако), 
а третім поезія Н. Гумилева, однак з  цею поезією О. Ольжич познайомив
ся ближче щойно 1932 року. Гумі лева Ольжич уважав найбільшим, а може 
й єдиним справді великим російським поетом.
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СССР почали говорити -про «батьківщину» і «патріотизм». Стаття Оле
га, писана в вересні або жовтні 1936 p.,10 з одного боку втратила свою 
актуальність, оскільки тоді головними «ворогами народу» були Турець
кий, Зінов’єв і Камееев. А з другого боку Московщина-Росія зберігає 
багато рис свого минулого. Основні первні «московської душі» видно 
й тепер, під час відродження сталінізму.

Для нас стаття цікава ще й тим, що в ній наведено два вірші укра
їнських совєтськів поетів, які від початку 1930-х pp. і дотепер завжди 
виступали офіційними представниками викрутасів курсу політики 
компартії.11 Перший з них Микола Спиридонович Шеремет {нар. 1906 
р.) відомий з того, що готовий і тепер ще засуджувати всіх, хто ви
ходить поза рамки дозволеного партією, чи намагається по-новому 
формулювати свої думки. Це примусило його виступити і проти «Со
бору» О. Гончара. Іван Іванович Нехода (нар. 1910 р.) недалеко втік 
від свого колеґи.

О. Ольжич влучно звертає увагу на просякнення біблійних моти
вів, образів і фразеології у твори офіційних совєтських письменни
ків. З другого боку він вказує на примітивізм часів Сталіна, якого 
називали «ясним сонечком», «садівником» і т. д. (Ольжич порівнює 
це з підходом стародавніх єгиптян до зображування фараонів).

Ольжич вказує також на перехід московського комунізму на рей
ки вождизму-фюрерства і на прикінці статті 'приходить до висновку, 
що большевицька революція закінчилася, а почалася нова епоха мос
ковського імперіялізму. Читач може зрештою сам зробити висновок, 
наскільки думки Олега висловлені майже нів століття тому лишили
ся актуальні й тепер.

На цьому місці ми хочемо подати ще уривок з листа п-і Е. Лестер 
про зв’язок д^ра О. Кандиби з Гарвардським університетом. У цій 
справі можна читати багато неправильного:

«Гарвард, через музей ім. Пібоді, частково фінансував експедиції 
Американської Школи Передісторичних Дослідів (American School of 
Prehistoric Research). Владімір Фюкс працював у Музею Пібоді і їздив 
з студентами до Европи в 1932, 1933 і 1934 роках. Він з свого боку 
Олегові, щоб він влітку допомагав студентам під час розкопок, а про
тягом року в науковій роботі. 1935-ш року, як мені пригадується, 
Фюкс втратив свою працю (він мав важкий характер) і так Олег у 
свою чергу втратив працю. Це був великий удар для нього і для його 
батьків».12

ю Так зазначено рукою п-і Е. Лессер на машинописі,
ї ї  Нам, на жаль, не пощастило розшукати тодішніх чисел «Літератур

ної Газети».
12 Лист від 22 червня 1970 р.


