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Юрій ЧЕРЧЕНКО (Київ)

ФОНД ДМИТРА АНДРІЄВСЬКОГО
В АРХІВІ ОУН У КИЄВІ

В Архіві ОУН у Києві зберігаються документи українського націоналіс-
тичного руху від середини 1920-х років до початку 2000-х. Що стосується 
історії самої Організації українських націоналістів, то до 1940 р. – це доку-
менти єдиної організації, а після розколу – документи ОУН під проводом 
Андрія Мельника та його наступників. Вказаний архів є недержавною уста-
новою, опікується ним Фундація Олега Ольжича. За загальною кількістю 
документів він, звісно, поступається державним архівам, але на думку бага-
тьох дослідників, як українських, так і закордонних, тут зберігається, мабуть, 
найбільша в Європі колекція документів ОУН міжвоєнного періоду. Доку-
менти про діяльність Організації українських націоналістів формують 
фонд 1, а крім того, в архіві є ще низка особових фондів. Це, передусім, осо-
бові фонди Голів ОУН Євгена Коновальця, Андрія Мельника, Олега Штуля, 
Дениса Квітковського, Миколи Плав’юка, а також членів Проводу україн-
ських націоналістів та чільних діячів організації в різні роки – Дмитра Ан-
дрієвського, Осипа Бойдуника, Зенона Городиського, Володимира Дідовича, 
Миколи Капустянського, Богдана Кентржинського, Зиновія Книша, Олега 
Лащенка, Якова Маковецького, Євгена Мацяха, Михайла Селешка. Докумен-
ти особового фонду Дмитра Андрієвського за своїм інформаційним наповнен-
ням є серед найбагатших та найцікавіших для дослідників історії ОУН.

Перед тим, як розпочати огляд документів фонду, стисло нагадаємо про 
особу Дмитра Андрієвського. Дмитро Юрійович Андрієвський народився 
1892 р. на Полтавщині. Стосовно дати народження в різних джерелах нази-
вають 27 вересня і 3 жовтня. Так само і стосовно місця народження різні 
джерела називають село Бодаква (нині Лохвицького р-ну) і село Будки (нині 
Зіньківського р-ну). За родинними переказами його рід походив з чумаків, 
але пізніше покоління перейшло у священницький стан. Священниками були 
батько й дід Д. Андрієвського. Вони також мали свій хутір, де займалися 
хліборобством. У Дмитра Андрієвського була сестра й три брати. Всі хлопці 
вчилися в гімназії, але священником не став жоден з них. Борис вивчився на 
лікаря й також був професором університету, Теодор став інженером-агро-
номом, Іван – економістом1.

1 В.Й.П. Інж. Дмитро Андрієвський помер // Вісті: Двомісячник Українського допо-
могового комітету в Бельгії. – 1976. – № 6 (408). – С. 4.
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Дмитро вчився в гімназії в Лубнах. У 1911 р. він закінчив гімназію і 
вступив до Харківського університету, але, провчившись рік у Харкові, він 
переходить до Інституту цивільних інженерів у Санкт-Петербурзі. Своє на-
вчання в Петербурзі Д. Андрієвський змушений був перервати 1915 р. через 
Першу світову війну. До армії його не мобілізували, бо він навчався на стар-
ших курсах інституту. Під час Лютневої революції 1917 р. він брав участь у 
маніфестації Української громади в Петрограді. Тоді ж на зустрічі із членами 
Української громади він вперше побачив митрополита Андрея Шептицького, 
який вертався із заслання і в кінці травня 1917 р. скликав у Петрограді Пер-
ший собор російських католиків. Вже на схилі своїх літ 20 червня 1970 р. 
Дмитро Андрієвський писав у листі до Лева Биковського: “Випадок хотів 
щоб Ваша книга «Від Привороття до Трапезунду» дісталась мені до рук. В 
ній мою увагу звернув розділ «В Петербурзі», де я надибав багато прізвищ 
моїх давніх знайомих і приятелів. Тим Ви оживили в моїй пам’яті часи мого 
молодого життя, коли я був студентом в Інституті цивільних інженерів… 
Знав я майже всіх Вами згаданих студентів і не студентів Української грома-
ди Петрограду. Дістався я до того міста, як і Ви, в 1912 р. Пробув в нім на 
студіях п’ять років, виїжджаючи на час вакацій додому, на Полтавщину. 
Бував не раз і в Лісному і ходив тими самими вулицями, що і Ви. Бував на 
тих самих імпрезах, що і інші молоді українці. Бо ж я був діяльним членом 
української громади в нашім Інституті. А В. Січинський був мені одним з 
найблищих товаришів”2.

Щоби включитися в українську національну революцію, українські 
студенти Петрограда поверталися в Україну. Приїхав з групою студентів до 
Києва й Дмитро Андрієвський. У згадуваному вже листі він пише: “В 1917 р. 
з вибухом революції зараз же навесні я повернув в Україну і поставив себе 
до розпорядження Української Центральної Ради. Мене вислано як «агітато--
ра» на Волинь, де я працював літо і осінь. Відтак мене перекинено на Таврію 
в тій самій ролі. Зрештою навесні 1918 р. дістався я до Києва і вступив уря-
довцем до Міністерства зовнішніх справ… Пишу Вам цих кілька слів, щоб 
помогти Вам зорієнтуватись, з ким маєте діло. Певно з власного досвіду Вам 
відомо, як в нашім віці є приємно відживити в пам’яті старі часи”3.

Лев Биковський відповів Андрієвському листом від 6 серпня 1970 р. 
“Мені було вельми приємно, що Ви прочитали мою книжку «Від повороття 
до Трапезунду», Мюнхен 1969, та знайшли чимало там матеріялу, що заці-
кавив Вас. Книжка була першим томом моїх споминів за час від 1895 до 
1918 рр. Нині в друку знаходиться том другий під назв[ою] «Книгарні, біб-
ліотеки, Академія. 1918–1922 рр.» Появиться на світ мабуть десь в першій 
половині 1971 року”4. В цьому листі Лев Биковський, який на той час жив у 
Денвері (Колорадо, США), писав Андрієвському про те, як склалося його 
подальше життя, та про українську громаду в Денвері.

2 Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 464. – Арк. 11.
3 Там само.
4 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. “Листи до Андрієвського 

(1966–1975)”. – Арк. 145. 
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Призначенню Дмитра Андрієвського на роботу до Міністерства зовніш-
ніх справ посприяло те, що ще з Петербурга він був добре знайомий з Дми-
тром Дорошенком, тогочасним міністром. Урядовцем міністерства він 
пропрацював кілька місяців – до осені 1918 р., а далі його включили до 
складу дипломатичної місії Української Держави до Швейцарії на чолі з 
Євменом Лукасевичем. У складі місії Андрієвський пропрацював до середи-
ни 1919 р. За кордоном Дмитро Андрієвський також продовжив навчання, 
вступивши наприкінці 1918 р. на вищий курс інженерного факультету дер-
жавного університету в бельгійському місті Генті. За два роки наполегливої 
праці, 1920-го, він здобув диплом інженера-архітектора. Це дало йому мож-
ливість отримати роботу спочатку у Франції, а згодом у Бельгії. Він пропра-
цював у різних бельгійських фірмах аж до виходу на пенсію в 1958 р.

Постійно проживаючи у столиці Бельгії Брюсселі, Д. Андрієвський ба-
гато писав до українських еміграційних видань, зокрема друкувався в жур-
налі “Тризуб”, що з 1925 р. почав виходити в Парижі. У 1927 р. Євген Коно-
валець запрошує Дмитра Андрієвського, який тоді вже був відомий своїми 
публікаціями в “Тризубі” та “Національній думці” на теми українського на-
ціонально-визвольного руху, взяти участь у конференції в Берліні (листопад 
1927 р.). На цій конференції з метою надання українському націоналістич-
ному рухові організованих форм було створено Провід українських націона-
лістів; до його складу увійшов і Д. Андрієвський як ідеологічний референт. 
З цією ж метою було започатковано видання журналу “Розбудова нації”, на-
зву якого було взято з однієї зі статей Андрієвського.

Цікавий портрет Дмитра Андрієвського того часу залишив Володимир 
Мартинець у своїй книзі “Українське підпілля”: “Під час першої Конферен-
ції пізнали ми і вперше побачили інж. Дмитра Андрієвського з Брюсселю. 
Родом із В[еликої] України, у тому віці що Сціборський, високий, стрункий 
мужчина, шатен, пристійне голене й худе лице, що на ньому вирізняються 
густі брови. Завжди елегантно убраний, укладного поведення, репрезента-
тивного вигляду, цілою зовнішністю – джентльмен. Вдача скорше флегмати-
ка – говорить спокійно й поволі, важачи слова; не уносився ніколи. Людина 
очитана, критичний розум, здібний до аналізи, а ще більше до синтези, за-
пліднений творчими думками. Це людина, що в ній думка й чин є в гармонії 
та рівновазі. Але не бойовий тип. Він взагалі не любив іти «на ножі», схиль-
ний до зговорення й компромісу, поступливий, коли бачив у цьому загальну 
користь. Але разом із цим прямолінійний і впертий у засадничих справах. 
І цікаво, ці дві протилежні риси в нього дивно сполучаються… Інж. Андрієв-
ський сидить глибоко в українстві – і походженням, і вдачею. Хоч непере-
січний інтелект, але Україну він сприймає передусім серцем, і його перебу-
вання закордоном, в сфері французької культури й цивілізації, правда, 
збагатило його інтелект, але не зачепило його «української душі»”5.

Дмитро Андрієвський здійснив велику роботу з підготовки проведення 
І конгресу ОУН. Про це свідчить його листування за 1927–1929 рр. з Євгеном 

5 Мартинець В. Українське підпілля. Від УВО до ОУН: Спогади й матеріяли до 
передісторії українського організованого націоналізму. – Вінніпег, 1949. – С. 210–211.
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Коновальцем, Дмитром Донцовим, Володимиром Мартинцем, Миколою 
Сціборським та іншими видатними діячами українського визвольного руху, 
що зберігається в Архіві ОУН у Києві. На І конгресі українських націона-
лістів у Відні Д. Андрієвського знову обрали до складу ПУН. Він очолив 
референтуру зовнішньої політики. Цей період життя і діяльності Дмитра 
Андрієвського докладно описав у своїй статті Олександр Кучерук6.

Маловідомим є той факт, що Євген Коновалець пропонував Дмитрові 
Андрієвському очолити Провід українських націоналістів. У листі до Д. Ан-
дрієвського, написаному Є. Коновальцем у Берліні 21 листопада 1927 р., він 
наголошував: “Я дальше обстоюю, що Ви, пане інженер, повинні бути тим, 
який з конгресу українських націоналістів повинен вийти провідником на-
ціоналістів. Час знов до конгресу повинні Ви, при нашій розуміється допо-
мозі, вжити на це, щоби до майбутньої Вашої ролі як слід підготовитися…”7. 
У відповідь на цю пропозицію Андрієвський писав, що має “великий потяг 
до обсервації, книги, моделювання людської думки”. До того ж, Андрієв-
ський був переконаний, що саме Коновалець має очолювати рух. “Тим, що 
Ви є зараз на чолі нашої справи я щиро тішуся… Згори твержу, що саме Ви 
один нині можете пустити машину в рух. Я високо ціню, що зі всіх наших 
військових і інших діячів Ви один «не сіли на дно», але затримались на по-
верхні, вдержали зброю в руках і не допустили викорінитись вашим впливам 
в краю”8.

Дмитро Андрієвський разом з Володимиром Мартинцем, Миколою Сці-
борським, Юліаном Вассияном та іншими провідними членами ОУН на межі 
1920-х – 1930-х років зробив вагомий внесок у вироблення та поширення 
ідеології, політики і тактики ОУН. Андрієвський більше працював над тео-
ретичними проблемами зовнішньої політики, а також робив практичні кроки 
в напрямку об’єднання українських державницьких сил на еміграції. Так, 
за його ініціативи в Бельгії в 1931 р. відбулася нарада представників ук-
раїнських організацій за кордоном і засновано Європейське об’єднання 
українських організацій на чужині.

Після окупації Бельгії німцями у травні 1940 р. Дмитро Андрієвський 
довго не міг виїхати з Брюсселя, і тільки в кінці 1941 р. йому вдалося по-
бувати в Берліні й зустрітися з полковником Мельником. Деякий час він 
мешкав у Берліні, де була тоді численна українська громада. Так, у газеті 
“Український вісник”, яка була пресовим органом Українського національ-
ного об’єднання в Німеччині, за 29 листопада 1942 р. в розділі про життя 
української громади в Берліні можна прочитати таке: “12.11.1942 п[ан] 
інж[енер] Д. Андрієвський приніс на доклад ряд старих карт України, що їх 
назбирав в Европі, і розказав присутнім про Україну в европейській кар-
тоґрафії”9. 

6 Кучерук О. Дмитро Андрієвський і процес підготовки першого конгресу україн-
ських націоналістів // Український визвольний рух: Наук. зб. – Львів, 2006. – Вип. 8. – 
С. 76–101.

7 Документи і матеріали з історії ОУН. – К., 2007. – Т. 2. – Ч. 2: Листування Є. Ко-
новальця з Д. Андрієвським (1927–1934 рр.) / Упоряд. Ю. Черченко. – С. 55.

8 Там само. – С. 57.
9 Український вісник. – 1942. – Ч. 15 (97). – 29 листопада. 
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Відтак Дмитро Андрієвський виїхав до Праги й збирався перебратися 
на українські землі. Зміг дістатися тільки до Львова. Наприкінці 1943 р. 
німці затримали його в Стрию і відправили назад до Берліна, де він був за-
арештований. З 21 січня по 17 жовтня 1944 р. він перебував у концтаборі 
Заксенгаузен.

Після закінчення війни повернувся до Бельгії. У 1948–1952 рр. відві-
дував Канаду та США. В ці роки він багато працює в ПУН, був представни-
ком ОУН у Виконавчому (інколи писали – Виконному) органі Української 
національної ради, очолював Сенат ОУН. Не полишав він і своєї журналіст-
ської діяльності, багато писав для “Українського слова”, “Нового шляху”, 
“Самостійної України” та інших видань. Писав він також й аналітичні мате-
ріали для керівництва ОУН. Вийшовши на пенсію, Д. Андрієвський переїхав 
до Мюнхена. Останні роки життя, через слабке здоров’я, він провів у домі 
для старших осіб у Дорнштадті, де і помер 30 серпня 1976 р. 22 січня 2010 р. 
прах Дмитра Андрієвського перепоховали у Львові на полі героїв Личаків-
ського цвинтаря.

З написанням біографії Дмитра Андрієвського в мене трапилася одна 
прикра історія. На прохання редакції газети “Українське слово. Літаври” я 
написав низку статей з історії ОУН, її визначних діячів, й про Дмитра Ан-
дрієвського. Її було опубліковано 2017 р.10. За два роки по тому у вересні 
2019 р. полтавський історик Віктор Ревегук під своїм прізвищем розмістив 
мою статтю в дещо скороченому варіанті на сайті “Інтернет-видання 
Полтавщина”11. З того ж таки інтернету я дізнався, що за три місяці в грудні 
2019 р. ця людина померла. Шкода, звісно, полтавського історика, але все 
одно так робити не годиться.

Документи Дмитра Андрієвського в Архіві ОУН у Києві, окрім його 
особового фонду, можна знайти в деяких справах фонду 1, де зібрано рефе-
рати, статті та інші пропагандивні матеріали членів ОУН. Його листи також 
зберігаються у фондах голів ПУН, зокрема Євгена Коновальця та Андрія 
Мельника. Листування Андрієвського з Коновальцем з фонду Є. Коновальця 
майже повністю було опубліковано в окремому томі серії збірників докумен-
тів “Документи і матеріали з історії ОУН”, цитованому вище.

Документи, які зберігаються в особовому фонді Дмитра Андрієвського, 
складають за своїм змістом дві великі групи. По-перше, це знову ж таки 
листування, переважно з членами ОУН, а друга група – рукописи статей 
для різних видань та тексти інформаційних матеріалів для проводу ОУН та 
Виконавчого органу УНРади. Збереглися також його щоденники за 1940-ві – 
1950-ті роки, записані у 8-ми зошитах.

Серед довоєнного листування одне з найбільших і найдавніших – це 
листування з Петром Кожевниковим, воно виділене в окрему справу. Петро 
Кожевників був одним із учасників І Великого Збору ОУН. На цьому конгре-
сі його обрали до складу проводу організації, а вже за рік виключили з ОУН 

10 Черченко Ю. Дмитро Андрієвський – видатний діяч ОУН // Українське слово. 
Літаври. – 2017. – № 4. – Квітень. – С. 6.

11 Ревегук В. 127 років тому народився видатний теоретик українського націоналіз-
му Дмитро Андрієвський (https://poltava.to/project/5624/).
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за підозрою у таємній співпраці з німецькими спецслужбами. А вже після 
війни стало відомо, що він був також московським агентом. Про це докладно 
написав відомий оунівський розвідник, керівник розвідки Закордонних Час-
тин (ЗЧ) ОУН, а згодом політолог Степан Мудрик-Мечник12. Зокрема, він 
писав, що співпраця Петра Яковлевича Кожевникова з німцями була, очевид-
но, прикриттям його роботи на радянських чекістів. Як зазначав Степан 
Мудрик, про життя Кожевникова “…можна зробити цікавий фільм або на-
писати повість”13.

Листування Петра Кожевникова з Дмитром Андрієвським належить до 
1927–1928 рр. Найдавніший документ – лист Кожевникова з Парижа від 
7 червня 1927 р., а останній – знову ж таки лист Кожевникова на поштовій 
картці з Берліна від 16 жовтня 1928 р. Всього це листування нараховує 
60 документів: 40 листів Кожевникова до Андрієвського та 20 листів Ан-
дрієвського до Кожевникова. Очевидно, що ці документи походять з архіву 
Андрієвського, бо його листи – це непідписані машинописні копії під ко-
пірку, залишені для себе, а всі листи Кожевникова – оригінали, 24 докумен-
ти є автографами. Решта листів надруковані, причому 14 кирилицею і 
2 листи на машинці з латинським шрифтом. Всі друковані листи Кожевни-
кова надіслані з Берліна. Частина з них надрукована на машинці з характер-
ними круглими літерами, на якій також друкувалися листи Ріка Ярого. На 
одному з берлінських листів Кожевникова від 22 лютого 1928 р. на першій 
сторінці вгорі стоїть відбиток прямокутного штемпеля червоним чорнилом: 
“Провід Українських Націоналістів”. А на останній сторінці внизу відбиток 
круглої печатки червоним чорнилом: “Провід Українських Націоналістів”. 
Рукописні листи Кожевникова надсилалися також з Берліна, з Парижа, По-
дєбрад та швейцарського містечка Шірс (Schiers, кантон Ґраубюнден, округ 
Преттігау-Давос).

У цей період Дмитро Андрієвський був у центрі підготовчої роботи до 
скликання І конгресу ОУН, тому не дивно, що саме ця тема становить го-
ловний зміст листування. Наприклад, у згадуваному вже листі Кожевникова 
з Берліна від 22 лютого 1928 р. майже на двох сторінках надруковано список 
найважливіших питань, які потрібно буде обговорити напередодні збору. До 
речі, Петро Кожевників на той час не був членом ПУН, і штемпель з печат-
кою на листі свідчать про те, що цей лист було узгоджено з Євгеном Коно-
вальцем, який 1928 р. жив у Берліні. Всі свої листи Кожевників, як і більшість 
учасників руху на той час, підписував своїми справжніми ім’ям та прізви-
щем, а не організаційним псевдонімом. Псевдоніми діячі ОУН на еміграції 
вживають, починаючи з 1930-х років. Це можна простежити на листуванні 
Дмитра Андрієвського з Володимиром Мартинцем.

Листування Дмитра Андрієвського з референтом преси і пропаганди 
ПУН Володимиром Мартинцем також сформувало окрему справу в його 
особовому фонді. Так от, Мартинець у 1928 р. підписував свої листи також 

12 Мудрик-Мечник С. Від опричнини до КГБ (духовність московського імперіяліз-
му). – Мюнхен, 1981. – С. 274–282.

13 Там само. – С. 281.
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справжнім своїм прізвищем, а вже1930 р. він підписував листи своїм орга-
нізаційним псевдонімом “Туратті”. Про 1929 рік не можемо сказати нічого, 
тому що з невідомих причин листування Мартинця з Андрієвським за цей 
рік у справі відсутнє. В цій справі вміщено їхнє листування за 1927–1928 рр. 
та за 1930–1934 рр. Це листування також, очевидно, походить з архіву Дми-
тра Андрієвського, тому що його листи – це машинописні копії без підпису. 
На жаль, у своїх листах Андрієвський не ставив рік, а тільки число й місяць, 
тому точні дати можна встановити тільки за листами Мартинця та відпо-
відями на них Андрієвського. Щоби закінчити розмову про псевдоніми, слід 
зазначити, що членам ОУН час від часу доводилося їх змінювати, бо вони 
ставали відомі поліції. І одна людина могла мати десяток різних псевдо-
німів та писати про себе в третій особі, вживаючи різні свої псевдо – це був 
дуже поширений прийом в оунівському листуванні. Той самий Мартинець 
крім псевдо “Туратті” вживав також псевдоніми: “Тур”, “Сокирка”, “Кедрин” 
та інші.

У справі “Листування Д. Андрієвського з В. Мартинцем (1927–1934)” 
нараховується трохи більше ста документів: 73 листи Мартинця і одна теле-
грама та 21 лист Андрієвського, окрім того Мартинець надсилав Андрієв-
ському для ознайомлення деякі документи, що теж зібрані в цій справі. 
Наприклад, він надіслав Андрієвському копії трьох своїх листів до Миколи 
Сціборського за 1931 р. Також у цій справі є фрагмент копії листа Дмитра 
Донцова до Миколи Сціборського. Володимир Мартинець у вищезгаданій 
книжці “Українське підпілля” писав про те, як він у грудні 1927 р. їздив до 
Дмитра Донцова з пропозицією Євгена Коновальця (бо той не міг приїхати 
до Львова) взяти участь у розбудові ОУН і якими аргументами Донцов 
пояснював свою відмову14. З копії фрагменту листа Донцова можна зрозу-
міти, що М. Сціборський також пропонував Д. Донцову взяти участь у ро-
боті І Великого Збору ОУН. Донцов відмовився: “У відповідь на Ваш лист 
з 12 с[ього] м[ісяця] хочу Вам сказати слідуюче: передовсім я на разі не маю 
заміру входити в жадну, яку б то не було, організацію. Маю на те свої при-
чини, про які годі в листі написати…”15. Але далі він все ж таки пише, чому 
не може і не хоче приїхати на, як він пише, “емігрантський з’їзд”. Донцов 
критикує принцип прийняття рішень більшістю голосів: “Парляментаризм 
і уенерівщина в орган[ізаційних] питаннях ніякої тривкої групи не 
створять”16.

У цій справі є також проєкти деяких інформаційних матеріалів, що над-
силав Мартинець Андрієвському, наприклад, проєкт звернення “До україн-
ців” з приводу Першої конференції українських націоналістів в листопаді 
1927 р. Це звернення було підписане головою Президії конференції Дм. Ан-
дрієвським та секретарем В. Мартинцем.

Листи Володимира Мартинця за 1927 р. є автографами. Писав він 
свої листи фіолетовим чорнилом рівним акуратним почерком, який легко 

14 Мартинець В. Українське підпілля. – С. 225–230.
15 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. “Листування Д. Андрієв-

ського з В. Мартинцем”. – Арк. 85.
16 Там само.
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прочитати. З кінця грудня 1927 р. переважна більшість листів вже друковані 
на машинці. Частина автографів за 1927 р. написана на бланках “Українська 
Академічна Громада в Ч.-С.Р.”. На деяких друкованих листах є відбиток 
штемпеля “Провід Українських Націоналістів” червоним чорнилом, а один 
лист за 25 квітня 1931 р. надруковано на бланку “Організація Українських 
Націоналістів. Провід Українських Націоналістів”. Інтенсивність листуван-
ня між цими людьми легко пояснити тим, що Мартинець був редактором і 
“Національної думки”, і “Розбудови нації”, де регулярно публікував свої 
статті Андрієвський. Значна частина листування присвячена обговоренню 
статей Андрієвського. Ось для прикладу фрагмент з листа В. Мартинця від 
20 грудня 1931 р.: “Дорогий пане інженере! Отже – Вашу статтю одержав. 
Не потребую додавати, що очікував я її вже зі зденервованням, бо думав собі, 
ану ж в останній хвилі Ваші концепції політичні не зможете переляти на 
папір. Тому приняв її з радістю. Инша річ, що мені волосся дубом стало, коли 
перечитав я, що Ви даєте на загладу Польщі – симпатичну Литву, Латвію, та 
всякі инші прибалтійські держави. Цілий той уступ я без милосердя та з 
огірченням в душі вичеркнув просто тому, що ціла та концепція по-перше 
противорічить славетній статті Вашого раба і підніжка, що оголосив її ми-
нулого року, а по-друге й коли б ця концепція була правильна у своїй реаль-
ности, то не можна нам, націоналістам виходити з нею на світло денне. Хай 
це роблять ундисти… чи уенерівці… Полєміка Ваша з Шульгином дійсно 
є знаменита! Взагалі той тон у Вас мені дуже подобався. Це тим більше, 
що Ви ні з того ні з сього стали одиноким нашим борцем-аванґардистом з 
уенерівцями”17.

І ще один цікавий документ – лист В. Мартинця від 12 липня 1928 р., 
який написано чорнилом на поштовій картці. Ця картка присвячена щорічній 
зустрічі Федерації християнського студентського світу (Christlicher Studenten-
Weltbund), яка відбулася в 1927 р. у швейцарському містечку Шірс. На карт--
ці зображено краєвид цього гірського містечка. Ми вже писали, що один з 
листів Петра Кожевникова було надіслано Дмитрові Андрієвському саме з 
цього містечка і теж на поштовій картці. Так от, Петро Кожевників надіслав 
свого листа 10 серпня 1927 р., і він якраз був учасником тої студентської 
конференції. Він писав: “…засилаю Вам і Вашій В[ельми]шановній п[ані] 
Дружині сердечний привіт з конференції в Шірсі. Вже минуло п’ять днів 
«праці». Все носить дискусійно-академічний характер. Теми: «Вимоги сучас-
ности до студента», «Студент на чужині», «Міжнародна згода та друковане 
слово», «Відносини між Орієнтом та Заходом». До останнього питання ба-
гато цінного можна знайти у Вашій статті в «Прометею». Наша робота 
полягає в закулісовій пропаганді, участи в дискусіях, урядженню виставки 
etc.”18. А за рік побував в цій місцині і Мартинець, як він писав, “…на феріях 
у Швайцарії. Недалеко є тут і полковник”19. І далі він подає свою адресу та 
адресу Євгена Коновальця. 14 липня Андрієвський пише йому у відповідь: 

17 Там само. – Арк. 119.
18 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. “Листування Д. Андрієв-

ського з П. Кожевниковим (1927–1928)”. – Арк. 19.
19 Там само. – Спр. “Листування Д. Андрієвського з В. Мартинцем”. – Арк. 65.
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“Шановний пане Мартинець! Дякую сердечно за картку. Тішуся і заздрю на 
Вас, що Ви «на волі» і в такім прекраснім місті. Вітайте від мене п[ана] Пол-
ковника і його родину”20.

Ще в трьох архівних справах фонду Дмитра Андрієвського зібрано його 
довоєнне листування з різними особами. Серед його тогочасних адресатів 
були: Володимир Андрущак, М. Антоненко (з Парижа), Олесь Бабій, Ярослав 
Барановський (Макар), Євген Бачинський, Осип Боднарович, Олекса Бойків, 
Юліан Вассиян, Іван Ґабрусевич, Дмитро Донцов, Володимир Забавський, 
Макар Кушнір (Богуш), Євген Ляхович, Степан Нижанківський, Євген Она-
цький, Кіндрат Полуведько, В’ячеслав Прокопович, Мілена Рудницька, 
Д. Сацюк (з Бельгії), Михайло Селешко, Олександр Скоропис-Йолтуховський, 
Максим Славінський, Олекса Сокіл (Птах), Павло Судоплатов, Роман Сушко, 
Микола Сціборський, Андрій Федина, Іван Федишин, Ріко Ярий. Справи ці 
складені дещо хаотично, листування з одними й тими ж людьми можна зна-
йти в різних місцях цих трьох томів. До того ж, сюди потрапили документи 
з листування з тими особами, які виділені в окремі архівні справи, зокрема 
листування з Є. Коновальцем та В. Мартинцем. Деякі листи Дмитра Андрієв-
ського до цих осіб написані на бланку, з якого ми дізнаємося його тогочасну 
адресу і номер телефону: “Bruxelles, 18, rue Kindermans – Tel. 48-90-84”. Крім 
того, в цих справах містяться також копії листування інших членів ПУН з 
Євгеном Коновальцем, які надсилалися Андрієвському для інформації.

Дуже цікавим є лист Євгена Коновальця до Дмитра Андрієвського від 
2 червня 1931 р., надісланий з Женеви. Він не потрапив до справи “Листу-
вання Є. Коновальця з Д. Андрієвським (1927–1934)” в особовому фонді 
Є. Коновальця і відповідно не був опублікований. В цьому листі полковник 
Коновалець критикує політичні погляди Андрієвського, і це деяким чином 
пояснює ті протиріччя, що виникли, на нашу думку, між Андрієвським і 
Головою ПУН в середині 1930-х років. Коновалець пише: “Читав я Вашу 
статтю «політичний іспит», як теж статтю призначену для французького 
бюлєтину. Після прочитання набрав я вражіння, що Ви, дорогий інженер, 
відносно західних земель щораз більше зближуєтесь до цеї політичної лінії, 
яку репрезентує в краю УНДО, а за кордоном знов до певної міри УНР. Вва-
жаю своїм обовязком на це звернути Вашу увагу… В мене щораз більше 
постає вражіння на підставі лєктури Ваших статтей, що Ви вірите в це, що 
якесь порозуміння польсько-українське є можливе і що нам шляхом міжна-
родних процесів вдасться остаточно примусити Польщу до цього, що вона 
дасть українцям на Західних Землях такі можливости до розвою, що україн-
ці зможуть створити там базу випаду проти большевизму і остаточно спіль-
ними силами з поляками начати збройну акцію проти большевиків”21.

Чотири листи Дмитра Донцова до Дмитра Андрієвського з цього дово-
єнного листування, надіслані з грудня 1927 р. по червень 1928 р., вже були 
нами раніше опубліковані22. Серед розглядуваних збірок найбільшими за 

20 Там само. – Арк. 66.
21 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 2. – Арк. 20.
22 Черченко Ю. Неопубліковані листи Дмитра Донцова до Дмитра Андрієвського // 

Історичний журнал. – 2006. – № 1 (25). – С. 97–105.
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кількістю документів є листування Андрієвського зі Сціборським та Она-
цьким. Листування Дмитра Андрієвського з Миколою Сціборським датується 
1927–1934 рр. і налічує понад 90 документів. Окрім того є ще один лист 
Миколи Сціборського до Дмитра Андрієвського за 23 квітня 1940 р. У фон-
ді Дмитра Андрієвського зібрано переважну більшість документів Миколи 
Сціборського, які зберігаються в Архіві ОУН у Києві. Листи Андрієвського – 
це, як і в інших випадках, машинописні копії без підпису, а листи Сцібор-
ського є оригіналами, приблизно половину документів складають його 
автографи. Сціборський надсилав Андрієвському також копії своїх листів до 
інших членів ПУН, зокрема Коновальця і Мартинця, в яких обговорювались 
важливі, на його думку, питання для всієї організації. Листи за 1927–1928 рр. 
Сціборський надсилав з Чехо-Словаччини. Листування між ними за 1929 р. 
з якихось не відомих нам причин відсутнє. З 1930 р. Сціборський надсилав 
свої листи вже з Парижа. В цей час Микола Сціборський переїхав до Франції 
за дорученням Євгена Коновальця для того, щоб організувати там видання 
україномовної газети. Завдання це він виконав. З 1931 р. в Парижі почала 
виходити раз на два тижні газета “Незалежність”, а з 1933 р. – тижневик 
“Українське слово”. Одного свого листа до Андрієвського (від 10 червня 
1931 р.) Сціборський надрукував на бланку газети “Незалежність”: “Redac--
tion et Administration du Journal Ukrainien NEZALEJNIST (L’independence)”.

Газету “Незалежність” Микола Сціборський починав робити сам і на 
цьому шляху стикався з великими труднощами. у листі до Андрієвського від 
18 лютого 1931 р. він так писав про це: “1. Справа «Незалежности»… Маєте 
рацію, що існують дефекти. Причина цього лежить в тому, що цілий часопис 
мушу робити я самий. Ще не налагоджений редакційний апарат. Друга біда – 
московська друкарня. Друкарі зовсім не знають мови. Коректу доводиться 
робити по пять – шість разів, але все є помилки. На місці виправленого зра-
зу роблять нові блуди. Але все ж дається мені справу помалу направляти. 
Число 3, як бачили, виглядає вже краще. Далі сягатиму ще кращих наслідків. 
В скорому часі приїздять сюди до Парижу настало Мухин і Бойків. Отже 
буду тоді «на коні», сформую редакційний апарат і думаю швидко пере-
ходити на тижневик. Вже побільшив тираж з 1000 на 1500 прим[ірників]. 
Маю багато замовлень з краю. Сподіваюся що з підсиленням апарату спра-
ва піде добре”23.

Олекса Бойків, про якого згадує Сціборський в цьому листі, в 1933 р. 
став редактором “Українського слова”, а в 1934 р. на цій посаді його змінив 
Володимир Мартинець. В. Мартинцю у 1934 р. під загрозою арешту до-
велося втікати з Праги до Відня, а далі він дістався Франції і жив там аж 
до її окупації німцями в 1940 р.

У листі від 28 лютого того ж року Сціборський пише: “Дорогий пане 
Андрієвський! Щиро вдячний за Вашого листа, а головне за матеріяли для 
«Незалежности». З сумом, але одночасно з приємністю мушу сконстатувати 
що зі всіх членів ПРУН Ви один не забуваєте мене в моїм тяжкім почині. 
Ваша стаття піде в якости передовиці. Вона порушає дуже актуальні теми і 

23 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 1. – Арк. 136.
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найкраще її приміщення як раз в якости передової…. Я її троха змінив”24. А 
далі Сціборський пише про суть тих змін і критикує Андрієвського за його 
толерантне ставлення до політичних опонентів: “Даруйте, пане інженере, 
але Бігме Ви основно помиляєтесь в свойому вічному стремлінню зглажу-
вати гострі кути супроти УНР. Я тверджу і твердив, що це є банда від малих 
починаючи і великими кінчаючи… Цього робити неможливо, бо знова по-
вторюю – це є банда запроданих людей, без всяких принціпів і засад. Вони 
нас бояться і ненавидять всіми силами і лише аргумент «кулака» може на 
них впливати оздоровлююче”25. Як бачимо, Сціборський, так само як і Ко-
новалець, але в набагато різкіших тонах, критикує контакти Андрієвського 
з діячами “табору УНР”, зокрема Шульгиним і Прокоповичем. Такий тон 
можна пояснювати характером Миколи Сціборського, який був людиною 
дуже емоційною. Але, на нашу думку, причина такого ставлення криється 
також у жорсткій конкуренції за впливи на нечисленне українське емігрант-
ське середовище у Франції між націоналістами та уенерівцями. В тому ж 
листі Сціборський пише, що, за його інформацією, уенерівці в Парижі, од-
разу після виходу першого номера газети, провели нараду, на якій було при-
йняте рішення вжити всіх заходів, щоби паралізувати впливи ОУН та 
“Незалежності”. Але ще більше вплинула на ставлення Сціборського до 
своїх політичних супротивників така обставина. В копії листа до Коноваль-
ця від 3 жовтня 1930 р., яку він надіслав Андрієвському, Сціборський по-
відомляє: “На цих днях я пережив досить критичні хвилини. З невідомих 
причин несподіваним наказом Префектури був виготовлений для мене при-
пис на протязі 24 год[ин] залишити терен Франції. Одночасно анальогичний 
наказ був даний і для Низоли26. Я так вже призвичаївся до тої напруженої 
атмосфери, що висилка не зробила на мене надзвичайного вражіння. На-
томісць Низола і його пані по одержанні цієї звістки буквально обернулися 
за кілька хвилин в «живих трупів». Страшно було на них дивитися…”27. 
Завдяки зв’язкам Миколи Капустянського серед представників російської 
білої еміграції в Парижі цей інцидент вдалося залагодити. В цьому листі 
Сціборський пише, що за них вступився навіть сам колишній міністр Мілю-
ков. Причиною висилки стала інформація, отримана французькою поліцією, 
нібито Сціборський з Капустянським вели “співпрацю з большевиками”. 
Через якийсь час в одному з листів Сціборський писав, що інформацію фран-
цузькій поліції про їхню нібито агентурну роботу надав український емі-
грант, адміністратор уенерівського журналу “Тризуб” Іларіон Косенко, який 
буцімто працював на французьку поліцію. В тому ж листі Сціборський обу-
рювався, що проти націоналістів війну ведуть свої ж українці, а захисту 
доводиться шукати у ворога, тобто російських білогвардійців. Цей епізод 
вочевидь ще більше сприяв ворожому ставленню Миколи Сціборського до 
політичного табору колишніх діячів УНР.

24 Там само. – Арк. 138.
25 Там само.
26 Низола – псевдонім генерала Миколи Капустянського.
27 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 1. – Арк. 114.



106

Юрій ЧЕРЧЕНКО

Критикував Микола Сціборський також позитивне налаштування Дмитра 
Андрієвського до УНДО. В уже цитованому вище листі з Женеви від 2 черв-
ня 1931 р. він, зокрема писав: “Я особисто нічого не маю проти того, щоб ми 
деякими потягненнями, за які ми безпосередньо як націоналісти не беремо 
відповідальности, притискали б Польщу до муру відносно виконання її між-
народних зобовязань. Треба, одначе, здати собі справу з цього, що Польща 
тих міжнародних своїх зобовязань ніколи вповні не виконає”28.

В одному з листів у відповідь 8 жовтня 1931 р. Дмитро Андрієвський 
так пояснює суть своїх протиріч з Миколою Сціборським: “Ми по ріжньому 
розуміємо механіку українського політичного життя, хоч теоретично ніби і 
погоджуємось: я допускаю слушність Вашої постави серед певних конкрет-
них обставин, особливо в процесі зреалізовання якогось рішення. Ви не 
відкидаєте засадничо моєї методи, навіть ладні дати «карт блянш» певні 
згори, що я заведуся. Але на практиці у нас завжди дискусія і то все в тій 
самій справі: тактика, уенерівщина.

Безперечно, у нас ріжні темпераменти: Ви рвачкий, радикальний в засо-
бах, я ж берусь до хірургічних методів лише коли випробував всі инші. Також 
думаю, що Вам бракує сінтетичного способу думання, який є властивий мені. 
Я ціню Вашу прямолінійність, здібність «йти на пробой» – бо то є також 
сила. Але не можу погодитись на надмірне спрощування дійсности і не-
узгляднення важних моментів, які в наші дні і серед наших обставин числен-
ні. Коли перше є корисне для чину то друге є конечне для усталення 
доцільного рішення, що лежить в основі того чину”29.

Крім листів, М. Сціборський надсилав Д. Андрієвському проєкти різних 
документів, що публікувалися від імені ПУН або Команди УВО. Так, того ж 
року він вислав Андрієвському текст декларації “До українського громадян-
ства”. У листі він пояснював: “Висилаю Вам текст деклярації ПРУН до 
громадянства українського, яку я склав по дорученню Полк[овника]. Женев-
ська нарада її в основному апробувала. Отже маєте висловити в справі її свої 
думки. Деклярація буде вибита в 2000 прим. для поширення на окупованих 
землях, Америці та на еміграції”30.

Чим для сучасного дослідника історії ОУН може бути цікавим листуван-
ня Дмитра Андрієвського з Миколою Сціборським? В першу чергу тим, що 
в цих документах можна побачити, як формувалася ідеологічна основа укра-
їнського націоналістичного руху. Адже Андрієвський був політичним рефе-
рентом у першому складі ПУН, а Сціборський теж багато уваги приділяв 
цим питанням у своїй діяльності спочатку на посаді одного з керівників 
Легії українських націоналістів (ЛУН), а далі – організаційного референта 
ПУН. В їхніх листах розгорталися справжні дискусії з приводу тих чи інших 
теоретичних засад. Це стосується раннього листування (до 1930 р.), коли 
вони намагалися переконати один одного у своїй правоті. Але, зʼясувавши, 
що їхні погляди на ті чи інші тактичні питання часто не збігалися, вони вже 

28 Там само. – Спр. 2: “Листування Д. Андрієвського з різними особами (1930–
1934)”. – Арк. 20.

29 Там само. – Арк. 156.
30 Там само. – Спр. 1. – Арк. 118.
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не намагалися довести хибність позиції опонента, і ці дискусії з листування 
зникли. Залишилися лише поодинокі критичні вислови, як правило, з боку 
Сціборського, щодо окремих тез зі статей Андрієвського.

Щоб навести приклад таких обговорень, звернімося до найдавнішого 
документа – листа Миколи Сціборського від 8 липня 1927 р., написаного в 
Подєбрадах, який він підписав як “Голова Центркомітету ЛУН”. Сціборський 
звернувся до Андрієвського такими словами: “Не маючи шани бути з Вами 
знайомим персонально, користуюся з нагоди присилки мені п. Кожевниковим 
Вашої статті можливістю навязати з Вами безпосередній звязок. Це явля-
лося моїм давнім бажанням…”31. А далі подається аналіз статті Андрієвсько-
го, зокрема тез про український імперіалізм. “Особливо цікавим є Ваше 
трактування імперіялізму. Хоч питання це старе, порушалося воно й в ук-
раїнських еміґраційних осередках, одначе живе своєю актуальністю і річе-
вістю. Імпозантно й сміло кидаєте Ви штрихи й контури істоти українського 
імперіялізму й його можливу необхідність, а я би сказав «необхідну 
можливість»”32. Сціборський розумів, що це тема гостра і викличе справед-
ливу критику багатьох українських політиків і політологів, тому сам називав 
свої слова ризикованими. Але закликав Андрієвського не звертати на те 
уваги. “Я свідомо кажу ризикованість, бо ж відоме нам застосовання до ве-
ликої й пекучої проблеми націоналістичного імперіялізму наших одживаю-
чих, анемічних і здеґенерованих механічною й догматичною катехизацією 
«духових, розумових і політичних решток» вчорашнього дня. Не уміючи 
бажати, не бажаючи творити, ці огидні рештки безумовно засичать своїми 
прогнившими, беззубими пастками на могутній, молодо здоровий прояв 
імперіялістичного духу… Гаслами, які на мою думку, мусять бути положені 
в основу всіх нас, уміючих чисто відчувати й чорно працювати, мають бути: 
національний еґоїзм, імперіялізм, іраціональний фанатизм, шовінізм, го-
товність до жертв і сила чести. Нам кажуть і скажуть – це брутально, не-
демократично, непарламентарно, неетично й неморально. Відповіддю на це 
мусить бути лише «плевок ігноровання» в бік тих, хто буде предавати нас 
анатемі”33. Ці слова наочно ілюструють стилістичні особливості текстів 
Сціборського, а можливо, свідчать і про деякі риси його характеру, зокрема 
емоційність та експресивність. Нагадаймо, що це писалося в 1927 р., за 
8 років до публікації головної праці Сціборського на цю тему – книжки “На-
ціократія”. Дмитро Андрієвський так відповів на застереження Сціборсько-
го: “Я особисто не страшуся жадного сичання а ні докорів бо є надто певний 
того що скажу. Се мені не перешкоджає бути толерантним і я можу спокійно 
говорити з самим заклятим противником. Назвіть се опортунізмом чи скорше 
елястичність, бо ся риса виявляється скорше в ідеольогичній площі, не в 
практичній. Тому я не завжди розумію так характерну для нас затятість в 
справах програмів”34. Знову ж таки, ці слова Андрієвського теж є свідченням 
рис його характеру, а саме – витримки, вміння зважено підходити до чужої 

31 Там само. – Арк. 78.
32 Там само. – Арк. 79.
33 Там само. – Арк. 79–80.
34 Там само. – Арк. 83.
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думки, а також пояснюють його політичну позицію, намагання вести діалог 
з представниками різних політичних сил, щоб загітувати їх на свій бік або 
досягти якогось компромісу.

Листування Дмитра Андрієвського з Миколою Сціборським цікаве ще 
й тим, що в листах можна натрапити на деяку біографічну інформацію про 
цих осіб та дізнатись дещо про їхнє приватне життя. Так, в історичній літе-
ратурі можна зустріти згадки про те, що Сціборський хворів на сухоти, а 
також мав проблеми з легенями через отруєння газами на фронті за часів 
Першої світової війни. Після отруєння на війні він втратив 50% працездат-
ності, а в 1926 р. йому поставили діагноз туберкульоз легенів35. Підтверджен-
ня інформації про легеневу хворобу Сціборського можна знайти в його 
листі до Дмитра Андрієвського від 16 червня 1928 р. “Вся справа в тім, що 
останнє півріччя я почуваю себе дуже зле, хорую на легені та серце, помічаю 
в собі втрату працездатности й пригноблений психічний стан. А тут ще на-
передодні закінчення академії та університету!.. Не знаю зрештою як це все 
буде!”36.

У цьому листуванні можна знайти трохи інформації і про особисте жит-
тя Миколи Сціборського. Ми б не зверталися до цієї теми, якби вона не була 
предметом критики з боку деяких членів організації. З різних уривчастих 
згадок в історичній літературі можна довідатися, що Микола Сціборський 
одружився в Празі у 1920-х роках (точної дати ми не знайшли), а після пере-
їзду до Парижа розлучився з дружиною і став жити з іншою жінкою. Цей 
вчинок Сціборського піддавав нищівній критиці Степан Бандера у відомому 
листі до Андрія Мельника від 10 жовтня 1940 р.: “…він виказує недопусти-
мі в націоналіста браки особистої моралі в родинному житті. Скільки він має 
жінок? Мені лице лупалося, як я підчас судового слідства в Варшаві читав з 
Сеникового Архіву листа сл[аветної] п[ам’яті] Вожда в справі тих скандалів, 
що їх зі своїми жінками виправляв Сціборський, як пок[ійний] Вожд осуджу-
вав його поступовання. Що зроблено би сьогодні з яким-небудь низовим 
членом, коли б він покинув жінку і став жити з підозрілою московською 
жидівкою?”37. Бандера, як бачимо, пише, що він читав листи Коновальця, в 
яких той засуджував поведінку Сціборського. До речі, цього листа С. Банде-
ри до А. Мельника вже опублікував Микола Посівнич38. Але його текст 
трохи відрізняється від того тексту за підписом Степана Бандери, що збері-
гається в Архіві ОУН у Києві. Можна припустити, що існувало кілька редак-
цій цього листа. Тому ми тут цитуємо текст з Архіву ОУН.

Про те, що ця тема обговорювалася в листуванні Євгена Коновальця з 
Миколою Сціборським, свідчить ще один документ з Архіву ОУН. Це копія 
листа Сціборського до Коновальця від 15 листопада 1931 р., що зберігається 
у фонді Є. Коновальця. В цьому листі Сціборський пише, що остаточно ви-
рішив розлучитися з дружиною. А далі згадує, що про своє нове кохання 

35 Лозова О. Націократ – Микола Сціборський. – Львів, 2010. – С. 16.
36 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 1. – Арк. 94 зв.
37 Там само. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 174. – Арк. 35.
38 Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / Ред. і упоряд. М. По-

сівнич. – Тернопіль, 2008. – С. 261–297.
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вони вже говорили з Коновальцем, і пристрасно, емоційно захищає свій 
вибір: “В час мого побуту в Женеві говорили ми з Вами і про справу моїх 
відносин з відомою Вам жінкою. Заналізував я все до кінця і прийшов до 
одного висновку – люблю її глибоко, свято і непорушно. До цих висновків 
прийшов я також нелегкою дорогою і не безкритично – маю зрештою розум, 
душу, аналітичність і не є дітваком, який щойно намацує життєву дорогу. 
Теж бачу і з її боку. Життя так хтіло щоб поєднати в гармонії людей, які по-
кликані один для другого. Перевірив і важив все. Зараз також ставлю на цім 
крапку. Не хочу і не смію відбирати від себе і від неї хоч ці клаптики щастя, 
які доля нам дарувала. Знаю, що воно мене підносить і закріпляє, отже не 
хочу свідомо йти на духове самогубство. Живимо лише раз…”39.

Відголоски цієї історії можна знайти в листуванні М. Сціборського з 
Д. Андрієвським. У листі з Парижа від 25 липня 1930 р. Сціборський пише 
Андрієвському: “На мене звалилося велике нещастя! Я сподівався, що на цих 
днях моя дружина приїде вже до мене. Вислав їй гроші і т.д. Тепер одержав 
відомости, що французький консулат в Празі відмовляє їй видати візу. Які 
причини… невідомо. Мене це ріже під оглядом матеряльним! Жити на два 
дома неможливо!”40. А далі він просить Андрієвського розпитати в Брюссе-
лі у представників бельгійської влади, чи могла б його дружина, яка на той 
час мала чеський “нансенівський” паспорт, приїхати до Бельгії і там отри-
мати туристичну візу до Франції. “Ради Христа, зараз же прошу Вас довіда-
тися про справу по-перше в французькому консуляті, а наколи там буде 
позітивна відповідь то вжити негайних заходів про висилку телеграми до 
бельгійського консулату в Празі. Імя моєї дружини: Марина Сціборська”41. 
Листа написано дуже емоційно навіть для Миколи Сціборського. В кінці 
постскриптум “Я просто готовий збожеволіти з цілою тою справою!..”42.

У листі від 25 листопада 1931 р. Сціборський подає свою адресу. Оче-
видно, що він її змінив і написав про це Андрієвському: “Моя адреса: Mr. Sci--
borsky 22, Allee Beansejonr Villeneve St.Georges.France. Це в 15 хв[илинах] 
їзди від Парижу. Почуваю себе тут краще, ніж в паризьких готелях, де до 
решти гине здоровля”43.

А в листі від 6 грудня 1932 р. Сціборський згадує про свою нову дружи-
ну: “Тут в Парижі мені допомагає в заробітках Інна…”44. А в листі від 5 квіт-
ня 1933 р. з приводу запланованої поїздки до Бельгії Сціборський писав: 
“Я вчора подав прохання в справі візи до бельгійського консуляту, бо вже 
дістав пас. Так само подала прохання і Інна (її прізвище Сальман). Я написав 
що їду як журналіст і вказав на Вас, як особу, яка мене знає. Отже прошу 
вибачити за турботи коли попрошу Вас в міністерстві замовити слово за мене 

39 Архів ОУН у Києві. – Ф. Євгена Коновальця. – Спр. “Листування Є. Коновальця 
з М. Сціборським”. – Арк. 21.

40 Там само. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 1: “Листування Д. Андрієвського з 
різними особами (1927–1934)”. – Арк. 111.

41 Там само.
42 Там само.
43 Там само. – Арк. 165.
44 Там само. – Арк. 199.
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і Інну. Вона подала такий мотив, що їде туди ніби для супроводження своєї 
сестри (француженки) на відпочинок і курорт”45. Ще в одному листі до Ан-
дрієвського Сціборський подає паризьку адресу пані Інни Сальман46.

А в листі від 27 квітня 1933 р. Сціборський знову пише про поїздку до 
Бельгії: “Ви мені так і не відповіли про мої запити «побутово-матеряльного» 
характеру. Де ж це видано, щоб за кімнату у Вас треба платити… 500 фр[ан-
ків]! В Парижі, де мешкання найдорожчі в цілій Европі, і то не має таких 
божевільних цін. Мені йде про кімнату на двох з правом користування кух-
нею і то не в центрі (того не люблю) а десь в околицях, щоб було добре спо-
лучення з центром. Невже ж приблизно не знаєте кілько це може коштувати? 
Я приїду одразу спільно з Інною, бо самий кімнат винаймати не вмію і на 
господарських вигодах їх не розуміюся. Зрештою і жити окремо неможливо 
зі зглядів матеряльних”47.

В літературі з історії ОУН можна знайти інформацію про те, як до Ми-
коли Сціборського в Парижі двічі приходив агент НКВД, який себе назвав 
“Іван Іванович”. Серед іншого він передав Сціборському привіт від його 
сестри, що жила в УСРР. Про цей випадок Сціборський одразу повідомив 
Коновальця та інших членів ПРУН. Зокрема, Андрієвському він цю історію 
описував у листах від 8 і 15 лютого 1934 р. У листі від 15 лютого Сцібор-
ський також згадує про Олега Ольжича. Він пише, що пана Кандибу, сина 
поета Олеся, було призначено представником Українського Червоного Хрес-
та (УЧХ) в ЧСР48. У цьому ж листі Сціборський подає київську адресу своєї 
сестри: “Гр[омадянка] Євдокія Сціборська. Рейтерська, 20 кв. 8. Київ. 
УССР”49, а також знову (тепер вже кирилицею) адресу пані Інни Сальман: 
“Мме Сальман. 80 ав. Валь-де Боте, Ножан сюр Марне (Сен Франс)”50.

У листах до Д. Андрієвського М. Сціборський подає трохи своєї біо-
графічної інформації. Пов’язано це було знову ж таки з необхідністю отри--
мання візи для поїздки до Бельгії. В листі від 20 листопада 1930 р. він пише: 
“Ранійше не писав Вам про те тому, що мені казали що з французьким пасом 
візу дають одразу. Народився я в м. Житомирі на Волині 28 березня 1895 р. 
від батька Ореста та матери Євдокії. Маю нансенівський пас та візу фран-
цузьку а ля ретур терміном на рік. Також маю двох річну карт д’ідентіте”51. 
Ця цитата важлива тим, що Микола Сціборський сам вказав свою дату на-
родження. Цікаво, що в автобіографії, яку Микола Сціборський подав до 
канцелярії Української господарської академії в Подєбрадах, вказано іншу 
дату – 28 березня 1897 р.52. Тому не дивно, що в різних історичних та інших 
публікаціях можна також зустріти різні відомості про рік народження Ми-
коли Сціборського. Якщо стосовно 28 березня як дня народження є повна 

45 Там само. – Арк. 210.
46 Там само. – Арк. 201.
47 Там само. – Арк. 214.
48 Там само. – Арк. 217.
49 Там само. – Арк. 218.
50 Там само.
51 Там само. – Арк. 126.
52 Лозова Оксана. Націократ – Микола Сціборський. – С. 7.
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одностайність, то рік народження, наприклад, в Енциклопедії історії України 
вказується 1897-й53, а в деяких публікаціях – 1898-й54 і навіть 1899-й (в не-
кролозі в “Українському слові” за 11 вересня 1941 р.).

Ми вже вище писали про те, що Д. Андрієвський часто критикував по-
зицію ПУН з різних питань і це викликало нерозуміння його закидів з боку 
Є. Коновальця та М. Сціборського. Крім його постійних контактів із пред-
ставниками політичного середовища УНР та УНДО, додалася критика Ан-
дрієвським діяльності Краєвої Екзекутиви ОУН на західноукраїнських 
землях (КЕ ОУН). Він вважав, що КЕ ОУН на ЗУЗ не підкоряється рішенням 
ПУН і чинить на власний розсуд. Стосувалося це різних дій КЕ, зокрема 
атентатів та експропріаційних актів. Одним з найвідоміших таких прикладів 
став напад на пошту в Городку 30 листопада 1932 р., який було здійснено по-
при заборону ПУН і який призвів до загибелі кількох бойовиків та подальшої 
страти Василя Біласа й Дмитра Данилишина. Як зазначав відомий дослідник 
українського націоналізму Олександр Зайцев, “найпослідовнішим прихиль-
ником організаційного розмежування бойової та політичної діяльности був 
Андрієвський”55. Дмитро Андрієвський вважав, що бойовою діяльністю 
мусить опікуватися УВО, а сфера діяльності ОУН є виключно політичною. 
Ці конфлікти Андрієвського з Коновальцем і Сціборським особливо заго-
стрилися в 1933 р. Справа дійшла до можливого виключення Андрієвського 
з організації. В листі до Коновальця від 23 липня 1933 р. Андрієвський пише: 
“Вперше довідався я, що Ви вважаєте моє успособлення неприємлимим для 
організації і що мені нема місця між вами. Не хочу виступати з обороною 
себе самого, але кажу цілком спокійно: коли справді так думаєте, то виклю-
чайте мене з ПУН чи ОУН чим скорше, бо пізніще буде менш зручно мене 
ліквідувати. Сам виступати з організації я не збираюся”56. А 3 жовтня того ж 
року він надіслав Коновальцю заяву: “Я нижчепідписаний прошу ласкаво 
завісити мене в правах і обовязках члена Проводу Укр. Націоналістів до часу 
найблизчого Збору Організації Українських Націоналістів і оприлюднити се 
в найблизчій книзі офіційного органу ОУН «Розбудові нації»”57. І далі він 
пояснює своє рішення тим, що вже протягом тривалого часу не погоджується 
з ПУН, вважає теперішню політику і тактику ОУН помилковими і шкідли-
вими для української справи, а з іншого боку, не має можливості впливати 
на діяльність ОУН і хід подій. Євген Коновалець не дав ходу цій заяві, в 
“Розбудові нації” вона опублікована не була, і Дмитро Андрієвський й нада-
лі залишався в складі ПУН. Але його роль в організації ставала дедалі мало-
значущішою, і в документах другої половини 1930-х років, що зберігаються 
в Архіві ОУН у Києві, згадки про Дмитра Андрієвського зустрічаються дуже 

53 Стасюк О. Сціборський Микола Орестович // Енциклопедія історії України. – К., 
2012. – Т. 9. – С. 926–927.

54 Кравченко М. Микола Сціборський: винахідник націократичної теорії, піонер на-
ціократичної практики (https://nationalcorps.org/).

55 Зайцев О. Український інтеґральний націоналізм (1920 – 1930-і роки): Нариси 
інтелектуальної історії. – К., 2013. – С. 256.

56 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 2. – Арк. 208.
57 Там само. – Арк. 222.
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рідко. Як доказ, можна навести той факт, що коли в 1937 р. повним ходом 
велася підготовка другого Великого Збору ОУН, Є. Коновалець і М. Сцібор-
ський не залучили Д. Андрієвського до цієї роботи, хоча, нагадаємо, він був 
політичним референтом ПУН.

З цим конфліктом пов’язана одна трохи кумедна історія. Дмитро Ан-
дрієвський написав листа агенту НКВД Павлу Судоплатову, якого він вважав 
реальним представником українського підпілля в УРСР і в якому скаржився 
на ситуацію в ОУН. Як відомо в 1933–1934 рр. на захід в ролі втікачів з СРСР 
було переміщено агентів НКВД Кіндрата Полуведька і Василя Лебедя-Хо-
мʼяка. Їм вдалося налагодити зв’язки з ОУН, стати членами організації. Саме 
Василь Лебедь прийшов до помешкання Дмитра Андрієвського у Брюсселі 
в серпні 1933 р. як втікач з радянського торгового пароплаву. Цю історію 
Андрієвський докладно описав після війни, й вона була опублікована в кни-
зі Євгена Онацького “Шляхом на Роттердам”58. Слід додати, що втікачі з 
Радянської України періодично з’являлися на Заході, і НКВД використову-
вало цю легенду для засилання своїх агентів до організацій українців. Про 
одного з таких утікачів, 26-літнього матроса Афанасія Тиквицю, Дмитро 
Андрієвський писав ще в листопаді 1930 р. в листі до Миколи Сціборського: 
“Ні за що ручитися не можна, але хлопець робить добре вражіння”59.

Лебедь отримав організаційний псевдонім “Найденко”, і згадки про Най-
денка також можна зустріти в документах Д. Андрієвського, зокрема в його 
листуванні з Є. Коновальцем восени 1933 р. Василь Лебедь у 1934 р. “не-
легально” повернувся до СРСР, а 1935 р. знову виїхав за кордон, але вже не 
сам, а з молодим чоловіком, яким був Павло Судоплатов, вбивця Євгена 
Коновальця. Саме йому у грудні 1935 р. Д. Андрієвський написав листа, в 
якому заявляв про свою незгоду з діями ПУН, зазначав, що протягом 8-ми ро-
ків працював в організації і ця праця не виправдала його сподівань. Цей лист 
також зберігається у фонді Д. Андрієвського. З тексту листа ясно, що це від-
повідь на лист Судоплатова. Андрієвський пише: “Дорогий Павлюсю. Наші 
листи розминулися. Прочитав ваш і рішив відписати на него одверто і ви-
черпуюче. І то тим більш, що мусимо пильно розглянутись в ситуації і шу-
кати виходу. Ваш настрій для мене не є несподіванкою. Більше того, я в 
значній мірі поділяю його, як поділяю і більшість думок”60. В цьому листі 
Андрієвський пише про співпрацю ОУН на еміграції з українськими націо-
налістами в підпіллі в УРСР і намагається сказати, що в організації є люди, 
з якими не треба мати справи. Він пише, що він сам з цими людьми далі не 
може працювати і що вже “дійшло до остаточного розриву”. Андрієвський 
наголошує: “Співпраця з двох боків повинна бути, але межи ким і ким? Про 
се нам треба буде роздумати і порозумітися, доки ми з Вами можемо спису-
ватись. А для того я мусів би подати Вам великий матеріал, з якого Ви би 
могли переконатися про оправданість моїх позицій. Але се не є легким”61. 
Павло Судоплатов в цей час мешкав у Берліні, й опікувався ним Г., якого 

58 Онацький Є. Шляхом на Роттердам. – Буенос-Айрес, 1983. – С. 123–155.
59 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 1. – Арк. 124.
60 Там само.
61 Там само.
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Андрієвський так і називає “опікуном” і пише, що він перебрав на себе “всю 
техніку”. Очевидно, йшлося про перебування Судоплатова в Європі і зв’язок 
з українським “підпіллям”. На нашу думку, “опікуном Г.” був Омелян Сеник 
(Грибівський), який, за спогадами учасників подій, не дуже довіряв усім тим 
утікачам. Д. Андрієвський просив П. Судоплатова не показувати листа “опі-
кунові”. З цією ж метою він намагався переслати цього листа Судоплатову 
до Берліна через Кіндрата Полуведька з Фінляндії і просив Полуведька ні-
чого не писати Коновальцеві про цього листа. Проте Полуведько одразу 
повідомив Коновальця в листі про прохання Андрієвського. Кремлівські 
агенти завжди намагалися посилити чвари між членами ОУН. Легко зрозу-
міти, що ця історія не сприяла зміцненню довіри між Євгеном Коновальцем 
та Дмитром Андрієвським. Тому до смерті Коновальця Андрієвський вже не 
відігравав значної ролі в організації. Але після загибелі Євгена Коновальця 
на ІІ Римському Великому Зборі ОУН у серпні 1939 р. Дмитра Андрієвсько-
го знову було обрано до складу ПУН. До речі, у своїх повоєнних спогадах, 
опублікованих у книжці “Шляхом на Роттердам”, Дмитро Андрієвський 
жодним словом не згадав про своє листування з Павлом Судоплатовим…

Ми вже згадували вище, що серед тих осіб, з якими Д Андрієвський до 
війни вів активне листування, був також і Євген Онацький. Листувалися 
Андрієвський з Онацьким впродовж 43-х років. Найдавніший документ 
цього листування – це лист Онацького до Андрієвського від 13 травня 1930 р., 
а останній за хронологією документ – лист Андрієвського до Онацького від 
17 січня 1973 р. В цьому листуванні також міститься дуже цікава й різно-
манітна інформація. Зокрема йдеться про долю членів організації в роки 
Другої світової війни. Як відомо, на початку 1944 р. відбулися поголовні 
арешти в Європі членів ОУН під проводом А. Мельника (тих, хто не був за-
арештований до того часу). В кінці осені того ж року їх почали звільняти з 
концтаборів і тюрем. Д. Андрієвський у своєму щоденнику (який також збе-
рігається в цьому фонді) записав: “19 жовтня. Нас випущено на волю”. Там 
же в щоденнику він пише про зустрічі після визволення Андрія Мельника зі 
Степаном Бандерою та Володимиром Стаховим.

Одразу по закінченні війни Андрієвський розсилав листи на старі адре-
си членам організації з метою відновити контакти та дізнатися про долю 
людей. Такі листи він надіслав і до Рима на адреси Ольги Коновалець (вдови 
Євгена Коновальця) та Євгена Онацького. 24 липня 1945 р. він отримав лис-
та від Онацького, де, зокрема, були такі слова про його повернення додому: 
“Пані Оля показувала мені Вашого до неї листа і дала мені Вашу адресу. 
Радий знову зв’язатися з Вами. Я повернувся з німецького полону 9 червня. 
Подорож моя – американськими ваговозами та, останні два дні, військовим 
поїздом для полонених – тривала вісім день. Приїхав додому втомлений і 
брудний – приходилось спати впрост на землі, – з неголеною від кількох днів 
бородою, – так що вдома покоївка мене навіть не пізнала. Ніна, на щастя, 
спала, так що я мав час поголитися, помитися, перебратися і взагалі при-
йняти пристойний вигляд. Вдома знайшов всіх живими і здоровими, – а 
підходив до дому, мушу признатися, з тремтінням в серці, – адже ж від року 
не мав ніякої вістки. Але, слава Богу, все знайшов в найкращому стані. Тепер 
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вже від двох тижнів поринув знову в наукову роботу, – продовжую «Енци-
клопедію українських релігійних народних вірувань та символів», що роз-
почав був друкувати в «Укр. Віснику» перед моїм арештом”62. А далі 
декілька листів підряд Євген Онацький написав французькою мовою, оче-
видно це робилося на вимогу цензури – про це писала Ольга Коновалець у 
листі до Д. Андрієвського. Дмитро Андрієвський написав листа у відповідь 
16 серпня 1945 р.: “Дістав Ваш «пробний бальон» і зараз же сідаю Вам від-
писувати. В межичасі Ви певно дістанете мій лист, але в нім знайдете не 
багато, бо то був лише бальон з мого боку. Я бо нічого не знав, чи Ви жиєте 
і не дістаючи відповіді від п. Олі, рішився спробувати нав’язати зносини з 
Вами, використовуючи стару адресу… Мене потішила звістка, що Ви знов 
сіли за Вашу енцикльопедію. Признаюсь, що то арія не з моєї опери, але в 
самім факті добачаю добрий знак”63.

В листуванні Дмитра Андрієвського з Євгеном Онацьким багато уваги 
приділялося різним видавничим справам. Так, Андрієвський писав Онацько-
му про свої враження від прочитання спогадів останнього. “П[ан] Вінтоняк64 
передав мені від Вас книгу Ваших спогадів з двадцятих років65. Дуже добре 
оформлене видання, з якого Ви обоє можете бути горді. Тож дякую Вам за 
подарунок і бажаю Вам успіху з Вашою працею”66. А далі він пише, що йому 
дуже цікаві ці спогади ще й тим, що він сам, як і Онацький, починав свою 
роботу за кордоном в Українській дипломатичній місії у Швейцарії. У книж-
ці Онацького він натрапив також на теми побутового характеру, “мало хваль-
ні для нашої дипльоматії”. В наступному листі Андрієвський вибачається за 
це зауваження: “Прошу мене не розуміти зле, коли я в попереднім листі 
згадав про побутові речі у Ваших спогадах. Я ж бо щойно почав їх читати… 
Тепер читаю Ваші спогади ґрунтовно і знаходжу різні цікаві відомости. І 
не дивуюся пані Василенко-Полонській, яка уважає Ваші спогади з мину-
лого дуже цікавими і важним матеріялом для історика”67. В цьому ж листі 
Андрієвський ділиться своїми думками стосовно подій в середовищі україн-
ської еміграції. “Питаєте у Вашім листі як коло мене, а при тому подаєте 
короткі відомости про наші чвари на аргентинському терені. Нажаль не бра-
кує їх і на европейськім. А тим часом дуже хотілось би бачити нашу громаду 
на чужині більше спаяною. Але нажаль емігрантщина розкладає всіх і треба 
якогось грому з неба, щоби нас опам’ятав і привів до розуму”68.

Загалом, повоєнне листування Дмитра Андрієвського в його фонді в 
Архіві ОУН більше за обсягом, ніж довоєнне, та не менш цікаве. Він листу-
вався з багатьма відомими діячами українських громад з різних континентів. 
Йому писали: Марко Антонович, Юрій Артюшенко, Маруся Бек, Лев Биков-
ський, Осип Бойдуник, Олекса Бойків, Богдан Боцюрків, Василь Верига, 

62 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 4. – Арк. 28.
63 Там само. – Спр. 5. – Арк. 36, 37.
64 Йдеться про Олексу Вінтоняка, засновника видавництва “Дніпрова хвиля”.
65 Йдеться про книгу: Онацький Є. По похилій площі. – Мюнхен, 1969. – 262 с.
66 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Арк. 127.
67 Там само. – Арк. 134.
68 Там само.
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Богдан Винар, Любомир Винар, Ярослав Гайвас, Борис Гомзин, Олександр 
Грановський, Любомир Гузар, Віктор Доманицький, Дмитро Донцов, Ми-
хайло Єремієв, Аркадій Жуковський, Орест Зибачинський, Осип Зінкевич, 
Роман Ільницький, Денис Квітковський, Іван Кедрин-Рудницький, Богдан 
Кентржинський, Зиновій Книш, Степан Кобилянський, Ольга Коновалець, 
Володимир Кохан, Володимир Лазовінський, Тома Лапичак, Микола Лівиць-
кий, Євген Ляхович, Ісаак Мазепа, Любомир Макарушка, Яків Маковецький, 
Володимир Маруняк, Софія Мельник, Михайло Мушинський, Богдан Пан-
чук, Микола Плав’юк, Гнат Поворозник, Юрій Пундик, Роман Рахманний, 
Мілена Рудницька, Дарка Сіяк, Михайло Селешко, Данило Скоропадський, 
Ярослав Стецько, Микола Троцький, Василь Федорончук, Марко Царинник, 
Олег Штуль, Володимир Янів та інші.

Найбільше за обсягом листування – з Осипом Бойдуником та Олегом 
Штулем – зібране в двох справах. Решта поділена за хронологією: окремо 
листи Андрієвського і окремо листи до нього. Якщо довоєнне листування 
навіть всередині справ групувалося по адресатах, а далі вже за хронологією, 
то в повоєнному укладачі фонду чомусь підшили ці документи вперемішку 
суто за хронологією. Такий спосіб формування справ має певні вади, тому 
що листи Андрієвського – це копії, які він залишав для власного архіву. Якщо 
в 1960-х – 1970-х роках він вгорі листа з лівого боку завжди писав, кому 
адресовано листа, то в 1940-х роках він цього не робив. А за загальними 
зверненнями, як-от: “Дорогий друже!”, “Дорогий пане інженере”, “Шанов-
ний редакторе” і т. д. – важко визначити адресата і з певною долею імовір-
ності це можливо зробити тільки за змістом.

У цих документах знову ж таки багато різнобічної інформації про життя 
українських громад в країнах Європи, Північної та Південної Америки, Ав-
стралії, про долі окремих людей, про ставлення українців до світових подій, 
про вістки з рідних земель. Дещо в цих листах Андрієвський пише і про себе. 
Особливо це стосується листів з перших повоєнних років, де автори пишуть 
про те, як вони пережили цей час. Нам хотілося б зацитувати фрагмент роз-
логого листа Дмитра Андрієвського до представника ОУН у Великій Брита-
нії у 1930-х роках Євгена Ляховича. У другій половині 1930-х років Ляхович 
повернувся до США. 7 жовтня 1945 р. в листі до Ляховича Андрієвський 
пише про останні роки свого життя: “Не думайте, що цей лист приходить з 
того світу. Річ в тім, що чутки про мою дочасну смерть є сильно перебіль-
шені… Я вернувся до Бельгії вже пару місяців тому… Відколи Ви виїхали з 
Европи, мені не траплялося часто чути про Вас. Знаю лише, що Ви вжени-
лися і припускаю, що вже маєте цілу купу дітей. Щодо мене, то я потрапив 
і оженитись і розженитись, виховати чужу дитину і знов зробитись бездітним 
кавалером. Лише не змінилось моє відношення до справи і організації. Були 
перебої, а далі я знов ставав до верстату, як той сліпий кінь в тартаку, що знає 
лише одну дорогу… За час війни мені довелося пережити доброго і злого… 
Віддихнув духом рідної землі, віднайшов рештку недонищеної родини і знов 
її втратив під напором Червоної Армії. Лишився по цей бік тільки один брат, 
але і того не можу знайти на німецькій території та припровадити до себе. 
А брат у мене гарний, молодший за мене, науковець.
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Побут в Німеччині та ще в концентракту також багато дав. Бачив тисячі 
земляків, нової породи, совіцького хову. Надзвичайно повчаюче і далеко не 
пригноблююче. Крізь них мав взгляд на підсовєтську дійсність… У в’язниці 
пізнав я багато людей, Бандеру з товаришами, Бульбу, чужинців ріжних на-
ціональностей, а найголовніше – пізнав самого себе. Бо самотня келія є най-
ліпшим навчителем”69.

Про свого брата Бориса Андрієвський розпитував також у листі до про-
фесора Віктора Доманицького від 22 жовтня 1945 р.: “При тій нагоді прошу 
також поінформувати мене, що знаєте про мого брата проф. Б. Андрієвсько-
го, який перебуває в Мюнхені. Він мав мою неправильну адресу і всі його 
листи певно пропали, бо я не дістав жадного. Засилав йому не один лист, але 
не знаю чи він їх діставав”70.

Листувався Дмитро Андрієвський також з братами Богданом та Любо-
миром Винарами. Українському загалу більше відома діяльність Любомира 
Винара на ниві історичної науки, але він також був активним діячем ОУН 
під проводом Андрія Мельника. Серед інших питань, в листуванні за 1964 р. 
після смерті А. Мельника вони обговорювали рішення обрати Олега Штуля-
Ждановича його наступником. У листі від 6 грудня 1964 р. з міста Боулдер 
(Колорадо, США) Любомир Винар писав: “Відносно заступництва пол-
к[овника] Мельника – то здається мені, що заступником повинен стати інте-
лектуаліст і дипломат – це відразу надасть відповідну глибину рухові і 
відповідний престіж. Цим звичайно я не кажу, що ред[актор] Штуль не ви-
вяжеться задовільно із завдань – але не є цього калібру людина яка б здобула 
загальнонаціональний авторитет. А це дуже важна справа в нашій дійсности. 
Звичайно так буває, що бувші революційні активісти типу Гайваса, Ждано-
вича – є дуже добрими організаторами і може льокальними стратегами – але 
їм, мені здається, бракує деяких ціх, які характеризують провідників заміт-
ніших рухів. Це, дорогий інженере, так по щирому і зовсім між нами. Я вірю, 
що Ви напевно добре застановилися над вибором і Вам видніше, що є краще 
для добра нашої справи”71.

А далі в цьому ж листі Винар пише про заснування Українського істо-
ричного товариства. “Із комісії вивчення історії ОУН – мабуть нічого не 
вийде. Я хотів це поставити на історичну дослідницьку базу – але кажеться 
трудно. Вкінці вдалося мені склеїти Українське Історичне Т[оварист]во 
(Комунікат долучую), зібралася гарна група людей. Вірю, пане інженере, 
що Ви приступите до нашого Т-ва, яке об’єднує істориків і любителів 
історії”72.

Стосовно смерті Андрія Мельника та обрання його наступника схожі 
думки висловлював в листі до Дмитра Андрієвського і брат Любомира Ви-
нара Богдан: “Смерть с[лаветної] п[амʼяти] полковника Мельника нас дуже 
пригнобила, про це певно вже писав Вам мій брат. Мені чомусь здається, 
що прихід до влади середньої генерації на чолі з Ждановичем не ворожить 

69 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 5. – Арк. 61.
70 Там само. – Арк. 76.
71 Там само. – Спр. 6. – Арк. 199.
72 Там само.
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нічого доброго. Це мабуть надто великий контраст, тому і такі песимістичні 
думки…”73.

В листі у відповідь до Любомира Винара від 14 грудня 1964 р. Дмитро 
Андрієвський написав: “Дорогий друже!.. Тішуся, що Вам вдалося створити 
Українське Історичне Товариство, яке лежить Вам на серці. Воно і мене ці-
кавить, і я радо би став близько него, от хоч би через Вас. Входити ж до 
складу його мені було би дещо ніяково. Адже ж я не є ніяким науковцем і 
напевно нічим не міг би прислужитись до його діяльности і розвою. Чи не 
було би трохи дивно бачити моє прізвище серед всіх тих професорів і док-
торів, які вичислені у комунікаті? А втім – побачимо. В кожнім разі я не за-
рікаюся ні від чого.

Ваше розумування з приводу ОУН та її очолення мають немало рації. 
Але ж треба брати до уваги фактичний стан речей. Авторітети на замовлен-
ня не робляться, а для визрівання їх потрібно часу. З другого боку конечним 
є омолодження кадрів. І так сталося, що головою ПУН став Штуль. Зрештою 
в осени 1965 р. має бути ВЗУН власне для вибору сталого Голови. Думаю, 
однак що крім Штуля не буде ніякого іншого кандидата. Зараз в рядах ОУН 
є немале оживлення. Ми могли ствердити це ще вчора, коли розглядали пля-
ни праці різних референтур. Вони виглядали направду імпозантно”74.

В листуванні Дмитра Андрієвського з Осипом Зінкевичем обговорю-
валося питання контактів представників української еміграції з діячами 
української культури з УРСР, які в 1960-х роках почали час від часу з’явля-
тися на Заході. Після карибської кризи восени 1962 р. в світі, внаслідок заяв 
Микити Хрущова, почали багато говорити про принципи мирного співісну-
вання, спочатку двох на той час супердержав, а згодом і взагалі двох систем. 
За аналогією Д. Андрієвський називав у своїх листах контакти з представ-
никами УРСР “коекзистенцією”. О. Зінкевич у повоєнні роки був референтом 
молоді (РМ) ПУН, і “Смолоскип” вперше з’явився як інформаційний листок 
цієї референтури. До речі, Андрій Мельник називав Осипа Зінкевича най-
кращим провідником оунівської молоді серед усіх, хто був до того часу. А 
після того Зінкевича призначили керувати Референтурою преси і пропаганди 
і Крайовою колегією (КК) ПУН, метою якої була підтримка зв’язків з краєм 
(українськими землями) і передача туди пропагандивних видань, а також 
публікація самвидаву, що передавали на Захід.

Можливість контактів з представниками української творчої інтелігенції 
з УРСР розбурхала справжню дискусію серед українців на еміграції. Багато 
хто з представників політичних організацій першої хвилі еміграції та банде-
рівці відкидали потребу у таких контактах, небезпідставно звинувачуючи всіх, 
хто приїжджав за кордон, у роботі на радянські спецслужби. Мельниківці 
загалом підтримували необхідність цих контактів, бо вони давали змогу 
отримувати інформацію про ситуацію в УРСР. Серед активних прибічників 
таких зустрічей був і Д. Андрієвський. Осип Зінкевич також схвально ста-
вився до контактів з діячами культури з УРСР. У листі з Балтимора (Мері-
ленд, США) від 21 липня 1965 р. Зінкевич писав Андрієвському: “…Ваші 

73 Там само. – Арк. 198.
74 Там само. – Спр. 7. – Арк. 196.
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статті і Ваше становище до цілого ряду біжучих справ є найближче до по-
глядів і переконання цілого ряду молодих людей, які становлять зараз сере-
довище «Смолоскипу». Тому прийміть мою і моїх друзів найщирішу подяку 
за Ваші відважні статті, Ваші погляди і переконання, які є так близькі нашим. 
Я уважаю, що з усіх наших теоретиків Вашої генерації Ви є єдиною люди-
ною, яка мала колосальний вплив на формування мого світогляду і моїх 
переконань та поглядів на ті чи інші питання… Цікавою є справа Коротича, 
про що згадуєте. В Канаді ті наші люди, зокрема молодші за мене, які з ним 
зустрічалися, є переконані, що він чесна людина і не є жодним агентом. В 
Европі погляди на цю справу є дещо поділені. Це важко тепер сказати. Може 
саме тому, що це перший випадок за 40 років, що хтось звідти приїхав на 
Захід і так свобідно поводивсь, як Коротич. В Канаді, де я був на конферен-
ції УНО з доповіддю, ходять чутки, що до США мають приїхати Костенко, 
Драч і Коротич. Коли – ще точно не відомо”75. А далі Зінкевич розповідає, 
що для того, аби зустрітися з українськими поетами з УРСР, йому треба 
взяти дозвіл в Екзекутиві Українського конгресового комітету Америки 
(УККА), тому що він сам є членом Управи місцевого балтиморського Відді-
лу УККА. В цьому ж листі він пише, що через бажання зустрітися з україн-
ськими літераторами з УРСР йому доводиться судитися з місцевими 
бандерівцями, “які мені останньо дуже почали надоїдати”. В кінці листа 
Зінкевич просить Андрієвського поділитися враженнями про Коротича: 
“Який Ваш погляд на справу його тут побуту. Це мені буде дуже цікаво”76.

У фонді Дмитра Андрієвського є декілька документів, в яких він опо-
відає про зустріч з Віталієм Коротичем у Парижі в 1965 р. Про цю зустріч 
він написав спеціальну інформаційну записку для ПУН, а також згадував про 
неї в листах до декількох осіб – Ярослава Гайваса, Осипа Зінкевича, Григорія 
Маслівця. Зокрема в листі до того ж Осипа Зінкевича Дмитро Андрієвський 
писав: “Питаєте мене за Коротича. Я з ним зустрівся доволі випадково в 
Парижі при нагоді мого переїзду через Францію. Було нас в приватному домі 
коло десятка людей. На всіх нас він справив дуже приємне враження. Це є 
виразна індивідуальність так в поезії як і в житті. Чоловік розумний, куль-
турний, самоопанований… Ми не змовляючись між собою уникали створю-
вати для нього тяжкі ситуації. Говорили з ним майже виключно на теми 
літератури і культури взагалі… В його мові було годі вичути комуніста чи 
партійця. І чим він таким є я не знаю, бо читав в пресі різні твердження в тій 
справі. В подібних випадках я одверто заявляю, що мене та справа не ціка-
вить, і що для мене найважніше факт нашого українства. А тому я ставлю 
виміну думками з гостями з тамтого боку в площині національній. Фактично 
так було і в Парижі. В остаточнім рахунку обидві сторони були вповні вдо-
волені. Коротич бо побачив на власні очі, і я це підкреслив, що ми тут жиємо 
творами наших молодих письменників. Бо ж направду плеяда «шестидесят-
ників» надзвичайно цінна тими вартостями, які вони творять. А ми були 
очаровані рецитацією Коротичем його власних творів”77.

75 Там само. – Спр. 6. – Арк. 233.
76 Там само.
77 Там само. – Спр. 7. – Арк. 245.
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У листі до Г. Маслівця, який на той час жив у Торонто, Д. Андрієвський 
повідомляв про цю зустріч: “Говорили про справи культури і не змовляючись 
наперід, уникали дражливих, особливо політичних справ. Настрій був якнай-
кращий. У всіх Коротич залишив те саме враження, а саме розумної, куль-
турної, тактовної людини, яка має що сказати… Дещо похватилось і з 
невідрадної правди, але мало. Хочу вірити, що він не потерпить від больше-
виків. Адже ж вони пустили його безперечно з наміром справити вигідне 
враження на емігрантів і в тім не помилились. Тому я уважаю, що вони йдуть 
на свого роду коекзистенцію і з нами. Хай які пляни у них не були, а ми 
мусимо використовувати обставини для нашої справи, а насамперед, для 
втримання духовного контакту з краєм”78.

Дещо більше інформації про зустріч в Парижі з Коротичем можна про-
читати в записці Андрієвського для членів ПУН, яка називається “Стріча з 
Коротичем” і надрукована на 4-х аркушах. В ній вказано точну дату зустрі-
чі – 12 травня 1965 р. – і подаються деякі подробиці, яких нема в листах. 
Так, Андрієвський пише, що він спитав Коротича, чи знають в УРСР “запо-
віт Тольятті”79? Очевидно, Андрієвський не знав, що “Пам’ятна записка” 
Пальміро Тольятті була опублікована в “Правді” 10 вересня 1964 р. А далі 
відбувся ще один цікавий епізод. “Один з приявних виложив на стіл дві 
збірки поезій Коротича і тикнув пальцем на одне місце, де було славослов’я 
для Леніна. В цей момент, єдиний за цілий вечір, наш гість ніби почувся 
ніяково, змішався. Начебто нав’язуючись до своїх попередніх висловлювань, 
він сказав, що коли писав ту поезію, він вірив так як писав. Лишилось не-
договореним, чи він вірить тепер так само, як тоді. Це в перший раз за дві 
з половиною години нашої розмови з Коротичем, коли між нами дав себе 
відчути якийсь дісонанс. Добре, що це сталося не на початку, лише напри-
кінці нашої зустрічі. Не є зле, що згадано про такі речі, як примітивізм 
сов[єтської] преси, і тим дано до зрозуміння, що ми, емігранти, ставимось 
критично до того, що діється, пишеться і говориться по той бік залізної за-
слони і що ми далекі думки роззброюватись перед дійсністю там”80. Але 
загальне враження від Коротича у Андрієвського і в цьому документі су-
цільно позитивне, він протиставляв його російському поетові Євтушенку, 
який теж приїжджав на Захід і, зі слів Андрієвського, був схожий на блазня. 

78 Там само. – Арк. 240.
79 Йдеться про “Пам’ятну записку” генерального секретаря Італійської комуністич-

ної партії Пальміро Тольятті, яку він написав у серпні 1964 р. в Ялті буквально за кілька 
годин до смерті. В цій записці Тольятті писав, що комуністи виступають за свободу ін-
телектуального життя, художньої творчості та наукового прогресу. В СРСР інтелектуаль-
не життя завжди перебувало під жорстким ідеологічним пресом. Далі, Тольятті наголо-
шував, що неправильно висвітлювати події в соціалістичних країнах тільки в рожевих 
фарбах і замовчувати економічні і політичні проблеми в цих країнах. І в кінці він заявив, 
що одна з проблем СРСР та інших країн соціалізму – це повільне подолання режиму 
обмеження і придушення демократичних і особистих свобод, запровадженого Сталіним. 
До того ж, ХХ з’їзд КПРС не назвав причин того, як в СРСР міг з’явитися культ особи 
Сталіна, бо пояснювати всі злочини, які відбувалися в той час, тільки негативними ри-
сами характеру Сталіна – недостатньо.

80 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 10. – Арк. 140.
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В кінці цього матеріалу автор роздумує над тим, як краще і в якому обсязі 
подати інформацію про зустріч з Віталієм Коротичем до української преси.

Дмитро Андрієвський був людиною досвідченою, і його важко назвати 
легковажним, але заради об’єктивності слід зазначити, що в 1935 р. він з 
майже тим самим ентузіазмом ставився до агента НКВД Павла Судоплатова 
(Павлуся), якого спрямували до Західної Європи як представника українсько-
го підпілля в УРСР. Щодо поїздки Віталія Коротича, то його подальший 
життєвий шлях свідчить, що він користувався підтримкою влади, був редак-
тором кількох відомих журналів (“Ранок”, “Всесвіт”, “Огонек”), секретарем 
правління Спілки письменників УРСР. В Радянському Союзі ці посади вва-
жались ідеологічними, і без підтримки КДБ їх обіймати було неможливо. 
Свої політичні погляди Коротич часто змінював, а впродовж останніх років 
постійно живе в Москві, має російське громадянство і виступає з проросій-
ських позицій в українському питанні.

Дмитро Андрієвський свої погляди на контакти з представниками мис-
тецьких кіл з УРСР, які приїжджали на Захід, висловлював в українській 
пресі, газетах “Українське слово”, “Новий шлях” та ін. Ці його публікації 
часто зазнавали критики з боку інших українських діячів. Критичні слова 
стосовно таких публікацій написав в листі до Д. Андрієвського від 28 січня 
1965 р. відомий український журналіст і політичний діяч Іван Кедрин-Руд-
ницький. “Я дозволив був собі свого часу в усній розмові з Вами, пане інже-
нере, звернути ввічливо увагу, що хоч у Вашій теорії і теорії так званих 
реалітетів може і є чимало логічного і про ці речі можна та варто дискуту-
вати у вузькому гурті людей думаючих політичними категоріями, проте – 
винесена на широкий український форум надзвичайно шкідлива своїми 
практичними наслідками. Наші люди не вміють розрізняти політики й так-
тики, не розуміють, що таке принципи і що таке засоби. Останній приїзд 
групи російсько-українських «діячів культури» (тому в лапках, що поруч із 
дійсними діячами нашої культури були там політруки, які нічого з культурою 
не мають спільного) виявив власне шкідливість таких теорій, пристосовува-
них нашими маленькими примітивами у практиці. Урочисто вітали групу, де 
було 4-х членів Верховного Совєта і якою проводила стара емведистка, голо-
ва Товариства зв’язків з українцями за рубежем81 – з фактичною централею 
у Східньому Берліні та з ціллю розкласти еміграцію. Наші люди не вміють 
відрізняти земляків і діячів культури, з якими можна і треба стрічатися при-
ватно та інформаційно, від представників режиму і дійсно агентів, присланих 
для деморалізування еміграції”82. І далі в цьому листі Іван Кедрин висловлює 
здивування – як може Андрієвський, колишній міністр закордонних справ 
Державного Центру УНР за кордоном, писати і пропагувати, що УРСР є 
державою без лапок?

У листуванні з Михайлом Селешком, колишнім секретарем Євгена Ко-
новальця та фактичним керівником канцелярії ПУН у довоєнні та воєнні 
роки, Дмитро Андрієвський обговорював питання діяльності ОУН. У 1965 р. 

81 Йдеться про Катерину Антонівну Колосову, яка до призначення головою товари-
ства була завідувачкою відділу шкіл ЦК КПУ.

82 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 6. – Арк. 206.
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розгорнулася підготовка VІ Великого Збору ОУН, на якому планувалося 
обрати нового голову ПУН після смерті Андрія Мельника. Цей збір мав стати 
вирішальним у зміні поколінь в керівництві ОУН. Селешко був одним з орга-
нізаторів підготовчої роботи зі скликання збору. Він писав Андрієвському: 
“Я мобілізую людей на Збір, але не легка то справа. Звільнення з праці, кошти 
і т.д. То чинники, які обмежують людську свободу-рух. Я думаю, що Збір 
переломовий, я це окреслюю як зміну варти чи зміну генерацій. Як вдачно 
то зробимо, скаже історія, що все в порядку, що ми творчий чинник, як не 
вдасться, тоді скаже, що ми невдачники”83. Ще на початку січня 1965 р. Ан-
дрієвський написав Селешкові про те, що поточний момент – відповідальний 
період в діяльності організації. “По смерти с.п. полковника на нас спадає 
нелегкий обов’язок вдержати на належному рівні організацію і націоналіс-
тичну ідею. Дотепер на загал все ніби в порядку. Але є все ж небезпека 
внутрішньої колотнечі і то не на тлі якихось уважніших справ чи засад, але 
звичайних персональних розходжень і анімозій. Я всіми силами стараюсь 
триматись від них подальше”84. В цих словах Дмитро Андрієвський натякає 
на складні стосунки зі ще одним відомим діячем ОУН мельниківців в Мюн-
хені – Осипом Бойдуником85. Далі в цьому листі Андрієвський пише, що 
майбутнє організації пов’язує передусім з українською молоддю на Амери-
канському континенті. “Не знаю як Ви на те дивитесь, але я покладаю го-
ловно на заокеанські терени. У нас в Европі стара гвардія є на відході. В 
Мюнхені починає бути принятим питати при зустрічах один одного – а кого 
будем ховати цього тижня? Так багато старших вимирає. А та горстка моло-
ді, що тут виростає не дає великої потіхи”86.

Різні питання історії ОУН та її завдань у повоєнні роки Дмитро Андрієв-
ський обговорював у листуванні зі ще одним з провідних діячів організації – 
Ярославом Гайвасом, членом КЕ ОУН на ЗУЗ у 1937–1938 рр., який одним 
з перших разом з Олегом Ольжичем у складі Похідних груп ОУН дістався 
Києва у вересні 1941 р. Дуже цікавим є лист Гайваса до Андрієвського від 
19 червня 1965 р. Дати на друкованому тексті листа нема, але вона написана 
олівцем вгорі аркуша. Очевидно, укладачі справи переписали її з конверта. 
Шкода, що їм не спало на думку підшивати конверти разом з листами. В 
цьому листі Гайвас висловлює свої зауваження щодо тексту Андрієвського 
про розкол ОУН та вбивства мельниківців бандерівцями за часів Другої сві-
тової війни. “Першим трагічним наслідком розбиття не була житомирська 
трагедія87. Перед тим під Сокалем вбили бандерівці групу наших людей під 
проводом Шубського і Шульги. Ця група вийшла з Володави і, не мігши 
переправитися через Буг, дійшла аж напроти Сокаля, де в районі Себечова 

83 Там само. – Арк. 244.
84 Там само. – Спр. 7. – Арк. 201. Анімозія – неприязнь, антипатія.
85 Про це можна дізнатися з копії листа Андрієвського до Бойдуника від 19 жовтня 

1965 р., яка зберігається в тій же справі (арк. 258).
86 Там само.
87 Йдеться про вбивство в Житомирі 30 серпня 1941 р. Омеляна Сеника й Миколи 

Сціборського. Пізніше Гайвас напише, що до організації цього вбивства був причетний 
агент НКВД Кіндрат Полуведько.
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переправилася й була ліквідована бандерівською боївкою на чолі з Василем 
Макаром. Наперед тіла їх закопано, а потім викопано і десь заховано. Не 
менше жорстоким вбивством було вбивство братів Пришляків на Підгаєччи-
ні. Тіла їх зариті в гною, знайдено пізніше й поховано. А бандерівці «за кару» 
скинули районового. Ще іншим мордом було вбивство двох юнаків на Під-
лиській Горі, які роздавали нашу літературу. Третій з тієї групи з проломаною 
чашкою (тобто черепом. – Ю. Ч.), знайдений слідуючого дня, відвезений до 
шпиталю і там відратований. Є це проф[есор] Боцюрків88 з Канади. Щойно 
потім прийшов Житомир.

В черговому уступі сказано, що бандерівці розстрілювали підозрілих в 
симпатіях до ворога. Це не так: вони в однаковій мірі вбивали – не тільки 
розстрілювали, а вішали, дусили, топили в студнях89 – однаково ворогів, як 
і інакомислячих”90. А далі Гайвас пише, що українські націоналістичні 
угруповання не зможуть порозумітися між собою й “злитися” – максимум 
створити щось на зразок “контактного бюра” для обміну інформацією та 
обговорення можливих спільних виступів в українських справах. І, на його 
думку, це треба робити якнайскоріше через зменшення політичної актив-
ності серед української еміграції. “Ще пару років і не стане навіть охочих 
робити ту дрібку політичної роботи, що її робиться тепер. Отже можливість 
людського співжиття між українськими політичними угрупованнями пере-
стане взагалі існувати. А треба конче добитися того, що хоч ми й сварилися 
й «жерлися» між собою, але вміти теж разом і спільно робити спільні нам 
справи”91.

У наступному листі Гайвас пояснює, які, на його думку, причини зане-
паду політичної активності українців на еміграції. “Я не погоджуюся з 
Вами, що наша еміграція зробилася оспалою92. Ні, це гірше: немає допливу 
нової крови. Молоде покоління відривається від нас. Ми декларували так 
багато про потребу роботи серед молоді, але зміст тієї нашої роботи зали-
шився їм такий чужий, що вони перестали навіть приглядатися самій роботі 
й цікавитися нею. А без допливу молодої крови не можна мати ні динаміки, 
ні шукання нових доріг, ні навіть тримання активности на відповідному 
поземі”93.

Частина листування Дмитра Андрієвського не була підшита у справи і 
зберігається окремими листами, так би мовити, розсипом. Так само зберіга-
ється у фонді частина текстів статей Дмитра Андрієвського та аналітичних 
і програмових документів ПУН. Про одну таку інформаційну записку під 
назвою “Наша тактика. (Для дискусії)” хочеться сказати окремо. Вона на-
писана майже через рік після закінчення війни у квітні 1946 р. Після розколу 
ОУН Дмитро Андрієвський залишився серед прибічників Андрія Мельника. 
Але у нього вистачило об’єктивності визнати, що саме ОУН під проводом 

88 Йдеться про Богдана Боцюрківа. 
89 Тобто криницях.
90 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 6. – Арк. 227.
91 Там само.
92 Тобто сонливою, млявою.
93 Там само. – Арк. 228. Позем – рівень.
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Степана Бандери в умовах війни виявилася більш боєздатною. Він писав: 
“Бандерівці в свойому часі випередили нас, бо мали свіжіший революцій-
ний інстинкт і вміли рішатись. Відтоді вони посідають передові позиції і 
відтоді вони є центральним явищем визвольних змагань”94. Хоча, разом з 
цим, він називав й деякі негативні моменти в політиці опонентів, зокрема 
“знехтування суспільної етики”. Про об’єктивність Дмитра Андрієвського 
також свідчить його ставлення до книги Петра Мірчука “Нарис історії 
ОУН”95. В листі до Зиновія Книша від 3 серпня 1969 р. Андрієвський пише: 
“Направду мені соромно за себе і за інших моїх приятелів, що ми не напи-
сали історії ОУН і треба було Петра Мірчука, щоб це зробив. Уважаю його 
книгу не злою, але побоююсь продовження її. Дотепер він обмежився лише 
кількома шпильками в адресі мельниківців і найбільше дісталось мабуть 
Андрієвському. Але назагал книга річева і пристойна і в значній мірі завдя-
ки редакторам її на чолі з Ленкавським. Однак коли дійде в наступнім томі 
до подій 1941 і пізніщих, то треба очікувати найгіршого”96. Але очікування 
Дмитра Андрієвського не справдилися. Петро Мірчук не написав другого 
тому своїх нарисів, хоча і дожив до 1999 р. і став свідком здобуття Україною 
державної незалежності. Очевидно, йому самому не дуже хотілося писати 
про неоднозначні події в історії ОУН, зокрема про розкол 1940–1941 рр., і 
пояснювати вбивства бандерівцями мельниківців за часів Другої світової 
війни, а потім писати про розкол в лавах самих бандерівців, коли відколо-
лися “двійкарі”. Однак він активно працював і надалі на ниві української 
історії, видавши в 1970-х – 1980-х роках низку праць, присвячених бороть-
бі УПА, генералові Роману Шухевичу і навіть Коліївщині. Ми вже згадува-
ли вище, що Дмитро Андрієвський протягом життя намагався спілкуватися 
з представниками різних українських політичних партій і організацій, в тому 
числі і з представниками інших “відламків” ОУН – бандерівцями й двій-
карями. Про їхнє ставлення до своєї особи він писав в одному з листів, що 
він у них не є “зненавидженою особою” і навіть “утримує контакти з пані 
Стецько”.

Більша частина текстів і документів Дмитра Андрієвського зібрана в 
окремих справах. Усього є 8 таких справ. Одна присвячена поїздці Дмитра 
Андрієвського до Канади у вересні – грудні 1959 р. В ній зібрано плани пере-
бування Дмитра Андрієвського в Канаді на бланках УНО Канади. У планах 
вказано міста і дати прес-конференцій та зустрічей з членством УНО, на яких 
Андрієвський мав виступати з доповідями. Також там зібрано розрахунки 
витрат на поїздку й перебування, вирізки з англомовних та україномовних 
газет зі статтями про Андрієвського та його інтерв’ю. В кінці архівної справи 
вміщено реферат Андрієвського “Звіт з об’їзду Канади” на 12-ти аркушах.

7 справ цього фонду об’єднані однією назвою “Студії Д. Андрієвського”. 
Це тексти статей, рефератів, інформаційних довідок, проєктів організаційних 

94 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського.
95 Мірчук П. Нарис історії ОУН. – Мюнхен; Лондон; Нью-Йорк, 1968. – Т. 1: 1920–

1939. – 639 с.
96 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського. – Спр. 9. – Арк. 82.
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документів та інших документів, які вийшли з-під пера Дмитра Андрієв-
ського. Один з таких ми вже цитували – “Стріча з Коротичем”. Ще низка 
матеріалів пов’язана з подіями навколо УРСР: стаття “Чия вина?” про пере--
бування ансамблю Павла Вірського на гастролях на Заході; стаття “Про 
книгу Івана Дзюби”, присвячена опублікованій на Заході книжці “Інтерна-
ціоналізм чи русифікація?”; стаття “Голгота України” про опублікований у 
вільному світі видавництвом “Посев” роман киянина Анатолія Кузнецова 
“Бабий Яр”. Там же зберігається кілька варіантів тексту інтерв’ю для “Смо-
лоскипа”, яке він зробив на прохання Осипа Зінкевича в 1965 р. На початку 
цього тексту під назвою “Говорить інж. Дмитро Андрієвський” Осип Зінке-
вич написав від редакції: “Редакція «Смолоскипа» вийшла з ініціятивою 
відбути інтерв’ю з рядом наших визначних діячів політики, науки, літерату-
ри, мистецтва, щоби запізнати наших читачів з їхніми думками та поглядами 
на ті чи інші питання і проблеми. Перше інтерв’ю ми провели з інж. Дми-
тром Андрієвським, одним з найвизначніших діячів і публіцистів українсько-
го націоналістичного руху. На деяких членів нашої Редакції, на численних 
наших дописувачів і читачів писання Д. Андрієвського мали чи не рішальний 
вплив у формуванні їхнього українського світогляду та вироблення думки і 
погляду на ту чи іншу українську проблему. На ряд наших питань інж. Д. Ан-
дрієвський дав блискучі відповіді, які відзначаються своєю логічністю, пре-
цизністю вислову та переконливістю, завжди керуючись добром української 
справи”97.

В особовому фонді Дмитра Андрієвського зберігаються також 8 зоши-
тів його записів. Це все автографи. Ми б не ризикнули називати їх щоден-
никами через те, що записи робилися нерегулярно, інколи раз на кілька 
місяців. Можна сказати, що у справі ведення щоденників Дмитро Андрієв-
ський великою ретельністю не відзначався. Найбільше записів було зробле-
но в першому зошиті, який охоплював період з жовтня 1944 р. до жовтня 
1946 р. І навіть тут, скажімо, за 1945 р., перший запис зроблено 1 січня, 
другий – 8 лютого, третій – 5–9 березня. А після 16 серпня 1945 р. наступ-
ний запис – 21 жовтня 1946 р. В цьому зошиті за 1946 р. всього один запис. 
Тобто це не в буквальному розумінні щоденник, а радше записи про най-
важливіші події за певний період. Тексти писані синім чорнилом. Почерк у 
Дмитра Андрієвського був рівний, але важкий для читання, бо він чітко не 
виписував окремі літери.

З першого запису дізнаємося, що його випустили з концтабору Заксен-
ґаузен 19 жовтня 1944 р. В тому ж записі далі такі слова: “При тому пові-
домлено, що повстав Комітет В[изволення]98 і що нас там чекають. Нами 
засновано Укр. Нац. К[омітет]”99. В наступному записі за 20–30 жовтня ми 
дізнаємося про зустрічі й розмови полковника Андрія Мельника зі Степаном 
Бандерою та Володимиром Стахівим. Андрієвський пише, що в першій такий 
зустрічі участі не брав, а в наступних Степан Бандера прихильно поставився 
до створеного Українського національного комітету (УНК), але головувати 

97 Там само. – Спр. 10. – Арк. 92.
98 Йдеться про власовський Комітет визволення народів Росії (КОНР).
99 Архів ОУН у Києві. – Ф. Дмитра Андрієвського.
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в ньому відмовився, пояснюючи це тим, за словами Андрієвського, “що він 
не мав спільної мови з німцями і їх організації в Нім[еччині] не існує”100. Далі 
йшлося про встановлення контактів УНК “з народами СРСР”, очевидно, 
представниками у власовському комітеті.

Наступний зошит охоплює період 1948–1949 рр. У ньому описується 
перебування Дмитра Андрієвського за океаном. Починаються записи так: 
“23/ІІІ- 48 р. Рано прибув до Нью-Йорку. Потелефонував до Свободи101 і до-
відався де для мене зарезервовано102 готель. По полудні пішов до Свободи. 
По обіді мав розмову з Шумелдою103 в кафе”104.

Далі позначені окремо римською нумерацією (І–V) п’ять зошитів, які 
мають спільний заголовок – “ВО УНРади”. Тут зібрано записи Андрієвсько-
го про його діяльність у Виконному органі УНРади. Вони висвітлюють події 
1950–1954 рр. І останній зошит Дмитра Андрієвського має назву “Важніші 
події політ[ичного] і громадського життя”. Це записи за 1962–1963 рр., коли 
Дмитро Андрієвський вже мешкав у Мюнхені. Перший запис: “30/VI-62. 
Відбувся похорон Юрченка105. На авто приїхав з Парижу М. Лів. Водночас 
відбувалося засідання ПУН”106.

Підсумовуючи наш огляд, можна небезпідставно стверджувати, що в 
особовому фонді Дмитра Андрієвського в Архіві ОУН у Києві зберігається 
багато цікавих документів, що містять різнобічну інформацію з історії ук-
раїнського визвольного руху, зокрема історії ОУН, а також української по-
літичної еміграції в 1920-ті – 1970-ті роки в Європі та на інших континентах, 
розповідають про побут українців за кордоном, про долі окремих людей, їхні 
радощі й смутки. Багато з цих документів варті публікації.
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