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ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ
“УКРАЇНСЬКОЇ МАЛОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ”

У ЛИСТУВАННІ ЄВГЕНА ОНАЦЬКОГО
І РОМАНА БЖЕСЬКОГО (1957–1968)

Роль діячів української діаспори у західному світі у становленні й роз-
витку національної гуманітаристики, модерної культури, громадського жит-
тя неможливо переоцінити. І. Гирич писав: “За останні століття якось уже 
повелося, що коли українець з Великої України хоче бути українцем не тіль-
ки за анкетою, а й за суттю та духом, то рано чи пізно мусить залишити свою 
Вітчизну. Опиняючись за межами батьківщини, людина краще відчуває пер-
спективу, починає мислити в такт зі світом, а не чманіти у мороці безвигляд-
ної російської дійсности. А це, своєю чергою, дає можливість еміґрантам 
більше зробити для упослідженої неньки за тих синів, які на рідній землі 
мусять спочатку проти волі, а згодом і позасвідомо діяти згідно з приписа-
ми чужої, сторонньої сили”1. Ці міркування, на нашу думку, повністю сто-
суються й життя та доробку автора “Української малої енциклопедії” 
(далі – “УМЕ”) Євгена Онацького (1894–1979) та одного з його кореспон-
дентів Романа Бжеського (1897–1982).

60 років тому у далекому від України Буенос-Айресі вийшла друком 
перша книжка багатотомової авторської енциклопедії. Проект успішно за-
вершився за 10 років. “УМЕ” здобула визнання спочатку в середовищі захід-
ної української діаспори, а після виборення Україною незалежності й на 
Батьківщині укладача. У 2016 р. нарешті розпочалася републікація: у Києві 
з’явилася перша книга перевиданої в Україні “УМЕ”. Вона охоплює чотири 
перших частини виданого у Буенос-Айресі 16-томника. 

Упорядник перевидання й автор передмови до нього С. Білокінь вважає, 
що ця робота була не лише “працею всього життя Онацького”, але “може 
стати справді народною енциклопедією, виданням для найширшого кола 
читачів. По суті, це квінтесенція українського світосприймання й думання”2. 
Ця оцінка цілком корелює із засадничими ідеями самого енциклопедиста. У 
стислій передмові він вказав: “…моя Енциклопедія відзначається суб’єк-
тивним характером – нема в ній нічого догматичного, не накидаю я в ній 

1 Гирич І. Архів Андрія Жука як джерело для дослідження українського суспільно-
політичного життя початку ХХ століття // До джерел: Зб. наук. пр. на пошану Олега 
Купчинського з нагоди його 70-річчя / Ред. кол. І. Гирич, Я. Грицак та ін. – К.; Львів, 
2004. – Т. 1. – С. 441. 

2 Онацький Є. Українська мала енциклопедія: У 4 т. / Упоряд. та наук. ред. С. Біло-
кінь. – 2-е вид., уточн. – К., 2016. – Т. 1. – С. VI, VII.



862

Тамара ДеМЧенко, світлана ІВаниЦЬка

нікому своїх поглядів, але все ж звертаю якнайбільшу увагу на те, щоб під-
ходити до трактованих тем із точки погляду християнської етики, подаючи 
при цьому багато гасел із суспільної психології, філософії, релігії та історії 
Церкви, що взагалі не були трактовані в попередніх двох енциклопедіях. 
[…] не мав я наміру обговорювати всі свої теми вичерпно: бажаючи дати 
читачеві не тільки корисний підручник, в якому він міг би знайти найпотріб-
ніші дані […], а й цікаву книжку для читання, що збуджувала б у нього 
думку й спонукувала самостійно заглиблюватися в порушувані теми (ви-
ділено автором. – Т. Д., С. І.), я навмисно уникав вичерпного обговорення 
всіх значень того чи іншого трактованого гасла, обмежуючись на ті, що ви-
давалися мені істотнішими для зрозуміння української духовости чи для 
підкреслення якогось важливішого для українців етичного, психологічного 
чи філософського моменту”3. “УМе” була видана, як слушно зауважила 
о. Войценко, “без голосної реклями, пропаґандивних поїздок, ґлобальних 
збірок” – “скромно і тихо”. Ця ж авторка відзначила унікальність видання як 
підсумка “індивідуальних зусиль”4. академік Микола Мушинка наголосив, 
що “УМе” “читається, як захоплюючий художній твір, написаний справжнім 
майстром”, ця праця стала вершиною наукової творчості Є. онацького5.

Утім, появу першого ж тому енциклопедії в колах української діаспори 
далеко не всі зустріли прихильно. У вміщеному у одному з томів “еУ” стис-
лому гаслі зазначено, що “«УМе» охоплює тільки деякі ділянки української 
духової культури”, “містить мало біографій (особливо сучасних діячів)”; 
автор “часто подає зміст гасел, користуючись цитатами з різних творів, пре-
си і довідників”6. немовби відповідаючи на ці закиди, с. Білокінь пише: 
“Євген онацький – герой і страдник української культури. Виконати власно-
руч таку колосальну працю одній людині попросту не по силі. Лишається 
схилитися перед його героїчним чином, ба навіть подвигом”7. а от до фак-
тографічних помилок, друкарських недоліків, браку даних і деякого різнобою 
у гаслах “УМе” сучасний публікатор поставився із розумінням: назвавши їх 
“дрібними недоліками”, заходився виправляти у “київському” виданні без 
зайвого галасу. 

Запропоновані в даній публікації листи Є. онацького до р. Бжеського 
засвідчили, як нелегко далося народження “УМе”: крім матеріальних проб-
лем, колосального обсягу аналітичної роботи, ентузіасту дошкуляли й не-
гативні рецензії, несправедлива критика недоброзичливців… Тому він так 
радів позитивним відгукам. У листі від 17 квітня 1960 р., коли вже була го-
това й надсилалася читачам шоста книжка, він із цілком зрозумілим почуттям 

3 Там само. – с. I.
4 Войценко О. Профілі діячів Української народньої республіки. – Філадельфія, 

[1981]. – с. 31–32.
5 Мушинка М. Євген онацький – призабутий український енциклопедист // 

Українська енциклопедистика: Матер. Третьої міжнар. наук. конфер.: (київ, 22–23 жовтня 
2013 р.). – к., 2014. – с. 102.

6 енциклопедія українознавства. – Париж; нью-Йорк, 1980. – Т. 9: Ти–ХМ. – 
с. 3367.

7 Білокінь С. “Українська мала енциклопедія” Євгена онацького і справа її 
перевидання // Літературна Україна. – 2015. – № 10. – 5 берез. – с. 12.
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задоволення писав: “В. Дорошенко прислав мені ентузіястичного листа про 
мою УМе і збирається написати докладну рецензію. […]. Дм. Бучинський 
виступив в обороні УМе проти наклепів о. кова[ли]ка. […] Виступ у пресі 
д-ра Д. Бучинського проти нападів о. В. ковалика особливо цінний, бо ж всі 
знають його як 100%-го католика”8.

У листах Є. онацького до р. Бжеського дістали відображення різні ета-
пи підготовки й процесу видання. а, крім того, як і в будь-якому епістоляр-
ному діалозі, в них міститься ще чимало дотичної інформації, роздумів, 
палких полемічних заяв, на які завжди був щедрим р. Бжеський. Дві копії 
листів останнього засвідчують інтерес до змісту гасел “УМе” і навіть де-
монструють спроби втрутитися у процес їхньої підготовки. З-поміж тем, що 
стали об’єктом дискусії респондентів, виокремлюються питання щодо участі 
Т. Шевченка у кирило-Мефодіївському братстві та пошуку автентичної вер-
сії рядків з вірша М. Гриви “Ми”.

Що поєднувало кореспондентів, які останні роки життя мешкали на 
різних континентах і у різних державах: Є. онацький – у столиці арґентини 
Буенос-айресі, р. Бжеський – у м. Детройт, штат Мічиґан, сШа? не вдаю-
чись до розгорнутих життєписів діячів, бо нещодавно вийшло декілька 
історико-біографічних праць про них, а у перевиданнях їхніх творів вміщено 
розгорнуті біографічні нариси9, відзначимо, що вони народилися у 90-х роках 
ХІХ ст. на Чернігово-сіверській землі: Є. онацький – у Глухові, р. Бжесь-
кий – у Чернігові. обидва – безпосередні учасники Української революції, 
знайомі ще з дореволюційних часів. Їхній виїзд на еміґрацію відбувся в різ-
ний час, але показово, що Є. онацький себе не вважав еміґрантом, бо до 
Італії його направив уряд Унр10. 

Варто підкреслити, що за політико-ідеологічними переконаннями і той, 
і другий – ідейні націоналісти. У міжвоєнну добу Є. онацький був, і то до-
сить активним, членом оУн, постійним автором “розбудови нації”, але його 
погляди не вирізнялися особливим радикалізмом. Значно пізніше, в сере-
дині 1950-х рр., він так визначив сутність своїх переконань: “Український 
націоналізм, що поклав у підвалини своєї ідеології національний соліда-
ризм, фактично спирається на дуже давню – і чисто українську – традицію 
й ідею солідарності роду – людей спільного походження, які заступили 
давній кровний зв’язок чисто духовим і ідейним зв’язком пов’язання між 
собою, як у Шевченка всіх «мертвих, живих і ненароджених», українців, що 
визнають себе приналежними до однієї, всім спільної, соборної української 

8 архів Центру досліджень визвольного руху (далі – аЦДВр). – Ф. 35. – оп. 1. – 
од. зб. 72. – арк. 13.

9 Білокінь С. “Українська мала енциклопедія” Євгена онацького…; Тимошик М. 
“Українець я є, і ніщо українське не сміє бути мені чужим”: націоналістична ідея в жит-
ті й діяльності Євгена онацького. – Івано-Франківськ, 2015. – 60 с.; Демченко Т. Здо-
буття Батьківщини: життя та творчість Євгена онацького. – Чернігів, 2016. – 184 с.; 
Андраде-Бжеська М. З Чернігова в світ – мій батько // Бжеський Р. Прелюдія поступу 
(вістниківський доробок 1924–1934 років) / Упоряд. В. Бойко, Т. Демченко. – к., 2016. – 
с. 9–14; Бойко В., Демченко Т. роман Бжеський – творчий доробок кременецького пе-
ріоду [передм.] // Там само. – с. 15–46 та ін.

10 Онацький Є. Їду до арґентіни (подорож еміґранта). – Торонто, 1971. – с. 7.
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нації”11. Ця точка зору значною мірою корелюється з концептами В. Липин-
ського, який ще в одній зі своїх ранніх праць сформулював: “суспільна 
вартість людини вимірюється не паспортними рубриками, і ними не окрес-
люється її почуття національної приналежності. Бо це останнє за нормальних 
історичних умов спирається передусім на окремий, властивий лише для 
даної національності психологічний склад, залежний від таких потужних і 
постійно діючих чинників, як навколишня природа й суцільний у своїй масі 
народно-національний елемент, що оточує особу…”12.

натомість р. Бжеський, уникаючи членства в партіях, здається, тільки 
юнаком входив до Братства самостійників. однак після поразки Української 
революції він, оселившись у кременці, став помітним співробітником дон-
цовських “Літературно-наукового вісника” та “Вісника”, й, очевидно, до його 
самостійницьких переконань додалися й постулати донцовського інтеграль-
ного націоналізму. Як слушно відзначила Г. сварник, р. Бжеський – публі-
цист, літературознавець, історик формувався під потужним впливом Д. Дон-
цова, виступав популяризатором ідеологічних конструкцій та ідей останньо-
го13, але, додамо, не завжди згоджувався з ним, подекуди вносив свої 
корективи, особливо це стосувалося оцінок історичних осіб і явищ (напри-
клад, прямо протилежний підхід до висвітлення ролі “Історії русів” в історії 
України), але в питанні ставлення до росії, мабуть, у Донцова не було більш 
відданого прибічника, ніж р. Бжеський. Їхня стовідсотково негативна наста-
нова, головним чином через неприйняття імперської природи “північного 
сусіда”, витримала випробування часом. Так, Д. Донцов, порівнюючи під-
ходи до українського питання вождя більшовиків В. Леніна та одного з ліде-
рів монархістів В. Шульгіна, не вбачав у них якоїсь суттєвої різниці: “Голов-
не – не форма співпраці України з Московщиною. суть, – щоб населення 
України «почувало себе малоросіянами». суть – знищити в українських 
масах почуття – спершу політичної, потім етнічної «ворожнечі», з одної 
сторони, а з другої сторони – прищепити їм почуття приналежності до єди-
ного цілого: там російського, тут – совітського народу. Головне – перевести 
за всяку ціну асиміляцію (виділено автором. – Т. Д., С. І.) України”14. Зви-
чайно, що такі висновки свого кумира р. Бжеський поділяв цілком і повністю. 
Загалом же націоналістична складова його світогляду не виходить за рамки, 
окреслені в сучасній історіографії: в ній чітко простежується характерне 
“домінування національного над соціальним”; метою боротьби визначається 
“побудова національної моноетнічної держави”. У важливому для всіх пред-
ставників політичної еміґрації питанні щодо причин поразки Української 

11 Онацький Є. Завзяття чи спокуса самовиправдання: нариси з суспільного життя. – 
Париж, 1956. – с. 179.

12 Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії / Гол. ред. Я. Пеленський. – к.; 
Філадельфія, 2015. – Т. 1: суспільно-політичні твори (1908–1917) / ред. І. Гирич, 
о. Проценко. – с. 231.

13 Сварник Г. Загадковий “вістниківець” роман Бжеський: листи до Дмитра Донцова // 
Українські проблеми. – 1997. – № 2. – с. 145.

14 Донцов Д. росія чи европа та інші есеї. – Лондон, 1955. – с. 49. – (Відбиток з 
“Української думки”: Вид-во союзу українців Британії).
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революції р. Бжеський дотримувався поширених поглядів на виключну про-
вину українських демократів і соціалістів15. Гостроти, різкості та навіть об-
разливості його судженням, часто-густо схожим на вироки, надавали особ-
ливості характеру цієї людини. кум і щирий друг Бжеського, Улас самчук 
так позначив ці риси вдачі колеги по виданню газети “Волинь”: “насправді 
ж це був каторжник свого власного демона, який гнав його немилосердно 
через життя на подобу Томи Торквемади, змушував бачити життя, якого ні-
коли не було, якого нема і якого ніколи не буде”16. а сучасний автор наголо-
сив: “один з найвідданіших вісниківців, роман Бжеський відомий своєю 
надмірною пристрасністю та ексцентричністю. Можливо, так само, як і 
Дмитро Донцов, він мав вдачу творчої людини, не придатної до системного 
організаційного життя. Тому його оцінки своєю суб’єктивністю можуть 
тільки відтінювати загальну картину, не претендуючи на вичерпність”17. 
справедливо буде підкреслити, що в світогляді обох кореспондентів відо-
бражалися різновиди українського націоналізму, котрі як феномен доби за-
слуговують на подальше дослідження. 

І Євген онацький, і роман Бжеський – інтелектуали високого рівня, хоча 
останній мав тільки закінчену гімназичну освіту, й усі свої знання, яким 
згодом дивувався Я. Дашкевич (“Трохи дивакуватий, дуже неспокійний і 
фанатичний ерудит”, – писав історик18), здобував самоосвітою. обидва були 
закохані в українську літературу, історію, книжку як найяскравіший феномен 
культури й духовності. Характери мали різні: врівноважений і загалом по-
міркований, витриманий Євген онацький чітко визначав мету і йшов до її 
реалізації, не розмінюючись на дрібниці; а непримиренний, безкомпроміс-
ний, готовий до останнього відстоювати свою точку зору, роман Бжеський 
так і не здобув визнання в наукових колах діаспори, зате самотужки створив 
цілу бібліотеку популярних видань, кращі зразки якої не втратили своєї ак-
туальності й сьогодні.

З іншого боку, хоча Є. онацький обіймав посаду професора в різних 
навчальних закладах, користувався авторитетом і пошаною не тільки в колах 
української громади арґентини, але й сШа, канади, країн Західної Європи, 
проте, як засвідчують його листи, і йому часто діставалося від вороже на-
лаштованих критиків. У матеріальному плані йому велося у Буенос-айресі 
значно краще, ніж іншим еміґрантам. І. качуровський писав, що онацькі 
мешкали в “багатокімнатній квартирі”, обставленій “справжніми меблями”, 
що “приголомшувало” відвідувачів, котрі “тулилися по найгірших, найзли-
денніших околицях і закутках велетенського міста”19. однак ніхто не запере-
чував значного внеску Є. онацького в культурно-громадське життя українців. 
сучасний канадський дослідник історії українських імміґрантів в арґентині 

15 Див.: Гирич І. Б. концептуальні проблеми історії України. – Тернопіль, 2011. – 
с. 104–105.

16 Самчук У. на білому коні. – нью-Йорк; Мюнхен, 1965. – с. 38. 
17 Квіт С. Чорнявий студент із Таврії [Передм.] // Донцов Д. націоналізм. – Вінниця, 

2006. – с. 14.
18 Дашкевич Я. роман Бжеський: життя й історико-публіцистична діяльність // 

Українські проблеми. – 1998. – № 1. – с. 127. 
19 Качуровський І. Ми – в аргентіні // Всесвіт. – 1991. – № 3. – с. 214.
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схарактеризував вченого стисло, але вичерпно – він був “чи не найвпливові-
ший з повоєнних біженців”20. 

Життя р. Бжеського було набагато важчим. Певне уявлення про його 
матеріальний бік дає фрагмент з його листа до П. остапчука (написаного у 
1960-х рр.): “У нас змін не багато. Майно складається з 12 шаф з українськи-
ми книжками (бібліотека) і магнітофона (500 укр[аїнських] пісень!); жінка 
удержує родину, і в цьому році їй особливо важко […]. Я дістаю 40 дол. мі-
сячно старечої емеритури. старша донька заробляє на оплату університету, 
а за меншу – треба платити. Цілий час пишу і видаю свої праці, але розцінюю 
їх так, – що не маю прибутку”21. Утім, обидва віддавали перевагу духовним 
потребам і значно менше переймалися негараздами побуту та особистого 
життя: хворобами, кліматом, специфікою державного ладу країн, де отрима-
ли прихисток. Перечитавши листи Є. онацького та деякі з копій листування 
р. Бжеського, а також його неоприлюднені мемуари (умовно названі “де-
тройтськими зошитами”) та інші матеріали особового фонду, можна прийти 
до подібного висновку. а ось властивий обом патріотизм, інтерес до життя 
рідного народу заслуговує на визнання і знову ж таки виразно характеризує 
цих діячів.

Хотілося б привернути увагу наукової спільноти до нагальної потреби 
розширення кола справи, яку розпочав с. Білокінь, – перевидання в Україні 
з дотриманням усіх вимог сучасної археографії й інших праць Є. онацького 
й р. Бжеського. Ці люди, які обрали своєю долею служіння далекій Батьків-
щині, залишили доробок, що має не тільки академічне значення. Багато їхніх 
міркувань, спостережень, висновків актуалізуються реаліями сьогодення. У 
гаслі “Меншовартості комплекс” енциклопедист стверджував, що це “група 
закорінених у підсвідомості почувань, що викликаються знецінюванням 
власних сил і здатностей, виплеканих несприятливими обставинами. […] але 
можна бути певним, що з відродженням укр[аїнської] держ[авної] незалеж-
ности цей комплекс безповоротно зникне, бо українці – таки один з найбільш 
обдарованих від Бога народів, і ми ніяк не маємо рації, вважаючи себе ниж-
чими від будь-кого іншого”22. або ж інше міркування: “нема нічого більш 
згубного й небезпечного, – попереджав Є. онацький ще понад 60 років 
тому, – як вихід поверховних людей на поле суспільної праці й політики, де 
так багато речей видаються зовсім не такими, які вони в дійсності. Про це 
дбають чужа ворожа пропаґанда й свої доморослі демагоги”23. Взагалі при 
аналізі наукового і публіцистичного доробку Є. онацького привертає увагу 
його інтерес до етичних проблем, досить великий обсяг відповідних гасел є 
і в “УМе”. 

стосовно питання щодо наукового апарату публікацій цікавою є думка 
онацького, висловлена мимохідь у листі до о. ольжича від 27 червня 1939 р.: 
“Зрештою, це тільки німецька система писання розвідок домагається такої 

20 Ціпко С. Українці в арґентині (1897–1950): творення громади / Пер. з англ. 
М. Гримич, с. кухаренко. – к., 2015. – с. 230.

21 Цит. за: Бжеський Р. Бібліографія друкованих праць / Укл. н. Бжеська. – Торонто, 
1988. – с. 5. 

22 Онацький Є. УМе. – Буенос-айрес, 1961. – кн. VIII: Ме–на. – с. 959–960.
23 Онацький Є. Завзяття чи спокуса самовиправдання. – с. 20. 
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докладної і точної бібліографії, – французька (а почасти й італійська) задо-
вольняється загальною вказівкою, залишаючи її на сумлінні автора. Потім 
спеціялісти все одно довідаються, чи автор був «сумлінний», чи ні, і в випад-
ку несумлінности проголосять це на чотири вітри, а в випадку сумлінности – 
промовчать. отже нема ніякої потреби допомагати таким спеціялістам, – а 
широка публіка задовольниться і тим, що їй подасться”24.

р. Бжеський теж залишив чимало публіцистичних праць, що не втратили 
актуальності. У брошурі “За неподільність України” (видрукувана цикло-
стилем наприкінці 1960-х рр.) він застерігав: “Політик повинен розуміти 
свою відповідальність перед історією (це торкається також поважного публі-
циста) і тому перед (підкреслено автором. – Т. Д., С. І.) тим, як пропагувати 
якусь ідею, повинен подумати, чи та ідея принесе користь чи шкоду його на-
родові, та вистудіювати справу, щоб знати, чи вона реальна. В політиці так, 
як в грі в шахи, треба наперед обчислити всі можливі наслідки найнезначні-
шого посунення на шахівниці, враховуючи контракції партнера, лише в по-
літиці ще треба уважати, щоб не підхопити чужу ідею, непомітно, підступно 
пущену ворогом в рух. В політиці ми маємо до діла з добрими грачами, і то 
такими, що розпоряджають величезними засобами і впливають найріжніши-
ми шляхами на нашу свідомість, не даючи думати самостійно. Горе тій 
«рибці», що зловиться на підступно прихований гачок назверх принадної і 
«поживної» ворожої ідеї”25. В умовах “гібридної війни” їхні невеликі за об-
сягом, написані доступно, пером природженого публіциста нариси чи статті 
були б доречні і, сподіваємося, знайшли б вдячного читача.

слід також відзначити, що до сьогодні оприлюднене тільки листування 
Є. онацького з олегом ольжичем (кандибою)26, єпископом греко-католицької 
церкви Іваном Бучком27, полковником Євгеном коновальцем28. окремо треба 
згадати вибрані листи онацького до Любомира Винара, вміщені в додатках 
до біографічної студії. Мало дослідженими, але вельми перспективними є 
сюжети, що стосуються взаємин Євгена онацького з багатьма представни-
ками української діаспори старшої та молодшої генерацій. 

До даної добірки увійшли листи Є. онацького, які зберігаються в осо-
бовому фонді романа Бжеського (архів Центру досліджень визвольного 
руху. – Ф. 35) у течці, названій “Листи Є. онацького” (11 послань)29, та чо-
тири епістоли із течки № 5930 цього ж фонду. За винятком двох вітальних 

24 Листи Є. онацького до о. кандиби / Підгот. до друку та передм. Л. Винара // 
Український історик. – 1985. – № 1–4 (85–88). – с. 154.

25 аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 46. – арк. 11 зв. 
26 Листи Є. онацького до о. кандиби. – с. 149–155; Листи о. кандиби до Є. онацько-

го / Публ. М. антоновича // Український історик. – 1985. – № 1–4 (85–88). – с. 146–149.
27 Листування Євгена онацького з Єпископом Іваном Бучком / Публ. р. Муравського // 

розбудова держави. – 2004. – № 1–4. – с. 43–54; 2005. – № 1–4. – с. 82–92; 2005. – 
№ 5–8. – с. 84–96.

28 Онацький Є. Євген коновалець і ПУн перед проблемою розбудови оУн в 
Україні // Євген коновалець і його доба. – Мюнхен, 1974. – с. 665–700.

29 аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72: Листи Євгена онацького до романа 
Бжеського (3 вересня 1957 р. – 11 лютого 1968 р.). – 16 арк.

30 Там само. – од. зб. 59: Листи різних людей до романа Бжеського (27 червня 
1946 р. – 3 січня 1977 р.). – 55 арк.



868

Тамара ДеМЧенко, світлана ІВаниЦЬка

листівок і останніх листів, усі інші друкувалися на бланках газети “наш 
клич”31. Два листи р. Бжеського теж зберігаються у течці № 59. Це машино-
писні копії. аналіз епістолярної складової фонду показує, що для р. Бжесь-
кого це – звична практика: копії своїх листів, які чимось були для нього 
важливими, він залишав для подальшого використання.

Листи Є. онацького являють собою машинопис, з деякими додатками, 
вписаними від руки. Звернення Є. онацького до адресата різне: Бржеський 
і Бжеський. Перший варіант – це дійсне прізвище батька, поляка з похо-
дження. У метричній книзі свято-катерининської церкви м. Чернігова, де 
хрестили новонародженого романа, воно так і зафіксовано. але згодом, оче-
видно, не без бажання самого р. Бжеського, дещо змінилося. Його дружина 
підписувалася – Бжеська, старша донька Маргарита – теж. У листах інших 
кореспондентів трапляються обидві форми прізвища. 

Листи-відповіді р. Бжеського подаються без коментарів: частково через 
обмежений обсяг публікації в науковому періодичному виданні, частково 
тому, що їх коментування неминуче повторювало б зміст коментарів до лис-
тів Є. онацького. епістолярна спадщина цього публіциста заслуговує на 
окреме наукове дослідження, бо демонструє потужний, але маловідомий 
пласт громадсько-культурного життя західної української діаспори 1940-х–
1970-х рр. Листів до нього в аЦДВр чимало, та й відповідей-копій теж, але 
все це діячі другого і третього плану, з головними гравцями він “побив глеки” 
ще в німеччині, в 1940-і рр., а різко виступивши проти авторського колекти-
ву “еУ”, остаточно порвав з ними стосунки, проте у нього теж було коло 
однодумців і співчуваючих.

Тексти листів Є. онацького та р. Бжеського відтворено відповідно до 
правопису авторів, деякі незначні помилки письма та фактографічні неточ-
ності (журнал “орлик” за 1937 р. – в оригіналі, насправді за 1947 р.) виправ-
лено без застереження: згідно із сучасними вимогами виправлено пунктуа-
цію. різні написання прізвищ, географічних назв (Детройт і Дітройт) 
збережено. скорочення слів розшифровані, а непрочитані слова позначені у 
квадратних дужках. нумерація листів належить упорядникам.

Публікатори висловлюють щиру подяку історикові й архівісту Геннадію 
Миколайовичу Іванущенку за допомогу в копіюванні матеріалів фонду 
р. Бжеського з архіву Центру досліджень визвольного руху. 

ДокУМенТи

№ 1
3 вересня 1957 [р.]

Вельмишановний колеґо!
За листа з. (без дати!) дякую.
Згідно з Вашим описом трьох Вольфів1 мав я до діла з другим, якого опис ціл-

ковито збігається з тим, що ще в мене перед очима з його ґестапівським хлистом і 
дійсно задерикуватим виглядом.

31 наш клич: офіційний орган української кольонії в арґентині. NASH KLYCH. Calle 
Maza 150. T. E. 97-6831 Buenos Aires.



869

Історія створення “Української малої енциклопедії” у листуванні...

Щодо приналежности Шевченка до кирило-Методіївського Братства, то чи він 
належав до нього формально (підкреслено автором. – Т. Д., С. І.), чи не належав, в 
усякому разі він усе був у тому колі людей, які йому найближчі2. Вашої праці про 
Шевченка3 не читав, і хоча був би радо з нею познайомився, пересилати єдиний 
примірник, що залишився в автора, не варто. Бо для мене, зрештою, це питання не 
має великої ваги. В “енциклопедії”, над якою я тепер працюю, – коли дійду до 
кирило-Методіївського Братства, цю справу обійду: образ Шевченка як апостола 
нашого національного відродження надто ясний і виразний, щоб його участь чи не-
участь в тому Братстві мала більшу вагу. Тим більше, що “автономізм” братчиків 
дуже спеціяльний, – вони говорять про всеслов’янську федерацію, а не про всеро-
сійську, причому головну ролю – “камінь наріжний” – призначають Україні, а не 
Москві. З нашої теперішньої точки погляду все те була утопія, але тоді вона була не 
будь-яким летом політичної фантазії, і для Шевченка, напевно, не було б ніякого 
пониження, коли б він, – невважаючи на свої яскраво самостійницькі тенденції, – 
належав і до Братства. а що він міг належати, на те вказує один його вірш, в якому 
він скаржиться, що “дався, як дурний, втягнути” (не дослівно!)4 і тепер мусить спо-
кутувати. отже, куди “втягнутий”? напевно, не в писання сатиричних віршів про 
царя і царицю, а в щось більш конкретне. Документація Ваших праць завжди цікава 
і вичерпна. на жаль, вона завжди носить надто прокурорський тон і, на мою думку, 
Ви іноді вбачаєте злі наміри там, де може бути тільки помилка чи “недомисліє”.

Вітаю щиро. Ваш Євг. онацький
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 1.

№ 2
12 листопада 1957 р.

Вельмиповажний колеґо Бржеський!
Дістав Вашого листа без дати і, маючи трохи часу, зараз же відповідаю. словник 

італо-український5 ще зберігся в мене в кількох (підкреслено автором. – Т. Д., С. І.) 
примірниках. коштує він 10 дол. на жаль, це така книжка, що коштувала мені дуже 
багато праці, і тому я в обмін її з іншими виданнями не висилаю. Друковано її було 
тільки в 1.000 примірниках, і вона тепер бібліоґрафічна рідкість, яку я радо бачив 
би по бібліотеках університетів, а не в приватних руках. Щодо моєї “енциклопедії”, 
то мене дуже зворушує та затурбованість наших щирих патріотів, що виявляється в 
листах не тільки до Вас, але й до мене. наскільки вона оправдана, зможете Ви й інші 
довідатися з першої книжки, яка вже поплила до передплатників. Вашу критику на 
енциклопедію нТШ6 я читав, і то навіть двічі, бо знайшлися приятелі, які вважали 
потрібним мені її свого часу переслати. Ваша критика сильна і слушна, але для 
Малої енциклопедії мало служить. Зокрема, щодо Ваших філологічних виводів, то 
я далеко не зовсім із Вами погоджуюся, – щодо прийнятого правопису зокрема, то 
я вважаю, що який би прийнятий правопис не був невдалий, треба триматися того, 
що єсть, а не заводити анархію, в якій пише кожний так, як йому забажається чи як 
йому “видається” правильнішим.

Більш невдалого правопису, як англійський, трудно собі представити, але люди 
ним всі однаково користуються, дарма, що багато слів пишеться цілком так, як фран-
цузькі слова, а вимовляються цілком інакше. Правопис ніколи не може бути смер-
тельною небезпекою, поки дух живе. а дух наказує триматися правописної єдности. 
Щодо “кой-як”, то я був дуже здивований, довідавшись, що я вживаю цей вираз у 
своїх писаннях. не знаю, коли і де він проскочив. Вашої книжки про Шевченка я ще 
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не одержав. Дякую за Вашу уважливість і бажання бути помічним у моїй праці, – 
книжку прочитаю і, що буде можливо, використаю.

З щирою пошаною. Ваш Євг. онацький
P. S. Моя дружина7 дякує за пам’ять і просить мене Вас теж вітати.
P. P. S. Щодо Чубатого8, то його [нерозб.] з головства нТШ, [з] ріжних [нерозб.] 

причин, до яких тепер треба додати лист до Хрущова.
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 2.

№ 3
8 січня 1958 [р.]

Вельмишановний колеґо Бжеський!
Вітаю Вас із новим роком і сповіщаю Вам, що оце зараз вислав Вам у подарунок 

(підкреслено автором. – Т. Д., С. І.) мій словник. коштувало це мені часу й праці 
чимало, бо, як виявляється, існує тепер закон, що книжок, виданих за кордоном, не 
можна висилати закордон, без спеціяльного дозволу Центр[ального] Банку, відділ 
експорту. Тому на центр[альній] пошті, що знаходиться від мене у двох кроках, по-
силки моєї не прийняли, а скерували замість до Банку, що [є] Міністерства комерції 
(дурна поштовичка, що, мабуть, це зробила, аби мене спихатися), а там скерували 
мене до митниці. аж поки я сам, замість їхати на митницю, надумався піти до Бан-
ку, але замість одного відділу попав у другий. нарешті попав куди треба, а там мені 
порадили: “на одну книжку не варто писати дозвіл, підіть ви до якоїсь суккурсалі*, 
там посилку приймуть, це тільки Центр[альна] пошта не приймає”. І так і вийшло: 
зараз же прибили печатки (бо посилку вже було оплачено), дали квит і – кінець. але 
все це взяло час, бо на пошті я був уперше у п’ятницю пізно, коли до Банку було вже 
пізно йти, а по суботах і неділях банки зачинені, а в понеділок я роблю в друкарні 
“наш клич”9 і ні нащо інше не здатний, а у вівторок наше різдво, церква і т. д. І тому 
аж сьогодні нарешті цю справу залагодив. Ваших же книжок я досі не одержав, і 
тому, якщо книжку про Шевченка Ви посилали порученою поштою, то, думаю, що 
варто Вам зареклямувати на пошті, щоб почали ту посилку розшукувати. Вона вже 
повинна була прийти, а якщо не прийшла, то це недобрий знак…

Заздрю Вам, що маєте там добру зиму, а в помешканні, напевно, добрий опал. 
З холодом можна змагатися і проти нього боронитися, але проти духоти і парноти, 
що отут була цілими днями, нічогісіньки не можна зробити. Паралізується всяка 
воля, кожне зусилля заливає все тіло потом, а в таких короткозорих, як я, ще й оку-
ляри, через які нічого не можна побачити, а особливо не можна побачити літер на 
писальній машинці. За минулий тиждень не дописав я до своєї “енциклопедії” ані 
одного рядка, а це багато значить, бо вона в мене тепер на першому місці (після 
“наш[ого] клича”10, розуміється, який я зобов’язаний робити, хоч би як тебе зали-
вало!). сьогодні, дякувати Богові, після дводенної громовиці, що привітала якраз 
наше різдво, посвіжіло, можна дихати й рухатися. І це власне було щастям для мене, 
бо коли б прийшлося в ту парноту, що була попередніми днями, ходити по всіх тих 
“муках”, себто по всіх тих канцеляріях, де Петро шле до Івана, а Іван до Петра, то 
й зовсім було б зле. а, на щастя, було навіть і приємно трохи походити. Мені ж навіть 
і лікарі наказують ходити, бо, мовляв, я занадто багато сиджу, що – негігієнічно.

З Вашого останнього листа багато довідався про Ваше життя-буття, і подивляю 
Ваше завзяття, з яким Ви бороните свої ідеї і своє настановлення до деяких моментів 

* суккурсаль (ісп.) – поштове відділення.
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нашого життя. Це заслуговує на признання в наші зматеріялізовані часи, коли спе-
ціяльно наша маса, – духово незвичайно мало розвинена, – все більше втрачає віру 
в ідеали. Між іншим, про ті відносини в школах сестер служебниць11, про які Ви 
мені писали, варто було б дати до часописів... Поновлюючи найщиріші побажання 
на новий рік для Вас і всієї Вашої родини, вітаю Вас сердечно. словник маєте ді-
стати десь 10–15 лютого.

Щиро Ваш Євг. онацький
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 3–3 зв.

№ 4
13 березня 1958 [р.]

Вельмишановний колеґо Бжеський!
Вчора одержав дві Ваші посилки – в одній була Ваша “Історія”12, а в другій – 

“критичні нариси”13. Дякую за те й за друге. “Історія” Ваша мене дуже цікавить, 
стоїть на першій черзі. Цікавить і перша книжка “критичних нарисів”, яку я поста-
раюсь прочитати зараз же, як скінчу “Історію”. Що ж до другого тому тих “нарисів”, 
то це той самий Шевченко, якого я вже маю і якого я вже з великим задоволенням 
прочитав, знайшовши в ньому багато цікавого (зокрема, непричетність Шевченка 
до кирило-Методіївського Братства дуже добре уарґументована, і, пишучи в “енци-
клопедії” про те Братство, це відзначу). З огляду ж на те, що я цю книжку вже маю, 
як я Вас повідомляв, цей другий примірник я вже упакетував і сьогодні вишлю Вам 
порученою поштою. Дісталася мені Ваша посилка не так легко, як Ви, мабуть, ду-
маєте. Прийшлося заплатити за неї 19 пезів (вступ до митниці і оплата митних 
практик), а потім чотири черги, що взяли разом дві з половиною години часу! ну, 
але вже минулося, і книжки варті того, щоб за них трохи помучитися. Листа кури-
ленка14 я таки знайшов в аркаса15, як Ви здогадувалися. не знав я його, бо аркаса, 
признаюся, не читав, а тільки проглянув, і того листа не помітив. оо. Василіяни16 
збираються в похід проти мене і моєї “енциклопедії” за те, що я написав: Берестей-
ська унія була “одним із найбільших історичних нещасть українського народу”17. 
Домагаються, щоб я у другій книжці спростував! а то загрожують, що католики 
вийдуть з УЦрепрезентації…18. отаке-то!

Вітаю і щиро дякую, Ваш Євг. онацький
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 5.

№ 5
17 травня 1958 [р.]

Вельмишановний колеґо!
оце одержав… свій лист до Вас, писаний 25 лютого, повернувся, бо, на жаль, 

я замість 28 написав в адресі 18. Пересилати його Вам назад уже не хочу, бо багато 
речей втратило свою актуальність. Я повідомляв там, що одержав від Вас “Що нам 
дав Хвильовий”19 і дві книжки про Шевченка, які були (останні) вислані поручено, 
а прийшли – далеко пізніше – простою поштою! Ви, мабуть, дивувалися, що я навіть 
не вважав потрібним Вас про це повідомити! Днів 10 тому вислав Вам другу книж-
ку моєї “енциклопедії”, – треба надіятися, що помилки в адресі не зробив і вона до 
Вас тижнів за три допливе. Тим часом моя перша книжка викликала дуже гостру 
реакцію: о. ковалик ЧсВВ20, з яким давніше мав полемічну зутичку – з його ж таки 
почину – з якої він вийшов сильно побитий, так його навіть викликано було до риму 
і позбавлено керівного місця в арґентіні, видав у додатку до місячника оо. Василіян 
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“Життя”21, яке він тепер тут редагує, дуже гостру і злісну рецензію аж на 22 сторінки – 
ціла брошура! – в якій пише дослівно, що моя “енциклопедія” – твір “не-християнський, 
про-матеріялістичний, про-комуністичний, що порушує головні підвалини христи-
янства…”. Закінчує він свою брошуру так: “… Тому кожний християнин, а ще більше 
католик, якому такі книжки заборонено читати, повинен «енциклопедію» п. она-
цького осудити, не купувати, передплати не присилати, а то й відібрати, повести 
пропаґанду проти неї і, при різних нагодах, виборах знати, з ким мається до діла”. 
(Це останнє – натяк на моє становище голови УЦр). Як Вам подобається?

найбільший його напад – на статтю про атеїзм. Цікаво, що цю статтю було ви-
друковано свого часу перше в “наш[ому] кличі” і католицька “наша Мета”22 пере-
друкувала цю статтю повністю і без жадних редакційних завваг. отже, і о. Хомин23, 
редактор того часопису, має, очевидячки, такі ж гріхи, як я, нещасний… отже, з 
одного боку, – москвофіли, з другого – католики, з третього будуть ще й комуністи. 
Ці – самі собою.

Брошуру о. ковалика так написано, що, очевидячки, коли б жили ми ще в часах 
інквізиції, то смерти Гуса24 мені не минувати б… Цікаво все-таки, які відгуки мати-
ме та брошура в ширшому світі. розіслано її по всіх усюдах. Подекуди пішла вона, 
мабуть, і летунською поштою з намаганням витворити проти моєї “енциклопедії” 
фронт бойкоту. Бідний Денисюк25! Мабуть, буде примушений відмовитися від по-
ширювання моєї енциклопедії, він же такий католик… Я відповідати покищо не 
думаю, – зрештою, може бути, надрукую спільну відповідь усім критикам в останній 
книжці “енциклопедії”, а третя вже готова до друку і вийде десь у вересні. Тим 
часом, як прочитаєте другу книжку, напишіть коротенько Ваше враження. У першій 
книжці, здається, Ви не знайшли нічого ні “про-комуністичного”, ні “про-матеріяліс-
тичного”. Може, знайдете щось у другій частині. Про “християнство” я не запитую, 
бо, здається, Ви в тому не фахівець.

на цьому кінчаю і вітаю щиро Вас і Вашу родину.
Ваш Євг. онацький.

P. S. крім “атеїзму”, нападав о. ковалик на “Берест[ейську] Унію”, “Бога”, 
“Брехню”, “аскетизм”26.

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 6–6 зв.

№ 6
26 липня 1958 [р.]

Дорогий колеґо!
Я одержав учора Вашу посилку, – “Лесю Українку”27 і доповнення до другого 

видання “Підстав” Донцова28. Щодо Лесі Українки, то то дуже цінна праця, і я Вам 
за неї щиро вдячний, хоча чимало з того, що в тій книзі є, я вже знаю з інших Ваших 
публікацій. Може бути, цікаво буде Вам знати, що за моїх студентських часів вели-
кий успіх по гуртках нашого студентства мав мій реферат саме про “національну 
ідею в творах Лесі Українки”29. написано його було на підставі розгляду саме поем, 
як “У дому роботи…”, “Вавилонський полон”, “на руїнах” та інших, в цілком на-
ціоналістичному дусі. Це була перша праця в такому дусі, написана десь в 1915–1916 
рр. коли почало виходити “наше минуле”30, я дав той реферат Голоскевичу31 і – біль-
ше його не бачив… 

Це так, між іншим, маленька пригадка. Щодо “Тексту уривків”, то мені шкода 
Вашої такої великої праці. нащо вона? невже Ви дійсно думаєте, що всі ті скоро-
чення зроблено без згоди Донцова? Це абсолютно неможливо. Зрештою, він мав уже 
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час про це написати в пресі. Бо він дуже швидко реаґує, коли йому так хочеться. 
наприклад, на мою працю “Шляхом на роттердам”32 він зареаґував, навіть не до-
чекавшись її закінчення, щоб накинутися на андрієвського33 з обвинуваченнями в 
націонал-комунізмі, – і то тільки за те, що той насмілився сказати йому в статті 
“сатана в бочці” кілька теплих, але правдивих слів. Демагогія і неприхована зла 
воля! І, як доводять найкраще Ваші доповнення до другого видання “Підстав”, 
опортунізм, що його він… злісно поборює в інших. В усякому разі Донцов напевно 
не буде Вам вдячний за Вашу працю, і ця дріб’язково мстива людина Вам колись її 
пригадає… Між іншим, перше видання “Підстав” у мене єсть. 

Чи Ви одержали нарешті другу книжку моєї “енциклопедії”? Ви писали, що як 
тільки одержите, зараз же мені напишете свої зауваження. Я Вам вислав книжку 
6 травня. Люди, що я їм вислав того ж самого дня до канади і европи, одержали 
книжку при кінці червня, а один мій приятель в нью-Йорку тільки 15 липня! але 
все таки одержав, – отже, думаю, і Ви мали б одержати… “америка”34 видрукувала 
деякі витяги з брошури о. ковалика “В обороні християнства”, назвавши її “рецен-
зією”, тим часом як то не “рецензія”, а злісний памфлет: рецензія відмічає позитивні 
і негативні риси твору, а злісний памфлет, як о. ковалика, не знаходить слова по-
хвали, а намагається все тільки згудити та знецінити. Цікаво, проте, що “америка” 
не наважилася повторити обвинувачень мене в “про-матеріялізмі” та “про-комунізмі”, 
обмежившись тільки на “не-християнському насвітленні деяких тем” та повибирав-
ши все те, що о. ковалик уважав скерованим проти католицтва та Ватикану. але тим 
самим “америка” сфальшувала той “памфлет”… але Бог з ним! Я притримуюсь 
того принципу, що “замість лаяти темряву, краще засвітити бодай одну свічку”. Тому 
не відповідатиму ані “америці”, ані о. коваликові, що в новому числі “Життя” ви-
друкував знова напади на мене, почасти себе виправдуючи, почасти підтримуючи 
правдивість обвинувачення в “нехристиянстві”, “про-матеріялізмі” і “про-комунізмі”, 
а працюватиму далі над “енциклопедією”, якої третю книжку вже набирає друкарня: 
сьогодні маю одержати на коректу яку четверту частину книжки. отже, маю надію, 
що в вересні зможу вислати Вам третю книжку.

на цьому поки що кінчаю і вітаю Вас.
Щиро Ваш Євг. онацький. 

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 7–7 зв.

№ 7
17 вересня 1958 [р.]

Вельмишановний колеґо Бжеський!
Від 8 вересня у нас поштовий страйк, і я не одержував ані часописів, ані листів. 

Вчора цей страйк частково (тут і нижче підкреслення автора. – Т. Д., С. І.) припи-
нився, і Ваш лист був першою ластівкою, мені з огляду на це спеціяльно приємно. 
За Ваші завваги сердечно Вам дякую: було б дивно, коли б на 300 сторінок великого 
формату не знайшлося б нічого, вартого заперечення. Відповідаю по точках: 1. апос-
тол35… Я його схарактеризував згідно з традиційними поглядами наших істориків, 
і то ріжних напрямків, як М. Грушевський36 і Д. Дорошенко37. робити власні досліди 
мені було неможливо. Ваша характеристика апостола далеко відбігає від традицій-
ної, – на жаль, не міг узяти її під увагу, бо одержав Вашу книжку “Історії” вже 
давно після того, як гасло “апостол” було видруковане. 2. Про хор Бандуристів38 
знаю тільки з часописів, які всі висловлювалися завжди дуже прихильно. Чи він 
“урдепівський”, чи який інший, для мене не має значення, хоча урдепівці39 мене не 
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люблять. 3. Діонисій Валединський40. Це – довша історія. Моя “енциклопедія”, як 
Ви завважили – досить “ориґінальна”: по-перше, вона “Мала”, це значить, що я в 
ній трактую далеко не всі “гасла”, а тільки ті, що в них можу сказати щось нове, 
бодай таке, про що не писали попередні “енциклопедії”; по-друге, в кожному “гас-
лі”, зокрема про ріжні персонажі, я пишу далеко не вичерпно, а тільки те, що вважаю 
з національного боку цікавим і потрібним. Це торкається особливо чужинців, іноді 
тут уся “біографія” зводиться до цитати того, що він сказав чи написав про Україну. 
І тут я теж досить “ориґінальний”: тим часом як Ви, пишучи здебільшого про укра-
їнців, вишукуєте в них головне прикмети “москвофільства” (підхід до справи цілком 
законний і в багатьох випадках цікавий і плідний), я вишукую те, що хто чимсь ко-
лись висловився чи зробив із симпатією до української визвольної справи. Валедин-
ський – москаль, тому його “антиукраїнська лінія” – зрозуміла і мене мало цікавить: 
це дрібна справа, що пішла вже на смітник історії, і сумніваюсь, чи буде там хто її 
вишукувати та розкопувати. натомість, факт відновлення ним єрархії УаПЦ – факт 
великої історичної ваги, що дуже явно заперечує “послідовність” тієї антиукраїнської 
лінії. Цим фактом він дав новий поштовх українській автокефальній ідеї і тим в 
великій мірі заслужився перед українською визвольною справою. Інша річ, чи він 
того хотів, чи не хотів, чи був того свідомий, чи несвідомий… Думаю, що все те, що 
я подав про нього, цілком відповідає правді. 4. Винниченко41… ні, “Листа негідника” 
я не знаю, але це, зрештою, не має значення: я його досить схарактеризував у моїй 
книжці “Завзяття”42, до якої й відіслав читачів “енциклопедії”. В самій “енцикло-
педії” моя його оцінка – неґативна. 5. Щодо “волюнтаризма” Донцова, я з Вами не 
згідний. “Вища мораль” Донцова мене зовсім не переконує. Зрештою, з ріжними 
моментами його ідеології ми ще будемо не раз зустрічатися. У ІІІ книжці, яка вже 
вийшла з друку і цими днями попливе до Вас, як тільки знайдеться відповідний 
пароплав, що не возитиме її півтретя місяця, як те було з ІІ книжкою, а тільки три 
тижні, – трактовано про “Динамізм”, де також згадано про Донцова43… Я маю про 
нього погляди, напевно, відмінні від Ваших… Між іншим, у ІІІ книжці Ви знайдете 
кілька цитат із Ваших книжок під “гаслами” “Демонологія”, “Демографія”44 та ін-
шими, яких зараз не пригадую… Щодо “Бойка”45, то мене дивує Ваше до нього 
наставлення, а особливо оте Ваше наставлення до його псевда... адже і Ви ввесь час 
користуєтеся псевдами. Думаю, що він має більше до того законних підстав, як 
утікач із ссср. Щодо його “неукраїнськости”, то я з Вами теж незгідний: він визнає 
себе тільки українцем і працює, наскільки я весь час до його праці приглядаюся, як 
українець, що може мати погляди, які, скажім, Вам можуть не подобатися… Чи він 
московського походження? Цього я не знаю. але не забувайте, що московське по-
ходження закидають і Донцову, якого прізвище ніяк не українське. Його найближчий 
приятель русов46 мав батька москаля (що працював для України) і матір шведку47. 
Жінка русова48, теж велика приятелька Донцова – напівфранцузка. на мій погляд, 
Бойко-Блохин, що створив у противагу “непередрішенському”49 американському 
Інститутові50 свою асоціяцію незалежних Дослідів, не заслуговує на те відношення, 
яке Ви ввесь час до нього виявляєте. 

на цьому покищо кінчаю і щиро Вас вітаю. Ваш Євг. онацький.
P. S. Дякую за копію Вашого листа до “Гом[ону] України”51. Листа січинського52 

ще не бачив, бо ще ж “Г[омін] У[країни]” до нас не дійшов. справу портрета Мазе-
пи норбліна53 під гаслом “норблін” я належно висвітлю, покликаючись на Вас. 
(Постскриптум написано від руки на верхньому полі листа. – Т. Д., С. І.).

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 8–8 зв.
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№ 8*

18 грудня 1958 [р.]
Вельмиповажний колеґо!

Вчора одержав Вашого останнього листа без дати, як і попередні. на перед-
останнього листа не відписував, усе чекаючи Вашої книжки про Шевченка, яка, як 
вираховував, повинна була прийти з дня на день. але досі не прийшла. Видно, по-
пала на якийсь маленький пароплав, який довго йде. В справі енциклопедії: ціна 
першої книжки тепер – півтора доляра (а [в] передплаті до 13 листопада була – один 
доляр); ціна другої книжки, що має вийти в лютому – тепер в передплаті до лютого 
1,5 дол[ара], потім буде, мабуть, два (тут, вище і нижче підкреслення автора. – Т. Д., 
С. І.), бо друга книжка сторінок на 50–60 буде більша від першої. ріжниця в перед-
платі і в продажі пояснюється тим, що мій видавець розпочав справу цілком без 
грошей і в першу чергу має покривати борги, щоб мати можливість друкувати далі. 
Щодо тих обмежень, які я на себе наклав і які Вам не подобаються, то вони цілком 
необхідні. Я в передмові зазначив, що моя “мала” енциклопедія буде розміром не 
менша від попередніх великих, бо, хоч я трактую не всі матерії, але висвітлюю їх 
далеко більш докладно. отже, як можна було б не обмежуватися?! І так я не знаю, 
чи вистане мені сил і життя довести цю справу до кінця. Щоб не забути – гроші за 
“енциклопедію” найкраще слати на адресу представників “Дзвона”54 в сШа – о. Тка-
чуку в нью-Йорку. Його адреса: Rev. Iwan Tkaczuk, 132 E. 7th St., New York, N. Y.

Щодо мого словника, про який Ви писали в попередньому листі, то я Вам його 
вишлю по святах, – тепер надто великий рух на пошті, та і моїй жінці тяжко знайти 
час видобути його з далеких скринь. Гроші за нього – 10 дол[арів] – найкраще пере-
слати банковим чеком. Якщо це Вам трудно, то можна й поштовим переказом. на 
останньому я трохи втрачаю, але це краще, ніж ризикувати, що гроші витягнуть з 
коверти. За книжку “Мазепа”55, яку Ви мені вислали, дуже Вам вдячний. напевно, 
знайду в ній щось цікаве, що зможу використати в енциклопедії. Я тепер не читаю 
нічого, окрім того, що може бути корисним для “енциклопедії”. І так має бути кіль-
ка років.

Про те, що еланського56 до комуністів вирядило Братство (очевидячки, маєте 
на увазі “самостійників”57) я, розуміється, нічого не знав. але цей саме факт при-
мушує нас ставитися взагалі обережніше до всіх тих українських комуністів, що з 
тих чи інших причин примушені діяти в тому середовищі. Багато виявить дуже да-
лека ще історія. Читання між рядками може збити з правдивого шляху. Читаючи між 
рядками – еланський виглядав би просто таки зрадником. а тим часом, як Ви пи-
шете, він був висланником Братства самостійників!..

Це теж одна з причин, чому я “обмежувався” на постаті, вже історично висвіт-
лені, і всіх наших сучасників залишив у спокою, зрештою, і тут, боюсь, Ви будете 
незадоволені, бо і до декого з історично висвітлених я теж поставився далеко по-
блажливіше, ніж ставитеся Ви. Це відноситься між іншим до М. Грушевського, 
якого я все-таки глибоко шаную, а його наукову працю просто подивляю. Для мене 
людей непомильних немає. І Грушевський, на жаль, дуже навіть помилився, пішов-
ши на “смєновєховство”58, – але та його помилка, дуже, зрештою, трагічна не тільки 
для нього особисто, але й для багатьох інших, – не виключає ані його глибокого й 
справжнього патріотизму, ані його величезних попередніх і пізніших заслуг, за які 

* До листа зберігся конверт з адресою р. Бжеського: “Mr Roman Bzesky / 3819 – 
28th St., Detroit, 10, Mich. / USA”.
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він і досі на чорній дошці у Москві. ну, але це, зрештою, мій підхід до справи, і Ви 
можете мати цілком інший.

на цьому кінчаю і вітаю
Щиро Ваш Євг. онацький.

П. с. Прошу вибачити, що я не надто швидко відгукуюся на листи, але мені 
просто не вистачає часу. адже, крім “енциклопедії”, маю й Українську Центр[альну] 
репрезентацію, в якій головую, “наш клич”, “альманах Відродження”59, деякі до-
писи для заробітку, бо тутешніх не вистачає, і т. д. колись я Вам писав про мізерію 
тутешнього життя (ще коли Ви були в німеччині і рвалися до арґентіни); – дякуйте 
тепер Богові, що не змогли тоді дістати візи до арґентіни і витрачали б чимало часу, 
як то роблять інші, щоб звідци, з арґентіни, вирватися до сШа чи канади. 

При цій нагоді – найкращі побажання Вам з родиною на свята і новий рік.
Євг. онацький*.

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 11–11 зв.

№ 9**

17 квітня 1960 [р.]
Вельмиповажний колеґо Бжеський!

оце саме на Великдень прийшла друга книжка Вашого “Гетьмана Мазепи”. 
обіцяю собі її уважно простудіювати і якнайкраще використати для моєї УМе, якщо 
буде для того нагода. Днів через 10 попливе до Вас шоста книжка моєї УМе. Я вже 
працюю над восьмою, але, на жаль, друкарня за мною не поспіває. Між іншим, у 
цій книжці шостій під гаслом “костомарів”60 знайдете спростовання проф. В. Мія-
ковського Вашого твердження про те, що архів УВан сфальшував текст статуту 
кир[ило]-Мет[одіївського] Братства61. Міяковський прислав мені фотокопію відпо-
відної сторінки з ориґіналу статуту: нема сумніву, що той текст, що Ви подаєте за 
Д. Дорошенком, доданий пізніше. Про це читатимете під гаслом костомарів. По-
милки треба виправляти. Ви писали, що пробували вмістити рецензії на УМе, але 
ті часописи їх відкинули. – не можна знати, що то були за часописи? Як вони на-
зиваються? Якому середовищу належать? В. Дорошенко62 прислав мені ентузіястич-
ного листа про мою УМе і збирається написати докладну рецензію. Якщо в тій 
рецензії буде й частина того захоплення, що була в листі, то буде добре. Дм. Бучин-
ський63 виступив в обороні УМе проти наклепів о. кова[ли]ка. І пише мені: “Мене 
за ту статтю заатакував наш рим… В жахливий спосіб накинулися на мене з кана-
ди… коли я маю бути цілком щирим перед Вами…, то скажу, що я особисто ціню 
багато вище Вашу енциклопедію, багато вона корисніша для нас, як енциклопедія 
нТШ. Там повно якби нарочних різнородних фальшивок… Я Богу дякую, що Ви 
продовжаєте працю і Впр. о. арійчук64 тягне…”. Виступ у пресі д-ра Д. Бучинського 
проти нападів о. В. ковалика особливо цінний, бо ж всі знають його як 100%-го ка-
толика. Його стаття була в “нов[ому] Шляху”65 і “Укр[аїнській] Думці”66.

Вітаю щиро. Ваш Євг. онацький.
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 13.
* на лівому полі листа від руки іспанською мовою (нерозбірливо) написана адреса 

видавництва, де друкували “УМе”.
** Лист надруковано на поштовій листівці. напис на лицьовій стороні: “Христос 

Воскрес! Воскресне наша Україна! Із світлим Воскресінням Вітаю Вас Євген она-
цький”. 
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№ 10
9 серпня 1960 [р.]
ав. Ґаона 4741, Деп. 20
Буенос айрес

Вельмиповажаний колеґо Бржеський!
Повідомляю Вас, що вчора одержав Вашу книжку “національно-політичні по-

гляди М. Драгоманова”67. Дякую. Зараз же, відклавши інше на бік, я її прочитав. 
аргументація Ваша бездоганна. Тон добре витриманий, без зайвих “гострих” слів. 
Шкодую, що не одержав цієї книжки на місяць скорше, бо був би вмістив в УМе 
гасло про Лоначевського-Петруняку68 з його цікавим листом. на жаль, літеру “Л” 
вже видруковано… При цій нагоді мушу нарешті відповісти Вам на Ваш довгий лист 
(писаний і друкований – і обидва, розуміється, без дати! навіть і книжка не має 
дати – року видання. Чому?), що пролежав у мене досить довго. не хотілося мені на 
нього відповідати, бо нічого доброго відповісти не міг: листа Вашого (друкованого) 
не бачу ніякої можливости вмістити в УМе, бо, хоча Ви й пишете: “оскільки Ви 
справді (тут і далі підкреслено автором. – Т. Д., С. І.) стоїте на ґрунті об’єктивізму і 
безсторонності”, мабуть, залишається мені признати, що я “справді” цього ніде ні-
коли не твердив, і спеціяльно в моїй УМе, в передмові до першої книжки сказано 
цілком ясно, що “моя енциклопедія відзначається суб’єктивним характером – нема 
в ній нічого догматичного, не накидаю я в ній нікому своїх поглядів…”. І в усякому 
разі напевно не маю я жадного бажання перетворювати мою УМе в якийсь орган, 
де ріжні автори провадять полеміку. Я подав те, що Ви в справі “книг Битія”69 на-
писали, бо це здалося мені вартим уваги, коли ж проф. В. Міяковський прислав мені 
довжелезного листа в цій справі, я вибрав із нього фактичний матеріял, який теж 
видався мені вартим уваги, і вмістив під гаслом “костомаров”, бо той фактичний 
матеріял до того “костомарова” належав. на цьому справа в УМе має бути вичер-
пана, бо ані до кирило-Методіївського Братства, ані до “книг Битія”, ані до косто-
марова я не матиму більше нагоди вертатися, і Ваш лист (друкований) не може бути 
ні до чого приліплений, до того ж він і надто довгий, щоб його до чогось приліплю-
вати! нічого не матиму проти, якщо Ви його видрукуєте, наприклад у “Біблосі”70, 
де я вже бачив один Ваш лист у справі портретів Мазепи, чи в якому іншому часо-
писі. Мушу, проте, Вас попередити, що я не маю жадних підстав сумніватися в ав-
тентичності тої фотокопії, що мені прислав проф. Міяковський. Ви її не бачили і 
маєте право сумніватися. Я бачив і цього права не маю. Проф. В. Міяковський має 
намір видрукувати спеціяльну розвідку про статут кирило-Методіївців, і то власне 
в наслідок Вашої публікації з закидами фальсифікації. Він мені пише: “Я в свій час 
двома наворотами працював над справами к[ирило]-М[етодіїв]ців в 1922 [р.] (в 
Петербурзі) і в 1929 р. (у Москві). Вивіз на еміґрацію деякі фота з документів, 
точні копії основних матеріялів у цій справі й конспекти усіх менш важливих мате-
ріялів. Потроху готую том з основними документами: допити, статті, конфісковані 
в братчиків, їх листування…”. І ще: “Цікаво мені дуже, як може мотивувати своє 
заперечення Бжеський. Все-таки він розвинена людина, щоб розуміти, що проти 
фактів важко щось сказати. або треба продовжувати ту лінію, яку почав: текст 
сфальшований, значить і фото сфальшоване. а як же бути з тими публікаціями, що 
були пороблені раніше, а востаннє в праці Зайончковського71 про кирило-Ме-
тодіївське Т[оварист]во, що вийшла в Москві (в 1959 р.). Є все ж таки межа для 
підозрілих або тенденційно наставлених людей…”. отже, повторюю, я бачив 
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фотокопію і не маю жадних підстав вважати її сфальшованою. а з тим і вся справа 
має бути вичерпана…

Щодо цитування Ваших праць, то мені цілковито байдуже, як до того ставля-
тимуться ті чи інші люди, чи вважатимуть вони мою УМе за поважну чи не досить 
поважну працю. Хай хто інший наважиться написати Українську енциклопедію – 
книгу української духовости – сам один на еміґрації, де бракує дуже багатьох най-
необхідніших книжок! Я, як бачите, наважився і беру матеріял там, де його знаходжу, 
а що я ні в кого не хочу нічого красти, я намагаюсь якнайбільше цитувати і подава-
ти точно джерела. В тому числі, між іншим, і все те, що беру від Вас. 

Між іншим, якраз на літеру “Л” я зацитував Вашу друковану “Історію”, що, як 
Ви пишете, саму її назву звідкись там викреслили і потім, незважаючи на Ваші про-
тести, до відбитки не включили. Під гаслом “ЛЮБеЦЬкиЙ З’ЇЗД”72, може, під 
гаслом “ЛЮБЧе”73 (тепер точно не пригадую, бо літера “Л” ще в друкарні) зациту-
вав я Вас досить довго, бо Ви дуже влучно відзначили його важливе історичне зна-
чення. Цитував – і цитуватиму – й інші речі. Шкодую – ще раз, – що не міг із 
останньої книжки про Драгоманова зацитувати Лоначевського-Петруняку. Я ніскіль-
ки не сумніваюсь, що в такій величезній праці, яку я роблю, в УМе повинно про-
скочувати чимало помилок. Я намагаюсь так робити, щоб їх було поменше, а що 
люди в цій справі говоритимуть, мені цілком байдуже, бо я намагаюсь робити якнай-
краще, і моє сумління цілком спокійне. крім того, я певний, що прийде час, коли цю 
мою працю таки оцінять. користи від того я собі ніякої не сподіваюсь, а тільки наді-
юсь, що коли люди дізнаються про справжню вартість УМе, то більше її читатимуть 
і, таким чином, моя праця даватиме свої плоди…

Ви запитували мене про часопис з 1930 р., з часів присуду в процесі сВУ74. на 
жаль, думаючи, що тут по редакціях часописів я знайду всі річники інших журналів, 
я всі річники часописів покинув у римі. Забрав тільки книжкові журнали, як “ЛнВ”75, 
“самостійна Думка”76, “Пробоєм”77. але то все вже пізніших часів. 

Друкарня працює інтенсивно над сьомою книжкою УМе, бо має почати друку-
вати альманахи на 1960 р. отже, є повна надія, що з початку вересня до Вас по-
пливе і сьома книжка з літерою “Л” та початком літери “М” (до “Ме…”). Я працюю 
вже над дев’ятою і якраз дійшов до такого гасла як “ненаВисТЬ”… Забере вона 
мені, мабуть, чимало часу, щоб належно її викласти…

на цьому кінчаю і вітаю Вас щиро та бажаю всього доброго. 
Ваш Євг. онацький.

р. S. Я готую матеріяли до альманаху “Відродження” 1960 р., який я завжди 
присвячую спогадам про історичні події та історичних осіб. У Вас, напевно, єсть 
щось цікаве. Пришліть, та добре було б мати гарну статтю про Шевченка. (Пост-
скриптум написано на полі першої сторінки листа (арк. 20) від руки. – Т. Д., С. І.).

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 59. – арк. 20–21.

№ 11
28.VIII.1961 [р.]

Вельмишановний колеґо Бржеський!
Дякую Вам за “Що нам дав М. Хвильовий?”78. Я читав Вашу попередню працю 

цієї назви. Там Ви дуже настоювали на тому, що Хвильовий в роках літературної 
полеміки грав ролю свідомого провокатора. Тепер Ви відмовляєтесь від цього твер-
дження, кажучи, що нема позитивних доказів, щоб таке твердити. Думаю, що ця 
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друга постава більш відповідає правді. на жаль, примірники Вашої праці не мають 
кількох сторінок, що залишилися білими. Це сторінки 25, 46, 79, 95, 97, 15, 139. але 
той текст, що залишився, цілком переконливий.

одержав сьогодні також Вашого листа з приводу VIII книжки УМе. Щодо вірша 
М. Гриви79, то, ясна річ, я того рядка, що Вам не подобається, не вигадав, а видрукував 
його таким, яким я його знайшов в місячнику “орлик”80 за р. 1947, місяць вересень, 
в статті к. Гриденя “спомини минулого…” на ст. 11. Ви, мабуть, знаєте, кому нале-
жить псевдонім к. Гридень81. З огляду на те, що автор тієї статті, себто к. Гридень, як 
видно, добре знав особисто М. Гриву і його твори, я не мав жадних підстав сумніва-
тися в тексті, який він подав. Про Гриву він висловлювався в найкращих термінах, 
отже, очевидно, не мав жадного бажання чимсь йому шкодити. а я тим менше…

Зрештою, водити “варязьку рать” на Полтаву82 було неможливо хоча із того, що 
про Полтаву наші пам’ятки почали згадувати лише від 1430 р., коли від варягів і 
сліду вже не залишилося. І взагалі незрозуміло, чому б вони ходили на Полтаву! Під 
Варшавою натомість можна зрозуміти бодай усю Польщу, і ми знаємо, що Володи-
мир В[еликий]83 водив свою “варязьку рать” (в тексті сказано “боярську”) на Польщу 
і відібрав червенські городи84. Можливо, що Ви знали текст, який пізніше був ви-
правлений Гривою, з огляду на нелогічність походів варягів – на Полтаву.

В усякому разі я мав друкований текст, щодо якого не мав жадних підстав сум-
ніватися. 

Маю надію, що ІХ книжка УМе вийде в жовтні.
Вітаю Вас щиро і бажаю всього доброго. 

Ваш Євг. онацький.
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 59. – арк. 26.

№ 12
17.ІІІ.1963 [р.]
ав. Ґаона 4741, Деп. 20

Вельмишановний колеґо Бржеський!
Виясніть, будь ласка, мені одну справу: в некрологах Федева85, що недавно по-

мер, пишуть, що він – автор “сина України”86. наскільки пригадую, в Україні 
“Вернигора”87 була видала “сина України” Златопольця і той Златополець був – ота-
мановський88. отже, Федів, здається, тільки переробив (підкреслено автором. – Т. Д., 
С. І.) того “сина України”, що написав отамановський. Ви десь про це писали до-
сить докладно, але я тепер не пригадую, де, і не знаходжу. Будь ласка, напишіть мені 
в цій справі: як догадуєтесь, це мені потрібно для моєї УМе.

УМе, після видрукування половини одинадцятої книжки, застрягла: то були 
календарі-альманахи, то свята, то вакації, то загальні збори двох кооператив, що для 
них треба було друкувати довгі звіти і т. д. наша друкарня, поза друком часописів, 
має тільки один день на тиждень, вільний для моєї УМе, і коли той день занятий 
отими всіма непередбаченими перевантаженнями, справа не рухається… але, 
здається, тепер те все скінчилося.

Я мав у вересні непорозуміння з серцем, внаслідок якого попав у категорію “сер-
дечників”. Тепер серце ніби прийшло “до голови по розум”, але лікарі радять мак-
симальну обережність, якої я й дотримуюсь. але при столику працюю, як завжди.

Вітаю Вас щиро і бажаю всього доброго.
Ваш Євг. онацький.

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 59. – арк. 48.
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№ 13*

V.IV.1963 [р.]
Вельмишановний колеґо Бржеський!

Христос Воскрес! Пересилаю Вам найкращі побажання на Великодні свята, а 
головне, здоров’я на многі-многі літа!

Вашого листа у справі І. Федіва і копію передмови до “сина України” одержав 
і дуже дякую. справа ясна. Виступати мені, як Пилипові з конопель, і полемізувати 
з некрологами ніяк не випадає. Бо я тут, зрештою, стороння особа. Це міг би зроби-
ти хіба кашинський89, бо ж у некрологах було сказано, що Федів видав “свого” “сина 
України” з рамени “Вернигори”.

Проте для моєї УМе справа ясна, і якщо я тільки вміщу коротку згадку про 
І. Федева (моя УМе так розрослася, що я ще не знаю, чи це буде можливо), то я, 
певна річ, відзначу, що авторство “сина України” йому приписувати не належить, 
бо дійсним автором його був златополець отамановський, якого твір він собі при-
писував, чимало в ньому спотворивши. одинадцята книжка УМе вийде в початку 
травня.

Вітаю щиро і бажаю всього доброго. 
Ваш Євг. онацький.

аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 59. – арк. 49.

№ 14**

23 грудня 1963 [р.]
Шлю шановному колезі Бржеському найкращі побажання на новий рік і наші 

різдвяні свята! Дай Боже багато сил і здоров’я! Чи дістали книжку ХІІ моєї УМе, 
яку я вислав 18.ХІ? Зверніть увагу на гасло “рецензія”90. 

Ваш Євг. онацький.
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 15.

№ 15
11 лютого 1968 р.

Вельмишановний колеґо Бржеський!
Давно я вже Вам не писав. Та й від Вас теж нічого не мав. Та оце прочитав (чи, 

вірніше, мені прочитали, бо я сам вже не читаю і не пишу) Вашу книжку “Творчість 
Лесі Українки”91, то й хочу Вам за неї подякувати і поздоровити із цінним вкладом 
у нашу літературну критику. Ця книжка – дуже солідна праця, що представляє 
творчість Лесі Українки у дійсно правдивому світі, і ніхто вже тепер не смітиме 
коментувати твори Лесі Українки так невдало, як це робилося раніше. Я тепер ні-
чого не пишу, бо маю силу хвороб: від кількох років утратив значну частину зору, 
а оце від 7 жовтня прийшла до мене ще й блокада серця, що при ній серце працює 
лише наполовину, і пульс дає лише 40–45 ударів на хвилину. отже, мушу жити 
дуже обережно, уникаючи всяких зусиль та використовуючи для свого листування 
та читання пальці і очі моєї дружини. Те, що тепер іноді виходить з друку, то все 
мої давні набуття, всі оті “Записки Журналіста та дипльомата”92, що їх перша 
частина вийшла в 1964 р., а друга частина друкується тепер в “сучасности”93. Ви-
йшли книжками також ріжні мої переклади, що друкувалися давніше по ріжних 

* Текст на листівці з Великоднім сюжетом.
** різдвяна листівка, текст написано від руки.
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часописах і журналах (“З чужого поля”94) та статті, есеї (“Портрети в профіль”95). 
на жаль, вид[авницт]ва були такі скупі, що я одержав дуже мало авторських 
прим[ірників] і не міг Вам їх прислати. Мою УМе вже закінчено друком, і Ви, 
певно, одержали останню XVI книжку, і Ви вже маєте повний комплект. Між іншим, 
першої книжки вже давно нема у вид[авницт]ві, а значить і в продажі. Дуже радий, 
що зміг я закінчити цю мою УМе писанням ще в червні 1962 р. – інакше залиши-
лась би вона незакінченою. Проте наша преса на закінчення цієї моєї все таки по-
мітної праці майже не відгукнулася, як пройшла мовчанкою і мої останні книжки 
“З чужого поля” та “Портрети в профіль”. Проте така ж доля спіткала, як бачу, і Ваші 
книжки, бо не знаходив досі належних відгуків у наших часописах. нема у нас 
фахових рецензентів та критиків, і рецензії пишуть звичайно знайомі та друзі авто-
рів. Яким новим духом повіяло останніми часами з України, де постала справжня 
захалявна література, що протискається і закордон. Душа радіє, що там відро-
джується справжній героїчний дух у людей молодого покоління, дарма, що вихо-
ваного комуністами!

Ще раз поздоровляю Вас з новим здобутком і бажаю дальших успіхів, а також 
здоровля. Вітаю Вас від нас обох. З пошаною

Ваш Євг. онацький.
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 72. – арк. 16.

машинописні копії листів р. Бжеського до є. онацького

№ 1
копія (написано від руки)

18–8–[19]60 [р.]
Дітройт, Міч[іган]

Високошановний Пане Професоре!
на початку мушу ще раз підкреслити, що я цілковито усвідомлюю як вагу Вашої 

праці, так і сміливість задуму, розмір зусиль і вкладеної праці, усвідомлюю і по-
дивляю. Що до того “суб’єктивного характеру М[алої] е[нциклопедії]”, про який Ви 
нагадуєте, я його розумію як підкреслене Вами право насвітлювання (тут і далі під-
креслено автором листа. – Т. Д., С. І.) фактів і підкреслювання певних моментів, але 
я певний, що Ви, роблючи те все, самі повинні бути переконані, що Ваше суб’єктивне 
насвітлювання – є “єдино правильне”, відповідаючи об’єктивній правді. саме тому, 
що “М[ала] е[нциклопедія]” має лише одного автора – в ній недопустиме (на мою 
думку) жодне самозаперечення, жодна непослідовність чи неузгідненість прийнято-
го Вами за правду. нащадки, оцінюючи Вашу працю, будуть захоплюватися не 
працьовитістю і сміливістю задуму (одне і друге може бути властиве і ґрафоманам), 
а тільки виконанням, тільки виповненням Вашою працею істнувавшої прогалини, 
тільки вагою для сучасників чи нащадків того, що Ви “сказали”. отже, мусить в ній 
бути не лише підсумок “вже відомого” (разом з утертими поглядами й помилками 
“загальновизнаними”), але й “нове слово”, “нова правда”. Ми маємо т. зв. “енцикльо-
п[едію] Українознавства”, яка ширить і фіксує “драгоманівські”, “автономістські” 
та совєтофільські погляди, з цією метою перекручуючи немилосердно факти, почала 
рівно ж виходити 16-[ти]томова “Україн[ська] радян[ська] енцикльопедія”. В цій 
останній щиро й відверто заповіджено в “Передмові”: “Ідейною основою Укр* є 

* абревіатура мала б бути Уре, тобто “Українська радянська енциклопедія”.
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всеперемагаюче вчення Маркса, Леніна…”. “Укр[аїнська] рад[янська] енц[иклопедія] 
має показати братерську єдність україн[ців?] з великим російським народом…” і 
“У.к.р.” спрямована проти будь-яких проявів “українського буржуазного націона-
лізму”. нічого того, звичайно, не заповіджено в передмові до “енц[иклопедії] Ук-
раїнознавства”, але маємо в ній і замасковану прихильність до “ідейних основ” 
(деякі розділи побудовані на них), і стремління не тільки затерти навіть натяки на 
ворогування українсько-московське, але й підкреслити “братські почування”, а вже 
“спрямовання укр[аїнського] націоналізму” (“буржуазного”) поруч з гльорифікацією 
комуністичної фронди (Хвильовизму, М. куліша, сосюри і т. д.) помітне на кожному 
кроці. Вона – вода на млин “федералізму”.

Бракує нам, отже, такої енцикльопедії, яка б подавала послідовно і консеквент-
но факти, які зміцнювали б “самостійницькі” чи “націоналістичні” (простійше – 
українські) “позиції”, бо просто під оглядом кількості матеріялу та технічним 
оглядом і совітська є добра. суть цілої колізії між Міяковським і мною є в тому, що 
“драгоманівець” і прихильник федералізму Міяковський (за Вашою допомогою) 
підкопав довір’я читача до всіх моїх праць, а заразом і до нефедералістичних по-
глядів! Міяковський веде тут уперту “драгоманівську” діяльність, в яку входить, 
звичайно, й ідеологізація та популяризація поглядів “українофілів”. автономісти 
промовчують паралельне істнування двох течій (“автономістів” та “самостійників”) 
та, фальшуючи минуле, втовкмачують “самостійників” у багно федералізму. робить 
він це з темпераментом і апльомбом, який вплинув навіть на Вас, бо ж Ви наводите 
такі слова в листі до мене: “Все-таки він розвинена людина, щоб зрозуміти, що 
проти фактів важко щось сказати. або треба продовжувати ту лінію, яку почав: текст 
сфальшований, значить і фото сфальшоване”.

Тим часом наведене зветься по-московськи “втиранием очков”, – бо власне 
Міяковський, а не Бжеський “говорить проти фактів” і, спираючись на “професор-
ські” та інші “титули”, щоб відвернути увагу від себе, кричить: “Тримайте злодія”. 
адже факти є такі:

1) Московська “охранка”, переводячи докладне слідство, усталила, як безсум-
нівний факт, що: а) члени “славянскаво общества” не мали жодних ворожих росій-
ській державі поглядів, тільки хотіли змінити її устрій з одночасним поширенням її 
кордонів і зміцненням значіння; б) бажали осягнути цю мету не шляхом підготовки 
революції – лише поширенням своїх поглядів.

2) Шевченко від самого початку стояв на ґрунті конечности відірвання України/
відновлення незалежности, і коли тамті проповідували любов до москалів, він про-
паґував ненависть до москалів і Московщини. саме тому він і не був членом того 
“славянскаво общества”.

3) Та ж “охранка” усталила, що Шевченко був ворогом московитів і що тому 
заслуговує на цілком іншу кару.

4) “Братчиків” охранка покарала лише “адміністративним засланням” на корот-
кий час за втручання у справи до них не належні, цебто в керовання державою, але 
уважаючи їх московськими патріотами, навіть ідеольога їх – костомарова зроблено 
було на місці заслання… завідуючим “секретним” відділом при саратовському гу-
бернаторові, цебто особою, якій довірялися ріжні тайні урядові справи й нагляд над 
непевними з московського погляду елєментами.

5) “Фактом” є, що в “книгах Битія” шириться думку, немов Україна хоче “уку-
пі жити” з поляками та москалями “в однім союзі”, а з цілости випливає, що ця 
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“непідлегла річ Посполита” мала б мати таку “непідлеглість”, як та, що її має той 
чи інший “штат” П. а. с. Ш.*.

6) “Фактом” є, що федераліст М. Грушевський уважав, що М. костомаров слу-
жив ідеї “політичної” і національної єдности російського народу.

7) Фактом є, що сам костомаров – автор “книг Битія” й ідеольог “об[щест]ва” 
недоговорені місця і недокладно спрецизовані вислови сам пояснив так, як і я їх 
пояснюю, бо він у своїх поясненнях виявив усю москвофільську суть плянів 
“слав[янскаво] общества”. 

8) Фактом є, що власне москвофільські погляди “братчиків” були причиною 
того, що Міхновський у своїй проґрамовій брошурці (“самостійна Україна”) заявив, 
що він і його однодумці нав’язують свої традиції безпосередньо до Шевченка, “ми-
наючи українофілів”.

9) Фактом є, що погляди москвофільські братчиків, ту москвофільську ідеольо-
гію оповіщає видана Міяковським брошурка, і для наших часів [є] “Євангелією 
української національної правди”.

Такі є факти, і треба мати (делікатно висловлюючись) досить “сміливості”, щоб 
того, хто власне враховує всі ті факти, оповіщати людиною, яка їх нехтує! Для цього, 
щоб згадану правду приховати і оповістити свої федералістичні вигадки – згідною 
з фактами правдою, – треба або бути “все-таки не остільки розвинутою людиною, 
яка розуміє…”, або… уважати за таких своїх читачів! Те, чи та фотокопія, яку Ви 
бачили, є автентична, чи ні – не має надто великого значіння, бо істота справи в тому, 
що Міяковський у своєму виданню, промовчавши найбільш разячі сучасного читача-
еміґранта москвофільські ідеї “братчиків”, – оповістив їх ідеольогію “Євангелією 
української національної правди”, а ті промовчані погляди в уривках листа, опублі-
кованого в кн. VI М[алої] е[нциклопедії], старається злегковажити і для того “мен-
торським” тоном “пояснює”, що, мовляв, вони взяті з пізнійшої мемуарної 
літератури та необережно виписані мною з “популярної брошурки”. Мета ясна: 
здискредитивувати автора книжки як “особу некомпетентну”, яка користає з непев-
них “джерел” і не знає справи, а тим самим реабілітувати всіх ширителів москво-
фільського федералізму! 

Поступовання Міяковського в цій справі не ріжниться від поступовання хоч би 
большевиків, які, видаючи, напр[иклад], “Твори самійленка” просто “забувають” 
про написання ним поеми “Гея” (друкованій у Тарновському “Визволенні” і ЛнВ), 
а така забудькуватість дозволяє легко зробити з самійленка людину не ворожу ко-
мунізмові!

Чи мають значіння пояснення самого автора якогось документу, хоч і пізнійші? 
Я свого часу писав, що автори IV Універсалу оповістили в ньому самостійність Украї-
ни всупереч своїм поглядам і намірам та що вставили до нього речення, яке позбав-
ляло його значіння, речення про остаточне вирішення цієї справи Укр[аїнськими] 
Уст[ановчими] Зборами (федералістський склад яких уже був відомий авторам Уні-
версалу). Мені заперечив якийсь “Міяковський” і закинув неправильне коментування. 
Щойно тепер мені пощастило дістати опубліковану 5 місяців по IV Універсалі статтю 
М. Грушевського, в якій він власне так, як і я, стверджує, що той універсал був сві-
домо укладений так, щоб можна було легко вернутися до федерації.

нині справа стоїть подібне. Міяковський посилається на свою “працю у Петер-
бурзі (1922 [р.]) і в Москві (1929 [р.]) над основними матеріялами цієї справи”. 

* Північноамериканських сполучених Штатів. 
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Тимчасом дійсними “основними матеріялами” є тільки акти ІІІ Відділу в справі 
“кирило-методіївців”, акти, що були опубліковані в києві за пановання большевиків 
окремою книжкою і мені відомі. Ті ж акти в уривках подавалися в журналі “Україна”. 
решта “матеріялів” – мають мемуарний характер і безперечно менш важливі, ніж 
мемуари самого костомарова. 

Поскільки само “ІІІ отделєніє” визнало, що “слав[янское] общество” не було 
організацією протимосковською власне на підставі тих “основних матеріялів”, то й 
ніхто інший не може знайти там жодних інших документів.

Що ж до спадщини М. костомарова, то вона ціла, від початку до кінця, може 
лише зміцнювати правдивість твердження, що ідеольог “кирило-методіївців” був 
завжди москвофілом і прихильником єдности з Московщиною. Все згадане підтвер-
джує цілковито видана між двома війнами УВан (sic!) в києві велика збірка писань 
костомарова “науково-публіцистичні праці М. костомарова”.

отже, всі “факти” говорять, що можна би було лише дивуватися тому, “як може 
Міяковський мотивувати своє заперечення. Все таки він людина розвинена, щоб 
розуміти, що проти фактів важко «щось сказати»”. або треба їх промовчувати… Та 
“дивуватися” можна було б лише тоді, коли б Міяковський не був завзятим “драго-
манівцем” і тому не намагався далі штучно всіма способами підтримувати “федера-
лістичні” ідеї. 

коли б фотокопія, яку Ви бачили, навіть відповідала справжньому текстові – то 
і тоді вона б не могла служити запереченням, оскарженим в фальшованню дійсної 
ідеології членів “славянскаво общества” шляхом промовчання ряду безсумнівних 
“фактів”, нами наведених і певно відомих Міяковському.

опублікувати свого листа в “Біблосі” не бачу найменшого змісту! Листа в спра-
ві “портретів Мазепи” опублікував той же “Гомін України”, який вмістив і того 
листа січинського, на якого він був відповіддю. Мало хто з передплатників “Мал[ої] 
енц[иклопедії]” одержує “Біблоса”, а коли хто й одержує, – то по прочитанню за-
буде. отже, мало б зміст або вміщення мого (попереднього) пояснення у Вашій 
цінній праці, або бодай розіслання з одною з книжок надрукованого на циклостилі 
мого листа з Вашою приміткою до нього. Залежить мені на тому не тому, що затро-
нута моя особа, а тільки тому, що знова будуть ширитися вигадки автономістів, 
ширитимуться ідеї, за які доведеться під час нового “1917–[19]22 рр.” платити 
кров’ю українського народу.

Думаю, що Ви розумієте мої побоювання, які мусять непокоїти й Вас, україн-
ського патріота.

Щодо Лоначевського-Петруняки, то радив би Вам знайти видане у Варшаві 
листування і зацитувати того листа звідти. Можливо, що це можна зробити під гас-
лом “Петруняка-Лоначевський”. Я, на жаль, тепер не маю цього тома, а в ньому 
певно є й примітки (так мені пригадується) про самого Лоначевського-Петруняку.

Дякую за Ваше запрошення написати щось про Шевченка до альманаху, лише 
хотів би знати, чи може цікавити тема “Шевченко і кирило-методіївці” та як довга 
мала б бути така стаття.

книжку 6 – одержав і щиро дякую. 
Вибачте за довгого листа, але ця справа надто мене хвилює і тому мусив її до-

кладно з’ясувати.
Щирий привіт і побажання успіху.

З пошаною
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 59. – арк. 22–24 зв.
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№ 2
[Без дати]

Високоповажний Пане Професоре!
на початку – кілька слів про вірш Гриви “Ми”.
Я ні на секунду не припускав, що Ви свідомо змінили текста, лише припускав, 

що [далі закреслено] цитували з пам’яти й помилилися, а тому – хотів Вам бути 
користним. У тому, що текст неправильний – немає сумніву. Я маю перший (тут і 
далі по тексту підкреслення автора. – Т. Д., С. І.) текст, друкований в калішській 
“Веселці”. Маю цей вірш, друкований у “самостійній Думці” (Чернівці, 1935 р.), 
маю його у виданому в Парижі декляматорі “Вперед, Україно” і маю у статті, 
друкованій у Львові в році 1925. Всі названі тексти – однакові, і у всіх є так, як я 
Вам подав.

М. Гриву (Загривного) знав особисто, але листи від нього загинули в подіях. 
образ він коментував правильно, цебто він образно назвав шведів – “варяжською 
раттю”, бо ж усі наші князі їздили наймати варягів до скандінавії. Чи справді “Ми” 
(цебто – гетьман Мазепа) спокусив карла ХІІ завернути на Україну (отже – привів 
до Полтави), це – інше питання, але за часів М. Гриви всі були певні в тому, що було 
власне так. Власне тому правильним є хронольогічний кістяк вірша: (“Цвяхи на 
вратах Царгороду”, “німіла зухвала Варшава”, “і султан мимоволі мовчав”) – цебто 
олег в Царгороді, козацькі повстання і Байда Вишневецький та козацькі отамани. 
Після цього мова йде про сагайдачного (“Ми водили в Москву сігізмунда”) і про 
шведів під Полтавою. Це початок строфи, яка закінчується словами: “Ми карали 
росію за суздаль” (андрій Боголюбській), а “За Москву ми ще будем карать!”.

Яким же абсурдом стає строфа, коли б ми вставили туди “Варшаву” і “боярскую 
рать”! Галичина в тому періоді, між війнами, оУн, рівно ж, поза Польщею не бачи-
ли світу, отже, їм усе ходило про те, щоб разів з десять згадати “Варшаву”, але вірш 
М. Гриви (як і ряд його інших творів) має виразно антимосковське настановлення, і 
цей (“Ми”) має три останніх строфи, скеровані проти Московщини. Переінакшення 
третьої строфи нищать вірша. 

сподіваюся, що Ви спроможетеся на об’єктивність, бо в цьому випадкові по-
милка є очевидна. а що “Humanum errare est”* найліпше доводить Ваш останній 
лист. В ньому я зі здивованням прочитав: “Там (в попередній праці тої ж назви) Ви 
дуже настоювали на тому, що Хвильовий в роках літературної полеміки грав ролю 
свідомого провокатора”.

Тимчасом ціла праця, про яку пишете, заперечувала це! В попередньому ви-
данню навіть не згадував про таку можливість!

натомісць “с. Панас” і кілька його однодумців катеґорично твердили це. с. Па-
нас навіть пробував у кількох довжелезних листах переконати мене, що М. Хвильо-
вий діяв як провокатор в тій “дискусії” (листи с. Панаса я маю) – отже, в цьому 
поширеному виданню я лише згадав, що є люди, які таке твердять, але що я за бра-
ком доказів залишаю цю справу збоку. Я не потребую для моєї концепції того недо-
веденого оскарження…, бо Хвильовий і без того гідний осуду.

отже, як бачите, Ви мені помилково приписали те, чого я ніколи не писав, 
ствердили зміну поглядів, якої не наступило, і не помітили, що власне тепер я за-
нотував цей закид, роблений іншими, а в попередньому виданню я про нього не 
згадував.

* Людині властиво помилятися (латин.).
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Дуже й дуже мені прикро, що через недогляд потрапили до Вас дефектові при-
мірники. книжки, на жаль, я вже не маю, але, може, мені вдасться дістати (трьох ще 
мені за неї не заплатили) зворот – тоді я негайно Вам дошлю того тома.

Прошу вибачити довгого листа, але я хотів Вам подати “джерела”, які важнійші 
за статтю Гридня. Мало того, “amicus Plato sed magis amica veritas”*, і я не хотів би 
десь спростовувати поданий Вами текст, уважаючи, що краще було б, коли б Ви самі 
його в слідуючій книжці спростували.

Привіт і найщиріші побажання.
аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 59. – арк. 27–27 зв.

коМенТарІ

1. Йдеться, ймовірно, про Вольфа – слідчого концтабору Заксенгаузен, про 
якого у в’язня Є. онацького залишилися вкрай неприємні спогади (Онацький Є. У 
Вавилонському полоні (спомини). – Буенос-айрес, 1948. – 132 с.).

2. Точка зору Є. онацького на цю проблему збігається з висновками сучасного 
шевченкознавства. У “Шевченківській енциклопедії”, зокрема, зазначено: “Питання 
формального членства Шевченка в кМБ залишається, отже, предметом дискусій; 
однак, безсумнівно, що поет не міг бути відірваним од ідейно близького йому сере-
довища інтелігенції” (Шевченківська енциклопедія: У 6 т. – к., 2013. – Т. 3. – 
с. 365).

3. Ймовірно, йдеться про одне з перших видань праці р. Бжеського (під псевдо-
німом Задеснянський р.) “апостол української національної революції” (4-е вид. 
побачило світ у Мюнхені у 1969 р.) або його ж роботу “Чи Шевченко був «малоро-
сом»”, видану ще в 1946 р.; ймовірно, в 1940-ві рр. під псевдонімом Задніпрянський 
виходила й книга “Український та українофільський кобзар”. 

4. Можливо, малися на увазі рядки з вірша Т. Шевченка з циклу “В казематі” 
(19–30 травня 1847 р.): “Дурний свій розум проклинаю, / Що дався дурням одурить, / 
В калюжі волю утопить” (кобзар: Повна ілюстр. збірка / Передм. І. Дзюби; упоряд. 
текстів та комент. с. Гальченка, Т. андрущенко. – Харків, 2016. – с. 363).

5. Італо-український словник, укладений Є. онацьким, уперше був надрукова-
ний у 1941 р. в Італії, наступне видання – 1977 р., Буенос-айрес.

6. Фундаментальна праця з україністики, створена під егідою наукового това-
риства ім. Шевченка у Європі (центр – сарсель під Парижем). Головний редактор – 
Володимир кубійович (останній том завершував аркадій Жуковський). складається 
з трьох томів загальної частини (1949–1952), яку умовно називають еУ-I, та 10-ти то-
мів словникової частини (1955–1989) – еУ-II, яка містить понад 20 000 статей, 
близько 1600 друкованих аркушів. З 1991 р. перевидавалася в Україні. 10-й том від-
друкований у м. Львові у 2000 р. останній, 11-й, том видано у 2003 р. р. Бжеський 
критикував це видання за москвофільство, радянофільство й автономізм. Відома 
його анонімна рецензія “У чийому інтересі (енцикльопедія українознавства, ви-
дання наук. Т-ва ім. Шевченка під головною редакцією проф. д-ра В. кубійовича і 
проф. д-ра З. кузелі)” (аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 3. – 37 арк.).

7. Дружина Є. онацького – ніна онацька (уроджена кукулевська, 1895–1983) – 
громадська діячка, учасниця жіночого українського руху.

8. Чубатий Микола (1889–1975) – історик права і церкви, публіцист. З 1939 р. 
жив у сШа. Засновник і перший голова нТШ (1948–1952) у сШа.

* Платон друг, але істина дорожча (латин.).
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9. Друкарня “наш клич” випускала однойменну газету, яку сам Є. онацький 
назвав органом “Просвіти”, в політичному плані її редакція орієнтувалася на оУнр 
(еУ. – Т. 1. – с. 57).

10. редактором тижневика “наш клич” Є. онацький був у 1947–1964 рр.
11. сестри служебниці Пренепорочної Діви Марії – найчисленніше чернече 

жіноче об’єднання Української греко-католицької церкви, засноване у Галичині в 
1892 р. для релігійного виховання дітей та молоді й благодійництва. Монастирі 
сестер служебниць діяли в сШа, арґентині, Бразилії, канаді. 

12. Ймовірно, йдеться про видання: Млиновецький Р. [Бжеський Р.] Історія 
українського народу (нариси з політичної історії). – 2-е вид., доп. – Мюнхен, 
1953. – 643 с. 

13. Йдеться про серію історичної та літературознавчої публіцистики, яку 
р. Бжеський видавав у 1950–1965 рр. Усього було 7 випусків, але нариси нерідко 
доповнювалися й виходили новим виданнями. Згідно з покажчиком його творів, до 
першого випуску включено нариси – “Велетні і піґмеї літературного олімпу (Воль-
фґанґ Ґете і українська література; Пушкін і ми; Трагедія Миколи Гоголя; Вічно-
актуальна комедія «Ворог народові» Ібсена)”. У першому виданні не зазначені ні 
місце, ні рік – лише назва видавництва “Українська критична думка”. 

14. куриленко – в “Історії України-русі” М. аркаса наведено довгий лист ко-
шового отамана низового товариства Йосипа кириленка до І. скоропадського: Ар-
кас М. Історія України-русі / Перед. сл. П. М. Гвоздецького. – 3-є факс. вид. – к., 
1993. – с. 298–300.

15. аркас Микола (1852–1909) – відомий український діяч, письменник, ком-
позитор, автор “Історії України-русі” (перше видання 1908 р.)

16. оо. (отці) Василіяни – члени чернечого ордену св. Василія, які керували 
церковно-релігійним життям українських імміґрантів греко-католицького віроспо-
відання; в арґентині розпочали свою діяльність на початку ХХ ст.

17. Берестейська унія 1596 р. – спроба об’єднати українську православну церк-
ву з римо-католицькою, в результаті постала українська греко-католицька церква.

18. Українська центральна репрезентація (УЦр) – координуючий орган політич-
них і громадських рухів і організацій, заснований у 1947 р. на Першому конгресі 
українців арґентини. З 1953 по 1960 рр. її очолював Є. онацький.

19. Йдеться про видання: Задеснянський Р. [Бжеський Р.] Що нам дав Хвильо-
вий. – [Детройт, 1955]. – 109 с.

20. ковалик Володимир, отець Чину св. Василія Великого (ЧсВВ) – один з 
очільників монастиря й ордену оо. Василіан в Буенос-айресі, редактор місячника 
“Життя”.

21. “Життя” – релігійно-суспільний місячник, який видавали отці Василіани з 
1948 р. в арґентині.

22. “наша мета” – тижневик у Торонто, орган українсько-католицької єпархії; 
виходив з 1949 р.

23. Хомин Петро (1891–1988), отець, – релігійний і громадський діяч, в еміґра-
ції у канаді з 1951 р., редактор тижневика “наша мета”, голова Української като-
лицької асоціації преси. 

24. Гус Ян (1371–1415) – ректор карлового університету в Празі, ідеолог і вождь 
чеської реформації, засуджений церковним собором до спалення на вогнищі як 
єретик.
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25. Денисюк Микола (1913–1976) – власник і редактор видавництва у Буенос-
айресі (1949–1955). З 1957 р. продовжив видавничу діяльність у Чикаго (сШа).

26. “атеїзм” та інші – назви гасел “УМе”, вміщених у першому томі (1957).
27. Ймовірно, йдеться про працю: Задніпрянський Р. [Бжеський Р.] Творчість 

Лесі Українки. – [Детройт, 1958]. – 142 с. – (критичні нариси. – Т. IV).
28. Повна назва праці Д. Донцова “Підстави нашої політики” (перше вид. – 

1921 р.; друге – 1957, нью-Йорк). Брошура, про яку згадує Є. онацький, називається 
“Текст уривків «Підстав нашої політики» Донцова, що не дісталися до другого ви-
дання книги” (аЦДВр. – Ф. 35. – оп. 1. – од. зб. 5. – 50 арк.). 

29. реферат Є. онацького “національна ідея в творах Лесі Українки” (1915–
1916) зберігається в особовому фонді Є. онацького в Інституті рукопису нБУВ; 
археографічну публікацію документа див.: Рева Л. Г. Євген Дометійович онацький 
(1894–1979) – уродженець м. Глухова, дослідник творчості Лесі Українки // сівер-
щина в історії України: Зб. наук. пр. – к.; Глухів, 2009. – Вип. 2. – с. 144–151.

30. “наше минуле” – квартальник історії, літератури і мистецтва, виходив у 
києві за редакцією П. Зайцева у 1918–1919 рр. 

31. Голоскевич Григорій (1884–1934) – учений-мовознавець, громадський діяч, 
співробітник Генерального секретарства освіти, згодом Міністерства народної осві-
ти Унр. Після поразки Української революції працював науковим співробітником 
ВУан. Заарештований у справі сВУ, після відбуття покарання у в’язниці засланий 
до Тобольська. Покінчив життя самогубством. 

32. “Шляхом на роттердам” – цикл статей Є. онацького до 20-річчя загибелі 
Є. коновальця. У 1958 р. його друкували газети “Українське слово” (Париж) та 
“свобода” (Джерсі-сіті, сШа). окремою книжкою ці статті з долученням праць на 
дотичну тему інших авторів вийшли вже по смерті Є. онацького в Буенос-айресі 
(1983).

33. андрієвський Дмитро (1893–1976) – український політичний діяч і публі-
цист, член оУн. 

34. “америка” – перша українська газета в сШа. Виходила з 1886 р. 
35. Йдеться про гасло “УМе” “Данило апостол” (1654–1734), присвячене геть-

манові Лівобережної України (1727–1734).
36. Грушевський Михайло (1866–1934) – великий український історик, гро-

мадський і державний діяч, чий авторитет науковця для Є. онацького був неза-
перечним.

37. Дорошенко Дмитро (1882–1951) – видатний український історик, шанований 
Є. онацьким. на смерть ученого він відгукнувся розлогим некрологом у тижневику 
“наш клич”. 

38. Хор (капела) бандуристів під проводом Григорія китастого та Володимира 
Божика з 1945 р. перебував у сШа.

39. Урдепівці – члени Української революційно-демократичної партії, засно-
ваної у 1946 р. у Західній німеччині Іваном Багряним та іншими еміґрантами з ра-
дянської України. Члени партії позиціонували себе як продовжувачі справи Унр і 
до певної міри націонал-комуністів 1920-х рр., а відтак перебували у конфронтації 
з адептами націоналізму.

40. Валединський Діонисій (1876–1960) – митрополит (з 1923 р.) православної 
церкви у Польщі, сприяв відродженню Української православної церкви, хіротоні-
зував українських єпископів, благословив відновлення УаПЦ. 
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41. Винниченко Володимир (1880–1951) – український письменник, держав-
ний та політичний діяч, у роки Української революції (1917–1921) – один з ке-
рівників Центральної ради, голова Генерального секретаріату, в 1918 р. очолив 
Директорію.

42. Йдеться про збірник “Завзяття чи спокуса самовиправдання?”, котрий по-
бачив світ у Парижі в 1956 р. стаття про В. Винниченка називалася “В. к. Винни-
ченко і його осамітнення” (с. 127–139). Згодом вона увійшла до збірки “Портрети в 
профіль”.

43. У гаслі “Волюнтаризм” Д. Донцов трактується як чільний представник ви-
щеназваного світогляду, у гаслі “Динамізм” згадки про цього діяча відсутні. 

44. В обох згаданих гаслах – поклики на працю р. Бжеського про творчість Лесі 
Українки.

45. Бойко-Блохин Юрій (1909–2002) – літературознавець, професор УВУ в 
Мюнхені, член проводу оУн, громадський діяч і публіцист. У 1954 р. за його іні-
ціативи у Мюнхені було створено “незалежну асоціацію дослідників совєтської 
теорії і практики в національних проблемах”, що проіснувала до 1970 р.

46. русов Юрій (1895–1961) – вчений-біолог, громадський діяч, публіцист, член 
оУн.

47. Йдеться про подружжя русових: олександра (1847–1915) – українського 
громадського діяча, статистика, етнолога та софію (уроджена Ліндфорс; 1856–
1940) – українську громадську діячку, педагога, одну із засновниць українського 
жіночого руху. 

48. Дружина Ю. русова – Ґеркен-русова наталя (уроджена Ґеркен де Лаваль; 
1897–1989) – театральна діячка, художниця, мистецтвознавець, автор донцовського 
“Вістника”.

49. непередрішенський – від терміна “непередрішенство”, запропонованого 
Я. Пеленським для характеристики позиції сШа стосовно України в розпал “холод-
ної війни”. суть його полягає в небажанні загострювати відносини з радянським 
союзом заради “українського питання”. Див.: Українська державність у ХХ столітті: 
Історико-політологічний аналіз / о. Дергачов (керівник авт. колективу) та ін. – к., 
1996. – с. 257–263. Є. онацький писав в “УМе”: це – “політична концепція, що її 
запровадили сШа після другої світової війни в відношенні до народів, що входять 
у склад ссср: признаючи цим народам право на самоозначення, принцип неперед-
рішенства визначає, що це право має бути здійснене чи виявлене тільки після упадку 
совєтського режиму. […] концепція непередрішенства виявила недвозначно впливи 
московських імперіялістів в урядових колах сШа” (Онацький Є. УМе. – Буенос-
айрес, 1962. – кн. 9: на–оЛ. – с. 1124).

50. Ймовірно, йдеться про Український інститут америки – культурну уста-
нову українців, засновану на кошти філантропа українського походження у нью-
Йорку (1948). 

51. “Гомін України” – український громадсько-політичний тижневик, видається 
в Торонто (канада) з 1948 р. і понині.

52. січинський Володимир (1894–1962) – український архітектор, графік і мис-
тецтвознавець в америці, автор численних праць. 

53. сучасні мазепознавці вважають офорт польського та французького худож-
ника Жана-П’єра норблена де ля Ґурдена (1745–1830) недостовірним портретом 
гетьмана І. Мазепи. Ще у 1913 р. к. Широцький навів “переконливі аргументи”, що 



890

Тамара ДеМЧенко, світлана ІВаниЦЬка

на офорті зображено єврейського орендаря Мазепу (Павленко С. Зображення геть-
мана Мазепи (кінець XVII – початок ХХ століть). – Чернігів, 2010. – с. 35–37).

54. “Дзвін” – часопис, неперіодично виходив у арґентині у 1953–1957 рр. 
55. Йдеться про видання: Млиновецький Р. [Бжеський Р.] Гетьман Мазепа в 

світлі фактів і дзеркалі “історій”: (на правах рукопису). – 2-е вид., доп. – Детройт, 
1959. – кн. 1. – 113 с.; кн. 2. – с. 137. 

56. еланський (елланський, еллан-Блакитний) Василь (1891–1925) – револю-
ційний діяч, письменник. У своїх публіцистичних творах, а особливо неопублікова-
них мемуарах р. Бжеський доводив, що він був активним членом Братства само-
стійників і до більшовиків пішов за завданням цієї організації. 

57. Про Братство самостійників Є. онацький писав: це “конспіративна українська 
організація з 1915 р., яка створила пізніше ряд легальних організацій, як вид-во «Вер-
нигора», союз Українців-Державників, партію Українських соціялістів-самостійників, 
першу формацію Української Центральної ради, військове Т-во «Батьківщина»” 
(Онацький Є. Українська мала енциклопедія. – к., 2016. – Т. 1. – с. 102).

58. “смєновєховство” – суспільно-політична течія в середовищі переважно 
російської інтелігенції, що опинилася в еміґрації у 20-х роках ХХ ст. Лідери її вва-
жали, що нова економічна політика приведе до переродження радянської влади, 
закликали до повернення в срср. Термін походить від назви журналу “смена вех”, 
який видавався в Парижі у 1921–1922 рр.

59. культурно-освітнє товариство в аргентині “Відродження” засноване у 
1939 р. в Буенос-айресі, крім газети “наш клич”, видавало щорічник – альманах 
“Відродження”.

60. костомарів (костомаров) Микола (1817–1885) – український історик, пись-
менник, громадський діяч, один із засновників кирило-Мефодіївського братства.

61. Міяковський Володимир (1886–1972) – історик-архівіст та літературознавець, 
науковий співробітник Уан, з 1944 р. в еміґрації. Ще в Україні вчений досліджував 
історію кирило-Мефодіївського братства. В німеччині та сШа він продовжив ці 
студії. У “Вибраній бібліографії В. Міяковського” (Український історик. – 1969. – 
№ 1–3. – с. 144–148) зафіксовано 12 праць, пов’язаних із висвітленням даної теми. 
До першого тому тритомного видання УВан “Джерела до новітньої історії України” 
увійшов його повоєнний доробок, зокрема й нові праці з історії кирило-Мефо-
діївського братства, життєписи його членів (Міяковський В. недруковане й забуте: 
громадські рухи дев’ятнадцятого сторіччя. новітня українська література / ред. 
М. антонович. – нью-Йорк, 1984. – Т. 1. – 509 с.). У книзі вміщено 6 публікацій, до-
тичних до вищеназваної проблеми, але роботи про “статут” не зазначено. 

62. Дорошенко Володимир (1879–1963) – український громадський і політичний 
діяч, бібліограф, літературознавець, публіцист, з 1908 р. жив у Львові, з 1944 р. в 
еміґрації, з кінця 1940-х рр. – у сШа. 

63. Бучинський Дмитро (1913–1963) – український журналіст, родом з Галичи-
ни, з 1944 р. в еміґрації в Іспанії, друкувався в українській та іспанській періодиці.

64. арійчук Борис, отець (1900–1981) – православний священик, родом з Буко-
вини, з 1949 р. в арґентині, голова Братства св. Покрови УаПЦ і адміністратор 
УаПЦ в арґентині.

65. “новий шлях” – тижневик націоналістичного спрямування, виходив у ка-
наді з 1930 р.

66. “Українська думка” – тижневик, орган союзу українців Великобританії, 
виходив у Лондоні з 1945 р. 
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67. Дана праця за життя автора виходила чотири рази. Ймовірно, йдеться про 
видання: Задеснянський Р. національно-політичні погляди М. Драгоманова, їх вплив 
та значення. – 3-є вид., перев. і доп.– Детройт, 1960. – IV+132 с.

68. Лоначевський-Петруняка олександр (1841–?) – український педагог, етнолог, 
археолог, член старої громади у києві. За словами р. Бжеського, “походив з родини, 
в якій панував український патріотизм. … був у добрих стосунках з родиною Дра-
гоманова і як сам пише, писав того листа «кровью серця», з надзвичайною щирістю 
в надії вплинути на нього.. Ці листи були опубліковані в «архіві М. Драгоманова», 
перший том якого вийшов у Варшаві перед другою світовою війною”. (Йдеться про 
видання: архів Михайла Драгоманова. – Варшава, 1938. ‒ Т. 1: Листування київської 
старої Громади з М. Драгомановим (1870–1895 рр.) – 446 с.). на користь своєї ар-
гументації р. Бжеський подає уривки з листа Лоначевського-Петруняки до Драгома-
нова: “....залишіть ви оту «Малоросію» на віки вічні, залишіть її, мій голубе! Чи вже 
таки ота «Малоросія» смачнійша Вам «України»? оте «мало» мене коле, оте «россія» 
мене пече... Це слово видається мені такою гидкою плямою на нашім тілі, що я готов 
з шкурою її здерти з себе. Це моє стихійне бажання. Воно сидить у душі кожного з 
нас, кожному з нас солодша «Україна», ніж «Малоросія», а у вас? Де тільки загово-
рить серце «Україна» й виявиться: Шевченко – українець, Драгоманов – малорос... 
як же мені розчахнутися? Що ж я таке? […] Я ще з роду не бачив москаля не обру-
сителя. Якже я буду з «общеросом», себто з ворогом, брататися? […] серденько, 
загляньте собі в душу: на чім покладаєте ви віру в москаля? Де ті їх учинки нам на 
користь? Всі вони, як один – вороги слов’ян, гірші, чим турки!

...Покажіте ж мені одного москаля, щоб не дивився на слов’янщину, як на базар 
для своїх товарів: такий базар, де вони самі і ціну самі визначають: для урядників, 
попів, книжок, ситців, заліза всякого! сказати оце кацапові, так забожиться, що він 
чистий – так чого ж його рило в пір’ї?

[…] З того часу, як Ви покинули рідну землю, в душах наших зʼявилася неве-
личка одміна: націоналізм запалав міцнійше, як перше. Це у всіх, навіть у тих, що 
світом нудять”. Далі р. Бжеський коментує: “Що було б нині, чи не був би світ віль-
ний від Московської загрози, коли б діячі 1917 року думали так, як автор листа думав 
(його погляд на москалів), а не так, як Драгоманов? кожен, крім або до кінця спан-
теличених, або нечесних «драгоманівців», мусить визнати, що тоді б вояки героїчної 
української армії не мусіли б тинятися світами і навіть видавці творів Драгоманова 
сиділи б в Україні зайняті якоюсь користнійшою працею!!” (Задеснянський Р. 
національно-політичні погляди М. Драгоманова, їх вплив та значення. – 4-е вид., 
перевірене і доп. – Торонто, 1980. – с. 43–48). 

69. книги Битія – збірна назва для програмових документів кирило-Ме-
фодіївського братства, до них належать “Закон Божий” (“книга буття українського 
народу”), автором якого вважається М. костомаров, і статут кирило-Мефодіївського 
братства, у розробці якого брали участь В. Білозерський і М. Гулак.

70. Повна назва видання – “Біблос: Журнал української бібліографії” – бібліо-
графічний ілюстрований часопис. Видавався в сШа протягом 1954–1974 рр., усьо-
го 167 чисел. Виходив під редакцією М. сидора-Чарторийського. 

71. Зайончковський Петро андрійович (1904–1983) – російський радянський 
історик. Досліджував історію кирило-Мефодіївського братства, у 1940 р. захистив 
кандидатську дисертацію з даної теми. Монографія “кирилло-Мефодиевское об-
щество (1846–1847)” побачила світ у Москві у 1959 р.
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72. Йдеться про видатну подію середньовічної історії України – з’їзд шести 
князів київської русі у місті Любеч у 1097 р., на якому ухвалили, що кожний князь 
повинен володіти своєю отчиною. 

73. Правильно: Любеч – тепер селище міського типу ріпкинського району Чер-
нігівської області.

74. Йдеться про сумнозвісний процес “спілки визволення України” (1930 р., 
Харків).

75. “Літературно-науковий вістник” – місячник, заснований М. Грушевським 
як орган нТШ у 1898 р. Виходив у Львові, потім з перервами у києві, з 1922 р. і до 
1932 р. знову у Львові.

76. “самостійна думка” – літературний і громадсько-політичний місячник на-
ціоналістичного спрямування, виходив у Чернівцях у 1931–1937 рр. 

77. “Пробоєм” – літературно-науковий місячник націоналістичного спрямуван-
ня, виходив у Празі у 1933–1943 рр. 

78. Виходячи з даних бібліографічних покажчиків, за життя р. Бжеського ця 
книга виходила 4 рази: 1951, 1955, 1961 і 1979 рр. судячи з усього, Є. онацький 
порівнював щойно отримане видання 1961 р. з попереднім – 1955 р. 

79. Грива Максим (справжнє прізвище Загривний, згідно із записами у метрич-
ній книзі – Загривий; 1893–1931) – поет, учасник Визвольних змагань, після пораз-
ки революції еміґрував до Чехо-словаччини, навчався у Подєбрадах, був учасником 
Установчого з’їзду оУн. Його творчий спадок, не надто великий за обсягом, досі не 
систематизований і не вивчений.

80. “орлик” – місячник культури і суспільного життя, виходив у 1946–1948 рр. 
у Західній німеччині. 

81. к. Гридень – псевдонім Михайла Мухина (1894–1974) – літературознавця, 
публіциста, співробітника Д. Донцова, друкувався у “Вістнику”, листувався з 
р. Бжеським.

82. У дискусії щодо рядка з найвідомішої поезії М. Гриви “Ми” істина, ймовірно, 
на боці р. Бжеського. к. Гридень (М. Мухин) дійсно писав про Варшаву і “боярську 
рать”. але він і назву вірша подав по-іншому: “Хто ми” (Гридень К. спомини з ми-
нулого 1906–1942: Матеріяли до життєпису о. Теліги // орлик. – 1947. – Ч. 9. – Ве-
ресень. – с. 9–11). У цитованому вірші багато розбіжностей в порівнянні з його 
відтворенням у книзі Ю. русова. останній, до речі, писав про “варязьку рать” (Ру-
сов Ю. Душа народу і дух нації. – Філадельфія, 1948. – с. 147–148). обидва варіанти 
вийшли друком майже одночасно. Можна припустити, що вірш М. Гриви був на-
стільки популярним, що до нього вносили додатки, цитували на різні лади, й устале-
ного, так би мовити, канонічного тексту в суспільній свідомості не існувало.

83. Володимир Великий (†1015) – великий князь київський, хреститель київ-
ської русі.

84. Червенські міста – комплекс міст й укріплених замків у Х–ХІІІ ст. на Во-
линській землі переважно на лівобережжі р. Буг. Перша згадка у літописі під 981 р., 
коли Володимир святославич відвоював їх у поляків. 

85. Федів Ігор (1896–1962) – громадський діяч, видавець, вояк Усс, в еміґрації 
у німеччині, Тунісі, з 1951 р. в канаді. В “еУ” зазначено, що він співавтор повісті 
“син України”; в “УМе” ж прямо вказано: “пізніше переробив і випустив під своїм 
ім’ям пригодницьку повість Злотопольця” (УМе. – кн. XVI. – с. 1977).

86. “син України” – книжка під такою назвою зафіксована в бібліографічному 
покажчику “Україномовна книга у фондах національної бібліотеки України 
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ім. В. І. Вернадського” (2003. – Т. 2. – с. 372) як повість В. Злотопольця (Валентина 
отамановського) й Ігоря Федіва. Вона видрукувана у 1919 р. видавництвом “Верни-
гора”, місцями видання зазначені кам’янець-Подільський, київ, Відень. У 2007 та 
2014 рр. повість виходила у києві (видавництво “Ярославів Вал”) під заголовком 
“Життя та дивовижні пригоди козака Миколи на безлюдному острові: пригодницька 
повість”. Про деякі курйозні особливості цього передруку докладніше: Робак І. Ю., 
Савчук З. С. Валентин отамановський – революціонер, вчений, організатор науки. – 
Х., 2013. – с. 26–30. Біографи В. отамановського повністю згодні з вищезазначеним 
висновком Є. онацького. 

87. “Вернигора” – видавниче товариство, засноване у києві у 1916 р., спеціалі-
зувалося на випуску книжок, мап, підручників виразно українського спрямування. 
У 1918–1923 рр. діяло у Відні. Відновило свою діяльність у Мюнхені у другій по-
ловині 1940-х рр.

88. отамановський Валентин (1893–1964) – вчений, громадський діяч, органі-
затор краєзнавчого руху на Поділлі. Заарештований, проходив по справі сВУ, але, 
відбувши ув’язнення й заслання, продовжив наукові студії: у 1946 р. захистив кан-
дидатську, а через 10 років – докторську дисертації з історії України.

89. кашинський Павло (1890–1980) – український журналіст, видавець і педагог, 
очолював видавництво “Вернигора” у києві, Відні й Мюнхені, у повоєнний час 
листувався з р. Бжеським.

90. У статті в “УМе” Є. онацький навів як приклад несправедливої, “критич-
ної”, “що переходить у пасквіль”, рецензії вищезгадані писання о. ковалика (УМе. – 
Буенос-айрес, 1963. – кн. ХІІ. – с. 1583–1584). 

91. очевидно, йдеться про друге видання книги “Творчість Лесі Українки”, яке 
вийшло у Детройті 1967 р.

92. Повна назва книжки – “По похилій площі: Записки журналіста і дипломата” 
(у 2 т. – Мюнхен, 1964, 1969). В “Українському історику” (1978, 1980, 1981, 1987) 
були надруковані мемуари Є. онацького “Під омофором барона М. Василька”.

93. “сучасність” – місячник літератури, мистецтва, суспільного життя виходив у 
Мюнхені з 1961 р., видавець – Українське товариство закордонних студій, перший 
редактор І. кошелівець. З 1992 р. видання часопису перенесли до києва; у січні 2013 р. 
припинив своє існування. У другому томі книжки Є. онацького “По похилій площі” 
на с. 3 зазначено, що сторінки 5–196 були надруковані в журналі “сучасність”.

94. “З чужого поля” – збірка надрукованих Є. онацьким у різних виданнях пере-
кладів з італійської, англійської та іспанської мов невеликих за обсягом творів пере-
важно сучасних йому авторів. книжка побачила світ у Чикаго в 1965 р. у видавництві 
“Українсько-американська видавнича спілка”. 

95. Збірка “Портрети в профіль” була видана у 1965 р. Українсько-американсь-
кою видавничою спілкою (Чикаго). До неї дійсно увійшло найкраще з того, що було 
створено вченим і публіцистом у жанрі біографістики – 29 “профільних” портретів: 
15 з них присвячено іноземцям – В. Ґете, о. Вайлду, Ф. ніцше, енріко карузо, ка-
занові, серед українців привертають увагу постаті олени Теліги, Уласа самчука, 
Євгена коновальця (див.: Демченко Т. П., Іваницька С. Г. Проблемно-тематичний 
діапазон біографічних нарисів Євгена онацького (на прикладі збірки “Портрети в 
профіль”) // Українська біографістика. – 2016. – Вип. 13. – с. 204–220). У 2016 р. 
Українською видавничою спілкою ім. Ю. Липи здійснено передрук збірки, щоправ-
да, до книжки увійшло тільки 15 нарисів.
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Тамара Демченко (чернігів), Світлана Іваницька (Запоріжжя). Історія створен-
ня “Української малої енциклопедії” у листуванні Євгена Онацького і Романа 
Бжеського (1957–1968)

До добірки увійшли 15 листів Є. онацького та два листи Р. Бжеського, які збе-
рігаються у ф. 35 (особовий фонд Романа Бжеського) архіву центру досліджень 
визвольного руху. в епістолярному спілкуванні представників генерації Української 
революції 1917–1921 рр. відображено головні етапи підготовки, процесу видання, 
критики й сприйняття українською діаспорою “Української малої енциклопедії” 
(16 кн.), укладеної Є. онацьким. З-поміж тем, що стали предметом дискусії, виріз-
няються питання щодо участі Т. Шевченка у кирило-мефодіївському братстві, ав-
тентичного написання рядків з вірша м. Гриви “ми” та низки гасел “Уме”.
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the Creation of the “Ukrainian Brief Encyclopaedia” as It is Reflected in the Cor-
respondence between Yevhen Onatsky and Roman Brzesky (1957–1968)

This collection includes fifteen letters by Yevhen Onatsky and two letters by Roman 
Brzesky. The documents are preserved in fond 35 (Roman Brzesky’s personal collection) 
of the Archive of the Centre for the Studying of the Liberation Movement. The main issues 
of the epistolary between these two figures of the Ukrainian Revolution of 1917–1921 
were the preparation and publication of the “Ukrainian Brief Encyclopaedia” in sixteen 
volumes that was edited by Onatsky, as well as its critical perception by the Ukrainian 
diaspora. The most important discussions in within these letters were about the articles on 
Taras Shevchenko’s participation in the “Cyril and Methodius Brotherhood”, the authen-
tic writing of some lines of the poem “We” by M. Hryva, and many others.

Keywords: Yevhen Onatsky, Roman Brzesky, “Ukrainian Brief Encyclopaedia”, 
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