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ЛИСТИ ПРО О. КАНДИБУ-ОЛЬЖИЧА

Листування про О. Ольжича, що є в мойому посіданню, має свою 
історію. У 1956 році деканат філософічного факультету Оттавського 
університету приняв тешу моєї магістерської тези «Олег Кандиба- 
Ольжич, як людина і -поет». Під час збирання потрібної бібліографії, 
переписки з сабами, які знали поета і вкінці після обширного інтерв’ю
із вдовою по ньому, п. Калиною Гірчицею, виявилося, що вибрана і 
затверджена тема на магістерську тезу заширока. То ж я обмежився 
в ній до характеристики трьох збірок поезій Ольжича, а зібрані дже
рельні матеріяли іплянував використати для докторської дисертації 
після оборони тези в 1958 році. На цьому місці бажаю скласти п. Гір
чиці щиру подяку за її ласкаву і дуже цінну поміч у моїй праці.

Після деякої перерви, зв’язаної з  моїм перенесенням з Оттави до 
Урбана-Шампейн та професійною працею, я представив /проект моєї 
дисертації, в якій тілянував значно поширити свою тезу про Ольжи
ча, до затвердження в згаданому університеті. В міжчасі я дальше 
провадив своє листування із все новими особами, які в такий, чи ін
ший спосіб були пов’язані з Ольжичем, співпрацювали з ним, або 
мали свій погляд на його наукову роботу, революційну діяльність чи 
поетичну творчість. На моє здивування згаданий деканат відкинув 
мій проект, мотивуючи це тим, що він дуже подібний до проекту моєї 
магістерської тези. Тож прийшлося вибрати іншу тему для дисертації. 
Проте літа минають . . .  Тут подаю листи з  характеристикою Ольжича 
покійних вже: Михайла Михалевича, Євгена Онацького, О. Неприць- 
кото-ГІрановського, М. Глобенка, Юрія Русова і Дмитра Донцова. З 
деяких листів друкую лише уривки, які відносяться до Ольжича. 
Листи друкуються без жодних змін.

При цьому згадаю, що в мене є ще три листи з цінною характери
стикою Ольжича, але тому, що їхні автори живуть — ці листи явля
ються радше приватними, а не історичними джерелами. Є ще в мене 
листи від покійних вже О. Лятуринської і  В. Марти-нця; не поміщую 
їх з тої причини, що під час перенесення на інше помешкання, я їх  
десь закинув. То ж  обіцяю їх таки розшукати і при найближчій на
годі опублікувати.

Дмитро Штогрин
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Лист Михайла Михалевича 

1.

Ст. Пол, 1-го березня 1965 р.
Вельмишановний Пан 
мґр. Дм. М. Штогрин 
Шампейн, Ілл.

Вельмишановний Пане Маґістре:

Дуже зворушливо з Вашого боку ставити перед собою завдання — зупи
нитися перед Постаттю Ольжича, щоб Його збагнути й кинути жмут світла 
на Його шлях Українського Революціонера доби Великого Коновальця, яка 
поклала свою печать і на роки Великої Проби на теренах від Карпат по 
Кавказі. Сучасники Ольжича досі Його не знають, як не знали Шевченка 
його сучасники. (Паралель між двома поетами не академічного порядку. 
Об’сктивности вже Ви самі дошукуйтесь!).

Мені не легко дати Вам бажаний матеріял. Я належав до «школи» пе
редвоєнної ОУН, де засади, голошені Ольжичем в його віршах (Городок 
Ягалонський, Незнан. Боєвикові) застосовувалося в житті. Тому, звичайно, 
я був в курсі справи вузької ділянки й свідомо намагався «викресати з 
пам’яти» все «зіайве», щоби в разі халепи (попасти в лапи гицлів окупацій
них влад) не пошкодити Справі. Тому мені трудно ставати в позу «спів
робітника» Ольжича, який може з легкої руки всезнайка давати характе
ристику свого Зверхника, або дискутувати про СПРАВИ, до яких я не мав 
безпосереднього відношення, а тому, про які я знав не повно і завжди не
з  уст Ольжича.

Всеж хоч коротко постараюся відповісти на Ваші запити:

1) Це є дуж е складна тема. Багато сказано в публікаціях Онацького, 
Донцова, Лащенка (Ви обов’язково мусите зв’язатися з Олегом Лащенком
— Н. Йорк — й зі Костем Мельником — Клівленд —, які близько стояли 
до Ольжича в Празі, а що до Лащенка, то й пізніш). . .  Безперечно, Оль- 
жич був ВТІЛЕННЯМ нової укр. Людини, виплеканої на духовій ниві 
ОУН-руху. Не «пропагандист» а Апостол: Учень-Учитель-Формотворець- 
Мученик. Кажу, — це тема дуж е складна. Твердження не обґрунтовую 
цитатами, чи «фактами», а просто — ВІРОЮ, інтуіцією, переконанням. Це, 
очевидно — не аргументи для публікацій. . . ,  але вистарчаючі аргументи в 
рамках Революційної Організації, де саме така віра в Людину є тим цемен
том, що в’яж е Друзів, що мурує Рух активних Людей, які знають чого вони 
хочуть, не для себе, а для Друзів своїх, для Нації.

2) Культурна Референтура, Сектор Образотворчий.
3) Ольжич рідко давав конкретні завдання. Він пропонував мені укла

сти плян праці і дії для кожного іншого випадку-завдання. Обговорював, 
схвалював (часом «наводив» вас на думку, що мовляв оттак було б краще) 
давав змогу завдання виконати, включаючи її в скоординований більший 
Плян своєї Референтури, а в тому — цілої Організації. Був дуж е тактов
ний. Карний і вимагав карности.

4) Безперечно даючи диспозицію — Він давав НАПРЯМНУ, концепцію. 
Уникав деталів, бо то вже була справа Сектору ті деталі намацати, уза- 
саднити їх  і привести до спільного знаменника.
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5) Позитивне. Творчість Олеся стверджує, що він був під ідейним впли
вом Сина.

6) Віра Антоновна, несучи тягар хатньої господарки (в родині двох мист- 
ців, то справа дуж е нелегка!) — свідомо і самовіддано уможливлювала обом 
їх  творчу працю. (Правда, після Карп. України Ольжич рідко бував вдома 
в Празі).

7) Можливо і правдоподібно, бо наск. знаю з Хусту — відношення Його
з покійним Романом Шухевичем були норімальні, Дружні. Твердити не мо
жу. (Між іншим: ніколи від Ольжича я не чув осуду «бандерівців», або 
про розлам взагалі, хоч знав про це від інших. Навпаки, будучи в Кракові 
на Зеленій 25, пригадую випадок, коли Ольжич мене познайомив з С. Лен- 
кавським і Раком (у Ленкавського я тоді й ночував) й «позичив» мене бан
дерівцям, щоб я в раїмках підготовки походу на Схід перевів у них в пев
ній ділянці вишкіл, що й було (на Яблонських вул.) й зроблено. Тоді я пе
редав Ленкавському мої проекти уніформ для військ, відд. ОУН. Мого про
екту кашкет — на фотографіях Чупринки. Отже — контакти були, що є 
природнім.

8) Нема.
Вибачайте, що так мало. Як треба уточнень — питайте.

З правдивою пошаною і привітом
М. Михалевич

Лист Євгена Онацького

2.

II лютого 1966 р.
Вельмишановний Пане Штогрин!

Сьогодні я безуспішно шукав листування Ольжича, щоб Вам його пе
реслати, — на жаль нічого не знайшов: річ у тім, що я .втратив частину 
зору, і імені досить важко копатися у тій масі архівного матеріялу, що він 
в мене накопичився. Звичайно все в мене роскладено в абетковому по
рядку, але, очевидячки листування Ольжича я вийняв із  теки, де воно ле
жало за абеткою і своєчасно не поклав на місце, а тепер не можу знайти. 
Посилаю Вам окремо летунською поштою, як друк, ріжні вирізки про 
Ольжича, що можуть Вам придатися для Вашої праці. По використані про
шу звернути. В останньому часі про Ольжича були цікаві спогади Шул- 
мелди в «Самостійній Україні» та в парижськснму «Укр. Слові».

На Ваш запит, що я думаю про Ольжича, і як поєднується в ньому 
риса революціонера з вдумливістю вченого та ніжністю поета-лірика, від
повідаю :

Ольжич був в першу чергу великим ідеалістом і навіть мав і організа
ційне псевдо «ідеаліст»; з того випливала його революційність як почуття 
обов’язку перед поневоленою Батьківщиною; взагалі в ньому почуття обо
в’язку було незвичайно сильне, і зоно відбивалося не тільки на його по
літичній діяльності, але й на науковій, де він виявляв просто таки педан
тичність. Я мав нагоду спостерігати його, як він у Римі, не знаючи на
лежно італійської мови, всеж вперто працював із проф. М. Сальвіні над 
перекладом на італійську мову українських новел, — я просто таки подив
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ляв тоді його впертість, що була випливом його сильної волі та знову та
ки почуття національного обов’язку. Це були природжені риси його вдачі, 
що одночасно в особистих зносинах з  людьми виявлялося в незвичайній 
скромності й делікатності, що були підставою ліричної ніжності його по
етичного таланту. Але й тут, переймаючись тим ж е почуттям національ
ного обов’язку та високого ідеалізму, Ольжич умів стримувати свою н іж 
ність ліричного поета в дуж е суворих, ніби викарбованих строфах.

Що до листування Ольжича, то я його Вам вишлю, якщо знайду, — 
але на це мало надії.

Вітаю Вас щиро і бажаю успіху у Вашій праці
Євген Онацький

У ривок листа Олександра Неприцького-Грановського

3.
23-го січня, 1956 р.

«Я знав родину Ольжича особисто в Києві, бував у них в домі і часто 
здибався з його батьком О. Олесем. Тоді О. Ольжич був маленьким хлоп
цем, ще бавився на підлозі. В 1938 році Ольжич з трудностями приїхав до 
Злучених Держав. Ми з ним часто здибалися і переписувалися, а особливо 
в справах засновання Українського Наукового Інституту в Америці. ОДВУ 
постаралося фінансувати видання Інституту і здається вийшло пару томів, 
одначе, через війну, бо вони вийшли якраз тоді, як вибухла війна і як 
посипались на мене і на ОДВУ всякі напади від большевиків підчас «ме
дового періоду» поміж Молотовим і Рібентропом, ми тут не одержали ні- 
однісінького примірника. В першому томі була коротка моя статтейка у 
формі передмови, представляючи наші видання публиці до її узгляднен- 
ня. На великий жаль я їх  не бачив сам на свої очі. Вам в справі цих ви
дань може найбільше подати пан М. Бажанський з Детроїту, який тісно 
співпрацював з Ольжичем в Празі в підготовці матеріялу і в самім ви
данні. Ми мали великі наміри і все ладналося дуж е добре. Ми виготовили 
устав Наукового Інституту і заангажували людей до праці. Були надії на 
щось сталого і більшого. Як Ви може знаєте, я їздив до Европи в 1939 році, 
був в Карпатській Україні вже під мадярською окупацією, на власні очі 
бачив багато і повернувся до Америки лише один місяць перед вибухом 
війни. . .

З правдивою пошаною до Вас 
Ол. Неприцький-Грановський.»

У ривки з листа Юрія Русова

4.
З/ІИ/57.

. . .  Прізвища матері Ольжича на жаль не пригадую, знаю, що вона зва
лася Віра Антоновна, була курсисткою в Харкові, походила з родини ко
зацької шляхти. Познайомився з нею Олесь (Кандиба — батько Ольжича) 
у Криму і присвятив їй кілька своїх віршів. . .  Одружився з нею Олесь 
здається у Харкові, де він вчився у ветеринарному Інституті. У Петербур
зі, це я пригадую з моїх дитячих років, почав свою творчість. Не раз при
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ходив читати свої твори до моїх Батьків — Олександра і Софії Русових, 
жадаючи від них критики і зауважень. Мені дуж е врізалося у память, як 
він читав свій твір «По дорозі в казку».

Дитячі роки Ольжича, коли я його пригадую, пройшли у Києві і під 
Києвом у Пущі-Водиці. Олесь тоді працював як доктор ветеринар на Київ
ській різниці. Малий Ольжич відвідував малу школу, яку як завше і всю
ди організувала моя мати. Там я вчив діток малювати і ліпити. Він з ди
тинства не вмів вимовити свого імя «Олег» і його всі діти звали «Лелека». 
Це імя залишилось за ним на довго, коли він вже був парубком.

В Румунії Ольжич був у нас у Букарешті і мешкав у нас. А зустріли 
ми його у Дунайськім порті Джурджу. Про цю подію ми склали такий 
вірш: « . . . о с ь  приїхали ми в Джурджу, хоч не виспані і злі, та то нічого, 
і пішли до порту зустрічати пароплав почтовий. Пароплав прийшов в 
диму і смороду. . .  Чи приїде Ольжич неолітовий. Я побачив лише жовту 
бороду, крик почув: „Ах Наталі — то Ви!?. . .»

Ця рима «неолітовий» тому, що Ольжич — учень проф. Щербаківського, 
займався тоді студіями над Дунайськими неолітовими розкопками: «Наталі
— то Ви!?» відносилося до моєї дружини — викликала не аби яке захоп
лення у Пражськім Парнасі і заздрість поета Стефановича.

Він відвідував Румунію три рази: у 1934, у 1936 і дуж е коротко у 1938, 
після чого поїхав у Італію. На Буковині він був лише переїздами, коли 
їхав через Буковину до Львова, щоб побачитися з  Др. Д. Донцовим. Це 
знаю докладно, бо улаштовував йому, завдяки моїм звязкам відповідні до
кументи. Тримався він дуж е конспіративно. Жив очевидно у нас. Подам 
малий анекдот: Підчас його перебування у нас в Зоотехнічнім Інституті, де 
я мав помешкання, принесли нам підстреленого бусла (чорногуза, або ЛЕ
ЛЕКУ) з  перснем «Warszawa». Ми шуткували, що поляки поінформовані 
навіть про його дитяче імя «Лелека» і прислали «бусла панствовего» сте
жити за ним.

Він не був редактором «Самостійної Думки», але був керівником ми
стецького матеріялу і потім ^редоручив цю справу моїй дружині і мені. 
Видавцем «С.Д.» був Никорович. Під час свого перебування у нас він склав
з моєю дружиною плян видання брошур на наші історичні свята. Моя дру
жина склала для цього кілька оформлень свят, з яких вийшли друком — 
«Свято Державности» і «Свято Чорного моря».

Дитячі роки, як я згадував, Ольжич провів у Пущі Водиці зі своєю ма- 
тірю, а батько, мавши працю в Києві, лише приїздив до них. До обох бать
ків Ольжич відносився із  зворушливою любовю і регулярно з усіх своїх 
подорожей писав до них щодня бодай листівку. . .

. . .  Багато з нашої переписки згинуло разом із Пражським музеєм і ли
шилися лише ті друковані твори, які були напр, у «Віснику». Пригадую 
лише уривки з того «літературного турніру», який завязався між мною і 
моєю дружиною з Ольжичем: Там мені було присвячено (Ю. Р.) вірш зда
ється геологічного характеру (друкований у «Віснику»). Моїй дружині при
святив вірш, взявши мотто з Зерова — « . . .  Феацький квіте, серце Навзі- 
кає». ..

Другий вірш присвячений моїй дружині (у звязку зі «Святом Державно
сти») був друкований у «Віснику» (десь у 1937 р.) здається під назвою 
«Три Епохи».

Подаю вірш, який пригадую з памяти. Це є пародія на вірш Гумільова, 
якого Ольжич дуж е цінив; «Я пробрался в глубь неизвесних стран, Восем- 
десят дней шел наш караван. . . » .  Тут у фігуральній грі описується, як
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Ольжич і другі хлопці супроваджали двох панночок з Черношиць до Пра
ги, сильно побоюючися матерей цих панночок: «Сорок день ішли ми через 
пу щі . . . »  (цілий вірш — Д. ПІ). Цю гумореску, як і «Канібал» моя дружина 
виставила у методі статичної інсценізації у Букареш ті. . .

Др. Ю. Русов.»

Уривки з листа Миколи Глсібенка

5.
11. II. 1956

« . . .  Я не поділяю висловлювань Проф. В. М. Державина про виняткове 
місце О. (Ольжича — Д. ПІ) в модерній українській поезії. Але відомі Вам, 
очевидно, статті Державина і Є. Маланюка надзвичайно цікаві своїми спо
стереженнями і варті Вашої особливої уваги. . .

На моє враження, збірки О. (Ольжича — Д. ПІ.) й ідейно, і стилево дуже 
міцно між собою повязіані. Найсимпатичніша мені як читачеві «Рінь».

Згадані вище критики справедливо накреслюють «свіжість» дисципліно
ваної, скупої в вислові поезії Ольжича супроти емоційної, ліричної і справді 
часто нерозбірної в словесних засобах лірики періоду Олеся й Вороного та 
пізніших ліриків типу Сосюри. Тут дуж е цікава паралеля: суворість і точ
ність Ґумілова з  боротьбою його й ін. акмеїстів проти емоціональности й 
багатозначности слова у символістів.

Питання про можливий вплив Ґумільова — і не лише в «африканському 
реквізиті» — напрошується, але це враження треба перевірити докладною 
аналізою. Те саме щодо паралелі О. (Ольжич — Д. ПІ.) — Филипович, а 
може і Зеров (лябораторність поезії, коріння її в запасі вражень ученого, 
ерудита). . .

Бажаю успіху!
М. Глобенко.»

Лист Длитра Донцова

6.
25 квітня 58 
Монтреаль 

415 Бульв. Монт-Ройяль, Вест

Шановний Пане Штогрин,

20 серпня м. р. Ви написали мені, між иншим, про лист до мене Ольжи
ча, який мав його мені передати через п. Маланчука і через дра К. Пан- 
ківського. Недавно я написав йому, і негайно одержав відповідь, де м.им 
стоїть таке: «повідомляю, що п. Маланчука не знаю і не дістав від нього 
листа п. О льжича. . .  Особа п. Ольжича надто знана і те саме стосується
і до Вас, щоб я міг забути або не переслати, коли приняв для передачи. 
Якщоб я заховав лист, то він сьогодні не істнувавби, бо я залишив в Лю- 
бені на Шлеську всі свої речі і кореспонденцію і вони згоріли».

Можете ознайомити п. Маланчука з змістом цього листа до мене від 
дра К. Панківського (з датою 23 квітня ц. р.). Бувби Вам вдячний, якби
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могли вияснити цю справу. Може Маланчук пригадав обставини, при яких, 
коли і де передав того листа Панківському?

З правдивою пошаною
Д. Донцов

Адреса К. Панківського така:

I Douglas Lane 
LARCHMONT, N.Y.
U.S.A.



ОСТАП ГРИЦАЙ І МИКОЛА КАПУСТЯНСЬКИЙ 
ПРО ОЛЬЖИЧА

Від Редакції: У цьому відділі друкуємо лист д-ра Остапа Грицая 
(1881—1954) від 18 червня 1952 року до Любомира Винара, а також 
окрему записку ген. Миколи Капустянського (1894—1969) про Ольжича, 
яку він виготував на прохання О. Грицая. У 1952 році Л. Винар зби
рав матеріяли до заіплянованюго збірника присвяченого О. Ольжичу, 
який мало видати «Зарево». Цей проект не зреалізовано, але на сто
рінках журналу «Розбудова держави» появився цінний спогад О. Гри
цая «О. Ольжич. Спомин» (Розбудова Держави, том V, ч. 2 (10), 1953, 
стор. 27-30). Цей спогад був призначений для заплянованого збірника. 
У роках 1949 до 1954 д-р Остап Грицай тісно співпрацював із «Заре
вом». Докладніші дані про цю співпрацю в розвідці Любомира Вина
ра, «Кінцеві роки життя сл. п. Остапа Грицая і Зарево, 1949-1954», 
Розбудова Держави (том VI, ч. 2 (13), 1954, стор. 16-21; ч. 4 (15), 1954/55, 
стор. 39-46). Загальні відомости про діяльність творчість О. Грицая 
подані в монографії, Л. Винар, Остап Грицай. Життя і творчість, Клів
ленд: Літературна Комісія Зарево, 1960, 92 стор.

Ген. М. Капустянський був одним із найближчих співробітників і 
дорадників О. Кандиби-Ольжича в 1940-их роках в яких Ольжич очо
лював український націоналістичний рух в Україні під проводом 
Андрія Мельника. Про М. Капустянського гляди Яків Шумелда, «Ге
нерал Микола Капустянський, Українське життя», ч. 6, I, VI, 1984, 
стор. 7.

Лист Остапа Грицая

1.

Прін, д. 18/VI. 52.

Мій Дорогий Любку,
Не гнівайтеся, що я не зміг вислати праці про Ольжича в понеділок, 16. 
VI, як це я обіцяв. Я ще хотів додати згадку про ту статтю про Ольжича 
проф. Державина, на яку Ви мені свого часу звернули увагу, ну і допов
нив отак нею мій спомин, бо з пок. Ольжичем стрічався я не часто, він 
тільки час до часу приїзджав до Відня, а зрештою був такий здержаний  
в розмові, що занадто з того погляду писати не дасться.

А в останному часі я їздив двічі до Мінхену: 12. VI. на реферат запро
шений туди ПУНО-м я читав його 25 хв.), причім я Вам з Мінхену писав і 
вислав Вам одну копію реферату. Ви це все одержали, правда? А другий 
раз був я в Мінхені на авдієнції в Полковника (полк. Андрія Мельника —
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Л. В.), власне з приводу мого реферату. Полковник прийняв мене дуж е 
сердечно, тішився тим, що я не виїхав до Америки — але хто зна кому 
буде краще, нашим в Америці, чи тут в Европі, яка вж е від зими важко 
загрожена Совітами — і прохав дальшої співпраці з ним. А притім, Доро
гий Любцю, я попрохав Полковника вілька слів спомину про — Ольжича. 
Я вж е маю такий спомин ген. Капустянського, але він дуж е собі невелич- 
ний, отим то і добре буде, коли його зв’яжемо з спомином Полковника в 
окрему цілість. Добре? Тільки ж, що Полк, прохав переслати йому питан
ня, на які мав би відповісти, і тому мусимо ще дещо підіждати на його 
причинок. А коли вийде книга про Ольжича? І чи вийшла «Розбудова дер
жави», 2, ?І дебуде поміщена II ч. моєї праці «Шляхом ґенія України»? . . .  

Покищо бажаю всього найкращого, Батьків вітаю, а Вам щиро тисну 
дружню руку, як завжди Ваш О. Г.

Геп. Капустяпський про Ольжича

2 .

— «Важко подати характеристику такої глибокої індивідуальности, як 
Ольжич. В нього була велика свідомість іважливости та відповідальности 
всіх тих завдань, які він взяв на себе. Він відчував, що мас для їх  реалі
зації сили, безмежне хотіння і волю. Поруч з цим в нього була зворушли
ва лагідність у  відношенні до друзів і питома йому скромність. У нього 
завжди горів вогонь посвяти. Ві Львові 1943 р. при зустрічі зі мною — а ми 
з ним були дуж е близькі — він передчував свою смерть. Він говорив «Пане 
генерале — мене на довго не стане». Характерною ознакою його революційної 
вдачі було глибоке розуміння ситуації, яка тоді витворилася на українсь
ких землях. І він змагав усіми засобами зорганізувати українські культур- 
но-політичні сили, розбудувати підпілля і творити повстанські відділи. До 
німців він ставився з великою резервою, вистерігаючись від них, бо зінав, 
що вони переводять нищительну політику на Україні, і що вони його, 
коли він попаде їв їх  руки, не випустять живим. Зокрема цікавила його ду
ж е і ділянка військова. І він дуж е дбав про те, щоб усвідомити наші вояць
кі кадри на осередніх землях, коли ми з ним працювали в Києві. У при
ватному життю він був справжним аскетом».!

і Цю записку ген. М. Капустянського про Ольжича надіслав мені д-р О. 
Грицай разом із своїм листом від 18 червня 1952 року. Спогад є переписаний
О. Г. на окремій картці паперу, без зазначення дати. Уважаю, що ген. Ка
пу стянський написав характеристику Ольжича на початку 1952 року, коли 
я переписувався з О. Грицаєм в справі зібрання матеріялів до ааплянова- 
ного збірника про Ольжича.


