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Галина Сварник (Львів) 

 

Листи Олега Ольжича до Дмитра Донцова 

У численних публікаціях, які появилися в Ювілейний рік Ольжича у різних виданнях, 

ба, навіть у вибраних збірках його творів, виданих Фундацією Ольжича в Лондоні й 

підготованих у Словаччині літературознавцем Миколою Неврлим
1
, а в Україні – Леонідом 

Череватенком
2
 , не часто згадується, а коли й згадується побіжно, то радше в неґативному 

значенні ім'я Дмитра Донцова
3
. Очевидно, і раніша, й уже радянська боротьба з 

"донцовщиною", як українським фашизмом, призвела до того, що цього імені воліють у 

ліпшому випадку уникати, коли йдеться про розвиток літературного процесу в міжвоєнній 

Галичині, і, особливо, про формування так званої Празької й Варшавської поетичної школи. 

Як справедливо зазначив у вступному слові до видання Микола Неврлий: "треба наголосити, 

що французька, італійська, іспанська та інші західноєвропейські літератури мають чимало 

поетів, починаючи монархістами й кінчаючи комуністами й фашистами. Але нікому не 

спадало на думку вилучати їх з літературного процесу на підставі політичних міркувань. Бо 

в цивілізованому світі єдиним і вирішальним критерієм при поцінуванні твору була й буде 

мистецька вартість його, все інше не грає ролі"
4
. 

Класик українського літературознавства Григорій Костюк зараховує спадщину 

вісниківців до одного з трьох найпотужніших явищ літературного життя міжвоєнного 

періоду (поряд з неокласиками і активними романтиками). Він підкреслює: "не вважаю їх 

ніякою пусткою і нещастям. Вважаю їх історично і суспільно зумовленим явищем нашого 

духового утвердження. Заперечуючи ідеологію виключности, що межує з шовінізмом, 

святість вибранця-вождя, зневагу до смердів і неґацію інших демократичних традицій, я, 

проте, приймаю їх велику пристрасть, прометеїзм, героїзм, як активне наставлення нашої 

психіки на перебудову української свідомости й дійсности, зневагу до психології раба, 

прислужника, сіренької людини, шукання велетнів думки і дії, заглибленість в український 

духовний і соціяльний світ, щоб збагнути його як частку вселюдського розвитку, – все це з 

арсеналу "вісниківців" вважаю за добру нашу спадщину, за той залізний фонд нашої 

духовости, що йде в одному річищі з спадщиною плеяди мистців 20-их років, які діяли під 

проводом і впливом М. Хвильового"
5
. 

Як свідчать документи, насправді вісниківське середовище поетів, письменників, 

літературо- й мистецтвознавців було безперечно яскравим явищем і фактом культурного й 

ідеологічного українського життя, яке сформувало і виховало кілька поколінь українських 

                                                           
1 Ольжич Олег. Цитаделя духа. – Словацьке педагогічне видавництво у Братиславі, відділ 

української літератури в Пряшеві, Фундація ім. Олега Ольжича у Лондоні, 1991. – 248  с., іл.  
2
 Ольжич Олег. Незнаному Воякові. – Київ, 1994. – 432 с. 

3
 На жаль, українському читачеві, за невеликими винятками, не вдалося познайомитись із 

американськими виданнями творів Ольжича – нью-йоркським 1956 р., підготованим О. Лащенком та 

чиказьким 1969 р., впорядкованим Т. Курпітою, з передмовою В. Державина. Слід відзначити також 

присвячені Ольжичеві числа "Українського історика", які містять ряд цікавих матеріалів різного 

жанру й характеру (ч. 1–4 за 1985 рік та ч. 1–2 за 1989 рік) та Календар–Альманах Нового Шляху. – 

Торонто, 1977. 
4
  Неврлий М. Муза мужности й боротьби // Ольжич Олег. Цитаделя духа… – С. 5. 
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 Костюк Григорій. У світі ідей і образів. Вибране. Критичні та історико-літературні роздуми. 1930-

1980. – Нью-Йорк: Видавництво “Сучасність”. – Ч. 155, 1983. – С. 17. 
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патріотів і борців за самостійну Україну. Поділяю думку основного дослідника діяльності 

Донцова, Михайла Сосновського, що "з Донцовим можна не погоджуватися, можна різно 

оцінювати його ролю як політичного діяча, публіциста та ідеолога, можна критикувати його 

методологію, але не можна недооцінювати часто вирішального впливу його на розвиток 

української суспільно-політичної думки"
6
. Цілі комплекси листування поетів і письменників 

"вісниківської" школи, якщо їх можна так окреслити, – Євгена Маланюка, Олени Теліги, 

Леоніда Мосендза, Наталі Лівицької-Холодної, Олега Кандиби-Ольжича, Освальда 

Бурґгардта (Юрія Клена), Уласа Самчука, Михайла Мухина, Юрія Дарагана, Олександра 

Стефановича та інших з редактором "ЛНВ" і "Вістника" Дмитром Донцовим дозволяють 

простежити історію їх знайомства і розвитку контактів. Іноді за листами можна простежити 

впливи й взаємовпливи автора і критика-редактора, але вони завжди неспростовно свідчать 

про тісні стосунки, часом творчі, часом приятельські, а іноді суто "редакційні", 

задокументовують історію їх розвитку, дружби й конфліктів. І у згаданих вище виданнях 

Ольжичевих творів і в 2-й частині тому джерел УВАН, присвяченій листуванню з Наталею 

Лівицькою-Холодною
7
, вміщено чимало документальних матеріалів – спогадів, листів, 

статей, що стосуються цієї тематики, взаємин "вісниківського" середовища. Гадаю, введення 

до наукового обігу великого архіву Донцова та редагованих ним "Вістників" , що 

зберігається зараз у Варшаві, зокрема, публікація величезного листування, дозволить 

порівняти й у ряді випадків – скориґувати усталені вже погляди на розвиток літературного 

процесу в Галичині й на еміґрації в міжвоєнний період. 

Під цим оглядом листи Маланюка, Мосендза, Клена, Мухина, Самчука Теліги та 

інших авторів до Донцова – поза сумнівом, безцінні і для дослідження суспільно-політичної 

історії, розвитку української думки й літератури та її взаємовпливів з ідеологією. Тому 

пропоновані читачеві листи сподіваємось, доповнять невідомими фактами й думками наше, 

часто дуже суб'єктивне й емоційно забарвлене уявлення про це жертовне покоління 

"траґічних оптимістів"
8
, яке свідомо і з вірою поклало свої молоді життя на вівтар 

батьківщини. 

 

Серед листів Євгена Маланюка до Дмитра Донцова є спільна листівка з 18 березня 

1932 року, яка піднесено-святково говорить про єднання навколовісниківських авторів: 

"Приготовуючи літературний вечір з нагоди 10-ліття нео-ЛНВ в спільнім почутті об'єднані – 

                                                           
6
 Сосновський М. Дмитро Донцов. Політичний портрет. – Нью-Йорк; Торонто, 1974. – С. 9. 
7
 Джерела до новітньої історії України. – Т. 3. Матеріяли до новітньої історії літератури і 

громадської думки. Листування з американських архівів 1857–1933 / Українська Вільна Академія 

Наук у США; Редактори Богдан Струмінський і Марта Скорупська у співпраці з Едвардом Касинцем 

і Наталею Лівицькою-Холодною. – Нью-Йорк, 1992. У частині листів до Н. Лівицької-Холодної 

вміщені листи Є. Маланюка, Ю. Липи, Д. Донцова і О. Теліги. Про це видання цікаву, хоча й дуже 

спірну в частині оцінки чотирьох згаданих адресатів на підставі ранніх листів за короткий період і 

без урахування особи, до якої вони були адресовані, – рецензію написав класик українського 

літературознавства Юрій Шерех (Шевельов) – Скарби, якими володіємо // Сучасність. – Київ, 1993. – 

Червень. – Ч. 6. – С. 147-164.  
8 Приєднуюсь тут до пропозиції сучасного дослідника життя і творчості Дмитра Донцова Сергія 

Квіта, про необхідність об'єктивного дослідження його спадщини з точки зору суспільно-політичної, 

літературознавчої та філософської думки, викладеної у статтях "Трагічний оптимізм Дмитра 

Донцова" // Слово і час. – Київ, 1993. – Ч. 3. – С. 32-45 та в рецензії на літературознавчу працю Юрія 

Шереха "Третя сторожа" // Українські проблеми. – Київ, 1994. – Ч. 2. – С. 110.  
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засилаємо Вам гарячий привіт з Праги. Сподіваємося, що ЛНВ міцно відбиває удари єдиного 

малоросійського фронту. Може черкнете пару слів на адресу Praha ІІ, Rumun’skà, 4 у п. 

Крупки для мене – Ваш Євген Маланюк, Микола Чирський, О. Ольжич, М. Мухин"
9
. Так і 

проситься сюди фотографія, зроблена у Празі в березні 1932 року після закриття Другого 

Наукового з'їзду, на якій стоять поряд Михайло Мухин, Олег Ольжич, Євген Маланюк, 

Микола Чирський, Улас Самчук
10

. Молоді люди приблизно одного віку, хоч і різної творчої 

енерґії, вони були тоді однодумцями у творенні модерної культури, філософії нової епохи й 

модерної української нації. Не варто, звичайно, ідеалізувати стосунки всередині цього 

середовища. Мистці з виразно окресленими характерами, вони часто сперечалися, 

розходилися в поглядах, критично оцінювали себе, інших, світ назагал, що, може 

найщиріше, відбилося саме в листуванні. 

У наступному своєму листі до Донцова Євген Маланюк дуже довірчим тоном метра, 

свідомого вже свого місця в літературі, вперше характеризує маловідомого ще поета-

початківця: "Ольжич, будучи прекрасним археольоґом (Антонович
11

 слово це змінив на 

архіолух), є, безперечно, новим на нашім горізонті поетом, хоч певно поза рами ліричного 

(формально) віршу нескоро, або й зовсім – не перейде. Та й це немало"
12

. Можна лише 

втішатись, що Маланюк помилився у своєму не надто оптимістичному прогнозі. Ольжичеві 

судилося пройти цей шлях учнівства у поезії, як і весь свій життєвий шлях, дуже швидко, 

занадто швидко, щоб його міряти звичайними мірками. І обрав він інший поетичний стиль, 

ніж його батько, найбільший тоді український поет, Олександр Олесь, оскільки вважав, що 

сучасна йому доба "жорстока, як вовчиця", вимагає іншої поезії, більш мужньої, бойової. 

Отож досить швидко, Маланюк, з властивою йому спостережливістю, змінює свою думку 

про Ольжича на все краще і краще. "Є ще багато неотесаности в Ольжичу (дійсно, щось від 

молодого "лягавого" – не[зара]дність лап і походки), але його ліричні речі (досить неширокі 

по масштабу і навіть не дуже "вольтажні" по напруженню) – є майже клясичні і цим – 

нечуванні! – у нас (закінчені, вирізьблені, метальові)
13

. Тільки поет може так образно й 

яскраво кількома штрихами окреслити портрет. "Властиву Олегові скупість і стислість, яка 

переходить у його поезію" відзначала також одна з близьких приятельок Ольжича Марина 

Антонович-Рудницька
14

. Маланюкові оцінки літературного середовища тим цікавіші, що, на 

додаток до його постійних літературно-критичних оглядів 30-х років, вони наповнюють 

життям схематичні портрети творців, відомих більше з аґіоґрафічного жанру (і то, в 

основному, поки що це стосується "зірок першої величини" та тих, кому збулися якісь 

ювілейні дати). Тому дозволю собі досить вичерпне цитування Маланюкових згадок про 

Ольжича в його листах до редактора "ЛНВ", згодом – "Вістника". Так, 8 серпня 1933 року 

він повідомляє: "Бачився два рази по кілька годин з милим Ольжичем, який росте як людина, 

працює не по-українському багато й напружено. Антонович дуже сердечно й зворушено 

говорив про "Вістник" – як про "єдине живе, що є у нас". Мосендз – в сухотах (уявіть 

                                                           
9
 Національна бібліотека у Варшаві. – Архів НТШ. – Архів Донцова. – V.3. Листи на "Л-М". (Далі – 

БНВ. – АД. – V.3.) 
10
 Опубл. у кн.: Ольжич О. Цитаделя духа. 

11
 Антонович Марко, син історика Дмитра Антоновича, близький друг О. Ольжича 

12
 БНВ. – АД. – V.3.– Лист Є. Маланюка до Д. Донцова від 6 квітня 1932 р. 

13
 БНВ. – АД. – V.3.– Лист Є. Маланюка до Д. Донцова від 26 квітня 1932 р. 

14
 В кн.: Ольжич О. Незнаному Воякові. – Київ, 1994. – С. 377, 20. 
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траґедію: був у Братиславі, де він є, але не мав його адреси – фатум!!!). Чирський – в сухотах 

ще гірше"
15

. Можливо, трохи іронічна, але дотепна оцінка перших Ольжичевої і 

Стефановичевої збірок, яка у свій спосіб виявляє відмінність традиційної лірики 

попереднього покоління від науково заглибленої, інтелектуальної, мужньої поезії покоління 

"вістниківців". У телеґрафному стилі він пише Донцову 24 вересня 1935 року: "Від Самчука 

дістав листа. Дуже бадьорий, творчий і впертий цей волиняк. Ольжич готує збірку віршів 

"Рінь", Стефанович – "Камінь". Отже, – такі ґеольоґічні назви. Але ліпше ґеольоґія, аніж 

традиційна ботаніка (айстри, троянди етц.)"
16

, явно натякаючи на образну систему О. Олеся. 

І, нарешті, найпізніший (з періоду "Вістника") огляд празької літературної раті: "Втішили 

мене і навіть підбадьорили передовсім ніколи "неунивающий" Чирський, завжди живий 

Мухин, що остаточно прийняв форму Бідного Рицаря з тим більш славними AMD на 

полатаних доспіхах, стрункий і княжий Ольжич, напівмонах, напівдружинник з часів 

Святослава Завойовника, врешті по волинськи мужичому статечний важкуватий, але 

працівничий і твердий Самчук"
17

.  

Це був час, коли Маланюк уже називав і Клена, й Ольжича колєґами, зрештою, це був 

час, коли 30-річний Ольжич очолив Культурну референтуру ПУН, покликану здійснювати 

ідеолоґічну, освітню, видавничу, пропаґандистську діяльність. Він залучив до праці в 

референтурі майже все своє середовище й цілу низку обдарованих літераторів, журналістів, 

митців, науковців: Олексу Стефановича, Миколу Чирського, Леоніда Мосендза, Євгена 

Маланюка, Михайла Михалевича, Уласа Самчука, Наталію Ґеркен-Русову, Михайла 

Мухина, Олену Телігу, Івана Ірлявського, Оксану Лятуринську. Сам тільки перелік прізвищ 

дозволяє судити про високий рівень цієї еліти (слід зазначити, що, в основному, це також 

коло авторів донцовського "Вістника"). Багато з них, як і сам Ольжич, поклали своє життя за 

національну ідею. 

Яким чином відбулося знайомство Олега Кандиби-Ольжича, в той час 24-25 річного 

випускника Карлового університету в Празі, з відомим уже редактором чи не єдиного тоді 

всеукраїнського літературного часопису "Літературно-Науковий Вістник"- чи під час 

наукової поїздки по музеях Львова і Кракова 1928 року, чи археолоґічної поїздки до 

Галичини влітку 1929 року для ознайомлення з мальованою неолітичною керамікою, чи 

заочно – можна лише припускати. У спогадах товаришка Олега Кандиби з юнацьких років 

Марина Антонович-Рудницька називає приблизну дату появи перших віршів Ольжича у 

"Літературно-Науковому Вістнику" – десь від 1929 року, Улас Самчук наводить пізнішу: 

"Коли ж після 1930 року у львівському "Літературно-Науковому Вістнику", що його 

редагував славетний Д. Донцов, почали появлятися короткі стаккато, віршики, підписані – 

Олег Ольжич, він відразу потрапив до фалянги передових поетів того середовища і зайняв 

одно з перших місць емігрантського Олімпу "
18

, – і обидвоє вони мають рацію. Перший вірш 

Олега Ольжича "Змій" появився в ХІ кн. "ЛНВ" за листопад 1929 року, зате протягом 1930 

було видруковано вже шість віршів (майже нарівні з визнаними вісниківськими поетами 

Маланюком, Кленом, Телігою (їх пізніше так і назвуть "Вістниківською квадригою"), в тому 

числі й "Ми вийдем Жорстоке зустріти..." Пізніше кількість його поезій у "ЛНВ" і 

                                                           
15
  БНВ. – АД. – V.3.– Лист Є. Маланюка до Д. Донцова від 8 серпня 1933 р. 

16
 БНВ. – АД. – V.3.– Лист Є. Маланюка до Д. Донцова від 24 вересня 1935 р. 

17  БНВ. – АД. – V.3.– Лист Є. Маланюка до Д. Донцова від 29 червня 1938 р. 
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"Вістнику" значно коливалася : 1931 року – 5 віршів; найбільше 1932 – аж 32; 1933 – 15; 

1934 – 4; 1935 – 5; 1936 – один та 1937 – чотири ("Межа", "Пророк", "Лукреція", "Триптих"). 

Крім того, в останні роки свого співробітництва з "Вістником" Ольжич писав повідомлення 

й літературні огляди для "пресового фільму", часто під криптонімами. Ці замітки 

зустрічаємо ще десь до половини 1938 року, приблизно до часу продовження листування. 

 В кожному разі, перший зі збережених в архіві Донцова листів молодого поета від 21 

серпня 1931 року дозволяє припускати, що це знайомство вже мало свою передісторію. Та і 

в ранішому листі до своїх батьків з наукової подорожі по Німеччині він пише про ЛНВ, як 

про "єдиний часопис, що має національно виразне, ориґінальне обличчя"
19

, а в листі, 

адресованому вже з Любека, вперше згадує саме ім'я Донцова: "Коли Донцов пише, що 

надрукував всі мої речі, то візьміть в Ржевніцях poste restante на ім'я Ольжича Л.Н.В., де 

буде останній вірш (Африка). А цікаво, як адресував Донцов картку? Потім ви мені її 

пришлете на Париж. Я Донцову оце недавно і сам послав вірш з Берліна"
20

. 

Вже з першого публікованого листа видно, що зв'язували обох передовсім стосунки 

автор-редактор і були вони доволі офіційними й стриманими та підкреслено коректними. 

Поезія, яку пропонує Ольжич для "Вістника" – це створені під впливом археолоґічних студій 

цикли "Кремінь", "Камінь", "Бронза" і "Залізо"
21

. Поет, хоча ще і зовсім молодий, дуже 

вимогливий до своєї поезії й добре знає, як би він хотів бачити надрукованими свої вірші – в 

якій послідовності, цілості й формі. Треба зазначити, що ця сама риса прикметна і 

Маланюкові, й Богданові Лепкому, – поетам з виразними вимогами до естетики, 

відповідності форми змістові вірша. Коли Донцов посмів втрутитися в тексти Ольжичевих 

віршів, це викликало таку різку реакцію молодого автора й піврічну перерву в його 

листуванні з "ЛНВ" (вірші продовжували публікуватися), що надалі редактор волів не 

змінювати "ніже титли, ніже тії коми". 

Не маємо, на жаль, відповідей Д. Донцова на ці листи, які дозволили б отримати 

повнішу картину цих взаємин. Основний зміст їх, проте, можна собі домислити. І, навіть 

якщо це дуже скупі, стримані й нецікаві з точки зору інформативності та позбавлені 

художніх образів тексти, – треба, в кожному разі, враховувати, з якою саме метою велося це 

листування і скільки листів доводилося щоденно писати Донцову як редактору до величезної 

маси авторів. А звинувачувати редактора в тому, що він постійно випрошує якісь твори для 

свого часопису, як це зробив в уже згадуваній рецензії Юрій Шерех, думаю, несправедливо. 

Адже для того, щоб судити про особу Донцова, як кореспондента, взагалі варто було б мати 

принаймні в кілька разів більше текстів, адресованих також тим людям, з ким він мав 

бажання і змогу ширше обмінюватися думками на різні теми. Як, наприклад, детальна 

характеристика "Чорноморської доктрини" й "Призначення України" в листах до їх автора – 

Юрія Липи
22

, чи полемічний лист до Володимира Дорошенка про витоки свого українства
23

. 

                                                                                                                                                                                                
18

 Опубл. у кн. Ольжич О. Незнаному воякові. – С. 361. 
19
 Лист від 7 червня 1931 року з Берліна. Опубл. у кн. Ольжич О. Незнаному воякові. – С. 339. 

20
 Лист від 16 липня 1931 року з Любека // Там само. – С. 342. 

21
 Перша невелика збірка "Рінь" вийшла за сприянням поета Богдана Кравціва у Львові 1935 року. 

22 Пізніше вдалося встановити, що авторство цього листа насправді наежало Андрієві Жуку (див. 

нашу публікацію: Опубл.: Сварник Г. Листи Юрія Липи до Дмитра Донцова / Сварник Галина // 

Українські проблеми. – Київ, 1995. – Ч. 3-4. – С 130-160). – прим. Г.С. 28 січ. 2015 р. 
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Поза сумнівом, велике донцовське листування з варшавської збірки має, значною мірою, 

характер саме "редакційної" кореспонденції (варто зазначити, що це кілька пачок, які містять 

листи 525 осіб). Листи Ольжича до Донцова також здебільшого не виходять поза цей жанр.  

Як відомо, Донцов вважав Ольжича, як одного з поетів вістниківської школи, 

справжнім митцем і залічував, – поряд з Маланюком, Кленом, Телігою, Мосендзом, – до 

авангарду нового мистецтва. Трагічні оптимісти, як він їх називав, вони мають відвагу жити 

і вмирати, "се яскрава заграва блискучого дня нашої літератури. Бурхлива й тривожна – 

гарніша за сам день"
24

. 

У монографії Михайла Сосновського про Донцова ім'я Ольжича згадується тільки 

один раз: "Найдавніші з них [співробітників у "Літературно-Науковому Вістнику" і 

"Вістнику" – Г. С.] (Юрій Липа, Олег Ольжич-Кандиба) не тільки з Донцовим розійшлися, 

але й зайняли досить скоро позиції, цілком протилежні до ідеології "чинного 

націоналізму"
25

. Що стосується Ольжича, на підставі збержених листів дуже важко 

підтвердити цю думку. Як видно, принаймні до 1938 року, співпраця з "Вістником", який 

Ольжич цінував може навіть більше, як самого редактора і взаєморозуміння з Донцовим 

були незмінними. А далі інтенсивна праця, пов'язана з діяльністю очолюваної ним 

Культурної референтури, повністю абсорбувала Ольжича, зробила з поета – політика, 

ідеолога (націоналістичного спрямування, зовсім не протилежного до "чинного" 

націоналізму Донцова), борця. І, можливо, тому перестають появлятися у виданні його 

вірші, а замітки до "пресового фільму" й публіцистичні дописи з'являються під різними 

криптонімами, так що їх авторство треба було б дослідити окремо. Під кінець 1938 року 

Олег Кандиба займається крім того організаційною діяльністю для створення Українського 

Наукового Інституту в Америці, з початку 1939 до травня перебуває на "Срібній землі", як 

поетично називали тоді Карпатську Україну, чудом врятувавшись після її падіння, готує 

видання "Карпатська Україна в боротьбі". А далі починаються ще грізніші випробування і з-

під пера Ольжича виходить більше пропаґандистських статей, ніж поезії. Зрештою, у вересні 

1939 року львівський "Вістник" також припиняє своє існування, а його редактор, 

пройшовши через табір Береза-Картузька, опиняється в дожиттєвій еміґрації. Невідомо, як 

розвивалися б їх стосунки, якби доля обох склалася інакше.  

 

Листування Олега Ольжича відоме поки що дуже мало. Найповніше воно зібране (40 

листів за 1921-1944 роки) у збірнику "Незнаному воякові". Сюди увійшли листи, публіковані 

вже 1985-1986 рр. в "Українському історику" та, здебільшого, листи до батьків з архіву 

Олександра Олеся, що зберігається в Інституті літератури НАН у Києві. Як зазначає у 

примітці до кореспонденції упорядник книги Леонід Череватенко, "поза всяким сумнівом, 

листів О. Ольжича ( як приватних, так і ділових) знайдеться набагато більше. Отже, зібрати, 

видати й осмислити епістолярику О. Ольжича є одним з першочергових завдань"
26

.  

Так, сьогодні публікуємо 42 збережених листи та листівки Олега Кандиби-Ольжича до 

Дмитра Донцова за 1931–1938 роки. Сюди можна додати ще дві спільні листівки літераторів 

                                                                                                                                                                                                
23

 Текст цього листа підготований до друку в щорічнику Інституту історичних досліджень 

Львівського університету, який, сподіваємось, появиться ще до кінця 1994 року. 
24
 Донцов Д. Наша доба і література. – Львів, 1936. – С. 175. 

25
 Сосновський М. Дмитро Донцов. Політичний портрет. – Нью-Йорк; Торонто, 1974. – С. 24-25.  

26
 Цит. пр., с. 427. 
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Празької школи за 1932 рік (текст однієї наведений вище, друга, від 2 березня 1932 року, 

містить привітання "після удачного вечора Л.Н.В." в Празі й підписана Уласом Самчуком, О. 

Ольжичем, М. Мухиним, Євгеном Маланюком, Віктором Приходьком, О. Недільком, О. 

Тимошенком, Василем Макаренком та Миколою Чирським (ще два підписи – нерозбірливі). 

Можливо, подальше впорядкування Варшавського архіву принесе ще інші знахідки. 

Властиво, більшість Ольжичевих листів написано на поштових картках у характерному для 

нього лапідарному й уривчастому стилі, тим самим стакатто, що й вірші. Є лише декілька 

текстів більшого обсягу, – ті, де обговорюються хвилюючі обох проблеми – сучасного 

літературного життя, критики, видання збірки поезій, тощо. І майже в кожному листі є 

згадки, прохання, питання, що стосуються інших поетів. Нерідко Ольжич, хоча й цікавиться 

думкою Донцова, видно, наскільки незалежним є він у своїх поглядах і оцінках 

літературного процесу взагалі та різних його явищ. 

Гадаємо, пропонована читачам публікація листів Ольжича з недоступного поки що 

широкому колу дослідників архіву Дмитра Донцова й редакції "Літературно-Наукового 

Вістника" і "Вістника" у Львові, який зберігається зараз в Національній бібліотеці у 

Варшаві
27

, є цілком на часі. 

    * * * 

Листи публікуються зі збереженням мовних та правописних особливостей 

авторського тексту з доданням, де це необхідно для розуміння змісту листа, розділових 

знаків. Текст від упорядника, відновлені та сумнівні місця тексту подані у квадратних 

дужках [...]. Листи, написані на поштових картках, відзначені у примітках, дата, встановлена 

за поштовим штампом, зазначена в дужках (п. ш.), критика тексту здійснена у підрядкових 

примітках. 

 

     № 1 

       21 серпня 1931 р., [Ржевніце] 

  Вельмишановний Пане Редакторе! 

Чи хотіли б Ви взяти до Л.Н.В. ряд моїх поезій, що творять певну цілість, повставши 

під впливом моїх археольоґічних студій? Це чотири циклі:  "Кремінь" (4 вірші, 12 строф), 

 "Камінь" (7 віршів, 20 строф), 

 "Бронза" (4 вірші, 13 строф),  

 "Залізо" (15 віршів, 47 строф). 

Поезії ці треба було б видрукувати за собою, кожен цикль в окремому числі журналу, 

"Залізо" можна було б розбити на два числа. 

У випадку Вашої згоди чи незгоди, напишіть мені, прошу, по можливості скоро, на 

адресу: Řevnice 229. 

  З правдивою пошаною до Вас 

         О. Ольжич. 

21/ VІІІ. 31. 

P. S. Прикладаю чотири зразкові вірші. Їх прошу не друкувати, – вони мають прийти 

на певне місце. 

                                                           
27
 Докладніше про архів Дмитра Донцова можна довідатись зі статті в 4 числі "Пам'яток України" за 

1994 рік. 
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     № 2 

       18 лютого 1932 р., бмн 

  Високоповажаний Пане Редакторе! 

Дуже мені шкода, що Ви не видрукували "Купця". Це на мою думку найкращий вірш 

з "Бронзи". Його треба буде колись пустити на світ зі зазначенням циклю. Посилаю Вам три 

нові поезії, на цей раз ультрамодерні. Не друкуйте їх, прошу, аж доки не з'явиться ціле 

"Залізо". 

Приємна мені надзвичайно дбайливість друку моїх віршів; я не знайшов в усіх трьох 

циклях ні одної хиби і дякую Вам за уважність. 

  З правдивою пошаною 

         О. Ольжич. 

18/ІІ. 32. 

 

№ 3  

       7 березня 1932 р., Прага 

       В.Ш.П. п. Др Д. Донцов
28

 

      "Літ[ературно – Наук[овий] Вістник" 

       Львів, Руська 18 / ІІІ. 

       Lwów, Ruska 18 / ІІІ. 

        Polsko  

  Вельмишановний Пане Редакторе!  

Будьте такі ласкаві і вишліть мені лютневу книжку Л. Н. В. з "Бронзою". Я її досі не 

маю, хоч "Залізо" отримав. 

Ви пишете, що з надісланих трьох нових віршів підуть два в квітні. Сподіваюсь, що 

це два перші: "Революція" та "Молитва". Що до "Купця", то я всім серцем протестую проти 

добачання в нім моск[овської] тематики. Подія ця сталася в ІІ. тисячол[ітті] перед 

Хр[истом], отже вплив "Кудеяра"
29

 – виключений. 

П. Чирський
30

 просив мене запитати, чи дістали Ви його комедію, яка Ваша думка і 

що Ви з нею зробите? 

Чи знаєте Ви про тяжку хоробу Мосендза
31

? 

  З пошаною 

         О. Ольжич 

                                                           
28

 Текст писаний на поштовій картці з видом Праги. 
29
  "Кудеяр" – твір Миколи Костомарова 

30
 Чирський Микола (1903–1942), укр. поет і драматург, родом з Кам'янця-Подільського. З 1922 – на 

еміґрації. Єдина збірка "Емаль" видана 1941 у Празі. Помер 1942 р., повернувшись на батьківщину. 
31
 Мосендз Леонід (1897–1948), поет, прозаїк, публіцист, літ. критик, памфлетист, перекладач. 

Походив з грецьких переселенців, за фахом інженер – технолог. Після поразки УНР – на еміґрації, 

спершу в Ченстохові, з 1922 – в Чехословаччині. 1928 закінчив Українську Господарську Академію в 

Подєбрадах, 1931 захистив докторську дисертацію і став д-ром технічних наук. 1937-38 викладав у 

Державній торговельній академії у Сваляві. Автор поетичних збірок "Юнацька весна", 1933, 

"Зодіяк", 1941, збірників прози "Людина покірна", 1937 та "Відплата", 1939, автобіографічної повісті 

"Засів", 1946. З 1945 – в Австрії та Швейцарії. 1947 разом з Ю. Кленом під спільним псевдонімом 

Порфирій Горотак видав збірку сатиричних віршів "Дияболічні параболи". 



9 

 

7/ ІІІ. 32. 

 

     № 4 

       25 березня 1932, бмн 

  Високоповажаний Пане Редакторе! 

Посилаю для травневого числа африканський вірш; на Бога не міняйте в нім нічого, 

навіть вигуку "Гах"; ліпше зовсім не друкуйте, коли щось Вас вражатиме, але не міняйте. 

Вечір Л.Н.В. улаштуємо 2.-4. квітня, без "десятиліття". Від Мосендза ми нічого не 

маємо. Гаразд, що йому вже краще.  

Всього доброго. Веселих Свят. 

  З пошаною 

         О. Ольжич. 

25/ІІІ. 32. 

 

     № 5 

       2 квітня 1932 р., бмн 

  Вельмишановний Пане Редакторе! 

Останній Л.Н.В. приніс мені багато прикрости. Право кожного редактора є друкувати 

те, що він уважає за добре, але право невід'ємне автора – публікувати тільки написане ним 

самим. Автор пів року виношує якийсь вірш, перебірає всі асоціації, що викликає кожне 

слово, узглядняє кожну паузу, а редактор після хвилинної надуми бере оливець і ... 

поправляє. За поезію ж все таки відповідає лише автор. Ви чомусь злякалися слова 

революція ( хоч вона може бути й національною...) і замінили його читанковим "Буря"; у 

"Молитві"
32

 Ви викинули крапку після "орхидеї", а додали протинку з рискою, від чого так 

змінився сенс, що далі нікуди. У "Розриві" Ви замість "незнане" надрукували "не стане". На 

рахунок злої коректи відношу заміну "пінно-пінно" на "тінно-тінно" і т.д. 

Я вже багато разів просив Вас, а тепер рішуче застерігаюся від всяких змін, навіть 

розділових знаків. Коли Вам щось не подобатиметься, то зверніть на це мою увагу або 

просто киньте вірш до коша, але в жадному разі не друкуйте в зміненому вигляді. Инакше 

моя співпраця з Л.Н.В. стане неможливою. 

  З правдивою пошаною 

         О. Ольжич. 

                                                           
32
 Вміщений у кн. 4 "ЛНВ" за 1932 рік, с. 290 під заголовком "Рання молитва" цей трагічно 

пророчий вірш трохи відрізнявся від публікованих пізніше редакцій: 

 Не світлий спокій дорогих глибин  

 Прозорої і чистої науки, 

 Не золоті натхнення орхидеї 

 З ласкавости незмірної своєї, –  

 Пошли мені, молюся дар один: 

 В ім'я Її прийняти мужньо муки  

 І в грізні дні залізної розплати 

 В шинелі сірій вмерти від гранати. 
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P. S. В наступному числі, будь ласка, подайте як друк[арську] помилку "не стане – 

незнане" і "тінно – пінно"
33

. 

         О. Ольжич. 

 

     № 6 

       1 січня 1933 р., бмн 

  Високоповажний Пане Редакторе! 

Посилаю Вам три свої найзухваліші поезії, що настроєво творять певну цілість. 

Тяжко було б їх видрукувати десь поза "Вістником"... 

Між иншим, першої книжки я ще не отримав. Чи Ви її висилали мені? 

Можете уявити собі, як хвилювалася літературна Прага перед появою 1. числа
34

. Брак 

"Вістника", принаймні, автори, відчували занадто гостро. 

Бажаю Вам переможного Нового року та веселих різдвяних свят. 

       Ваш О. Ольжич. 

1/І. 33. 

 

     № 7 

       3 червня 1933 р., бмн 

  Високоповажаний Пане Редакторе! 

Дякую Вам за надіслання Зет’у
35

 і буду вдячний, коли Ви пам'ятатимете про мене і на 

майбутнє. Цікаво, що чужинці вибрали ідеольоґічно найрадикальніші (мистецько найслабші) 

речі. 

Взагалі, дивуюся, що хтось міг спокуситись на археольоґічні циклі. З великим 

напруженням, як і всі, прочитав Ave dictator
36

. 

Було б дуже добре, щоб у "Вістнику" постійно було чути голос з того боку. Треба 

використовувати втікачів таких, які мають що сказати. Є певне не один. А не можна добути 

нікого з місця? 

За моєю порадою взимку посилав Вам свій червоноармійський нарис Михалевич. Це 

людина з багатьма вражіннями, як і всі втікачі взагалі, та з неперечно легким пером. Маляр, 

зі свідомої укр[аїнської] родини, тип юнака вихованого, але не здобутого большевизмом. 

Переплив разом з матіррю і сестрою Дністер. Його можна було б розгойдати на більші речі. 

                                                           
33
 Згідно з побажаннями автора Errata були надруковані в п'ятій книзі. Там же був вміщений вірш 

"Нічний напад" (с. 387–388) та інформація про те. що на пресовий фонд "ЛВН" від О. Ольжича з 

Праги надійшло 13.20 зл. (дохід з вечора українських поетів).  
34 1932 року черговий раз постало питання про закриття Українською видавничою спілкою у Львові, 

невдоволеною характером видання, формально підпорядкованого їй друкованого органу. Донцову, за 

підтримкою авторів "ЛНВ", вдалося відновити видання під назвою "Вістник" і на кошти, в 

основному, Видавництва Донцових, фінансованого як відомо, родиною Бачинських, з якої походила 

дружина Донцова, Марія Бачинська. Перше число "Вістника" появилось під кінець грудня 1932 року 

з датою січня 1933 р.  
35
 “Zet – sztuka, kultura, sprawy społeczne” – суспільно – культурний двотижневик (від 1937 р. – 

місячник), виходив у Варшаві 1932-1939 рр. В числі від 15.ХІ. варшавського часопису “Zet” з'явилося 

кілька перекладів поезій Ольжича, друкованих в ЛНВ (кн. ІІІ за 1932 рік) під загальним заголовком 

"З циклю "Залізо".  
36

 “Ave dictator!” – твір Юрія Горліса-Горського. Опубл.:  Вістник, 1933. – Т. 2, кн. 6. – С. 410-421. 



11 

 

Тому шкода, що посланий нарис Ви відкинули. Перший рік втікачі звичайно оповідають, 

намагаються крикнути, а потім вянуть, розчаровуються і нарешті слова з них не добудеш. 

Може Ви йому напишете та заохотите щось написати? Адреса: Dolni Mokropsy, p. 

Horni Černošice u Prahy, vila “Kvetena”. За останні свої вірші дістав я багато від приятелів. 

Ну, та якось витримаю. Це доводить те, що посилаю дальші. 

  Бажаю Вам всього доброго 

       З пошаною О. Ольжич. 

3.VI.33. 

 

№ 8 

      6 листопада 1933 р., Прага (п. ш.)
37

 

       В.П. п. Др. Д. Донцов,  

"Вістник",  

       Львів, Чарнецького 3/6  

       Lwów, Czarneckiego 3, m. 6. 

       Polsko  

  Вельмишановний Пане Докторе! 

Дякую за лист, що я його застав дома і за книжки. Був у Відні. Між иншим там 

бачився з моїм старим знайомим Маценком
38

, доктором музики, що охоче надіслав би до 

"Вістника" якісь свої статті на музичні теми. Наразі має готові нарис про Мандичевського
39

, 

співробітника Брамса, на підставі архивних матеріялів, та статтю про єдність музичну 

України (київський розпів). Якщо Ви рефлєктували б на щось таке, прошу, напишіть йому 

або мені. (Адреса його: Dr Pavlo Matzenko, Blechenturmg[asse] 18/8, Wien IV). Компактність 

маси дійсно не відчувається на еміґрації. Навпаки – тут захоплює дух від розрідженого 

повітря. На цьому ґрунті повстають навіть певні психози еґо – або ґрупо-центризму, а то й 

моґіканства. Що до матеріялів з "Аполло"
40

, то вони за популярні, щоб бути використані на 

[Вашій ака]демії. Нових поезій не маю. Адреса другого передплатника з Юґославії ( не 

певний, що Ви її маєте): Dir. Školnik, Južni Bulvar 42.  

  Щирий привіт. 

         О. Ольжич. 

6/ХІ. 33. 

Чирський, як хорий не має тепер заробітку. [...]
41

 Чирський дуже хотів би мати 

"Вістник". p. p. Čirskie u Uhličskich Janovic, Zdravnnica “Na Budách”.  

 

                                                           
37
 Текст писаний на поштовій картці з видом Татр. 

38
 Маценко Павло (1897-1991), доктор музикознавства, диригент хорів та культурно-освітній 

працівник і музичний письменник. Народився на Харківщині, вчився у Парижі, з 1936 р. – в Канаді. 

Стаття П. Маценка "До джерел нашого церковного співу" була опублікована у "Вістнику" за 1934 

рік. – С. 547-554.  
39

 Мандичевський Євсевій (1857-1929), австрійський музикознавець, композитор , українського 

походження. Товаришував з Й. Брамсом, написав про нього працю. 
40
 Apollo Militans – Аполон Войовничий або Феб – бог мистецтва і войовничого духу в античній 

міфології. Очевидно, тут йдеться про театралізовані літературно-мистецькі постановки, які 

здійснювала Українська Академічна Громада в Празі за участю Н. Ґеркен-Русової. 
41
 Кілька слів закреслено. 
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№ 9  

      27 грудня 1933, Ржевниці (п. ш.)
42

 

       В. Ш. П. Др. Д. Донцов, "Вістник",  

       Львів, Чарнецького 26/21 

       Lwów, Czarneckiego 26/21 

Polsko 

  

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую за лист. Про історію Косачевого листа
43

 знаю від нього самого. Показував мені 

відповідь Вашого секретаря. Розуміючи цілком Ваше становище, я все таки гадаю, що так 

бити його не треба було. Взагалі що до Косача
44

, ми тут стали на тому, щоб не відпихати 

його, а помогти йому захолонути в наших рямцях. Він тепер тут не зраджує ніякої "шатості", 

сподіваємось, що йому, як він сам каже, помогла багато тюрма. Тож і Апольо Мілітанс з 

його участю був наш. Він дав дуже гарний вірш "Голод", друкований в "С[амостійній] 

Д[умці]"
45

 Взагалі це людина надзвичайно талановита, свіжа і невичерпана. Я особисто 

сподіваюсь від нього для укр. літератури дуже багато. Тож не хочемо його стратити чи 

зламати. Готуємо нові виступи Аполя. Незабаром пошлю Вам може одну поезію, зовсім 

дискретно. Певне Ви її не видрукуєте. В цьому разі прошу мені її вислати зворотною 

поштою. 

Гадаю, що Роберт Йонґ
46

 – не Косач; певний, що ні! Бажаю Вам всього найкращого в 

Новому році! 

  Зі щирим привітом 

       Ваш О. Ольжич 

27/ ХІІ. 33. 

 

     № 10  

       6 [січня] 1934 р., бмн.
47

  

 Вельмишановний Пане Докторе! 

                                                           
42
 Текст писаний на поштовій картці. 

43
 Лист Юрія Косача, спрямований проти донцовського авторитаризму у формуванні літературного 

портфеля й автури "Вістника" та про свій відхід з часопису. В архіві Донцова зберігається чернетка 

його відповіді на цей лист. 
44 Косач Юрій (1909 – 1990), поет, белетрист і драматург. Небіж Лесі Українки. Почав друкуватися 

1928 р. у "ЛНВ". Автор збірок "Черлень", 1934, "Мить з майстром", 1936 та ін., збірок новел "Чорна 

пані", 1932, "Чарівна Україна", 1936,"Клубок Аріядни", 1937 та інших, ряду драматичних творів. 

Написав кілька статей про О. Ольжича. Часто змінював політичні погляди від крайньо правих до 

крайньо лівих. На еміґрації в Нью-Йорку був редактором прорадянського журналу "За синім 

океаном". 
45

 “Самостійна Думка” – часопис націоналістичного напрямку. Виходив у Чернівцях у 1930-х роках. 
46

 Роберт Йонґ – йдеться про автора статті R(obert) Young. Literatura ukraińska najmłodszych // Biuletyn 

Polsko-Ukraiński. – Warszawa, 1933. – № 30. – S. 8-10. Серед молодих українських поетів було 

названо Ольжича, Маланюка, Мосендза й інших, але лише про Авеніра Коломийця (який на той час 

вже відійшов від Вістника), згадано, що свою дорогу зачав від ЛНВ, що викликало негативну 

реакцію Донцова. Д. Штогрин у біобібліографії Олега Кандиби-Ольжича вважає, що це мабуть таки 

був Косач. Див.: Український історик. – 1985. – № 1-4 (85-88). – С. 183; Український історик. – 1986. 

– № 1- 2 (89-90). 
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Коли ще є час, прошу змінити в моєму вірші в кінцевому рядку "незрівняна" на 

"невблаганна". Чекаю Вашого повідомлення відносно другої речі (рекомандо). Якщо б Ви її 

друкували, то я мусив би Вам негайно надіслати поправки, бо передрук приніс багато 

помилок, а я не мав змоги продивитись його.  

Між иншим, Стефанович
48

 давно страждає з нагоди посланих Вам "Крут". Може Ви 

мали б щось для нього перекладати? Бажаю Вам веселих свят ! 

  З пошаною    О. Ольжич. 

 

     № 11  

       9 січня 1934 р, Прага (п. ш.). 

  Високоповажаний Пане Редакторе! 

Дякую за лист. Що до першого вірша – спробую його просунути десь инде. 

Анонімовий вірш з Праги, розуміється, так само мій. Певно і його Ви не зможете друкувати. 

В цьому випадку прошу вислати мені його ласкаво зворотом і віддати справу забуттю. Я 

уміщу його під тими ініціялами у відповіднішій пресі. Вам сподіваюся прислати незабром 

щось свіже і літературніше. Перелякався за свій старий вірш, який Ви віднайшли у 

редакційній теці. Це мабуть якийсь слабий, а може й друкований вже де-инде. Та гріх тоді 

падає на Вашу душу.. Через Ю[рія] К[осача] мав я вже закиди і збоку Л. Мосендза. Проте 

дозволю собі з ним "заризикувати", виправдуючи незастосовання "санкції", [...]
49

 здається 

щирою зміною поглядів, коли не світовідчуття. 

Коли ще час, то ліпше викинути той старий вірш, що Ви відшукали. Я і так вже 

забагато видрукував слабих річей. 

  З найкращими побажаннями 

       Ваш О. Ольжич. 

9/І. 34. 

 

     № 12 

       2 лютого 1934 р., Прага 

  Вельмишановний Пане Редакторе! 

Посилаю Вам свій останній вірш, сподіваюся, що він ще зможе увійти до ближчої 

книги. Його треба було б дати перед "Акваріумом", або зовсім окремо, відсунувши 

"Акваріум" кудись в середину книжки, між статті. Все це тому, що ці вірші занадто 

ріжняться тоном. Що до теперішнього, то він може викликати "громадське згіршення" не 

меньше, ніж "Японія", і то навіть в майбутній новій столиці навіки невідривної республики. 

Але я з того не роблю собі багато. 

Видрукування "Купця" – ще найменьша прикрість для мене, бо вважаю його одним з 

кращих моїх віршів, але певне не мала – для Вас. Бо ж "Купець" після Ваших застережень 

                                                                                                                                                                                                
47
 Дата написана невиразно. Адреса тут і далі на всіх поштових картках написана однаково – як на 

попередній. 
48
 Стефанович Олекса (1899 – 1970) – укр. поет, приятель юності О. Ольжича. Автор збірок "Поезії", 

1927, "Staphanos", 1939 та ін. і ряду статей про О. Ольжича. Друкувався у "Вістнику". 
49

 Одне слово закреслене. 
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щодо його духу, був мною посланий до "Студ[ентського] шляху"
50

 і видрукуваний в 2-3 

книзі за минулий рік. Тож Вам доведеться певне зробити примітку в найближчому 

"Вістнику" про це непорозуміння. Дальші ж мої старі вірші хай лишаються в редакційній 

теці назавжди. 

З великою нетерплячкою чекали і з ентузіязмом привітали Вашу і Мала[нюко]ву
51

 

рецензії
52

 на останні літературні "здвиги" в Галицькій волості. Ми тут будемо реферувати 

все, не виключаючи "Ми"
53

 в найближчому числі живого "Аполя". До речі, як стоїть справа з 

варшавським центром і чи пощастило Кр[ижанівському]
54

 відірвати чи принаймні 

забезпечити собі сталу співпрацю співробітників "Вістника"?
55

 Друге, гадаю, так? 

Подивляю досконалість Ю. Клена
56

. Така несподівана поява! Чи це дійсно новий і 

молодий автор, чи розбуджений, воскресший досвідчений майстер? 

Гадаю, що "Вістникові" треба більше уваги віддавати критиці. І то не чекати оказій в-

роді появи збірки поезій чи нового журналу, а постійно реферувати літературні поточні 

прояви в нашій періодиці. Нічого так дошкульно не відчуваємо всі ми, як саме браку 

докладної, пристрасної, неприхильної критики. Вона є завжди і кориґуюча і стимулююча. 

Недостача критики власне і створює в значній мірі недостачу інтересу до літератури, отту 

"порожнечу", що в неї даремна річ кричати. Ще пригадав собі – справа "Декабристів" хай 

лишиться між нами. 

  Зі щирою пошаною та привітом 

       Ваш О. Ольжич. 

Прага, 2. ІІ. 34. 

P. S. Передплату на "Вістник" вишлю незабаром. "Камінь" вже послав, [допоручено]. 

Дякую. 

       О. 

 

     № 13 

       3 травня 1934 р., Прага 

                                                           
50
 "Студентський шлях" – професійний журнал українського студентства, місячник. Виходив у 

Львові 1931-34 рр.  
51
 М. Л. – збірний криптонім редакції "Вістника", яким часто підписували матеріали "пресового 

фільму". Ольжич теж друкувався під цим криптонімом. 
52
 Донцов Д. Українське vacuum і рідна колтунерія; М.Л. З пресового фільму // Вістник, 1934, кн. 2. – 

С. 137-146, 150-153. 
53
 "Ми" – літературно-науковий часопис, спершу квартальник, потім – двомісячник. Виходив у 

Варшаві 1933-37 рр. і у Львові 1937-39 рр. під редакцією А. Крижанівського. 
54
 Крижанівський Андрій (1907–195[?]), псевд. Святослав Доленґа, письменник, співредактор 

журналу "Ми" у Варшаві (1933 – 1938). Автор роману "Сонце в пісках", ряду новел. 

Тут ідеться, очевидно, про суперництво між "Ми" і "Вістником". 
55
 У "Вістнику за 1934 рік, с. 237 вміщений лист до редакції Євгена Маланюка, де він відмовляється 

від подальшої співпраці з квартальником "Ми", який у 2 числі виступив проти Донцова і назвав 

шкідливим вплив його ідей на літературу.  
56

 Клен Юрій (псевд Освальда Бурґгардта) (1891–1947 ), укр. поет, перекладач і літературознавець 

нім. походження. Родом з Поділля. Входив до літ. групи "неокласиків" з 1931 р. – в Німеччині, 

зокрема, викладав слов'янські літератури  в Мюнстерському ун-ті. Багаторічний співробітник 

"Вістника". Після війни ред. журналу "Літаври". Автор поеми "Прокляті роки", 1937, збірки 
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  Шановний Пане Докторе! 

Вашу картку дістав. Бачу, що з "Акваріумом" справа стоїть так, що Ви його взагалі не 

дістали, як не дістали цілого мого листа. Сам вірш був абсолютно невинний (ліричний), за те 

лист апольоґічного змісту, головно репліки на Ваші завваги до "Декабристів" моїх. 

Можливо, це й спричинилося, що він до Вас не дійшов, хоч ці репліки теж були дуже 

невинні. З огляду на зміст не могла піти моя "Палєонт[ольоґічна] робітня", а не "Акваріум"; 

про це Ви мені писали вже раніше. Та я вже обидві ці речі дав до "Сам[остійної] Думки", а 

Вам посилаю останню, овідієвський мідяний вік
57

. Був би радий, коли б вона могла увійти 

ще до цього числа. Прошу за уважну коректу, особливо лати[н]ського мотта. 

З Ю. Косачем відносини наші розвинулися за Вашим гороскопом. Пробним каменем 

у нас стало "Назустріч"
58

, на цьому камені він і потрощив свої зуби і репутацію. Маємо 

тепер про нього погляд, що цілковито покривається з Вашим. Між иншим, цей мрійний юнак 

мав чисто конфідентську безличність питати в мене, чи я не знаю, хто такий є Роберт Йонґ! 

Московські переклади з мене
59

 я дістав і дякую Вам, як буду вдячний також за пам'ять 

в майбутньому. Після довгої перерви сподіваюся в себе приступу літературної пропасниці і 

своєї поновної появи на сторінках "Вістника". 

Може Ви будете такі ласкаві і порадите мені при нагоді, з якими авторами сучасними, 

очевидно західніми, на Вашу думку я мав би познайомитись. Мова звичайно про красне 

письменство. До славянських літератур відчуваю невимовну відразу, через уславлену l’am 

slave
60

 або примітивізм. Але й у західній літературі, особливо драматичній, доводиться 

борсатися в такій масі мотлоху доби повоєнної духової імпотенції, що бере лють і жаль. 

Власне з цього факту випливає "втрата решпекту
61

" перед сучасною Європою (в жадному 

разі не перед минулою і майбутньою!) Але все таки маю вражіння, що вже повіяв "вітер 

історії"
62

 і рве на клочча чумне повітря. Найцінніше в цьому те, що він віє також з 

українських просторів і крізь українські душі. Відчуваємо в собі наро[дження], і то 

самобутнє, такої сили, (Ви це назвете пробудженям західніх первнів національної психіки), 

що не дивно, що гордість кидається до чола. Не беріть цього за зле – це тільки віра в себе, 

певність своєї міци і відчуття свого покликання. 

  Зі щирим привітом та пошаною 

       Ваш О. Ольжич. 

P.S. Я вже не живу в Řevnice; нова адреса: Praha, H. Krč, 181. 

 

     № 14 

       3 червня 1934 р., Прага 

                                                                                                                                                                                                

"Каравели", 1943, ряду новел, прозових та поетичних перекладів з нім., франц., англ. літератури 

українською мовою. 
57
 Вірш "Був же вік золотий..." уміщений у Вістнику" за 1934 рік, с. 481-482. 

58
 "Назустріч" – двотижневий часопис літератури, мистецтва, науки, і громадського життя. Виходив 

у Львові 1934-1939 років. 
59
 "Наше Время" (ч. 58) і "Русское слово" за 1934 рік вмістили російські переклади (С. Налянча – 

брата Олени Теліги Сергія Шовгенова) поезії о. Ольжича під заголовками "Временность" і 

"Последние грозы". 
60

 Я слов'янин (англ.) 
61
 Від нім. Respekt – повага. 

62
 Можливо, це літературна алюзія з віршем Є. Маланюка "Вітри історії" зі збірки "Стилет і стилос". 
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  Шановний Пане Редакторе! 

Посилаю Вам пару поезій Асканича
63

. Уважаю їх бездоганними. Може вони 

встигнуть ще увійти до найближчого числа? Думаю, що автор виробиться на доброго поета. 

Попри всю рафінованість річей, відчуваємо скрізь у нього справжнє напруження. 

Коли б Ви якісь поезії не друкували, прошу сповістіть мене або його (адреса: Marko 

Antonovyč, Praha, Nusle-Údolí, Spytihnĕvova 11/І). Пригадав я собі справу Самчукової
64

 

новелі "Aus-fin"
65

. Може він неясно виявив своє становище, але в кожному разі, що до 

загального наставлення, сталося непорозуміння. Я знаю, на якій суто "західницькій" позиції 

стояв автор, виводячи потворний тип Кобиляцького професора, між иншим одного 

пражського персонажа! Можливо він так захопився вчуванням в душу героя, що читачеві це 

здалось би симпатією, але так не було. Зрештою видно, що йде про гумореску. Я цю річ 

розумів инакше, як сатиру на наше хуторянство і "орієнталізм", коли хочете. Та це так лише, 

принагідно.  

Матиму знову багато роботи і певне не скоро щось напишу, щоб Вам послати. 

Тож до осени! 

  Зі щирою пошаною 

       О. Кандиба 

Прага 3/VI. 34. 

P. S. Чи могли б Ви, Пане Докторе, висилати як виміну "Вістник" редакції часопису 

підкарп[атської] молоді "Пробоєм"
66

? Це було б дуже добре, з огляду на елемент, там 

згуртований та потребу його вироблення. На жаль все це зовсім незаможні студенти. 

(Адреса: "Probojem", Praha ІV, 11, pošt. schrànka č. 9). Від себе Вас про це прошу. 

       О. К. 

P. S. Дістав від автора "Ліндберґа" дозвіл видрукувати цю річ (і дальші, розуміється!) 

під власним іменем: Я. Рудик. 

 

 

     № 15  

       9 грудня 1934 р., Прага (п. ш. ) 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую за сторінку "Зета"
67

. Так само – за картку. Африканський вірш
68

 ніде не 

друкований; шкода, що у "Вістнику". Це вже стара річ і може видати про мене зле свідоцтво, 

                                                           
63
 Асканич – літературний псевдонім Марка Антоновича. 

64
 Самчук Улас (1905 – 1987) письменник – прозаїк, родом з Волині. Автор романів і повістей – 

трилогії "Волинь", "Кулак", "Марія", "Сонце з Заходу". Написав спогади про київські зустрічі з О. 

Ольжичем під час війни "На коні вороному", опубл. у "Літературній Україні" за 3 вересня 1992 р. – 

№ 35. – С. 7. 
65

 Улас Самчук в листі до Д. Донцова від 14 січня 1934 р. називає цю новелу "Авс-фін" і пише, що 

вона заснована на реальності (Прим. ГС 2015 р.) 
66

 "Пробоєм" – часопис націоналістичного характеру, спершу присвячений проблемам 

закарпатського національного руху, з другої половини 1930-х років став загальним літературно-

громадським журналом. Виходив у Празі з 1933 року. 
67
 В числі 16 "Zet" за 1934 рік уміщені переклади поезій Ольжича, друкованих у "Вістнику" (кн. ІІІ 

за 1933 рік) під заголовками "Modlitwa” i “Wizja”. 
68
 Вірш "Тридцять днів ішли ми через пущі..." // Вістник, 1934. – Кн. ХІІ. – С. 858. 
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що топчуся на місці. Якщо колись ще знайдеться щось мого у Ваших архівах, а власне в 

дочасному редакційному кошеві, то киньте його до коша дефінітивного. Сподіваюся 

незабаром послати Вам свіжі речі. Косачева натура розквітла махровою трояндою на полях 

"Назустріч". Ґратулюю собі. Цікаво мені, які характеристики укр[аїнських] поетів давали 

Баумґартен та його приятелі на вечері, їм присвяченому
69

. Чи не буде десь про це 

докладнішого справозданя? 

  Вітаю Вас щиро.  

  З пошаною    О. Ольжич 

9/ ХІ. 34.
70

 

 

     № 16 

       31 грудня 1934 р., бмн. 

  Високоповажаний Пане Редакторе! 

З Новим роком та Веселих свят! Дякую за надіслану брошуру. Прошу вибачити, що 

досі не зібрався повернути Вам книжок "Вістника", призначених для Школьника. Надсилаю 

три поезії. "Люкрецію" просив би пустити наперед, а у дальшому числі журналу "На трьох 

горбах..." та "Зімовник" в зазначеному порядку. Прошу дати мені якось знати, чи Ви дістали 

цей лист та матеріяли. 

  З найкращими привітаннями та пошаною 

       О. Ольжич 

31/ХІІ. 34.  

 

     № 17    

       22 січня 1935 р., Прага (п. ш.)  

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую за лист та за "Мадону"
71

. Що до Самчука, то думаю, що про "малороссійскую 

шатость" говорити не можна. Знаю добре, як він ставиться до Вас і "Вістника". Але 

становище його як прозаїка, і то такого продуктивного дійсно прикре. Преса, яка йому єдино 

близька, може вийти йому назустріч тільки в дуже незначній мірі. (моя назустріч не має 

нічого спільного з "Назустріччу"!!). Це взагалі хиба занедбання нашого культурного сектора. 

Бракує нам капіталу, щоб закласти якесь спільне видавництво. Ми тут в Празі маємо думку 

чи скорше ще тільки мрію видати маніфестаційний альманах, з відповідним складом 

співробітників. Це було б репрезентац[ійне] видання, з участю ліпших тутешніх плястичних 

мистців. Проблєму, як все, творять кошти. Прошу дуже зробити уважно коректу моєї 

"Люкреції", зокрема, в передостанній строфі має бути, як написано:" В незлічних постатях, в 

незлічених обличчах". 

                                                           
69
 У І кн. "Вістника" за 1935 рік, с. 73 вміщено повідомлення про вечір української поезії в 

польському перекладі (О. Баумґартена і З. Кунстмана), який відбувся з почину польського 

Слов'янського товариства. Інформатором організаторів була група "Назустріч". Програму поділено 

на дві частини, до першої зачислено поетичну творчість поза Львовом, куди включено також 

Ольжича і Маланюка, до другої – поетчну творчість у Львові. 
70

 Помилково, має бути ХІІ – як на поштовому штампі. 
71
 "Земна мадонна" – збірка Є. Маланюка. 
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У "Зімовнику" прошу змінити у першім рядку: замість: "... пригнаних д'собі" на "тісно 

при собі"; у третій строфі: замість "полетіли швидко" треба: "полетіли прудко". 

  З найкращими побажаннями.  

       Ваш О. Ольжич 

22/І. 35.  

 

     № 18 

       7 лютого 1935 р., бмн 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Прошу Вас дуже змінити у моїх найближчих віршах наступне: 

у першому:
72

 

замість: міцні основи міста 

треба: прямі основи міста. 

замість: певність творчої руки 

треба: певність дужої руки. 

у другому:
73

 

замість: Про межигірря й київські святині 

треба: Про київські фортеці і святині. 

замість: килими пелехаті 

треба: килими волохаті. 

Прошу мені вибачити такі безконечні зміни, але я вислав зарано ці вірші і вони ще 

незрілі. Мені було б прикро, якби вони побачили світ непоправлені. 

Прошу також справити друкарську помилку в "Люкреції", де в мотті випущено T. 

Livi
74

.  

Надсилаю Вам два вірші Оксани Печеніг
75

, що видаються мені плястичними і 

експресивними. Вона без сумніву своєрідна поетка. Коли б Ви не поділили мого погляду на 

ці речі і не взяли їх до друку, прошу написати мені картку; я тоді пошлю їх до 

"Сам[остійної] Думки". Радий, що "Вістник" стоїть міцно. Між иншим, я тепер теоретично 

розглядаю справу видання своєї, дуже малої збірки вибраних віршів. Не в надії стати 

"лавреатом" майбутньої нагороди, а щоб відібрати своїм ворогам і приятелям змогу 

оперувати проти мене моїми слабими річами. Яка була б Ваша думка, засаднича і що до 

можливості реалізації видання? Чи знайдеться у Львові видавництво, що захоче видавати 

збірку нестравних поезій? Що собою уявляє видавництво "Київ"? Я не хотів би скористатися 

з фірми, що має певний немилий мені присмак. Може ласкаво напишете мені свої 

міркування? 

                                                           
72
 "На трьох горбах, під знаками орла..." // Вістник, 1935. – Кн. ІІІ. – С. 161. 

73
 "Зимовник" // Там само. 

74 Є два вірші під цією назвою. У кн. ІІ Вістника за 1935 рік, с. 81 вміщено вірш, який починається: 

"Ось зазвучало серце і безкрає..." і має епіграф "...quantum ceteris praestet Lucretia sua” // T. Livi, І, 57, 

7.  
75
 У ІV книзі Вістника за 1935 рік опублікований один вірш Оксани Печеніг (псевд. О. 

Лятуринської) "Десь близько пес завив на місяць..." – С. 242. 
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Читаю оце Антонича
76

. Назагал він мені дуже подобається [так] питомим ліризмом, 

що так відбиває від твердости нашої доби. Він без сумніву індивідуальність і з великими 

можливостями розвитку, оскільки звичайно не піде дорогами місцевого опортунізму. Що він 

має спільного з Косачем і Гординським
77

? Чому за них посередничить? 

  З найкращими побажаннями 

       Ваш О. Ольжич 

7./ІІ. 35. 

 

     № 19    

      27 [лютого? 1935 р.], Прага (п. ш.)
78

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую щиро за лист та витинок з "Gaz[ety] Polsk" 'ої
79

. Збірку свою я остаточно 

вирішив видавати, але дуже невелику, поезій з 30 – 35, тобто в межах трьох аркушів. Хочу, 

щоб в ній була певна єдність і по змозі меньше слабих річей. "Мадонуватий"
80

 формат мені 

не подобається, я хотів би меньший, такий як Косачева "Черлень". Не зрозумів я, де Ви б 

мали змогу видати її, в Київі ? а чи десь инде? Справа в тім, що другого тижня, як я Вам 

вислав листа, дістав я пропозицію видати мою збірку від "Студ[ентського] шляху". Може це 

наслідок Ваших зондувань ґрунту? Отже ці всі обставини хотів би я вияснити. Тепер 

займаюся остаточною редакцією річей та їх передруком на машині. Сподіваюсь Вашої 

ласкавої відповіди. На разі не маю свіжих річей, та як матиму – вишлю їх до "Вістника". 

Роблю спроби писання більшої речі, одначе вони тяжкі. Взагалі, досі ще шукаю відповідного 

стилю. Клясицизм ("академізм" Gazety Pol[skiej] мене не задовольняє повно. Бракує йому 

напруження, що таке характерне для нашого часу. 

Та це занадто особисті мої болі. Думка видати збірку поезій "Вістниківців" – 

прекрасна. Вона б показала, що "Вістник" дав нашій літературі. З нього ж вилупились власне 

всі вольні птахи теперішніх літературно-партійних гнізд, всі Антоничі, Крижанівські і 

Косачі. Не кажу, що сподіваюся їх побачити у збірнику, хоч і це не було не ефектовне.  

Казав мені Самчук, що писав про потребу критично – літер[атурних] студій у 

"Вістнику". Це дійсно пекуча потреба, особл[иво] про Мосендза.  

  Зі справжньою пошаною 

       Ваш О. Ольжич. 

 

                                                           
76
 Антонич Богдан-Ігор (1909–1937), поет, родом з Лемківщини. Редаґував мист. збірник "Карби", 

літ. журнал "Дажбог". Автор збірок поезії " Привітання життя", 1931, "Три перстені", 1934, "Книга 

Лева", 1936, посмертних "Зелена Євангелія" і "Ротації", 1938. 
77
 Гординський Святослав (1906–1992), поет, літ. критик, маляр і графік. Син Я. Гординського. 

Студіював у Львові, Берліні й Парижі, працював у Львові, співорганізатор АНУМ. З 1944 – на 

еміґрації в Німеччині, з 1949 – у США. Автор збірок поезії "Барви і лінії", 1933, "Буруни", 1934, 

"Слова на каменях", 1937, "Вітер над полями", 1938, "Легенди гір", "Сім літ", 1939 та ін. Автор 

численних монографій на літ. і мистецькі теми, перекладів. 
78 Текст писаний на поштовій картці з зображенням Карконошів. Поштовий штамп нерозбірливий. 
79
 Очевидно, йдеться про статтю А. Крижанівського (під криптонімом К. А.) Ukraińskie stosunki 

kulturalne // Gazeta polska, 1934. – 19 listopada. “Gazeta polska” – щоденна політична газета, виходила 

у Варшаві 1929 – 1939 рр. 
80

 Йдеться про формат збірки "Земна мадонна" Маланюка. 
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     № 20 

       26 березня 1935 р., Прага 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую за лист. Вірші пішли у належному порядку. Т Лівій, як я переконався, дійсно 

бракує тільки у моєму примірнику. Певне якась друкарська химера. Що до видання моїх 

віршів, то, як я писав Вам, десь за якийсь короткий час по тім, як я вислав Вам листа, 

поставив мені К[равців]
81

 пропозицію видати мою збірку. Я відповів, що звичайно радо 

видам її в тому видавництві. Потім просив його порозумітись з Вами, бо Ви в міжчасі 

написали, щоб я подав ближче, як уявляю собі свою книжку, бо маєте обміркувати справу з 

деякими людьми. Це і вся справа. Тим видавництвом я задоволений і радо річ там видам, 

досі одначе не мав змоги зробити вибору і вислати матеріял, бо був завалений своєю 

роботою. Аж тепер беруся до цього. Збірку мислю не як перегляд свого шляху ( всі речі 

друковані в ЛНВ або В[істнику], кілька у Ст[удентському] Шляху), а як вибір того, що є 

певним моїм досягненням, з ідейного чи формального боку. Буде це дуже мала збірка, але я 

не бентежуся, бо хочу як найменьше мати в ній слабих річей. Між иншим, хоч це і перша 

моя книжка, але переживаю її складаня без особливого ентузіязму, певне тому, що всі речі – 

старі. Але потребу реалізованя її як свого роду кріпості власного розуміння сучасности – 

відчуваю. Та досить про це. 

Вістниківський альманах мене дуже цікавить і нетерпеливить. Чи справді Ви це маєте 

здійснити незабаром? Не ясне мені тільки, чи будуть там уміщені найблискучіші також вже 

друковані речі, чи виключно нові. Думаю, що не треба було б виключати першого. Гадаю, 

що альманах має бути документом досягнень і трофеїв, а не словом 1935 року. Бо таким є 

кожна чергова книжка "Вістника". Нові речі можуть задо[воляти] автора і редактора, і 

читача, одначе нема переконаня, що вони лишаться найкращими. Це, чи вони такими є, 

можна бачити аж з перспективи пари років, а хотілось би, щоб альманах мав незмінну 

вартість. В залежності від того, як мислите його Ви, буде також моя участь. Коли Ваша 

думка однакова з моєю, то дам пару найліпших старих річей і щось нове, про що твердо 

переконаний, що воно не зіпсується назавтра. Коли ж ні – дам нові речі, найкращі, що 

матиму. Кількість поезій залежить: від Вашого бажання та розмірів книги. Я собі уявляв, що 

це буде 3 – 5 віршів. Про це прошу мені ласкаво пізніше написати. Між иншим, коли старі 

речі, то не шкодить, що вони є пойняті також до збірки? 

Наразі нічого не пишу, бо маю багато фахової праці. І, на жаль, матиму всю весну. 

Підготовляю до друку одну свою археольоґічну роботу. Тож для літератури використ[аю] 

лише певні моменти психічної реакції. Такі приходять і тоді я пишу. В першій мірі матиму 

на увазі "Вістник" і перші ж речі пошлю Вам. 

Евентуальний тутешній альманах мислимо як Пражський. Проте я зовсім непевний, 

що пощастить зреалізувати його. Вимагає він багато грошей, а ми тут бідніємо. Шкода, що 

пражська група тепер слаба. Найбільше ставимо тепер на Мосендза, ну і на Самчука, що 

принаймні для альманаху муситиме дати не роман, а новелю. Хочемо витримати належний 

                                                           
81 Кравців Богдан (1904 – 1975), поет, журналіст, гром.-політ. діяч. Родом з Галичини. В молодості – 

член "Пласту" й УВО, Союзу Укр. Націоналіст. Молоді. У 30-х роках редагував ряд націоналіст. 

видань: "Вісті", "Голос Нації", "Голос", літ. журнали "Дажбог", "Обрії" . З 1940 – на еміґрації, спершу 

– в Німеччині, з 1949 – в США. Автор збірок поезії "Дорога", 1929, "Промені", 1930, "Сонети і 

строфи", 1933 та ін. 
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рівень і при теперішньому складі. До речі, чи передбачаєте Ви дати до Вістниківського 

альманаху відповідну розвідку чи слово, що, певна річ, трактуватиме не про учасників, а ідеї 

літературної сучасности? 

  Зі справжньою пошаною 

      Ваш О. Ольжич 

Чи збіраєтесь дати у "Вістнику" крит[ичну] розвідку про Мосендза? Велика потреба.  

 

 

     № 21  

      15 травня 1935 р., Прага (п. ш.)
82

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Може Ви будете такі ласкаві та подасте мені зворотом адресу пана проф. О. 

Бургардта; я маю до нього "літературну просьбу". Як стоїть справа видання альманаху 

"вістниківців"? Що до пражського, то він неактуальний. Сам я тепер не пишу, тож нічого і 

не послав до "Вістника". Маю поважні життєві клопоти, що, здається, заженуть мене у глуху 

провінцію. Зрештою, може це позитивно відіб'ється на моїй літературній продуктивності, це 

єдина, хоч непевна потіха у моїм становищі. Збірка моя, здається, таки вийде, я був уже 

якийсь час сумнівався, що так станеться. 

  Бажаю Вам всього найкращого. З пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

15/V. 35. 

 

     № 22    

      22 червня 1935 р., Прага (п. ш.) 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую за лист. Маю до Вашої збірки дві нові поезії і, очевидно, ряд старих. Є одначе 

одна обставина, що її треба увзгляднити. Ліпші вірші я вибрав до своєї збірки і, коли нині 

деякі з них дам Вам, то станеться, що вони будуть видрукувані двічі; при тім моя збірка 

певне з'явиться раніше, ніж Вістниківська. Це, можливо, Вам не підходить. Давати ж Вам 

речі, що до збірки не увійшли як слабші, аж ніяк не хочу. Тож хотів би знати Ваше 

становище і прошу мені ласкаво написати, чи шкодитиме, коли я включу 3-8 (найкращих) 

річей зі своєї збірки. Взагалі, хотів би знати кількість поезій, що від мене чекаєте та термін 

надіслання їх. 

  Зі щирою пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

22/VI. 35. 

     № 23 

       19 серпня 1935 р., бмн 

  Високоповажний Пане Докторе! 

Посилаю Вам одну поезію з призначених для альманаху для евентуального 

попереднього використаня у "Вістнику"
83

. Прошу ласкаво за уважну коректу, з огляду на 

                                                           
82
 Текст писаний на поштовій картці з зображенням Татр. 

83 Очевидно, йдеться про вірш "Ґіґантомахія", опублікований у Вістнику за 1935 рік, с. 697. 
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дрібне письмо. Пишу до Вас з терену, з праці, де живу в лісі в шатрі надто примітивним 

життям – звідси обмеженість моїх писарських засобів. 

Чи альманах таки вийде? 

  З найкращими побажаннями 

       Ваш О. Ольжич 

P. S. До речі, чи у Львові можна було б мати якийсь літературний заробіток 

(лишаючись тут) – історична повість, лєктура для дітей і т. п.? В чім є потреба і які 

видавництва приходять під увагу? Був би [дуже] вдячний за інформацію. 

       О. 

 

     № 24  

       8 жовтня 1935 р., Прага (п. ш.) 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Я остаточно втратив свій фаховий заробіток, при при тім без якої будь надії його в 

майбутнім віднайти. Тим самим зданий відтепер на заробіток літературний. В моїм 

становищі, з родиною, що здана виключно на мене, – ситуація дуже прикра. Тому звертаюся 

до Вас з просьбою допомогти мені в цілості справи, в міру Ваших можливостей. Ходило б 

мені про здобуття фіксу
84

 від якогось (пристойного) часопису. Можу забезпечити його 

матеріялом на східньоукраїнські теми, культурні і політичні. Тут в Празі бо доступно досить 

видань, що їх нема у Львові. Отже – спеціяльні статті, короткі звістки, перегляди і т. п. 

Писати під своїм іменем не хочу. Поза тим можу давати новелі і переклади з анґлійської 

літератури. Коли б не можна було здобути фіксу: то принаймні ґваранцію гоноруваня річей, 

але це вже мало надійна справа. Для окремого видання маю оповідання для дітей з життя 

комах (ориґінальні спостереження 1 1/2 арк.), що вже на чорно написане та працюю над 

повістю з передісторичної минувшини України. (Ґрунтовна річ. Лєктура для молоді і може 

не лише для неї. Трактує [прихід] перший до Європи Арійців та зудар двох культур). Хотів 

би знати, чи котресь видавництво було б зацікавлене в [цих] двох річах, та скільки 

приблизно за такий матеріял платиться. Над другою річчу ще потрібував би спеціяльно 

працювати (6-8 арк. ціла). Нарешті можу написати популярну передісторію України – 4-5 

арк. Такої ще не маємо. (До часопису міг би писати теж популярні статті з області 

археольоґії та етнольоґії). Прошу Вас дуже написати мені, як Ви оцінюєте можливості 

заробітку такого роду, вже зворотньою поштою, як теж по зорієнтуванні в конкретних 

виглядах. Я бо мушу радикально розв'язати свою ситуацію вже в найбл[ижчих] двох тижнях. 

  З пошаною    О. Ольжич 

Вибачте, що Вас обтяжую, але мушу рішитись на поважні кроки – виїзд і т.п. , а не 

хотів би. 

 

 

     № 25 

       20 жовтня 1935 р., бмн. 

  Вельмишановний Пане Докторе! 

Дуже дякую Вам за лист та клопоти в моїй справі. 

                                                           
84
 Фікс (від англ. fix – прикріплений, сталий) – тут у значенні постійної праці. 
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Наразі прикладаю дещо нотаток з сов[єтських] журналів
85

, що мав змогу наскоро 

зробити. Не знаю, чи задовольняє Вас їх форма? Коли б Вам ходило про зміну форми чи 

тільки сировий матеріял, то прошу це принагідно зазначити. Ці речі певне вже не встигнуть 

попасти до чергової книги "Вістника"? Який є останній термін надсилання пресових 

матеріялів до "Вістника" на майбутнє? Хотів був Вам послати теж призначену вже раніше до 

"В[істника]" поезію
86

, але мусив перевірити деякі історичні моменти і це стримало всю 

посилку. 

На майбутнє, звичайно, пам'ятатиму за "Вістник" в першій мірі. 

Чекатиму Вашого [дальшого] листа. Писати прошу на стару адресу, бо я вже в Празі. 

Що до "плечей", то трудно мені їх буде шукати. 

  Зі щирою пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

20/Х. 35. 

 

     № 26  

      27 жовтня [ 1935 р.], Прага (п. ш.)
87

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дуже дякую Вам за турботи в справі видання моєї збірки. Конче хочу мати коректу і 

дуже прошу Вас доглянути, щоб мені її вислано. Була б для мене велика прикрість, коли б у 

збірці були помилки, а особливо – коли б я не мав змоги виправити пари місць, що про них 

писав, але непевний, що мої листи отримані. Отже коректу мушу мати і зворотом вишлю її 

до друкарні. 

Між иншим, вся ця справа з жюрі – прикра для мене
88

, але про це колись иншим 

разом. 

За гонорар буду вдячний, бо є тепер в дуже скрутній ситуації. Чи достали мій 

останній лист з виписками з сов[єтських] ґазет. Які Ваші побажання? 

  З пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

Мій привіт К[равціву]. 

 

     № 27  

      12 листопада 1935 р., Прага (п. ш.) 

  Високоповажаний Пане Докторе, 

Дякую за всі клопоти, що для мене маєте. Над річчу для п. Таранька
89

 ще мушу 

працювати. Нотатки до пресов[ого] фільму "Вістника" пришлю вчас. Спасибі за адреси О. 

Теліги
90

 та инших. Що не мав коректи – не така вже велика біда – помилок зовсім мало. 

                                                           
85 М. Л. З пресового фільму // Вістник, 1935. – Кн. ХІ. – С. 844 -845. 
86
 Можливо, йдеться про вірш "У Цезаря в одній з останніх книг...", опублікований у Вістнику за 

1935 рік, с. 857. 
87

 Текст писаний на поштовій картці з зображенням Карконошів. Поштовий штамп нерозбірливий. 
88
 Йдеться, очевидно, про літ. конкурс Товариства письменників і журналістів у Львові за 1935 рік. 

Жюрі признало нагороду І. Вільде і не вирізнило збірки поезій Ольжича. 
89
 Таранько Михайло (1887 – 1956) – видавець у Галичині. Автор книжок для дітей.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/1887
http://uk.wikipedia.org/wiki/1956
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Що до літ.-вечора "Вістника", то мені здається, що було б добре упорядкувати 

матеріял за проблєматикою його. Це зробило б плястичною цілу вістниківську поезію на тлі 

сучасности, так і окрему постать кожного автора. До укладу річей мав би бути 

пристосований реферат. Цікаво узгляднити такі моменти: фільософія укр[аїнської] історії (у 

Маланюка
91

, Липи
92

 і т.д.), фільософія доби (тобто сучасности), фільософія життя взагалі, 

остання боротьба, [зброя], тема еміґрації, укр[аїнська жінка і т. д. 

Думаю, що в ілюстративній частині вечора співпоставлення річей різних авторів за 

цими проблемами виявить найкраще, що вони мають спільного і що їх різнить. 

Бажаю Вам найліпшого успіху і думаю, що він буде. 

  З пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

17/ ХІ. 35. 

Радив би Вам не надто обмежувати число авторів, взяти Чирського, Стефановича, 

адже їх теж виплекав "Вістник". 

 

 

     № 28 

       21 листопада 1935 р., бмн. 

  Вельмишановний Пане Докторе! 

Прикладаю дещо виписок. Сподіваюсь, що вони встигнуть ще до цього числа
93

. Грубі 

журнали виходять на Україні з запізненням і особливо пізно надсилаються за кордон. Цим 

поясняється те, що оперую матеріялом з 5 – 6. книг "Черв[оного] Шляху"
94

 і "Рад[янської] 

Літератури"
95

. 

                                                                                                                                                                                                
90 Теліга Олена (1907 – 1942), поетка, публіцист і політ. діяч. Почала публікуватись у "Вістнику". 

Була членом Культурної референтури ПУН, під час війни засновниця журналу "Літаври" у Києві. 

Розстріляна 1942 р. ґестапо разом зі своїм чоловіком Михайлом Телігою. Поетична збірка "Душа на 

сторожі" вийшла посмертно, 1946 р., авторка оповідань "Або-або", ряду літ.-критичних статей. 
91

 Маланюк Євген (1897 – 1968), поет, літературний критик, перекладач. Багаторічний співробітник 

"ЛНВ" і "Вістника". Автор збірок поезії "Стилет і стилос", 1925, "Гербарій", 1926, "Земля й залізо", 

1930, "Земна мадонна", 1934, "Остання весна", 1959 та ін. Після війни на еміґрації у США. Автор 

ряду праць з питань літератури і культури. 
92
 Липа Юрій (1900 – 1944), поет, письменник, публіцист, військовий лікар. Син Івана Липи. Почав 

писати 1922 року, автор збірок поезії "Світлість", 1925, "Суворість", 1931, "Вірую", 1938, іст. роману 

"Козаки в Московії", трьох томів новел "Нотатник", 1936-37, критичних есе "Бій за українську 

літературу", 1935. Відомий  працями з історіософічної й політичної тематики "Українська доба", 

1936, "Українська раса", 1937, "Призначення України", 1938, "Чорноморська доктрина", 1940 та 

"Розподіл Росії", 1941. У 1927 разом з Є. Маланюком створив літ. групу "Танк", що мала осередки в 

Парижі, Кракові, Празі, Подєбрадах та Ужгороді. 1944 убитий енкаведистами в селі біля Яворова. 
93
 Опубл. під криптонімом М.Л. З пресового фільму // Вістник. – 1935. – С. 922. 

94
 "Червоний Шлях" – громадсько-політичний і літературно-мистецький журнал. Виходив 1923 – 36 

у Харкові як щомісячник. З серпня 1936 його перейменовано на "Літературний журнал" (1936 -1941). 
95
 "Радянська Література" – щомісячний літературно-художній журнал Спілки радянських 

письменників України. Виходив 1933 у Харкові, а з 1934 – у Києві. З червня по жовтень 1941 журнал 

не виходив, а в листопаді почав виходити в Уфі під назвою "Українська література". 
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"Літер[атурна] Газета"
96

 – свіжа, хоч [теж] з нею маю клопіт, чомусь перестали мені 

висилати. (Маю її приватно). Вибачте, що матеріяли писані рукою – не мав до диспозиції 

машини.  

Гроші одержав. Дякую. 

Був би Вам вдячний, коли б при нагоді зберегли та вислали мені вирізки рецензій на 

"Рінь". Тим часом маю тільки з "Н[ового] Часу" та "Бюлетеню"
97

.  

  З найкращими побажаннями 

        Ваш О. [Ольжич] 

21/ХІ.35. 

 

     № 29 

       14 січня 1936 р., бмн. 

  Високоповажний Пане Докторе! 

Дуже мені прикро, що останній раз я спізнився з надсилкою річей до "Вістника". 

Прошу Вас подати мені при нагоді термін надсилання матеріялів до "фільму". Тепер 

прикладаю дещо свіжих витинок з "Літ[ературної] Газети"
98

. Цікавий є зворіт у справі Л. 

Українки. Ще в попередній посилці я подав виписку, з Колесника, здається, де він 

намагається зберегти Л[есю] У[країнку] для пролетарської літератури.  

Дозволяю собі прикласти лист М. Чирського до п. Гикавого
99

 та прошу Вас ласкаво 

його передати, ознайомившись з його змістом. Мені видається ця справа симптоматичною 

для безвідповідальних та неетичних практик, що закорінилися в нашому літературно- 

видавничому житті. 

З почуття колєґіяльности не можу лишитися до неї байдужим, не говорячи вже про 

елементарне почуття справедливости та абстраґуючи від виключно злого матеріяльного 

становища автора. 

Може Ви, Пане Докторе, зі свого боку підтримаєте просьбу М. Чирського до п. 

Гикавого, що до вияснення ситуації та подання вістки до Праги – буду Вам особисто 

вдячний. 

Коли справу не дасться полагодити, як належиться, доведеться з неї зробити 

примірний вжиток, одночасно передаючи її ведення адвокатові. 

В мініатюрі маю прикрість з Б[огданом] К[равцівим]. Досі не можу дістати від нього 

авторських примірників (вислано лише 20). Що за спеціяльний "фільософічний" спокій 

персько-індійського ґатунку у цьому Львові! 

  З пошаною та найкращими побажаннями 

       Ваш О. Ольжич 

14/ І. 36. 

                                                           
96

 "Літературна Газета" – орган правління Спілки Письменників України. Перший номер під назвою 

"Літ. Газета" вийшов 21.ІІІ.1927 р. 
97
 О. Ольжич, Рінь (рец.) // Новий час. – Львів, 1935. – 10. ХІ. – Ч. 19;  F. Zahora, Wśród poetów. O. 

Olżycz, Riń, Lwów, 1935 (рец.) // Biuletyn Polsko–Ukraiński. – Warszawa, 1935. – Nr 46. – S. 481–482. 

З'явилась також рецензія Євгена Маланюка (під криптонімом Е.М.) в останній книзі "Вістника" за 

1935 рік, с. 928-929. 
98
 М.Л. З пресового фільму // Вістник. – Т. 1, кн. 2. – 1936. – С. 150. 
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     № 30 

       18 лютого 1936 р., бмн. 

  Високоповажний Пане Докторе! 

Надсилаю три замітки
100

, з часописів, що останні тижні – винятково бліді і порожні. 

Останнє "Ми" я читав. Думаю, що не треба перецінювати ваги журналу, що за 

рекордово короткий час встиг показати не 2 Янусових, а 4 Святовитових обличчя. 

Коли перше запрошується людей до співпраці, а коли вони відмовляться , лається їх – 

то хто може брати це без гумору? Для таких фактів вистарчає "пресового фільму". Це ж 

виразно приватно-ґрупова спекуляція. 

Мухин, здається збірається дати рецензію на "Ми".  

Чи не могли б Ви прислати мені ласкаво, коли не потрібуєте, новелю Ф. 

Маковичанина "Відплата"? 

Над якоюсь більшою річчу з совєтської української літератури подумаю. Через 

фінансові клопоти – не можу зосередитись. Тому теж не пишу зовсім поезій – не дивуйтесь, 

що не присилаю. Але задумую давати переклади клясичної анґлійської поезії. 

Пане Докторе, Ви писали мені колись, що справа з бібліотекою популярною п. 

Тиктора
101

 заглохла. Чи уважаєте Ви, що я міг би знайти якийсь заробіток у Львові 

літературного характеру, коли б перебрався туди? Чи є попит на анґлійську мову серед всіх 

національностей міста та чи зміг би я вижити з лєкцій? – Я міг би їх давати. Які відносини 

тепер у Н[ауковому] Т[оварист]ві Шевченка? Я колись там мав певні приватного характеру 

обіцянки. Чи може в котромусь иншому музеї є можливість улаштування, хоч би 

часткового? – А фахівець – музейник з мене відомий, принаймні з рецензій на мою збірку... 

Хто міг би помогти мені в здобутті візи – Н[аукове] Т[овариство] Шевченка та 

галицькі парламентарні кола чи Варшав[ський] Інститут? 

Буду вдячний, коли при нагоді подасте мені свою думку. 

  Зі справжньою пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

 

     № 31 

       16 березня 1936 р., бмн. 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Дякую за лист. "Відплати" не дістав, може автор. Ваші помічення щодо 

українофільських тенденцій на Сході дуже слушні. Це просто б'є ввічі. Совбандуристи, 

"Наталки-Полтавки", народня пісня і підробки під неї, танковий ансамбль і т. д. – але все це 

вимагає окремої студії. 

                                                                                                                                                                                                
99
 Гикавий Михайло (1907 – 1983), багаторічний співробітник редакції "ЛНВ", директор 

видавництва "Вістник". Після війни – на еміґрації в Канаді. 
100
 М.Л. З пресового фільму // Вістник. – 1936. – Т. 1, кн. 3. – С. 228 – 229. 

101
 Тиктор Іван (1896 – 1982) видавець, громадсько-політичний діяч. Від 1914 воював у складі 

Легіону Українських Січових Стрільців у званні підхорунжого, згодом четаря. Після війни закінчив 

вищі торговельні студії. 1923 розгорнув у Львові видавничу діяльність, від 1932 як керівник і 

власник концерну "Українська Преса". У 1941-43 займався видавничою діяльністю на Волині, на 

еміґрації в Австрії (1945–48) і від 1949 – в Канаді. 
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Дуже Вам буду вдячний, коли розвідаєте терен в Н[ауковому] Т[оварист]ві 

Ш[евченка]. Але ще раз цікаво мені – чи є в місті попит на анґл[ійську] мову (лекції). Між 

ріжними націями, "вибраної" не виключаючи, та чи можна б з того мати вистарчальний 

заробіток? Нарешті, якими шляхами зручніше добиватися візи? 

Це все мені прошу написати при нагоді, не конче зворотом. 

Наразі посилаю найсвіжіші виписки з "Літ[ературної] Газети"
102

. Це направду 

виключна для мене лєктура. Такого спростачення літературного і наукового життя, як на 

Вкраїні, в Москві не знайдеш! І ніде инде в Союзі. Воно прямо пропорційне до заогнености 

терену. 

Пишу в бібліотеці і спішу вислати лист. 

  З пошаною та привітом 

       Ваш О[льжич] 

 

     № 32  

      22 грудня 1936 р., Прага (п. ш.) 

  Високоповажаний Пане Докторе, 

Перед парою днів послав був Вам лист з матеріялами для "В[істника]". Просив Вас 

теж дати у "В[істнику]" рекляму "Свята Державности"
103

. Ще раз пригадую Вам це своє 

прохання – з огляду на акутність
104

 справи. Від Книгарні Н[аукового] Т[оварист]ва 

Шевч[енка] прийшла відповідь і замовлення. Тож прошу ласкаво поставити у реклямці: 

замовляти у всіх українських книгарнях. Просив теж Б. К[равціва] дати рекляму в 

"Обріях"
105

 та вказати мені, що в історичних текстах треба усунути, з огляду на цензуру. 

Доси не маю відповіди – дарма, що час не жде – брошура мусить вийти. Усуваю на свою 

руку все, що могло б пошкодити розповсюдженню. Дуже Вас просив би вплинути на Б. 

К[равціва], щоб дав рекляму в "Обріях". Прикро мені, що будучи з Б. К[равцівим] в 

прекрасних особистих відносинах, я є безсилий будь що доказати з ним ділово. Прошу 

пригадати йому теж, що він мав писати п-і Русовій
106

 та запросити її на виступ. Це могло б 

бути "Свято Держ[авности]", або "Суч[асна] поезія [У]країни", але треба писати заздалегідь, 

щоб вона могла виробити візу. Не розумію, чому він не видрукував листа Чирського в справі 

"О[тамана] Пісні"
107

. Прилюдний грабунок, якого доконує Театр Тобілевича заслуговує 

уваги і реакції громадянства. 

Писати Б. К[равціву] прямо [виглядає на марну річ]. Пробачте, будь ласка, що пишу 

Вам і турбую Вас у цих сторонніх справах.  

  З повагою    О. Ольжич 

                                                           
102

 М.Л. З пресового фільму // Вістник. – 1936. – Т. 2, кн. 4. – С. 310 – 311. 
103
  Брошура Н. Ґеркен-Русової "За героїчний театр. Свято Державности" (Прага, 1936). 

104
  Акутність – гострота, пильність (від англ. acute). 

105
 "Обрії" – щотижневий літературний журнал націоналістичного спрямування. Виходив 1936–37 

рр. у Львові під редакцією Б. Кравціва. 
106
 Ґеркен-Русова Наталія (1897 (за даними автобіографії – 1902), Київ – 1989, Родон, Квебек, 

Канада). Графік, художник театру і кіно, літератор. Дочка Леона Ґеркена та Анни Антонович, 

племінниці історика мистецтва Дмитра Антоновича. На еміґрації з 1920 р. Студіювала в Києві, 

Парижі й Празі. Дружина Юрія Русова. Після Другої світової війни переїхала до Канади. Брала 

участь у художніх виставках у Монреалі. Опікувалась Д. Донцовим до його смерті. 
107

 Назва поеми М. Чирського. 



28 

 

 

     № 33  

       29 грудня 1936 р., бмн. 

  Високоповажаний Пане Докторе, 

Шкода, що мій лист пропав. Тим матеріял знову спізнився. Посилаю наново. Дуже 

відчується теж брак реклями "Св[ята] Д[ержавности]" у "Вістнику". Якщо Ви не дістали 

вичерпуючих інформацій від Б[огдана] К[равціва], то приходить вона під увагу хіба аж за 

місяць, а це значить втрату найдорожчого часу. 

Пропали отже теж вирізки з часописів ("У[країнське] С[лово]"
108

) про К[осаче]ву 

ліквідацію
109

, які я Вам вислав. 

Прикладаю два вірші для "В[істника]"
110

 та реставровану замітку до фільму
111

. 

Думаю, що не треба сумніватись у симпатіях до "В[істника]" з боку М. та хибно розуміти 

його "квітчастий" стиль – маю на це дуже безпосередні дані. 

Коли б Вам було можливо переказати мені якусь квоту, то вона дуже стала б мені у 

пригоді. При забороні висилки можна просто дати п. Терл[ецькому?]. 

З побажаннями Веселих Свят та Щасливого Нового Року 

       Ваш О. Ольжич. 

29/ ХІІ. 36. 

P. S. Залучений лист прошу з ласки своєї передати Б. К[равціву]. 

Св[ято] Держ[авности] – це збірка істор[ико] – літер[атурного] матеріялу для 

урядження Свят 22 січня з вказівками щодо декоративного оформлення і програмовою 

статтею Н. Ґеркен–Русової.    

       О. 

 

     № 34 

       18 лютого 1937 р., бмн. 

  Високоповажаний Пане Докторе,  

Вибачте, що не відповів Вам зразу на Ваш лист. Розуміється, маєте рацію відносно 

моїх дативусів
112

. Я був того свідомий, але на цей раз дозволив собі "вольність", хоч назагал 

не є прихильником яких би не було, не тільки в поезії... 

Націоналістична халтура – тема поважна, але не думаю, що загрозлива. Гадаю, що 

треба мати на оці, що її родить. Кожний рух і кожний стиль має супровід "халтури", твореної 

третьорядними індивідуальностями, яка до речі виконує ролю популяризатора. Це 

нормальна річ і не є ніякою "жовтою небезпекою". Инша річ, коли сама література 

"халтуризується". Думаю, що в нас нічого такого нема. Першорядні мистці мають стало 

                                                           
108
 Газета "Українське Слово", яка виходила в Парижі. 

109 Мова про статті Юрія Косача в "Українському Слові" за 30 серпня і 25 жовтня 1936 року про 

літературну критику та рецензію на поезії Я. Дригинича, після чого часопис опублікував заяву, що 

Ю. Косач перестав бути співробітником редакції. 
110
 Вірші "Пророк" і "Лукреція" ("Давно ріка вернулась в береги...") // Вістник, 1937. – Т. 1, кн. 1. – 

С. 84-85. 
111

 М. Л. З пресового фільму // Вістник, 1937. – Т. 1, кн. 2. –С. 152. 
112 Очевидно, від лат. dativus – давальний відмінок. 
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індивідуальний, чистий і зовсім не бутафорний голос, отже література живе і дихає свіжим 

повітрям.  

Инша річ, що критика повинна повнити свої обов'язки, даючи і прикладаючи до 

кожної появи свої мистецькі критерії, але в засаді будуть це ті ж, що й при оцінці хоч би 

любовної лірики. 

Таким чином треба "неґляйхшальтованого"
113

 підходу до явищ. Спекуляцію і модну 

бутафорію á la Косач – Гординський, що не має під собою животворого чуттєвого чи 

ідейного підложжа, треба жорстоко поборювати. Бо вона профанує цілу націоналіст[ичну] 

духовість і культуру. Знову ж примітивну, але щиру і здорову "халтуру" таких напр. 

закарпатських поетів – молодиків, які включають свою територію у загальноукр[аїнський] 

духовий світ, треба вітати, відкриваючи та вказуючи кожному авторові шлях 

індивідуального та вищого мистецького вислову. Педаґоґічні завдання мусять мати на оці всі 

журнали, чільні своєю критикою, льокальні, з молодим складом співробітників – як школа 

для початківців. ( Напр. "Обрії", тощо). 

Щодо "От[амана] Пісні", то в багато чому ми певне погодимося, але знову треба 

брати річ динамічно. По-перше – родилася вона не з мертвоти душі, а тільки автор не 

звільнився від баласту "лубка", що його скрізь досить. Отже чисто мистецька безпорадність 

початківця, що, до речі, свідомий багатьох своїх промахів. Але є у речі і свіжі, повновартні 

місця. В Чирському заложено дуже багато потенціяльно, знаю це і трактую річ як етап. Не 

упереджена, але річева і конструктивна критика багато поможе кожному. Але підкреслюю – 

ґрунтовна літературна критика – не рецензія типу бібліоґр[афічної] замітки, понад які не 

піднімається ніодин наш журнал. 

Тому дуже вітаю Ваші міркування про потербу ставлення літер[атурно]–критичної 

сторінки проґраму "Вістника". В ній є жорстока потреба і вона мусить бути поставлена на 

всю ширину. Те ж і відносно инших мистецтв. 

Щодо другого питання – спримітизування гал[ицької] культ[урної] продукції – треба 

по тому вдарити з усією силою та боротися з тим систематично. Маю теж вражіння, що по 

десятилітті революції вернулися певні кола гал[ицької] суспільности у береги, визначені 

колись ц[ісарсько-] к[оролівською]
114

 дійсністю. Їх треба звідти, з провінціяльних очеретів 

виполохати хоч би й з дубельтівки. Ставок з самозадоволеними качками. 

Маю пару віршів, але не хочеться їх мені посилати, бо ще спричинишся до 

"укр[аїнської] халтури". 

  Зі справжньою пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

18/ІІ. 37. 

 

     № 35  

      2 травня 1937 р., Рим (п. ш.)
115

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

                                                           
113

 Від нім. Gleichschaltung – уніфікація. 
114
  Мається на увазі Австро–Угорська монархія. 

115
 Поштова картка з зображенням гравюри "Федір Коріятович (1339-1414), Князь Український, 

Володарь Закарпаття і Поділля, Основник Василіянського Монастиря в Мукачеві року 1360". 
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Привіт з Італії. Прошу вибачити, що занедбав надсилку матеріялів. Дістав стипендію 

наукову і це мене зактивізувало в иншому напрямі. Сподіваюся надолужити це пізніше – тут 

мені тяжко зі сх[ідно]–укр[аїнською] пресою. На мене, з моїми римськими симпатіями 

давньої дати, Місто і Країна зробили, звичайно, сильне вражіння. Взагалі, тутешній клімат 

підносить в кожному відношенні. Може, це дасть свої наслідки і по лінії віршувальній, але 

назагал життя тут зуживає людину дуже безпосередньо. Дякую за Клена. Гарна річ, тільки 

шкода, що безперспективна. Писати мені прошу до хати – перешлють. 

       Ваш О. Ольжич 

Вийшла моя більша фахова праця на нім[ецькій] мові
116

. На жаль, маю лише пару 

автор[ських] прим[ірників]. Можливо перешлю для Н[аукового] Т[оварист]ва Шевченка. 

Щиро дякую за рекляму "Свята Д[ержавности]". 

 

     № 36  

      30 вересня [1937 р.], Прага (п. ш.)
117

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Щиро дякую за листівку. П. Лагут[енкові]
118

 книжки на жаль не можу вислати, бо не 

розпоряджаю вільним примірником. Зрештою – це така нецікава матерія для нефахового 

читача... Незабаром пришлю Вам чергову посилку виписок зі сов[єтської] преси. Там діється 

щось несамовите. Ніколи ще не мав такої втіхи, читаючи її – кінець ідеї і близький кінець 

імперії віє з усього.  

Жанр подорожніх вражінь щось надто несподіваний для мене. Волію вірші. 

       Щиро Ваш О. О[льжич] 

 

     № 37    

       22 жовтня [1937] р., бмн. 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Десь на початку місяця вислав Вам дещо матеріялу зі совєтських ґазет та один вірш. 

Сподіваюсь, що отримали це. 

Що цікавого діється на львівському ґрунті? Чи не гадаєте Ви, що давно потрібно нам 

збірок Мосендза, Теліги, Стефановича? Не має "Вістник" у тому напрямі якихось плянів? 

В Совєтах від яких 5 літ майже неможлива ніяка поетична продукція (бачили збірку 

Рильського "Літо"
119

?), навіть на "невтральні" теми. Тим цінніше мати її заманіфестовану 

тут. 

Микитенка
120

, як знаєте, з шумом зліквідовано. Гірше, що черга приходить здається 

остаточно на Ю. Яновського
121

, за перевидання в Москві в перекладі заборонених на Україні 

творів
122

.  

                                                           
116
 Олег Кандиба. Schipenitz – Kunst-Geräte eines neolitischen Dorfes. Bücher zur Ur- und 

Frühgeschichte. – Wien, 1937. 
117

 Текст писаний на поштовій картці, як попередня. 
118
 Лагутенко Олександр – мистецтвознавець, історик укр. мистецтва, співробітник "ЛНВ" і 

"Вістника", працював у Парижі. Бібліографічне повідомлення про вихід книжки О. Кандиби 

"Schipenitz" під криптонімом О. Л-ко опубл у  Вістнику, 1938. – Т. 2, кн. 4. – С. 315–317. 
119
 Збірка М. Рильського "Літо" вийшла 1936 року. 
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Тут у нас ходять чутки, що Ви з Вишиваним
123

 та князем Токаржевським
124

 заклали 

якийсь Орден Імператорського Юра
125

. Чи це правда? 

  Здоровлю щиро 

       О. Ольжич 

 

     № 38 

       3 грудня [1937?], бмн
126

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Персилаю Вам нарис Панни Панькевичівни з Закарпаття про один сюжет в Л. 

Українки, що, на мою думку, заслуговує, щоб його умістити у "В[істнику]". Зокрема – для 

більшої активізації та підбадьорення молодої авторки. При нагоді прошу мене сповістити 

про його долю.  

Чи були б Ви зацікавлені у иншому літ[ературно] – критичному і т. п. матеріялі, коли 

б я міг його Вам піднайти? 

Хочу Вам подякувати за випуск спогадів Тютюнника
127

. Давно мене не схвилювала 

так ніяка книжка. Цінне є, що все це писане ще дуже зблизька до подій, отже нема мови про 

"пізній" розум.  

Незабаром пришлю Вам дещо матеріялу про сх[ідно] – укр[аїнське] літ[ературне ] 

життя. 

                                                                                                                                                                                                
120
 Микитенко Іван (1897–1937), письменник, публіцист, драматург. Один з організаторів і 

керівників пролетарських літ. орг-цій на Україні, з 1934 – секретар Спілки рад. письменників 

України. Автор збірок прози "На сонячних гонах", 1926, "Вуркагани", 1928, роману "Ранок", 1933, 

п'єс "Диктатура", 1929 та ін. Репресований 1937 року. 
121
 Яновський Юрій (1902–1954), письменник, драматург, кіносценарист. Почав друкуватися як 

поет 1922 року. Автор збірок новел "Мамутові бивні" , 1925, "Кров землі", 1927, романів "Майстер 

корабля", 1928, "Чотири шаблі", 1930, "Вершники", 1935, ряду п'єс і кіносценаріїв. 
122 Про це йдеться в статті, підписаній Ич. Полювання на "радянських письменників" // Вістник, 

1938. – Т. 4, кн. 11. – С. 835 – 837.  
123

 Вишиваний Василь (псевд. Вільгельма фон Габсбурґа) (1895–1945), австрійський архикнязь, 

ротмістр австр. армії, поет. 1918 на Україні командант групи, до якої належали УСС. За Директорії 

полковник УНР. Відомий як Василь Вишиваний. 1945 схоплений у Відні радянською секретною 

службою СМЕРШ і перебував під слідством у Карлсбадській тюрмі. 1947 вивезений до Києва, помер 

18 серпня 1948 в тюремній лікарні Лук’янівської в’язниці. 
124
 Токаржевський–Карашевич Ян, князь (1885 – 1954), укр. дипломат, громадсько-політичний діяч, 

У 1918–1919 радник українського посольства в Туреччині, віце-міністр закордонних справ в уряді 

УНР. Автор багатьох наукових праць. Монархіст-гетьманець, пізніше – націоналіст, один зі 

співзасновників Українського Наукового Інституту у Варшаві. 
125
 Йдеться про статтю Євгена Онацького в паризькому "Українському Слові" від 10.Х.1937 р. 

"Імператорський орден св. Юра", до якого нібито мали належати архикнязь В. Габсбурґ, князь 

Токаржевський і Д. Донцов, що Донцов різко спростовує у "Вістнику" за 1937 рік // М. Л. З 

пресового фільму. – Т. 4, кн. 11. – С. 837 -840.  
126

 Рік відсутній. Дата встановлена за змістом листа. 
127 Тютюнник Юрко (1891–1929), військовий діяч, керівник повстанського руху на Україні. Генерал-

хорунжий армії УНР, командуючий (з 1919 року) Київською групою армії УНР.  У грудні 1919 – 

травні 1920 учасник "Зимового походу"генерала Омеляновича-Павленка. 1924 року на доручення 

Петлюри займався організацією антирадянського повстання ня Україні. Заарештований НКВД. 

Співавтор (разом з М. Йогансеном) сценарію фільму "Звенигора". Розстріляний 1929 року. Спогади 

Тютюнника під назвою "Революційна стихія" опубліковані у "Квартальнику Вістника", ч. 4, 1937. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%A0%D0%A8
http://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1948
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  Зі щирою пошаною 

       Ваш О. Ольжич 

3/ХІІ. 

P. S. Прикладаю теж один нарис з літ[ературного] життя на с[хідно]-у[країнських] 

з[емлях] в 1935 р.
128

 Хоч він і є в коректі, але не побачив і не побачить світу. Отже можна 

його видрукувати у "Вістнику", на що він заслуговує, з огляду на свій предмет (вершок 

постишевської політики) і не тратить актуальности, бо будується на незнаному в нас 

матеріялі. 

Коли б Ви його не хотіли друкувати, то прошу звернути мені. (Первісно він був 

призначений до "С[амостійної] Думки"]). 

       О.  

 

     № 39 

       18 січня 1938 р., бмн 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Пересилаю пару виписок з дуже бідної тепер "Літ[ературної] Газети"
129

. На всю силу 

розбубнюється вибори – чисто літ[ературного] матеріялу брак. 

Комбінація Косач – Липа – Гординський природня, але не життєздатна, думаю; як 

кожна патольоґія. 

До "апольоґетики", про яку пишете, не привязуйте ваги. Це "протоколювання окремої 

думки", яка не є ані міродайною, ані відповідальною. Тож з того не потрібно робити 

проблеми. 

  Щиро вітаю Вас 

       О. Ольжич 

18/І.38. 

 

     № 40  

       2 березня 1938, Прага (п. ш.) 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Про хворобу Мосендза нічого не знав. Постараюся вияснити ситуацію, чи сам чи 

хтось інший його побачить. Напишу Вам незабаром. 

Щодо фотоґрафії, то не думаю я, що вона спричинилась би до пізнання мого 

літературного я, тож не беріть мені, прошу, за зле, що її не висилаю. Гадаю, що Ви мене тут 

добре розумієте. Зі щирими привітаннями. 

       Ваш О[льжич] 

2/ІІІ.38. 

P.S. Дістав тільки що "Де шукати..."
130

 Думаю, що ця книжка буде мати в нашому 

житті поважну функцію. 

 

                                                           
128

 ОЛЕ. Червоні сторінки. (З літературного "життя" на В. Україні) // Вістник, 1938. – Т. 1, кн. 1. – С. 

40-46. 
129
 М.Л. З пресового фільму // Вістник, 1938. – Т. 1, кн. 2. – С. 153. 

130
 Брошура Д. Донцова "Де шукати наших історичних традицій", видана у "Книгозбірні Вістника", 

Львів, 1938. 
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     № 41 

       19 березня [1938], бмн 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Довідуюсь, що Мосендз почуває себе краще та має вийти з лікарні. Ним там, як я чув, 

опікуються. 

Прикладаю для "Вістника" замітку про Еспанію
131

; рівнож відпис одного віршу з 

"Л[ітературної] Г[азети]" – який вартий нашої уваги, бо є свого роду вершком "соціяльно 

замовленої" продукції. 

Пишете Ви мені, що якийсь мій вірш загубився в друкарні. Це мусить бути 

непорозуміння – я ніякого не посилав 

  Щиро вітаю 

       О. Ольжич 

19/ ІІІ. 

 

     № 42        

       31 березня [1938] р., бмн 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Ваш лист з 28.ІІІ. дістав. Теж "Н[ову] Зорю"
132

. Дякую. 

Атаки на "Вістник" (за винятком їх донощицького елементу), уважаю, були вкінці і 

будуть тільки позитивом. Коли потвори інтелєкту і національної моралі так активізуються і 

єднаються для штурму журналу і Вашої особи, то не можна це сприймати інакше як 

сатисфакцію. Так це бере весь чогось вартий український загал і немає в цьому питанні двох 

думок.  

Про характер голосів з цього боку Вам вже писав. Шкода, що сталося те, що сталося. 

Між молоддю багато говорилося з приводу Вашої відповіді
133

 і коли в самому предметі рація 

визнається за Вами, то самий тон і деякі узагальнення статті справили прикре вражіння. Бож 

питома вага і рівень "апольоґій" не були такі, щоб жадали аж такої відповіді. Продовження 

цього роду дискусії без сумніву відчулось би дуже болюче. 

Так і не знаю, про який мій вірш іде мова. Певне це якась стара річ, що залежалася у 

редакційній теці. В такому разі не варто їй і бачити світу. 

Сподіваюсь, що з часом зможу надіслати Вам щось свіже – наразі дуже далекий від 

лірики. 

  Щиро Вас вітаючи, 

       Ваш О. Ольжич 

31/ ІІІ. 

 

                                                           
131
 Можливо, йдеться про замітки під криптонімами: З. Вплив московської літератури на занепад 

Еспанії // Вістник, 1938. – Т. 2, кн. 5. – С. 348 – 350; та –Н. Досвід еспанських подій в оцінці 

французьких фахівців // Там само – С. 361 – 362. 
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 "Нова Зоря" – тижневик, двотижневик, орган Української Християнської Організації. Виходив у 

Львові 1926 – 1938 рр.і  Станіславові 1938 – 1939 рр. 
133
 Можливо, йдеться про полеміку з "Новою Зорею", де був уміщений лист В. Шемета, – відповідь 

М. Андрусяка "На галицькому загумінку" та статтю Донцова "Між молотом а ковалом", опубліковані 

у "Вістнику", 1938. – Т. 2, кн. 5. – С. 369 – 386. 
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     № 43 

       10 червня 1938 р., Прага
134

 

  Високоповажаний Пане Докторе! 

Як заінтересована особа, прошу Вас видрукувати ласкаво у "Вістнику" спростування 

листа пані Н. Ґеркен-Русової в справі брошури "Свято Імперії – день укр[аїнської] фльоти"; 

текст цього спростування має і передасть Вам п. Р-о.
135

 

  З правдивою до Вас пошаною 

       Олег Кандиба 

Прага, 10. VІ. 38. 

 

 (Вступна стаття, підготовка листів до друку та примітки Галини Сварник)  

 

Опубл.: Сварник Г. Листи Олега Ольжича до Дмитра Донцова / Галина Сварник // 

Українські проблеми – Київ, 1994. – Ч. 4-5. – С. 128-146 [стаття та текст 43 листів]. 

 

 

 

                                                           
134
 Єдиний лист, від якого зберігся також конверт з поштовим штампом 12.06.38 р., Львів. 

135
 Лист Української Академічної громади в Празі від 4 червня 1938 зберігається в архіві Донцова. 

Розділ V. 2. Листи редакцій, товариств, організацій. 

Текст спростування був уміщений у "Вістнику", кн. 6, т. ІІ за 1938 рік. Конфлікт виник між УАГ та 

Наталією Ґеркен-Русовою через авторство брошури та ідеї Свята українського моря, влаштованого 

студентами в Празі у травні 1937 року. 


