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ської літератури. В 1916 р. закінчив православну духовну семінарію 
в Харкові, в 1917 – 1918 рр. навчався на фізико-математичному фа-
культеті Харківського університету, але студії через війну і револю-
цію довелося перервати. Мав намір закінчити математичну освіту за 
кордоном. 

В березні 1918 р. через Сибір перебрався на Далекий Схід, але в 
Америку не потрапив. Три місяці влітку 1918 р. проживав у Японії. 
Повернувся тоді до Владивостоку, потім майже 10 місяців працю-
вав в Морському штабі Сибірської флотилії, коротко – в Управлінні 
Владивостоцької митниці. Далі перейшов до Військового суду, під 
час роботи в якому тимчасово працював журналістом в Сибірській 
телеграфній Агенції. Після звільнення з суду у 1919 р. повністю за-
йнявся журналістською діяльністю. 

Праця в часописах, подорожі по краю дали великі можливості 
для пізнання політичних подій на Далекому Сході та для знайом-
ства з учасниками подій, збагатили його знанням подій, допомогли 
при написанні нарисів про добу інтервенції на Далекому Сході. 

Познайомився із чільними діячами українського національного 
руху «Зеленої України», а дещо пізніше із українським консулом 
на Далекому Сході – П. Твердовським, роботі консуляту присвя-
тив окрему публікацію3. Брав участь в різних організаційних захо-
дах українського уряду «Зеленої України», активно співпрацював 
з українським щоденником «Щире Слово» (м. Владивосток, 1919 
– 1920) та з іншими українськими виданнями. В той же час майже 
півтора року до жовтня 1922 р. працював в місцевій «Вечерней Га-
зете». В 1922 р. видав 21 число політичного тижневика «Полезные 
Известия», що містила також матеріали на українські теми. 

 За кілька дні до зайняття червоними Владивостоку восени 1922 
р. І. Світу вдалося виїхати пароплавом до Харбіну (Маньчжурія). 
Там провів майже 10 років і написав чимало праць. Деякий час 
І. Світ займався історичною та економічною тематикою Далеко-
го Сходу. Численні статті на економічні та фінансові теми Маньчжурії 
(головно, про Південно-Китайську залізницю) опубліковані у часописах 
«Экономический Вестник Маньчжурии» (1923 – 1924), «Коммерческий 
телеграф» (Харбін), «Har bin Commercial Post» та ін. Декілька ви-
йшло окремими виданнями4, а також англійською та японською мо-
вою. Але більшість зібраних результатів досліджень не були опуб-
ліковані. 

Від 1926 р. Світ приймав активну участь у громадському україн-
ському житті в Харбіні. Працював в ревізійній комісії місцевої пра-
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вославної Української парафії, філії т-ва «Просвіта», брав участь 
також в заходах налагодження зв’язків з українцями за межами 
Маньчжурії5. 

В 1929 – 1930 рр. разом з І. Паславським редагував окрему сто-
рінку «Українське життя» при популярному китайському тижневи-
ку «Гун-бао» (Харбін), що виходив китайською та російською мова-
ми. Всього вийшло 72 сторінки6. 

З ініціативи Української Національної Колонії постала у Харбіні 
газета «Маньчжурський вістник», перше число якої побачило світ 5 
вересня 1932 р. Всього вийшло 199 чисел. Двомовний інформацій-
ний тижневик містив передруки із «Діла», «Свободи», «Тризубу» 
про Радянську та Західну Україну, важливі відомості про україн-
ську громаду на Далекому Сході, особливо в Маньчжурії, підтриму-
вав уряд УНР в екзилі. З 1934 р. там публікуються статті її головно-
го редактора І. Світа до історії українських поселень на Далекому 
Сході7. 

Він надсилав свої дописи та статті на далекосхідні теми до укра-
їнської преси в Галичині, Європі та Америці. Активно співпрацював 
в «Ділі», вийшло по одній статті в «Літописі Червоної Калини»8 та 
в «Калєндарі-Альманасі Червоної Калини»9 у Львові. Крім того, ін-
тенсивно дописував до «Свободи» та інших видань. 

Протягом наступних років І. Світ готував свої історичні праці, 
збираючи матеріали про історію українського руху в Азії. Продо-
вжував свої студії над проблемами «Зеленої України», зібрав понад 
1000 нотаток з преси про українське життя в Харбіні починаючи з 
1903 р.

Від 1934 р. працював над фундаментальною працею – «Історією 
українського руху в Азії». Під впливом Ю. Липи він почав розгля-
дати історію цього руху не з моменту прибуття туди перших пере-
селенців в кінці ХІХ ст., як це робилося досі, а від часів Чингіз-хана, 
тобто від середини 13 ст., коли в Монголії опинилися перші україн-
ські засланці. Своєю основною науковою темою він вважав історію 
українських подорожей і поселень на Далекому Сході. В середині 
1960-х рр. був підготовлений до друку перший том великою моно-
графії, який охоплював період з 1248 до 1890 р., було закінчено ІІ 
том (1890 – 1922) та зібрано документальний і мемуарний матеріал 
для ІІІ тому (1922 – 1949).

Політичні обставини примусили Івана Світа виїхати з Харбіна 
до Шанхаю (Китай), куди приїхав 22 липня 1941 р. Тут він зайнявся 
своїм філателістичним підприємством, продовжував праці з про-
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блем «Зеленої України» та історії українського руху на Далекому 
Сході, готував їх до друку, збирав допоміжний матеріал. 

Восени 1941 р. І. Світ був обраний головою ревізійної комісії 
Української організації в Шанхаї. Невдовзі дійшло до непорозумінь 
в організації, склав обов’язки голови ревізійної комісії і відійшов від 
громадської роботи. Займався редакторською діяльністю в часопи-
сах «Call of the Ukraine» (1941 – 1942)10 та «Український голос на 
Далекому Сході» (1943 – 1945). Час війни для нього був дуже на-
пружений, працював для прожитку, займався науковими студіями. 
Більшість цих матеріалів довелося знищити на початку 1945 р. Були 
підготовлені також матеріали для Української Далекосхідної енци-
клопедії.

В 1946 р. І. Світ знову вступив до громадської організації «Укра-
їнська національна колонія» (УНК) в Шанхаї, в 1947 р. очолив її 
канцелярію, а в кінці липня 1948 р. на загальних зборах був обраний 
головою управи. Від осені 1948 р. управа на чолі з І. Світом коорди-
нувала евакуацію українців з цілого Китаю та ліквідацію організації. 
23 лютого 1949 р. на останньому засіданні вирішено книгозбірню ві-
діслати до Аргентини, а архів – до США. 

29 квітня 1949 р. І. Світ разом з дружиною залишив Шанхай і 
вилетів на о. Формоза (тепер – Тайвань). Займався науковими до-
слідженнями в книгозбірнях університету м. Тайпей і Тайванського 
музею. Після майже двохлітнього перебування підготував більше 
тисячі сторінок рукописних матеріалів. Зібрав матеріали до «Історії 
«Зеленої України», підготував текст «Географії «Зеленої України», 
заклав підґрунтя до першої частини «Історії українського руху в 
Азії». Досліджував там в англійських, французьких та китайських 
джерелах документи про перебування гетьмана Дам’яна Много-
грішного в Селенгінську (Зелена Україна). Рукопис «Дам’ян Мно-
гогрішний, гетьман України, на засланні на Сибіру, 1672 – 1701» 
зберігається в його архіві, а коротку доповідь про гетьмана Світ ви-
голосив на засіданні історичної секції УВАН 2 червня 1962 р.

В кінці лютого 1951 р. виїхав з Формози через Японію до США, 
залишивши Далекий Схід після 33 років перебування. 

7 жовтня 1951 р. І. Світ був оформлений старшим науковим спів-
робітником УВАН у США. Відтоді активно співпрацював з Акаде-
мією в Нью-Йорку, зокрема в історичній секції, багато разів висту-
пав із серіями доповідей на історичні теми з українського життя в 
Азії, а також на економічні та бібліографічні теми11. Був обраний 
член-кореспондентом та дійсним членом УВАН у США12, секрета-
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рем її комісії по вивченню історії української еміграції в Америці. 
Тісно співпрацював із редакцією «Українського історика», був дій-
сним членом Українського історичного товариства13. Помер 8 берез-
ня 1989 р. в м. Сіетл (шт. Вашингтон), проживши неповних 92 роки.

Наукові зацікавлення Івана Світа лежать в двох ділянках: історія 
українського життя в Азії та історія української еміграції взагалі.

Одна з перших друкованих праць І. Світа про український Да-
лекий Схід витримала кілька видань14. Для історика українського 
життя і еміграції в Азії важливими будуть праці І. Світа «Україн-
ський національний дім» (Харбін, 1936)15, «Мапа Зеленої Украї-
ни» (Харбін, 1937). У перші повоєнні роки появився нарис «Зелена 
Україна»16 

«Монументальною» називали неодноразово головну друковану 
працю Івана Світа – мемуари «Українсько-японські взаємини»17. 
Вона спершу друкува лася уривками протягом чотирьох років в лон-
донському журналі «Визвольний Шлях», мала вийти там окремою 
відбиткою, але появилась як видання Українського Історичного То-
вариства в Нью-Йорку в 1972 р.

Праця І. Світа «Українсько-японські взаємини» базується на 
його особистих спостереженнях, нотатках в щоденнику за 1929 
– 1946 рр., листуванні, численних виписках з тогочасної місцевої 
преси, архівних матеріалах (зокрема, нотатках архіву Українсько-
го консуляту в Харбіні та ін.), мемуарній та науковій літературі, зі-
браних, в основному, в 1920 – 1945 рр. В ній автор змальовує гро-
мадсько-політичне, економічне та культурне життя організованих 
українців Далекого Сходу на тлі тогочасної політично-економічної 
ситуації та ставленні до українців японських офіційних чинників. 
Кожен згадуваний автором факт або подія підтверджується поси-
ланням на відповідні документи та джерела.

У вступі подано загальний огляд японської історії, напрямки 
японської політики, зацікавлення японців національним питанням 
в Європі, описано ставлення японців до українців в різні періоди. 
Сама книга умовно складається із трьох частин: перша – огляд різ-
них історичних подій, на тлі яких автор розглядає події на Далекому 
Сході; друга – період від 1932 по 1941 рр. (організація української 
національної колонії та діяльність українських інституцій); третя – 
українське життя на Далекому Сході у період Другої світової війни 
(1939 – 1945) та після її закінчення в Азії та евакуації українців з 
Китаю. 

В часописі «The Ukrainian Quarterly» появлялись його статті18 та 
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численні рецензії англійською мовою на видання про історію Укра-
їни, Росії і Радянського Союзу. 

Крім того, в часописі «Свобода» (Джерзі Ситі, Н.-Дж.) опубліку-
вав серію із 12 статей циклу «Українці в Азії»19. 

Окремі розвідки на церковну тематику вийшли друком в «Пра-
вославному Календарі»20 та «Науковому Збірнику УВАН»21. 

Нариси його великого рукопису «Географія Зеленої України» 
були опубліковані в часописах «Свобода»22, «Український Проме-
тей» (Детройт)23 в 1952 р. та дещо пізніше в часописі «Гомін Украї-
ни» (Торонто)24. 

У «Ювілейній книзі Українського Народного Союзу: 1894 – 1954 
рр.» є публікація І. Світа «Український потенціял в Азії»25, де подав 
статистичні відомості про українців Сибіру, Середньої Азії (Туркес-
тан, Казахстан) та Далекого Сходу за 50 літ.

І. Світа як дослідника Далекого Сходу було залучено до співпраці 
в українських енциклопедіях. До І. Світа звертались за уточненнями 
про Маньчжурію автори Української Загальної Енциклопедії26, хоча 
в УЗЕ в гаслах про Харбін та про Маньчжурію автора не вказано27. 

В «Енциклопедії Українознавства» І. Світ постійно співпрацював 
з її редактором В. Кубійовичем. У післяслові вказано, серед інших, 
що «в опрацюванні матеріалів до окремих розділів брали участь: 7. 
Країни, оселі: .... І. Світ...»28, який підготував серію статей до гаслової 
частини. У статті про Зелений Клин29 спільно із В. Кубійовичем 
підготував розділ «Історія і заселення» (с. 772-774), самостійно – 
«Українське національне життя» (с. 776-777).

Спільно із В. Кубійовичем та О. Оглоблиним написав статтю 
про Сибір30: у розділі «Українці у Сибіру» О. Оглоблина є підрозділ 
«1917-20 рр.» з підписом І. Світа (с. 2790-2792), а в списку літератури 
(с. 2786) – посилання на його працю31. В архіві І. Світа в УВАН є 
машинопис гасел «Сибір» до «Енциклопедії Українознавства», а 
стаття «Центральна Азія» в друк, мабуть, на пішла. 

І. Світ написав другу половину статті про Китай – «Українці 
в Китаї»32. В гаслі про «Манджурський вісник»33 згадано його як 
головного редактора часопису. В статті про Японію А. Жуковського34 
використано ілюстрації із книги І. Світа «Українсько-японські 
відносини». Згадано «Манджурський вісник» і редактора І. Світа (с. 
3979), а в списку літератури – згадану вище книгу. 

В англомовній «Енциклопедії України» в спільній статті про 
Китай, правдоподібно, йому належить не підписаний підрозділ 
«Ukrainians in China»35. Стаття про Далекий Схід36 була підготовлена 
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спільно із В. Кубійовичем. В списку літератури згадано працю І 
Світа «Украинский Дальний Восток» (1934).

У 1964 році в Лондоні вийшла невелика книга І. Світа «Суд над 
українцями в Читі»37 про т. зв. Читинський процес (грудень 1923 – 
квітень 1924) над керівниками українських громад, преси й освіти. 
Тривалий час цей процес залишався маловідомим фактом в історії38. 
Це було потужним ударом по національно-визвольному руху українців 
Сибіру і Далекого Сходу, який фактично був першим кроком до репресій 
проти українців Радянського Союзу. Як підкреслює І. Світ, «суд у Читі 
був розправою над українцями за патріотизм і ідейне ставлення до своєї 
далекої Батьківщини, за симпатії до визвольної боротьби України». 
Ця книга передрукована в скороченому вигляді із коментарем Ол. 
Макара у збірнику «Українська діаспора»39.

Велика частина напрацьованих за десятиліття матеріалів, на 
жаль, не побачила світ. В архіві Івана Світа в УВАН зберігається 
рукопис «Літопису українського життя в Азії» – понад 700 нотаток 
з далекосхідної преси, головно Харбіна за 1903 – 1923 рр., з великою 
передмовою. Там же є нотатки до «Історія українського життя в Азії», 
статистика та нотатки про Зелену та Сіру Україну, машинописи: 
«Коротка історія Українського руху в Азії», «Географія Зеленої 
України» та ін.; листування із В. Міяковським стосовно долі 
архіву, із Л. Биковським (1952 – 1954, 1972 – 1973, 1974 – 1977), 
А. Котовичем, В. Січинським, Д. Чижевським; Ю. Каменецьким, з 
академічними установами та ін. Ці безцінні матеріали ще чекають 
свого дослідника.
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ЛИСТУВАННЯ БОГДАНА КЕНТРЖИНСЬКОГО 
В А РХІВІ ОУН У КИЄВІ

У статті подано стислу характеристику епістолярних дже-
рел відомих діячів націоналістичного руху, які зберігаються в архіві 
ОУН у Києві. Автор детально зупинився на аналізі листів Богдана 
Кентржинського, вивчення яких дає змогу відтворити тогочасні сус-
пільно-політичні обставини, діяльність ОУН на теренах України і 
за кордоном, а також маловідому на сьогодні постать українсько-
го історика, журналіста, члена Проводу українських націоналістів 
(ПУН)  Б. Кентржинського.

Ключові слова: Б. Кентржинський, ПУН, «Українське Слово», 
скандинавський сектор.

In this article author provides a condensed characteristics of the 
epistolary sources of famous nationalist movement’s figures, preserved in 
OUN’s archive in Kyiv. Author also provides a detailed analysis of Bohdan 
Kentrzhynsky’s letters, which gives an opportunity to reproduce social 
and political circumstances of that time, OUN activity in Ukraine and 
abroad, as well as little known at present day figure of Ukrainian historian, 
journalist, LUN member  B. Kentrzhynsky.

Key words: B. Kentrzhynsky, LUN, Ukrajinske Slovo, Scandinavian 
sector.

Архів ОУН існує у Києві з середини 1990-х років. Відновлена 
в 1991 р. Українська Держава створила можливість Організації 
українських націоналістів вперше легально діяти в Україні. У 1993 
р. ОУН була зареєстрована Міністерством юстиції України як гро-
мадська організація. Відтак розпочинається процес поступового по-
вертання організаційних документів з попередніх років із закордону 
до України.

Архів ОУН у Києві – одна з найбільших в Україні недержавних 
установ, де зберігаються документи з історії українського націона-
лізму та українського національно-визвольного руху в ХХ столітті. 
В архіві зберігається декілька десятків тисяч документів Організації 
українських націоналістів та інших українських політичних партій 
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і організацій. Хронологічно документи висвітлюють період від по-
чатку 1920-х рр. і до теперішнього часу. Документи ОУН, що зна-
ходяться в архіві становлять дві великі групи: перша – це докумен-
ти єдиної організації (до початку Другої світової війни); друга – це 
переважно документи ОУН під проводом Андрія Мельника (після 
розколу ОУН в 1940 р.) та ідейно близьких їй організацій. Пере-
важну більшість складають документи про діяльність ОУН на емі-
грації і менша частина документів походить з українських земель. 
Документи з України відносяться головним чином до періоду 1941 
– 1942 рр., а також до останніх 15 років, коли ОУН почала легально 
діяти в Україн і.

За хронологією більшість документів архіву датовано повоєн-
ними роками. Відносно невелику кількість документів періоду до 
1945 року можна пояснити тим фактом, що до закінчення Другої 
світової війни ОУН у Європі діяла нелегально. Але тим не менш, в 
Архіві ОУН у Києві є чимало цікавих документів довоєнного і во-
єнного періоду. Вони потрапили до архіву ОУН, в своїй більшості, 
з приватних архівів провідних діячів організації. Велику роботу по 
збиранню таких матеріалів провели, насамперед, колишні секретарі 
Євгена Коновальця Олекса Бойків та Михайло Селешко, а також 
колишній секретар Андрія Мельника Михайло Мушинський. Їм, 
зокрема, вдалося зібрати значну частину листування полковників 
Є. Коновальця і А. Мельника. Так наприклад, в особистому архіві 
члена ПУН Дмитра Андрієвського зберігалися понад 270 листів Є. 
Коновальця до Д. Андрієвського та копій листів Андрієвського до 
Коновальця1. Наразі ці матеріали знаходяться в Архіві ОУН у Ки-
єві. Окрім того, в архіві зберігаються листи інших видатних діячів 
українського націоналістичного руху: Дмитра Донцова, Володи-
мира Мартинця, Миколи Сціборського, Омеляна Сеника, генерала 
Миколи Капустянського, Михайла Колодзінського, Романа Сушка, 
Богдана Кентржинського, Олега Штуля, Ореста Чемеринського, 
Степана Бандери, його брата Олександра Бандери, Ярослава Стець-
ка та інших. Багато також листів (переважно повоєнного періоду) 
відомих українських військових діячів, генералів: Андрія Вовка, 
Михайла Крата, Михайла Омеляновича-Павленка, Бориса Палія, 
Всеволода Петріва, Миколи Садовського, Костянтина Смовського, 
Павла Шандрука, Олександра Удовиченка та ін.

В фондах архіву є і документи українського історика, журналіс-
та, члена Проводу українських націоналістів (ПУН) Богдана Кен-
тржинського. В наші дні, нажаль, особа Богдана Кентржинського 


