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Загальні дані
Короткий зміст:

Фонд складається зі щоденників та статтей Євгена Дометійовича Онацького (1894-1979) –
українського журналіста, науковця, громадського діяча. До складу фонду входять також газетні
витинки головним чином із італійських та німецьких, а також американських, канадських, російських,
французьких і словенських газет, які пов’язані з політичними та історичними подіями, що відбулися
на території України в 1919-1921 рр. та 1937-1941 рр.
Фізичний опис:

1,5 лінійних фути (3 коробки документів)
Мова:

Головно українська, італійська, німецька, а також англійська, російська, французька, словенська

Організація фонду
Фонд зорганізовано в трьох серіях:
Серія I: Щоденники та статті, 1932-1938, недатовано
Серія II: Газетні витинки, 1919-1941

Зміст
Основний масив фонду складається зі щоденників та статтей Євгена Онацького. До складу фонду
входять також газетні витинки (головно з італійських та німецьких, а також інших европейських
газет), за 1917-1921 рр. та 1937-1941 рр., які були зібрані та упорядковані Євгеном Онацьким та
мають безпосередній зв’язок з тогочасними політичними та історичними подіями, що відбувалися на
території України.
Біографічна довідка:
Євген Дометійович Онацький (1894-1979) - український науковець, журналіст, громадський діяч,
народився в містечку Глихів, тепер Сумська область. Закінчив гімназію зі срібною медаллю в
Кам’янці-Подільському. У 1912-1917 рр. навчався на історично-філософському факультеті
Київського університету та був членом НТШ. У 1920 р. Онацький разом із дружиною перебрався до
Рима, де став головою української дипломатичної місії та був редактором La voce del Ucrania. У
міжвоєнний час активно дописував до таких видань, як-от Розбудова нації, Новий клич, Новий шлях,
був кореспондтентом газет Діло, Свобода, Новий час та Український голос. Від 1936 до 1940 рр.
викладав українську мову в Неаполі. Від 1940 до 1943 рр. викладав у Римському університеті. У 1943
р. Онацького ув’язнили німці, спершу перебував у в’язниці в Італії, а згодом у Берліні. Емігрував до
Аргентини після Другої світової війни. У 1947 р. був редактором та директором видання Наш клич,
альманаху Відродження і місячника Дзвін, а також засновником Спілки українських науковців,
митців та письменників у Буенос-Айресі. Упорядкував восьмитомну «Українську малу

енциклопедію». У 1953 р. Онацького призначили головою Української центртальної репрезентативи в
Аргетині, а протягом 1960-1963 рр. головував її Головною Радою. Євген Онацький помер 27 жовтня
1979 року в Буенос-Айресі.
Короткий опис
Фонд зорганізовано у двох серіях.
Перша серія складається з кількох статтей та щоденників Євгена Онацького, написаних у 1932-1938
рр. У щоденниках Євгена Онацького передруковано кілька його статтей, а також листи Євгена
Коновальця, Дмитра Андрієвського, Володимира Мартинця, Миколи Сціборського, Володимира
Кедровського, Костя Кисілевського, Олега Ольжича, Мілени Рудницької та інших. До другої серії
входять газетні витинки головним чином із різноманітних італійських і німецьких газет, також
витинки із американських, канадських, словенських газет, зібрані й упорядковані у зошити Євгеном
Онацьким. Газетні витинки стосуються українських політичних та історичних подій і охоплюють
періоди 1919-1921 рр. та 1937-1941 рр.

Правила користування фондом
Обмеження доступу

Даний фонд обмежень не має.
Обмеження на використання

Дозволяється робити поодинокі ксерокопії для дослідницьких потреб.
Наукове Товариство ім. Шевченка зберігає тільки право фізичної власності матеріалів. Авторські
права залишаються за автором/фондоутворювачем або за його спадкоємцями. Відповідальність за
дотримання вимог авторських прав залишається за дослідником.
Посилання на матеріяли фонду

Назва документу; дата (якщо її зазначено); Фонд Євгена Онацького; номер коробки та течки; Архів
Наукового товариства ім.Шевченка в Америці.

Походження і придбання
Нема відомостей.

Предметні гасла
Фонд заіндексований в каталозі бібліотеки Наукового Товариства ім Шевченка згідно з наступними
предметними рубриками:
Onats’kyi Ievhen, 1894-1979
Journalists

Опрацювання фонду / Опис
Надходження: 1985
Опрацював Остап Кінь у 2013 році
Опис склав Остап Кінь у 2013 році

ОПИС
Коробка

Течка

Серія І: Статті та Щоденники, 1932-1938, недатовано
Статті, недатовано:
«Сіль в українському побуті і обрадовості», витинка,
ксерокопія, недатовано
«Сорочка в українській обрядовості», витинка, ксерокопія,
недатовано
Щоденники, 1932-1938:
«Записки українського журналіста. Рік 1932», машинопис, 1932
1933, машинопис
1934, машинопис
1935, машинопис
1936, машинопис
1937, машинопис
1938, машинопис

Коробка 1, Течка 1
Коробка 1, Течка 1
Коробка 1, Течка 2-3
Коробка 1, Течка 4-5
Коробка 1, Течка 6-7
Коробка 1, Течка 8-9
Коробка 2, Течка 1-2
Коробка 2, Течка 3-4
Коробка 2, Течка 5

Серія ІІ: Газетні витинки, 1919-1941
Витинки з різних газет

Витинки з італійських газет, червень-вересень, 1919
Витинки з італійських газет, січень-лютий, 1920
Витинки з італійських газет, березень-червень, 1920
Витинки з італійських газет, січень-листопад, 1921
Витинки з різних газет (італійські, німецькі, французькі, канадські,
американські, російські газети), 1937-1940
Витинки з різних газет (американські, хорватські, німецькі, італійські,
словенські газети), 1940-1941

Коробка 2, Течка 6
Коробка 2, Течка 7
Коробка 2, Течка 8
Коробка 3, Течка 1
Коробка 3, Течка 2
Коробка 3, Течка 3

