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Степаніцина Анастасія, школа ім. Олега Ольжича 
 
Ставлення сучасної молоді до героїв українського 
визвольного руху: Олег Ольжич 
 
Поета Олега Ольжича знають сьогодні в Україні хіба що окремі фахівці, 

але популярність його імені безпечна. Це, мабуть, і тому, що він був сином 
славного, відомого всій Україні поета Олександра Олеся. 

Ольжич – один з найяскравіших представників вогняної музи творців-
націоналістів "празької школи". І його, як багатьох своїх синів і дочок, рідна 
нація сприймала через окуляри марксистсько-ленінської ідеології, як ворога. 
Його доля та чин або зовсім замовчувались, або потворно перекручувались. 
Вороги України вбачали велику небезпеку у його творах. 

Дякуючи процесу морально-етичного оздоровлення радянського 
суспільства, повертаються поволі до свого матірного лона й поети 
української еміграції. Для розуміння їхньої долі варто нагадати 
загальновідому істину: ніхто ніколи з доброї волі рідної землі не залишає. Так 
сталося й з Олегом Кандибою, пізніше - поетом Олегом Ольжичем. 

Житомир – рідне місто поета. Саме тут він народився 8 липня 1907 року. 
Батько Олега – відомий український поет Олександр Олесь (Олександр 
Іванович Кандиба) був нащадком давнього козацького роду. Мати – Віра 
Антонівна Свадковська: в її жилах, окрім української, текла ще білоруська і 
грецька кров. За освітою – вчителька, викладала мови, втім, українською так 
повністю не оволоділа. Сім’я була інтелігентна, українофільська. Малий Олег 
виховувався, отже, в українському дусі. 

Світлоокий білявий хлопчик одразу підкорив серця батьків, родичів, 
сусідів: його любили всі. До того ж він рано виявив неабиякі здібності – 
почав вільно читати на третьому році життя, а маючи п’ять, написав п’єсу з 
козацьких часів. Малював, добре грав на піаніно і на скрипці. Змалку 
пророкували йому велике майбутнє. 

Він зростав і формувався в бурхливій атмосфері революційних подій 
1917-20 років. На його очах творилася Українська Народна Республіка, 
народилася і померла надія на закріплення здобутої держави. І хоч Олег був 
тоді ще малим, це залишило глибокий слід у його юній душі. Він зазнав на 
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собі всіх "принад" нової більшовицької навали: голод, холод. Олег часто 
ходив на далекі села вимінювати за різні речі картоплю й борошно. Інколи 
він у сніговій та холод ніс на плечах тяжкий мішок, щоб так-сяк 
прохарчуватися в часах післяреволюційної розрухи. 

У січні 1923 року Олег з матір’ю, завдяки клопотанням Олександра 
Олеся виїжджають з України до батька у Берлін, а звідти – у Чехословаччину. 

Склавши успішно у 1924 р. у Празі гімназіальну матуру (іспит зрілості в 
середній школі), Ольжич інскрибується на філософський факультет славного 
Карлового університету. 

В літньому семестрі 1928-29 академічного року Ольжич захистив 
докторат з археології в Карловому університеті. Тема його дисертації була 
"Неолітична мальована кераміка Галичини". 

Перед ним, інтелігентним, обдарованим, вродливим, відкривалися чудові 
перспективи. Олег Кандиба від початків своєї наукової кар’єри заявив про 
себе як про фахівця зі слов’янської археології, був запрошений на працю до 
престижного Гарвардського університету. Під псевдонімом Олег Ольжич він 
впевнено і відразу виступив на сторінках тодішньої періодики, зокрема 
"Літературно-наукового вісника", цілком сформованим і, безперечно, 
блискучим поетом. 

Досвід вченого-археолога він набував на різних археологічних розкопках 
і працюючи в музеях Чехословаччини, Галичини, Югославії, Австралії і т.д. 
Участь у міжнародних археологічних симпозіумах і конференціях, а також 
безпосередня праця на терені розкопок здобули йому незабаром ім’я 
першорядного спеціаліста зі слов’янської археології. Одна за одною виходять 
різними мовами його праці з цієї ділянки. Та наукова діяльність Кандиби не 
обмежувалась археологією, а охоплювала також історію, етнографію, 
етнологію, літературу та інші дисципліни. 

Отже, перш ніж стати поетом, Кандиба-Ольжич був загальновизнаним 
археологом. Можна з певністю сказати, що за нормальних умов життя і праці 
з нього б виріс вчений світового рівня. 

Можна припустити, що поетичний талант успадкував Ольжич по 
батькові, хоч шляхом його поетики він свідомо не пішов. Крім псевдонімів 
Олег Ольжич, О.Лелека, Олег Кандиба ще вживав – Й.Запоточний, 
Д.Кардаш, К.Констянтин. У поезії переважав Олег Ольжич. Олег завжди 
пишався тим, що "був киянином". Та й саме його прибране прізвище 
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"Ольжич" означало "син Олега", київського князя, що згадується у літописах 
як "Ольг". 

У лютому 1929 року у Відні постає Організація Українських 
Націоналістів (ОУН) під проводом Є.Коновальця, яка об’єднала всі 
національно-свідомі українські сили в один кулак. В цьому ж 1929 році і Олег 
Ольжич стає членом ОУН. 

Невдовзі після вступу до лав ОУН, Олег Ольжич завдяки своїй ідейності 
та самовідданій праці, став одним із найвизначніших керівників Організації. 
Спочатку він очолював культурно-освітню референтуру. Олег став одним із 
багатьох, хто повірив в український націоналізм, посіяний геніальною рукою 
Тараса Шевченка на "вбогій ниві" України. 

Ольжичеві в 1929-30 роках довелося зробити свій перший вибір. Олег 
став на роздоріжжі, дві дороги розходилися в різні боки: наука і політична 
діяльність, боротьба за Україну. 

Як перед доцентом одного з найвідоміших американських університетів, 
перед Ольжичем відкривалися перспективи безтурботної, в еміграційних 
умовах, наукової кар’єри. Але Ольжич заглушивши в собі Кандибу, як його 
батько Олесь, в ім’я поета-лірика заперечив в собі ветеринара, не дозволив 
собі розмінюватись на кілька фронтів. Це був, мабуть, перший прояв 
особистого почуття відповідальності, свідомої жертвенності. Як археолог, він 
вивчав те, що найтриваліше в даній культурі – те, що переважало всі 
катастрофи історії. Як поет, він плекав твердий, лапідарний стиль. Як 
націоналіст, він плекав ті особисті якості, які дозволили б народові 
перетривати всі випробування жорстокої сталінсько-гітлерівської доби. 

Після смерті полковника Коновальця в ОУН відбуваються болючі 
процеси, спрямовані на роз’єднання. Олег Кандиба приєднався до 
мельниківців і у їх нечисленних лавах продовжував боротьбу за Україну. 

Коли під гаслами відродження національної гідності, давньої 
державності зародились в Італії й Німеччині фашистські рухи, це не 
залишило його байдужим. 

Це ставлення до "раннього" фашизму знайшло відбиття в поодиноких 
рядках і висловлюваннях Олега Ольжича. До того ж він ставився до фашизму 
не як політик, а як митець: сприймав його в естетичному аспекті. Олег 
Ольжич віддав данину фашизмові – як явищу масової культури. Але він 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 



48 Збірник науково-публіцистичних статей 

кардинально поміняв своє ставлення до німецького фашизму, коли 
пересвідчився, що фашизм – то не відродження й омолодження суспільства, а 
сконденсований вияв консервативності, ветхості, дикості європейської 
цивілізації. Фашизм не став і не міг стати Ольжичевою ідеологією саме через 
свою негуманність і неморальність. Фашизм возвеличував націю, але 
виключно власну, – і на шкоду іншим націям, у тому числі слов’янським. Це 
аж ніяк не влаштовувало українського патріота Олега Ольжича. Виявивши 
гітлерівські людожерські плани щодо слов’янства й українського народу, 
Олег Ольжич не вагався нітрохи: німецькому фашизму необхідно 
протистояти, з ним треба воювати, його слід побороти і розгромити.  

Олег Кандиба беззастережно і самозреченно сприйняв ідеї українського 
націоналізму. Джерельна чистота і по-справжньому великий талант були 
дороговказом, який не дав йому схибити обраному шляху. Навіть тоді, коли 
Україна стала велетенською ареною смертельного двобою двох 
найжорстокіших і найміцніших за всю історію людства режимів – 
буржуазного німецького фашизму та червоного московського комунізму. 

Революційна діяльність О.Кандиби була спрямована на побудову 
Української Самостійницької Держави. 

У політиці Ольжич є прикладом жертовної діяльності в ім’я державного 
утвердження української нації. При першій можливості в "осінній день 
прозорий" 1941 року Олег Кандиба разом із першими похідними групами 
ОУН ступив на рідну землю для того, щоб всупереч волі німецького окупанта 
будити в народі свідомість приналежності до великої української нації. Коли 
фашисти окупували Київ, його рідний, любий до болю Київ, не міг Олег 
Ольжич відсиджуватися у підпіллі. З Житомира він прямує до Києва, проте 
на декілька днів затримується у Фастові. Разом з ним там був син Василя 
Стефаника – Юрій. Вони знайомилися з людьми, видавали газету. В столиці 
Олег Ольжич організовує громадське, господарське, політичне, мистецьке 
життя, налагоджує видання газети "Українське слово". Ім’я Ольжича було у 
всіх на устах – не тільки друзів, але й ворогів. Більшовики, коли відступали, 
залишили своїх агентів. Їм Ольжич стояв упоперек горла не менше, як 
гестапівцям. Враховуючи те, що в руках О.Ольжича "збігалися тоді нитки чи 
неповноти справ у тодішнім житті", він був призначений заступником Голови 
Проводу Українських Націоналістів. 

Усе це відбувалося на очах фашистів далеко не у згоді з намірами Рейху, 
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а отже, не могло проминути безкарно. Фінал відомий – мученицька смерть. 
Але й перед її загрозою Олег не схилив голови, бо знав, куди йде і заради 
чого. 

...Олег Ольжич трагічно загинув на початку червня 1944 року в казематах 
фашистського концтабору Заксенгаузен. Він, український підпільник-
революціонер, тримався мужньо і ... до кінця. 

Ольжичева художня спадщина кількісно невелика, але значима своїм 
духовним зарядом, вольовою напруженістю проекції майбутнього його 
рідної України. Творчість цього поета і вченого характеризується широтою 
тем і сюжетів, починаючи від праісторичних початків і закінчуючи нашою 
сучасністю. 

Силою різних обставин, передусім внаслідок великої політичної 
заангажованості, Олег Ольжич устиг видати тільки дві поетичні збірки: 
"Рінь" (1935) та "Вежі" (1940). Збірка "Підзамча" з’явилася у Празі вже після 
трагічної загибелі поета. 

Олег Кандиба став прикладом нової української людини – будівничого 
української державності і культури, а також незламного революціонера, який 
увійшов в історію України, як один із найвидатніших провідників 
українського революційного руху в 40-х роках. В теперішній незалежній 
Україні героїв визвольного руху вшановують, саме тепер їм віддають 
належне. Прикладом незламного борця за волю свого народу є і Олег 
Ольжич, він увійшов до історії українського революційного руху. 

Сучасна молодь в Україні з поезією Ольжича майже не знайома, але це 
питання часу. Сучасне українське суспільство лише починає осмислювати 
величність постаті О.Ольжича. Його самозречення в ім’я нації служитиме 
нам дороговказом на шляху розбудови України. 

Непохитну вірність ідеї, що нею горів О.Ольжич усе своє життя, 
засвідчив він своєю геройською смертю. Кожна чесна людина низько 
схилить голову над жертвою, що її приніс цей талановитий поет і вчений на 
вівтар своєї батьківщини. Про смерть таких борців, як Олег Ольжич, сказав 
болгарський поет Х.Ботев: "Хто за волю життя віддав – той не вмирає!" 

Героїчна доля, героїчне життя; здолавши смерть, Ольжич 56 років тому 
поринув у безсмертя. 

Забути О.Ольжича не маємо права: це одна з найсвітліших постатей 
української історії. О.Ольжич дає нам ключ не лише до розуміння непростого 
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нашого національного єства, а й до розуміння нелегкого нашого 
національного буття. 

Олег Ольжич, Євген Маланюк, Юрій Липа, Юрій Клен, Олена Теліга... 
Вивчаючи їхні душі, розуміючи велич їхніх ідей, ми краще розберемося і в 
минулому, і в сучасності, і в майбутньому. 

Ідеалами поезії Олега Ольжича стали: виховання в людині кращих рис – 
відваги, мужності, сили і т.д. 

Дослідження всієї спадщини поета допоможуть розкрити нові сторони 
його неординарної особистості, допоможуть вималювати чіткіше його 
власний портрет: поета, науковця, революціонера і портрет його героїчної 
доби. 

Ми не повинні забувати, що наша незалежність оплачена мільйонами 
безвинних жертв, геройським життям і смертю тисяч і тисяч подвижників, 
серед яких був Олег Ольжич. Сьогодні ми, українці, які стали громадянами 
своєї новонародженої незалежної держави мусимо шанувати пам’ять 
великого поета-революціонера Олега Ольжича-Кандибу. 

На сьогодні Фундація імені Олега Ольжича діє в Канаді, США, 
Великобританії, Австралії, Аргентині, Бразилії та Україні. 

Фундація імені Олега Ольжича спрямована на згуртування національно 
незалежної Української держави. Крім цього, вона покликана всебічно 
сприяти, в тому числі і матеріально, в одержанні освіти талановитою 
українською учнівською та студентською молоддю. 

Фундація, як об’єднання громадян, зареєстрована в Україні 18 травня 
1993 року. Унікальним явищем для всієї України стала єдина школа імені 
Олега Ольжича у м.Миколаєві, тим паче, що це на Півдні України. Ольжич і 
наша школа, наша школа і Ольжич – стало єдиним поняттям. Проведено було 
в зв’язку з цим чимало заходів, а найбільш яскравим серед них було 
відкриття в школі 5 березня 1996 року музею-кімнати Олега Ольжича 
"Цитаделя духа" у школі № 1 ім. О.Ольжича. Його відвідало чимало гостей. 
Серед них двері музею відчиняли: Микола Плав’юк – голова правління 
Фундації імені Олега Ольжича, останній Президент УНР в екзилі, котрий, до 
речі, урочисто відкрив його і подарував школі скульптуру Олега Ольжича, 
яка зараз зберігається у музеї. Заступник голови міськвиконкому І.А.Мейжис, 
капітан-лейтенант С.В.Настенко, відомий миколаївський поет Валерій 
Бойченко, поет - лауреат Шевченківської премії ім. Тараса Шевченка Дмитро 
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Кремінь, Євген Рослицький з Канади, а також Надія Яцкевич-Стрихар, 
викладачка іноземних мов у штаті Мічіган. 

Дуже приємно і якось зворушливо, що серед музейних експонатів 
"Цитаделі духа" є картина півника з дитячої казки "Рудько", автором якої є 
Олег Ольжич. А картину намалювала учениця Ольга Шапіренко. Тут яскраво 
простежується зв’язок між минулим і сучасністю, коли образ Ольжича, 
дихання його творчості слугує натхненням для юних талантів сьогодення. 

Видатному сину українського народу Олегу Ольжичу присвячено 
чимало статей, написаних як педагогами, так і учнями, котрі вміщені майже в 
кожному номері шкільної газети "Шкільні литаври". 

Наша школа встановила тісні зв’язки з Фундацією імені Олега Ольжича. 
Школа отримала від Фундації понад 250 примірників літератури. Це і твори 
Олега Ольжича, книги з історії України, визвольного та національного руху. 
Понад 500 книг подаровано школі від товариства "Просвіта", видавництва 
"Смолоскип" та від українських працівників літератури для дітей і молоді ім. 
Леоніда Глібова із міста Торонто (Канада). 

Олег Ольжич залишив яскравий слід в історії нашої держави як 
талановитий поет-борець, великий учений, визначний представник 
українського національного визвольного руху. 

Олег Ольжич разом з іншими національними героями повернувся через 
півстоліття символом національного відродження, цитаделлю нескореного 
духу українського народу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 


