
М ихайло Шляхтичепко

ДО БІОГРАФІЇ Д-РА ОЛЕГА КАНДИБИ-ОЛЬЖИЧА*

Тепер, коли ми відзначаємо 70-річчя д-ра Олега Кандиби-Ольжича, 
можна зустріти багато споминів із зрілого часу його життя. Так. 
наприклад, письменник Улас Самчук почав біографію О. Ольжича 
в календарі-альманаху «Нового Шляху» на 1977 рік «ще як юнака
і студента празького Карлового університету на відділі археології». 
Такого «відділу археології» в Карлов ому університеті в Празі не 
було, а був Філософічний Факультет, а в ньому одною з багатьох 
була катедра археології. Олег Кавдиба дійсно вчився на Філософіч
ному Факультеті Карлового університету, на якому головним предме
том він мав історію і археологію. Але це сталося не зразу.

Він із своєю матір’ю Вірою Антонівною Кандибою приїхав до 
свого батька поета Олександра Кандиби-Олеся з України до Відня, 
мабуть у  1923-му році. З Відня його родина у тому ж  таки році пе
реїхала до Чехословаччини і незабаром поселилася в селі Горні Чер- 
ношіце біля Праги.1

Я, з  табору інтернованих у Каліші, Польща, добився до Праги на 
початку 1924-го року, переживши тяжку родинну трагедію (смерть 
сина). Після довгих «хожденій по муках» до Українського Громад
ського Комітету в Празі мене прийняли на натуральні курси У. Г. К. 
в Празі і дали мені студентську стипендію. Ми з дружиною також по
селилися в Горніх Черношщях.2 Поет Олесь був там головою укра
їнського літературного клюбу, який щотижня збирався в ресторані 
готелю «Монополь», а ми мешкали на третьому поверсі «Монополю».

* Від Редакції: Спогади д-ра Михайла Шляхтиченка подають деякі цінні 
дані з життя Олега Кандиби-Ольжича, хоч, природно, мають і багато авто
біографічного матеріялу та відкривають завісу на деякі прояви українського 
життя в Чехословаччині. Проте, як і в усіх „споминах, у них зустрічаються 
ляпсуси пам’яті і на деякі ми звертаємо увагу в примітках до тексту. До 
речі автор писав свої спогади під враженням Календаря альманаху «Но
вого Шляху» на 1977 р. присвяченого О. Ольжичеві, а це вплинуло на де
які полемічні місця споминів.

1 Приїхавши з Відня, Олесі деякий час жили в маленькому селі Со- 
лопіски, а щойно опісля переїхали в Горні Черношиці.

2 Українці селилися в селах поблизу Праги, бо в самій Празі був ве
ликий брак помешкань. Ось чому на початку 1920-х років українці жили  
в Радотіні, Збраславі, Горніх Черношицях, Вшенорах, Добржіховіцах, 
Ржевницях тощо.
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Молоденький Олег Кандиба вже відвідував третю групу матураль- 
них курсів Українського Громадського Комітету в Празі. Він, хоч 
і закінчив в Україні трудову школу, вступити до вищої школи в 
Празі не міг, бо чехи совстських дипломів і матуральних свідоцтв 
не визнавали.

Коли я прийшов -на матуральні курси, десь -наприкінці квітня 
1924 року, більшість матурантів була вже добре 'підготовлена і мені 
прийшло'ся багато доганяти.

Директором матуральних курсів був проф. Євгеїн Іваненко. Ста
ростою третьої групи курсів був високий чорнявий матурант, колиш
ній старшина -армії УНР (нині генерал) В. Филонович. Хоч кляса 
була дуж е велика, він її провадив зразково.

Перед початком 1924—25 шкільного року цю велику групу ди
рекція курсів розділила. Слабших матурантів перевели в четверту 
й останню групу матуральних курсів У.Г.К. в Празі. Третю групу, 
натомість, у вересні 1924-го року допустили до матуральних іспитів 
і матурант Олег Кандиба склав натуральний іспит із відзначенням.

Коли я був ще в третій групі матуральних курсів разом із Оле
гом, українську мову і літературу викладав професор і поет Трохим 
Іванович Пасічник. Хоч я був матура-нтом, а Пасічник професором, 
ми через родину Іваненків і мою дружину, стали добрими знайоми
ми і приятелями.

Раз третя група мала писемну працю з історії української літе
ратури. Я якось спитав Пасічника як виглядала праця Олега Кан- 
диби? Він мені відповів: «Вам я поставив чвірку, а для праці Олега 
Кандиби у  мене ноти немае. Його робота коротка, але змістом уні
кальна; він буде великим письменником».

Із свідоцтвом зріліости з відзначенням, Олег Кандиба міг зразу 
піти в кожну чеську технічну школу (або в Українську Господар
ську Академію в Подебратак) звичайним слухачем і за своє відзна
чення, перший рік учитись цілком безплатно. Але на Карловий уні
верситет міг записатися тільки надзвичайним слухачем. Причина та, 
що наші матуральні курси були побудовані на зразок середніх ре
альних шкіл, а там не було латинської мови і філософічної пропе
девтики. На наших курсах, щоправда, була філософічна пропедев
тика, але з латинської мови треба було додатково доробляти іспит 
зрілости.

Тому Олег Кандиба записався на історично-філологічний відділ 
Українського Високого Педагогічного Інституту імени М. Драгома
нов а в Празі, на якому латинська мова викладалась як обов’язковий 
предмет і в ньому та в Українському Вільному Університеті можна 
було той додатковий іспит із латинської -мови доробити. Я складав 
іспит зрілости 4-го березня 1925 року і також, на групу 45—50 мату
рантів єдиний склав його з відзначенням.

Моя дружина від початку існування Педагогічного Інституту вчи
лась на природничо-математичному відділі, фізико-математичному 
підвідділі. Подібно як Олег Кандиба, я записався на історично-філо
логічний відділ Педагогічного Інституту — підвідділ мови і літера
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тури (отже фактично студіював славістику). Чехословацький Чер
воний Хрест, розпорядженням д-р а Ульмана, послав мене до санато
рії туберкульозних у Нюрейберзі, Моравія. Це була військова сана- 
торія, яка мене протримала кілька місяців, хоч туберкульози в мене 
й не було. Я був просто знищений бідним життям.

Рік мені пропав, але Інститут зберіг мою стипендію і з осени 1925 
року я записався на перший семестер знову. У 1925—26 році Олег 
Кандиба доповнив своє матуральне свідоцтво іспитом із латинської 
мови і посеред року перейшов на філософічний факультет Карлового 
університету, на якому також своїми головними предметами вибрав 
історію і археологію. Професорам Карлового університету О. Кандибу 
рекомендував проф. В. Щербаківський, який був професором архео
логії в Українському Вільному Університеті і в Українському Ви
сокому Педагогічному Інституті.

Ми з Олегом Кандибою дальше їздили ранішнім поїздом з ,Чер- 
ношиць до Прати на навчання. Олег висідав на станції Сміхов, а 
я їхав ще одну станцію і висідав на Вишеграді. Коли УВ.ПІ ім. М. 
Драгоманов а створив українську реальну реформовану гімназію, як 
школу вправ для своїх студентів, то дуж е скоро перевіз її до містеч
ка Ржев ниці, а її директором після деякого часу став црофесор УВУ 
і УВПІ д-р Аґенор Артемович.3 Незабаром дружина поета О. Кан- 
диіби-Олеся, Віра Антонівна, дістала призначення завідуючої дівочою 
бурсою в гімназії, а тому сім’я Олега Кандиби переїхала до Ржев- 
ниць. Ми з Олегом лише випадково попадали рано в той самий вагон, 
що ішов до Праги.

У 1928-му році моя дружина закінчила ВПІнстиггут і сенатом Ін
ституту була послана в гімназію на ролю інструкторки дівочої бур
си. Разом із нею до дівочої бурси, в такій самій ролі, була послана 
д-р Євгенія Сочинська, а до хлоп’ячої бурси д-р І. Шлендик (мате
матик) і  Володимир Зарицький (історик). Цим чотирьом педагогам 
визначили мізерну платню 150 кч. на місяць і право їсти страву з 
дитячої їдальні під час варти при сніданні, обіді і вечері.

У дівочій бурсі вже довший час працювала Віра Антонівна Кан
диба. Вона скінчила вищі Бестужевські курси в С. Петербурзі на 
факультеті романістики. Вона перфектно володіла французькою та 
іншими європейськими мовами і цю здібність, правдоподібно, пере
дала своєму одинакові Олегові. Його батько такої здібности не мав.

Віра Антонівна зустріла мою дружину і д-р Сочинську надзви
чайно коректно й прихильно. Так їх зустріли і всі учениці, які меш
кали в 'бурсі. Віра Антонівна і моя дружина помагали одна одній.

У бурсі були старші дівчата, а між ними} справжні красуні. Ніколи 
не було познаки, щоб ними цікавився Олег Кандиба. Дівчата взагалі 
не бігали до помешкання Кандибів, тоді, як до нас, коли дружина 
була вдома, приходило їх  дуж е багато. Менші дівчата рюмсали, що

3 Визначний знавець латинської мови, автор «Практичної граматики 
латинської мови», Прага, «Сіяч» 1927, 501 стор.
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їм «скучно за мамою». Дружина старших розважала, а менших по
тішала. Взагалі не було видно, щоб Олег дівчатами цікавився.

Віру Антонівну часто відвідувала студентка Педагогічного Ін
ституту Людмила Красковська, родом білоруська. В Ржевницях хо
дила фама, що вона с симпатією Олега. Я цьо-го не помічав. Вони 
разом вступили в УВЛІ, обоє вибрали своїм улюбленим предметом 
археологію та історію. Людмила Красковська на чеський університет 
не перейшла, а Педагогічний Інститут кінчила дипломними іспитами, 
а опісля і докторатом. Олег Кандиба на Кардовому університеті дер
жавних іспитів не робив; він зробив лише докторат. Обоє вони потім 
працювали в музеях.

Переїхавши з .Черношиць до Ржевниць, я щоденно їздив до Пра
ги тим самим раннім потягом, як і О. Ольжич. Ми сідали до того 
самого ваґону. Хоч я був на 15 років старший від О. Кандиби, по
бував на війнах російським, а потім і українським офіцером, керу
вав великим селянським повстанням і відбув добру порцію поль
ських таборів інтернованих, я старався стерти те все із своєї пам’яти 
і почував себе мату рантам, a потім студентом. Про студентські 
справи ми з Олегам здебільшого не говорили. Я ніколи не надоїдав 
йому оповіданнями із свого минулого і його не розпитував про пе
реживання в комуністичній Україні. Говорили ми про поточні спра
ви, про партії, про пресу і т. п.

У 1929—ЗО pp. я писав свою докторську дисертацію на тему: «Ми
хайло Драгомашв і Леся Українка». Для того я читав усе можливе
з праць Драгоманова і про Драгоманова. Тоді якраз у журналі «Про
боєм» Михайло Мухин друкував свої інсинуації про М. Драгоманова, 
сфабриковані явно на спосіб Д. Донцова. Я говорив про це з видавцем 
журналу «Пробоєм» Q. Росохою, але безуспішно.4 Звернувся я до 
свого учителя проф. Л. Білецького, який тоді приєднався до націо
налістів.5 Він мені відповів, що йому непристойно з Мухином го
ворити.

4 Тут с помилки в хронології. Не сумніваємося, що автор добре прига
дує, коли він писав свою докторську дисертацію, однак «Пробоєм» почав 
виходити багато пізніше з 1933 р. і перші роки там про Драгоманова ні
чого не було, бо цей часопис на перших порах був присвячений розвит
кові народовецького руху на Закарпатті і при малому об’ємі не мав би 
місця на статті про Драгоманова. Щойно в другій половині 1930 pp. «Про
боєм» став загальним літературно-громадським журналом націоналістич
ного руху.

М. Мухин друкував свої основні праці про М. П. Драгоманова у «Вісни
ку» (а не в ЛНВ, який перестав виходити наприкінці 1931 р.). «Драгома
нов без маски» друкувався у «Віснику» 1933 чи й 1934 p., а «Більше світ
ла» в «Самостійній Думці» (1935—36). Дискусії на ці теми му сі ли вестися 
вже після того, як автор споминів закінчив свою докторську працю.

з Леонид Тимофійович Білецький «приєднався до націоналістів також 
не в 1929—30, як виходило б із споминів, а значно пізніше (в другій поло
вині 1930 pp.). У відповідь на «Драгоманов без маски» проф. Білецький 
підготовляв працю, якої не надрукував, бо змінив свої погляди.
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Якось ми зговорились з О. Ольжичем про Драгомано-ва і цькування 
на його пам’ять Донцова і Мухина. Обох цих журналістів я вважав 
шкідливими «фабрикантами». Ольжич Драгоманова знав мало, але, 
тримаючись партійної лінії, сказав мені про якусь, ніби шкідливу 
для нас, працю Драгоманова. Я йому відповів, що це було б так 
само обсурдно, як би ми, нашого великого поета О. Олеся судили 
по його «Перезві».

«Перезву» О. Олесь видав у Відні маленькою збірочкою під псев
донімом О. Валентин. У ній він представив багатьох наших заслу
жених державних діячів і деяких учених у карикатурному вигляді 
і талановито висміяв їх, не пожалівши навіть самої УНР. Про 
книжку Сергія Шелухина — сенатора, міністра і професора «Звідкіля 
походить Ру<їь» він написав:

«Звідкіля походить Русь,
Я судити не берусь,
Ні мені, ні їй не шкодить,
Звідкіля вона походить.»6

Про члена Директорії УНР Андрія Макаренка написав таке:

«Голубчику, голубчику,
Вам борщику, чи супчику,
Чи юшечки, чи кашечки,
Чи з маслечком, чи такечки».

Один із своїх віршів у «Перезві» О. Олесь закінчив так:

«І стоїть У.H P., як корова дурна».

Я був і  є тієї думки, що Олесь памфлет свій написав і видав як ці
ну, за яку большевики випустили його дружину і сина з  Києва до 
Відня.

Українська громадськість зразу простила Олесеві цей несмачний 
жарт.7 Він був у Відні головою Українського Товариства Письмен
ників і Журналістів. Це товариство сприяло у Відні постанню 
Українського Вільного Університету, а сам О. Кандиба-Олесь, заклав

6 На цьому місці також переплутано хронологію та різні явища. Книж
ка С. Ш елухина «Звідкіля походить Русь? Теорія кельтського походжен
ня київської Руси» вийшла в Празі 1929 р. Очевидно, що цього вірша не 
могло бути в «Перезві», яка вийшла майже десять років раніше. Зрештою 
і С. Ш елухин тоді ще цими питаннями не займався. «Відкіля походить 
Русь» О. Олесь написав десь 1929—ЗО рр. Приводом могла послужити й 
справді праця С. Ш елухина або й дискусія, яка тоді провадилася між  
українськими ученими в Празі та в Галичині на цю саму тему.

7 Так гладко ці події не проходили, однак палка дискусія з приводу 
видання «Перезви» вж е вщухла, коли М. Шляхтиченко прибув 1924 р. в 
Чехословаччину.



124 М И ХАЙ ЛО  Ш Л Я ХТИ Ч ЕН К О

повний наклад своїх творів і позичив гроші на видатки зв’язані з 
відкриттям і  діяльністю У.В.У. у  Відні. Пізніше їв Празі УВУнівер- 
ситет з вдячности за позичку, а головно за його поетичну творчість, 
уділив О. Олесеві почесний докторат філософії.

Коли О. Кандиба .почув від мене про порівняння з «Перезвою» 
почервонів, насупився і  не промовив до мене ані єдиного слова. На 
станції Сміхов він холодно мовчки з̂  мною попращазся і більше на 
станції Ржевниці до вагону, до якого ішов я, він не -приходив. Зда
лека ми 'обмінювалися «шаоочними» поклонами. Заболіло сина за 
батька!

Скоро після нашоїго непорозуміння їлан-ство Каидиіои придбали у 
Празі власне помешкання і вибралися з Ржевниць. Українська гім
назія з Ржевниць переїхала до Модржан і я з дружиною туди та
кож перебрався.8 З О. Ольжичем довго ми не мали нагоди зустріча
тися. Але сталося так, що ми знову зустрілись в українській школі.

Кураторія УВУ в Празі одержала розпорядження з  чеського Мі
ністерства Шкільництва і Народної Освіти, що вона не має випла
чувати по лекційної 'платні професорам УВУ, які одержують державну 
пенсію, як колишні 'професори чеського Карлового університету в 
Празі. Таких 'професорів УВУ було двох: академік І. Горбачевський 
і проф. д-р О. Колеоса.9 Професор Колесса мені, як бухгальтерові 
Кураторії, сказав, щоб я вів 'приватний рахунок грошей, які евен
туально йому б належали. Коли цих грошей зібралась більша сума, 
я 'сказав проф. Колеосі; він хотів з тих грошей дати допомогу пое
тові О. Кандибі-Олесеві. Олесь мав заслуїм іперед УВУ.

Я проф. Колессі сказав, що Кураторія УВУ допомогу О. Олесеві 
навряд чи уділить: «Кураторія це не допомоговий комітет». Я ра
див професорові Колессі, щоб його філософічний факультет га- 
білітуваїв д-ра Олега Кандибу приват-доцентом археології і тоді Ку
раторія виплачувала б йому иолекційну місячну платню — наймен
ше 150 ікч. місячно.

На засіданні Колегії професорів філософічного факультету УВУ 
моя суґестія успіху не мала: професори факультету мали ліпшу 
ідею. Д-р О. Кандиба був іменований асистентом іцри катедрі ар
хеології з платнею 500 кч. місячно. Сенат УВУ, а потім і Кураторія, 
цю ухвалу акцептували і  д-р О. Кандиба два — три місяці одер
жував цю платню, хоч до того часу ніхто з асистентів УВУ платні не 
одержував. Коли д-р О. Кандиба прийшов до канцелярії УВУ, то 
наша зустріч була дуж е приязна.

Незабаром д-р Кандиба виїхав з Праги і я перестав виписувати

8 О. Ольжич перебрався з батьками до Праги (Панкрац, вул. «У зелене 
лішки», ч. 181) уж е десь всередині 1930-х років, а гімназія переїхала в 
Морджани 1937 р.

9 До цих професорів можна було б додати ще й акад. Ст. Смаль-Стоць- 
кого, який був професором української мови і літератури в Чернівецько
му університеті і теж отримував нормальну пенсію австро-угорського 
професора.
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йому його платню. Проте д-р Кандиба залишився офіційно асистен
том УВУ аж до виїзду УВУ з  Праги.

Для Українського Вільного Університету настав дуже тривожний 
час. Події в Карпатській Україні подавали надію на перенесення 
УВУ в Карпатську Україну, як державного університету. Монсіньора 
Авґустина Волошина УВУ промував почесним доктором прав, а ф і
лософічний факультет УВУ запросив його на звичайного професора 
педагогіки.

В УВУ відбувалися таємні збори і наради. Вже розподілялися 
керівні посади і функції. Проф. О. Мицюк, іменем майбутнього рек
тора УВУ, найшов потрібним, довір очно попередити мене, що я 
не можу розраховувати на керівну ролю в канцелярії УВУ в Кар
патській Україні, бо посада директора канцелярії Університету обі
цяна вже дарові Миколі Ґалаґанові. Мені віін обіцяв другу важливу 
ролю в університеті — квестора. Я промовчав, бо вважав, що вся 
ця метушня з УВУ дуже передчасна.

У січні 1939-го року я захворів на інфлюенцу, яка мене дуже 
ослабила. Тому я, виплативши платню за лютий 1939-нго року, взяв 
у Кураїторії УВУ відпустку і виїхав до 'Своєї дружини в Севлюш, 
Карпатська Україна. Моя дружина від Різдва вчила математики і 
фізики в Дівочій Учительській Семінарії в Сев лю ті, а я мріяв одер
жати місце учителя української мови і  філософічної пропедевтики 
в якійсь гімназії в Карпатській Україні.

Мене турбував сильний бронхіт і я пішов до міського шпиталю в 
Севлюші побачитись з д-ром Леонідом Гуменюком, який там був дирек
тором. Д-р Гуменюк був моїм приятелем. Він вислухав мої груди, спину 
і взагалі докладно мене оглянув і налякав мене. Сказав мені, що в мене 
відкрилась туберкульоза легенів. Він помилився, я туберкульози 
не мав.

Якраз у  цей час до нашого помешкання приїхав з  Хусту лікар І. 
Рихло. Він одержав листа від акад. І. Горбачевського, що я виї
хав до Севлюшу дуже хворий і віїн просить д-ра Рихла, щоб мене 
відвідав і заопікувався мною. Моя дружина сказала д-рові, що я 
пішов до д-ра Гуменюк а і що зі мною іне аж так погано. Д-р 
Рихло .просив, щоб я приїхав до нього до Хусту, а сам поїхав до 
шпиталю побачитись з д-ром Гуменюком.

На другий день я поїхав до Хусту. Д-ра Рихла я в його кан
целярії не застав, він поїхав по Карпатській Україні на інспекцію. 
Тоді я пішов до Міністерства Шкільництва. Там я зустрів д-ра Ро- 
соху, він був директором департаменту Народного шкільництва. Д-ра 
Бірчака я знав з пластової оселі в Солочині, поблизу Сваляви. Інж. 
В. Чашгі я особисто не знав, він був директором департаменту фа
хових шкіл. Тоді .він був також посередником між нашим УВУ і 
Міністерством у Хусті. Він мав у  пляні стати професором торговель
ного права в майбутньому університеті в Карпатській Україні. Цей 
свій плян він здійснив -аж після окупації Карпатської України ма
дярами, ставши професором УВУ в Празі.



126 М И Х А Й Л О  Ш Л Я ХТИ Ч ЕН К О

З міністерства я пішов до «Січової гостинниці» бо був голодний. 
ТаіМ я побачив багато молодих 'Січовіих старшин з золотими паго
нами. Нагадували воли мені своєю уніформою молодих російських 
прапорщиків з першої світової війни. Несподівано підійшов до ме
не д-р Олег Кандиба-Ольжич. Він зі мною привітався як з  рідним. 
Дуже цікавився Прагою, УВУ і т. п. Я його, як асистента УВУ, 
спитав чи він збирається приїхати до Праги, щоб гаїбілітуватись на 
приват-доцента Карлового університету чи УВУ? На це він відповів: 
«О, тепер не до того».

На моє запитання чи німці цікавляться Карпатською Україною, 
Ольжич відповів: «Дуже!» По інтонації його голосу, я зрозумів це 
«дуже» в негативному змислі. Вертаючись поїздом до Севлюшу, я 
думав про свою дружину: «що її, бідну, в Севлюші чекає?» Остан
нього лютого я вже був у  Празі, а  першого березня відбувалась 
виплата платні за березень і я був дуж е зайнятий.

15-го березня вранці, я стояв на Вацлаоській площі в Празі і 
спостерігав як німецькі частини ірізно вмаршеровували в Чехію. 
Таку, приблизно, картину я вже бачив в Умані, на Київщині через 
вікно в кабінеті Уманського Повітового Військового Начальника, в 
якого я тоді був комендантським штаб-офіцером у ранзі поручника. 
Тоді німці прийшли були в Україну по договорі в Бресті з нашою 
Центральною Радою у 1918-му році.

Вночі на 15-го березня 1939-го року я не спаїв і слуха© по радіо 
прикрі новини. Постоявши довгенько на Ваїцлавській площі я зайшов 
до канцелярії УВУ, а потім пішов до канцелярії представництва 
Карпатської України довідатись щось про Севлюш. Молодий трав
ник д-р Шандор, на моє питання, рішуче відповів: «Севлюш перехо
дить із рук у  руки». Дякувати Богові, не була це правда, за Сев
люш бою не було! Після зустрічі в Хусті я з  д-р ом Олегом Канди- 
бою-Ольжичем вже не мав нагоди зустрінутись. Його долею я дуж е 
турбувався. Якось зайшов до нас у Модржанах проф. JI. Білецький. 
Вія повідомив нас, що Олег і його дочка Катерина десь у Галичи
ні повінчались. Нічого ближчого про діяльність обох молодих Лео
нід Тимофійовіич сказати не міг.

Один із авторів статтей у Календарі-Альманаху «Нового Шляху» 
цитує з Енциклопедії проф. Онацького, що д-р Олег Кандиба був 
доцентом Гарвардського університету. Звання «доцент» у американ
ських університетах немає. Але якусь позицію він там мав і вели
ка шкода, що він на ній не залишився.10

іо Доцентові в американських університетах відповідає ступінь assistant 
professor, отже не великий промах, коли вживається середньоєвропейська 
форма «доцент» для цього звання. М. Шляхтиченко, однак, правильно ка
же, що д-р О. Кандиба в Гарварді доцентом не був. На тій позиції, яку він 
займав, він, проте, лишитися не міг, навіть, як би хотів, бо він був поміч
ником Fukes-a, особи, яка мала дуж е важкий характер і за те її й позбав
лено врешті праці в університеті.
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Я особисто вважаю, що організатори опору ворожили силам Укра
їни, не повинні -були молодого і дуже талановитого вченого і поета, 
висилати на передові позиції важкого бою. Було це нераціонально 
і надто ризиковано, так необережно розпоряджатися національними 
ресурсами.11

ї ї  Незрозуміло, хто, на думку автора, міг керівникові підпільного руху, 
а з конфінуванням полк. А. Мельника, О. Кандиба став фактичним керів
ником руху, заборонити брати участь у боротьбі? Д-р О. Кандиба сам став 
у першій лінії фронту і на те не потребував схвалення нікого. Для тих, 
хто йому говорив про «ризико» і «національні ресурси», О. Ольжич часто 
відповідав словами молодого німецького поета Теодора Кернера (Theodor 
Kórner), який загинув у визвольній війні Німеччини проти Наполеона 
«Zum Opfertode fur die Freiheit und fur die Ehre seiner Nation ist keiner 
zu gut, wohl aber sind v iele zu schlecht dazu».


