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ЯК ЗГИНУВ ОЛЕГ КАНДИБА-ОЛЬЖИЧ

В той час, коли гпіриївели до бункру (в’язниці) в концентраційному 
таборі Сахсенгавзен О. Кандибу-Ольжича, «мене вже в ньому не було. 
Ще в січні 1944 р., із-за переповнення бункру та потреби лікарів в са
мому лагері команда лагеру рішила перевести мене з в’язниці до за
гального табору, де призначено мене на працю в ревірі (шпиталі). Пі
сля шестимісячного побуту (від серпня 1943 до січня 1944) на строгій 
ізоляції, в поодинокій камері, без дозволу два місяці на прохід, чи
тання і кореспонденцію, таке перенесення для мене було дійсним ща
стям. Я міг працювати в свойому фаху, нести співтоваришам і спів- 
в’язням допомогу і повернути знову в товариство людей, якого я не 
мав від 14 місяців.

Того самото дня, коли мене звільнено з бункра, Гавптзіхергайстамт 
прислав до бункру нових в’язнів. Усі мої знакомі: інж. Бойдуник, інж. 
Дм. Андрієвський, М. Муіішнський, К. Мельник. Серед них Голова 
Проводу Українських Націоналістів полк. А. Мельник. Раніше вже 
були в бункрі від 1942 р., С. Бандера, Я. -Отецько, В. Стахів, І. Ґабру- 
севич (що там і вмер літом 1944 р.), Р. Ільницький — з бандерівців, мій 
друг і товариш від першого дня арешту сл. п. Володимир Кок, проф. 
Є. Онацький, О. Штуль, — члени ОУН і отаман Бульба. Бункер мав, 
можна сказати, домінуючий український характер. Крім українців 
були там численні чужинці: польський генерал Бор-Ровецький — тво
рець і командант АК, єпископ з Люблина Ґораль, адьютант маршала 
Пілсудського кап. Кунцевіч (аліяс Якубяїнєц), лотиській міністр обо
рони ген. Дамбітіс, б. французький міністр зак. справ Рібо, провідник 
румунських леґіонарів Горія Сіма, адьютант Гесса, б. премієр-міністрів 
Лютер, сестрінох Молотова, званий там популярно Ґріша і інші.

Працюючи на ревірі, я старався усіми засобами піддержувати зв’я
зок з товаришами і знайомими в бункрі. Часом це було можливе че
рез послугачів, (а були це солідні і чесні люди), що працювали в бун
крі, а ночувати приходили до лагеру. .Часом через самих в’язнів, яких 
приводили до ревіру на лікування. Пригадую, наприм., випадок, коли 
мене кликали два рази до консультації у Яр. Отецька і при тій нагоді 
можна було довідатись про новинки і життя товаришів з бункру.

З початком червня довідався я, що до бункру привели О. Кандибу- 
Ольжича. Справу його вів той же самий оберґруппенфюрер Міллєр, 
що вів і нашу справу, а переслухували знані добре всім українським 
політ, в’язням балтійський німець Вірзінґ і берлінчик Шульце.
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Ольжич сидів на келії ч. 15. Келія 'була в самому розі коридору Б. 
В його сусідстві сидів згадуваний капітан Кунцевіч. Завдяки знайом
ству, яке він нав’язав з Ольжичем і завдяки тому, що переписувався 
(очевидно ґригпсами) з іншими українськими в’язнями, залишились де
які свідчення, що дозволяють припускати умовини, серед яких зги
нув О. Ольжич.

Все, що подавав Кунцевіч оперте, очевидно, не на неоспоримих 
фактах, бо сидячи на келії, він не бачив, але чув, через замкнені 
двері, що діється у келії його сусіда. Треба підкреслити, що у в’язня, 
а спеціяльно такого, що сидить вже довший час у в’язниці на одинці, 
розвивається новий змисл відчування і позаоптичного бачення. Брак 
зорових вражень в’язень заступає збільшенням інтензивности інтуїції 
та уяви і він на їх підставі вітворює собі образи, оптично недоступні 
зоровій перцепції. Найменший порух, шелест викликає у  нього пси
хічну реакцію вияснення і інтерпретації його. І треба завважити, що 
інтуїція і внутрішній зіір у такого в’язня незвичайно вироблені. Йому 
треба почути лише раз специфічний скрип двзрей, щоби потім вже 
знати, не бачучи того очима, що двері в сусідній келії відчиняються, 
чи їх  замикають. Тимто заподаїння каїп. Кунцевіча, хоча вони не є 
оперті на автопсії, можуть мати достовірність майже таку, як дооч- 
ного свідка.

Опираючись на тому, треба вважати, що тільки в малих межах 
можливосте є допускаема помилка в Кунцевіча.

Що ж  він розповідав?* Ольжича брали кожного дня на переслу- 
хання. Приводили тільки на ніч, або на обід. Переслухання тяглось 
вже кілька днів від часу, коли його туди привезли. Останню ніч (з 
9 на 10 червня 1944 р.) його на келії зовсім не ‘було. Щойно на другий 
день перед полуднем він почув іна коридорі під його дверима і коло 
сусідньої келії, в якій жив Ольжич, якийсь рух. Цей рух нагадував 
йому, неначе б вели якогось ослабленого і він, постогнуючи, посував
ся вперед. З шепотів людей, він не міг нічого зрозуміти. По хвилині 
на коридорі затихло; люди, від яких походили ці шелести, ввійшли 
до келії. Він почув клацання залізними ланцюгами. Це була келія, 
в якій сиділи апеціяльного рода в’язні, стало закуті, що він сам мав 
одного разу нагоду ствердити глипнувши в цю келію, де побачив тяж
кий ланцюг, прикріплений до середини келії. Це саме він чув від ка- 
ліфакторів, що обслуговували в’язнів. Ланц був короткий і дозволяв 
в’яневі зробити кілька кроків, не допускаючи його ні до дверей, ні до 
стіни, ні до вікна. Він припускав, що і Ольжич мусіб бути так само 
закутий, бо часто чув він брязкіт кайдан.

По хвилині можна було почути, що люди, які війшли в келію, вий
шли і келію зачинили. Був такий звичай, що коли в’язня в келії не

* В кількох записках-ґрипсах, які я одержував, будучи в ревірі, від 
нього або які він передавав Я. Стецькові, а той дальше. Один із таких 
ґрипсів потрапив до О. Тюшки, мого тодішнього пацієнта в ревірі, який 
давав мені його читати.



Я К  ЗГИ Н У В  ОЛЕГ К А Н Д И Б А -О Л Ь Ж И Ч 121

було, келій не замикали. Вона залишалась або відчинена, або двері 
оставались лише приперті, але не замішені засувою. Тим разом, одна
че, двері заперто на засув. Значить, в’язень залишився в келії.

Того дня кап. Кунцевіч не чув брязкоту кайдан, ані не (бачив 
Ольжича при видачі обіду.

Після обіду, десь коло год. -першої він .почув знову хід кількох 
людей, скрепіт засуви Ольжичевої келії і вхід людей до неї. За хви
лину на коридорі постало коротке шамотання, що нагадувало, нена
че б когось виносили. Він мав враження, що Ольжича з келії забрали 
на ношах. В першій хвилині був переконаний, що може захворів і 
віднесли його до лічниці. Вечером довідався від Пецке (одного з ка- 
ліфакторів), що Ольжич не живе.

В бункрі кружляла поголоска, писав далі кап. Кунцевіч, що О. 
Ольжич повісився. Але він особисто в те не віїрить. Він же бачив 
Ольжича, ще попереднього дня, коли той виходив по обід, який ви
давали на кориторі, і він ніяким чином не міг би потвердити, що 
Ольжич носиться з думкою покінчити з собою. Вираз очей і питома 
йому усмішка заперечувала всяку в тому напрямі думку. Шепнув 
тільки, що тяжко.

І мені є тяжко повірити в те, щоби О. Ольжич сам наложив на 
себе руку. Знаючи добре вдачу і характер. Ольжича, його життєвий 
оптимізм і завзятість, я не можу допустити думки, щоби він міг, на
віть в умовах найтяжчих ґештапівських тортур, заломитись духово. 
В той день на Західному фронті альянти розпочали десант. Хто не 
пригадує собі настрою, який втворився тоді у нас, в’язнів, під впли
вом тієї вістки. В бункрі вістки ірозходились блискавично. Не мож
ливо, щоби Ольжич не довідався про цю подію. А знаючи про неї, 
не можливо, щоби він не зібрав в собі ще тільки гарту волі, аби втри
мати постанову видержати.

Та знаючи жорстокість ґештапівських катів, спеціяльїно в тому 
моменті і спеціяльно їх лють по заарештувати. Ольжича і викритті 
цілого ряду атентатів і революційних дій проти німецьких окупантів 
в Україні, що ними кермував і за них відповідав О. Оольжич, як за
ступник Голови Проводу ОУН і від січня, по заарештуванні полк. А. 
Мельника, виконуючий обов’язки Голови Проводу ОУН, можна, до
гадуватись постанову ворога. Ольжич був твердий. Ніякі погрози і 
залякування не змогли від нього видерти таємниці. А це озлоблю- 
вало сатрапів. Переслухували цілу ніч. Звіичайно, в ночі не ба
лакали про політику, але виконували діло катів і опричників. Най- 
сильніший орґанізм фізично заломився б. Бачучи перед собою фізич
ну руїну, Вірзінґ і товариші мусіли заперестати тортур. Відвели до 
келії. Думали по полудні продовжувати. Але тіло не видержало тор
тур. Віддих життя згас.

Ольжич був в келії в кайданах. Чотири кроки можна поступитись, 
їх  поруч чув його сусід Кунцевіч і він про це згадує. Того дня не по
чув Кунцевіч найменшого 'брязкоту. Коли людина вішається, мусі-
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ло б бути чути її порухи по келії. А Концевіч свідчить про абсолют
ну тишу від моменту ©провадження до келії до винесення його трупа. 
Лишається, отже, тільки одне вияснення: Ольжича лривели так зби
того, що він лежав непорушно до моменту, поки не іпересталося бити 
серце.

Я вважав за доцільне, в річницю його геройської смерти, подати 
до загального відома те, що мені було відомим про смерть великого 
Революціонера, щоби хоч в малій мірі оппрокинути ооширене серед 
нас похиткове і кривдяче Ольжича пам’ять твердження про його са
могубство. Катований гітлерівськими опричниками в ночі з 9 на 10 
червня 1944 р., Ольжич вмер як герой 10 червня 1944 р. наслідком 
побоїв.


