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ЧОМУ ЗАГИНУВ Д-Р ОЛЕГ КАНДИБА-ОЛЬЖИЧ 
У КОНЦЕНТРАЦІЙНОМУ ТАБОРІ?

(Замітки на тлі подій 1938— 1939 рр. і споминів автора)

Вступ

Література про Ольжича є вже доволі батата. Він — успішний 
археолог, оригінальний поет і революціонерчтдпільник — стояв твер
до і глибоко у трьох ділянках людської діяльности. В усіх трьох він 
був творчий і продуктивний. Мав він добре і гостре перо. Його пи
сання та суспільна діяльність заставляли інших писати про ньото. 
Але є ще іневияснені питання в його біографії. До них належить у 
першу чергу питання: Чому Ольжич загинув у концентраційному 
таборі Саксенгавзен? Чому не вийшов на волю у вересні-листопаді 
1944 р., або наприкінці війни, коли сонце волі побачили інші україн
ські в’язні тюрем і концентраційних таборів?

На наші опити колишніх в’язнів німецьких тюрем і концтаборів 
напередодні закінчення війни та в повоєнних роках вони свідчили:

«у концентраційному таборі було легко згинути.» Ці відповіді можна 
почути ще й досі. Деякі науковці, які під час другої світової війни 
сиділи десь у теплих куточках, кажуть: «чому не залишився в ділян
ці археології або поезії? Дивіться, я живу, бо все своє життя працю
вав виключно у своїй ділянці!»

Чомусь багато нібито розумних людей не бере до уваги, що >під 
час нацистської окупації України загинули сотні українських нау
ковців і письменників, які хотіли працювати лише у своїх професій
них галузях. .Чомусь ніхто не загинув з тих, які твердили, що в кон
центраційному таборі Саксенгавзен було легко згинути. Були вони 
непересічними людьми, а Ольжич, член активу ОУН від 1929 року, 
був лише недосвідченим у підпіллі науковцем?

Метою цієї статті є вияснити, чому загинув Ольжич, серед яких 
обставин був заарештований, на тлі яких подій загинув і чому мусів 
загинути з рук Ґестапо.

Особливості арешту і вбивства Ольжича

Ґестапо (таємна державна поліція Райху) піймала д-ра Олега Кан- 
дибу у Львові 25чго травня 1944 року. Як виявили негайні розшуки 
за ним Організаційною Референтурою ПУН, його негайно вивезли
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із Львова поліційно-військовим конвоєм до Берліну, а звідти до кон
центраційного табору Саксенгавзен. Схоплено його у приміщенні «Ро- 
мехи» (так назревали тоді друзі Романа Маланчука) рано вранці того 
дня. Арештовано разом з ним «Ромеху» з його дружиною і запрото
рено також до концентраційного табору. Роман Малаечук, літерату
рознавець, не був активним у підпіллі. Зараховували його до спів
робітників Культурної Референтуїри ПУН-у. Львів, останнє велике 
місто Галичини і українських земель по німецькій стороні фронту, 
переповнений був в останній декаді травня 1944 р. когортами Геста
по, Служби Безпеки Райху (СД), Охоронних Бригад Райху («ІПутц 
Штаффельс») — СС-ів і сухоїпутніми частинами армії.

У 1944 році Ольжич жив у різних місцевостях на Прикарпатті, 
близько українських партизанських з ’єднань, з яких деякі були пе
рекинеш туди з  Волині. Він знав добре цро переповнення Львова 
окупаційними частинами й про те, що мешкання «Ромехи» було дав
но розконспіроване й під строгим наглядом Ґестапо. Було для нас 
тоді загадкою: чому він поїхав до Львова і чому зайшов до розконспі- 
рованої квартири «Ромехи». Чи виринули якісь справи, які вимага
ли його негайного побуту у Львові?

Жодна з діючих референтур ПУН, які тоді були вже під кермою 
«молодих турків» (покоління молодшої ґенерації ніж 1-ий провід Є. 
Коновальця), не мала на ці питання відповідей. Ольжич, 1-ий За
ступник Голови ПУН, від січня 1944 діючий Голова ПУН, мав у сво
їх  руках деякі справи, що були поза межами референтів ПУН. Во
ни могли вимагати його приїзду до Львова і поставлення власного 
життя під смертельну загрозу.

Відповідь на ці питання могла прийти згодом. Її могли принести 
зв’язкові з ліній на схід або захід; але відповіді не було. 10-го черв
ня 1944 року наспіла вістка з Праги, де жив тоді його смертельно 
хворий батько Олесь, про те, що «6-го червня загинув Ольжич у кон
центраційному таборі Саксенгавзен». Ми у підпіллі не були заскочені 
цією вісткою, хоча і була вона для нас дуже і болюча. Ми знали, що 
Ольжич, у  руках якого були різні таємні зв’язки і таємниці підпілля, 
не буде «щебетати» у Саксенгавзен і що його там швидко знищать. 
Про самогуство він ніколи не говорив, але ми знали, що Ольжич ува
жав самогубство втечею перед ворогом. В обличчі смерти він був тим 
«Воїном», про якого він сам писав у  своїй поезії про лицарів підпіл
ля Біласа і Данилишина, які загинули на шибеницях без каяття і 
були предметом його окремої поезії.

Смерть д^ра Олега Кандиби спліталася, — як ми припускали, — 
з днями десантів Західніх Аліянтів в Нормандії, що було смертель
ною загрозою для Райху. Ольжич був, побіч ген. Миколи Капустян- 
сьхого, 64-літнього тоді члена ПУН, якого часто тягало Ґестапо на 
допити, останнім ще живим членом ПУН, які у 1930-их роках жили 
деякий час у країнах Нового Світу. Ольжич був пов’язаний археоло
гічною працею з Гарвардським Університетом в 1930-их роках. Був 
він на листі тих, яких Ґеспаїпо підозрівало у прихильності або зв’яз
ках зі Західніми Аліянтами. Коли ж  Аліянти почали офензиву зі за
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ходу, перед урядом Райху мусіло виринати марево українських пар
тизан. Плям масового повстання існував у Військовому ШтаШ ПУН; 
але він був пов’язаний з десантом у південній Евротті.

У липні 1944 року всі українські землі, за вийнятком західніх 
окраїн (Лемківщина, тощо) і Закарпаття, опинилися поза контро лею 
Райху. Держати далі українських в’язнів у тюрмах і концентрацій
них таборах корінної Німеччини було вже безглуздям навіть для за
сліплених гітлерівців, запаморочених власними ілюзіями і доктрина
ми. У перспективі виринала можливість виходу українських політич
них в’язнів на волю. їхнє звільнення могло принести подробиці смер- 
ти Ольжича у  таборі Саксенгавзен, де були ґазові амбулянси для ни
щення небажаних в’язнів ще перед вибухом Другої світової війни.1

Звільнення українських політичних в’язнів почалося під кінець 
вересня 1944. 27-го вересня звільнено Степана Бандеру і Ярослава 
Стецька. 30-го вересня вийшли на волю ред. Володимир Стахів і Ро
ман Ільницький. Вони були арештовані після проголошення групою 
Степана Банд ери Західньо-української держави 30-го червня 1941 ро
ку у Львові. Проголошення йшло по лінії старого пляну деяких спів
робітників Військового Штабу ПУН, який <перед|бачав можливість існу
вання такої держави як переходової розв’язки до повної і соборної 
державности. Цро нього можна знайти інформацію у статті «Військо
ва підготовка ОУН», стор. 133-134) («Українська Західня Держава») 
у Збірнику «ОУН 1929—1954», Плян цей, який став основою прого
лошення держави на Західньо-українських землях 30-го червня 1941 
року групою Степана Бандери іпід впливом полк. Ріка Ярого, був 
після 1939 року анахронізмом. Тоді його остаточно відкинув ПУН- 
ОУН. Той архівний плян був неприйнятний також для Райху, пляну- 
вання якого ішли від 1939 року по лінії створення німецьких колоній 
на Сході Европи. Західньо-українські землі без Західньої Волині, 
Буковини, Бесарабії та Закарпаття, себто лише Галичину, включив 
А. Гітлер у формі «Дістрікт Ґаліцієн» до Генерал-Губернаторства 
«Полен» у серпні 1941 року. Закарпаття він передав Угорщині в ро
ках 1938—39, а Буковину з «Трансністріею» румунам.

Після звільнення групи Ст. Бандери важко було одержати від її 
членів якінебудь точніші інформації про подробиці смерти Ольжича. 
їхні пояснення були короткі: «У концентраційному таборі легко було 
згинути». Позитивним наслідком виходу на волю тієї групи були 
звільнення членів ПУН-ОУН, які почалися 18-то жовтня 1944 року.2 
Звільнення всіх українських політичних в’язнів з німецьких кон
центраційних таборів і тюрем видвишув Ст. Бандера як першу пере
думову будь-яких розмов на політичні теми з  представниками Райху.

1 Див.: Ruckerl, Adalberg, US Vernichtungslager im Spiegel der Straf
prozesse... Dokumente. Nordlingen, Germ. Taschenbuch Verlag, 1978, стор. 
268 і 296.

2 Точні дати звільнень взято зі статті Дмитра Андрієвського «Під зна
ком Саксенгавзену» у Збірнику «Непогаслий огонь віри», Париж, 1974, стор. 
242—254.
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Ні уряд Райху, ні Ґестапо, які тоді шукали вже за «дошкою поря
тунку» до своєї «тисячолітньої імперії», не могли відхилити тієї ви
моги.

18-го жовтня 1944 року звільнено Голову ПУН полк. Андрія Мель
ника з його дружиною Софією, а наступного дня Дмитра Андрієвсь- 
коїго, члена ПУН і референта зовнішніх справ, проф. Євгена Онаць- 
кого, уповноваженого ПУН для Італії (його заарештували в Італії), 
інж. Осипа Бойдуника, члена ПУН і референта для внутрішніх укра
їнських справ, Костянтина Мельника, організаційного референта ПУН 
від початку 1943 року до ув’язнення в січні 1944 року, сотн. Олега 
Штуля-Ждановича, зв’язкового ПУН до отамана Тараса Бульби-Бо- 
ровця, Тараса Бульбу і Михайла Мушинського, теренового керівника 
ОУН для Райху. Того ж  дня з тюрем у Берліні та інших концентра
ційних таборів звільнено ред. Олександра Бойкова, члена ПУН, інж. 
Володимира Мартинця, члена ПУН і референта преси, Михайла Се- 
лешка, члена Військового Штабу ПУН, дружину з матір’ю Ярослава 
Гайваса, яких Ґестапо заарештувало в погоні за ним, і Анну Чемерин- 
ську-Барановську, дружину покійного Ярослава Барановського. Після 
тих звільнень 'протягом найближчих тижнів вийшли на волю сотні 
членів ОУН і братніх організацій (УНО, тощо) з  усіх країн Европи.3

При звільненню основної групи ПУН-ОУН «оберреґірунґсрат» 
Вольф, уповноважений Ґестапо для українських політичних в’язнів, 
заявив, що, «хоча ваша поведінка супроти Німеччини була нелояль
на й помилкова, а л е . . .  і німецька політика супроти українців була 
на 50% помилкова». Такими словами він відкривав можливості зміни 
німецької політики стосовно українців, коли з Райху залишалися вже 
тільки «ріжки та ніжки», і всі українські землі були вже поза його 
контро лею.

Для західньої вітки членів Тимчасового Керівництва ПУН-ОУН 
(Бистрий-Дубовий-Батько), яке оформилося негайно після арешту 
Ольжича (діючого Голови ПУН), важливим було зустрінутися з Го
ловою ПУН Андрієм Мельником. Він був «на волі», але конфінований 
до призначеного йому місця побуту у Берліні. З ним тр^ба було ви
рішити цілий ряд політичних і організаційних питань, зокрема про
блему нашої тактики до Райху. Ольжич не сходив ніколи з наших 
думок.

Таємна зустріч Ярослава Бистрого і Я. Дубового з полк. Андрієм 
Мельником відбулася в іпарку на передмісті Берліну 12-го листопада 
1944 року. Про перше питання («що далі?») не треба було багато го
ворити. Ми були згідні засадничо в тому, що треба «втинати поли від 
встеклої собаки», і що потопаючий Райх буде «хапатись за кожну 
стеблинку». Голова ПУН вимагав більш гнучкої тактики, щоб «не 
загнати українців, які знаходилися у Райху, у велику халепу». Кер-

з Більшість з  українських земель. Кілька десятків було з Німеччини, 
Чехії, Франції, Польщі, Югославії, Люксембургу й Італії.
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ма підпільною мережою і партизанськими групаїми залишалася без 
змін. Вона належала до «Одинки» (крайовий сектор на рідних зем
лях). Про різні таємниці підпілля він, як «в’язень на оволі» (його слова), 
не хотів нічого говорити. Формально керми Рухом не хотів переби
рати, але вона, ми думали, належить лише йому. Голова ПУН не знав 
довго нічого про арешт Ольжича-Кардаша, ні про смерть д-ра Олега 
Кандиби у Саксенгавзен. Цей факт вказував на те, яік щільно був він 
ізольований від зовнішнього світу, і як точно Ґестапо іпровіряло і 
часто нищило всі записки до нього. Ніхто з групи членів ПУН-ОУН 
не мав жодної ставки віч-на-віч з Кардашом (підпільне псевдо Оль- 
жича під час його арешту). Така ставка, подумана як тріюмф поліції, 
була неможлива. Ольжич відкинув можливість будь-яких розмов. Для 
нього, як він часто заявляв перед арештом, Ґестапо і вся німецька 
влада були «збіговищем расистів, горлорізів і бандитів». Про немож
ливість якихнебудь розмов і зізнань свідчила записка, написана його 
почемком, в якій він підкреслював, що відмовляється від якихнебудь 
розмов про свою працю і про своїх друзів, яку під час звільнення 
«оберреґірунґерат» Вольф показав Голові ПУН. В таких обставинах 
він мусів так або інакше згинути.

Про арешт Ольжича Голова ПУН на третій день після його пере
несення із «зондергавзу» ч. З до «зоїндербараку» з запису на шибі 
келії Степана Бандери, на якій було ім’я Ольжича, а побіч нього хре
стик, що означав смерть. Знаки на шиїбі чергового дня поінформува
ли його про те, де і хто з групи ПУН-ОУН є у «зондербараці». Зго
дом офіційно повідомив його про смерть Ольжича-названий вже «Обер» 
Вольф у присутності «кримінального радника» Шульце у келії ч. 38 
під час нових допитів.

Командант табору Саксенгавзен «Штандартенфюрер» Кайдель обі
цяв Голові ПУН передати йому тлінні останки Ольжича тоді, коли 
він буде звільнений, але своєї обіцянки не виконав. Тлінні останки 
були спалені, викинені на смітник або попіл перевезено до фабрики 
мила. Це був один з проявів нелюдяности, здичіння і варварства, на 
які морально слаба частина суспільства захворіла під впливом А. Гіт- 
лера та Й. В. Сталіна.

Від початку війни на сході всі заходи збройних сил Райху, СД, 
Ґестапо, СІНО (спеціяльних нищівних поліційних груп) і «СС-ів» (охо
ронних бриґад) спрямовані були на приготування окупованих теренів 
для німецької колонізації Східньої Европи. Нинішні заходи, які охоп
лювали цілі верстви місцевого населення, були ведені виключно наз
ваними організаціями Райху, що підтреджують 42 томи матеріялів і 
документів Нюрнбєрґзького процесу проти воєнних злочинців від ли
стопаду 1945 до жовтня 1946 року.4 Для автивної участи українських 
організацій у тих нищівних заходах, жорстокостях і злочинах проти

4 Trial of the Major War Criminals before the International M ilitary Tri
bunal, Nuremberg, 14 Novem ber 1945 — 1 October 1946. Nuremberg, Germany, 
1947—1949, 42 Volumes.
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людства не ібуло місця тому, що їх зачислено до категорії «неповно
цінних», і вони, як це часто (підкреслював у  своїх наказах А. Гітлер, 
не мали права носити зброї. Винищування людей належало до суво
рих таємниць аґентур Райху. Ніде іна протязі війни не приймали в них 
участи члени ОУН-ПУН :під керівництвом полк. А. Мельника. Йото 
заступник і уповноважений для рідних земель, д-р Олег Кандиба- 
Ольжич (Кардаш), і біля шести тисяч членів під його кермою не заги
нули б, коли б співпрацювали з якоюнебудь агентурою Райху.

О. Кандиба-Ольжич па тлі подій 1938—44 років

Друга світова війна була однією з найбільш злощасних і трагічних 
війн для українського народу. Своїми наслідками та знищеннями во
на була подібною до походу монгольсько-татарських кочовиків під 
проводом Бату на Русь-Україну в 1239—40 роках.

Війну попередив цілий ряд небажаних для українського народу 
подій і змін, що почалися Версальським договорам, який пошматував 
українські землі на чотири частини. Штучіні кордони на тлі україн
ського національного організму різьбили психічні та інші різниці між  
вітками одного народу та не давали йому змоги розгорнути свої сили 
у власній державі.

Політика Райху А. Гітлера поділила їх  по своєму. Закарпаття, яке 
довго було у складі Угорщини, а згодом Австро-Угорщини, передано 
вже в роках 1938—39 Угорщині в процесі розборів Чехословаччини. 
На початку німецько-совєтської війни А. Гітлер передав Румунії Бу
ковину, Бесарабію і зону над Дністром, яку названо «Трансністрією». 
Це був подарунок для Антонеску за участь румунських військ у вій
ні проти СССР. Східню Галичину, тобто українську частину Галичи
ни, уряд Райху включив у  формі «Дістрікт Ґаліцієн» до складу Ге
нерал Губернаторства «Полєн» у серпні 1941 року, тобто швидко після 
вибуху війни на Сході Европи. Західню Волинь, яка між двома світо
вими війнами була у межах Польщі, включено у «Райхс-Комісаріят 
У крайнє», який охоплював землі колишньої УРСР. Райхскомісар Еріх 
Кох, різник по фаху, а згодом «Ґавляйтер» Східньої Пру сії, відкрив 
свій «шляхтус» у місті Рірному в половині жовтня 1941 року. У ли
стопаді він переніс його до Києва.

Кордони між новими займанщинами під контролею А. Гітлера були 
дуже щільні. Українці Галичини не могли свобідно подорожувати на 
Волинь або Наддніпрянщину. Вони небагато знали про колоніяльну 
політику Еріха Коха. Ще менше вони знали про те, що робило війсь
ко та поліція у «Трансністрії» та на Срібній Землі (Закарпатті). Дуже 
мало знали про стан на українських землях українські емігранти в 
центральній і західній Европі. Новий поділ українських етнічних зе
мель і щільні кордони між чотирма окупаційними зонами утрудню
вали кристалізацію одного анти-гітлерівського політично-революцій
ного фронту та спрямування всіх українських сил в одне русло.
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Українські осередні та східні землі були вже напередодні Другої 
світової війни всебічно виснажені догматично-терористичною політи
кою Й. В. Сталіна. З вибухом німецько-совєтської війни воїни попали
з дощу сталінської сваволі під ринву божевілля А. Гітлера. Й. В. Ста
лін залишив українські землі для дії брунатного типу расизму та ко- 
лоніялізму. Він вивозив з України все, що міг вивести у перших мі
сяцях війни. Його «політруки», заложивши вибухові речовини у під- 
валля українських історичних будов і храмів, сиділи спокійно за за
слоною фронту. Сталін, як пояснював після його смертк Н. С. Хру
щов, думав, що може прийдеться іпередати Україну А. Гітлерові.

Гітлер шматував не лише українські землі, але хотів це також зро
бити з українськими політичними організаціями, зокрема ОУН. Тут 
була його головна арена для демонстрування «меншевартости» україн
ців і їх  нездібности організувати не лише державно-політичні твори, 
але й суспільно-політичне життя. Тому його аґенти з Ґестапо і вій
ськової контррозвідки -почали вже перед війною проти СССР поглиб
лювати протиріччя серед українських політичних течій. Предметом 
особливих заходів ставала найсильніша українська політично-рево
люційна організація — ОУН. Вона була головною [перешкодою для 
плянів Гітлера стосовно України.

У таких обставинах розпочався посилений дебют 30-тилітнього 
Кандиби-Ольжича у українському політичному світі. Він покинув ка
р’єру молодого науковця-археолога, яка давала йому змогу подоро
жувати, жити та вивчати різні країни, а в тому і СІЛА, Італію, пів
денну Европу (Балкани), Німеччину та інші краї. Його археологічні 
студії були суворою школою для нього. Докторат археології навчив 
його працювати серед холоду та спеки з рискалем у руках, шукати за 
таємницями людського життя в надрах землі, старанно вивчати люд
ську історію, плянувати досліди над видобутими зі землі предметами 
у лябораторіях, ними керувати, поєднувати знання точних наук зі 
суспільними. Був це прецінний досвід для всякої іншої кар’єри, включ
но з керівною ролею у політичному житті. Для цього останнього він 
знав добре не лише піді^рунтя людських ідей, але й бачив на власні
очі суспільно-політичні системи багатьох країн та ідеології у щоден
ній дії. Знав він теорію та практику НСДАП Гітлера, фашизм Муссо- 
ліні, демократію Рузвельта, французький тип демократії і марксо-ле- 
нінізм сталінської інтерпретації і методів реалізації. Уроджений на 
Наддніпрянщині, де й провів свої дитячі та юні роки, він вивчав ста
ранно суспільно-політичні процеси в УРСР і СССР від початку своїх 
університетських студій.

До основного вивчення культурного життя і культурних процесів 
заставляла його поетична творчість. Цей нахил і здібність він немов 
одідичив від свого батька, популярното на Наддніпрянщині поета Оле
ся (літературне псевдо батька Ольжича). Починаючи інтенсивний пе
ріод своєї участи у політичному житті, він втрачав можливість часто 
писати поезії, які, як часто говорив, «заставляла його творити його 
муза». Перспективи дати великий вклад у поезію і літературознав
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ство, у яких його ім’я було вже твердо закарбоване, уж е іне приваб
лювали. Але його твоіри, у яких він часто відмічував слово «ВОЇН», 
залишались зобов’язанням для нього на все життя.

Цілковитий перехід Ольжича від науки до політичного життя не 
був випадковий. Він робив його свідомо. Його закликав до служби 
на цьому відтинку народ, який стояв перед смертельною загрозою. 
Політичне життя (цього може він був і несвідомий) вимагало від ньо
го внутрішньої рівноваги, поваги до тривалих людських духових і 
суспільних вартостей, його послуху наказам своїх випробуваних істо
рією зверхників, його криштального характеру, його скромности, його 
життєвого досвіду. Людей покрою Ольжича не могли подолати жодні 
трюки, ні гори золота, ні примари слави, ні навіть, як вже знаємо, ма- 
риво смерти. Все це було помітно з кожного його слова, з кожної 
зустрічі з ним, з його способу (праці та взаємин з його співробітника
ми та зверхниками. І в цьому, що важко було інколи пізнати інте
лектуально, лежав його вплив на українське політичне життя в ро
ках 1938—44. Ольжич був анти-тезою до анархізму і варварства.

Людина, яка знала добре індивідуальні і суспільні коріння різних 
суспільно-політичних доктрин, не могла сліпо орієнтуватися на жод
ну з них. Її знання історіософії українського народу, провалів укра
їнської державности та різних зовнішньо-політичних орієнтацій, які 
загнали нарід в неволю та не давали змоги визволитися від чужих 
тенет, — відкидали також наївну орієнтацію на зовнішні сили. «На
рід, який вірить, що якась сумежна країна або імперія збудує йому 
державу, твердив він у 1938 і пізніших роках, «ніколи не зможе ста
ти на власні ноги і буде завжди паралітиком, а його політичні групи 
будуть задніми колесами для чужих аґентур». Не вірив він у жодні 
політичні універсальні ідеї. Всесвітніми були прагнення поступової 
частини людства здійснити такі засади, як повага однієї людини до 
другої, реалізувати народовладність у  світовому розмірі, розгортати 
не лише матерія льне, але й культурне буття людей, народів і люд
ства. Тому Ольжич вже в 1941 році почав популяризувати гасла: «Сво
бода народам, гідність людині». У творенні української ідеології він 
стояв на становищі, що вона повинна бути спрямована на розгорнен
ня повноти життя українського народу. У цьому відношенні він по
діляв погляди д-ра Юліяна Ваосіяна, 'ідеологічного референта ПУН 
від 1-го ВЗУН у 1929 році. Може він був під його ідейним впливом.

Уся увага Ольжича від осени 1938 року була скупчена на східні
і осередні землі України, де він народився та провів юні роки. На
віть тоді, коли він осінню того року і весною 1939 'Працював у поси
леній українізації Закарпаття, «його очі», твердив він часто у роках 
1941—44», були звернені на Наддніпрянщину. Державного будівни
цтва не розумів він як поставлення кольорових віх десь на незакін- 
ченій хаті, але як зваершення основної праці, а в тому й повного роз
витку національної культури. «Державу будується не завтра, а сьо
годні», — чутно зараз серед українців. Це слова, взяті з його писань 
та його розуміння будівництва всебічно від основ, включаючи повну
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українізацію, яку — твердив він — виграла Срібна Земля, хоча і про
грала переходово державність у 1938—1939 роках.

Головна роля Ольжича в українському політичному житті, і до
даймо сміло — в історії українського народу, почалася осінню 1941 
року на Наддніпрянщині в обставинах, які описано в іншому місці. 
Формально він був керівником Центрального Керівництва ОУН та 
Українського Націоналістичного Руху для Осередніх і Східніх Зе
мель України. Після вбивства 30-го серпня 1941 року у Житомирі 1-го 
Заступника Голови ПУН — на Ольжича падав тягар і честь того ви
сокого становища. Але його роля виходила далеко -поза межі постів 
Організації, яка перед вибухом і в перших тижнях війни кинула на 
Наддніпрянщину сотні досвідчених кадрів у похідних групах, які 
швидко сплелися з місцевими українськими патріотами в одне полі
тичне русло. У своїй діяльності над Дніпром він піднісся швидко до 
всеукраїнських висот і авторитету. До наддніпрянців тягнуло його 
серце і розум. Вони ставаліи його найближчими співробітниками. їх, не 
менше ніж Микола Сціборський, його земляк, він готов був захища
ти своїм власним життям.

Не місце тут описати всю діяльність Ольжича на Наддніпрянщині 
осінню 1941 року та зимою 1941/42 років, його заходи на пості пер
шого Заступника Голови ПУН в роках 1942/43 та на становищі дію
чого Голови ПУН у перших п’ятьох місяцях 1944. Є джерельні мате- 
ріяли до вивчення праці того «Польового Коменданта в уніформі 
археолога» під час гітлерівських намагань колонізувати Україну. Був 
він другом для всіх, які стояли на різних відтинках того великого 
фронту, включаючи його леґальний відтинок, який був допоміжним 
для »підпілля. Його, немов лябораторійне плянування праці Централь
ного Керівництва, референтур ПУН, теренових керівництв, було зав
жди своєчасне. За періодом розгалуженої суспільно-громадської праці, 
яка включала українізацію, (прийшов період батога у формі парти
занського руху на Волині і на Наддніпрянщині, а тоді від половини 
1943 року до його ув’язнення — період замкнення перспектив для оку
панта на «українську дошку рятунку». Цей останній період продов
жувався до кінця війни в Европі. Всі періоди праці та боротьби спря
мовані були проти колонізаційного пляну А. Гітлера для України і на 
прогнання німецьких окупантів з  України. «Українські землі є жит
тєвим простором українського народу», — було кредом Ольжича.

Висновки

На тлі подій 1938—1944 років смерть Ольжича у концтаборі Сак- 
сєнгавзен була закономірним явищем, а не вислідом збігу обставин. 
В’язнений він мусів згинути з рук нового типу загарбників, які плюн
дрували його країну та хотіли її колонізувати. Ті, що з ним тісно 
співпрацювали довгі роки у підпіллю, до яких належить автор тих 
рядків, є того переконання, що Ольжич завжди готовий був на смерть 
у роках 1938—44 та добре розумів, що з рук Ґестапо йому виходу не
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буде. Як провідний революціонер та історіософ він знав, що смерть, а 
не покора перед ворогам буде його суцільною перемогою та перемо
гою тої мети, якій він служив. Розмови з ворогом могли знівечити 
все, що він осягнув у роках 1938—44, та відкрити ворогові широкі 
перспективи на «українську дошку рятунку». Мужній провідник гине 
на полі бою, а не передає таємниці, ключі до життя або смерті тися- 
чів, ворогові. Кандиба-Кардаш у 1941—44 роках був не поетом чи 
археологом-науковцем, а Комендантом підпілля на українських зем
лях і на службі української державнотворчої дії.


