
 
             
 
 

 
 

 

 

Олег Ольжич — яскравий 

представник дітей першої еміграційної 

хвилі, які спромоглися не лише 

зберегти, а й примножити пасіонарну 

енергію українського народу. 

Його вірші друкувалися на 

сторінках емігрантської періодики, 

здебільшого у редагованому Д. 

Донцовим львівському журналі 

«Вісник» поряд з поезіями Є. Маланюка, 

Л. Мосендза, Олени Теліги, згодом 

Юрія Клена. 
 

Біографія письменника  
 

Олег Ольжич (справжнє ім'я 

Олег Олександрович Кандиба) - син 

Олександра Олеся, народився 8 липня 

1907 р. у Житомирі. 

 

    Шановні Деснянці! 

 

Навчався в Пущі-Водиці під Києвом, 

проте середню освіту йому довелося 

здобувати у Празі. 
 

 У 1923 p. він виїхав разом з матір'ю з 

України. Невдовзі родина Кандиб переїхала 

до Горніх Черношинець під Прагою. 
 

Олег Ольжич став студентом 

Кардового університету, водночас навчався в 

Українському вільному університеті. Брав 

участь у багатьох археологічних розкопках, 

зокрема на Балканах. 
 

Працюючи в Гарвардському 

університеті (США), у 1938 р. заснував там 

Український науковий інститут. 
 

  Коли виникла ОУН, він стає одним з 

найактивніших її членів, керівником 

культурного сектора, а згодом — 

заступником голови проводу ОУН. За 

дорученням цієї політичної організації 

Ольжич брав участь у проголошенні 

демократичної Карпатської України.  
 

У 1940 р. стався розкол ОУН. Ольжич, 

належачи до фракції мельниківців, під час 

другої світової війни очолив відділи ОУН на 

Правобережжі України, зокрема в Києві, був 

одним із фундаторів Української 

національної ради (5 листопада 1941 p.) 

Оскільки рейхскомісаріат наприкінці 1941 р. 

заборонив діяльність ОУН, то вона перейшла 

у підпілля, переїхавши до Львова. Тут він 

одружився з дочкою літературознавця Л. 

Білецького Катериною (Калиною). Проте 

подружнє життя було недовгим.  
 

Заарештований гітлерівцями, Ольжич 

потрапив до концтабору Заксенгаузен, де 10 

червня 1944 р. був закатований гестапо. 

 

 

       Вшанування пам’яті 

В 1993 р.  вулиця Дем’яна 

Бєдного була перейменована на 

честь Олега Ольжича.  Вулиця  

Ольжича знаходиться в  

Шевченківському районі міста 

Києва.  

1994 р.  відкрита наукова  

бібліотека ім .  Ольжича  у м. Києві.   

 
 

2007 р. відкрита Обласна 

універсальна наукова бібліотека ім. 

О.Ольжича в м. Житомирі. 

 

               

Вашій  увазі 

пропонуємо пам’ятку 

присвячену 

українському поету, 

археологу і  

політичному діячу 

Олегу Ольжичу 
згідно проекту 

«Україна в 

контексті 

європейської 

інтеграції» 
 . 

Меморіальна дошка на будинку 

у Києві,  де у 1941–1942 роках жив 

Олег Ольжич. 

 

Наукова 

бібліотека ім. 

Ольжича 

 у м. Києві 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B6%D0%B8%D1%87%D0%B0


             Централізована бібліотечна система        
             Деснянського району 

         м. Києва 
 

Бібліотека  ім. В. Кучера 
 
 
 
 
 
 

             
 

             

              Олег Ольжич 
 

 
 

(08.07.1907-10.06.1944) 

        
(за проектом «Україна в контексті 

європейської інтеграції») 
 

 

П а м ’ я т к а  
 

 

 

Київ - 2015 
 
 
 

 

  

Якщо Ви хочете дізнатися 
багато інших цікавих фактів 

про життя та діяльність 
українського поета  
 Олега Ольжича   

завітайте до нашої 
бібліотеки.  

 

                
 

             Контактна інформація 
 

Адреса: 
 м. Київ, вул. Курчатова 9/21. 

 
Телефон: 

(044)519-89-80 
 

e-mail:  
bibliotekakuchera@ukr.net 

 
 
           Режим роботи: 11.00 – 19.00 
           Неділя – 10.00 – 18.00 
           Вихідні дні: п’ятниця, субота 
           Останній понеділок місяця –   
            санітарний. 
 
 

 

 
 

   

 Твори поета  

 

 
 

 

                                                

internet–ресурси: 
http://vitchyzna.ukrlife.org/ - сайт журналу 

Вітчизна. – 2004. - № 1. 

 

 

 

    Їх імена в назвах вулиць 

нашого міста 
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