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ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ -  ПРЕДСТАВНИК 
УКРАЇНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ НА ЧУЖИНІ

Революційні події початку XX ст. обумовили масову емігра
цію українців за кордон. Відомий український поет і драматург 
Олександр Олесь (Кандиба) (1878-1944) -  один з багатьох відо
мих українців, які у цей час опинилися на чужині вимушено і не 
заплановано.

У лютому 1919 р. письменник виїхав з Києва до Будапешта, де 
на посаді аташе приєднався до Дипломатичної місії УНР в Угор
щині. До посадових обов’язків О. Олеся в якості аташе належав 
розвиток культурної співпраці з угорським урядом, а також заку
півля медичних препаратів для української армії.

У березні 1919 р., після розгортання в Угорщині революційних 
подій, О. Олесь переїжджає до Відня, на той час важливого цен
тру української дипломатії, а також осередку значних творчих сил 
української літератури та журналістики. Віденський період у біо
графії поета видається дуже насиченим -  О. Олесь встигає попра
цювати у посольстві УНР в Австрії, виступити одним із ініціаторів 
відкриття Українського клубу, посприяти заснуванню Українсько
го вільного університету, започаткувати журнали «На переломі» 
та «Сміх», попрацювати з Комітетом допомоги голодуючим в 
Україні, стати одним із організаторів і заступником голови Союзу 
українських журналістів і письменників (СУЖіП) і т. д. Саме ро
бота в СУЖіП стала для О. Олеся однією з найважливіших віх у 
його закордонному житті, про що свідчить, зокрема, листування 
поета з українським громадсько-політичним діячем, дипломатом 
та публіцистом А. Жуком.
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Союз українських журналістів і письменників відіграв важливу 
роль у представленні інтересів українських діячів пера в еміграції. 
Поряд із захистом їх професійних потреб та створенням сприят
ливих умов для їх праці, Союз виступав оборонцем національних 
інтересів України за кордоном та переймався вирішенням україн
ського питання. Найбільшим досягненням СУЖіП по праву вва
жається створення Українського вільного університету.
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