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УДК 329.78 (477) Т31 
Слободянюк Сергій, ЗОШ № 1 ім. О.Ольжича, м.Миколаїв 
 
Ставлення сучасної молоді до творчості героїв 
українського національного визвольного РУХу: Олена 
Теліга  
 
Кожний з дослідників, хто знайомився з друкованими матеріалами про 

життя Олени Телiги, не міг не звернути уваги на те, скільки в них білих плям 
i протиріч: починаючи від дати i місця народження i закінчуючи датою 
страти в Бабиному Яру. Перелік цих суперечностей може бути довгим. 
Уперше Олена побачила Україну десь перед 1917 роком, коли сім’я переїхала 
до Києва, де батько, висококваліфікований гідротехнік, почав викладати у 
полiтехнiцi, а незабаром, після Лютневої революції, став міністром в уряді 
УНР. Олена тим часом навчалася в гімназії Дучинської. Творча спадщина 
Олени Шовгенiв-Телiги невелика. За кордоном вийшли три невеличкі збірки 
поезій, причому всі три – посмертно. Олена Телiга також є авторкою 
публіцистичних статей та одного незакінченого оповідання. Працюючи з 
Олегом Ольжичем у культурній референтурi ОУН, Олена Телiга за 
дорученням ОУН уклала антологію української патріотичної лірики, яка мала 
символічну назву "Буде буря!". Хоча антологія так i не була видана, творча 
концепція збірки, передмова свідчать про те, що поетка добре орієнтувалася в 
тодішньому літературному процесі, мала неабиякий хист до вивчення історії 
української літератури та літературної критики. Антологія ліричних віршів 
Олени Телiги вчасно нагадує нам, що мистецька творчість цієї берегині 
України аж ніяк не обмежується загальновідомими i багато разів 
передрукованими двома поезіями "Вечірня пісня" i "Поворот", хоч перша з 
них справді становить апогей ліричного артистизму чи не в усій новітній 
поезії нашій. У поезіях Олени Телiги читач не знайде історіософських 
мотивів О.Ольжича, сталево загартованої строфи Є.Маланюка. Немає в її 
творчому доробку епічних полотен на взірець поем Ю.Клена. 

Неповторність i самобутність О.Телiги в іншому. Усвідомлюючи 
призначення свого таланту, володіючи дивовижною, повсякчасною 
готовністю віддати всі сили в ім’я ідеї, Олена Телiга заглиблюється в душу 
людини. На зламі особистих переживань, власної обсервації довкілля 
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людська душа в О.Телiги сяє усіма гранями неповторностi. Гама її 
свiтопочувань розмаїта від лірики інтимної до мотивів громадянського 
звучання. 

Але для О.Телiги мало подати самий зріз людської душі. Той духовний 
первень, або ж за словами Л.Мосендза "праматір роду", мало лише відчувати. 
Дух, волю потрібно гартувати. Кипучiсть натури спонукала О.Телiгу 
вдаватися до почувань сильних, характерів безкомпромісних: 

Я руці, що била, не пробачу –  
Не для мене переможний бiч! 
Знай одно: не каюсь я, не плачу,  
Ні зітхань не маю, нi злоби.  

Передчуваючи свою невідворотну героїко-жертовну місію, О.Телiга, як 
чарівна, емоційна молода жінка, водночас уповні жила особистим житттям – 
кохала, страждала, набуваючи при цьому душевного гарту, міцніючи духом. 

 Щоб збагнути неповторність i своєрідність Олени Телiги як 
письменниці, публіцистки, жінки передовсім, необхідно відчути час, епоху, в 
якій вона жила i творила, вхопити того повітря, яким вона дихала, зануритися 
в атмосферу її спілкування, познайомитися з близькими їй людьми. 

Епоха, що породила феномен Олени Телiги була "жорстокою, як 
вовчиця" (О.Ольжич), "епохою молитви i вогня" (Є.Маланюк). Це була епоха, 
в якій кувалась нова людина, нове покоління, українців зокрема, котрі 
обирали бути творцями, а не жертвами історії. Покоління молодих українців 
високо піднесло ідею української державності з переконанням, що велика 
вiра творить життя i йде шляхом реалізації цієї ідеї, як стилем, так i стилосом. 

Спеціалізована школа № 97 з поглибленням англійської мови з першого 
класу імені Олени Телiги працює з 1962 року. Відповідно до статуту установи 
навчання учнів здійснюється українською мовою. У школі в поточному 
навчальному році здобувають освіту 1066 учнів. 

 Педагогічний колектив та учні школи розпочали пошуково-
дослiдницьку роботу з відновлення пам’яті видатної української поетки 
Олени Телiги, йдуть пошуки матеріалів періоду Розстріляного Відродження. 
У дні відзначення 55-ї річниці героїчної загибелі Олени Телiги та її 
побратимів у Бабиному Яру до Пам`ятного Хреста жертвам фашистської 
сваволі поряд із квитами від Президента України Леоніда Кучми ліг i вінок 
від учнів середньої школи № 97. 
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 У дні святкування шостої річниці незалежної України відбулася 
визначна подія на шляху повернення пам’яті великої поетки: був відкритий 
перший в України її музей. Засновниками стали школа № 97, фундація імені 
Олега Ольжича та Всеукраїнське жіноче товариство імені О.Телiги. Музей 
поки що має одну світлу простору кімнату, в якій виділяється затишний 
куточок, що повторює світлину, зроблену Великодньої суботи 30 квітня 1932 
року у селі Желязна Жондова (Польша). Це є не тільки історичним 
свідченням тієї доби, а й прагненням зрозуміти духовний світ великої поетки. 

У музеї експонуються документи з багатьох архівів, у тому числі 
розшукані нашими посольствами у Польщі та Чехії, передані безкоштовно 
ЦДАВОУ науково-дослідному центру вивчення життя i творчості О.Телiги, 
який при Всеукраїнському жіночому товаристві імені О.Телiги очолює 
доктор історичних наук, професор Надія Миронець. На поличках – 
прижиттєві видання часописів, в яких друкувалась Олена Телiга i які вона 
читала. Копії більш як 80 світлин із сімейного альбому Олени Телiги, який 
зберігається в центральному державному архіві кiнофотодокументiв, – це 
перший крок у створенні цього музею. 

Постановою від 5 січня 1998 року Кабінет Мiнiстрiв України присвоїв 
школі ім’я Олени Телiги. 

Аналіз поетичного тексту із застосуванням концептуально польового 
підходу акцентує загально-художнi пріоритети автора i може бути дійовим 
інструментарієм для обгрунтовування безпосередньо літературознавчого 
підходу до перегляду понять, які функціонують у поезіях Олени Телiги, 
свідчить, що домінуючим у них є концепт "динаміка руху" із семантичним 
компонентом "алогічність, непередбачуваність". 

Те, що робить поезію О.Телiги відмінною від традиційного вихору 
романтичних образів, є опертя на ключовий концепт епохи, в якій жила i 
творила поетка – "мiць" – i, зокрема, центральне слово цього поля (яке, до 
речі, за термінологією Ж.Маторе, можна вважати ключовим словом самої 
епохи) "залізний": залізну силу, що не має меж; дихання Боже в сльози 
перетопить; залізний свист; залізний гімн; металеві слова. 

Паралельно з полем "міць" функціонує i поле "гострота": хвилини гострі; 
гострі очі, розкриті у морок; хай ріже час лице – добром i злом; цілунок 
гострий як ніж. У той час, як поля "динаміка руху", "міць" чи "гострота" до 
тієї чи іншої міри функціонували у творах інших представників Празької 
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школи (зокрема, у Олега Ольжича), Олена Телiга, природно, має свої, 
особисті теми, що робить її поезію індивідуально примітною. До таких тем 
належить поле "рубiж". "Межа" – це або ж мета, до якої прагне ліричний 
герой О.Телiги, або критичний момент, який слід пережити, щоб прийняти 
кардинальне – i єдино вірне – рішення. Конкретний лінгвістичний аналіз 
концептуальних полів, що функціонують у творах Олени Телiги, допомагає 
вивести поетичну формулу, яку читач бачить у кожному її творі. Своєрідне 
кредо авторки – динамізм, незламність волі, готовність до чину i 
самопожертви в ім’я високої ідеї. 

Культ героїчного, яким так захоплювався Олег Ольжич, сильний 
вольовий характер – це риси, які органічно поєднуються в Олені Телiзi. 
Трагічність долі – смерть в ім’я нації – викликають асоціації Української 
Голгофи, де в пантеоні мучеників чи не найбільше поетів, а тому така 
величезна довіра до її поезії, коли поетка прагне "злитись зі своїм народом", 
то ніяка сила цьому не перешкодить. Мотиви чину i боротьби прориваються 
навіть крізь звучання її інтимної лірики. Композиційна стрункість "Вечірньої 
пісні", цього шедевра інтимного жанру, де вміло використані традиції 
українського класицизму, дає змогу відчути ніжний біль серця, що співало, як 
вільний птах, та силу одвiчної пристрасті, непідвладної розуму. 

В Олени Телiги синтез "леза меча" i "срібного полину" є природним, 
таким, що відповідає стану її неспокійної натури. Вся творчість поетки 
підводить до висновку, що шлях, який вона обрала, був для неї єдиним, i коли 
б вона зійшла з нього, то це була б уже не Олена Телiга. 

О.Телiга завжди знала, що матиме "гарячу смерть, неземне умирання", 
оскільки свідомо йшла на "клич задимлених вогнів"... – тож в поетичній уяві 
бачила, як "життя хитнеться й відпливе, мов корабель у заграві пожежі". Світ 
настрою i переживань Телiги, колосально духовно-емоцiйна енергія не 
шукали тему у минулому. Вона жила своїм сьогоденним. Якщо Маланюк 
шукав сильних характерів, "оживлював" героїв минулого, то Телiга була 
таким характером у повсякденному житті, вiдтак – i в поезії. М.Iльницький 
дуже влучно охарактеризував це так: "У власних вчинках вона прагнула бути 
героїчною власних віршів", за висловом Лесі Українки "Своїм життя до себе 
дорівнятись". "Звичайно, – писала поетка до своєї найближчої подруги 
Н.Лiвицької-Холодної, – життя одне, а творчість – друге, але для мене 
незрозуміло, як можна виголошувати якісь ідеї i не служити їм!". 
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 Оленi Телiзi вдалося збагнути головне – своє покликання. За 
спостереженням С.Гординського, в ній було якесь "велике вiдчутття жіночої 
великості". Олена Телiга як поетка, як людина, як жінка – це епоха. Вона була 
цілим світом, блискучим, високим, сонячним, як мрія; її можна поставити 
хіба що поруч з ім’ям Лесі Українки. Її можна збагнути, оцінити тільки в 
зв`язку з усім тим, що діялося в її оточенні, що найглибше відбивалося 
яскравим світом i в її творчості. 

Олена була чарівною жінкою. Повна індивідуальної жіночої принади. 
Говорила глибоким альтовим голосом i сміялася часто, закотисто; пристрасно 
любила танці, i в життя вона входила "як у безжурний танок". 

Олена ніколи не була спокійною, повільною; вона горіла за всіх i за все, 
горіла змаганням про майбутнє, прикрите туманом невідомого: 

Бо серед співу неспокійних днів,  
Повз таємничі i вабливі двері  
Я йду на клич задимлених вогнів –  
на наш похмурий i прекрасний берег. 
("Лист")  

Кожен митець живе стільки, скільки його пам`ятають. Олена Телiга 
повернулась в Україну, щоб жити в поезіях, а найголовніше – по всій Україні 
проводиться велика доброчинна робота жіночих осередків Всеукраїнського 
жіночого товариства. Олена Телiга повернулася на свою омріяну 
батькiвщину вдруге – i тепер уже назавжди. 

 Умови формування її світогляду, кришталева чистота поетичної та 
публіцистичної творчості в органічному поєднанні з практичною 
організаційною роботою у східній похідній групі ОУН в передостанні місяці 
життя i сама загибель від рук гестаповців в окупованому Києві являють 
взірець безкорисливого й відданого служіння ідеї вільної i незалежної 
Української держави. Саме на таких прикладах народи усього світу 
виховують прийдешнє покоління, прищеплюючи їм любов до всієї 
Батьківщини, народу, держави.  

Олена Телiга є невмирущим зразком української жінки. Зберігаючи всю 
красу i жіночість, вона творила невмирущі духовні цінності поруч з такими 
майстрами пера, як О.Олесь, Ю.Клен, О.Ольжич.  

Як бачимо, поетеса високо підносить жінку до рівня нації. 
Тип нової українки – це не тільки зовнішня краса, жіночість, ніжність, не 
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тільки добра мати, жінка; нова українка в розумінні Олени Теліги – це і 
жіночість, і ніжність, і радість, і боротьба, що мусить творити одне 
гармонійне ціле. 

Сьогодні життя і творчість поетеси набирає особливої ваги, особливо її 
героїчна смерть, що явилася вінцем такого глибокого і змістовного її життя. 
Вона була найкращою виразницею українки нового типу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


