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Нинi дедалi актуальнiшими ста-
ють дослiдження, присвяченi

дiяльностi українських мистецьких
об’єднань за кордоном, зокрема твор-
чостi митцiв-емiгрантiв. Поетичний
доробок Наталi Андрiївни Лiвицької-
Холодної (1902–2004) – письменницi,
громадської дiячки, учасницi «Празь-
кої школи» поетiв та варшавських лiт-
об’єднань «Танк» i «Ми», перекладач-
ки – вивчали вiдомi емiграцiйнi й
вiтчизнянi дослiдники: Богдан Бой-
чук, Богдан Рубчак, Тарас Салига, Ле-
онiла Мiщенко.

Перша поетична збiрка Н.Лiвицької-Холод-
ної «Вогонь i попiл» (1934), що вийшла у Вар-
шавi, викликала неоднозначну реакцiю критики
передусiм через її еротичний характер. На думку
лiтературознавця Тараса Салиги, ця книжка
«свiдчить, що поетеса намагалася дати україн-
ськiй лiтературi таку поезiю, якої у нiй майже не
було» [10; 118]. У фiнальнiй поезiї «О, забудь
менi гнiвне слово…» зi збiрки «Попiл» бачимо
примирення лiричних героїв, якi вiдчувають пев-
ну духовну спорiдненiсть навiть у своєму пригас-
лому коханнi через теплi спогади про Україну.
У цьому вiршi звучить щирий ностальгiйно-пат-
рiотичний мотив: «Зайнялись килимовi квiти: /
Це троянди, а це шипшина… / Як же дивно так
довго жити. / Без весни i без України!»

Герої сподiваються на вiдродження колиш-
ньої слави та величi їхньої Батькiвщини, як це
трапилося за часiв УНР («…як багато було там
Бога / В кожнiм серцi i в кожнiй хатi!»), вiрять у
те, що «прийдуть ще днi шипшини / І вишневий
цвiт i прапори» [7; 90, 91].

Вже у другiй збiрцi «Сiм лiтер» (1937) з’явля-
ються патрiотичнi мотиви, якi надалi стають
провiдними. Ця книжка складається з чотирьох
циклiв: «Mal Du Pays», «Захiд», «Мир-зiлля» та
«Гнiв». Провiдна тема – тема українського реван-
шу – прочитується також у творi «Вечiр в Карпа-
тах»: «Краю мiй, краю єдиний в свiтi, / в тишу, в нiч
мiй розпачливий крик: / встань, запалай i в страш-
нiм одвiтi / помсту вчини за вiки твоїх кривд». Тут
«голос поетеси сповнюється громадянською озву-

ченiстю, мужнiстю iнтонацiй, патрiотич-
ною невтоленнiстю» [10; 121].

Проживаючи в таборах для перемi-
щених осiб протягом 1946–1948 рр. i бе-
ручи участь у дiяльностi Мистецького
українського руху (МУРу), Н.Лiвиць-
ка-Холодна не переставала писати: в
емiгрантськiй перiодицi час вiд часу
з’являлися її вiршi (Юрiй Шерех залi-
чував їх до найпомiтнiших мурiвських
надбань), а неопублiкованi поезiї зберi-
галися в рукописних зшитках. Вони по-
бачать свiт значно пiзнiше.

1950 р. подружжя Холодних переїхало
до Йонкерса (штат Нью-Йорк, США). Вiльний вiд
роботи у притулку для престарiлих (а пiзнiше – на
картоннiй фабрицi) час Н.Лiвицька-Холодна при-
свячувала письменницькiй справi: спiвпрацювала з
журналом «Жiнка», була членом управи Союзу
українок Америки. У 1955 р. написала бiографiчну
повiсть про Тараса Шевченка для молодi «Шлях
велетня», продовжувала писати вiршi, працювала в
жанрi художнього перекладу [6; 141, 142].

Збiрка «Поезiї, старi й новi» вийшла в Нью-
Йорку в 1986 р. коштом Союзу українок Амери-
ки. До неї ввiйшли вiдомi твори з попереднiх
збiрок i поезiї з рукописних зшиткiв, сформував-
ши три лiричнi роздiли: «На гранi» (1944–1967),
«Перекотиполе» (1968–1976) i «Остання дiя»
(1979–1985) [7; 92, 93]. Як зазначав лiтературо-
знавець Богдан Рубчак, «декiлька близьких лю-
дей знало, що в архiвах Лiвицької-Холодної
зберiгаються рукописи приблизно двох сотень
вiршiв, себто куди бiльше, нiж було помiщено в…
надрукованих збiрках. Що головнiше, майже
нiхто не знав, що в цих нових творах поетка по-
волi й систематично мiняла манеру свого почер-
ку» [8; 7]. Можливо, саме тому виникала думка,
що письменниця була малоактивною в лiтера-
турному процесi дiаспори (хоча в неї, безумовно,
були й творчi перерви).

Предмет нашого дослiдження – збiрка «На
гранi» – становить окремий роздiл у згаданому
нью-йоркському однотомнику, об’єднує лiричнi
твори 1940–1960-х рр. Епiграфом до неї стали
рядки з поезiї Оксани Лятуринської: «Вершини
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Духа i низи падiння, / нема, нема нiколи їм гра-
ниць». На думку Богдана Бойчука, вiршi вiддзерка-
люють глибокi й темнi настрої авторки та її пе-
симiстичне сприйняття свiту. Поетесу вражає жор-
стокiсть вiйни, котра докорiнно змiнила свiдомiсть
людей, а заразом – i її власний свiтогляд: тепер вона
вважає це життя за «гiрке питво» i «трагiчний кiн»,
вiдчуває себе чужою – «немов у трунi» [1; 287]. Пе-
симiстичнi настрої прочитуються й у назвi збiрки,
якою авторка означила усвiдомлену межу мiж доб-
ром i злом, мiж двома епохами, вiчним i минущим,
життям i смертю, iстинним i несправжнiм.

Вiршi цiєї збiрки переважно належать до жанру
публiцистичної лiрики. За визначенням, публiцис-
тична лiрика – це лiричнi твори, адресованi кон-
кретнiй особi (або групi осiб) i водночас широкому
колу читачiв, у яких у формi художньої декларацiї
виражаються актуальнi свiтогляднi, полiтичнi погля-
ди, а полемiчний сюжет розвивається навколо пред-
мета зображення – особистiсних, суспiльних, iдео-
логiчних, естетичних цiнностей. «У публiцистичних
поезiях знаходять втiлення такi специфiчнi власти-
востi публiцистичного образу, як персонiфiкацiя по-
нять, народження образу з iдеї, таке злиття емоцiйно-
го з рацiональним, при якому метафоричнiсть чiт-
кiше окреслює думку <…> Публiцистична лiрика дає
уявлення про велике, загальне, переконує силою
емоцiйної дiї, а не логiкою фактiв…» [5; 581].

Вiршi, що ввiйшли до збiрки «На гранi» й напи-
санi протягом 1945–1948 рр.: «Молитва» (1945),
«Інвектива – Товаришам подорожi по Нiмеччинi»
(1945), низка «листкiв з щоденника» – «Тополi»
(1945), «Жарт» (1945), «З минулого» (1945), «На
роздорiжжях» (1945), «Осiнь» (1945), «Тривання»
(1947), «Самотнiсть» (1947), «Не треба слiв»
(1947), а також «Розмова з янголом» (Пам’ятi І.Л.)
(1945), «Чортополохи» (1947), «Господнi терези»
(1947), «Напередоднi» (1948), «Лист» (1948),
«Українi» (1948), «Жнива» (1948).

Дослiдниця Леонiла Мiщенко вважає, що вся
творчiсть поетеси – «це своєрiдна фiлософiя любовi,
трагедiя самотностi, фiлософiя життя й смертi» [6;
144]. «Несуєтна в побутi, несуєтна в лiтературнiй ро-
ботi й не вельми охоча до публiчних об’явлень чи на-
гадувань про себе друком – це справдi характерне
для неї. Вiд перших своїх вiршiв вона показала себе
як поетеса здебiльшого камерна. Вона пише про себе
й про себе, але вона пише про епоху. Це соцiальна
лiрика чи лiрична соцiальнiсть. Це – мовби листи,
щоденник, особистий документ. Епоху вона розгля-
дає на ландшафтi своєї душi» [11; 133, 134].

Тонкий лiрик, Н.Лiвицька-Холодна поступово
змiнила манеру свого письма, переходячи вiд осо-
бистiсних, iнтимних тем до соцiально значущих. У її
поезiї з’являються образи Є.Маланюка, О.Телiги,
Ю.Липи, О.Ольжича. Її вiршi сповненi виразної ме-
тафорики, коли зливаються рацiональне й емоцiйне
начала, колоритного мовлення, текстуально перегу-
куються iз творами iнших митцiв, а подекуди, як ви-
явили Б.Рубчак i Юрiй Шерех, мiстять цитати з них,
прихованi алюзiї. Це, наприклад, численнi епiграфи
з О.Лятуринської (таких найбiльше), Б.-І.Антонича,
Т.Осьмачки, Б.Бойчука, мотто з українського

фольклору. У центрi твору – не лiричний герой, а са-
ма поетеса (незавуальоване «я»). Публiцистична
лiрика Н.Лiвицької-Холодної розкриває не так мис-
тецькi, як загальнолюдськi проблеми емiграцiї (пи-
тання морального вибору, совiстi, духовностi, самот-
ностi, приреченостi тощо). На першому планi її
вiршiв – людина. У безладi повоєнної доби пору-
шується найважливiша проблема, яка не втратила
своєї актуальностi й нинi, – проблема справжнiх
цiнностей та мiсця особистостi в iсторiї.

Низцi поезiй авторка дає конкретне визначення –
«листки з щоденника». За жанром вони належать до
публiцистичної лiрики. Тарас Салига зауважив, що
«в таких «щоденниках» лiризм, почуттєво-емоцiйнi
ресурси дуже часто спрямовуються в епiчне рiчище,
виконуючи функцiю своєрiдної оповiдностi» [9; 126].
І справдi, в поезiї «Тривання» туга за Батькiвщиною
поєднується зi страхом утратити людянiсть, яку кон-
че треба зберегти «у боротьбi нерiвнiй» з часом i чу-
жиною: «І в цiй пустелi, серед крику й бруду, / серед
перекупок i крамарiв, / я так боюсь, що я також забу-
ду, / що Бог мене людиною створив…» [4; 129].

У вiршi «Самотнiсть» домiнує той же мотив
усвiдомлення своєї приреченостi в таборовому
свiтi, сiростi «трудящих… днiв» i водночас – неско-
реностi, незламностi духу: «…повз гнилизну й бруд
нiщоти, / Крiзь бубнiв грiм i марнiсть слiв / Я йду»
[4; 129, 130]. Оптимiстичний манiфест «Я йду» стає
життєствердним.

Вiдвертим презирством до «юрби обманцiв i
калiк», котрi «царствують» i в цьому новому, емi-
грантському, свiтi, сповнена поезiя «Не треба слiв».
Особливо емоцiйною i виразною є прикiнцева стро-
фа: «Нехай же царствують на славу, / бо знають: за
грiхи отi / знов у вiнку з тернiв кривавих / умре Спа-
ситель на хрестi» [4; 131]. Образ Спасителя – ключо-
вий: вiн символiзує мотив спокути за чужi грiхи.

У творi «Чортополохи» в контекстi зображення
безбарвних переселенських буднiв поетеса гостро в
публiцистичнiй формi викриває вади новопроголо-
шеної «демократiї», коли кожен має право на «смiх i
гамiр» у невiдповiдний час, де нiкого не цiкавить
творчiсть: «Що їм до того, що в святiй нестямi / дур-
ний поет писати вiршi хоче!» [4; 130]. Бiльшiсть утiка-
чiв сприймає того митця щонайменше як божевiльно-
го. Але по-справжньому засмучує те, що чимало тала-
новитих людей «вiдклали» свою творчiсть до «кра-
щих» часiв: «І ти, поете, запихайсь горохом / та мрiй
щодня про сало i ковбаси. / Давно вже заросла чорто-
полохом / в твоїй країнi стежка до Парнасу» [4; 130].
В останнiх рядках Н.Лiвицька-Холодна констатує:
такi ж творцi-чортополохи залишилися i в Українi –
за завiсою побутових проблем вони рятуються не
тiльки вiд вiйни, а й вiд свого iстинного покликання.

Мотив Божої вiдплати за всi «i добрi i гидкi» спра-
ви та думки присутнiй у поезiї «Господнi терези».
Мiсiю – звершення правосуддя – авторка покладає
лише на Всевишнього. Пiсля трiумфу справедли-
востi справжнє i вiчне засвiтиться «сяйвом правди i
любовi», а псевдомитцi-чортополохи вiдiйдуть у за-
буття. У вiршi «Жнива» – очiкуваний фiнал: «Хай же
прийдуть тi нежданнi й пiзнi. / Тi жнива, сподiванi
такi! / І впадуть покоси, зрiзанi / вимахом Господньої
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руки» [4; 134]. Незважаючи на поважний вiк («сивий
попiл» на волоссi, спокiй «зрiлих лiт»), поетеса не
боїться пiдсумкiв, тому що бачить у майбутньому
щиру осiнь, бо її «душа, як стиглий колос жита, / збе-
регла для житниць свiй тягар».

У посланнi «Українi» авторка подумки повер-
тається до Вiтчизни, сумно помiчає жахливi
наслiдки вiйни, голоду, репресiй. Тугу за рiдним
краєм пiдкреслює й епiграф iз поезiї О.Лятуринсь-
кої: «О, сповни, сповни найяснiшi мрiї; / над Києвом
дай зрiти голуби». У таборах Дi-Пi Н.Лiвицька-Хо-
лодна спiлкувалася з багатьма очевидцями руйну-
вань, яких зазнала Україна, – звiдси й такi актуальнi
звернення: «Щоночi снишся Ти кошмаром, / ляка-
єш мертвим сном осель, / печеш незгаслим ще пожа-
ром / i студиш холодом пустель» [4; 133, 134]. Укра-
їнська земля ось уже скiльки столiть приречена йти
«зморою страшною», скалiчена i зневажена. У цьому
поетичному посланнi (яке, до речi, теж є жанровим
рiзновидом публiцистичної лiрики) бачимо лише
назрiлий бiль, але немає жодного докору або осуду.
Тривога поетеси зникне тiльки тодi, коли «днi сла-
ви» стануть реальнiстю [7; 93].

У поезiї «Лист» Н.Лiвицька-Холодна воскресила
образ дорогої своєї подруги – Олени Телiги, страче-
ної у Бабиному Яру в лютому 1942 р. Навiть у жахли-
вий воєнний час людська дружба, вiрнiсть, розумiння
залишилися незнищенними. Авторка звертається до
подруги як до живої, черпаючи наснагу з колишнiх
листiв, учитуючись у її «пахучi строфи»: «І в цих жор-
стоких днях, немов iз дна криницi / цiлющої води без-
межне джерело, / в моїй душi твоєї нiжностi тепло /
сiяє золотом i бризками iскриться…» [4; 133]. Давнi
образи, «все зайве i пусте» стирається перед облич-
чям вiчностi, а в щирiй розмовi з дорогою людиною
народжується вiра в себе [7; 93, 94].

Вiрш «Напередоднi» має певне пiдсумкове зна-
чення i для життєтворчого шляху поетеси, i для цьо-
го вiршового роздiлу зокрема. У передчуттi можли-
вої загибелi («Вечiр дивиться в очi стурбовано» –
вечiр життя, «нiч зближається тихо й грiзно» – без-
поворотнiсть вiчностi), напевне, напередоднi смертi й
наближення до тiєї заголовкової гранi, авторка праг-

не залишитися людиною, хоча тривога стає дедалi
сильнiшою й мимоволi спонукає шукати пiдтримки
в «рiдних лицях»: «І так шкода, що там, за гранями, /
де нема нi турбот, нi печалi, / десь загубимо риси ко-
ханi ми / й попливемо у путь без причалiв» [4; 132].

Подiбний мотив «безпричальностi» – втрати
рiдного дому-вiтчизни простежуємо й у лiрицi
Є.Маланюка (зокрема у вiршi «Стилет чи стилос»),
але його «вiдплиття» в «безмежжя», у «береги кра-
си», озброєння всепереможним словом (стилос-пе-
ро) рiзко контрастує iз тривожним передчуттям за-
гибелi, приреченостi, що стає домiнантним у вiршах
Н.Лiвицької-Холодної.

Прикметним для збiрки є й економне викори-
стання кольорiв, що загалом не визначає стиль по-
етеси. Так iз поезiї «зникає червоний, а чорний i
синiй використовуються в конкретно-описових
значеннях: «синiй вечiр», «чорнi бурi». Туга за Вiт-
чизною, поглиблена усвiдомленням трагiзму вiйни,
набуває вiдтiнку безвиходi, межує з вiдчаєм. Украї-
на вiдчувається як утрачена назавжди» [2; 71].

Отже, книжка «Поезiї, старi й новi» має пiдсумко-
вий характер. Її визначають почуття самотностi та
смиренностi. Таборовi буднi позначилися на творчос-
тi поетеси, її мистецьку позицiю починає окреслюва-
ти критичне сприйняття псевдомистецької атмосфе-
ри, невизнання будь-яких моральних компромiсiв.

Твори останнього десятилiття ХХ ст. сповненi
наскрiзних для лiрики Н.Лiвицької-Холодної пат-
рiотичних мотивiв («О Україно!..», «Як щодня…»,
«Розпач», «Травень на чужинi», «Утома», «Осiнь»,
«Перед бурею», «Молитва подячна» тощо).

Незважаючи на песимiзм i дещо похмуру то-
нальнiсть вiршiв (що має свої об’єктивнi причини),
збiрка може видатися «занепадницькою», але в нiй
усе-таки переважають iнвективнi мотиви (викриття
духовного зубожiння полiтичних утiкачiв, руйну-
вання високих моральних iдеалiв перед страхом
фiзичної загибелi). Провiдна iдея поезiй – оптимi-
стичне нескорення перед вiдчаєм, тому навряд чи
помилимося, якщо назвемо творчiсть Н.Лiвицької-
Холодної мурiвського перiоду життєствердним
манiфестом людини-емiгранта ХХ столiття.
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