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Життя – це боротьба,  

а боротьба – справжнє життя. 

Олена Теліга 

 

Олена Теліга 
(1906–1942) 

  

 Серед українців, життя яких 

залишило яскравий слід в історії 

своєї Вітчизни, належне місце 

посідає Олена Теліга – талановита 

поетеса, публіцистка, громадська і 

політична діячка, літературознавиця, 

одна з найпомітніших постатей 

українського зарубіжжя.  

 Ім’я Олени Теліги стало 

відомим на рідній землі лише після 

того, як здійснилася її заповітна 

мрія, за яку вона віддала життя, – Україна стала 

незалежною державою.  

В Олені гармонійно поєднувалися врода і духовна 

глибина. Аристократизм та приємну зовнішність 

доповнювали блискучий розум, душевна щирість, 

поетичний талант, жага знань та працьовитість. Вона 

любила танцювати, вміла зі смаком одягатися і навіть у 

побут вносила небуденність. Життєрадісна, дотепна, 

щедра на усмішку, легко ставала душею 

найдобірнішого товариства.  

«У неї було якесь велике відчуття жіночої 

Великості», – зауважував у своїх спогадах український 

художник, поет Святослав Гординський.  
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Вона увійшла в життя, як у безжурний танок, а 

вийшла з нього, як мужній воїн.  

Народилася Олена Теліга 21 липня 1906 р. в 

підмосковному Іллінському в родині відомого в Москві 

і Петербурзі інженера-гідротехніка, вченого та педагога 

Івана Шовгенова. В деяких джерелах роком народження 

Олени Теліги вказують 1907.   

Батьки Олени були українцями. Батько походив із 

Слобожанщини, мати – педагог, випускниця 

Бестужівських курсів, народилася в Старокостянтинові 

на Поділлі в родині українського священника, яка мала 

білоруське коріння.  

Коли Оленці виповнилося п’ять років, Шовгенови 

переїхали до Петербурга за місцем нової роботи батька. 

Там минуло її дитинство. У родині, де було два сини, 

дівчинка стала загальною улюбленицею. Оленка 

одержала добру домашню освіту, вивчала німецьку, 

французьку та російську мови. Дівчинка виростала в 

російкомовному оточенні під впливом російської 

культури й українкою себе в той час не усвідомлювала, 

української мови не знала. Час від часу влітку вона 

бувала в Україні, на рідній для батька Харківщині.  

1917 р. вніс суттєві зміни в налагоджений ритм 

життя родини Шовгенових. У Росії – революція, у Києві 

створено український орган влади – Центральну Раду, 

проголошено Українську Народну республіку. У 1918 р. 

Шовгенови переїхали до Києва. Батько працював у 

Міністерстві шляхів директором департаменту водного 

й шосейного господарства, читав лекції в Київському 

політехнічному інституті, а Оленка навчалась у 

приватній гімназії Олександри Дучинської. Мешкали 

Шовгенови на Шулявці, біля Політехніки, де жили 
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родини професорів. Політичний бік подій, що 

відбувались у Києві в 1918–1920 рр., зокрема  часті 

зміни влад, перемога більшовицького режиму, дівчинка 

навряд чи глибоко усвідомлювала. 

Навесні 1920 р. Київ залишив батько Олени, який 

разом зі старшим сином Андрієм виїхав на Поділля до 

місця перебування уряду УНР, а потім у складі цього 

уряду був евакуйований до польського міста Тарнова. 

Олена з матір’ю та братом Сергієм залишилися в Києві 

під владою більшовиків без будь-яких засобів до 

існування. Безхмарне дитинство для Олени закінчилося, 

їй доводилося важко працювати, щоб заробити на 

життя.  

У шістнадцять років, в травні 1922 р., Олена 

виїхала з України, надовго залишивши Київ. З мамою і 

братом Сергієм вони нелегально перейшли кордон і 

після короткочасного перебування в Тарнові в липні 

1922 р. переїхали до Чехословаччини, до містечка 

Подєбради, де батько Олени Іван Шовгенов  того ж 

року був обраний ректором Української господарської 

академії (УГА).  

Олена включилася в життя української громади, 

спілкувалася зі студентами УГА, вступила на курси, 

щоб одержати документ (матуру) про середню освіту. 

Восени 1923 р., обравши українську мову та літературу 

своїм майбутнім фахом, вона вступила на підвідділ 

української мови та літератури історико-літературного 

відділу Українського вищого педагогічного інституту 

ім. М. Драгоманова в Празі. Її професорами були 

визначні українські вчені: Софія Русова, Дмитро 

Чижевський, Леонід Білецький, Дмитро Дорошенко, 

Степан Сірополко та інші.  
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Дівчина брала активну участь у студентських 

вечорах, була членом різних студій і гуртків. У той же 

час в педагогічному інституті навчалися Юрій Дараган, 

Олег Кандиба, Євген Маланюк, Леонід Мосендз, 

Микола Сціборський. Переважна більшість студентів 

були недавніми вояками армії УНР, які болісно 

переживали поразку своєї армії і втрату власної 

держави. Таким було оточення, в якому формувалася 

Олена як поетеса, українська патріотка і націоналістка.

 Дівчина мала багато 

залицяльників, але закохалася в 

Михайла Телігу – кубанського 

козака, прекрасного 

бандуриста, недавнього 

старшину армії УНР, студента 

лісового відділу УГА, з яким 

вона навіки поєднала свою 

долю, одружившись у 1926 р.  

«Він був для неї всім – і 

чоловіком, і батьком, і опікуном, і товаришем, і часто 

старшим братом, який міг і пожаліти, а іноді й зганити», 

– згадувала приятелька поетеси Н. Лівицька-Холодна. 

Безсумнівно, чоловік відіграв вирішальну роль у тому, 

що з донедавна російськомовної панночки Лєночки 

Шовгенової постала визначна українська патріотка й 

поетеса Олена Теліга.  

 Олена розповідала друзям, що в дитячі роки 

тішила старших своїм віршуванням, у студентські роки 

також писала вірші, але читала їх лише найближчим 

друзям. 

У 1928 р. хтось із друзів Олени без її відома 

надіслав лист з кількома віршами Олени редакторові 
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«Літературно-наукового вісника» і кумирові 

українського студентства Дмитру Донцову. Донцов 

зумів розгледіти поетичний талант у недосконалих 

віршах молодої авторки, вирішив її підтримати, віддав 

одержані вірші в набір, і вони побачили світ у останніх 

книгах вісника за 1928 р. («Весняне» в кн. 11, «Тільки 

вечір злітає на місто» в кн. 12) і в першій книзі за 1929 

р. – «Радість». Це й були перші кроки Олени Теліги в 

українську літератру, її ім’я стало відомим широкому 

колу читачів.  

Хоч Олена інституту не закінчила і диплома про 

вищу освіту не мала, вона була людиною 

високоерудованою, добре знала світову й українську 

літературу, володіла кількома іноземними мовами – 

російською, чеською, німецькою, французькою, 

польською, постійно удосконалювала знання 

української мови.  

Восени 1929 р., після того, як Михайло Теліга 

закінчив Українську господарську академію і одержав 

фах лісівника, подружжя переїхало до Варшави. Ще у 

1928 р. туди виїхали Оленині батьки, але в червні 

1929 р. померла від лейкемії її мати. Сподівалися, що 

переїзд полегшить батькову самотність, а вони знайдуть 

собі роботу. 

 Почалося емігрантське життя «бездомних 

волоцюг» із щоденним пошуком роботи. Михайло 

влаштувався землеміром у с. Желязна Жондова, де 

клімат був холодний, вологий, кругом – антисанітарія, 

відсутність будь-яких побутових зручностей. 

Михайлової платні вистачало лише на те, щоб 

заплатити за кімнату, тож Олена змушена була сама 

заробляти на життя. У зовсім скрутних ситуаціях 
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підробляли в польських ресторанах і кабаре: Михайло 

грав на бандурі,  а Олена танцювала.  

І все ж саме ці роки були надзвичайно плідними у 

творчості Олени. У кн. 4 «Літературно-наукового 

вісника» за 1932 р. побачив світ вірш «Мужчинам», 

який авторка вважала для себе програмним. Найвища 

місія жінки – дарувати чоловікам свою ніжність, віру в 

їхню міць і цим підтримувати бойовий дух. Не жіноча 

справа – братися за спис. Але, коли треба буде для 

здобуття перемоги, жінка стане поряд з чоловіком і піде 

з ним до кінця.  

Проголошені в цьому вірші ідеї Олена Теліга 

розвиватиме і в інших своїх публіцистичних і 

поетичних творах. Лірична героїня її «Вечірньої пісні» 

готова перебрати у свої долоні, на свої коліна всі тягарі, 

що пригнічують душу коханого, своєю ніжністю 

розтопити його тривоги і цю ж ніжність передати як 

найміцнішу зброю для майбутньої боротьби.   

Для Олени Теліги ідеал української жінки, який 

найбільше відповідав добі й до якого вона сама 

намагалася наблизитися, – це жінка, яка «вже не хоче 

бути ні рабинею, ні «вампом», ні амазонкою...». Вона 

вважала, що для української жінки повинно бути 

характерним поєднання найкращої жіночності з 

найкращою мужністю.  

1932 р. у кн. 6 «Літературно-наукового вісника» 

було опубліковано прекрасний триптих Олени Теліги 

«Чужа весна», «Сонний день», «Пломінний день». У 

вірші «Поворот», написаному влітку того ж року, Олена 

висловила нестримне бажання повернутися на 

Батьківшину. Хоча розуміла, що десятиліття 

більшовицького панування не минуло безслідно «Чекає 
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все: і розпач, і образа, А рідний край нам буде – 

чужиною».  

 Важливу роль у житті Олени Теліги, у формуванні 

її націоналістичного світогляду відіграла особиста 

зустріч із Дмитром Донцовим, що відбулася вперше у 

січні, а вдруге – у травні 1933 р. До того вони лише 

листувалися, а після зустрічі в них склалися особливі 

стосунки, які важко було визначити звичними 

поняттями («Ще не всьому зватися дано»). Олена 

присвятила Д. Донцову поезії «Не любов, не примха й 

не пригода», «1933–1939». Глибоке почуття до нього, 

про яке зізнавалася в листах до Н. Лівицької-Холодної, 

було джерелом натхнення для прекрасної любовної 

лірики. Почуття в них, очевидно, було взаємним. 

Донцов час від часу відпочивав разом з родиною Теліг, 

навідував їх у Варшаві, часто бував у їхньому 

товаристві.  

 Після того, як Михайло Теліга знайшов на 

польській залізниці роботу спеціаліста з оцінки дерева 

для шпал, подружжя почало жити більш осідло і 

стабільно. Олена разом з відомою артисткою Ніною 

Денисенко та її чоловіком Дмитром Денисенком-

Зубченком заснувала у Варшаві Український театр та 

Українську школу, а при ній відділ нелегального 

українського Пласту. У тій школі вона працювала 

вчителькою. Олена також згуртувала навколо себе 

українську студентську молодь Варшави, часто 

виступала з рефератами в Українській студентській 

громаді, брала активну участь у всіх її заходах, читала 

свої поезії.  

 Коли нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 

1939 р. розпочалася Друга світова війна, і перші бомби 
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впали на голови варшав’ян, Олена Теліга була серед 

них. У грудні 1939 р. Теліги переїхали до Кракова, де 

Олена зустрілася з давнім знайомим ще зі студентських 

літ, а тоді відомим ученим-археологом і поетом, членом 

проводу ОУН Олегом Кандибою-Ольжичем. Ця зустріч 

визначила всю її подальшу долю – Олена розпочала 

активну роботу в культурній ділянці ОУН. 

 Вона очолила літературно-мистецьке товариство 

«Зарево», співпрацювала в празькому журналі 

«Пробоєм», у краківській «Просвіті», готувала випуск 

літературного альманаху «Буде буря!», де мали 

друкуватися поезії патріотичного звучання, написала до 

нього предмову, виступала перед слухачами школи 

організаційного активу з питань української культури й 

методів її використання для піднесення національної 

свідомості.  

Тогочасні настрої Олени Теліги, її 

світосприйняття виражені в підготовлених нею і 

виголошених у той пероід рефератах: «Книжка – 

духовна зброя» (11 травня 1940 р. на літературно-

мистецькому вечорі з нагоди відкриття бібліотеки 

«Просвіти» в Кракові), «Вступне слово на Академію в 

честь Івана Мазепи» (22 вересня 1940 р.), та «Партачі 

життя» (восени 1941 р.).  

З початком німецько-радянської війни 22 червня 

1941 р. Організація Українських Націоналістів 

створювала похідні групи для роботи на окупованій 

території України. В цій роботі Олена Теліга була серед 

перших. Друзі відмовляли, виставляючи різні 

аргументи, але всі вони були безсилими перед волею 

Олени повернутися до Києва й розділити з українським 

народом його долю. Разом з Уласом Самчуком Олена 
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виїхала з Кракова 14 липня 1941 р. 16 липня вони 

перейшли кордон – річку Сян  і рушили до Львова. 

Планувалося спочатку дістатися до Львова, а потім – до 

Києва. Як діяч культурної референтури ОУН вона 

повинна була зв’язатися там з місцевими українськими 

націоналістичними силами і посилити боротьбу за 

згуртованість нації, за незалежність. Михайло ще не міг 

залишити Краків і мав виїхати в Україну пізніше.  

Прибувши до Львова, Олена досить болісно 

сприйняла розкол в націоналістичному русі, 

залишившись з Олегом Ольжичем і тими, хто пішов за 

полковником Андрієм Мельником. Трагізм ситуації ще 

більше посилився після підступного вбивства 

провокатором у серпні 1941 р. в Житомирі провідних 

членів ОУН Миколи Сціборського та Омеляна Сеника-

Грибівського. Підозра в організації вбивства впала на 

середовище Степана Бандери. Ця подія стала причиною 

появи «Відозви ОУН», основним автором якої була 

Олена Теліга. Відозва засуджувала братовбивство і 

наголошувала на необхідності єднання всіх сил заради 

порятунку України.  

За Київ тривали бої, і тому Олена 12 вересня 

прибула до Рівного, де в редагованій Уласом Самчуком  

газеті «Волинь» публікує кілька статей. До Києва вона 

потрапила 22 жовтня 1941 р. Тут Олена очолила Спілку 

українських письменників, налагодила видання 

«Літаврів»  – літературно-мистецького додатку до 

редагованої Іваном Рогачем газети «Українське слово». 

Увійшла до складу створеної з ініціативи Ольжича 

Української Національної Ради, яку очолив професор 

Микола Величковський.  
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На сторінках «Літаврів» вона проповідувала 

націоналістичні ідеї, друкувала кращі зразки української 

літератури. Читачі видання мали змогу познайомитися 

із творами Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, 

Олександра Олеся, Олега Ольжича та інших, які були 

заборонені до друку в радянській Україні, а також з 

творами письменників, знищених більшовицьким 

режимом, – Євгена Плужника, Григорія Косинки, 

улюбленого письменника Олени Теліги Миколи 

Хвильового та інших. З великими труднощами взимку 

дістався до Києва й чоловік Олени – Михайло.  

Досить швидко стало зрозумілим, що німці не 

будуть миритися з будь-якими діями, спрямованими на 

відродження Української держави. Їхні плани – 

розчленування України з майбутнім приєднанням її до 

Німеччини. Особливе занепокоєння окупантів 

викликала активізація діяльності ОУН Андрія 

Мельника,  яка поширилася не лише на Київ, а й на 

значну територію окупованої України.  

12 грудня було заарештовано співробітників 

редакції «Українського слова» – Івана Рогача, Ореста 

Оршана-Чемеринського та інших. Редактором газети 

був призначений професор Костянтин Штепа. Він став 

видавати газету «Нове українське слово», що мала 

зовсім інший напрям: ніщо в газеті не повинно було 

дратувати нових господарів. Олена Теліга не могла 

підтримати такий курс, і «Літаври» були заборонені.  

Олег Ольжич, розуміючи, що Олені також 

загрожує арешт, просив її залишити Київ, але вона не 

тільки відмовилася виїхати з міста, а й не відмінила 

призначені нею збори Спілки українських 

письменників, хоч була попереджена про влаштовану в 
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приміщенні Спілки засідку 

гестапо. Олена пішла на 

свідому загибель, а з нею 

пішов і Михайло Теліга. Під 

час арешту присутніх на 

зборах він назвався 

письменником, щоб бути 

поряд з дружиною. Всіх 

заарештованих вивезли в 

приміщення гестапо на вул. 

Короленка, 33, а через кілька 

днів розстріляли в Бабиному Яру і поховали в холодних 

обіймах зими у братській могилі-ямі № 162. Точна дата 

трагедії не відома. Більшість дослідників сходяться на 

тому, що сталося це 21 лютого 1942 р.  

Творча спадщина Олени Теліги невелика за 

обсягом, але значна за своєю сутністю і 

публіцистичною спрямованістю, характерною для 

поетів «празької школи». Стиль її творів – героїчний 

романтизм. За своє досить коротке життя, неповних 

35 років, вона не встигла видати жодної власної збірки, 

всі вони вийшли посмертно: «Душа на сторожі» (1946), 

«Прапори духу» (1947), «О.Теліга. Збірник» (1977, 

1992), «Полум’яні межі» (1977), «О краю мій...» (1999).  

За роки незалежності України чимало зроблено 

для увічнення пам’яті великої патріотки. Опубліковані її 

поетичні та публіцистичні твори, її листування та 

спогади про неї.  

21 серпня 2006 р. відкрито на її честь меморіальну 

дошку в Заліщиках на будинку, де вона відпочивала у 

серпні 1936 р., 28 лютого 2009 р. в Києві відкрито 

меморіальну дошку на будинку № 25/18  по вулиці  
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Л. Толстого, в якому проживала Олена Теліга перед 

розстрілом у лютому 1942 р. Меморіальні дошки на її 

честь встановлені також у Львові та Рівному.  

31 серпня 2009 р. відбулося урочисте відкриття 

пам’ятника Олені Телізі у місті Києві (скульптор – 

В. І. Щур), а 25 лютого 2017 р. – на території 

Національного історико-меморіального заповідника 

«Бабин Яр».  

На честь Олени Теліги названо вулиці більш ніж у 

тридцяти населених пунктах України, зокрема в Києві, 

Дніпрі, Дрогобичі, Житомирі, Запоріжжі, Ковелі, 

Конотопі, Кропивницькому, Львові, Рівному, Сумах, 

Ужгороді, Умані.  

У 1994 р. засноване і плідно працює 

Всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, 

яке багато робить для дослідження її життєвого шляху і 

популяризації творчості, проводить щорічні конкурси 

на краще виконання творів поетеси «Щоб далі йти 

дорогою одною». 

 Створені  й існують Міжнародна літературно-

мистецька премія ім. О. Теліги (2000), першим 

лауреатом якої стала видатна українська поетеса Ліна 

Костенко та Україномовна видавнича організація 

«Видавництво імені Олени Теліги» (1994).  

Іменем Олени Теліги названо бібліотеку № 15 для 

дітей та юнацтва (1996) і спеціалізовану школу з 

поглибленим вивченням англійської мови № 97, що в 

Києві (1998). На території цієї школи створений перший 

у світі Літературний музей поетеси. 2007 р. 

Національний банк України випустив монету номіналом 

2 гривні із зображенням Олени Теліги.  
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 Олена Теліга відома не лише в Україні, а й за її 

межами, окремі твори поетеси перекладені англійською, 

білоруською, грузинською, польською, російською, 

французькою та іншими мовами.  

Її коротке життя було схоже на спалах. «Шалена 

любов до життя і шалена погорда до смерті. Чи може 

бути більш прекрасне і глибоке з’єднання?», – так 

писала і діяла Олена Теліга. Вона віддала його за 

найдорожче і найцінніше для людини – свободу. 

Свободу думки, дії, життя. 
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Додаток 1 

 

Висловлювання відомих людей про 

Олену Телігу 

 
Оригінальна в образах та ідеях, цілісна, як рідко 

хто інший, елегантна у формі своїх віршів, елегантна у 

своїй статурі «прудконогої Діяни» («кругом пані» – 

казав Шевченко), горда в наставленні до життя – вона 

лишила нам взір справжньої панської поезії в 

найкращім значенні слова...  

Дмитро Донцов  

 

Олена Теліга як поетка і як революціонерка, як 

людина взагалі й як жінка зокрема – це ціла епоха.  

Олег Жданович  

 

...О. Теліга творила невмирущі духовні цінності 

поруч із такими видатними майстрами пера, як 

О. Олесь, Ю. Клен і Л. Мосендз. Вона увійде в історію 

як видатний, творчий організатор духовности нашого 

народу і як справжня героїня.  

Олена Звичайна  

 

 Олена Теліга була правдивою літераткою. Писати 

своє і читати чуже, обмінюватися думками, 

доповнювати свою освіту, удосконалювати себе – це 

було її життя...  

Наталія Лівицька-Холодна  
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Вона вся  була якимось протестом проти сірості, 

проти безбарвності, нудоти життя... Це була людина, 

яка хотіла радості, і ще раз радості з королівськими 

значеннями цього слова. 

Євген Маланюк 

 

Для мене вона була великою несподіванкою і 

відкриттям. Я був гостро вражений її екзальтованістю, 

напруженою, невтомно грайливою вдачею. 

Улас Самчук 

 

Маємо надію, що наша цивілізація витворить такі 

«умови людського існування», за яких жінка буде 

звільнена від потреби абсолютної жертви, що її втілює і 

життя, і поезія, і смерть Олени Теліги.  

Але забути цю жертву – то вже злочин не тільки 

проти історії національної літератури, в якій феномен 

О. Теліги посідає віднині незамістиме місце...  

Василь Скуратівський  

 

Зоря Олени Теліги – то зоря світанкова...  

Євген Сверстюк  

 

...поетка життєвого шалу, в ліриці якої помітно 

справжню жіночність і чуттєвий бунт проти хандри 

буднів. Це лірика замріяної, примхливої, гордої, 

пристрастної і дуже романтичної жінки. Її вірші – 

приватні листи світові.  

Юрій Шевельов 
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Зміст 

 

Основні відомості про життя і творчість Олени  

Теліги        3 

Твори Олени Теліги      16 

Матеріали про життя і творчість Олени Теліги  16 

Додаток 1. Висловлювання  відомих людей про 

Олену Телігу       21 
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«Боротьба – це справжнє життя» 

 

Біобібліографічний список літератури 

  

до 115-річчя від дня народження Олени Теліги  
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