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Проєкт «Нескорений ПроRock» — серія пісенних 
альбомів на вірші видатних українських поетів.
Тарас Шевченко, Олена Теліга, Василь Стус, 
Василь Симоненко привертали увагу не лише 
талантом, а й мужньою громадянською позицією. 
Саме така позиція і вигострила їхній талант. 
Слово ж, ставши одного разу зброєю та силою, 
має властивість не втрачати цих ознак, а 
в складні часи знов ставати опорою духу для 
народу, чиїми Пророками воно було мовлене.
Це не просто пісні — це щоразу цілісний повно- 
форматний альбом на вірші окремого знакового 
поета, створений провідними українськими 
музикантами. Ми свідомо не дотримуємося однієї 
музичної стилістики, звертаємось до лексикону 
різних жанрів: і традиційного року, і сучасного, й 
авторської пісні, й неоромансу…
Найважливіше для нас — вплести творчість 
поетів-класиків у канву сучасного аудіопростору.
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Любий читачу!

 Збірка, яку тримаєте в руках, промовисто засвідчує, що митці не 
тільки першими відлунюють тривоги сьогодення, а й інтуїтивно від-
чувають глибинну спорідненість часів. 
 Як і ми, Олена Теліга жила в добу, коли важливо було твердо знати, 
на чиїм ти боці, коли безкомпромісність – ця надзвичайно незручна 
для її носіїв риса – визначала не тільки власне життя, а й життя твого 
народу, життя цілої твоєї нації, її виразне «бути чи не бути».
 Народжена в інтелігентній українській сім’ї, що походила зі Сло-
божанщини з одного боку та з Поділля – з іншого, перші 11 літ свого 
життя провела вона в Російській імперії. Статки, опіка гувернанток, 
вільна розмова німецькою та французькою – заповідалося на бла-
гополучне життя професорської доньки. Важко й уявити, що світо-
глядний вибір, який зробить юна Олена Шовгенів (невдовзі Теліга) у 
20-х роках XX століття на еміграції, визначить всю її подальшу долю 
й ознаменує появу людини, яку згодом українська нація шанувати-
ме як одного із своїх Пророків. 
 Пробудження її українства було неочікуваним для неї самої. Рап-
товий порив до рідної мови, що спала в її жилах, теж був несподіва-
ним і стався, власне, через випадок: її рідну мову назвали «собачьим 
языком» – вона обурилася і стала українськомовною, відкинувши 
російську назавжди. 
 Так доля пришвидшувала визрівання непересічної особистости, 
якій судилося стати сподвижницею Уласа Самчука, Дмитра Донцо-
ва, Олега Ольжича й нести на прапорі ідею української державнос-
ти, і якій було відпущено лише 35 літ земного життя. 
 Франкове «якби ти знав, як много важить слово» можна постави-
ти епіграфом до творчости Олени Теліги, самобутньої представниці 
Празької школи – літературної української течії в еміграції. Всього 
38 уцілілих поезій Теліги являють читачеві ідеал жінки та ідеал бор-
ця – такої неспівмірної енергії життєлюбства та непокори сповнені 
вони. 
 Ім’я Олени Теліги стало позачасним: окиньмо поглядом ці кіль-
ка штрихів її життєпису – хіба не потребуємо нині такої твердос-
ти поглядів, такої мужности вибору, і осмислення, і жертовности? 
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Адже наші втрати на інформаційному полі бою обчислюються міль-
йонами. Лавина дрібних компромісів на які йдемо задля буденної 
зручности, накриває хвилею та нищить нас далеко від фронту. Таке 
обличчя гібридної війни. 
 Та є й інша реальність: реальність тихого щоденного героїзму, який 
окрилює сотні тисяч гарячих сердець і який, промовляючи рядком 
Олени Теліги, нагадує нам, що «найгостріше слово – Україна». 
 Ця тоненька книжечка відкриє вам постать поетки по-новому – її 
слово вияскравлене тут музикою. Написали й виконують пісні зна-
ні українські музиканти: сестри Тельнюк, Анжеліка Рудницька, Саша 
Кольцова, Марія Бурмака, Христина Панасюк, Анна Заклецька, Неля 
Франчук, ILLARIA, а також гурти: TaRutа й BeTwins, SHOPPING HOUR 
та VLASNA. Ці пісні щойно створені, в них пульсують неперебутні 
людські почуття й тривоги нашої доби. 
 Аранжування та інші музичні процеси довершено виконала 
команда фахівців майстерні-студії «Кофеїн», де й було записано му-
зичний альбом. Очолила цю роботу одна з учасниць команди – про-
дюсерка та композиторка Тетяна Шамшетдінова. 
 Щиро дякую всім, хто душею й працею доклався до появи цих 
пісень. Зроблене вами обернеться для багатьох радістю доторку 
до харизматичної, яскравої особистости, представниці справжньої 
української еліти – постаті, яка будить генетичну пам’ять та підносить 
дух нації.
 Творче патріотичне об’єднання «Музичний батальйон» подбало 
про те, щоб пісні на вірші Теліги можна було не тільки слухати, а й 
співати. Для цього у співанику є слова, ноти та акорди.
 Альбом вміщує пісні, створені й за інтимною, і за громадянською 
лірикою поетки – і тим самим показує нам справжню Олену Телігу, в 
якій поєднувалися, з одного боку, невимовно ніжна й чарівлива жін-
ка, пані в капелюшку, а з другого, – незламна й героїчна особистість, 
«поетка вогняних меж», людина, яка, надряпавши на стіні тюремної 
камери кілька прощальних слів та стилізований під меч тризуб, сві-
домо віддала своє життя за ідею. 

оксана Кротюк,
письменниця
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Любов і ніжність 

Вірш «Відповідь», 
вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Вістник», 1935 

                    A                            Bm
О, так, я знаю, нам не до лиця
                      F#m                             Dmaj
З мечем в руках i з блискавками гнiву,
                         A                                Bm
Вiйськовим кроком, з поглядом ловця
            F#m                         Dmaj
Iти завзято крiзь вогонь i зливу.

A
Ми ж ваша пристань — тиха i ясна,
                 Bm
Де кораблями — вашi збитi крила…
                    F#m            
Не Лев, а Дiва наш вiдвiчний знак,
                 Dmaj
Не гнiв, а нiжнiсть наша вiчна сила.

Та ледве з ваших ослабiлих рук
Сповзає зброя ворогам пiд ноги,
Спиває нiжнiсть легендарний крук —
Жорстокий демон бою й перемоги.

I рвуться пальцi, довгi i стрункi,
Роздерти звички, мов старi котари,
Щоб взяти зброю з вашої руки
I вдарить твердо там, де треба вдарить.

Саша Кольцова  

музика
Олександри 
Кольцової
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Та тiльки меч — блискучий i дзвiнкий —
Вiдчує знову ваш рiшучий дотик,
Нам час розгорне звиклi сторiнки:
Любов i пристрасть… нiжнiсть i турботи.



Сучасникам

         Dm          Bb               C               Dm9   Gm9/F Am7/E 
“Не треба слів! Хай буде тільки діло!
       Dm       Bb                 C               Dm9   Gm9/F Am7/E 
Його роби — спокійний і суворий,
Bb                C                Dm7
Не плутай душу у горіння тіла,
Bb                   C                        Dm7
Сховай свій біль. Зломи  раптовий порив”.

Bb              C                     Dm7
Але для мене — у святім союзі:
Bb          C                     Dm7
Душа і тіло, щастя з гострим болем.
Мій біль бринить, зате коли сміюся,
То сміх мій рветься джерелом на волю!

Не лічу слів. Даю без міри ніжність.
А може в цьому й є моя сміливість:
Палити серце в хуртовині сніжній,
Купати душу у холодній зливі.

Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив,
Та там, де треба, — я тверда й сувора.
О, краю мій, моїх ясних привітів
Не діставав від мене жодний ворог.

дует «BeTwins»  

музика 
Олександра Босого 
й Тамари Бутко

Вперше 
опубліковано в 
часописі «Вістник», 
1933 
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 Олена Теліга розуміла значення полум’яного поетичного й публіцистичного слова 
для піднесення духу нації, разом з тим вона виступала проти аскетичного відречення 
від радощів повноцінного життя. 
 У цій поезії Теліга полемізує з В. Стерницьким, який у статті «Стиль нового поколін-
ня» пише, що це покоління вважає: «Ми стільки пережили, що не маємо слів це вира-
зити. Та й не хочемо, бо маємо укриту думку при тім: те, чого ми не можемо і не хочемо 
виразити в словах, стане живим в ділах». 
 Під враженням статті Олена Теліга написала вірш, перша строфа якого подана в 
лапках як цитата-теза. Цю тезу часто помилково вважають позицією Олени Теліги. 
Проте після тези – у другій строфі – йде антитеза, і позиція поетки в ній.



[…]
 Романтика! Скільки уст погірдливо кривилося, промовляючи це 
слово як символ безпорадності й безплідності, не відчуваючи його 
гострого й свіжого змісту! Скільки порожніх рук легковажно вима-
хувало при згадці про неї, не розуміючи, що лише вона, романтика, 
може вкласти у ті руки — творче натхнення, владний рух і тверду 
зброю. Бо це ж романтика дає усьому барву, ритм, запах і струнку 
пружність. Все те, без чого життя обертається в сіру задушливу вату, 
яку прорізати може знов лише вона, гостра, як стилет, романтика 
нових людей нашого часу, що не зносять задухи, що всюди про-
бивають вікна, аби хлинуло п’янке повітря, аби перед очима роз-
горнулися обрії!
 Ті, що тужили за романтикою, не раз не розуміли цілої її сили. Ті 
ж, що її нищили, розуміли ту силу у всій її могутній загрозливості, 
і — власне тому — нищили.
 Большевицька Москва руйнувала в Україні все, що виростало 
вгору, що рвалося за обрії. Вона розуміла, що великий стиль життя 
і великий стиль мистецтва творив би теж і велику культуру нації 
та поривав би до всього, що творило б її велич. Вона бачила, що 
українська душа не може витримати довго без широкого простору і 
глибокого віддиху. Про це кричав Хвильовий, про це кричали інші, 
хоч їх крик відразу затискала московська рука, розуміючи його не-
безпеку.
[…]
 Москва розуміла, що сотні тисяч українців, зокрема молодь, — 
стужені, часом навіть собі того не усвідомлюючи, за романтикою 
життя, за романтикою своєї нації.
І ледве зродиться така романтика, вона їх пірве і відірве від Мо-
скви — назавжди!
 А тому, — хай живе сірість в Україні, хай українські письменники 
пишуть про буряки й трактори, хай усіх героїв українських і світо-
вих заступлять Ленін і Сталін, хай люди дивляться не вгору і не на 

Нарозстіж вікна!
Олена Теліга 
(уривок статті) 



далекий Захід, лише низько в землю і близько — на Москву! Бо якщо 
Україна розігнеться і буде дихати — вона буде жити! А цього Москва 
не могла допустити нізащо. Вона щільно забила вікна, в які міг би 
ввірватися вітер з заходу. Вона нищила всіх Хвильових і Аглай, що ці 
вікна прорубували. Вона притискала до землі все, що в Україні рва-
лося вгору. І на ті зрівнені з землею місця висовувала постаті своїх 
московських Пушкінів, Блоків, Єсєніних. 
 Ці постаті, що виростали на могилах української культури, були 
єдиними, на які могла дивитися молодь СССР взагалі і України зо-
крема. Отже, не дивно, що в уяві цієї молоді вони виростали майже 
на богів. Бо вікна на захід були щільно замкнені, власні велетні були 
притиснуті до землі або й поховані під нею, а большевицька Москва 
з радісним улюлюканням допомагала зросту реалістичної творчості 
в Україні, творчості, що весь час дивилася лише собі під ноги і обхлю-
пувалася болотом, творячи оди на честь вбивників своєї нації. Тако-
го українського мистецтва жива душа молоді прийняти не могла. Бо 
це і не було українське мистецтво. 
 Правдиве українське мистецтво нищилось відразу в зародку, лед-
ве воно заповідало стати великим. Отже, вибираючи лише між хал-
турою — з причепленою українською етикеткою — і єдиним приступ-
ним мистецтвом — мистецтвом ворожої Москви, молодь СССР була 
змушена вибирати те вороже мистецтво і уявити його єдиним, най-
ліпшим, бо вибирати ж не було з чого!
 А тут же близько, за стіною, лежав широкий прекрасний світ! За сті-
ною голосно сміялося й плакало життя. І до самої України підповза-
ли широкі дороги з далечини. На тих дорогах виринало безліч речей, 
безліч барв і запахів. Сотні мистців вибирали з них все найяскравіше 
і давали йому найдорогоціннішу форму. І сотні речей чекали, поки 
їх схопить і візьме собі українське мистецтво. Тут же за стіною, яку 
так хотіли розбити «тисячі Аглай», крутилося вихром свіже повітря 
яскравих і міцних почувань. Воно не могло прорватися через запха-
ні щілини, але воно билося у них невпинно. І ось — сталося! «Тисячі 
Аглай» можуть нарешті здійснити свою тугу: міцним рвучким рухом 
відчинити нарозстіж вікна, пити свіже, насичене бурею, повітря. 
Крізь ці вікна вони побачать далекі обрії, широкі дороги, по яких не-
впинно йде вперед правдиве непідроблене життя з усіма його пре-
красними дарами, які даються — лише сміливим.

Стаття «Нарозстіж вікна!» – остання прижиттєва публікація О. Теліги, 
газета «Волинь», 18 січня 1942 р. Написана та первісно друкована в Києві, 
альманах «Літаври», 30 листопада 1941 р.
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вечірня пісня

Вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Вістник», 
1935 

Bm                              Cadd#4
За вікнами день  холоне,
Fsus#7                               Bm
У вікнах — перші  вогні…
G                               Bm  D/A
Замкни  у  моїх  долонях
G                                 
Ненависть  свою і гнів.

Bm                              Cadd#4
Зложи на мої коліна
Fsus#7                               Bm
Каміння жорстоких днів,
G                               Bm  
І срібло свого полину
    F#
Мені поклади до ніг.

Щоб легке, розкуте серце
Співало, як вільний птах,
Щоб ти, найміцніший, сперся,
Спочив на моїх устах.

А я поцілунком теплим,
М’яким, мов дитячий сміх,
Згашу полум’яне пекло
В очах і думках твоїх.

Та завтра, коли простори
Проріже перша сурма —
В задимлений, чорний морок
Зберу я тебе сама.

Марія Бурмака 

музика
Марії Бурмаки
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Не візьмеш плачу з собою —
Я плакати буду пізніш!
Тобі ж подарую зброю:
Цілунок гострий як ніж.

Щоб мав ти в залізнім свисті —
Для крику і для мовчань —
Уста рішучі, як вистріл,
Тверді, як лезо меча.



Літо

Ab                       AbsusEb   
Топчуть ноги радісно і струнко
Fm                       DbF
Сонні трави на вузькій межі.
Ab                         AbsusEb 
В день такий – віддатись поцілункам!
Fm                             DbF
В день такий – цілим надхненням жить!

Bbm                  AbC
П’яним сонцем тіло налилося,
Bbm                  AbC
Тане й гнеться в ньому, мов свіча, —
Ab                       AbsusEb 
І тремтить схвильоване колосся,
Fm                      DbF
Прихилившись  до мого плеча.

В сотах мозку золотом прозорим
Мед думок розтоплених лежить.
А душа вклоняється просторам
І землі за світлу радість — жить!

Анна Заклецька

музика
Анни Заклецької
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Вперше опубліковано 
у часописі «Вістник», 1933 

І за те, що стільки уст палило
І тягло мене вогнем спокус,
І за те, що замінить не сила —
Ні на що — твоїх єдиних уст!



Без назви

Вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Вістник», 
1933

      B                      C#m        
Не любов, не примха й не пригода, —
        C#     F#        B  F#
Ще не всьому зватися дано!
      B         B/D#     E     G#m/D# 
Ще не завжди у глибоких водах 
      C#              F#
Відшукаєш непорушне дно.

     G#               D#m
І коли твоя душа воскресла
        E               F#
Знову мчиться у осяйну путь,
      G#               D#m
Не питай, чиї натхненні весла
        E               F#
Темний берег вміли відштовхнуть.

Не любов, не ніжність і не пристрасть,
Тільки серце — збуджений орел!
Пий же бризки, свіжі та іскристі,
Безіменних, радісних джерел!

Христина Панасюк 

музика
Христини Панасюк

Д.Д. *
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* Вірш присвячено Дмитрові Донцову, який відіграв велику роль у рості духовности 
Олени Теліги. 
 Дмитро Донцов – український літературний критик, публіцист, філософ, політич-
ний діяч, один із перших керівників Союзу визволення України, головний ідеолог 
українського інтегрального націоналізму.



I. Портрет Поетки
            Вітрами й сонцем Бог
            мій шлях намітив.

 В наш «проґресивний» вік, у вік тріюмфу-
ючого хама, у вік отарности, нищення всього 
індивідуального, яскравого, сміливого, – зір 
з гордістю зупиняється на блискучій постаті 
Олени Теліги. У тих, хто її знав, в їх пам’яті за-
вше вона лишиться стрункою, різковирізбле-
ною, випнятою вгору, – вся тремтяча життям 
постать чарівної жінки і пророчиці, яка в свою 
темну епоху била на сполох.
 Після Шевченка і Лесі Українки, Олена Теліга, 
одна з чолових поетів «Вістника», відновила в 
нашій літературі містично-воєвничий дух ста-
рого Києва. Була вона поеткою вогненних меж, 
на порозі нової епохи нашої цивілізації, епохи, 
яку вона викликала і в боротьбі за яку нало-
жила головою. Нічого з плебейського не було 
в ній, нічого з скигління поезії початків XX в. з 
їх занепадницьким сентименталізмом. Велика 
внутрішня сила била з неї, з її творчости, суво-
ре завзяття, яке відблиском кидав на неї дале-
кий, а потім такий близький, її «в боях ранений, 
траґічний Київ». Жадоба блискучого і сильного 
життя, глибока свідомість її нації та її самої при-
значення, згораючи світити в віки Божим смо-
лоскипом – ось що виріжняло цю поетку, іноді 
ніжну й жіночу, а як треба, тверду і горду. Такою 
була вона, такою була її творчість.
 Правду казали римляне, що поетом не мож-
на стати, поети родяться. Не можна вивчитися 
на Шевченка, ні на Бетовена, бо твердження ла-
тинців відноситься очевидно до мистців взага-
лі. Як на пророків, сходить на них – коли вони 

Дмитро Донцов 
(1883–1973) 

поетка вогняних меж. олена Теліга
Дмитро Донцов 
(уривок з книжки)



поети з Божої ласки – Дух Святий, 
відкриваючи їм речі, незнані не лиш 
звичайним смертним, а часом – пе-
редтим – і їм самим. В шалі надхнення 
говорять вони про глибокі таємни-
ці життя і смерти, і сама мова їх стає 
загадковою і містерійною. Їх мову, 
як мову Данта, або нашого Кобзаря, 
відшифровують потім сотки комен-
таторів. Думки, пророцтва тих поетів-
візіонерів, їх відчуття виливаються їм 
неначе в трансі – на самітніх прохо-
дах, в безсонні ночі, в пропасниці.
 Такою поеткою з Божої ласки 
була Олена Теліга. Ориґінальна в об-
разах та ідеях, цілосна як рідко хто ін-
ший, елеґантна у формі своїх віршів, 
елеґантна у своїй статурі «прудконо-
гої Діяни» («кругом пані» – казав Шев-
ченко), горда в наставленні до життя, 
– вона лишила нам взір справжньої 
панської поезії в найкращім зна-

ченні слова, поезії, позбавленої всього вульґарного, простацько-
го. З’явилася вона, спалахнула і згоріла на тяжкім та сірім, потім 
криваво-червонім небі війни й революції, неначе блискуча звізда, 
лишаючи, хоч згасла фізично, яскраве світло по собі, яке палахкоті-
тиме нащадкам.
 Такий був і стиль її поезії. Ставляла до себе, як до поетки, великі ви-
моги. Цим пояснюється невелика числом кількість її поезій. Тим по-
яснюється, що так тяжко було її намовляти на видання збірки. Коли 
мала перетворити, вилляти в остаточну, закінчену форму – «далекий 
шум незроджених поезій» своїх, шукала для кождої емоції слова, яке 
віддавало б її точний сенс. Кождому почуванню мало відповідати 
лише одно, єдине слово, що пасувало до тої емоції. І того слова шу-
кала не раз довго і вперто, не хапаючись вставити якесь інше. Мала 
ґеніяльний дар асоціяції, дар в’язати близьке з далеким, нинішнє з 
майбутнім, або з вчорашнім. В зерні вже бачила рослину, в цвіті – 
плід, в життю – смерть, в смерті – життя…
[...]

Обкладинка книжки 
Дмитра Донцова «Поетка 
вогняних меж. Олена Теліга».
Книжка видана коштом 
Олекси Тяжкого. Торонто, 
1953. – 97 с.
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розцвітають кущі ясмину

A
Розцвітають кущі ясмину –
A
Грає сонце в височині.
A                         Dm
Чи зустріну, чи не зустріну?
Bb                  Gm                        A
Чи побачу тебе, [чи побачу тебе],
                       Gm     A
Чи побачу тебе, чи ні?

І куди б скерувати кроки,
Щоб тебе я могла знайти?
Тільки бачу – іде високий,
Придивляюсь, чи то [придивляюсь, чи то],
Придивляюсь, чи то ж не ти?

І не вітряно, і не хмарно –
Все заповнить весняний сміх!
Цілий день я проброджу марно,
Не зустрівши очей [не зустрівши очей],
Не зустрівши очей твоїх.

D                       Gm
Та зате серед ночі, любий,
D                       Gm
В весняному мойому сні
D                 Gm
Поцілуєш мої ти губи
Eb                       Cm
І щось тихо шепнеш мені… 
D                          Cm     D 
І щось тихо шепнеш мені…

ILLARIA 

музика
ILLARIA

Вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Літературно-
Науковий 
Вістник», 
1928
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Перша з опублікованих поезій О. Теліги. Очевидно, це один з тих трьох віршів, які хтось 
із друзів Олени без її відома надіслав до редакції «Літературно-Наукового Вістника» 
разом з листом від її імені 3 вересня 1928 р., що видно з її листа до Дмитра Донцова від 
17 жовтня того ж року.



Танго 

    F#9                               D/F#
І знов з’єднались в одну оману, —
    E7                          Dmaj
О дивне танго, — і сум, і пристрасть;
    F#9                               D/F#
Пливу на хвилях твого туману,
    E7                          Dmaj
Згубила керму, спалила пристань.

                A                            Gm7 
І б’ється серце, і гнеться тіло
                   F                Fmaj9  Gm7
В твоїм повільнім і п’янім вирі;
                A                            Gm7 
Блакитне сонце мені світило,
                   F                Fmaj9  Gm7
А буде   чорне, а може й сіре!

Чекає прірва на кожнім схилі,
Та сум і пристрасть манять, мов п’яну,
Пливти все далі, віддавшись хвилі, —
Зрадливе танго, — твого туману.

Анжеліка 
Рудницька 

музика
Тетяни 
Шамшетдінової



С
п

ів
а

н
и

к
О

ле
н

а 
Те

лі
га

24
/2

5

Та потім вранці, під перший промінь,
Мені не пристрасть туманна сниться —
Зоріє ясно в чаду і втомі,
О світла ніжність, твоя криниця.

Вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Вістник», 
1935



Усе – лише не це!

Bm                          G
Усе — лише не це! Не ці спокійні дні,
        A                 F#m    
Де всі слова у барвах однакових,
Bm                          G
Думки, мов нероздмухані вогні,
      A                  F#m    
Бажання — в запорошених оковах.

         G       A         Bm
Якогось вітру, сміху чи злоби!
             G     A           Bm
Щоб рвались душі крізь іржаві ґрати,
              G                F#m
Щоб крикнув хтось: ненавидь і люби —
   G         A          Bm 
І варто буде жити чи вмирати!

Не бійся днів, заплутаних вузлом,
Ночей безсонних, очманілих ранків.
Хай ріже час лице — добром і злом!
Хай палять серце — найдрібніші ранки!

VLASNA

музика
Тетяни Власової
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Ти в тінь не йди. Тривай в пекучій грі.
В сліпуче сяйво не лякайсь дивиться —
Лише по спеці гряне жданий грім
І з хмар сковзне — багнетом — блискавиця.

Час першої 
публікації 
не виявлено 



Життя  

        Bm                                        G
Зловіщий брязкіт днів, що б’ються на кавалки,
   Em                                              F#
І жах ночей, що затискають плач,
           Em6                        F#                           G
Ти, зраджений життям, яке любив так палко,
        C#m7-5                                      F#                
Відчуй найглибше, але все пробач.

       Em                                F# 
Здається, падав сніг? Здається, буде свято?
        C#m7-5                                  F#                
Заквітли квіти? Зараз  чи давно?
           Em                       F#                           G
О, як байдуже все, коли  душа зім’ята,
        C#m7-5                                  F#                
Сліпа, безкрила, сунеться на дно…
      
  
   Em                        F#                          Bm
А ти її лови! Тримай! Тягни нагору!
        C#m7-5                                  F#                
Греби скоріше і пливи, пливи!
   Em                        F#                          G
Повір: незнане щось у невідому пору
        C#m7-5                                  F#                
Тебе зустріне радісним: «Живи!»

Неля Франчук

адаптація 
тексту й музика 
Нелі Франчук

Вперше 
опубліковано 
в часописі 
«Літературно-
Науковий Вістник», 
1932

Василеві К*
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      Em  F#-9 F#         Bm                 Bm/A        Gmaj  Bm/F# 
Живи! А-а-а,     живи, живи, живи, живи, живи!
      Em  F#7        Gmaj     F#sus  F#7 
Живи! А-а-а,     живи, живи!

Тоді заблисне сніг, зашепотіють квіти
І підповзуть, мов нитка провідна,
Ти приймеш знов життя і так захочеш жити!
Його пізнавши глибоко, до дна!

 * Василь Куриленко – поет, публіцист, журналіст. У складі Армії УНР брав 
участь у національно-визвольній боротьбі. Був близьким другом Олени Телі-
ги. За словами сучасників, він відіграв видатну роль у її наверненні до україн-
ства. Вірш написаний, коли подружжя Теліг було вже у Варшаві, а Куриленко 
важко переживав смерть своєї нареченої.  



Життя  
Неля Франчук

адаптація тексту й музика 
Нелі Франчук
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махнуть рукою! розіллять вино!

        Am                Fmaj
Махнуть рукою! Розiллять вино!
            G                           Am
Хай крикне хтось! — Хай буде завiрюха! —
      Am                               Fmaj
Ах, як я хочу вiднайти вiкно
     G                                   Am
У сiрiм мурi одностайних рухiв.

      Am                               Fmaj
А в тiм вiкнi нехай замерехтить
    G                           Am
Чиєсь обличчя — вперте i смiливе,
           Am                                   Fmaj
Щоб знов життя, надовго чи на мить,
        G                                    Am
Розколихалось хвилею припливу.

         Am     Fmaj
Життя, життя 
       G                                         Am 
Розколихалось хвилею припливу.
         Am      Fmaj
Життя, життя 
       G                                         Am 
Розколихалось хвилею припливу.

гурт «TaRuta»

адаптація 
тексту й музика 
Євгена Романенка

Вперше 
опубліковано 
в часописі «Вістник», 
1935 
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Щоб погляд чийсь, мов трунок дорогий,
Переплеснувся найсвiтлiшим плином,
Де очi iнших, очi ворогiв
Не домiшали яду чи полину.

I в душнiй залi буде знов рости
Така дитинна й божевiльна мрiя:
Що задля мене хтось зумiє йти
Крiзь всi зневаги — так, як я умiю.



Українські поети Василь Куриленко (справа), 
Олена Теліга (в центрі). 
Подебради, (Чехословаччина), 1927 

Українська 
поетка 

Олена Теліга 
з чоловіком 
Михайлом. 

Подебради, 
(Чехословаччина), 

14 лютого 1928
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Група українських 
емігрантів 
у Подебрадах. 
Зліва направо: 
1-й ряд – Безкровна О.К. 
(третя), Іванісова А., 
Теліга О.; 
2-й ряд – Теліга М. (третій). 
Подєбради, 
(Чехословаччина), 
1927-1929 

Олена Теліга у поїзді 
під час подорожі 
з Кракова (Польща) 
до Львова, 1941. 
Одна з останніх 
світлин поетки. 



Кожний крок

Вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Вістник», 
1934

Abmaj             Bb6  
Кожний крок — сліпуча блискавиця,
Cm7          F 
А душа — польовий, буйний вітер,
Abmaj          Bb6  
Розгораються уста і лиця
      Cm7                 F 
Неспокійним, пурпуровим квітом.

     Abmaj                  Bb6
Не піймаєш: я — вогонь, я — вихор!
          Cm          F 
А вони спинятися не звикли!
  Abmaj                 Bb6 
Але раптом... усміхнуся тихо
          Cm          F 
І в очах моїх заграє виклик.

А душа, розбещеністю п’яна,
Вип’є  туги золоту отруту.
О злови мене, злови, коханий,
Я так хочу біля тебе бути!

Fm7                  Dbmaj
Бачиш — стіни зникли, мов примари,
Cm7                  Abmaj
Трави лізуть нам під закаблуки, —
Fm7              Dbmaj
А над нами — рожевіють хмари,
       Abmaj      Bb       G/B
Перед нами — зеленіють луки!

Гурт
«SHOPPING HOUR GRP » 

музика
Тетяни 
Шамшетдінової
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Тільки зловиш — радісно і в’юнко
Закручу тебе поривним рухом,
А з оркестри бризне поцілунків
Весняна, бурхлива завірюха!



моя душа

Вперше 
опубліковано 
у часописі 
«Вістник», 
1933 

     F  Fmaj-5         F  Fmaj-5
Моя душа й по темнім трунку
Dm           C/E              F
Не хоче слухатись порад,
F        Fmaj-5  F      Fmaj-5
І знову радісно і струнко
Dm           C/E              F
Біжить під вітер і під град.

          C                                                
Щоб, заховавши мудрий досвід
F                                                         
У скриньці без ключа і дна,
C/E  
Знов зустрічати сірий розсвіт
F                 G 
Вогнем отрути чи вина.

Щоб власній вірі непохитній
Палить лампаду в чорну ніч
І йти крізь січні в теплі квітні,
Крізь біль розлук — у радість стріч.
 
            C                   G/B 
А перехожим на дорогах
                Am     C/G       F
Без вороття давать дари
          Dm                   C
І діставать нові від Бога,
F             G                     Am
Коли не вистачить старих. 

Тельнюк: Сестри 

музика
Лесі Тельнюк

2

2
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30 квітня 1925 року, Горні-Черношіце

 …Михайлику єдиний, зустріч моя найсвітлі-
ша! Яке ж щастя, я зустрінулася з Вами. Тепер, 
що зі мною не буде, я завжди буду знати, що є 
на світі люди такі, як Ви. Не пошлі, не порожні – 
милі, милі, Ви пишете, що приїдете до Праги аж 
за тиждень, бо в цю суботу поїдете на вечірку. 
Це, звичайно, шкода, бо я за Вами буду скуча-
ти… Але, звичайно, на вечірку піти варто. Потім 
будете оповідати мені про неї, й я буду така гор-
да, що ось Ви бачите стільки людей, панночок, 
але кохаєте лише одну мене!
 «Любов свободна», Михайлику, і я ніколи 
не візьму ніяких обіцянок і нічого такого… Ро-
біть, любий, як знаходите краще, ходіть всюди, 
знайомтесь, танцюйте, «фліртуйте». І мені ви ні-
коли не зробите неприємності. Тільки така лю-
бов гарна, як у нас, коли вона не «каторга єги-
петська», не обов’язок, а світле, радісне, вільне 
щастя! Любов не можлива без повного цілком 
довір’я. А я Вам вірю безмежно! Тільки будьте 
завжди щирим, а я знаю, що я для Вас – ЄДИ-
НА.
[…] 
 Якби Ви знали, Михайлику, яка я тепер зай-
нята. Акуратно ходжу на лекції. Ходжу на студію 
театральну. В суботу у нас академічне свято, і 
проф. Вагнер мучає мене з віршами.
 Потім я деякий час мушу уділяти своїм «пре-
тендентам» і вести з ними «інтелігентні» роз-
мови. І це найтяжче. Краще три години лекції 
Білецького плюс реферат з грецької літератури, 
ніж година розмови з деякими з них.

За виданням «Олена 
Теліга. О краю мій…»: 
Твори, документи, 
біографічний нарис. 
Упорядкування 
Надії Миронець. – 
К.: Вид-во Олени Теліги, 
1999. – С. 334–335.

Лист олени Теліги до михайла Теліги 
(уривок)



Українська поетка Олена Теліга з чоловіком Михайлом 
на одній з вулиць Варшави (Польща), жовтень 1929
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 І найменше часу уділяю я моєму єдиному Ми-
хайликові… Та зате думкою я весь час з Вами. 
Хоч би скорше Ви приїздили до Праги, аби Вас 
могла побачити.
 Цілую Вас щиро і міцно, на довго Ваша 
Оленка.

 Р.S. А я вже думала, що Ви мене забули, коли 
Ви мені не писали. Пишіть!!!



 За своє досить коротке життя Олена Теліга не встигла побачити 
жодної власної збірки, всі вони вийшли після її смерти. Перші ви-
дання постали зусиллями української діаспори в Канаді та у США. 
В Україні твори Теліги та присвячені їй видання почали друкувати 
лише з настанням Незалежности. Багато поезій, на жаль, втрачено.

Душа на стоpожі: Вибіp 
з поезій. – Мюнхен: Культуpа, 

1946. – 31 с.: фот.

Прапори духа: 
Життя і творчість 
О. Теліги / Упоряд. 
О. Жданович. 
– [Б. м.]: Вид-во 
«Сурма». 
На Чужині, 
1947. – 179 с.

видання

Олена Теліга: Збірник: [Твори О. Теліги 
і матеріали про неї] / Ред. О. Ждановича. – 
Детройт; Нью-Йорк; Париж: Вид. Укр. Золот. 
Хреста в ЗСА, 1977. – 473 с.: фот.
 (Перевидано в Україні заходами видавництва 
ім. О. Теліги, фундації ім. О. Ольжича, 
Київ – Париж – Лондон – Торонто – Нью Йорк – 
Сідней, 1992).Олена Теліга: у 20-ті роковини 

смерти. – Нью-Йорк: Заходами 
І Від. Укр. Золот. Хреста 

ім. Олени Теліги, 1962. – 32 с.



О краю мій…: Твори, док., біогр. нарис / 
Упорядкув., перед. сл., прим., біогр. нарис 

Н. Миронець. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. – 
496 с.: 224 іл.

Олена Теліга. Листи. Спогади / 
Упоряд. Н. Миронець. – 
К.: Вид-во ім. О. Теліги, 
2003. – 400 с.: іл.

Доpоговказ: Поезії О. Теліги та 
О. Ольжича / Фундація ім. О. Ольжича; – 
К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1994. – 47 с.: іл.

Вибрані твори. Олена Теліга / Упоряд. 
О. Зінкевич; передм. Р. Семківа; вступ. ст. 

Є. Сверстюка. – Київ, 2006. – 534 с.
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Теліга: відлуння 

Олена Теліга – це світла тінь епохи української визвольної боротьби 
ХХ-го сторіччя. Її вірші проникнуті болем і надією, сподіваннями й 

пошуком. Її шлях від вигнанки з Батьківщини до загибелі нескореною 
від руки ворога, якого помилково вважала союзником, дуже типовий 

для українського Провідника часів втрати української державності. Тому 
вірші Теліги, наділені пророцтвом із минулого, актуальні й потрібні нам 

сьогодні, і наблизять їх до нас сучасні митці. 
Олександр Юрков,

співавтор ідеї проєкту

Співаники й диски серії «Нескорений ПроRock» – це не просто пісні на 
вірші поетів, це своєрідний місток між минулим та майбутнім. Місток для 

молоді, яка і є цим майбутнім, – відтак має знати свою історію, імена своїх 
Героїв та їхні непрості долі.

Проєкт покликаний по-новому відкрити гостре слово титанів духу, які 
за це слово та свою громадянську позицію заплатили дуже високу ціну. 
Творчість Стуса, Симоненка, Шевченка, Теліги заслуговує більшої уваги 
наших сучасників, і в такий спосіб ми хочемо нагадати про цих митців. 

Доки читають їх вірші, доки звучить їхнє слово у піснях, доти живуть їхні 
діла та поширюються їхні ідеї.

Таїса Паращук, 
керівниця проєкту

Команда майстерні-студії «Кофеїн» завжди прагне взяти участь у творенні 
чогось нового, яскравого, може, навіть епатажного. Нагода долучитися 

до появи альбому на вірші Олени Теліги, вперше в такому ступені 
осмисленості, – дуже спокуслива, особисто я не могла не зануритися в неї. 

Емоційність, напруга й пристрасть поетичного слова Теліги імпонують 
та ваблять. До того ж, її переживання вписані в урбаністичні пейзажі, 

все відбувається ніби тепер і з тобою. Тому працюючи над створенням 
аранжувань, можемо дозволити собі мову сучасних музичних стилів: 

елементи хіп-хопу, трепу, ембієнту, традиційного та сучасного року, 
сучасної камерної та попмузики.

Таня Ша,
засновниця студії «Кофеїн»,

саундпродюсерка проєкту
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Для нас поезія Олени Теліги – це голос мужньої, ніжної, сильної і прекрасної 
старшої сестри, яка підтримує, дає мету, наповнює смислами життя. Вона 
говорить до нас, жінок, своїм пристрасним і впевненим голосом: Ти – сильна, 
Ти – прекрасна, Ти – горда! Не бійся жити! Ти – зможеш, бо Ти – готова.
Галя і Леся Тельнюк,
Народні артистки України, учасниці проєкту

Олена Теліга – символ української нескореної жінки, в якій поєдналися 
ніжність і мужність. Вона писала про кохання та відданість і надихала на 
боротьбу. Все її життя було боротьбою: не терпіла рабства, прагнула волі й 
нічого не боялася.
Мені імпонує поезія Теліги «Без назви». До вишуканих поетичних рядків 
додала своєї душі та музики – матиму за честь виконувати цю пісню.
Христина Панасюк,
співачка, учасниця проєкту

Надважливим для кожного з нас видається мені самоусвідомлення. 
Неможливо досягти цілі, якщо не розумієш, хто ти і де ти є. Важко добрати 
засоби руху, якщо не знаєш середовища. Легко втратити шлях, якщо не знаєш, 
як його пройшли ті, хто дав тобі життя. А я хочу йти шляхом свого Роду і 
наРоду, я хочу настановляти на цей шлях своїх нащадків, хочу, щоб вони, як і 
я, засвоювали пройдені уроки, робили з них висновки й черпали мудрість.
Олена Теліга близька мені ще й за Хмельницькою землею: коріння мого роду 
– за татовою гілкою – теж на Поділлі. Хочу, щоб голос моєї землячки – такої 
сміливої та нескореної – звучав. Хай тепер і моїм голосом – пишатимусь цим.
Анна Заклецька,
співачка, учасниця проєкту

Навіть якби Олена Теліга не написала жодного рядка, її постать так само 
заслуговувала б увічнення та вшанування. Короткий і яскравий життєвий 
спалах Теліги – наче опік на зап’ясті – щоразу помітний і пам’ятний знак ціни 
свободи, яку маємо сьогодні. Хтось – від незнання – вважає, що незалежність 
далась українцям надто легко, хтось приймає цю думку за істину й поширює 
її. Насправді ж українці заплатили сповна. Та навіть нищені, морені голодами, 
позбавлені рідної землі, врешті завжди ставали переможцями. 
Леся Воронюк,
культурна кураторка, медіадиректорка проєкту



олена Теліга
ЦДКФФА України 
імені Г.С. Пшеничного, 
датування світлини відсутнє

[...]
 ...Для неї слава не являла нічого дуже приваблюючого: вона 
не шукала її і просто не відчувала її чару. Але вся її величезна на-
снага динамікою духовною і психічною пішла власне в Батьків-
щину, тим більш сильно, тим більш динамічно, що вона дивилася 
на неї очима людини вже дорослої і вирослої поза Батьківщиною. 
Це також має величезне значення, бо часом еміґрація, чужина дає 
зовсім іншу перспективу. Крім того, вона вже дивилася крізь при-
зму історії нашої і нашої долі земної, як народу, і тому всю свою 
величезну духовну енерґію вона вклала у велике почуття до Бать-
ківщини. Думаю, що з цим в’яжеться і та трагедія, яка довела її до 
болючо передчасної смерти...
[...]
 Вона вся, як істота, була якимось протестом проти сірости, 
проти безбарвности, нудоти життя, яку роблять партачі, не 
лише наші, але й світові. Це була людина, яка хотіла радости, 
хотіла барвистости, повноти, і ще радости, і ще радости з усім 
королівським значенням цього слова. Радости, неприступної для 
плебея. І думаю, що ця жадоба радости і повноти її штовхнула 
поцілувати Батьківщину востаннє.

Євген Маланюк,
«Розповідь про Лену»,

часопис «Сучасність», Мюнхен, 1968, ч.8 (92)
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на с. 4: Олена Шовгенів (Теліга). 
Чехословаччина, 20-і рр. ХХ ст. ЦДКФФА України імені Г.С. Пшеничного

У виданні використано світлини з фондів Центрального 
державного кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного 
та матеріали видання «Олена Теліга. О краю мій…»: Твори, 
документи, біографічний нарис. Упорядник Надія Миронець. — 
К.: Вид-во Олени Теліги, 1999

У серії «Нескорений ПроRock» відтворено шрифтові ідеї відомого 
художника, каліграфа й шрифтовика Василя Яковича Чебаника щодо 
самостійного розвитку української абетки, втілені в його проєкті 
«Рутенія. Графіка української мови»

У виданні вжито наступні гарнітури українських шрифтів:

Чебаник СанС — Віктора Харика за ідеями Василя Чебаника
УКР САНС — Віктора Харика за ідеями Василя Чебаника
а також:
ХОМеНКІВСьКА — Василя Хоменка, оцифровка Геннадія Заречнюка,  
              літерація Костянтина Ткаченка

Музичний упорядник  Тетяна Шамшетдінова
Адаптування пісень (слова, ноти): Тетяна Шамшетдінова

Сесійні музиканти: Катерина Козачишина (скрипка), Арсеній Полтавець (скрипка),  
  Іван Списаренко (скрипка), Анастасія Кулева (альт), 
  Вільям Крапівкін (альт), Денис Карачевцев (віолончель), 
  Дмитро Глущенко (віолончель), Наталя Прокопович (бек-вокал), 
  Таня Ша (бек-вокал), Геннадій Сидоров (гітара, бас-гітара)
Звукорежисери:  Андрій Макаренко (запис, зведення), Юрій Акоп (запис), 
  Костянтин Костенко (запис, зведення), Тарас Козак (запис), 
  Анатолій Сорока (мастеринг)
Запис та зведення: майстерня-студія «Кофеїн»
Дизайн обкладинки: Кость Ткаченко 
 



Музично-літературне видання

Пісні сучасних українських гуртів 
і виконавців на вірші Олени Теліги 
з нотами й акордами
та аудіодиск з музичним альбомом

Автори ідеї проєкту   Ігор Роман та Олександр Юрков 
Керівниця проєкту   Таїса Паращук
Передмова   Оксани Кротюк
 
Упорядкування та літературне редагування   Оксана Кротюк
Музичний упорядник   Тетяна Шамшетдінова
Адаптування пісень (слова, ноти):  Тетяна Шамшетдінова 
Автор логотипу серії   Костянтин Бєглов 
Дизайн-концепт і художнє оформлення серії   Кость Ткаченко

Підписано до друку __.__.2020. Формат 60х84/16.
Ум. друк. арк. _,__. Наклад 500 пр. Зам. №_______

ISMN 979-0-9007178-0-8

Співаник «Нескорений ПроRock. Олена Теліга» — підкреслено жіночий склад альбому — 
вміщує добірку пісень на вірші самобутньої поетки, чиє ім’я стало символом жертовної 
боротьби та глибокої жіночності. Слово Теліги дзвінке, гостре й водночас дивовижно 
спокійне та виважене – саме те слово, якого нині потребуємо.   
Подані у співанику ноти, акорди та тексти пісень послужать не лише фаховим 
музикантам, а й початківцям.
Для широкого кола шанувальників поезії та музики.
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Видавництво ТОВ «Видавничий дім “Андрій”»
Пр. Василя Стуса, 12/13, м. Кам’янське,
Дніпропетровська обл., 51900,
Тел.: +38 (0569) 560601, +38 (067) 6388517,
e-mail: vd.andriy@gmail.com
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи: 
ДК №2533 від 21.06.2006

        Олена Теліга. Нескорений ПроRock : співаник / передм. О.П. Кротюк ; муз. упорядкув. 
Т 31 Т.В. Шамшетдінова. — Київ–Кам’янське : Видавничий дім «Андрій», 2020. — 48 с. : іл., портр. ;
         ноти ; аудіодиск. — (Серія «Нескорений ПроRock»).
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