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В мандрівках по чужих світах,
В жорстоких іспитах і змінах
Ти наче казка золота,
Далека й рідна Україно!

Н. Лівицька-Холодна

Наталя Андріївна Лівицька-Холодна вписала яскраву і самобутню сторінку в історію української літературної діаспори. Літературні критики титулують майстриню слова як поетесу камерного амплуа в найкращому розумінні цього слова.
 Народилася вона 15 червня 1902 року. Відомості щодо місця народження різняться. За одними – це Писаренків хутір на Канівщині, де жила її бабуся, за іншими – с. Гельмязів (тепер Золотоніського району) Черкаської області.
Майбутня поетеса зростала у дворянській родині, що мала глибоке козацьке коріння. Її батько Андрій Миколайович Лівицький – присяжний повірений, а згодом і мировий суддя Золотоніського повітового суду, був відомий своїми радикальними проукраїнськими поглядами. В роки Української революції 1917-1921 рр. він входив до складу уряду Української Народної Республіки, а вже пізніше впродовж 28 років був Президентом України в екзилі (еміграції). Андрій Миколайович товаришував із В. Винниченком, який частенько гостював у родині Лівицьких.
Тихими і спокійними в житті Наталії Лівицької-Холодної були хіба що її десять перших років. Дитинство стало для Наталії спогадом про втрачений рай, про світло гармонії. Вона часто поверталася до нього в своїх віршах (особливо пізніших літ):
Як же дивно так довго жити,
Без весни і без України!
Пам’ятаєш? Дніпро і хутір
(Дай сльозу тобі милий витру)
І в леваді верби забуті
І весняні дотики вітру,
Пам’ятаєш?..

Поетеса згадує:«Спомини з дитячих років в Україні створили прекрасний образ тієї України «моїх блакитних днів», який поклав печать на моїй духовності і зробив мене назавжди не тільки фізичною, а й духовною емігранткою, замкнув мене у духовному гетто й розлив почуття туги й ностальгії усій моїй творчості».
Здобувши початкову домашню освіту, дівчинка в 1912 р. вступила до Золотоніської гімназії. Але Перша світова війна й революція змусили міняти гімназії одна за одною: Полтавська, Київська, Жмеринська, Переяславська, адже родині приходилось досить часто змінювати місце проживання через опозиційність та проблеми з поліцією А. Лівицького.
         1920 року Н. Лівицька разом з родиною залишає Україну, ступаючи на важкий, болючий шлях еміграційних поневірянь. Першим притулком стала Прага, потім – Подебради, де Наталя навчалася у гімназії. У 1923 склала вступні іспити і вступила до Карлового університету в Празі вивчати романістику. Тут досить швидко зближується з іншими поетами празької школи, зокрема з Є. Маланюком, О. Телігою, Ю. Липою, Ю. Дараганом, О. Лятуринською, О. Ольжичем, О. Стефановичем.
У Празі Наталя зустріла свого майбутнього чоловіка. Петро Холодний-молодший, також із родини політичних емігрантів (його батько був в уряді УНР). П. Холодний-молодший, колишній кадет кавалерійської школи, родом із Києва, здобував освіту в Українській Студії пластичного мистецтва в Празі, Академії мистецтв у Варшаві. Став одним із найвідоміших українських художників-емігрантів. У 1924 році вони одружилися, а через рік у них народилася дочка Леоніда.
1927 року молода сім’я переїздить до Польщі, де у Варшавському університеті Н. Лівицька-Холодна закінчує студіювання романських мов і літератур. Відтак вона досконало опанувала кілька європейських мов, що пізніше дуже стало в нагоді для її перекладацьких студій. Паралельно із цим глибоко і зацікавлено вивчала європейську й світову літературну класику.
У Варшаві молода поетеса стала одним із організаторів літературної групи «Танк», перейменованої в 1933 році на видавництво «Варяг».  Друкувалась в альманасі «Сонце-цвіт». 
Любов до слова жила в Наталі з дитинства. Почала віршувати з 9-ти років й не залишала до кінця життя. 19-тирічною дебютувала з поезіями у віденському часописі «Воля».
Перша книга із промовистою назвою «Вогонь і попіл» побачила світ  1934 р. у Варшаві. Критики називають збірку «еротичним романом». Хоча, за сучасними мірками, еротика тут стримана. «Вірші в мене взагалі виходили завжди так якось… спонтанно… Ніколи не було якоїсь спеціальної спонуки… З теперішньої перспективи бачу…, що це цикл жінки, яка починає з подружжя, потім приходить велике закохання, розчарування, відтак апатія, сум і, врешті поворот до себе» – каже про свої поезії Н. Лівицька-Холодна.
Збірка мала автобіографічні мотиви. Поетеса уявляла себе в цих віршах пристрасною полонянкою-татаркою. Це не лише поетична вигадка – її прабаба була дочкою татарського мурзи, яку прадід узяв у полон на Полтавщину:

На розквітлі акації грона
Срібний місяць тихенько ступив
«Ваша кров, мабуть, чорна й солона,
Ви поганка з монгольських степів».
Похилилось мережкою листя, 
Довгі тіні, мов привиди, сплять
«Сотниківна в червонім намисті, 
Білі зуби лякають, п’янять».
Не порветься закохана тиша,
Ніч ворожить під владою чар.
«Голос Ваш, наче спів, заколише,
І присниться кровавий кошмар.
Будуть гинути в полум’ї хати,
Будуть маски кривавих облич…
На татарський аркан вас піймати б, 
Волочити б за коси у ніч!».

Юрій Липа, назвав «Вогонь і попіл» боротьбою з інстинктом, вічною боротьбою жіночого серця у змаганні за вічне і чисте почуття, яке вбило б у ньому «все кволе і хворе».
Друга книжка «Сім літер» (1937) також побачила світ у Варшаві. В збірці домінує нестерпна туга авторки за Україною, за пережитими в ранній юності роками визвольної боротьби і мрії її відродження:

Сім літер, сім палких вогненних лиць, 
І серце знов – жива струна напнята – 
Наллється кров’ю й співом забринить.
Ти вся моя від Дону до Карпати.

Опісля настала тимчасова творча перерва через нелегкий період, коли Європу залихоманило і зрештою втягло у страшний воєнний вир. У 1944 році починаються нові поневіряння поетеси по чужих краях. Спочатку вона живе в Оффенбасі, у Німеччині, а потім – у таборах для переміщених осіб Ді-Пі, у Майнцкастелі та Етлінгені (1946-1948 рр.). В табірній періодиці вряди-годи з’являлися її вірші, які Ю. Шерех відносить до найпомітніших творів періоду МУРу, ставлячи їх поряд з поезіями О. Лятуринської, О. Стефановича, В. Барки, М. Ореста.
Зрештою Лівицькі-Холодні у 1950 р. переїздять до США, а місцем проживання обирають містечко Йонкер поблизу Нью-Йорка. Незважаючи на високий рівень гуманітарної освіти, досконале володіння багатьма європейськими мовами, Наталія Андріївна 17 років працювала на фабриці. Лише в літньому віці прийшло певне матеріальне благополуччя.
Протягом 1940-х – початку 80-х років жодна книга віршів не видана, незважаючи на те, що поеткою було підготовлено до друку три прекрасні книжки «На грані», «Перекотиполе», «Остання дія». І тільки у 1985 році ці три збірки разом із двома попередніми увійшли до одного великого тому «Поезії, старі і нові», що побачив світ у Нью-Йорку. Сюди увійшли практично всі поетичні твори, написані у 1923-1985 рр. За збірку авторка була удостоєна найпочеснішої в діаспорі Премії Фундації О. і Т. Антоновичів. Її поезії – спроба діалогу з вічністю, з творцем , намагання збагнути людину як найвище творіння Господнє:

Навколо мене тиха змова
І я слухняна бути можу,
І я не подихом, ні словом
Святої тиші не порушу.
Душа у місяця на розі,
І всі світила в світах засвічені…
І я стою, мов на порозі
У Вічність.

Юрій Шевельов (Шерех), який мало кого хвалив, написав велику прихильну рецензію на цю збірку. Особливо відзначив пізні вірші Лівицької-Холодної, опубліковані в ній уперше:«Це поезії її старечого віку, що почалися, коли їй було 42 роки і набирали чимраз більшої напруги, пружности, досконалости й викінчености в тому довгому шляху від сорок другого року до теперішнього вісімдесят четвертого, – пише Шевельов. І додає: «Буває старість різного типу. Буває осліпла й застигла в давньому минулому. Такою вона була на восьмому десятку його років у Івана Нечуя-Левицького, збайдужіла й охололо-закукурічена…А в інших сама тільки старість приносить мудрий розквіт або навіть перше зародження й народження таланту… У Лівицької-Холодної вершинні осяги, справжній вибух таланту припали на старші роки. В характері нової поезії Наталі Лівицької-Холодної найбільша подібність з останніми роками творчости Ріхарда Штрауса…, а де в чому зі старим Гете».
Письменниця залишила помітний слід і в Шевченкіані, написавши низку високопатріотичних оповідань для молоді та біографічну повість «Шлях велетня», присвячену Т. Шевченку.
Шанувальники поезії високо оцінили її переклади з французької  П. Валері,  Ш. Бодлера,  Л. Лябе,  з  англійської 
Р. Фроста, з російської К. Бальмонта.
Н. Лівицька-Холодна бере активну участь у літерату-рному та громадському житті української діаспори, зокрема довгі роки була членом управи Союзу українок Америки, співпрацювала з журналом «Жінка».
       Свої останні роки провела в Канаді, там вона мешкала разом з донькою Ідою та зятем Михайлом Хариною, священником Українського Католицького Собору Покрови Пресвятої Богородиці в Торонто. Н. Лівицька-Холодна постійно й надривно ностальгувала за Україною, про це переконливо засвідчує не один її твір. «І розкраяно душу надвоє: половина по цей, а друга по той бік», – писала вона у 1970 р. 
Земне життя поетеси скінчилося 28 квітня 2005 року в місті Торонто (Канада) у віці 102 роки.

О, Україно, о рідний краю,
Дитинства напівзабутий теплий сон!
Чи знаєш ти, що я одна вмираю
Серед оцих чужих сосон?
Чи знаєш ти, що в чужій землі спочину,
А за свою молюсь довік життя?
Чи зрониш ти хоча б одну сльозину
За тих, хто вмерли без пуття?

«Я не знаю іншого українського поета, який написав би так мало, – зауважив якось Михайло Слабошпицький про Н. Лівицьку-Холодну, – Особливо зважаючи на таку тривалу в часі літературну й життєву біографію. Бувало, що вона замовкала на цілі десятиріччя (скажімо, збірка «Сім літер» вийшла у Варшаві 1937 року, а вже наступна «Поезії старі і нові» з’явилася у Нью-Йорку аж 1986-го)»
Музика її поезії неповторна і вишукана. Поетичні тексти авторки вражають глибинним осмисленням усіх регістрів людської душі. Конкретніше – душі емігрантки, адже еміграція для Н. Лівицької-Холодної – її хресна дорога, її Голгофа. На еміграції вона опинилася на самоті зі своїми віршами, сповненими болю розчарувань, невтомним шуканням сенсу буття.
Н. Лівицька-Холодна через все життя пронесла любов до
Батьківщини і попри всі муки і втрати поетеса була щасливою, адже дочекалася воскресіння України:

	Весняним птахом заспівай,
	Розлийся повінню широко,
	Щоби життя ясний безкрай
	В тобі шумів гучним потоком…
	Ось розвивається бузок, 
	В степах тюльпани паленіють
	І з неба тисячі зірок
	У кожне серце ронять мрію,
	І все одно укотре це
	Весна блакиттю зацвітає,
	Лише прийми з ясним лицем
	Дари, що їм ціни немає.
	Лиш вір уперто, вір і знай:
	Колись з весною прийде зміна,
	І оживе твій світлий край,
	Що зветься дзвінко «Україна».

	====================
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