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ЖИТТЄВІ ПЕРИПЕТІЇ І ТВОРЧА СПАДЩИНА ПОЕТЕСИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ США МАРИНИ ПРИХОДЬКО

Навіть для усіх тих, хто все своє життя читає і любить україн
ську та світову поезію, увійти в поетичний світ представниці слав
ного українського роду Солухи-Приходька-Герасименка-Філя, по
етеси Марини Приходько справа не легка, адже це надто складна, 
непостійна в формах і вередлива в настроях творча психіка. її по
езії, це постійне пізнання людини, це формування людської свідо
мості та самопізнання.

Українська поетеса та перекладачка Марина Тимішівна Приходь
ко (дівоче прізвище Олесіюк) народилася 16 лютого 1927 р. у Празі 
в родині українських емігрантів. Перші дитячі роки жила в Празі, а 
потім у містечку Вишниці (Підляшшя), де мешкали її батьки.

Початкову освіту отримала в польській початковій школі в Бе
ресті на Поліссі, а згодом у дівочому інституті в Перемишлі. Серед
ню освіту здобула в українській гімназії в Холмі, вже під час Другої 
світової війни. Переїхавши до Варшави, Марина Приходько відвід
увала польський підпільний університет, а в час варшавського по
встання була вивезена, як учасниця повстання, до концентраційно
го табору Ґросс Розен (Німеччина). Влітку 1944 р. Марина Олесіюк 
разом із батьками емігрувала до Бад-Кіссінґену, а пізніше переїхала 
з ними до табору в Оффенбах-на-Майні (Німеччина).

У 1950-х роках вона разом із родиною емігрувала в СІЛА. 
Мешкала в Нью-Йорку і працювала перекладачем, разом із своїм 
чоловіком в Українському відділі радіостанції «Голос Америки» зі 
штаб-квартирою у Вашингтоні (СІЛА).

У її поетичних творах частими мотивами була туга за рідним 
краєм, про який так багато чула від батьків. Поезія -  це також
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яскравий індикатор внутрішнього стану поетеси, спосіб реакції на 
непрості події, що супроводжують людину у її житті. На думку 
Марини Тимішівни, тільки поезія, а значить -  мистецтво взагалі 
-  було початком самопізнання людини. Для неї світ людини, та й 
сама людина, не такі вже й прості речі, про що вона, наприклад, 
пише у вірші «Жити -  ти кажеш -  звикають...».

Марина Приходько померла 18 червня 1982 р. у Нью-Йорку. 
Похорон відбувся 26 червня 1982 р. на українському православно
му цвинтарі Святого Андрія в Савнт Бавнд Бруку.

Життєві перипетії і, частково, творчу спадщину й досі малозна- 
ної в Україні, члена відомої української родини Солухи-Приходь- 
ків-Герасименка-Філя, вкоріненої в етносоціокультурне середови
ще подільського краю -  Марини Тимішівни Приходько, частково 
висвітлені в науковому літературознавчо-краєзнавчому виданню 
«Пахуче й густо поростають ночі..».
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