


Леся Українка... Це ніжне і дзвінке
ім'я належить до найвеличніших імен
нашого народу. Псевдонім Лариси
Петрівни Косач твердо і назавжди
зафіксований у пам'яті кожного
українця, і не тільки українця. Леся
належить усім, хоч осягнення її вимагає
певної інтелектуальної підготовки - як у
жодного з її попередників в українській
літературі, її творчість зіткана з різних
ремінісценцій і мотивів світової
культури. Місто її духу стоїть на
перехресті різних епох.

Г

Як умру, на світі запалає
покинутий вогонь моїх пісень,
і стримуваний пломінь засіяє,
вночі запалений, горітиме у день.

Л.Українка



Лариса Косач – геній української

літератури, що входить в умовну тріаду

Шевченко-Франко-Українка. Її вірші вчать

ще змалку, тож здавалось би, що ми знаємо

про цю поетесу все. Адже про неї завжди

багато говорять, багато пишуть, багато

дискутують… Принаймні, однозначно

більше, ніж, скажімо, про її маму – ще

одну визначну поетесу Олену Пчілку. Та

насправді ми зовсім не знаємо Українки.

Мало хто знає, але якби Леся жила в

наш час, її б однозначно назвали дитиною

індіго.

А, може, вона такою і була?

В дитинстві Леся була надзвичайно кмітливою та схоплювала

все на льоту. До прикладу, дівчина навчилась читати ще в чотири

роки, шестилітньою вона вже майстерно вишивала, а у дев’ять –

написала свій перший вірш.



Про рівень розвитку Лесі Українки свідчить також і те, що

всього у 19 років вона написала підручник «Стародавня історія

східних народів» для своїх сестер.

Леся Українка вільно розмовляла українською, російською,

польською, болгарською, німецькою, французькою та італійською

мовами, добре знала латинь, перекладала з давньогрецької,

німецької, англійської, французької, італійської та польської мов,

хоч і не вчилась в школі. ЇЇ навчала мати (Олена Пчілка) і приватні

вчителі. При чому казала, що французькою спілкується краще, аніж

російською. Погодьтесь, що все це – дійсно ознаки геніальності,

адже далеко не кожному таке дано.



Мало хто знає, але свій
псевдонім Лариса Косач
запозичила в дядька – Михайла
Драгоманова? Він підписувався як
«Українець». А оскільки Леся дуже
любила свого дядька і
захоплювалась ним, то вирішила в
чомусь бути схожою на нього.

Псевдонім «Українка» з’явився
в 1884 році, коли дівчині було
всього тринадцять. Можливо, він
був обраний на основі дитячої
наївності та палкої любові до
дядька, проте в історію Лариса
Косач увійшла саме як Українка. А
Лесею її лагідно називали в сім’ї,
тож не дивно, що тверде «Лариса»
вона замінила на тендітне та ніжне
«Леся».



Леся дуже любила музику й мала великі
здібності до гри на фортепіано.

Цікавий факт про рояль Лесі Українки.
На Україні можливо знайти лише три
справжні раритетні роялі і один з них
належить Лесі Українці. Цей роль
знаходиться у Колодяжному музеї.

В дев’ять років Лесю скувала хвороба, а
саме туберкульоз кісток. Лесі доводилось
лежати з загіпсованими руками і ногою
місяцями. Одного дня її тітка, яка вчила
грати поетесу на роялі, помітила, що та
вибививає такт, вільною від гіпсу ніжкою.

Леся мала дуже гарний слух і голос. 220
народних мелодій записано з її голосу.

Леся Українка ввела в нашу мову такі слова як «напровесні» та
«промінь»? І якщо перше ще можна зрозуміти як літературний
неологізм, то друге – це ж уже навіть науковий термін! Дивно, адже
зараз нам ці слова здаються цілком звичними. І в повсякденному
мовленні ми однозначно віддамо перевагу слову «промінь» аніж його
історичному попереднику «луч».



Перебуваючи в Сан-Ремо (Італія) в
1902 – 1903 р.р., Леся Українка вела
листування з Феліксом Волховським у
Лондоні та Михайлом Кривинюком у
Празі. Темою листування було видання
нелегеальної літератури, з якої до нас
дійшов переклад «Казки про царя
Семена».

В червні 1906 р. Леся Українка була
обрана до правління київської
«Просвіти», де вона опікувалась
бібліотекою. Ця її діяльність уже в
листопаді 1906 р. звернула на себе увагу
царських жандармів, які її згодом
арештували (17 – 18 січня 1907 р.), а в
подальшому – і закрили саму «Просвіту».

На честь Лесі Українки названий астероїд «2616 Леся» (2616 Lesya), 
який відкрили 28 серпня 1970 року..

Одне з найстаріших дерев Луцька назване “Лесиним ясином”, 
говорять, що саме під ним поетеса написала свого першого вірша.
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КОХАННЯ В ЖИТТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
Любов може бути чудовою поемою, 
що люди потім перечитують у 
спогадах, без болю, без прикрого 
почуття. 

Леся Українка
Кажуть, що справжній поет не повинен бути щасливим. Цей 

вислів можна віднести до долі Лесі Українки.

Здається, вона народилася для щастя, адже Бог дав їй стільки

талантів, але життєвий шлях виявився важким, тернистим,

переповненим фізичного болю, душевних мук і нещасливого

кохання...

Щастя Лесі в тому, що найрідніші люди завжди підтримували її, 

піклувалися про неї. 

Тридцять років вона боролося із невиліковною хворобою, і рідні 

люди, як могли, полегшували її страждання. Але жоден з них не міг 

захистити Лесю від неї самої, від її кохання. Вона любила без міри.

Для письменників кохання – наче світло в кінці тунелю: без нього 

життя перетворюється на темряву, бруд та вічні пошуки себе. Тому 

творчість будь-якого поета чи прозаїка – це передусім історія його 

кохання, зрад, інтриг і пристрастей.

Такі історії не схожі між собою, кожна має свою родзинку та 

особливе значення, і в тому, мабуть, головна принада любові.



Воно оповите таємницею…
Найпопулярнішим із усіх здогадів є
закоханість молодої Лесі у Максима
Славінського – обдарованого юнака, який
пізніше став відомим журналістом та
перекладачем. Молодих людей об’єднала
любов до іноземних мов – вони разом
займалися перекладом “Книги пісень”
Генріха Гейне.

З іменем Славінського пов'язано багато
перлин Лесиної інтимної лірики: " Горить
моє серце", "Стояла я і слухала весну",
"Хотіла б я піснею стати", "Сон літньої
ночі"…

“Нічка тиха і темна була. 
Я стояла, мій друже, з тобою; 
Я дивилась на тебе з журбою, 
Нічка тиха і темна була…” 

Л. Українка

МАКСИМ СЛАВІНСЬКИЙ

МАКСИМ СЛАВІНСЬКИЙ



Не дорікати слово я дала,
І в відповідь на тяжку постанову
Ти дав колючу гілочку тернову,
Без жаху я в вінок її вплела.
Рясніше став колючий мій вінок…
Дарма, я знала се! Тоді ще, як приймала
Від тебе зброю, що сріблом сіяла,
Я в серце прийняла безжалісний клинок.
Тепер мені не жаль ні мук, ні крові,
Готова я приймать і рани, і терни
За марні мрії, за святії сни
Пречистого братерства і любові.          

Леся Українка 2.ІІ.1897 
НЕСТОР ГАМБАРАШВІЛІ

Стосунки поетеси зі студентом Київського
університету Нестором Гамбарашвілі вилились в
поезії „Ти не мій, розлучив нас далекий твій край...”.

Леся давала Несторові уроки французької мови,
він її вчив грузинської. Грузія викликала в дівчини
щирий інтерес: її захоплювала сила духу народу, який
усім лихоліттям протиставив свою мужність та
доблесть і зумів зберегти себе.

НЕСТОР ГАМБАРАШВІЛІ



Однак справжнім, великим,
спалюючим і знищуючим коханням
Лесі Українки був Сергій
Мержинський.

Трагічна , безмежно сумна , але й
водночас духовно висока історія
кохання, далека від повної
взаємності… Вони познайомилися в
Ялті в 1897 році. Двоє самотніх
людей, зломлених важкою
хворобою.

СЕРГІЙ МЕРЖИНСЬКИЙ

Все, все покинуть, до тебе полинуть,
Мій ти єдиний, мій зламаний квіте!
Все, все покинуть, з тобою загинуть,
То було б щастя, мій згублений світе!
Стать над тобою і кликнуть до бою
Злую мару, що тебе забирає,
Взять тебе в бою чи вмерти з тобою,
З нами хай щастя і горе вмирає.

Леся Українка 16.ХІ.1900

СЕРГІЙ МЕРЖИНСЬКИЙ



Мов на крилах, летіла вона до Сергія, бо знала, що
потрібна йому, а він з егоїзмом помираючого просив Лесю
написати листа іншій жінці про троянди його кохання, які
ніколи не зів’януть. Цю чашу Леся випила до дна. Що може
бути трагічніше: вмираючий знесилений чоловік і
безнадійно любляча жінка все розуміють, але нічого не
можуть змінити.

В той час вона пише одну з
найсильніших своїх драм — «Одержима».
Критики вважать, що саме тоді народився
в Україні новий драматург.

«Одержима» - один з найпрекрасніших
ліричних шедеврів про самовідданість,
жертовність і любов. Ця драма до сих пір
змушує читача переживати те, що
відчувала ці два страшні місяці поруч з
коханим Леся.

«Я не покину його, як залишили його 
інші друзі, - писала своїм рідним поетеса. 
- Я з ним залишуся стільки, скільки 
цього буде потрібно».



Уста говорять: "Він навік загинув!"
А серце каже: "Ні, він не покинув!"
Ти чуєш, як бринить струна якась 
тремтяча?
Тремтить-бринить, немов сльоза 
гаряча,
Тут в глибині і б`ється враз зі мною:
"Я тут, я завжди тут, я все з тобою!"

Довго не заживала глибока рана на палкім серці Лесі
Українки, і не раз тужливі мотиви вривалися в її поезію.
Надмірне напруження, нервове й фізичне, надзвичайна
перевтома дали свої тяжкі наслідки - вона знов
захворіла. Тридцятилітня війна тривала з новою силою.
Підступна хвороба загрожувала життю як ніколи. Знов
госпітальний режим і бездіяльність.

Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе:
візьми, візьми мене з собою, се буде мій рятунок. 
О, рятуй мене, любий!
І нехай в`януть білі й рожеві, червоні й блакитні 
троянди.



Через шість років після смерті Сергія
Мержинського, коли Лесі виповнилося тридцять
шість років, вона зустріла Климента Квітку,
музикознавця і збирача народного фольклору.
Вони одружилися. Скромний, ніжний і терплячий
Квітка довів своє щире почуття дорогій його
серцю жінці

КЛИМЕНТ КВІТКА

КЛИМЕНТ КВІТКА

Можливо, там не було палкої пристрасті, але поетеса
відчувала потребу мати біля себе вірного друга. Климент
Квітка завжди був поруч, коли їй було погано. Вони розуміли
одне одного. Їх поєднувало щось глибоке, духовне. Леся
вважала, що кохання — це перш за все самопожертва.

Квітка продавав все нажите їм і таким чином збирав гроші
для лікування дружини. На виручені суми Леся лікувалася в
Європі у найкращих докторів, але хвороба продовжувала
прогресувати. Призупинити її в цей раз лікарям не вдалося.

Поетеса померла в Грузії 19 липня (1 серпня) 1913 року.



Феноменальна жінка. Вона не тільки не
зламалася, вона переплавила своє
безмежне горе у вогні творчої фантазії, яка
допомагала їй створити шедеври в
майбутньому. Геніальна велич духу дала
право їй написати: «Я в серці маю те, що не
вмирає…»..



Перша збірка поетичних творів Лесі
Українки «На крилах пісень» вийшла
друком у Львові на початку 1893 р. У
виданні збірки брав безпосередню участь
І. Франко. Йому надсилала Леся Українка
частинами рукопис збірки, він наглядав за
складанням книжки у друкарні Наукового
товариства ім. Шевченка. Збережено
формат, елементи художнього
оформлення, первісну верстку (заставки,
шрифти заголовків). Втручання в
орфографію – незначне, фотоілюстрації – з
сімейного архіву Косачів. Збірка включає
69 віршів раннього періоду творчості (до
1892 р.) та три поеми: «Самсон» (1888),
«Місячна легенда» (1891–1892), «Русалка»
(1885).

Українка Л. На крилах пісень : поезії / Л.
Українка – К. : Веселка, 1994. – 128 с.



Неофіт-раб, герой поеми, в пошуках правди і
волі він потрапляє в римські катакомби, де
таємно збираються християни. Вони слухають
проповідь єпископа та дивною вона здається
Неофітові-рабові, і він вступає в полеміку.
Боротьба думок, сутичка переконань становлять
зміст цього діалогу. Єпископ навчає "терпіти в
покорі" владу свого пана, зате перед Богом всі
рівні: і пани, і раби, всі вони раби Господні. Отже,
що - знову рабство? І якщо від його земного гніту
є надія визволитись бодай по смерті, то вже від
того "небесного" ніхто і ніколи не врятує...
Прозріння раба викликає в ньому вибух гніву і
обурення проти філософії покори, проти
обіцянок волі під "солодким ярмом" Христовим.
Він прагне дії, хоче щоб хоч онук діждався часу,
коли "ганебне слово "раб" зі світу зникне"
Ідеї терпіти раб протиставляє ідею
революційної боротьби і вирішує приєднатись до
рабів-повстанців.

Українка Л. В катакомбах : драм. поема / Леся
Українка. – К. : Мистецтво, 1971. – 87 с.



До видання увійшли вибрані вірші, поеми 
та драматичні твори Лесі України (1871-1913) -
геніальної поетеси та драматурга, чиї твори 
стали класикою української літератури.

Українка Л. Лісова пісня / Л.
Українка. – К. : Дніпро, 2011. - 636 с.

Українка Л. Бояриня : Драм. поема / 
Л. Українка. - Київ : Наук. думка, 1997. -
336 с.

У виданні міститься драма-поема
"Бояриня", нарис Катерини Штуль, в якому
відтворюється хвилина натхнення, коли
поетеса писала свою "Бояриню". Додатком-
завершенням книжки є маловідома поема в
прозі Лесі Українки, присвячена поетам і
артистам, що 1896 р. вітали царя Миколу ІІ у
Версалі, "Голос однієї російської ув'язненої».



Унікальна добірка найвідоміших творів відомої
української поетеси та письменниці: «Contra spem
spero», «Сон», «Слово, чому ти не твердая криця»,
«Кассандра», «Лісова пісня», «Бояриня», «Камінний
господар», «Біда навчить», «Лелія», «Метелик» та
багато інших.

Українка Л. Кращі твори / Леся Українка. – К. :
Мистецтво, 2012.

Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Л.
Українка. – К. : Наук. думка, 1999. – 384 с.

У книзі вміщено кращі поетичні та драматичні
твори: "Давня казка", "Лісова пісня", "Одержима",
"Оргія", "Бояриня", які рекомендовані програмою
середньої загальноосвітньої школи з української
літератури для текстуального і оглядового
вивчення. Розрахована на широкий загал читачів.



"Лісова пісня" - нетьмяніюча перлина
української та світової культури. Народжена з
туги за рідним краєм, опромінена душевною
красою її творця, вона відкрила дивоцвіти
зрілого письменницького таланту Лесі Українки.

Видання адресоване шанувальникам
творчості славетної письменниці.

Українка Л. Лісова пісня / Л. Українка – К. :
Веселка, 2011. – 120 с.

Українка Л. Мріє, не зрадь!/ Л. Українка – К. :
Веселка, 2009. – 320 с.

Про життєвий шлях великої української
поетеси Лесі Українки розповідає ця
оригінальна за композицією книга, збагачена
світлинами, фрагментами з листів, спогадами
рідних і друзів Лесі. А в основі збірника –
поетичні, прозові й драматургічні твори, в яких,
як у дзеркалі, відбилася непересічна
особистість автора від дитинства і до останніх
днів.



Творча спадщина Лесі Українки 
http://lesya.artiweb.org.ua/works/dramas/index.html

Леся Українка :: Творчість
http://www.poetryclub.com.ua/metrs.php?id=116&type=tvo
rch

Енциклопедія життя і творчості Лесі Українки 
http://www.l-ukrainka.name/uk/Prose.htm

Леся Українка – Прозові твори Лесі Українки
http://onlyart.org.ua/?page_id=29123

Леся Українка - біографія, твори, творчість http://www.abc-
people.com/data/lesya-u/

Lesia Ukrainka http://poetry.uazone.net/lesia/
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