Як умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень,
І стримуваний пломінь засіяє,
Вночі запалений, горітиме удень.
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Леся Українка
Лариса Петрівна Косач-Квітка
(1871-1913)

Леся Українка – українська письменниця, перекладач,
культурний діяч. Народилася 25 лютого 1871 року в місті
Новограді-Волинському. Писала в жанрах поезії, лірики, епосу,
драми, прози, публіцистики. Працювала також в напрямку
фольклористики (220 народних мелодій записано з її голосу) і
брала активну участь в українському національному русі.
Відома своїми збірками поезій «На крилах пісень» (1893),
«Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902), поем «Давня казка» (1893),
«Одно слово» (1903), драм «Бояриня» (1910), «Кассандра» (1903–
1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911) та ін.

Батьки Лесі Українки

Петро Антонович Косач
(1841 – 1909)
Фото 1860

Ольга Петрівна Драгоманова – Косач
(1849 -1930)
Фото 1868

Батько, Петро Антонович Косач – юрист, громадський діяч. Мати, Ольга
Петрівна Косач-Драгоманова – видатна українська письменниця, громадська
діячка. Друкувалася під ім’ям Олена Пчілка.
Батьки багато уваги приділяли гуманітарній освіті дітей, розвивали інтерес до
літератури, вивчення мов, перекладацької роботи. Серед близького оточення
майбутньої поетеси були відомі культурні діячі: Михайло Драгоманов (її дядько по
матері), М. Старицький, М. Лисенко. Все це сприяло ранньому входженню Лесі в
літературу. В дев’ять років вона вже писала вірші, у тринадцять почала
друкуватись. У 1884 році, у Львові, в журналі «Зоря» було опубліковано два вірші
(«Конвалія» і «Сафо»), під якими вперше з’явилось ім’я – Леся Українка.

Брати і сестри Лесі Українки
Сім'я Лесі Українки була великою. Вона мала двох братів (Михайла, Миколу) і трьох сестер
(Ольгу, Оксану, Ісидору). Дитинство та юність вона провела здебільшого серед природи. З
дитячих років її захоплювали давні обряди, веснянки, народні дитячі ігри, щедрівки, мелодії і
тексти яких вона запам'ятовувала і записувала.

Ольга
(1877 – 1945)

Михайло
(1869 – 1903)

Микола
(1884 – 1937)

Оксана
(1882 – 1975)

Ісидора
(1888 –1979)

Дитячі роки майбутньої письменниці пройшли у селі
Колодяжному. Тут, у віці 9 років, вона написала свій
перший вірш “Надія”, якого присвятила своїй тітці Олені
Антонівні Косач, яка перебувала на засланні.

Хата у селі Колодяжному.

Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянуть іще раз на рідну країну,
Поглянуть іще раз на синій Дніпро, Там жити чи вмерти, мені все одно…
“Надія”

Леся Українка дуже рано виявила нестримний
потяг до музики. І мати, Олена Пчілка, придбала рояль,
на якому з п’ятилітнього віку й почала вчитися грати
дівчинка. Його потім у родині так і назвали «Лесин
рояль». Але люта хвороба часто припиняла навчання.
Застудивши ноги й руки зимовим хрещенським днем,
дев’ятирічна Леся захворіла на туберкульоз кісток, що
прикував її до ліжка. Іноді місяцями лежала вона з
загіпсованими руками й ногою. І ось одного разу її
тітка, Олександра Антонівна, яка вчила дівчинку грі
на фортепіано, помітила, що Леся, лежачи в ліжку,
досить упевнено вибиває вільною від гіпсу ніжкою
такт. — Що ти робиш, Лесю? – запитала здивовано
тітка. — Граю… на роялі, — тихо відповіла дівчинка.
Очевидно, голова її була повна звуків, якими жила
вона…

“ Що болить? – мене питали,
Але я не признавалась –
Я була малою горда,
Щоб не плакать, я сміялась

Леся з братом Михайлом.
Фото 1878-1879 рр.

Найщиріша дружба зв’язувала Лесю з братом Михайлом (Миша, Михась), який
був старший за неї на півтора року. До тринадцятирічного віку Лесі, вони були
нерозлучні: разом бавилися й мріяли, разом читали і навчалися. За цю
нерозлучність їх жартома називали дома спільним ім’ям: Мишолосіє.

Картини, які намалювала Леся Українка

Леся мріяла стати художником, бо гарно малювала,
музикантом, бо мала неабиякий хист до музики. І не
знала, що в серці вже поселилася Муза, що її поезії
судилося стати в майбутньому окрасою української
літератури.
Часто буває, що словами всього передати не можна,
буває так, що про почуття й переживання говорять
звуки і барви, граючи на живих струнах душі.

Вишивка Лесі Українки

Сім струн я торкаю,
струна по струні,
Нехай мої струни лунають,
Нехай мої співи літають
По рідній моїй стороні…

Хвороба перешкоджала Лесі ходити до школи, однак завдяки матері, а також дядькові
М. Драгоманову, який мав великий вплив на духовний розвиток Лесі Українки, вона дістала
глибоку і різнобічну освіту.
Письменниця знала більше десяти мов, вітчизняну і
світову літературу, історію, філософію. Так, наприклад, у
19 років вона написала для своєї сестри підручник
«Стародавня історія східних народів».
На початку 1893 року у Львові виходить перша збірка
поезій Лесі Українки — «На крилах пісень». Серед
вміщених у збірці творів, виділяється вірш «Contra spem
spero», що сприймається як кредо молодої письменниці,
декларація її незнищенного оптимізму. Та особливо гостро,
як заклик і гасло, прозвучали у тогочасній суспільній
атмосфері «Досвітні огні».

Contra spem spero!
Гетьте, думи, ви хмари осінні!
То ж тепера весна золота!
Чи то так у жалю, в голосінні
Проминуть молодії літа?
Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись,
Жити хочу! Геть, думи сумні! …

У виданні першої збірки поезій “ На крилах пісень “безпосередньо брав участь Іван
Франко. Висловлюючи загальну думку про поетичний хист Лесі Українки, він сказав:

“ Від часу Шевченкового “ Поховайте та вставайте, кайдани порвіте ” Україна не чула такого
сильного, гарячого поетичного слова як з уст цієї слабої, хорої дівчини ”.
“На крилах пісень“ не єсть моє останнє слово, а коли я думаю йти далі, то вже вперед, а не
назад,”- пише Леся в листі до О. Маковея

Золотих не хочу лаврів,
З ними щастя не здобуду.
Як я ними увінчаюсь,
То поетом вже не буду.
В 1899 році виходить друга збірка – “Думи і мрії”, надрукована також у Львові.
Вона включає 50 віршів і дві поеми: “Давня казка” (1893), “Роберт Брюс,
король шотландський ”(1893).
Третя збірка – “Відгуки”, надрукована в Чернівцях в 1902 році. Вона включає 30
віршів і одну драматичну поему “Одержима” (1901). До збірок включалися не всі
опубліковані на той час твори, а лише ті, які поетеса вважала кращими. 115 віршів,
які не увійшли до цих поетичних збірок, лише частково були надруковані за життя
поетеси.

Слово, моя ти єдиная зброє,
Ми не повинні загинуть обоє!
Може, в руках невідомих братів
Станеш ти кращим мечем на катів.

Свій псевдонім Лариса Косач запозичила в дядька – Михайла
Драгоманова - відомого публіциста, історика та громадського діяча.
Він підписувався як «Українець». 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».
У 1894-1895рр. Леся перебувала в Болгарії у М. Драгоманова.
Там була написана переважна частина циклу політичної лірики
“Невільничі пісні“. Поетеса говорить, що розлучається з рожевими
мріями, скаргами на долю і сльозами, та свідомо приймає свій
терновий вінок.

.
М.Драгоманов
(1841-1895)

Завжди терновий вінець
буде кращий, ніж царська корона.
Завжди величніша путь на Голгофу,
ніж хід тріумфальний…

Гарні і теплі стосунки склалися у Лесі з
двоюрідною сестрою
Аріадною Драгомановою.

Леся і родина
Хто вам сказав, що я слабка,
Що я корюся долі?
Хіба тремтить моя рука?
Чи пісня й думка кволі.

Леся Українка.
1896 р.

Леся з матір’ю., 1898 р.

Леся Українка з родичами, 1905 р.

Леся з сестрою Ольгою.
1896 р.

Леся з тіткою
Олександрою, 1906р.

Оксана Косач та її приятель
Юрій Тесленко-Приходько.
1903 р.

Ольга та Микола Косачі,
Фото 1900-х рр.
Микола

Ісидора. 1903 р.
Леся з братом Михайлом

Леся з Маргаритою Комаровою. 1889 р.

а

Шляхи до храму Лесиної душі
Цікаві факти з любовного життя Лесі Українки. Деякі дослідники
першим коханням майбутньої великої поетеси називають
Максима Славінського. Коли вони познайомилися, Лесі було 15,
Максиму - 18. Вони разом перекладали Гейне. Друга романтична
зустріч відбулася в 1892 році. В майбутньому - Славінський стане
одним з керівників Центральної Ради, послом Української Народної
Республіки в Празі. Заарештований чекістами, помер в тюрмі.
Леся Українка присвятила Славінському такі шедеври любовної
лірики, як «Горить моє серце», «Стояла я і слухала весну», «Сон
літньої ночі», «Хотіла б я піснею стати»
Максим Славінський

… А ось справжнім коханням Лесі Українки,
називають її друга по нещастю - хворого на сухоти
Сергія Мержинського. Вони познайомилися в Ялті,
коли приїхали на лікування у 1897 році. Йому було 27
років, їй — 26.

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!
Сергій Мержинський

У березні 1901 року Мержинський помер на руках в
Лесі, яка майже два місяці відважно боролася за його
життя.

Уста говорять: “ Він навік загинув!”
А серце каже: “ Ні, він не покинув!”

Климент Васильович Квітка,
чоловік Лесі Українки

З майбутнім чоловіком, Климентом Квіткою, Леся познайомилась, коли
той був ще студентом Київського університету, і одночасно навчався в
музично-драматичній школі. Уже тоді він захопився музикою і народнопісенним фольклором. У тяжкі для Лесі часи, Квітка часто був поруч з
нею, товариш їй у подорожах. Поступово дружба міцніла,
перетворювалась в неодмінну потребу. Климент був молодший Лесі на 9
років. Їх поєднувало щось глибоке духовне. Леся вважала, що кохання –
це перш за все самопожертва. У серпні 1907 року Климент і Леся
повінчалися. Через місяць, разом з чоловіком, поїхала в Крим та там і
жила до кінця 1908 року. У Криму Квітка влаштувався на службу. Згодом
його перевели в Грузію, у місто Телаві.
Пережив Квітка свою дружину на сорок років. З 40-х років і до кінця
своїх днів (1953р.) жив у Москві і був професором Московської державної
консерваторії
ім. П. І. Чайковського. Протягом подружньного життя,
Климент записав пісні, які Леся пам’ятала ще з дитинства. А вже після
Лесиної смерті, в 1917 р. видав фоноскопічним способом двотомник
“ Мелодії з голосу Лесі Українки”.

Леся Українка і Климент
Квітка біля Свято –
Успенського собору

Леся Українка і Климент Квітка
серед родичів і знайомих.
1906р.

Ніхто не має більшої любові, як той, хто душу покладе за друзів…

Група українських письменників, що
зібрались у Полтаві на відкритті
пам'ятника
Івану
Котляревському.
Передній ряд (зліва направо) : Михайло
Коцюбинський, Леся Українка, Гнат
Хоткевич; задній ряд : Василь Стефаник,
Олена Пчілка, Михайло Стариць-кий,
Володимир Самійленко. Фото 1903 р.

Ольга Кобилянська і
Леся Українка

Побувавши 1891 р. в Галичині, а пізніше й на Буковині,
Леся Українка познайомилася з багатьма визначними
діячами Західної України: І. Франком, М. Павликом,
О. Кобилянською, В. Стефаником, Н. Кобринською,
О. Маковеєм. Її найкращою подругою стала Ольга
Кобилянська. Вони підтримували одна одну в життєвих
негараздах і раділи успіхам одна одної. Обидві
самовіддано любили свій народ, присвятили йому своє
життя і, як мало хто, відчували його дихання і пульс.
Проте у житті та літературі вони різнилися між собою.
Кобилянська – нерішуча, не завжди певна себе. Леся –
відверта і безкомпромісна, стримана, але гостра, як лезо
ножа.

Леся Українка в Сан-Ремо.
1902 р.

Невблаганно прогресувала хвороба. Саме
хвороба була причиною того, що поетесі
доводилося постійно їздити з надією
віднайти те чудодійне місце чи ліки, які
позбавили б її від щоденних фізичних тортур.
Лікувалася вона в Криму, Італії, Греції, Австрії,
Німеччині, Швейцарії, Болгарії, Єгипті, та
Грузії.
Спілкування з людьми, представниками
різних націй і народностей, пізнання культур
інших народів, з одного боку розширювало
знання, а з іншого – давало тверде
переконання про самобутність і велич
вітчизняної духовної спадщини.

Леся Українка.
Єгипет. 1913р.

Леся з сестрою Ольгою.
Берлін. 1880 р.

Л . Українка.
Крим. 1897 р.

Леся з матір’ю.
Крим. 1897 р.

На чужині що зможу я знайти,
Де все чуже, чужі земля і небо?
“ Бояриня”. 1910р.

Феномен таланту Лесі Українки полягав в тому, що вона одночасно плідно працювала в
різних літературних жанрах. В останнє десятиліття у її творчості переважає драматургія.
Вона написала понад 20 драматичних творів, які відкрили нову сторінку в історії
театральної культури.
Життя дедалі утруднювалося, здоров’я гіршало. Та вона не здавалася. І дивна річ: що
жорстокішою ставала її доля, що нахабніше наступала хвороба, то більший опір і завзяття
виявляла письменниця. Саме за три останні, найтяжчі роки життя, Леся Українка написала
свої найкращі драматичні твори:
1910 рік, весна – драматична поема
“Бояриня”;
1911 рік, літо -драма-феєрія на три дії
“Лісова пісня”;
1911 рік, осінь – драматична поема
“Адвокат Мартіан”;
1912 рік, весна – драма на п’ять картин
“Камінний господар”;
1913 рік, весна – драматична поема на
дві дії “Оргія”.

Кожен з цих творів – то сяючий діамант, то безсмертний вклад
поетеси у скарбницю нашого і світового мистецтва.
“Оргія”, “Камінний господар”, “Лісова пісня” – це такі зльоти
творчого генія, що вищі за них важко собі уявити. Це –
діамантовий вінець Лесі Українці” – писав М. Рильський.

Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.
Над усією спадщиною Лесі Українки сіяє твір, написаний за
рік до смерті (1911), а виданий уже посмертно. Це драмафеєрія “Лісова пісня” – шедевр, який поєднавши
фольклорність і філософічність, набув загальнолюдського
звучання, в якому злилися найтонше, наймелодійніше
поетичне слово й жорсткі моральні принципи, за якими
Леся Українка будувала своє життя.
Світова література не знає іншої драми такого роду, котра
за глибиною думки, яскравістю і чарівністю образів, за
повнотою відтворення єдності людини і природи рівнялася
б з “Лісовою піснею”.
В листі до своєї матері Леся писала: “ Я ще здавна

ту мавку в умі тримала. Видно, вже треба
було мені її колись написати і тепер чомусь
прийшов слушний час. Зачарував мене сей
образ на весь вік ”.

“ Мавка “ ( ілюстрації до
драми “ Лісова пісня ”)
1958р.

Невблаганно
прогресувала
хвороба,
з
якою
вона
вела
“тридцятилітню війну“. Поетеса вимушена покинути Україну. Холодний
клімат не дозволяв жити в рідній стороні і вона оселяється на півдні. Літом
жила на Кавказі, де служив її чоловік, а на зиму виїжджала в Єгипет.
Перемагаючи тяжкі страждання, вона знаходила сили працювати. Датовані
1913 роком – останнім роком життя – твори, свідчать, що Лесю Українку не
лишають роздуми про громадянські обов’язки митця, його творчий подвиг.
Образ співця стає в центрі останньої драматичної поеми – “Оргія”.
На світанку 1 серпня 1913 року в місті Сурамі – неподалік від курорту
Боржомі, тихо згасло життя відомої поетеси. Тіло Лесі перевезли до Києва і
поховали на Байковому кладовищі, поряд з могилами батька і брата
Михайла.
Леся Українка.
1912 р.

Останнє фото Лесі Українки.
Київ. 1913 р.

Похорон поетеси перетворився у
велику народну демонстрацію.

“Сорокадворічною пішла вона з життя, пішла незломлена духом, і
образ її таким живе й житиме для нас – сповнений гідності, прекрасний
у своїй людяності і великім творчім горінні. ”
Гончар О.

Будуть приходити люди
Вбогі й багаті, Веселі й сумні,
Радості й тугу нестимуть мені
Їм промовляти душа моя буде…
Пам’ятник Лесі Українці
в Києві

Пам’ятник на могилі
Лесі Українки

Меморіальна дошка
у Новограді-Волинському

Славній
дочці українського народу на
Батьківщині та в ряді країн світу поставлені
пам’ятники, відкриті музеї та меморіальні дошки.
Пам’ятник Лесі Українці в
Торонто (Канада)

Меморіальна
дошка у Відні
(Австрія )

Меморіальна
дошка на віллі в
Сан-Ремо (Італія)

Меморіальна дошка
в Берліні

Пам’ятник в
Телаві (Грузія)

“ Я збагнула , що забуття не суджено мені…”
Іменем Лесі Українки названі вулиці, школи, театри,
університети, площі, музеї, бібліотеки. Її життя і творчість вивчає
Науково-дослідний інститут Лесі Українки. На її честь названо
астероїд 2616 “Леся”.
В 2004 році встановлена “Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки
за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва”.
У Мельбурні (Австралія) діє Українська Школа в Нобл Парку імені Лесі Українки.

Поетесі присвячено художній фільм М. Мащенка “Іду до тебе“ (1972)
за сценарієм І. Драча, науково-популярні і документальні стрічки.
Найвідоміші екранізації її творів – “Лісова пісня” (1961) В. Івченка та
“Лісова пісня. Мавка” (1980) Ю. Іллєнка, “Спокуса Дон-Жуана” (1985)
В. Левіна, телевізійна вистава “Оргія” (1991). На сценах театрів
ставляться спектаклі за творами Лесі Українки.
Інші будуть співці по мені,
Інші будуть лунати пісні,
Вільні, гучні, одважні та горді
Поєднаються в яснім акорді
І полинуть у ті небеса,
Де сіяє одвічна краса,
Там на їх обізветься луною
Пісня та, що не згине зі мною.
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