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УДК 821.161.2 (092) 

Ні 60 

Ні, я жива, я буду вічно жити! :  методико-біографічні матеріали / [уклад. 
Н. О. Кліменко]; КЗ КОР «Київська обласна бібліотека для юнацтва».  ̶  К., 
2021.  ̶   50 с. 

Матеріали до 150-річчя української письменниці, перекладачки, 
культруної діячки Лесі Українки (Ларили Петрівни Косач-Квітки) містять 
біографічні дані, бібліографію та методичні рекомендації. 
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П О С Т А Н О В А  

Верховної Ради України 

Про відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 11, ст.64) 

25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки (Лариси Петрівни 
Косач-Квітки) - видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних постатей 
національної культури. 

Враховуючи винятковий внесок Лесі Українки у розвиток української літератури, у культурне, 
освітнє та суспільно-політичне життя України, Верховна Рада України по с та но в л яє :  

1. У лютому 2021 року урочисто відзначити на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі 
Українки. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

у місячний строк з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та 
проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі Українки; 

у місячний строк з дня утворення зазначеного організаційного комітету розробити та затвердити 
план заходів з відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі Українки, 
передбачивши у проектах законів про Державний бюджет України на 2019-2021 роки фінансове та 
матеріально-технічне забезпечення цих заходів. 

У плані заходів щодо відзначення на державному рівні 150-річчя з дня народження Лесі Українки 
передбачити, зокрема: 

проведення урочистостей у місті Києві, присвячених 150-річчю з дня народження Лесі Українки; 

здійснення підготовки та видання, використовуючи науково-кадровий потенціал Інституту 
літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України та Східноєвропейського національного університету імені 
Лесі Українки, повного зібрання творів Лесі Українки у 16 томах, персональної енциклопедії "Леся 
Українка", наукової біографії Лесі Українки, словника мови творів Лесі Українки, репринтного видання з 
науковими коментарями прижиттєвих поетичних збірок ліро-епічних та драматичних поем Лесі Українки, 
електронного варіанта основних періодичних видань, у яких друкувалися твори Лесі Українки, щорічних 
збірників наукових праць, матеріалів і документів "Леся Українка і сучасність" та "Леся Українка: доля, 
культура, епоха"; 

створення повного бібліографічного словника Лесі Українки, електронного архіву документів про 
життя і діяльність родини Драгоманових-Косачів: Олени Пчілки (Ольги Косач), Михайла Драгоманова, 
Ольги Косач-Кривинюк, Оксани Косач-Шимановської, Юрія Косача; 

забезпечення функціонування Науково-дослідного інституту Лесі Українки Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки; 

розроблення і запровадження туристично-екскурсійних маршрутів, пов’язаних із життям та 
творчістю Лесі Українки; 

створення та демонстрацію науково-популярного фільму про життя та творчість Лесі Українки; 

забезпечення трансляції радіоспектаклів та показу фільмів за творами Лесі Українки; 

здійснення реконструкції та розширення площі Новоград-Волинського літературно-меморіального 
музею Лесі Українки; 

створення національного музею Лесі Українки. 

3. Рекомендувати Міністерству культури України забезпечити проведення в закладах культури 
тематичних виставок, лекцій, вечорів, мистецьких конкурсів, святкових концертів, присвячених 150-
річчю з дня народження Лесі Українки. 

4. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України 
організувати проведення науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, інших тематичних 
заходів, присвячених творчій та культурно-громадській діяльності Лесі Українки. 
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5. Рекомендувати Міністерству закордонних справ України передбачити здійснення заходів щодо 
відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки у країнах, пов’язаних з життям і діяльністю 
видатної української письменниці, забезпечити задоволення потреб закордонних українців у друкованій 
продукції та інформаційних матеріалах про творчість Лесі Українки. 

6. Рекомендувати Волинській обласній державній адміністрації, Волинській обласній раді, 
Житомирській обласній державній адміністрації та Житомирській обласній раді подати до 
організаційного комітету з підготовки та проведення заходів щодо відзначення на державному рівні 150-
річчя з дня народження Лесі Українки пропозиції щодо здійснення відповідних заходів. 

7. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати 
тематичні теле- і радіопередачі, присвячені життю і діяльності Лесі Українки, та сприяти висвітленню 
державними засобами масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з відзначенням 150-
річчя з дня її народження. 

8. Запропонувати: 

Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 150-річчю з 
дня народження Лесі Українки; 

публічному акціонерному товариству "Укрпошта" видати серію поштових марок, присвячену 150-
річчю з дня народження Лесі Українки. 

9. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань 
культури і духовності та Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

10. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

Голова Верховної Ради України                                                                        А.ПАРУБІЙ 

м. Київ 

       8 лютого 2018 року 

       № 2286-VIII 

Біографічні дані 

 У нинішньому році, 25 лютого (13го за старим стилем) виповнюється 150 років від дня 
народження Лариси Петрівни Косач-Квітки (25.02.1871  ̶  1.08.1913), найвідомішої українки та й взагалі 
жінки-письменниці, поетеси, перекладачки, культурної діячки, літературний псевдонім якої   ̶  Леся 
Українка. 

Леся писала в жанрах поезії, лірики, епосу, драми, прози, публіцистики. Працювала в ділянці 
фольклористики, з її голосу записано 220 народних мелодій. Брала активну участь в українському 
національному та жіночому русі. 

Найбільше Леся Українка відома своїми збірками поезій «На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» 
(1899), «Відгуки» (1902), «Давня казка» (1893), «Одно слово» (1903), драмами «Бояриня» (1913), 
«Кассандра» (1901-1907), «В катакомбах» (1905), «Лісова пісня» (1911) та ін. 

Мати письменниці, Ольга Петрівна Драгоманова-Косач   ̶  теж письменниця, яка творила під 
псевдонімом Олена Пчілка, була активною учасницею жіночого руху, видавала альманах «Перший 
вінок». Батько, Петро Антонович Косач   ̶  високоосвіченйи поміщик, який дуже любив літературу і 
живопис, дійсний статський радник, повітовий маршалок. 
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Дитячі роки пройшли на Волині, у Новоград-Волинському. Потім 
батька перевели до Луцька, а літом родина проживала у селі Колодяжне 
під Ковелем. 

У будинку Косачів часто збирались письменники, художники, 
музиканти, влаштовувалися вечори і домашні концерти. Дядько Лесі   ̶ 
Михайло Драгоманов, був відомим вченим, громадським діячем, який 
перед еміграцією до Франції і Болгарії співпрацював із Іваном Франком. 
Йому належить одна з провідних ролей у формуванні племінниці згідно зі 
соїми соціалістичними переконаннями, ідеалами служіння батьківщині, які 
пона переросла. Також дядько допомагав Лесі як літературний критик і 
фольклорист.  

В юнацькі роки Леся захворіла на туберкульоз, з яким боролася усе 
життя. Хвороба спричинила до того, що дівчинка не ходила до школи, і, 
завдяки матері, а також М. Драгоманову, дістала глибоку і рівнобічну освіту 
вдома. Письменниця знала більше десятка мов, вітчизняну і світову 
літературу, історію, філософію. У 19 років вона написала для своєї сестри 
підручник «Стародавня історія східних народів». 

Леся Українка та її старший брат Михайло, яких упродовж життя 
єднає тривала сердечна дружба, і до певного моменту в сім’ї іх називають спільним ім’ям  ̶  Мишелосіє, 
навчалися у приватних учителів. Леся навчилася читати у 4 роки. 

У січні 1876 О. П. Косач з дітьми Михайлом і Ларисою приїхали до Києва попрощатися з дядьком 
М. П. Драгомановим перед його вимушеною еміграцією. 

«Пригадую, … я привезла старших дітей Михася й Лесю до Києва; жили вони якийсь час у 
Михайла, щоб скількомога бліжче спізнатися з дядьком і його родиною» 

Влітку того ж року О. П. Косач разом з дітьми відпочивали в с. Жабориці. Тут Леся вперше почула 
розповіді матері про Мавку. 

«… Відко було, що перебування в Жабориці зробило на Лесю дуже велике враження і дуже їй 
сподобалося: вона, бувало, раз у раз із втіхою згадує, що те або те чула чи бачила в Жабориці… 
Жаборицькі пісні, казки, різні повір’я, звичаї, купальські, жнив’яні та і т.д. Леся добре пам’ятала і часто 
згадувала…» 

У шість років Леся почала вишивати: 

 «Леся зосереджена і дуже вражлива. Багато часу присвячує 
вишиванню, могла навіть вишити батькові сорочку» 

7.06.1877 народилась молодша сестра Оля, яка стала Лесі доброю 
подругою і згодом зазначала, що в Лесі: 

«такі самі риси обличчя, барва очей і волосся, як у батька, так 
само середній зріст, така ж постать, така сама тендітність», 
«однаково були лагідні та добрі безмежно», «надзвичайно стримані, 
терплячі та витривалі, з виключною силою волі», «однаково делікатні у 
відносинах з людьми», «для любих людей чи справ могли поступитися 
багато чим, могли бути дуже поблажливими, але я не можу уявити тої 
людини, тої справи, взагалі тої сили, що могла б примусити, батька чи 
Лесю однаково, зробити щось, що вони вважали за непорядне, нечесне. 
Щоб же зробити таке для власної вигоди чи користі, чи безпечності, то 
про те не може бути й мови». 

1978 року батьки лариси поїхали на Всесвітню виставку до Парижа, де зустрілися з Михайлом 
Драгомановим. У цей час доглядати дітей приїздить Олена Антонівна Косач, сестра Лесіного батька. 
Дружба з тіткою Єлею залишила помітний слід в житті та творчості поетеси. 

Восени 1878 батька Лесі, П. А. Косача перевели на роботу до Луцька: 

«…Батька нашого переведено з обжитого місця, щоб покарати за його «українофільство» 
та за побачення, під час подорожі до Парижа на виставку 1878 року, з емігрантом, батьковим другом, 
а материним братом Михайлом Петровичем Драгомановим». 

Родина остаточно переїхала до Луцька навесні 1970го. У березні того ж року заарештували 
Лесіну тітку Олену Антонівну Косач за участь у замаху на шефа жандармерії Дрентельна; пізніше її 
вислали в Олонецьку губернію, а в 1881 р.   ̶ до Сибіру на 5 років. Дізнавшись про це, Леся, вражена 
звісткою, в кінці 1879-на початку 1880 вона пише свою першу поезію «Надія». 
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Влітку 1880 до родини Косачів переїздить с синами друга тітка Лесі 
 ̶ Олександра Антонівна Косач-Шимановська. Її чоловіка Бориса 
Шимановського також заслано до Сибіру. «Тітка Саша»  ̶  перша Лесіна 
вчителька музики, до якої Леся все життя зберігала почуття великої 
вдячності. 

18 січня під час святкування Водохрещі Леся застудилася, що 
надалі призвело до тяжкої хвороби.  

Цього ж  року мати привезла Михайла й Лесю до Києва навчатись 
у приватних вчителів. Вчилися за програмою чоловічої гімназії, в якій Леся 
додатково брала уроки гри на фортепіано у дружини М. Лисенка  ̶  Ольги 
О’Коннор (ирландки, за походженням). Вивчали також французьку та 
німецьку мови, грецьку і латину. 

На початку травня 1882 родина Косачів переїздить до села 
Колодяжне, що відтоді стало іхнім постійним місцем проживання. 

«Наша сім’я жила в дуже близьких стосунках з селянами, всі ми, в 
тому числі і Леся, може, ще більше, ніж їто, мали між колодяжненцями не лише знайомих, а й 
приятелів, і  товаришок, і товаришів, тому весь їх побут дуже скоро став нам відомим, а далі й 
родним». 

У червні 1882 року народилась ще одна сестра, Оксана. 

Влітку 1883 Лесі діагностували туберкульоз кісток, у жовтні професор Олександр Рінек 
прооперував їй ліву руку, видалив кістки, уражені патологією. У грудні Леся повернулась з Києва до 
Колодяжного, стан здоров’я поліпшився. 

У серпні 1884  народився молодший брат Микола. 

Починаючи з 1884 року Леся активно пише вірші. Перша спроба пера стараннями матері 
знайшла місце на сторінках тогочасних галицьких україномовних часописів «Зоря», «Дзвінок», 
«Конвалія», «Сафо», Літературно-науковий вісник. Саме цього року і з’явився літературний псевдонім 
«Леся Українка». 

Маючи хист до малярства, Леся деякий час брала уроки у відомій 
Київській рисувальній школі Олександра Мурашка. Залишилась навіть 
одна картина, намальована олією.  

 Леся знала крім слов’янських мов: української, російської, польської, 
болгарської, також англійську, німецьку, французьку, італійську, 
давньогрецьку та латину. Бралася за вивчення грузинської, шведської, 
іспанської. Тому Леся багато перекладала, зокрема Гоголя, Тургенєва, 
Адама Міцкевича, Марію Конопніцьку, Генріха Гейне, Віктора Гюґо, 
Джонатана Свіфта, Вільяма Шекспіра, Джорджа Байрона, Жорж Санд, Аду 
Негрі, Гергарта Гауптмана, Моріса Метерлінка, Гомера. 

У березні 1888 р. народилася наймолодша сестра Ізидора, яку 
Леся безмежно любила, називаючи Гусінькою чи Донною Дорою. 

Серед близького оточення Лесі Українки були визначні вчені та 
громадсько-політичні діячі того часу: М. Драгоманов, В. Антонович, М. 
Старицький, М. Лисенко, М. Ковалевський та ін. Побувавши 1891 року в Галичині, а далі й на Буковині, 
Леся познайомилась з багатьма визначними діячами Західної України: І. Франком, М. Павликом, О. 
Кобилянською, В. Стефаником, О. Маковеєм, Н. Кобринською. Основний зарис соціально-політичного 
світогляду Лариси Косач сформувався після цілорічного перебування у дядька М. Драгоманова в Софії 
у 1894-1895 рр. І після трагічної для неї події, якою стала його смерть.  

1898 року Леся Українка стала однією з співзасновниць першої на Наддніпрянщині української 
соціалістичної організації. 

Історію кохання Лесі часто пов’язують із Сергієм Мержинським, проте сама поетеса називала ці 
стосунки «дружбою». Але дружив у цих стосунках Сергій, Леся все ж таки кохала. Знайомство відбулося 
під час лікування туберкульозу у Ялті 1897 року, коли стан здоров’я «друга моїх ідей», так вона називала 
Сергія, геть погіршився. Попри заборону матері Леся приіздить до Мінська, щоб доглядати хворого. 
Після його смерті фактично у Лесі на руках, вона пише за одну ніч поему «Одержима». 

Поема, написана за одну ніч 18 січня 1901 року в Мінську, біля ліжка помираючого Сергія 
Мержинського, друга і коханого чоловіка Лесі Українки, розпочинає цикл драматичних поем 
письменниці. В листі до Івана Франка Леся пише: 
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«Ви он кажете, що в моїй «Одержимій» епічний тон не 
витриманий, що навіть і вона лірична. Діло сьогодні пішло на 
щирість, то признаюся вам, що я її в таку ніч писала, після якої, 
певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть 
писала, не перетравивши туги, а в самому її апогеї. Якби мене 
хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла 
відповісти ««J’en ai fait un drame…»  (фр. «я з того зробила 
драму»). 

У драматичній поемі «Одержима» Леся Українка 
інтерпретує відомий біблійний сюжет  ̶  дні вчителювання Ісуса 
Христа, його розп’яття та воскресіння. 

У листопаді 1898 Леся знайомиться з 18-річним 
студентом-першокурсником Климентом Квіткою в літературно-
артистичному гуртку Київського університету, де читала своє 
оповідання «Над морем». Леся запропонувала записати від 
себе пісні, які захоплено збирає фольклорист. Знайомство 
переросло в кохання, хоча подеякують, що то була лише міцна 
дружба. Влітку 1901 Кльоня, як його називали в родині Косачів, 
складає Лесі компанію під час подорожі Буковиною. 

Леся Українка дружила з Ольгою Кобилянською, стосункам з якою, подекуди приписують 
нетрадиційний відтінок.  Попри це, жінки знайшли одна в одній духовну спорідненість, розуміння та 
підтримку, використовуючи в листах особливу ніжність, пестливі форми. 

З юних літ Ларисі Косач довелося постійно 
подорожувати. І хоч ці подорожі Європою та царською Росією 
були викликані хворобою, водночас вони дозволяли 
відвідувати найкращі європейські театри, слухати 
найалветніших музик, бути в курсі світових музично-
театральних новин. Ці подорожі Німеччиною, Австро-
Угорщиною, Італією, Єгиптом, Кримом та Кавказом   ̶
збагачували та наснажували тіло і душу. Побувала Леся і в 
Тарту (Естонія), де 2001 року була встановлена гранітна 
табличка на будівлі. 

Листувалась Леся Українка, окрим зазначених персон, 
також із Агатангелом Кримським, Михайлом Грушевським, 
Сергієм Єфремовим, Гнатом Хоткевичем, Борисом Грінченко та ін. 

На початку 1907 р Леся переїжджає з Колодяжного до Києва, здійснює турне Кримом разом з 
Климентом Квіткою і вже 7 серпня 1907 р. вони офіційно оформили шлюб у церкві Вознесіння 
Господнього у Києві на Деміївці. Оселились на вул. Великій Підвальній, 32, кв. 11. 

Ця церква й досі працює. 

  

 Після одруження пара переіжджає до Ялти, де чоловік отримав посаду в суді. Далі вони 
переіздили до Грузії. У цей час леся багато працює на літературній ниві. 1907 року написала драматичну 
поему «Айша та Мохаммед», поему «Кассандра», надіслала до альманаху «З неволі» (Вологда) 
драматичну поему «На руїнах». Видання призначалося для допомоги політичним засланцям. У вересні 
того ж року написано поезію «За горою блискавиці», продовжено роботу на творами «У пущі», «Руфін і 
Прісцілла». 
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Останні роки Лесі Косач- Квітки пройшли в 
подорожах на лікування до Єгипту й на Кавказ. 
Разом з чоловіком вона працювала над 
збиранням фольклору, зокрема, на кошти 
подружжя організовано етнографічну експедицію 
Філарета Колесси, в ході якої були зроблені одні з 
перших аудіозаписів кобзарів. Також Леся 
опановувала в той час драматургію. 

На початку липня 1913 стан здоров’я Лесі 
погіршився, хвороба пов’язана з нирками. 4 липня 
на звістку про важкий стан Лариси Петрівни до 
Грузії терміново приїздять мати та Ізидора. То 
власне  матері письменниця диктувала проекти 

свєї так і не написаної драми «На берегах Александрії». Символічне значення її творчості можна 
прочитати в политві дітей до Геліоса над манускриптами. 

Виснажена хворобою, Леся Українка померла 1 серпня (19 липня за старим стилем) 1913 року 
у віці 42 роки. Дітей не залишила. Похована на Байковому кладовищі в Києві. Похорон, згідно бажанню 
небіжчиці, відбувався без участі духовенства.  

Літературна творчість 

Писати поезії Леся Українка почала у 9 років (вірш «Надія»). 
Леся написала цей перший у своєму житті вірш під впливом звістки про 
долю своєї тітки Олени Антонівни Косач (в одруженні Тесленко-
Приходько), засланої за участь у революційному русі. 1884 року у 
львівському журналі «Зоря» вперше було надруковано вірші «Конвалія» 
та «Сафо» і зафіксовано ім'я— Леся Українка; у наступних 
перевиданнях до вірша «Сафо» Леся додала посвяту братóвій: «Любій 
Шурі Судовщиковій на спомин». 1885 року у Львові вийшла збірка її 
перекладів з Миколи Гоголя  (виготовлена спільно з братом Михайлом). 

Літературна діяльність Лесі Українки пожвавилася з середини 
80-х pp., коли Косачі переїхали до Києва і в оточенні родин Лисенків і 
Старицьких вона стала співзасновницею літературного гуртка 
«Плеяда». На прохання  «Плеяди» 1889 р. склала свій відомий Список 
світової літератури для перекладу. 1892 у Львові вийшла «Книга пісень» 
Генріха Гейне в перекладах Лесі Українки (спільно з М. Славінським). 
Перша збірка її оригінальних поезій «На крилах пісень» з'явилася у 
Львові (1893), друге видання в Києві (1904), там само вийшла й друга 
збірка «Думи і мрії» (1899), третя «Відгуки» (1902) — вЧернівцях. 

Після того Леся Українка працювала ціле десятиліття і написала понад сотню віршів, з яких 
половина за її життя не була надрукована. 

В канон української літератури Леся Українка ввійшла передусім як поетеса мужності й 
боротьби. Тематично багату її лірику трохи умовно можна поділити на особисту, пейзажну та 
громадянську. Головні теми її ранніх ліричних поезій: краса природи, любов до рідного краю, особисті 
переживання, призначення поета й роль поетичного слова, соціальні та громадські мотиви. У перших 
творах її помітні впливи Тараса Шевченка, Пантелеймона Куліша, Михайла Старицького, Генріха Гейне, 
але й у них видно виразні впливи Ольги Петрівни і Михайла Драгоманова (псевдонім — Українець) на 
вибір її мотивів. 

А вже поезію «Contra spem spero!» (1890) характеризує античне розуміння доблесті (arete), 
блискуче володіння міфологічними ілюзіями, автокреація жінки-воїна. Саме цей аспект творчості на 
довгі роки визначав тонус наукового «лесезнавства». Такі основні мотиви поезій «До товаришів», 
«Товаришці на спомин», «Грішниця», «Slavus — Sclavus», «Fiat nox», «Епілог» і багато інших. Мотив 
волі набирає в ній досить різноманітних барв: від нескорення традиційному розумінню імперії по 
індивідуальний вибір modus vivendi, що означає відкриття істини та служіння їй. Зрада на будь-якій 
площині ототожнюється з трагедією, з вчинком Медеї. Лірика жаги та прихованого тріумфу, пов'язаного 
з неможливістю зреалізувати свою любов, експонує схему лицарської любові. Лірична героїня — лицар, 
який співає своїй дамі серця. Еротизм таких віршів як «Хотіла б я тебе як плющ обняти», «Твої листи 
завжди пахнуть зів'ялими трояндами» — це містичні дифірамби на честь божественної коханки. 

Елемент епосу, властивий багатьом ліричним поезіям Українки, знайшов пізніше втілення в 
баладах, легендах, поемах, писаних на сюжети світової культури, проєктованих на актуальні проблеми 
вільної людини у світі зневолених («Самсон», «Роберт Брюс, король шотландський», «Віла-посестра», 
«Одно слово» й ін.) й роль поета в цій боротьбі («Давня казка», «Саул», «Орфеєве чудо»). 
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У другій половині 90-х років Леся Українка звертається до драматургії. Перша її драма 
«Блакитна троянда» (1896) з життя української інтелігенції поширює тематику тогочасної української 
драми, що доти показувала переважно життя селянства. Драма засвідчила входження Лесі Українки у 
модерний світ — насамперед світ символу — й досить вільне в ньому «самопочування». Для 
висвітлення теми людської норми й ненормальності письменниця ґрунтовно готувалася та студіювала 
це питання, консультувалася зі своїм дядьком лікарем-психіатром Олександром Драгомановим. 
Філософський дискурс драми, нав'язуючи до творчості Гауптмана, представляє не тільки божевілля як 
форму свободи, але й певну тугу за тілом. 

Далі Леся Українка, широко використовуючи теми й образи світової літератури, розвинула новий 
жанр — драматичну поему. 

Перша з них — «Одержима» (1901). Канва біблійної історії Міріам і Месії трансформується в 
мотив еросу і танатосу, які, бувши самим втіленням життя, становлять антитезу до постави Міріам. 
Особливе місце в її творчості посідають драматичні поеми на теми вавилонського полону при аналогії 
полону України в Російській Імперії («На руїнах», «Вавилонський полон», «В дому роботи — в країні 
неволі»). Символічний зміст цих поем поетеса розкрила в поезії «І ти колись боролась, мов Ізраїль, 
Україно моя», де можна знайти такі рядки: «Чи довго ще, о Господи,// Чи довго, ми будемо блукати і 
шукати рідного краю на своїй землі?». Становлять вони своєрідний ключ до зрозуміння образу неволі 
як образу душі, раба власних стереотипів. Персонажі раб-єгиптянин і раб-єврей з поеми «В дому роботи 
— в країні неволі» — це люди, які забули власне коріння. Духовна сліпота стає певним лейтмотивом 
творчості Лесі Українки. 

У драматичній поемі «Кассандра» (1907) письменниця розвиває метафору людської правди і 
трагічної істини, яку представляє головна героїня. Угодництво й пасивність поміркованої громади картає 
поетеса в драматичній поемі «В катакомбах» (1905). Свобода творця це не служба народові та його 
утилітарним цілям. Кара за цей вчинок — неможливість творити далі. Мотив вищого покликання митця, 
який яскраво проявляється вже в циклі поезій «Сім струн» у вірші «Fa» (Фантазіє, ти сила чарівна) в цій 
драмі набувають особливого загострення. У драмі «Руфін і Прісцілла» світлий образ християнки 
протиставлено грубій силі імператорського Риму. Драматична поема «Бояриня» в новому ракурсі 
представляє тему волі. Виходячи поза схему мотиву «українського рісорджіменту», представлену в 
інтерпретації Д. Донцова, можна прочитати постать Оксани як образ людини, яка не відкрила чим є 
справжня свобода в її антично-християнській іпостасі. 

Поема «Оргія» в певному сенсі продовжує тему попередньої драми. Античний фон подій 
експлікує провідні питання філософії. Контраст між діонізійським і аполінським началами підкреслює 
постать співця Антея. Розуміючи чим є мистецтво і його роль в історії, він обирає смерть, яка переносить 
його в безсмертя. 

До найвизначніших творів Лесі Українки належать драми «Камінний господар» і «Лісова пісня». 
Традиційна тема світової літератури знайшла в драматичній поемі «Камінний господар» (1912) цілком 
оригінальне трактування образу Дон-Жуана. Жіночність героя і чоловіча постава Донни Анни континує 
класичну традицію зміни ролей, яка призводить до символічної смерті Дон-Жуана. «Лісова пісня» (1911) 
— вершина творчості Лесі Українки. У ній показано конфлікт між високим ідеалом і прозаїчною 
дріб'язковою буденщиною. Головна героїня драми-феєрії Мавка — не тільки поетичний образ казкової 
істоти, а й філософське узагальнення всього прекрасного, вічно живого. Циклічність натури 
протиставляється людському життю. І то власне натура перемагає, байдужа до трагедій. 

Окреме місце в літературній спадщині Лесі Українки має мистецька проза. Перші оповідання з 
сільського життя («Така її доля», «Святий вечір!», «Весняні співи») змістом і мовою пов'язані з 
народними піснями. У жанрі казки написані «Три перлини», «Чотири казки зеленого шуму», «Лелія», 
«Біда навчить», «Метелик». Гострим драматизмом відзначаються повісті «Жаль» і «Приязнь». 
Залишилася не закінченою передсмертна повість Українки «Екбаль Ганем», в якій вона хотіла 
змалювати психологію арабської жінки. 

Винятково велике значення творчості Лесі Українки в історії української літератури полягає в 
тому, що вона збагатила українську поезію новими темами й мотивами; досконало володіючи катренами 
й октавами, сонетами й оригінальними строфічними будовами, використовуючи гексаметр, верлібр, 
п'ятистоповий ямб тощо, вона збагатила строфіку, ритміку й метрику української поезії. На переломі ХІХ 
— ХХ ст., використовуючи мандрівні сюжети світової літератури, Леся Українка стала в авангарді 
творчих сил, що виводили українську літературу на широку арену світової літератури. 

Її твори видавалися багато разів. Науково об'єктивнішими є видання «Книгоспілки» (у 7 тт. 1923 
— 25 і в 12 тт. 1927 — 30) з фаховими передмовами М. Зерова, Б. Якубського, М. Драй-Хмари, П. Руліна, 
Є. Ненадкевича, О. Білецького й інших. Усі пізніші видання мають умисні цензурні пропуски: у 5 тт. (1951 
— 56), у 10 тт. (1963 — 65) і в 12 тт. (1975 — 79). Цінне багатим біографічним і епістолярним матеріалом 
видання О. Косач-Кривинюк «Леся Українка. Хронологія життя і творчості» (Нью-Йорк,1970). 
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Щоб не плакать, я сміялась… 

Історія вітчизняної літератури переконує в тому, що письменник в Україні - це не тільки талант і 
покликання, а, в першу чергу, борг, в служіння якому людина добровільно перетворює своє життя. Але 
нерідко навіть саме завершення земного шляху творця стає певним стимулом для його оцінки чи, так 
би мовити, канонізації сучасниками, а за традицією - і наступними поколіннями. І звичайно в цьому 
суперечливому процесі перевагу має біографія, а не творчість. Як іронізувала Леся Українка: «У нас 
письменник, якщо хоче, щоб про нього більше говорили, то повинен померти, тоді його з великим шумом 
поховають і почнуть писати скрізь, що вся Україна плаче за своїм славним дитям і т.д.» (Без жодної 
іронії можемо стверджувати, що все сказане стосуватиметься і самого автора цих слів.) Смерть митця 
стає останнім і, очевидно, необхідним «компонентом» його майбутнього канонічного образу. 

Ще сучасники Лесі усвідомлювали, наскільки трагічне, ненадійно-крихке її існування, яка тонка 
та грань, яка відділяє її від небуття. Та й сама вона щодо свого здоров'я не мала жодних ілюзій. Але 
кожен, хто наближається до межі, усвідомлює швидкоплинність свого часу на Землі тільки через втрату 
когось із найближчих. Адже людина до певного часу не вірить, що вона може померти. 

Саме раптова смерть в червні 1895 року Михайла Драгоманова - 
улюбленого дядька і Вчителя - стала першою в низці смертей рідних і близьких 
поетеси, досвід переживання яких мав особливий вплив на неї. 
«Визначальною», в цьому сенсі, була і смерть Коханого - Сергія Мержинського, 
що настала в березневому Мінську 1901 року. Обставини завершення земного 
шляху цих людей, хоч і розділені в часі шестиріччям, разюче схожі: обидва 
пішли з цього світу передчасно, чому передувала затяжна хвороба і 
кількамісячна агонія. Леся Українка заздалегідь знала, що потрібно готуватися 
до найгіршого, а ще, і це теж дуже важливо, і Драгоманов, і Мержинський 
померли буквально у неї на руках. Про небезпечний стан здоров'я дядька вона 
дізналася ще в 1891 році. І ось реакція двадцятирічної дівчини на цю важку 
новина: «Тепер вже я не знаю, як я до сих пір на світі живу, тому що в більш 

важкому стані душі я, здається, не була ще ніколи ... Коли був у мене тиф, то я була в десять разів 
спокійніше від думки про смерть, ніж тепер. Тепер в мені живуть дві людини, одна живе і займається 
різними дрібницями, а друга тоне в якомусь хаосі печалі ... Якби я мала право перестати жити, то 
перестала б». І це не пафос, не «потрібні слова», сказані в стані афекту або екзальтації. Це світоглядна 
позиція, згодом неодноразово підтверджена вчинком.  

Все пережите близько приреченого Драгоманова, а згодом - Мержинського відкривало Лесі 
Українці іншу сторону людського існування, давало унікальні, що не усвідомлені раніше знання і досвід 
світовідчуття, світорозуміння. Те, що відкрилося поетесі як істотна складова великої істини буття, 
важливо швидше силою впливу на особистість, ніж своїм, як здається 
на перший погляд, тривіальним змістом. Що ж усвідомила Леся 
Українка? Всі люди, навіть найближчі, найрідніші, - смертні і можуть 
померти в будь-який момент часу. Більш того, смертна вона сама і, 
беручи до уваги стан здоров'я, повинна відчувати особливу загрозу 
над собою. Але про себе поетеса завжди думала найменше. 

Відчай, шок, моральне і фізичне виснаження, навіть 
спустошеність в поєднанні з дійсно нелюдським обуренням волі та 
інтелекту в спробі пережити втрату Іншого, вимагають особливих 
умов для осмислення і психологічної адаптації свідомості у знову 
відкритих координатах буття. В одному з листів Леся Українка так 
визначає цю потребу: «Потрапити так на місяць, на два в якісь нетрі, де ні душі б знайомої не було, де 
не пишуть і не отримують листи, так там би засісти, або краще залягти і закам'яніти, а потім вже 
повернуться на світло, і за роботу». Але ні часу, ні, тим більше, випадку для усамітнення і «скам'яніння» 
у неї не було. Необхідність підтримати і всіма силами допомогти близькій людині в останні місяці життя, 
а після найстрашнішого - ще і втішити рідних змушувала залишатися діяльної і спокійною. І можна тільки 
здогадуватися, чого їй коштував такий «спокій». Тому, по суті, єдиною доступною можливістю звільнити 
психіку від неймовірно важкого тягаря залишався інтелектуальна праця.  

Як підкреслює Леся Українка в листі з Мінська в 1901 році: «Що ж, якщо не впиватися, не вводити 
морфій, не курити опіум, то потрібно хоча б роботою запаморочити себе». І саме творче напруження, 
якого, як це не дивно, найбільше побоювалася поетеса в цей час, стало основним каталізатором її 
страждань. У щойно процитованому листі вона зізналася: «Белетристика, однак, щось не йде мені 
тепер, навіть боюся за неї братися, безумовно, якесь божевілля вийшло б». Але через дві доби, у 
смертного одра Мержинського, пишеться «Одержима» - один із шедеврів європейської драматургії XX 
століття. До цього твору рівно через два роки був зроблений найвідоміший автокомментарий: «Я її 
(«Одержиму») в таку ніч писала, після якої, безумовно, буду довго жити, якщо вже тоді жива 
залишилася. І навіть писала, ще не перетравивши скорботи, а в самому її апогеї. Якби мене хто спитав, 
як я з цього всього жива вийшла, то я б також могла відповісти: я з цього створила драму». 
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Поезія Лесі Українки, написана до фатального 1895 року, також виразно песимістична, із 
темними мотивами. Але образ, тема смерті в ранній ліриці задекларовані суто риторично і навіть 
поверхово. Однак вже після втрати Вчителя для поетеси саме феномен смерті стане одним з головних 
«об'єктів» творчих і філософських (в художній формі) роздумів. Найбільш відвертого, конкретно-
особистісного виміру вони досягнуть в так званому циклі С. Мержинського - віршах, написаних в 
передчутті неминучої втрати Коханого, а також через кілька місяців після цієї страшної події. Вражає 
довіра поетеси до слова, і особливо як якась перевірка його можливостей. Також у вірші, написаному 
перед останньою поїздкою до Мінська, озвучується намір боротися за Коханого до смерті і, в разі 
поразки, готовність розділити його долю. Саме словом Леся Українка ніби хоче зупинити / запобігти 
неминучість: 

«Кликнуть до бою 
Злую мару, що тебе забирає, 
Взять тебе в бою 
Чи вмерти з тобою, 
З нами хай щастя і горе вмирає». 

А після поразки в цьому заздалегідь приреченому бою Леся Українка так само в слові буде 
шукати розради, звільнення від побаченого. Саме гостро пережита втрата близьких людей і спонукає її 
до роздумів над власною долею. Незважаючи на двічі підкреслене Климентієм Квіткою - чоловіком 
поетеси, - що дружина «не тільки розпоряджень щодо похорону, але взагалі ніяких розпоряджень на 
випадок смерті ні раніше, ні під час останнього гострого періоду хвороби не робила ... і взагалі, ніколи 
не говорила про смерть, і так до останньої хвилини», - можна переконатися, що все ж вона поверталася 
до цієї теми. Красномовним з цієї точки зору є ще один вірш з «циклу С. Мержинського» - «Чи пам'ятаєте, 
коли я говорила ...» Цілком ймовірно, саме в цей текст в спогадах Квітки (в тій частині, де йшлося про 
відсутність у дружини особливих «посмертних побажань») був зроблений, а згодом закреслений 
наступний коментар: «Якщо не брати до уваги один недрукований вірш, який друкувати ще рано. Цей 
вірш і не буде надруковано. Розпорядження ». Але вірш все ж було опубліковано (лише в 1947 р). 
Цікаво, що в «заповіті» - слово звучить в самому тексті - наголос зроблено не стільки на індивідуальному 
сприйнятті явища смерті, скільки на дійсно незвичайних розпорядженнях щодо майбутнього 
похоронного ритуалу. 

«Моя душа не буде со святими, 
Не буде «вічна пам’ять» по мені, 
Чужі мені пісні з словами тими? 
І дзвони сі, потвори мідяні. 
А та юрба, що посумує вранці, 
Увечері нехай іде в танець. 
Се дивно вам — після погребу танці? 
Звичайний то смутним пісням кінець! 
Коли вже треба голосить по трупі, 
Нехай музика плаче, та без слів, 
І жаль, і сміх, і плач, і пісня вкупі — 
То буде так мов лебединий спів, 
Та що ж, нехай не зрушу я нічого, 
Зірвавшися в безодню забуття, 
Аби не ранила так смерть моя нікого, 
Як ранило мене моє життя». 

Зрозуміло, що «заповіт» Лесі Українки в повному обсязі було виконано. Але все-таки рідні 
врахували її вимогу громадянської панахиди, яку провели без майже обов'язкового на той час 
церковного обряду відспівування. А ось про дотримання, по суті, основного побажання (або власної 
установки), висловленого в передостанній строфі вірша, поетеса в деякому сенсі подбала сама. 
Йдеться про те, за словами К. Квітки, «дивовижне, виняткове самовладання», з яким вона зустріла 
останні страждальницькі дні, і в той же час її дійсно неймовірні спроби «не ранити» близьких своєю 
смертю.  

Олена Пчілка, на руках якої і померла дочка, залишила два дивовижних свідоцтва, одне 
зроблено до страшної події, а інше - після. Зокрема, інформуючи рідних про надзвичайно важкий стан 
здоров'я хворої, гнітючі симптоми і нестерпний боіль, мати все ж з подивом констатує: «Лесин організм 
обманює всіх тим (навіть лікарів), що, маючи повну свіжість голови, Леся при найменшій нагоді може 
бути бадьорою, навіть, наскільки можливо, веселою».  

У другому ж листі, вже описуючи обставини смерті дочки, Олена Пчілка мимоволі, а може, і 
свідомо знову зупиняється на схожих нюансах поведінки. «В грудях її (Лесі Українки) горів нічим не 
вгасімий вогонь, спалював її жорстоко. Однак вона знаходила для всіх добре слово і бажання сказати 
щось веселе, бадьоре. Про близький кінець свій - не думала. Дивовижна річ - все заспокоювала себе, 
що той вогонь, від якого згасала кожен день, щогодини більше приходить від нападів катару». Виділений 
пасаж, ймовірно, слід тлумачити в тому сенсі, що заспокоювала, «розважала» Леся Українка, напевно, 
все-таки не себе, а в першу чергу - рідних. 

Стоїчні спокій і мужність, з якими Леся Українка взяла свою смерть, джерелом походження 
мають, крім індивідуальних, духовно-світоглядних особливостей, ще й пережитий досвід смерті Іншого. 
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Те, як помирав М. Драгоманов, а ще більше - С. Мержинський, назавжди відклалося в її свідомості, 
стверджуючи думку, що в певних обставинах відхід з життя є єдиним порятунком від його нестерпності. 
Звідси і подвійне сприйняття смерті: як жаху і насильства над людською природою, і в той же час - 
можливості звільнення від особистих страждань і тиску жорстокого світу. Важливим тут бачиться і так 
званий поріг випробування смертю, свідком якого в разі С. Мержинського стала Леся Українка. Саме 
поряд з агонізуючим Коханим вона усвідомила, що ослаблена фізично і морально людина в очікуванні 
невідворотного може зламатися, втратити себе, а це, в системі етичних координат поетеси, - 
неприпустимо. 

У світлі сказаного виникає закономірне питання: боялася сама Леся Українка смерті? Якщо 
врахувати те, як вона перейшла свій «поріг випробування» нею і, ширше, випробування життям, то 
доведеться констатувати, що - ні. Але тут, напевно, можна говорити про внутрішній природній страх або 
обережність кожної живої істоти перед неминучим і незвіданим. Вперше згадуючи про спокій або навіть 
швидше «байдужість» дружини щодо смерті, К. Квітка post factum намагається пояснити це тим, що: 
«Можливо, вона вважала легкодухістю говорити про перемогу одвічного ворога, поки він ще не 
прийшов, а може, через свою безмежну лагідність не хотіла такими розмовами завдавати болю 
близьким». А ось вдруге повернувшись до цієї теми, Квітка вже значно більш відвертий і більш 
категоричний: «Ніколи не боялася смерті, але боялася маразму і найбільше боялася, що коли почнеться 
занепад мозкової діяльності, то вона цього не помітить і не припинить писати. Боялася також, що не 
реалізує літературні задуми, які носила в душ ». 

Як вже говорилося, зв'язок Лесі Українки зі смертю, отримання знань про неї базувалися на 
гостро пережитому і засвоєному досвіді Іншого. І саме з втратами М. Драгоманова і С. Мержинського 
пов'язане якісно нове сприйняття, усвідомлення себе як творця з певними обов'язками або ж 
«заповітами». Зокрема, в написаному після похорону дядька листі згадано і той, вочевидь, останній 
«урок», який він дав улюбленої учениці: «Ми повинні тепер мати владу над собою. Він навчив мене, як 
люди терплять горе і борються з долею». У той же час, покликання справжнього учня - усіма силами 
долучитися до справи вчителя, продовжити його. Саме з такими почуттями та намірами, як свідчить 
вірш-посвята кузині Аріадні, поверталася з Болгарії (де похований Драгоманов) Леся Українка: 

«Для мене, сестро, щастя не бажай 
(Ми з ним чогось не можемо ужитись!), 
Ти побажай мені одваги й сили більше 
Сповняти той великий заповіт, 
Що я несу з собою на Вкраїну...» 

Але якщо «заповіт» Драгоманова можна трактувати як установку громадянської, просвітницької, 
а в певному сенсі - і політичної діяльності, то зобов'язання перед Мержинським мали суто естетичну 
природу. Так, ще за життя він намагався обумовити деякі, можливо, і дивні для сторонньої людини 
нюанси власного похорону. Ось як про це згадувала Леся Українка: «Він весь час, не раз ночами, просив 
мене дбати, наскільки в моїх силах, про те, щоб він не мав відразливого виду після смерті, просив 
покрити його вуаллю, прикрасити квітами, - він говорив , що це мій обов'язок як друга і поета (може бути, 
це забобони, але вони і мені властиві). Нехай вже буде так! Нехай ніхто не бачить його таким, яким я 
бачила». І, як підтверджують описи похорону, розпорядження було виконано. У той же час, крім 
формального, поетеса усвідомила для себе ще й інший борг - творчий: 

«...Я повинна стоять на сторожі, 
Бо мені заповідано в спадок 
Жалобу й красу, 
Білий мармур і плющ, 
і криваві осіннії рожі...» 

Саме в мистецтві і мистецтвом вона сподівалася зберегти своє почуття до коханого, залишити 
його у вічності: 

 «І ти знов оживеш в вінку живому 
Живих квіток; ілюзії серпанок, 
Серпанок мрій моїх тебе скрасить... 
Нехай собі минає рік за роком, 
Нехай мій вік уплине за водою, 
Ти житимеш красою серед квітів, 
Я житиму сльозою серед співів!» 

Почуття влади слова над часом і пам'яттю визначало і, так би мовити, загальний, метафізичний 
обов'язок Лесі Українки перед рано втраченими рідними. Учитель, Коханий, Брат (М. Косач помер в 
1903 р), Батько (П. Косач помер в 1909 р) - всі вони були цим і непомірно великим для поетеси. Тому 
вона змушена і буде  ̶  жити, працювати, творити і за них, а отже, і від їх імені буде говорити зі світом. 

Але прагнення встигнути якомога більше наражалося на об'єктивну нездатність фізичної 
оболонки відповідати потребам духу, витримувати неймовірне внутрішнє горіння. Ця непереборна 
колізія, постійне невдоволення собою і своїми творами, напевно, і відрізняє генія. Як це не 
парадоксально, саме стан під загрозою, постійне балансування на межі живили Лесю Українку 
особливою життєвою енергією, розкривали несподівані ракурси і широту сприйняття і розуміння світу. 
«Мені здається, - писала вона до матері, - що мені належить якась велика битва, з якої вийду 
переможцем, або не вийду зовсім. Якщо у мене є талант, то він не загине, - то чи не талант, що гине від 
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туберкульозу чи істерії. Нехай і заважають мені сі лиха, але зате, хто знає, чи не кують вони мені такої 
зброї, якої немає в інших, здорових людей». Цей нереальний для рядової свідомості психологічний стан, 
це відчуття або навіть «зв'язок» зі смертю, її грізною прихованою силою в якомусь сенсі вивільняли і 
направляли саму творчу міць. 

Але чи можна в цьому контексті говорити про шляхи через смерть до мистецтва? Напевно, 
доречніше буде визнати двоїстий характер цього психологічного механізму, в якому смерть - це стимул 
до мистецтва, але й мистецтво - це боротьба і в той же час гра зі смертю. Як відомо, за можливість 
творити Лесі довелося заплатити власним життям. Але, здається, це не дуже хвилювало поетесу, а 
навпаки, навіть знімало внутрішню напругу, надавало їй відчуття реальної розкутості з відтінком гри. Як 
свідчить листування Лесі Українки (особливо красномовно - останніх п'яти-шести років), кожний її новий 
твір народжувався неймовірними зусиллями волі і духу з одночасною і безповоротної втратою 
фізичного здоров'я. «Теми приходили до неї і захоплювали її занадто часто, - згадував Квітка, - і якби 
іноді вона не холонула до них, то не було б тих рятівних пауз в її творчості, які все-таки давали їй 
відпочинок, і вона згоріла б в полум'ї свого натхнення ще раніше, ніж це сталося». 

Невтомима, дійсно якась фатальна «спрага творчості» спонукала Лесю Українку до роботи, 
зобов'язувала постійно триматися в формі, залишаючись письменницею (а значить, - собою) при будь-
яких обставинах. «Scribo ergo sum», - любила вона повторювати, перефразовуючи Декарта, - «пишу - 
значить, існую». 

Присутність генія в земному світі недовго. Та ж сама «таємнича сила», яка блискавично веде 
його до розквіту, в той же час і обмежує його людський вік. Саме такою «таємничої силою» Лесі Українки 
стало мистецтво: за право творити вона платила правом існувати, але життя без творчості - це було б 
уже не життя для Лесі Українки і не «Життя Лесі Українки». Все відповідно до тієї ж максими, на яку 
через півстоліття вийшов інший геніальний український поет Василь Стус: 

«І зважітісь боротись, Щоби жити, 
І зважітісь померти, аби жити». 

А за таких умов тільки смерть, готовність померти за свій ідеал  ̶  єдина по-справжньому і 
визначає цінність людського буття, надає йому істинний сенс. Здається, схоже усвідомлення було у Лесі 
Українки, коли вона, повідомляючи матері про смерть М. Драгоманова, написала: «Він упав на поле 
честі, в останній день читав свою останню лекцію». У свої останні дні Леся Українка надиктовувала 
рідним план черговий драми ... Так вмирали мудреці і поети давнини - Сократ, який спокійно 
продовжував навчати учнів, прийнявши цикуту, або ж Сенека, який і на смертному ложі - з розкритими 
судинами - диктував секретарю сторінки незакінченого трактату. 

Навесні 1890 року дев'ятнадцятирічна, мало ще кому відома тоді поетеса Леся Українка 
написала пророчий, як сьогодні здається, вірш «Мій шлях». Закінчується він рядками: «Чи нині  
помремо, чи завтра - це зовсім не важливо; чи добре помремо, чи погано - ось що важливо. А добре 
померти - це уникнути небезпеки прожити погано». 

Сенека 

Леся Українка і музика 

 Мало хто знає, що 
Леся Українка стояла у 
витоків українського 
звукозапису.  
В родині Косачів 
культивувались традиції 
запису фольклору – 
видатними етнографами 
були її мати, О. П. 
Драгоманова-Косач (Олена 
Пчілка), дядько М. П. 
Драгоманов, найближчий 
друг сім’ї М. В. Лисенко, 
чоловік К. В. Квітка. Олена 
Пчілка мала досить 
приємний голос і часто та 
багато співала своїм дітям 
народних пісень, яких 

знала силу силенну із усіх частин України. Леся, як і вся родина, поринула в поліську народну стихію. 
Часто вона мислила музичними образами. Пишучи вірші чи поеми, поетеса схоплювалася від столика 
до фортепіано, сідала за нього й починала імпровізацію – музичний супровід для віршів. 
 Роками з любов’ю збирала Леся українські народні пісні, виявивши смак і сумління етнографа. 
ЇЇ записи пісень – більше, ніж сторічної давності, мають велике наукове значення і є вагомим внеском в 
українську фольклористику.  
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 Леся мала два великі зошити пісень (тексти з нотами), які передала М. Лисенку, з часом вони 
загубилися серед великої кількості записів композитора. Однак 1941 року один з них розшукав у архіві 
М. Лисенка Климент Квітка і передав до Луцького краєзнавчого музею. Це – понад 150 пісень, 40 з яких 
записані рукою Ольги (сестри), а решта – самої Лесі. Більшість пісень – від дівчини Варки (Варвари 
Дмитрук), яка доглядала Лесю під час хвороби. Це календарно-обрядові пісні: ігрові веснянки (Володар, 
Зайчик, Шум, Кривий танець, Царенко, Пресо, Подоляночка, Коструб, Жона), жниварські, купальські 
пісні, весільні, колядки й щедрівки, рідкісні хрестинні та колодчані тощо. Леся Українка записала, а 
згодом наспівала М. Лисенку та К. Квітці пісенні зразки, які стали класикою українського фольклору: 
«Розлилися води», «А вже весна», «Женчичок-бренчичок», «Ой сивая зозуленька» (весільна), «Козака 
несуть», «Їхав козак через поле», «Ой у полі жито», «Пряля», «Піють півні», «Вишні-черешні 
розвиваються». В обробці М. Леонтовича вони стали всесітньовідомими шедеврами.  
 Перша завершена фольклористична праця Лесі Українки – «Купала на Волині» (1893) – вміщує 
опис купальського обряду та 47 пісень з мелодіями. Цей матеріал надіслала Леся Українка І. Франку, 
який опублікував лише літературну частину збірки, а мелодії вперше опублікував О. І. Дей, розшукавши 
їх в архіві М. В. Лисенка.  
 Про пісні, що їх Леся почула ще в дитинстві, відомо з її передмови до збірника «Дитячі гри, пісні 
й казки з Ковельщини, Лущини і Звягельщини на Волині» (1903 р.). Вона заявляє у вступі, що «всі оці 
дитячі гри, співи та казки зібрані серед народу на Волині… Матеріали сі збиралися довго в пам’яті моїй; 
мало не всі я їх знаю, як то кажуть, «зроду», перейнявши їх ще дитиною від сільських дітей…».  
 До другого збірника «Народні пісні до танцю. З нотами» вона готувала і примітки. Туди ввійшли 
пісні, записані самою Лесею Українкою та п'ять – з голосу І. Франка, мелодії записав К. Квітка.  
 Протягом 15 років записано від Лесі Українки більш ніж півтисячі мелодій, які згодом 
опубліковано у класичному збірнику «Народні мелодії з голосу Лесі Українки». Фольклорні записи і були 
тим «живим ділом», яке надихало поетесу на нові експедиції попри всі труднощі. Бралася вона за 
будьяку роботу, нерідко невдячну і непомітну на перший погляд, щоб тільки бути корисною своєму 
народові, щоб прислужитися рідній культурі. Так само, пізніше в Луцьку, запам’ятовувала Леся Українка 
пісні про Кармалюка і Бондарівну. Протягом усього життя записувала народні пісні, танці, думи, ігри та 
казки. Крім того, деякі зразки українського фольклору вона вводила у свої твори: «Така її доля», 
«Весняні співи» – ліричні та побутові пісні; «Лелія» – веснянка та інші.  
 За свідченням Климента Квітки, музикознавця, фольклориста, за фахом юриста і чоловіка Лесі 
(передмова до збірки: Народні мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядкував Климент Квітка. – 
Київ, 1917) «…народні пісні Леся Українка переймала найбільше від люду свого рідного і коханого 
волинського краю в дитячі літа і в ранній молодості. Деякі з них Леся знала від своєї матері. Олена 
Пчілка з любов’ю переносила в родинне життя кращі мелодії, які знаходила в народі. Деякі тексти 
записала Леся і брат Михайло Косач безпосередньо від волинських селянок і селян, але більшу часть 
Леся держала в пам’яті ввесь свій вік».  
 Письменниця була добре обізнана з музичним письмом, тому її записи народних пісень 
надзвичайно цінні для сучасних дослідників фольклору та музикознавців. У листі до Івана Франка Леся 
Українка зауважила: «Я, бачте, думаю, що пісня без мотиву тільки наполовину жива». Музичну частину 
фольклорних зразків письменниця цінувала більше, ніж словесний матеріал. Тому до кожного нотного 
запису дописувала лише один куплет. У листі до Михайла Драгоманова Леся писала: «…За чотири 
місяці маю півтораста обрядових пісень. Одна тільки біда, що не вмію просто з голосу писати, без помочі 
інструменту. А вже збірників без голосів я тепер не признаю».  
 Особливу увагу вона приділяла кобзарським думам, козацьким та історичним пісням. Леся 
Українка переймалася, що зникає цей типово український жанр – народні думи. Глибокий науковий 
підхід виявила поетеса до запису українських народних дум, які вона високо цінувала й любила і 
усвідомила не лише їх унікальність як «єдиного в світі жанру фольклору», а й актуальність на той час 
їхнього запису і, зокрема, запису всієї мелодії разом з текстом думи.  
 Науково-технічна революція йшла вперед. Фонографи з’явились на території Російської імперії 
вже в кінці 19 ст., і українці їх використовували то тут, то там. Але саме етнографічна експедиція 
Філарета Колесси під крилом Лесі Українки та її чоловіка Климента Квітки   ̶ справді перша серьйозна і 
систематична спроба зібрати повноцінний музичний архів. 
 На той час фонограф був суперсучасним і страшенно дорогим пристроєм. Томас Едісон 
запатентував свій винахід у 1878 році. Звук записувався через металеву трубу на валик, покритий 
воском. Перші записи були одноразовими: прослухали, вирівняли віск, записали наново. Лише через 10 
років придумали, як зберігати звукові доріжки. Така технологыя виглядала як магія. Коли фонограф був 
продемонстрований у Французській Академії, він мало не викликав скандал. Деякі академіки не вірили 
своїм вухам, називали Едісона шахраєм і шукали, куди він сховав черевомовця. В Росії перша 
демонстрація пройшла ще гірше: хазяїна «балакучої механічної бестії» оштрафували і ув’язнили на 3 
місяці. 
 Але прогрес не спинити. У 1890 на московський фонограф вже записували голоси Толстого і 
Чайковського (смішний аудіозапис останнього починається з фрази солістки Большого театру 
«Потивный Кузьмин! Как он смеет называть меня коварной!»). 
 В Україні фонографом бавився барон Федір фон Штейнгель, важливий дипломат і засновник 
масонської ложі «Київська зоря». У 1898 він записав на трьох воскових валиках декілька творів із 
репертуару волинського лірника. 
 Цією технологією захопився український художник Опанас Сластіон. Саме він у вирішальний 
момент переконав Лесю Українку з чоловіком скористатись фонографом для документування 
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кобзарського мистецтва. Записати мелодію і слова на папері – це хороше діло, але тільки фонограф 
може зафіксувати унікальну манеру виконання. 
 Кобзарі завжди були дуже загадковою і маргінальною групою з тісними внутрішніми зв'язками. 
В це середовище потрапляли у дитячому віці і залишалися там назавжди. Зазвичай це були сліпі 
хлопчики. Що цілком природно — як же іще сліпому заробляти на хліб, окрім музики. Після навчання у 
старшого кобзаря юнаки проходили повноцінний ритуал ініціації. Крім музики, їх навчали навіть 
особливій таємній мові («О, фез комуніський, до тебе кизітаю»). Коротше кажучи, окремий закритий світ 
зі своїми законами. 
 На зламі століть серед української інтелігенції тема кобзарів стала дуже модною, чи то пак 
«хайповою». Про них почали з'являтися статті, їхні думи активно записували і аналізували 
фольклористи. Загальним місцем стала думка про те, що «автентичне» бродяче кобзарство відмирає і 
витісняється «неавтентичним» концертним — так що треба рятувати культурну спадщину. 
 «Ми маєм дуже багато літературних описів кобзарського співу, — писав Климент Квітка, — в 
печаті дуже багато було висловлено уболівання над щезанням того співу, але для заховання дум — 
було зроблено безконечно мало». 

   

  
 

 У 1902 році відбувається Археологічний з'їзд, де в черговий раз піднімають цю тему. Доповідь 
створює резонанс, інтелігенція пожвавлюється. Етнографічну експедицію 
намагається організувати Гнат Хоткевич, але справа закінчується 
традиційно: всі з усіма пересварилися ще до початку. 
  Зрештою подружжя Квіток вирішує рятувати ситуацію. Вони 
беруться за організацію експедиції і фінансують її з приданого 
Лесі. Виділяють 300 рублів. Шалена сума, адже середня зарплата тоді 
становила 30-40 рублів на місяць. До їхньої честі, джерело фінансування 
вони тримають в секреті, зсилаючись на якогось таємничого спонсора. 
Правда з'ясується аж у 1927 році. 
  Подружжя горіло ентузіазмом, але провадило справи досить 
дилетантськи, навіть наївно. Наприклад, замахнулися купити власний 
фонограф останньої моделі і дуже здивувалися, коли дізналися його ціну 
— 9 тисяч рублів; як три-чотири автівки того часу. Звернулися до влади за 
офіційним дозволом подорожувати селами і записувати «з уст бідних 
старців їхні жалібні співи» — і дуже здивувалися, коли їм навідріз 
відмовили. (Дозволити незрозуміло кому ходити по селах з незрозумілою 
апаратурою? Аякже.) 
  Довелося користуватися гостинністю вищезгаданого художника 
Опанаса Сластіона, який радо надав своє приміщення у Миргороді і 

власний фонограф. 
  Ще однією проблемою був дефіцит кадрів. В Україні бракувало фахівців, здатних 
нормально працювати «в полі», а від великоросів Квітка з Українкою крутили носом. Після довгих 
пошуків вибрали галичанина — етнографа і музикознавця Філарета Колессу, який на той момент уже 
прославився кількома науковими публікаціями. 
 Колессу підбивали проігнорувати заборону і таки подорожувати селами в пошуках матеріалу, 
але галичанин від такої авантюри відмовився. Тому «експедиція» 1908 р.  майже повністю проходила 
вдома у Опанаса Сластіона. Виконавців запрошували в гості, «прийшлось декого з кобзарів привозити 
за 70 верстов». 
 Етнограф і художник провели разом два тижні, довго і ретельно записуючи вередливих сліпих 
знаменитостей. «Безконечне повторювання мелодій дум, — і на фонографі, й голосом, — до того 
врізалось нам в мозок, що не тілько вдень, але й уночі вчувались тії мелодії», — згадував пізніше 
Опанас Сластіон. 
 Імпровізовану звукозаписувальну студію у Миргороді відвідали лірник Антон Скоба з 
Хорольського повіту, кобзар Микола Дубина з Решитилівки на Полтавщині (специфічний виконавець — 
співав без акомпанементу) та багато інших. Головна зірка — Михайло Кравченко з Великих Сорочинців, 

Філарет Колесса 
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який на той час уже об'їздив з кобзою Одесу, Ялту, Харків і навіть Петербург (за запрошенням 
Імператорського географічного товариства). 
 Цікаво, що музика не могла прогодувати навіть таку знаменитість. На життя Кравченко заробляв 
тим, що плів мотузки: «Як попов'єш отих верьовок із місяць, так із пучок 12 шкур злізе — куди вже там 
грати». 
 Колесса згадував, що запис потребував особливого підходу до виконавців:  
«перед початком записування – всяково розважати й заспокоювати кобзаря; від сього бо залежить 
і вартість та здобуток самої праці».  
 Під час самого запису фольклористи боялися пальцем поворухнути, адже будь-що могло збити 
музиканта. 
 «Дуже трудно сліпого чоловіка призвичаїти до того, щоб увесь час, поки він співа, голос його 
йшов у середину дудки. Співець або незабаром одвернеться, або почне одкашлюватися серед співу, 
думаючи, що всього непотрібного фонограф не запише. Часом співець ще й зауважить голосно, що він 
„учора краще співав, а тепер ніби охрип", або щось инше скаже, теж думаючи, що сього машина не 
записуватиме. Далі знов іде перерваний спів. Буває так, що співець починає поправлятись на стільці і 
тоді стає страшно, щоб не звалив додолу всі прилади. Буває, що забуде якесь слово, та візьме голосом 
високо і через кілька слів переміняє тон або й темп». 
 Техніка теж була вередливою. Потрібно було зважати не тільки на мінімальну звукоізоляцію, а 
й навіть на температуру в кімнаті — якщо надто жарко, віск на валику починає танути. Деякі фоновалики 
зберегли голоси самих етнографів — можна послухати і Колессу, і Сластіона. 

 Леся Українка і Климент Квітка тим часом теж робили деякі записи. Зокрема, записали ще одну 
суперзірку — Гната Гончаренка, представника харківської школи кобзарства. Самотужки, після 
триденної роботи з Гнатом Гончаренком у Криму, вона записала 19 таких валиків з репертуаром 
кобзаря. 

 «В Севастополі, добре знаючи місцевість, він ходить сам, тілько без бандури, бо инакше 
поліція чипляється. В ньому нічого жебрацького немає, починаючи з одежі, пристойної чумарки і 
смушевої шапки, і кінчаючи поводінням, повним гідности, без запобігання, але й без арроґанції, яка 
часом помічається у знаменитостів „з народа". Особливо кидаються в вічі його руки з тонкими, 
артистичними пальцями, і велична поза високої, стрункої, зовсім не згорбленої постаті. Не тілько 
грошей, але й найменшої послуги він не вважає за можливе приймати дармо. Так, коли на пароході 
йому траплялось просити матросів провести його, то він потім грав їм за те на бандурі і не приймав 
ніякої плати. Колись раз трапилось, що фоноґраф чомусь віддав у карикатурному тоні його псальму 
„Про правду". Він, думаючи, що то якийсь навмисний жарт з нашого боку, так образився, що ледви 
ми могли його переконати в нашій невинности. Так може ображатись тілько артист, що поважає 
свій хист». 

 Після закінчення «студійного сейшена» Колесса ще робив деякі записи, але повноцінного 
продовження експедиції не було. Придане у Лесі Українки не бездонне, і їй вистачало клопотів зі 
здоров'ям.  

 Тим не менше, робота над записами тривала аж до 1914 року, її результатом стали кілька 
грунтовних публікацій і вражаючий аудіоархів. Серед найперших слухачів і поціновувачів цих 
аудіозаписів був, наприклад, великий угорський композитор Бела Барток. 

 Чимало зусиль приклала Леся Українка з метою публікації результатів експедиції, зумівши 
запалити своїм палким бажанням врятувати думи небайдужих людей. Коли у світ вийшла перша серія 
праці «Мелодії українських народних дум» під редакцією Ф. Колесси, Леся Українка її привітала 
словами: «Тепер уже справді можна сказати: «Наша пісня, наша дума не вмре, не загине!» 
 Уже пізніше, впорядковуючи свої фольклорні збірники, Лариса Петрівна почала дописувати 
додаткові куплети до народних пісень. Записувала вона пісні до танців. У всіх художніх творах 

письменниці та її фольклорних 
записах згадується більше 
десяти назв народних танців: 
козак, козачок, чумак, гречка, 
сабадашка, валець, полька, 
попадя, краков’як, крутяк, 
танець на столі, танці русалок і 
мавок.  
 У своєму рукописі Леся 
Українка подала назви тільки 
до трьох танцювальних пісень 
(«Сабадашка», «Гречка», 
«Полька»). Окремий збірник 
«танцюристичних» пісень 
містить 54 текстові зразки і 35 
танцювальних мелодій.  
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 З погляду хореографічної фольклористики цей 
опис несе чимало наукових відомостей, тим більше, що 
Леся Українка подає танці не тільки, як письменниця, а 
як знавець і колишня виконавиця.  
 Поетеса добре знала міфологію та демонологію 
свого народу. Ще з дитинства Леся співала пісні, чула 
історії про дивовижних істот, що живуть далеко в лісі і 
можуть як зашкодити, так і допомогти людині.  
 Ці казки-легенди так захопили уяву маленької 
дівчинки, що, гостюючи у дядька Лева на Волині, вона 
втекла вночі до лісу, бо дуже хотіла побачити те диво – 
дівчину-мавку. Пізніше ці спогади про віковічні волинські 
ліси, дитячі переживання та почуття, а також всі колись 
почуті перекази та легенди перетворилися у твір, що став 
справжнім шедевром української літератури, як приклад стилізованого фольклору. «Сього літа на честь 
волинських лісів написала драму-феєрію. Я дуже люблю казки і можу їх видумувати мільйони».  
 У «Лісову пісню» – свою найулюбленішу річ Леся Українка вклала «цвіт душі» і влила зі свого 
серця «те, що не вмирає». Це не звичайна драма, а драма-пісня, ніжна, як голос сопілки, пісня 
поліського замріяного, задумливого лісу, зворушлива, глибока, мудра. 
 Але повернемося ж до фонограм докладніше. Зроблені у експедиції записи зберігаються у 
Приватному архіві фольклориста, музикознавця, композитора, одного із засновників української 
етномузикології, академіка Філарета Колесси (м. Львів). На фонограмах  ̶  репертуар кобзарів і лірників: 
думи, народні пісні, інструментальна музика та низка інших творів. Колекція була призбирана на початку 
20 ст. в рамках акції української інтелігенції, зініційованої задля збереження мистецтва традиційного 
кобзарства та лірництва (Див. методико-біографічні матеріали КЗ КОР «КОБЮ» «Українське 
кобзарство» за 2020 рік. 
 Усі записані валики для транскрибування зафіксованих на них творів та їх наступної публікації 
були передані Ф. Колессі до Львова. Незадовго галицький фольклорист завершив роботу з підготовки 
матеріалу до друку і видав два томи «Мелодій українських народних дум» у 1910 та 1913 роках. 
 Сьогодні основна частина призбираної у 1904—1910 роках фонозбірки із записами репертуару 
українських рапсодів, а це 58 (з 59-ти наявних у колекції) валиків, зберігається, як вже казалося, у 
Приватному архіві академіка Філарета Колесси у Львові. Ще чотири циліндри, які початково 
знаходилися в архіві Ф.Колесси, були в різний час передані до музеїв України та нині представляють 
різні проекти у діючих музейних експозиціях. Так, два валики виставлені у Музеї академіка Філарета 
Колесси (с.Ходовичі, Львівська обл.), по одному — у Краєзнавчому музеї „Верховина” (м.Стрий, 
Львівська обл.) та Національному історико-культурному заповіднику „Переяслав” (м.Переяслав-
Хмельницький, Київська область). 

 Фонографічні циліндри — перші в історії 
носії, які уможливили збереження та 
відтворення зафіксованої на них звукової 
інформації. У порівнянні із сучасною 
звукозаписувальною технікою такий запис 
давав значно нижчу якість звуку, оскільки 
спосіб фіксації був повністю акустичним: 
виконавець співав у рупор, сполучений з 
спеціальною мембраною та голкою, що 
наносила коливання у вигляді канавки на 
восковий циліндр. Фоновалики, які виготовляли 
із воску (або воскоподібної маси), мали і той 
недолік, що при кожному програванні якість 
запису погіршувалася, адже матеріал, з якого їх 
виготовляли був відносно м'яким. 

 Колекція валиків з архіву Ф.Колесси відносно добре збережена. Зважаючи на плин часу та 
крихкість матеріалу, з якого їх виготовляли, частина з них отримала певні пошкодження: тріщини, 
пощерблення, враження цвіллю, тощо. Циліндри знаходяться у спеціальних картонних футлярах 
(коробках циліндричної форми і кришках до них), на яких нанесена інформація про запис. З метою 
економії на валик нічого, окрім музики не записували. 

 На оцифрованих валиках міститься репертуар одинадцяти українських рапсодів, які 
представляють полтавську та харківську кобзарські школи. Серед записаного переважають думи, деякі 
з них схоплено з інструментальним супроводом. Оскільки Ф. Колесса вважав, що для пізнання стилю 
кобзаря, достатньо зафіксувати лише частину думи, більшість з них так і рекордовано: записано лише 
початки. В колекції є думи, які були зафонографовані повністю. Втім, їх цілковита збереженість сьогодні 
є доволі проблематичною: на валик можна було записати не більше трьох хвилини звукової інформації, 
тож фольклористам для фіксації однієї такої думи приходилося затрачали і по вісім-дев’ять валиків. 
Оскільки не всі циліндри зібрані в ході проекту вціліли, у колекції повністю зображено фонограми лише 
чотирьох дум, решта представлені лише окремими фрагментами. На валиках, окрім дум, зафіксовано 

Поверхня валика 
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також й інший кобзарсько-лірницький репертуар — танцювальну музику та строфічні пісні. Через 
пошкодження, деякі валики вдалося оцифрувати лише частково: без початку або кінця, деколи 
втраченими є окремі фрагменти всередині твору. 

 У архівній збірці, окрім співу та гри українських рапсодів, було виявлено низку інших фонограм. 
Так, один з валиків містить цікаву та водночас дискусійну інформацію. Йдеться про перший фрагмент 
валика, який позначено як “Проба валка” із записів Лесі Українки. Таку помітку на його футлярі зробила 
сама поетеса. Вочевидь вона й подряпала голкою ту частину валика на якій містилася ця фонограма. 
“Пробою” виявилася наспівана невідомим жіночим голосом пісня “Ой заїхав козак та з Україноньки”. 
Коментуючи запис, у листі до Ф. Колесси збирачка писала: “‘Проба’ на № 10 не належить Гончаренкові 
і не має значіня – то пробовано якість валька”. Ймовірно, пісню на валик наспівала сама Леся 
Українкасама під час рекордування репертуару Г. Гончаренка, перевіряючи роботу фонографа та 
придатність циліндра до запису. Таке припущення, підтримане на початку 1970-х років низкою 
науковців, висловив львівський етномузикознавець Юрій Сливинський, який восени 1969 року копіював 
фоновалики на магнітофонну плівку та вперше звернув увагу на цей факт. За іншими версіями, жіночий 
голос на вальку міг належати служниці подружжя Квіток. Як би там не було, це не принижує той факт, 
що це такі може бути єдиний запис голосу Лесі. 

 Оцифрування фонографічних записів виконано в Інституті проблем реєстрації інформації НАН 
України (http://ipri.kiev.ua/) у грудні 2013 року. Опрацювання, каталогізацію колекції та ідентифікацію 
фонограм здійснила Ірина Довгалюк. Проект реалізовано ГО «Вікімедіа Україна» завдяки фінансовому 
ґранту від Фонду Вікімедіа. 

 Всього вдалося оцифрувати 56 циліндрів. Якість фонограм різна. Крім часових змін і певних 
фізичних пошкоджень (тріщин, надщерблень) та цвілі, на якість звуку вплинуло і їх багаторазове 
прослуховування на фонографі при транскрибуванні Ф.Колессою мелодій, а згодом при програванні 
циліндрів для різних потреб (копіюванні на магнітофонну плівку Ю.Сливинським, для випуску фірмою 
“Мелодія” платівки, тощо). 

 Файли оцифрованих записів виставлені у Вікімедіа на умовах, аналогічниз суспільному 
надбанню. Їх можна вільно копіювати і використовувати, навіть комерційно. Ознайомитись з ними, а 
найголовніше, прослухати вирогідний запис голосу Лесі Українки, можна за посиланням:  

https://commons.wikimedia.org/?curid=32288086 

 
Кінематограф, документалістика, театр та ін 

 
Лесі Українці присвячено художні, документальні стрічки та телепередачі: 

 «Леся Українка» (1957), науково-популярна картина; 
 «Леся Українка» (1969), документальна стрічка; 

 «Леся Українка» (1971), документальна стрічка; 

 «Іду до тебе…» (1972), фільм М. Мащенка за сценарієм І. 
Драча; 

 «Історія кохання Лесі Українки до Сергія 
Мержинського» (2005), документальний фільм студії «Віател» із 
серіалу «Гра долі. Історії кохання видатних українців»; 

 «Наша Леся (Фільм про Лесю Українку)» (2006), 
документальний фільм Л. Поліщук, М. Лукашевич; 

 «Великі українці — Леся Українка» (2007), документальний 
фільм В. Ніколайця; 

 «Леся Українка» (2014), телепередача з циклу «Велич 
особистості» Парламентського телеканалу «Рада»; 

 «Леся Українка» (2015), документальний фільм Б. Голеня; 

 «Не така як всі» (2016), телепередача з циклу «Історична 
правда з Вахтангом Кіпіані»; 

 «Леся Українка» (2016), телепередача з циклу «Велич особистості» Парламентського 
телеканалу «Рада». 

Найвідоміші екранізації творів: 

 «Лісова пісня» (1961), фільм В. Івченка; 

 «Камінний господар» (1971), фільм М. Джинджиристого; 

 «Кассандра» (1974), фільм Ю. Некрасова, С. Сміяна; 

 «Лісова пісня» (1976), мультфільм А. Грачової; 

 «Лісова пісня. Мавка» (1981), фільм Ю. Іллєнка; 

 «Спокуса Дон Жуана» (1985), фільм В. Левіна та Г. Колтунова; 

 «Блакитна троянда» (1988), двосерійний фільм Олега Бійми; 

http://ipri.kiev.ua/
https://commons.wikimedia.org/?curid=32288086
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 «Оргія» (1991), телевізійна вистава; 

 «На полі крові. Aceldama» (2001), фільм Я. Лупія; 

 «Мавка. Лісова пісня» (англ. Mavka. The Forest Song) (2020) — український ЗD-мультфільм О. 
Рубана. 

Театральні вистави за творами: 

 Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка 1924 року уперше показав виставу 
за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня» (див. запис вистави 1996 р.). 

 Композитор М. А. Скорульський 1936 року написав балет «Лісова пісня» за однойменною 
драмою-феєрією Лесі Українки. Прем'єра балету відбулася 1946 року в Київському театрі 
опери та балету УРСР імені Тараса Шевченка. З 1958 року балет «Лісова пісня» виконується у 
постановці балетмейстера В. Вронського. 

 До 100-річчя з дня народження Лесі Українки (1971) Львівським українським драматичним 
театром ім. Заньковецької була поставлена драма «Блакитна троянда». 

 Харківським театром «P.S.» було випущено виставу «Монологи. Вечір Слова», поетична 
вистава за поезіями Лесі Українки (режисер С. В. Пасічник). 

 У Харківському театрі імені Тараса Шевченка народилась вистава «Адвокат 
Мартіан» (режисер С. В. Пасічник). 

 У Творчій майстерні «Театр у кошику» 2001 року побачила світ моновистава «На полі крові», 
режисерки І. Волицької, у ролі Юди-Прочанина — Л. Данильчук. 

 Луцький народний аматорський театр «ГаРмИдЕр» створив виставу-триптих «Апокриф» із 
творів Лесі Українки «Прокляття Рахілі», «Що дасть нам силу?» і «На полі крові», режисерка Р. 
Порицька. 

 Театр Лесі Українки у Львові поставив мімічну виставу «Любов)» (2017), що використовує текст 
драми «Блакитна троянда» як наратив. 

Радіовистави: 

 «Бояриня», озвучили ведучі Національної радіокомпанії України (О. Лігус, С. Гудзь-Войтенко, 
О. Ткаченко); 

 «Касcандра», озвучили актори Національного академічного драматичного театру ім. Івана 
Франка; 

 «Оргія», озвучили актори Львівського драматичного театру імені Лесі Українки (Д. Благий, М. 
Панченко, С. Розпутня, Є. Якубовська, Л. Перейма, В. Баліцький); 

 «Оргія», Частина І, Частина ІІ, озвучили актори (Б. Ступка, К. Степанков, О. Ступка та інші). 

 Аудіокниги: 

 «Бояриня», озвучила А. Роговцева; 
 «Давня казка», озвучила К. Наконечна для проєкту «Книги, що говорять»; 

 «Давня казка», озвучено студією «Філіжанка Кави»; 

 «Лісова пісня», озвучила А. Роговцева; 

 «Лісова пісня», озвучено студією «Філіжанка Кави» (2018) (читають С. Лірник, Н. Кирєєва, Є. 
Снігир, О. Власенко, К. Сузанський, М. Тютюнник, З. Власенко та ін.). 

 Пісні на слова Лесі Українки: 

Поетичні тексти Лесі Українки використовують у творчості українські гурти та сольні виконавці: 

 Королівські Зайці (пісні «В себе на вежі», «Русалка», «Аби я», «Голубка», «Дні без сонця»); 
 Mavka (пісні «Semmering», «Zori»); 

 Тельнюк: Сестри (пісні «На мотив з Міцкевича», «Літо краснеє минуло…», «Досадонька (Ой, 
здається — не журюся…)», «Contra spem spero!»); 

 Тарас Компаніченко (пісня «Трагедія»); 

 #ТеатрЛесі (пісня «Тихо (Якщо прийде журба...)»). 

 Американська компанія Colabee розпочала 2016 року розробку пригодницької відеогри за 
мотивами твору «Лісова пісня» («The Forest Song»). Це проєкт новоствореної команди, яка 
складається з розробників, що базуються в Сієтлі та Києві, однак, був скасований. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpMprMQMLWE&feature=youtu.be
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Науково-дослідний інститут Лесі Українки 

 Науково-дослідний інститут Лесі 
Українки відкрито у вересні 2006 року. Однак 
ідея створення Інституту давніша. Причетність 
до неї мав ще ректор Луцького державного 
педагогічного інституту ім. Лесі Українки Нестор 
Бурчак, який підтримував пропозиції і щодо 
музею Лесі Українки, і щодо центру вивчення 
творчості письменниці.  
 2005 року на базі філологічного 
факультету було утворено Науково-дослідний 
центр вивчення творчості Лесі Українки 
(керівник - Надія Сташенко). Отже, ще до 
офіційного постання Інституту в університеті 

провадилась значна дослідницька робота. 
 Стратегічне завдання Інституту – підготовка повного зібрання творів Лесі Українки. Нині 
українські вчені реалізовують цей проєкт, розрахований на 14 томів. Основу колективу проєкту склали 
науковці Східноєвропейського національного університету.  
 В обсяг завдань Інституту входить створення персональної енциклопедії «Леся Українка», 
підготовка наукової біографії письменниці, монографічних досліджень, бібліографія, видавнича 
діяльність та літературно-меморіальна робота. Остання зокрема провадиться Музеєм Лесі 
Українки (завідувач - Тетяна Данилюк-Терещук). 
 Важлива форма співпраці, а водночас своєрідна форма оприлюднення й апробації здобутків 
Інституту – наукові конференції та семінари. Такі заходи відбуваються щорічно й мають всеукраїнський 
та міжнародний статус. 

 Триває активна робота над виявленням і згромадженням архівних матеріалів родини Косачів та 
дослідників життя і творчості Лесі Українки. Створено страховий фонд (на електронних носіях) 
рукописної спадщини письменниці та її бібліотеки. В Інституті сформований архів, описом якого 
займається завідувач Біобібліографічного відділу ім. проф. О. Рисака Антоніна Радько. Основу 
архівосховища складають фонди І. Косач-Борисової, О. Косач-Кривинюк, Т. Скрипки, Є. Сверстюка, 
Н. Іщук-Пазуняк, Г. Мудрик. На стадії активного формування перебуває бібліотека Інституту, яка налічує 
понад півтори тисячі книг і часописів. 
 Інститут видає художні твори, наукові праці, покажчики. До найвагоміших видань 
належать твори письменниці:  
 

 Леся Українка “Стародавня історія східних народів”/ Репринт. вид. (Луцьк, 2008);  

 упорядковані С. Романовим та Т. Данилюк-Терещук вибрані твори Лесі Українки «Волинський 
скарб» (Луцьк, 2011)  

 та драма-феєрія «Лісова пісня» (серія двомовних видань: укр.-англ.; укр.-пол.; укр.-нім. (Луцьк, 
2011–2017).  

Наукові праці:  

 «Леся Українка: доба і творчість»: зб. наук. пр. і мат. у ІІІ т. / Упор. Н. Сташенко (Луцьк, 2009);  

 Романов С. Юрій Косач між минулим і сучасним. Історична проза письменника 1930-х років: моногр. 
(Луцьк, 2009);  

 Леся Українка на сторінках журналу “Слово і Час”: бібліограф. покажчик / уклад. Л. Златогорська 
(Луцьк, 2010);  

 Леся Українка: доля, культура, епоха: зб. ст. і мат. Вип. І-ІІ. / Ред. Т. Скрипка, С. Романов. (Луцьк, 
2010, 2012);  

 Якубський Б. Творчий шлях Лесі Українки. Біографічні матеріали: зб. ст. / упор. А. Радько (Луцьк, 
2012);  

 Волинь філологічна: текст і контекст. Універсум Лесі Українки: зб. наук. пр. / Упор. C. Романов 
(Луцьк, 2016);  

 Романов С. Леся Українка і Олександр Олесь: на порубіжжі часів, світів, ідентичностей: моногр. 
(Луцьк, 2017). 

 Працівники Інституту читають лекції, ведуть спецкурси та керують науковими роботами 
студентів Східноєвропейського національного університету, які присвячені життєвому і творчому шляху 
Лесі Українки та родини Косачів. 

 Першим директором Інституту Лесі Українки був доктор філол. наук Лукаш Скупейко. З 
листопада 2008 р. установу очолював академік Микола Жулинський. У березні 2020 р. директором 
призначено доктора філол. наук Сергія Романова. 

Адреса: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, 1-й поверх. 
Контактні дані: sergmr@ukr.net, Сергій Романов.  
Тел.: +38 (095) 588-75-39:  

mailto:sergmr@ukr.net
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Увіковічнення пам’яті 

Скульптурні твори, присвячені Лесі Українці 

1 серпня 1913 року народжувався новий день. Починався світанок, але з ним згасало життя 
видатної 42-річної української поетеси Лесі Українки. За десять днів до своєї смерті вона приїхала в 
Сурамі, селище в Грузії, де оселилася разом із рідними в маленькій дачі з балконом. Тут Лесі знову 
трішки покращало, але смерть була сильнішою.  

8 серпня відбувся похорон на Байковому кладовищі в Києві, де полум’яна Леся спочила поряд 
із батьком Петром Косачем (1841-1909) і старшим за неї на півтора року братом Михайлом. 

Своїм життєвим пафосом, ідейною спрямованістю та художньою силою Леся Українка створила 
не тільки поетично-ліричні вірші на рівні найкращих зразків світової культури, а й драматичні поеми. 
Постать і образ відомої культурної діячки, публіцистки, літературного критика, письменниці та борця за 
справедливість утілено у творах української прози, драматургії, музиці, кіно та в царині образотворчого 
мистецтва.  

Урочисто відзначав український народ 100-ліття від дня народження геніальної доньки України 
впродовж усього 1971 року. 

А до 60-ліття її смерті 3 вересня 1973-го в новому кварталі столиці відбулося відкриття 
пам’ятника Лесі Українці. Коли впало покривало, перед багатьма присутніми постав великий монумент, 
створений скульпторкою Галиною Кальченко й архітектором Анатолієм Ігнащенком. На гранітному 
постаменті і зараз височіє відлита в бронзі майже п’ятиметрова постать Лесі Українки. Її погляд 
спрямований у далечінь. І вітерець немов торкається подолу її сукні, надаючи фігурі легкості та 
мальовничості, нагадуючи нам про тополину стрункість постаті. Леся — ніжна, замріяна, немов 
наповнена думками й вірою у краще майбутнє свого народу. 
До образу поетеси Галина Кальченко зверталася й раніше. З-під різця в руках постали відомі 
скульптурні твори в білому мармурі, граніті та бронзі, призначені для Літературно-меморіального музею 
в Києві (1962) і Державного музею українського образотворчого мистецтва (1971). Як у перших, так і в 
останньому – авторка спромоглася передати внутрішню силу небоги Михайла Драгоманова. Ще дві 
роботи скульпторки, присвячені улюбленій Лесі, зберігаються в Ялті й експозиції музею Тараса 
Шевченка в Каневі. 

А десятьма роками раніше у Сурамі грузинська художниця Тамара Абакелія створила пам’ятник 
Лесі Українці, встановлений на знак поваги грузинського народу до української поетеси. 

Художні виставки, присвячені сторіччю від дня народження Лесі Українки, було влаштовано в 
Києві, Львові й інших містах. Вирізнялися на виставці в столиці роботи скульпторів Валентини Дяченко 
й Якова Чайки. Останній створив величний портрет славної доньки українського народу, що своїми 
об’ємними формами посилив виразність скульптурного твору. 

Незабутній українській чарівниці поетичного слова народний скульптор Василь Бородай 
присвятив пам’ятник для Першотравневого парку в Києві, розміщений на зеленій галявині, серед кущів 
і природно великих каменів і біля гіллястої плакучої верби. 

У місті Луцьку 1976 року було поставлено на гранітному п’єдесталі бронзовий пам’ятник Лесі 
Українці, де вона зображена з книжкою в лівій руці. Його виготовили видатні скульптори Андрій Німенко 
та Микола Обезюк й архітектори Валентин Жигулін і Сергій Кілессо. Фігура Лесі схоплена в мить 
готовності до якоїсь дії, яку обидва скульптори передали через пластичні складки одежі, активний рух 
правої руки та ледь похиленої вниз замисленої голови. Цей твір наповнений новою концепцією, він 
заслужено посів гідне місце в скульптурному мистецтві  

1970-х рр.Микола Обезюк для міста Новгорода-Волинського, де народилася й провела дитячі 
роки Лариса Косач, створив чудовий пам’ятник: волинянка сидить, повернена верхньою частиною 
корпусу ліворуч. Та на цьому художник не зупинився, Лесина постать надихала його й наповняла 
новими силами у щоденній праці. Тому він виконав ще й скульптуру поетеси, встановлену на подвір’ї 
музею-садиби в селі Колодяжному (1988), де вона жила дев’ять років, а також погруддя поетки для 
Волинської обласної наукової бібліотеки м. Луцька (1999). Ще один масивний пам’ятник — бюст Лесі 
Українки, поставлений за радянських часів при в’їзді в с. Колодяжне, підносить дух численних 
відвідувачів цього затишного куточка на Волині. 

Сильно задуману, майже скорботну Лесю, із похиленою головою, зобразила у бронзі 
скульпторка О. Рубан (1987). Свого часу відомий львівський скульптор Лука Біганич започаткував 
своєрідну галерею образів видатних діячів української культури. І найбільше свого творчого натхнення 
він віддав Лесі Українці. Ще в студентські часи мистець працював над її фігурою.  

У зовсім простій довгій сукні, лінії якої збігаються з лініями тіла письменниці, зобразили Лесю 
львівські скульптори Мінна і Петро Фліти. Погляд великої поетеси супроводжує кожного глядача, котрий 
захоплено оглядає цю постать жінки з благородними думками, сповнених романтизму і прагнення до 
рішучої боротьби. Статуя має жіночі риси, наповнені динамікою й експресивністю та любов’ю самої Лесі 
до свого рідного народу. 
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Скульптурні роботи, які ввійшли в експозицію Львівського музею образотворчого мистецтва, 
приурочені 100-річчю народження Лесі Українки, виконали митці: Ярослав Захарчишин, Богдан 
Попович, Йосип Садовський, Іван Самотос, Богдан Романець, Петро Кулик, Теодозія Бриж, Олександр 
Мигаль та інші.  

Упродовж 1980-х і 1990-х рр. Любомир Яремчук, також львів’янин, виконав велике число 
скульптурних творів. Особливу увагу привертає до себе меморіальна бронзова таблиця, встановлена 
у Відні 1998-го. До речі, у Відні Леся лікувала хвору ногу у віденського хірурга професора Більрота, тож 
на меморіальній пластинці, під її портретом, скульптор викарбував: «У цьому будинку 1891 року 
проживала видатна українська письменниця Леся Українка». 

Завдяки комітету побудови пам’ятника Ларисі Косач-Квітці з’явилася постать цієї славної 
волинянки в Торонто. На прославу і для звеличення духовно могутньої особистості скульптор Михайло 
Черешньовський, автор пам’ятника Лесі Українці в Клівеленді (1961) і погруддя на оселі Українського 
народного союзу в Кергонксоні (1976), виготовив скульптуру, відкриття і освячення якої величаво 
відбулося 19 жовтня 1975-го. Цей пам’ятник — вершина творчості майстра. У ньому бачимо велику 
портретну схожість із Лесею, а її шати виглядають античними. Цим бронзовим твором п. 
Черешньовський увіковічнив Лесю, котра стоїть на пагорбі й на високому постаменті під коронами 
соснових дерев у місцевому Гайд-парку. 

У місті Саскатуні, провінційній столиці Саскачевану, за сприяння місцевого відділення 
Товариства українських канадців відкрито триметровий пам’ятник Лесі Українці. Бронзова статуя, 
виготовлена Галиною Кальченко й подарована радянською владою 1976 року, величаво височіє в парку 
поблизу місцевого університету. 

До створення меморіальної дошки та барельєфу з погруддям поетеси узявся Лука Біганич, 
львівський скульптор, котрий досліджував Лесине життя, ходив Лесиними стежками й знав, у яких 
будинках Львова вона бувала. Уперше Леся Українка зупинилася в місті Лева в лютому 1891-го. 
Подорожуючи з матір’ю до Відня, щоби там оперувати хвору ногу, замешкала на кілька днів у 
«Європейському готелі». Повертаючись із Відня 19 березня, дівчина знову зупинилася у Львові тільки 
на один день у домі Івана Франка на вулиці Зиблікевича, 10.   

У галицькій столиці Лесі довелося побувати ще кілька разів: мандруючи до Болгарії та 
повертаючись 1894 року; дорогою на Буковину у квітні 1901-го; дорогою в Сан-Ремо в листопаді того ж 
1901 року. Замешкала вона тоді в чоловіка своєї сестри Ольги на вулиці Чарнецькій, 26. І саме на цьому 
будинку встановлено згадані вище бронзові витвори Л. Біганича (1963). 

Ім’я й прізвище Галини Петрашевич (1903–1999) заслуговує на згадку тому, що в 30-х рр. ХХ ст. 
молода скульпторка привернула до себе увагу творчістю, у якій головною темою був образ жінки. 1937-
го мисткиня створила портрет Лесі Українки. Через два роки вона виконала надмогильний пам’ятник 
поетесі на Байковому кладовищі в Києві, що зберігся до наших днів.  

«Маю два фото цього пам’ятника моєї сестри. Місце, де він стоїть, дійсно прекрасне, і 
виконаний він дуже добре, наскільки можна судити по знімках, але все ж мені шкода, що в ньому образ 
Лесі – неправильний. Дуже мало подібне обличчя, зачіска якась модерна, поза – рвучка, теж не 
відповідає ані фізичному, ані духовному образові Лесі», — писала у Піскатаві (штат Нью-Джерсі) у своїх 
спогадах Ізидора Косач-Борисова. 

Меморіальні дошки поетеси встановлені на будинках, де вона проживала, в Естонії, Італії, 
Німеччині, Болгарії, Грузії, Австрії та ін. країнах. 

 

Надгробний пам’ятник встановлено 1939 року, 
через 26 років після смерті. Виготовлений з бронзи та 
граніту, скульптор Г. Л. Петрашевич.  

Могила Лесі Українки є пам’яткою історії 
національного значення з 1951 року і в реєстри внесена 
як «Могила поетеси і громадської діячки Лесі Українки», 
охоронний номер 260003/80-Н. 

Розташований пам’ятник в Києві на Байковому 
кладовищі, у старій частині, дільниця №3. Спільна 

огорожа охоплює надгробки Михайла Косача (брата 
Лесі), Петра Косача (батька) і Ольги Косач (матері). 
Меморіальні плити родичам встановлені в 1971 р. 

На пам’ятнику є напис з некролога більшовицької 
газети рос. Мовою: «Стоя близко к освободительному 
движению вообще и пролетарскому в частности, 
отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, 
вечное. «Рабочая правда», 1913 год. 
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Інший найвідоміший пам’ятник Лесі Українці 
знаходиться у столиці України місті Києві на 
Печерську, на площі Лесі Українки, між будівлею 

Центрвиборчкому України та житловим кварталом. 
Автори пам’ятника   ̶  скульптор Г. Н. Кальченко, 

та архітектор А. Ф. Ігнащенко. Пам’ятник являє собою 
бронзову постать заввишки 5 метрів, встановлену на 
постаменті з чорного лабрадориту. Автор скульптури 
вдало поєднав у неживому матеріалі вольову вдачу 
поетеси, що не кориться обставинам долі, її душевну 
силу і, водночас, ніжність і жіночність. Пам’ятник 
оточують спеціально висаджені дерева, привезені з  
батьківщини поетеси. Загальна висота пам’ятника 10 
метрів. 

 

 

Цей пам’ятник не був першим пам’ятником 
поетесі в Києві, адже ще 1965 р. було встановлено 
паркову скульптуру Лесі в Міському саду навпроти 
Маріїнського палацу (м. Київ), роботи скульптора В. З. 
Бородая та архітектора А. Ф. Ігнащенка. Оскільки ця 
скульптура не відповідала задума вшанування величі 
поетеси, було ухвалено встановити більший за 
розмірами й у велелюднішому місці. Відтак 3 вересня 
1973 р. урочисто відкрито пам’ятник на однойменній 
площі. У зв’язку із масштабною забудовою бульвару Лесі 
Українки в 1990-2000-х роках пам’ятник виявився 
фактично «вписаним» у закуток між багатоповерхівками, 
тож простір біля пам’ятника було впорядковано по-
новому (див. фоо вище). 

 

У Києві по вул. Грушевського, 6, в холі Національного 
художнього музею України розташований мармуровий 
пам’ятник Лесі Українці скульптора Галини Кальченко. 
Висота скульптури 2,5 метри. Леся бувала в цьому 
будинку 1900 року, коли тут розміщувалась майстерня 
художника І. І. Труша, який намалював портрет поетеси. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Також у Київі на території МАУП (вул. 
Фрометівська, 9), в стилізованому «Українському 
парку» 2000 року встановлено парковий пам’ятник 
роботи скульпторів Бориса Крилова та Олеся Сидорука. 
Пам’тник з бронзи заввишки 2 метри. 
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Подібний пам’ятник, на території Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ) 
встановлено з бронзи. Роботи скульптора Володимира 
Прядко. Адреса, м. Київ, Вознесенській узвіз, 20. 

 

Ще один повнорозмірний пам’ятник Лесі Українці 
встановлено у Білгороді-Дністровському, Одеської 
області з нагоди 140-річного ювілею Білгород-
Дністровського педагогічного училища. Встановлений у 
жовтні 2012 року по вул. Пушкіна, 17, біля фасаду 
будівлі училища. Скульптор Володимир Федьків. 

 

У Кримській Балаклаві, що під Севастополем, на 
площі Першого травня ще 3 вересня 2004 року 
встановлено мармуровий пам’ятник Лесі. Скульптор 
Володимир Суханов. Камінь зображає поетесу в 36-
річному віці  ̶  саме в цьому віці вона провела в Балаклаві 
осінь 1907 року. 

 

Також у Кримському Гурзуфі, по вул. Ленінградській, 
10 у парку санаторію «Військовий» встановлене 

бронзове погруддя на гранітному постаменті. 
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У Ялті, де Леся Українка провела багато часу, лікуючись, 
по вул. Катерининській, 8, біля Музею Лесі Українки 
стоіть бронзовий пам’ятник на постаменті з діабазової 
брили, що видобута в Криму поблизу гори Аюдаг. 
Скульптор Галина Кальченко, архітектор Анатолій 
Ігнащенко. Встановлено 16 серпня 1972 року. 

 

Місто Ковель, Волинської області також може 
похвастатись своїм бронзовим пам’ятником Лесі на 
гранітному постаменті. Розташований у парку культури 
і відпочинку ім. Лесі Українки. Скульптор – Юліан 

Савко. 

 

На Волині, у с. Колодяжне на честь 45-ї річниці пам’яті 
Лесі Українки (1958 р.) встановлено пам’ятник над 
автотрасою Луцьк-Ковель, на повороті, що веде до 
Музею Лесі Українки.  
1971 року в рік 100-річчя від дня народження поетеси 
погруддя перенесене до центру села і тепер 
розташоване біля сільради та Будинку культури. 
Скульптор Галина Кальченко. 

 

У тому ж Колодяжному, на території Літературно-
меморіального музею-садиби Лесі Українки 
(Волинська обл., с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, 
53)  розміщене бронзове погруддя на мармуровій колоні. 
Виготовлено 1958 року.Скульптор Володимир 
Сколоздра. 
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У Луцьку, місті де багато часу провела родина Косачів, 
по вул. Глушець у Центральному парку культури і 
відпочинку ім. Лесі Українки розташована статуя Лесі 

скульптора Льва Муравіна та архітектора Ростислава 
Метельницького. Встановлена 1966 року.  
Цитата на пам’ятнику: «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я 
в серці маю те, що не вмирає». 

 

У тому ж Луцьку, на Театральному майдані, перед 
будівлею Волинського академічного музично-
драматичног театру ім. Т. Г. Шевченка, 19.08.1977 

встановлено бронзову скульптуру висотою 5,5 метрів. 
Стоїть на постаменті з лабрадоріту та гранітному 
стереобаті. Скульптори Микола Обезюк, Андрій Німенко. 
Архітектори Валентин Жигулін, Сергій Кілессо. 

 

У Львові, вул. Караджича, 5, у подвір’ї школи №75 ім. 
Лесі Українки 1971 року встановлено бронзове погруддя 
на гранітному постаменті. Скульптор Лука Біганич, 
архітектор Володимир Блюсюк. 

 

У Новограді-Волинському, Житомирської області на 

подвір’ї Літературно-меморіального музею встановлено 
бронзове погруддя на гранітному постаменті у 1963 році. 
Скульптор В. Дяченко. Пам’ятник заввишки 2,4 метри 
стоїть біля садиби, де народилась Леся Українка. 
Адреса: Новоград-Волинський,  вул. Соборності 76/2 
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Новоград-Волинський, площа Лесі Українки, біля 
Будинку культури. 8 серпня 1987 року встановлено 
постать з червоного граніту заввишки 4,7 метрів. 
Скульптор Микола Обезюк, архітектори Микола Босенко, 
Валентин Жигулін. Камінь привезено з Омел’янівського 
родовища Житомирської області. Саму скульптуру 
встановлено під час міжнародного свята літератури та 
мистецтва «Лесині джерела» 

 

Тернопільська обл. с. Підгайці, вул. Лесі Українки, 
біля єврейського кладовища. Погруддя містить напис у 
вигляді розгорнутої книги: «Ні! Я жива, я буду вічно жити. 
Я в серці маю те, що не вмирає» 

 

Стрий, Львівська обл., Площа Незалежності. 

Бронзову статую встановлено 24 серпня 1995 р у 
комплексі пам’ятнику «Будителям» (разом з Т. Шевченко 
та І. Франко). Скульптори Василь та Володимир 
Одрехівські. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Грузія, м. Сурамі, проспект Гурамішвілі, 2, двір Музею 
Лесі Українки. Встановлено 1952 р. Скульптор Тамара 
Абакелія. 
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Грузія, м. Телаві, парк «Надікварі». 

 Встановлено 28 листопада 2017 р. Скульптори О. Ю. 
Рубан, В. Р. Липовка. Архітектор В. П. Скульський. 
Пам’ятник з бронзи на гранітному постаменті 
встановлено в грузинському місті Телаві, де Леся жила у 
1909-1910 роках і створила тут «Камінний господар» та 
«Руфін і Прісцілла». 

 

Канада, Торонто, «Гай-Парк», район Блур Вест 
Віладж. Встановлено 1975 року. Скульптор   ̶
американець українського походження Михайло 
Черешньовський. Пам’ятник з бронзи на постаменті з 
чорного граніту має написи українською і англійською: 
«Хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить 
кого, в неволю візьме». «Леся Українка. Найвидатніша 
українська поетеса». 
Встановлено на замовлення Жіночої Ради Конгресу 
українців Канади. Обнесений високою метолевою 
огорожею, обабіч якої встановлено табличку зі стислою 
інформацією про життя і творчість. Майданчик перед 
пам’ятником є традиційним місцем проведення різних 
заходів української громади Торонто. 

 

Канада, Саскатун, територія університету 
Саскачевану, біля будівлі Мюррея. Скульптор – 

Галина Кальченко. Встановлено 1976 р. з бронзи, 
заввишки 3 м.  

 

США, Клівленд, «Парк Народів». Скульптор Михайло 

Черешньовський. Виготовлено з бронзи на мармуровому 
п’єдесталі у 1961 році. Для роботи скульптор 
неодноразово зустрічався з сестрою Лесі Ізидорою 
Косач-Борисовою, студіював її родинний фотоархів. 



30 
 

 

РФ, Москва, Український бульвар. Пам’ятник з бронзи 

встановлено у 2006 році під час урочистих заходів до 
Дня міста. Сполучає собою готель «Україна» і площу 
перед Київським вокзалом. Автори Є. Розанов, О. 
Бурганов, І. Бурганов, І. Голубєва. 

 

 

Музеї, присвячені Лесі Українці 

Музей Лесі Українки в 
Києві  ̶  один з музеїв Українського 

Парнасу, відкритий 1962 року. 
Адреса: будинок № 97 по вул. 
Саксаганського, у якому мешкала 
Леся Українка в різні проміжки часу. 

Влітку 1899 року Косачі 
зняли помешкання на першому 
поверсі у правому крилі будинку, що 
належав відставному інженер-
капітану дворянину М. С. Хитрово. 
Картуш з рельєфним зображенням 
його родинного герба і нині 
прикрашає фасад особняка. 

Відтоді ціле десятиліття 
життя родини Косачів було 

пов’язане з цією адресою Київа: Маріїнсько-Благовіщенська, 97. Стіни меморіального будинку бережуть 
пам’ять про славетну жінку. 

У Києві поетеса була наїздами, бо взимку потребувала теплішого клімату. Виняток складали 
лише осінньо-зимові періоди 1899-1901 та 1905-1907 рр. проведені в місті.  

Квартира Косачів на Маріїнсько-Благовіщенській складалася з передпокою та 5 кімнат. Тут 
завжди було людно: приходили друзі, знайомі, відвідувачі в справах видання журналів «Рідний край» 
та «Молода Україна», редакція яких містилась в цьому ж помешканні, оскільки головним редактором 
була мати поетеси, Ольга Косач. Старші діти Косачів здобували освіту, працювали в різних містах і 
періодично, вже зі своїми сім’ями, приїздили побачитися з рідними. 

Музей розміщений у десятьох кімнатах будинку. На підвальному поверсі  ̶ колишній кухні  ̶ нині 
гардероб музею. Експозиція розташована на двох поверхах: на верхньому представлені світлини та 
матеріали про життя і творчість Лесі Українки, членів родини і близьких Лесі Українці людей, рукописи, 
перші видання творів, особисті речі. 

На  першому поверсі в п’яти кімнатах за спогадами сестри письменниці Ізидори відтворено 
інтер’єр квартири родини Косачів: їдальні, вітальні, кімнати брата Миколи Косача, кімнати самої Лесі та 
кімнати матері Олени Пчілки. У цих покоях виставлено зразки вишивок, які збирала Олена Косач, 
срібний посуд чоловіка Лесі   ̶ Климента Квітки, привезену з подорожі з Лесею сувенірну вазочку. 

Сьогодні відвідувачі музею можуть поринути в епоху столітньої давнини, відчути атмосферу, в 
якій мешкала родина Косачів.  

Експозиція музею відкрита для відвідувачів з 10:00 до 17:00. 
Вихідний   ̶  вівторок. 
Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 97 
Тел.: (044) 289-16-51 
Сайт: https://mvduk.kiev.ua/ 
 
 
 
 

https://mvduk.kiev.ua/
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Музей Лесі Українки в Колодяжному 
Літературно-меморіальний музей у с. Колодяжне Ковельського району Волинської області. 

Заснований 1949 року в садибі, в якій Леся Українка прожила дитячі та юнацькі роки. 

  
Садиба була придбана батьком поетеси П. А. Косачем у 1868 році, а перебралась родина на 

постійне проживання у 1882. У Колодяжному Леся написала багато поетичних творів. 
У цьому домі народилися молодші сестри та брат Лесі  ̶ Оксана, Микола та Ізидора.  
Косачі дуже любили Колодяжне і не раз у листах до друзів писали: 
«Колодяжне  ̶  це, власне, вдома, а решта, то це все так собі  ̶ між іншим. Для цілої нашої 

родини ця квартира (м. Київ, вул. Саксаганськогоо, 97) не була нашим «вдома», вона була раніше в 
Колодяжному, поки ще цілою родиною ми там жили, а потім то вже було тимчасове, випадкове і не 
своє». 

З Колодяжного Леся давала братові Михайлу настанови щодо створення бібліотеки найкращих 
творів світової літератури українською мовою, тут Леся склала курс «Стародавня історія східних 
народів», і перша її збірка поезій готувалась до друку тут, у Колодяжному. 

У лютому 1907 Леся востаннє побувала в селі. 
Під час Другої світової війни  садиба була зруйнована, і музей створено фактично у новому 

приміщенні. Політична причина створення Музею  ̶ намагання сталінської влади маркувати недавні 
польські території іменами українських культурних діячів, які, в свою чергу, були громадянами 
Російської імперії. 

З 1963 р. музей став філіалом Волинського краєзнавчого музею. Нині площа музею становить: 
загальна  ̶  830 кв.м., експозиційна  ̶  471 кв, м., прилегла територія  садиби  ̶  1,2 га, лісопарк  ̶  6,5 га. 

У музеї діє повноцінна, науково-обгрунтована експозиція, яка розкриває життєвий і творчий 
шлях Лесі Українки. Експозиція музею складається з двох частин – меморіальної і літературної, і 
розміщена у трьох приміщеннях. Меморіальна експозиція представлена у двох будинках: Лесиному 
будиночку – „Білому”, побудованому у 1890 році для старших дітей як літературне шале-флігель, і 
батьківському будинку – „Сірому”, спорудженому Петром Косачем, батьком поетеси у 1896 році. 
Меморіальні будинки є пам’ятками історії, в них відтворено обстановку, яка була при житті Лесі Українки. 
Літературна експозиція розміщена в спеціальному приміщенні, побудованому у 1980 році.  

У літературному музеї в чотирьох експозиційних залах зібрані документальні матеріали та 
експонати, які розповідають про життя і творчість Лесі Українки. 
 В 2004 році відкрито сектор музею – монографічну експозицію „Музей „Лісової пісні” в урочищі 
Нечімному біля с.Скулин в 17 км. від с. Колодяжне (про який нижче) 
 Колекція музею нараховує понад 5,9 тис. музейних предметів основного фонду, у тому числі – 
меморіальні, що є безцінними для історії та культури українського народу. 
 На території садиби в глибині саду встановлено бронзове погруддя Лесі Українки (скульптор 
В.Сколоздра). За садибою – лісопарк, посаджений на честь 100-річчя від дня народження письменниці, 
та криниця – Лесин кадуб. Працівники літературно-меморіального музею проводять значну пошукову, 
науково-дослідницьку, збиральницьку та науково-освітню роботу. Підтримують тісні зв’язки з 
українською діаспорою у Канаді та США. 
Адреса: Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне, вул. Лесі Українки, 53 
Музей  працює: з 9:00 до 17:00 
Вихідний: понеділок, вівторок 
Сайт музеїв Волині: http://volyn-museum.com.ua  
E-mail: klmmlu@ukr.net 
Тел.: (03352) 9-02-24 
 

 
 
 
 
 

mailto:klmmlu@ukr.net
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Музей «Лісової пісні» в урочищі Нечимному 
(сектор Колодяжненського літературно-меморіального музею). 

 13 серпня 2004 року в урочищі Нечимне біля с. Скулин в 17 км від с. Колодяжне з’їхалися 
письменники, шанувальники творчості Лесі Українки на 4-те поетичне літературно-мистецьке свято 
«Лісова пісня». Головною подією свята було відкриття Музею «Лісової пісні». У новозбудованому 
будинку відкрито експозицію, над якою працював колектив Колодяжненського літературно-
меморіального музею Лесі Українки і художники з ТзОВ «Фортуна-плюс» м. Луцька. 
 

  

   
 У музеї книги, документи, листи, фотографії, які розповідають про цей чарівний куточок Волині, 
історію написання «Лісової пісні», чимало речей, які збереглися ще з того часу, коли Косачі жили в цих 
краях. Тут коловорот, дерев’яні ночви, гребінка для чесання льону, посуд із соломи для зберігання 
зерна, одяг, рушники. 
 У невеликій кімнаті відтворено українську хату кінця 19-поч. 20 століття. Окремий зал відведений 
для робіт Софії Караффи-Корбут, художниці зі Львова, котрі ілюструють сюжет «Лісової пісні» 
(комп’ютерні копії). 
 Стежина, яка веде до лісового озера, заселена дерев’яними скульптурами, зробленими руками 
учнів Ковельського ПТУ № 5. Це персонажі „Лісової пісні”: Мавка, Лукаш, дядько Лев, Потерчата, 
Лісовик, Водяна Русалка, Водяник. 
 В цих місцях неодноразово бувала Леся Українка і тут черпала творчу наснагу для створення 
всесвітньо відомої драми-феєрії „Лісова пісня”. 
 Історія знайомства родини Косачів з Нечимним сягає літа 1884 року, коли Олена Пчілка з сином 
Михайлом, дочками Лесею і Ольгою гостювали в урочищі на березі озера у дядька Лева Скулинського, 
куди він вибирався на літо пасти худобу. Про ці відвідини залишила спогади молодша сестра і біограф 
Лесі Українки Ольга Косач-Кривинюк:  
 „То було урочище Нечимне з великим лісовим бездонним, як говорили тамтешні люди, озером. 
З одного боку озера був смарагдово-зелений облудний берег, що йшов хвилями під ногами і, 
прориваючись, не давав приступити до самої води, з інших боків береги були зарослі очеретом та 
різними хащами. Кругом озера був старий густий великий листяний ліс, з одного боку він підходив до 
поля, а з другого – переходив у старезний сосновий бір, що простягся на багато верстов. 
 У дядька Лева в Нечимному була хатина і шопа на сіно з трьома стінами і стріхою, з 
четвертого боку шопа була відкрита якраз у бік озера. У тій шопі на сіні ми ночували, тоді були саме 
місячні ночі, і Леся навіть  вночі мала перед очима той краєвид з „Лісової пісні”, який був би 
найдокладнішою декорацією до неї [...]. 
 У дядька Лева ми пробули три дні і дві ночі, ходили геть скрізь по лісі, в бір, коло озера. [...] 
Ходячи по лісі та коло озера, надто ж сидячи біля вогнища, почули ми багато, багато оповідань про 
той ліс, про озеро, про всяку „силу” лісову, водяну, польову та про її звичаї і відносини між собою і 
людьми”. 
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 Дні і ночі в Нечимному стали урочими для поетеси. Вона знайшла там те, чого прагнула її лісова 
душа. Нечимне найповніше уособлювало поліську красу, поліську душу. Це таємниче урочище Леся 
Українка в місячну ніч заселила міфологічними істотами, накинула на ліс і озеро серпанок казки. В листі 
до матері від 20 грудня 1911 року признавалась:  
 „А то ще я й здавна тую мавку „в умі держала”, ще аж із того часу, як ти в Жабориці мені 
щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними деревами”. 
 Мавка, народжена в уяві Лесі Українки, мала в Колодяжному просторе лісове царство. Вона не 
давала Лесі спокою, особливо в місячні ночі. В такі ночі дівчина не спала. Йшла на зустріч з мавкою: 
 „ ... в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали) і там ждала, 
щоб мені привиділась мавка. І над Нечимним вона мені мріла, як ми там ночували – пам’ятаєш? – у 
дядька Лева скулинського... Зачарував мене сей образ на весь вік”. 
 Описи озера, берега і лісу навколо нього, що їх подає Леся Українка у „Лісовій пісні”, майже 
повністю відповідають і сучасному пейзажеві. Могутній крислатий дуб, який називають Лесиним дубом, 
росте й нині на березі Нечимного. Лісівники позначили місце, де колись стояла хижка дядька Лева, 
обгородили копанку, що утворилася зі старої криниці, спорудили будинок, в у якому нині розгорнуто 
експозицію Музею „Лісової пісні”. 
 Щороку, починаючи з 2000-го, у першу суботу і неділю серпня (6-го серпня 1911 року Леся 
Українка закінчила драму-феєрію „Лісова пісня”) сотні шанувальників великої письменниці збираються 
на свято. 
 Нечимне – ландшафтний заказник площею 40 га, що знаходиться неподалік від села Скулин. 
До категорії охоронних об’єктів віднесений Постановою Ради Міністрів України № 132 від 25.02.1980 р. 
Це унікальний природний комплекс, що складається з озера карстового походження, площа плеса якого 
не перевищує 5 га, цінних, високобонітетних насаджень дуба черешчатого (окремі дерева мають вік 
понад 300 років), лучно-болотяних та чагарникових угідь, що створюють мальовничий ландшафт, де 
зростають рідкісні рослини, занесені до Червоної книги. Нині з Ковеля до Нечимного прокладено 
туристичний маршрут. 
Адреса: Волинська обл., Ковельський р-н, урочище Нечимне біля с. Скулин, в 17 км від с. Колодяжне; 
Тел.: (03352) 9-02-24 
E-mail: klmmlu@ukr.net 
Час роботи: з 9:00 до 17:00 
Вихідні: понеділок, вівторок 

Літературно-меморіальній музей Лесі Українки у Новограді-Волинському 

 Музей Лесі Українки  ̶  літературно-
меморіальний комплекс у місті Новоград-
Волинський, основою якого є помешкання, де 
народилась Леся Українка. 
 Музей знайомить із життєвим і творчим 
шляхом Лесі Українки, звягельським періодом 
життя Косачів. 
 Неподалік музею знаходиться «Лесине 
джерело», тут можна насолодитись справжньо 
чистою джерельною водою. 
 Музей складаєтсья з двох будинків, 
з’єднаних між собою перехідною галереєю   ̶ 
помешкання, у якому 25 лютого 1871 року 
народилась Леся Українка, та сусіднього 
будинку, де мешкали міщани Окружки. Сергій 
та Степанида Окружки були власниками 
будинку, у якому протягом 1870-1873 рр 

проживала сім’я Косачів. 
 У музеї експонуються оригінальні речі родини Косачів-Драгоманових, їхніх друзів: українське 
вбрання, прикраси, чашечка, пенал для олівців, які за словами Ніни Косач, належали Лесі, іграшковий 
рублик, картина «Волинська хата», книги «Итоги науки», скатертина, дзеркало, керсетка, сорочка, 
вишита за узорами Олени Пчілки, дерев’яні шкатулки, аптечна шафа, крісло, жіноче портмоне, посуд, 
віяло, мушля та ін. 
 У будинку, де жили Окружки, функціонує відділ вшанування пам’яті Лесі Українки, де 
експонуються літературна спадщина поетеси, переклади її творів, сувенірна продукція, присвячена 
ювілейним і пам’ятним датам. Окрасою відділу є діорама до твору «Лісова пісня». 
 У «Лесиній світлиці» традиційно проходить літературно-музичний захід «Плеяда паростків 
Лесиного слова».  
 Музей підтримує дружні зв’язки з родичами Лесі Українки. Зокрема, завідувачка музею Віра 
Римська листувалась з Лесиними Сестрами Оксаною (Чехія) ті Ізидорою (США), племінниками Юрієм 
Косачем, Ольгою Сергіїв (США), Наталією Драгомановою-Бартаї, внучко. Михайла Драгоманова. Є 
листи від Аріадни Драгоманової (Бразилія), Аріадни Труш, Євгенії Мільської, Ірини Стешенко, Олени 
Кушти, родини Кривинюків (Росія). У 2003, 2008 рр. музей відвідала Ольга Петрова (США)   ̶  онука 
молодшої сестри Лесі   ̶ Ізидори. 

mailto:klmmlu@ukr.net
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 Лесина сестра Ольга Косач-Кривинюк згадувала: 
  «1928 року літом я з матір'ю була в Звягелі. Ми 
знайшли дім Окружка, і в ньому мати моя показала 
ту кімнату, де народилася Леся. Мій син Михайло 
Кривинюк, що теж був з нами, сфотографував (з 
доручення  Музею діячів українського мистецтва і 
науки) той дім з різних боків і деякі звягельські 
краєвиди. Малярка Віра Волянська (онука Михайла 
Федоровича Комарова) їздила з нами до Звягелю і 
намалювала олійними фарбами дім Окружка і тушем 
стародавню українську дерев'яну  церковцю з 
„опасанням“ (ґанок навколо церкви), яку добре 
пам'ятала Леся. Лесина племінниця, дочка її сестри 
Ізидори, Ольга Борисова 1928 року намалювала 

олійними фарбами ту кімнату, в якій народилася Леся. Казали нам пізніше звягельчани, що на домі 
Окружка після тих одвідин і за вказівкою матері нашої прибито меморіальну дошку про те, що там 
народилася Леся Українка». 
 1 серпня 1963 року, до 50-річчя з дня пам'яті Лесі Українки, відкрили музей-бібліотеку на 

громадських засадах, встановили погруддя. Бібліотека була філіалом міської дитячої бібліотеки № 2. 
Ініціаторами відкриття музею була громадськість міста, шанувальники творчості поетеси. Першим 
керівником музею була Челядіна Світлана Олексіївна, після неї — Іванова Ольга Андріївна. Експозиція 
музею будувалася на фотокопіях, плоскінному матеріалі в шести невеличких кімнатах. 
 11 вересня 1970 року створили літературно-
меморіальний музей Лесі Українки на правах відділу 
Житомирського обласного краєзнавчого музею. 
Урочисте відкриття відбулося 25 лютого 1971 року 
(до 100-річного ювілею поетеси). На фасаді 
будинку — меморіальна дошка роботи Галини 
Кальченко, а на подвір'ї — скульптурне погруддя 
поетеси /авт. Валентина Дяченко/. У цей 
день Анатолій Софронов та Олесь 
Гончар посадили перед музеєм дуб та березу. 
 Наукову допомогу у відтворенні Лесиної 
домівки надавав Інститут літератури НАН України ім. 
Т. Г. Шевченка: Мірошниченко Л. П., Третяченко Т. 
Г., Диба А. Г., Гальченко С. А., Скупейко Л. У., 
Жулинський М. Г., Штонь Г. М. Оформляли експозицію художники-декоратори В. Іванов, Г. Кирилов, С. 
Раєвський, П. Чайка, В. Прищенко, С. Кисляченко, А. Задорожний, К. Камишний, В. Шкуринський, Ю. 
Каргаполов. 
 Під час карантину музей закрився на ремонт, але активно веде сторінку у Фейсбуці: 
https://www.facebook.com/ukrainkamuseum/ 
 Цього року, Новоград-Волинський літературно-меморіальний музей Лесі Українки оголосив 
міжнародний онлайн-флешмоб «Global Lesya Ukrainka 2021», присвячений 150-річному ювілею відатної 
поетеси. Мета флешмобу  ̶  вшанувати Велику Українку, показавши пам’ятні місця її перебування у 
різних куточках світу. До акції приєднуються також Канада, США Умови участі на стоінці музею у 
Фейсбук:  
https://m.facebook.com/ukrainkamuseum/photos/a.522237051497588/1580093082378641/?type=3&source
=57&ref=page_internal 
Адреса: Новоград-Волинський, вул. Соборності, 76/2 
Тел.: (04141) 2-15-09 

Музей родини Косачів у Новоград-Волинському 

 Заснований у 1999 р. за ініціативою 
творчої інтелігенції міста. Сім’я Косачів 
прожила у місті 11 років, шість з яких 
проживала у будинку Завадських на вул. 
Завадських.  
 1999 рік  ̶ рік Олени Пчілки, громадськість 
відзначила 150-річницю від дня народження 
видатної українки. На святі «Лесині джерела» 
того року відбулося урочисте відкриття музею 
родини Косачів. На святі була присутня 
Наталія Світозарівна Драгоманова-Бартаї, 
внучка М. П. Драгоманова, племінниця Лесі 
Українки. Музей збудовано на місці будинку 

Завадських. Олена Петрівна Драгоманова-Косач згадувала: 
 «…перейшли жити в 1873-му, восени, на улицю Завадських, найнявши цілу садибу таки в пані 
Завадської, польки… Це була найкраща з трьох наших домівок звягельських, де ми, Косачі, проживали: 

https://www.facebook.com/ukrainkamuseum/
https://m.facebook.com/ukrainkamuseum/photos/a.522237051497588/1580093082378641/?type=3&source=57&ref=page_internal
https://m.facebook.com/ukrainkamuseum/photos/a.522237051497588/1580093082378641/?type=3&source=57&ref=page_internal
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мали-бо ми в Завадських дуже великий, хоч і одноповерховий, будинок, 
а до того  ̶  розкішний садок, теж дуже великий. Давня правдива панська 
оселя… 
 В домі Завадських у 1877 році 26 мая вродилась друга наша 
дочка, Ольга 
 З усього часу, прожитого в Звягелю, пробули ми в Завадських 
найдовше» 
 Експозиція музе. Розташована у 7 залах, розповідає про батьків 
Лесі Українки: Ольгу Петрівну Драгоманову-Косач та Петра Антоновича 
Косача, жіттєвий шлях всіх їх дітей та дає уявлення про стосунки 
родини із відомими діячами культури   ̶  Миколою Лисенко, Михайлом 
Драгомановим, Михайлом Старицьким. У двох залах працюють 
тимчасові виставки робіт прикладного та образотворчого мистецтва, 

авторами яких є професійні та самодіяльні митці міста, району, інших регіонів країни. 
 В музеї проводяться мистецькі заходи: концерти класичної та народної музики, презентації 
друкованих видань, зустрічі з поетами, письменниками, художниками, краєзнавцями. 
 На фасаді музею розміщено меморіальну дошку із скульптурно-барельєфним 
зображенням: Петро та Ольга Косачі та їх троє дітей – Михайло, Лариса (Леся Українка), Ольга, які 
народилися у Новограді-Волинському. Скульптор О. Коркушко та архітектор А. Черниченко. 
 Фонди музею складають понад 500 одиниць музейних предметів, серед яких основною гордістю 
є колекція прижиттєвих видань Олени Пчілки, М. Драгоманова, Лесі Українки, Михайла Обачного, М. 
Старицького (книги другої половини XIX ст. – початку XX ст.),  
 При Музеї родини Косачів з 2004 року працює: об’єднання творчої інтелігенції міста ім. Ю. 
Ковальського, яке у своїх лавах об’єднує поетів, письменників, композиторів міста Новограда-
Волинського.  
Адреса музею: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Косачів, 5-А. 
Графік роботи: з 8:00 до 17:15 (Вт-Пт) 
                          з 8:00 до 16:00 (Сб) 
Вихідні дні: понеділок, неділя 
Тел. : (04141) 2-02-12 

Музей Лесі Українки в Ялті 

 Розміщений у будинку дачі Ліщинського 
в Ялті на вул. Катерининській, 8. Побудований 
ялтинським архітектором Платоном 
Теребеньєвим в 1884-1885 рр. Недороге і 
зручно розташоване біля моря помешкання 
сподобалось Лесі. Вона поселилась спочатку на 
першому, а згодом на другому поверсі. У листах 
вона так описувала житло: 
 «Сьогодні я писала папі про свою нову 
домівку: тут же, тільки на другому етажі. Зимою 
тут люди au rez-de-chaussée не живуть і мають 
рацію, бо тут садки зелені всю зиму і через те в 
нижніх етажах завжди затінок, що влітку дуже 
добре, але зимою розпроваджує вільгость. При 
помочі невеличкої «воєнної хитрості» з мого 
боку моя господиня віддала мені і сю хату за 15 p., хоч я сама бачу, що згідно з тутешніми звичаями 
вона варта 20 р. В ній два вікна – одно на схід, друге на захід, з подвійними, але не заклеєними рамами 
(когда кто хочет, то запаковується й тут, але, по-моєму, се без потреби), ліжко на пружинах, канапка, 
велике крісло (і не продерте!), два столи, шафа, комода, умивальник, «такий, як на вокзалі», і ширма. 
Двері виходять на великий скляний ганок, якого половина належить мені, а половина моїй сусідці, 
ревельській пані з двома дітьми, Ларисою (15 літ) і Вітею (10 літ)». 
 Цікаво, що під час перебування в Ялті Леся Українка давала оголошення в місцеву газету такого 
змісту: «Чтица, знающая 6 языков, ищет занятий в городе». Після цього вона, дійсно, знайшла двох 
учнів, які, зокрема, приходили до неї брати уроки на дачу Ліщинського. Особливо теплі стосунки у 
поетеси склались з сім'єю її учня Льоні Разумова. Відомо також, що вона дбала про поповнення міської 
читальні українськими книгами, скажімо, просила матір прислати на адресу бібліотекаря 
Стаханова «Кобзар» Тараса Шевченка, «бо люди дуже просять». 
 Ініціативна група зі створення музею Лесі Українки в Ялті виникла на початку 1970-х років, 
напередодні 100-літнього ювілею поетеси. До неї увійшли київські шанувальники творчості поетеси на 
чолі з Євгеном Пронюком та ялтинські інтелігенти, краєзнавці, митці. Членами групи були зокрема: 

 колишній учень Лесі Українки, винороб-науковець Микола Охріменко, 

 прихильники творчості поетеси Олексій Нирко, Олександр Януш, Остап Кіндрачук, Цимбал Тетяна 
Іванівна та інші. 

 В результаті зусиль ініціативної групи: 
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 споруджено пам'ятник Лесі Українці (скульптор — Галина Кальченко, архітектор — Анатолій 
Ігнащенко), 

 установлено меморіальну дошку на будинку, де 1897 року вона проживала, 

 започатковано збір експонатів. 
 Через гоніння національної інтелігенції в 1970-х років робота над музеєм 
була припинена, а в будинку, звільненому від мешканців для музею Лесі 
Українки, наприкінці 1980-х років був відкритий відділ Ялтинського 
краєзнавчого музею з експозицією «Музей дореволюційної прогресивної 
російської та української культури». Повністю реставрацію будинку 
завершили 1990 року. 
 В 1991 в музеї відкрито експозицію «Леся Українка і Крим» (до 120-річчя 
з Дня народження Лесі Українки). 10 вересня 1993, завдяки тиску 
Ялтинського міського товариства «Просвіта», осередку Союзу українок, 
принциповій позиції громадськості опір чиновників було подолано і 
Ялтинський міськвиконком прийняв рішення надати експозиції «Леся 
Українка і Крим» статус «Музей Лесі Українки» — на правах відділу 
Ялтинського державного історико-літературного музею. 
 Завдяки поповненню колекції музею та допомозі Міжнародного фонду 
«Відродження» до 10-річчя незалежності України була відкрита нова 
експозиція — «Ломикамінь», експонування якої тривало до 2014 року. 

Основою її концепції стала багатогранність творчої особистості Лесі Українки. Вестибюль — місце 
знайомства з історичним і культурним контекстом. Далі на гостей чекали три зали, різні за стилем: 
світська вітальня, типова для курортної Ялти ХІХ століття; українська світлиця, у якій окрім творчості 
Лесі Українки йшлось і про інших українських письменників ХІХ — початку ХХ століття, чия доля так чи 
інакше була пов'язана з Кримом; «антична» зала, де відтворено дух давньої Тавриди, що так живо 
відчувала Леся Українка і вплітала у свої тексти, над якими працювала у Криму. 
 На чистому ентузіазмі в перші роки незалежності України робітники музею та громадські діячі 
організували Недільну школу українознавства. Викладачами школи на добровільних засадах стали 
жителі Ялти, більшість з яких пізніше згуртувались в громадське об'єднання Клуб української творчої 
інтелігенції Ялти. 
 У музеї постійно збиралися активісти товариства «Просвіта», Союзу українок, «Кримської куті» 
(клубу української творчої інтелігенції Ялти), При музеї діяла бібліотека «Українська книга», яка успішно 
функціонувала при музеї і поповнювалась рідкісними виданнями завдяки активній комунікації з 
культурними осередками американської діаспори. 
 Активною була виставкова діяльність музею: окрім власних тематичних виставок, у ньому 
протягом багатьох років було реалізовано проект «Літературні музеї в гостях у Ялті», з експозиціями, 
присвяченими Ользі Кобилянській, Михайлові Коцюбинському, письменникам 20-30-х років тощо. З 
2005 року діяла виставка бандур Криму та Кубані, яку задумав, але не встиг реалізувати за життя один 
із засновників музею Лесі Українки — Олексій Федорович  Нирко. 
Музей Лесі Українки в Ялті одним з перший в Україні взяв участь у Міжнародній акції «Ніч в музеї». 
Кульмінацією всієї щорічної музейної роботи протягом 15-и років стало культурно-мистецьке свято 
«Лесина осінь» (режисер — Василь Вовкун). Спектр програми завжди був надзвичайно широкий — від 
автентики через класику до авангарду. Завдяки фестивалю Ялта побачила виступи Ніни Матвієнко і 
театру сучасної хореографії «Сузір'я Аніко», масштабну постановку «Пер Ґюнт» Донецького театру 
опери і балету і вистави львівського «Театру у кошику», картини Марії Приймаченко і сюрреалістів ХХІ 
століття та багато іншого. 
 21 жовтня 2010 року Верховна Рада України рекомендувала Кабінету Міністрів України до 1 
лютого 2011 року вжити заходів щодо забезпечення ремонту музею Лесі Українки у м. Ялті [2]. Після 
окупації Криму Росією другий поверх будівлі, де розташовувався музей, зачинено на ремонт. 
Сайт музею: http://lesiaukrainka.crimea.ua 

Музей-бібліотека Лесі Українки у Сурамі, Грузія 

  Створений 1952 року завдяки допомозі грузинського 
письменника Георгія Леонідзе. Приміщення музею є 
житловим будинком, де кілька останніх років, а також 10 днів 
до смерті на курорті за порадою лікарів мешкала Леся 
Українка з чоловіком Климентом Квіткою. Наразі при музеї 
знаходиться бібліотека, а поруч встановлене погруддя Лесі. 
Адреса: Грузія, Сурамі, проспект Гурамішвілі, 2. 
До 150-річчя Лесі Українки музей сподівалися відбудувати 
та відкрити наново. Про це йшлося у рамках урочистостей з 
нагоди відзначення 148-ї річниці поетеси у м. Сурамі, які 
відвідали заступник Міністра культури України Юрій 
Рибачук та Перший заступник Міністра освіти і науки, 
культури та спорту Грузії Михеїл Гіоргадзе. Прес-служба 

Посольства України в Грузії повідомила: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%AF%D0%BB%D1%82%D0%B0)#cite_note-2
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  «Учасники урочистостей оглянули будівлю музею-
бібліотеки Лесі Українки, в якій наразі проводяться підготовчі 
до демонтажу роботи. Керівництво українського та 
грузинського міністерства наголосили на необхідності 
докласти усіх можливих зусиль, що б на 150-ту річницю з Дня 
народження Лесі Українки відбулося відкриття 
новопобудованого музею-бібліотеки українській поетесі, яка є 
символом дружби культур та міжлюдських відносин України та 
Грузії» 

У фондах музею зберігаються матеріали, що 
стосуються життя та творчості Лесі Українки: збірки поетеси, 
рукописи, документи різного характеру, зразки образотворчого 
мистецтва, нумізматичний, фото та етнографічний матеріал. 

З нагоди 149-ї річниці з дня народження поетеси (2020 рік) Посольство України в Грузії провело 
в Сурамі заходи з відзначення цієї важливої події в культурному житті України та Грузії. У рамках заходу 
виступила українська поетеса Людмила Скирда, яка висловила щиру подяку за збереження пам'яті про 
Лесю Україну, підтримання та розвиток української культури в Сурамі та в Грузії в цілому.  

Наразі вже існує проект реконструкції музею та бібліотеки. Повна деградація існуючої будівлі 
була спричинена зсувами, внаслідок чого було вирішено її знести і знову побудувати. «Відповідно до 
геологічного висновку, виготовленого на підставі архітектурного проекту, який на замовлення Агентства 
виконав «Арт-Білдінг», нову музейну 
будівлю будуватимуть у автентичній 
формі. В результаті реконструкції 
інфраструктура двору будинку-музею 
буде оновлена. Музейний простір буде 
облаштований за сучасними 
стандартами та адаптований для людей з 
обмеженими можливостями. Стіни музею 
та всі його елементи будуть відновлені. 
Відповідно до міжнародних вимог, будуть 
влаштовані фондові сховища. Музейна 
експозиція буде підпорядкована сучасної 
концепції музеографії будинків-музеїв, 
що надасть йому більш змістовного 
навантаження. Реабілітація будинку-
музею завершиться в 2021 році», - 
розповіли у диппредставництві. 

 
Площі, вулиці, театри, виші, установи, підприємства 

Іменем Лесі Українки названі 
бульвар, площа, театр, центральна публічна 
бібліотека для дорослих у м. Київ, 
Центральна міська бібліотека у Херсоні. 

Ім’ям Лесі Українки названі вулиця, 
парк, університет і музей археології у Луцьку, 
а також велика кількість площ, вулиць, 
театрів, вишів, установ та підприємств в 
Україні, зокрема Центральна міська 
бібліотека ім. Лесі Українки у Львові. 

У Мельбурні (Австралія) є Українська 
Школа в Нобл Парку ім. Лесі Українки. 

Життя і творчість вивчає Науково-
дослідний інститут Лесі Українки. 

На її честь названо астероїд 2616 
Леся (2616 Lesya), відкритий 28 серпня 1870 
року в головному поясі астороїдів, що розташовані між орбітами Марса та 

Юпітера.  
У Луцьку біля В’їзної вежі замку Любарта стояло дерево, яке іменували Лесиним ясенем. Воно 

одне з найстарших дерев міста. Вважається, що саме під ним мала Леся написала свого першого вірша. 
Історія красива, але за оцінкою відділу лісового і мисливського господарства Волинського 
облуправління, насправді ясеню 130-150 років, тож у часи дитинства Лесі він міг бути зовсім невеликим 
деревцем. Нажаль, 30 червня 2020 року під час буревію дерево було втрачене, але легенда так 
прижилася, що міська влада висадила біля Луцького замку новий крупномірний саджанець ясена восени 
2020 року. 

2020 року іменем Лесі Українки названо площу в Мадриді. 
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Премія імені Лесі Українки 

 Постановою Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів УРСР від 17 
липня 1970 р. № 372 «Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі 
Українки» була заснована літературна премія імені Лесі Українки за найкращий 
твір для дітей. Премія присуджувалася щорічно починаючи з 1972 року «за 
глибокоідейні та високохудожні твори для дітей, які сприяють комуністичному 
вихованню підростаючого покоління і здобули широке громадське визнання». 
 14 січня 2004 року встановлена «Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі 
Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва», яка 
«присуджується щороку за твори, які сприяють вихованню молодого покоління в 
дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули 
широке громадське визнання».  
 Дата присудження премії   ̶ 25 лютого, у день народження поетеси.  
 Присуджується у чотирьох номінаціях розміром 10 тис. гривень кожна: 

1. літературні твори для дітей та юнацтва 
2. художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва; 
3. театральні вистави для дітей та юнацтва; 
4. кінотвори для дітей та юнацтва (з 2007). 

 З метою заохочення журналістів, авторів, художників, перекладачів 
художніх та публіцистичних творів, колективів театру та кіно до створення нових 
оригінальних творів у 2018 році Уряд збільшив розмір грошової частини премії за 
перемогу у кожній з номінацій з 10 до 20 тисяч грн. 
 Це сухі факти. А ось що вважають українські журналісти про премію. Стаття 
Олександра Гавроша під назвою «Що робити з премією Лесі Українки» була 
опублікована у блозі «Радіо Свобода» за 13.02.2017: 
 «Колись про Нобелівську премію з літератури хтось з англійців 
пожартував: премію знов дали авторові, про якого доведеться дізнаватись з 
довідників. Щось схоже відчувається і у нас. 
 Україна має дві найвагоміші державні літературні відзнаки – премію імені Тараса Шевченка та 
премію імені Лесі Українки. Чи не вперше, у 2016-му році українське письменство опинилося без 
Шевченківської премії, що є нонсенсом, адже Тарас Шевченко є для нас насамперед поетом. Однак 
премію з літератури за 2016 рік не присудили нікому. Не дійшли, бачте, консенсусу. 
 Шевченківська премія постійно перебуває під вогнем критики. Головний закид – премія не 
відображає реальної ситуації у сучасному літературному процесі. Якщо таке говориться про 
Шевченківську премію, до якої прикута надзвичайна увага, то що ж тоді казати про премію Кабінету 
міністрів за дитячу літературу імені Лесі Українки, яка залишається на узбіччі суспільної уваги? 
 Заснована у 1971 році до сторіччя з дня народження Лесі Українки, премія відзначає найкращі 
твори для дітей та юнацтва. Перелік лауреатів до 1991 року практично окреслює канон української 
дитячої літератури того часу. Судіть самі: Наталя Забіла, Оксана Іваненко, Іван Багмут, Марія 
Пригара, Григір Тютюнник, Всеволод Нестайко, Володимир Малик, Віктор Близнець… Що не ім’я, то 
постать у нашій дитячій літературі. Їхні твори і досі є свідченням високого художнього рівня. 
 І зовсім інакше виглядає премія імені Лесі Українки нині. Хоч вона набула високого статусу 
премії Кабінету міністрів та обжилася вже чотирма номінаціями (література, ілюстрації, вистава 
та кіно для дітей), однак авторитет її не тільки не зріс, а ще й понизився. До слова, грошова 
вартість премії Кабінету міністрів (10 тисяч гривень) уже поступається багатьом регіональним. 
Наприклад, Мукачівська міська премія імені Духновича складає 40 тисяч гривень. 
 У чому причина, що лауреатами премії імені Лесі Українки впродовж останніх років стають 
не ті автори, чиї книжки можна знайти в будь-якій книгарні України, чиї імена відомі за різноманітними 
рейтингами та опитуваннями, чиї твори у бібліотеках є найбільш зачитаними? 
 Не будемо говорити про конкретні персоналії, бо відзначити можна велике коло авторів, в 
тому числі й тих, хто отримав премію (як кажуть, на колір і смак – товариш не всяк), але коли поруч 
є явище помітніше, яскравіше, резонансніше, то хочеться почути зрозумілу мотивацію. Однак її 
нема. 
 Премія Лесі Українки перетворюється у медаль за вислугу років. Ясна річ, можна її й так 
трактувати, адже є в Україні ще кілька недержавних премій та рейтингів («Бі-бі-сі», «Літакцент», 
«Книжка року» тощо), які теж відстежують ситуацію в дитячій літературі. 
 Дивним чином лауреати премії Лесі Українки останніх років майже не фігурують серед інших 
дитячих відзнак в Україні. Таким чином створюється якась паралельна реальність. Існує премія 
Кабінету міністрів імені Лесі Українки й існує сучасна українська дитяча література. Ці реальності 
ледь-ледь перетинаються. 
 Причини такого явища дві. Перша – це список претендентів, який є надзвичайно слабким. 
Начебто подаватися на премію можуть усі охочі, але за останні роки авторитет премії так упав, 
що серед номінантів рідко побачиш автора, який має стабільну цікавість як у читачів, так і в 
критиків. Всі й так розуміють, що премію дадуть не за найкращий твір, а за щось інше (бо треба 
вже дати; бо за когось попросили шановані люди і т. д.) 
 Друга причина падіння авторитету премії – це склад журі, в якому більшість чиновників. 
Чомусь майже нема сумнівів, що ті, хто голосують за лауреата (керівник Держтелерадіо, 
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заступники міністрів, гендиректори, ректори), навряд чи читають усі подані на конкурс двадцять-
тридцять книжок. У них просто в силу своєї зайнятості нема на це часу. То для чого їх уводити у 
журі? Кому потрібна така профанація? 
 Вочевидь, премією за дитячу літературу мали б займатися ті, для кого це є професійним 
хлібом – літературознавці, дослідники, критики. Тоді б її рівень однозначно виріс. 
 Шевченківський комітет цього року зазнав значних персональних змін. Те саме має відбутися 
і з премією Лесі Українки, адже дитяча література в Україні динамічно розвивається, тут є що 
відзначати. 
 Можна, звичайно, махнути рукою на цю премію, як це зробила довкола літературна більшість. 
Мовляв, там, де є держава, там нічого путнього не вийде. Але чомусь прикро за високий авторитет 
премії, який вона колись мала. Губити ми вміємо. Не вміємо берегти.» 

Олександр Гаврош – письменник, журналіст, член Національної спілки письменників України. 
 

 Лавреати в номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»: 

 2020 — Дара Корній (Мирослава Замойська) — за книжки «Чарівні істоти українського міфу. Духи 
природи», «Чарівні істоти українського міфу Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу Духи-
шкідники» (видавництво «Віват»)  

 2018 — Іван Андрусяк — за книжки «Зайчикова книжечка» і «Третій сніг» (видавництво «Фонтан 
казок») 

 2017 — Марія Мороз (Морозенко) — за книжки «Іван Сірко» (видавництво ВСЛ), «Я закохалася» 
(видавництво «Академія») 

 2016 — Ганна Чубач — за книжку «Малюємо, читаємо, пишемо» (видавництво «Букрек») 
 2013 — Гуменюк Надія Павлівна (1950) — за книгу «Шуршик В. та інші: Казки з Яринчиного саду»; 
 2012 — Фалькович Григорій Аврамович (1940) — за книгу «Хвацькі вірші»; 
 2011 — Логвин Юрій Григорович (1939) — за роман «Таємна перлина»; 
 2010 — Пономаренко Марія Антонівна (1945) — за твори «Жайвір», «Сонячна країна — моя 

Україна», «Усміхнений сонях»; 
 2009 — Чередниченко Дмитро Семенович (1935) — за книгу «Хлопчик Горіхове Зерня і Лісовичка»; 
 2008 — Коломієць Тамара Опанасівна (1935) — за збірки віршів «Де ховає сонце роси» та 

«Найперша стежечка»; 
 2007 — Зірка Мензатюк (1954) — за книжки «Київські казки», «Казочки-куцохвостики», «Таємниця 

козацької шаблі» 
 2006 — Ярмиш Юрій Феодосійович (1935) — за книжки: «Дванадцятиголовий дракончик», «Казка 

стукає у двері», «Сповідь чаклуна». 
 2005 — Білоусов Євген Васильович (1952) — за повість-казку «Тарасове перо». 
 2004 — Гриненко Галина Олександрівна (1925—2013) — за книжку «Життя і строфи». 
 2003 — Малик Галина Миколаївна (1951) — за повість «Злочинці з паралельного світу», 

Видавництво «Світ". 
 2002 — Качан Анатолій Леонтійович (1942) — за книгу віршів «До синього моря хмарина пливе»; 
 2002 — Рутківський Володимир Григорович (1937) — за повість-легенду «Сторожова застава»; 
 2001 — Людкевич (Білоус) Марія Йосипівна (1948) — за збірку віршів «Домовик без черевик»; 
 2001 — Стельмах Ярослав Михайлович (1949—2001) — за збірку повістей та оповідань «Голодний, 

злий і дуже небезпечний»; 
 2000 — Камінчук Анатолій Семенович (1939) — за книжку віршів «Котики вербові»; 
 2000 — Шморгун Євген Іванович (1940) — за книжку оповідань «Мова зела»; 
 1999 — Голод Марія-Анна (1918), (Канада) — за збірку прозових творів «Люстра пана Севастіяна»; 
 1999 — Довжик (Должиков) Василь Михайлович (1943) — за збірку повістей «Уперта хата»; 
 1998 — Стельмах Богдан Михайлович (1943) — за збірку віршів та казок «Писанка»; 
 1998 — Яненко Микола Михайлович (1941) — за збірку оповідань «Цвітуть в океані квіти»; 
 1997 — Білоус Дмитро Григорович (1920—2004) — за збірку віршів «Чари барвінкові»; 
 1997 — Бризгун-Шанта Леся (1920), (Канада) — за збірку казок і оповідань «Золотий горішок»; 
 1996 — Чухліб Василь Васильович (1941—1997) — за збірки оповідань і казок «Олень на тому 

березі», «Куди летить рибалочка» та «Колискова для ведмедів»; 
 1995 — Василашко Василь Федорович (1939) — за збірку віршів «Чи Україні ти син?»; 
 1995 — Лучук Володимир Іванович (1934) — за збірки віршів та казок «Найрідніші слова» та 

«Казкова орбіта»; 
 1994 — Жупапин Степан Ілліч (1936) — за збірку казок, загадок, скоромовок «На високій полонині» 

та співаник для дітей «Закарпатські візерунки»; 
 1994 — Костецький Анатолій Георгійович (1948) — за збірку казкових, фантастичних та 

пригодницьких повістей «Мінімакс — кишеньковий дракон, або День без батьків», збірки віршів «Як 
зробити день веселим», «Нас батьки не розуміють», повість «Постукай у моє вікно»; 

 1994 — Чуб (Нитченко) Дмитро Васильович (1905—1999), (Австралія) — за науково-художню 
книжку «Слідами Миклухо-Маклая», збірку оповідань «Стежками пригод», книжку «Живий 
Шевченко»; 

 1993 — Орач (Комар) Олег Юхимович (1940) — за збірку віршів «Журавликова пісня»; 
 1993 — Павленко Леонід Оксентійович (1924) — за збірку легенд «Квіт папороті»; 
 1993 — Слабошпицький Михайло Федотович (1946) — за повість «Душі на вітрах» та збірки 

прозових творів «Озеро Олдан», «Папуга з осінньої гілки»; 
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 1992 — Харчук Борис Микитович (1931—1988) -за збірку повістей «Зазимки і весни», збірку казок, 
оповідань, повістей «Горохове чудо»; 

 1992 — Тендюк Леонід Михайлович (1931) — за «Вибрані твори» (у двох томах) та збірку «Смерть 
в океані»; 

 1991 — Олійник Микола Якович (1923—1997) — за роман «Дочка Прометея»; 
 1990 — Сингаївський Микола Федорович (1936—2013) — за поетичні збірки «Калиновий вітер», 

«Ластівоча весна», «Маківка і Перчина»; 
 1989 — Скомаровський Вадим Петрович (1937) — за книгу вибраних творів «Свіжа борозна» та 

збірку віршів «Завтра в школу»; 
 1988 — Близнець Віктор Семенович (1933—1981) — за повісті «Звук павутинки», «Земля 

світлячків», «Женя і Синько»; 
 1987 — Давидов Анатолій Іванович (1938—2002) — за збірку оповідань «Сонечко спить у 

дзвониках»; 
 1986 — Гриб Кузьма Кіндратович (1910—1997) — за збірку повістей «Назустріч юності»; 
 1985 — Кава Віктор Іванович (1937) — за повісті та оповідання «Будь обережна, Марійко!», «На те 

літо, після війни», «Осіння стежка», «Усмішка»; 
 1985 — Ладижець Володимир Іванович (1924—1991) — за збірки віршів «Ластівки з Карпат», 

«Орлиный дом»; 
 1984 — Комар Борис Панасович (1928) — за збірки «Бджолиний мед», «Мандрівний вулкан»; 
 1983 — Малик (Сиченко) Володимир Кирилович (1921—1998) — за твори історико-патріотичної 

тематики для дітей; 
 1982 — Нестайко Всеволод Зіновійович (1930) — за повість-казку «Незвичайні пригоди в лісовій 

школі»; 
 1981 — Ткач Дмитро Васильович (1912—1993) — за роман «Шторм і штиль»; 
 1980 — Тютюнник Григір Михайлович (1931—1980) — за книги «Климко» та «Вогник далеко в 

степу»; 
 1979 — Пригара Марія Аркадіївна (1917—1983) — за вибрані твори «Вірші та казки», «Повісті та 

оповідання» (у двох томах); 
 1978 — Познанська Марія Абакумівна (1917—1995) — за віршовану розповідь «Фортеця над 

Дніпром» та збірку поезій «Щоб ти був щасливий»; 
 1977 — Бичко Валентин Васильович (1912—1994) — за віршоване оповідання «Сімейний альбом» 

та автобіографічну повість «Благословлялося на світ»; 
 1976 — Воронько Платон Микитович (1913—1988) — за збірки віршів «Читаночка», «Сніжна 

зіронька горить», «Облітав журавель», «Всім по сім», драматичну поему «Казка про Чугайстра»; 
 1975 — Збанацький Юрій Оліферович (1913—1994) — за роман «Кують зозулі», повісті «Курилові 

острови», «Ленінка», «Героподвія» та ін.; 
 1974 — Іваненко Оксана Дмитрівна (1906—1997) — за повість «Рідні діти», роман «Тарасові 

шляхи» та «Лісові казки»; 
 1973 — Багмут Іван Адріанович (1903—1975) — за повісті "Наш загін «Смерть фашистам!», 

«Щасливий день суворовця Криничного», «Голубе плесо» й оповідання «Шматок пирога»; 
 1972 — Забіла Наталя Львівна (1903—1985) — за драматичну казку «Троянові діти», п'єсу-

фантазію «Перший крок» та поетичні твори. 

 Номінація «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»: 

 2020 — Катерина Рейда — за художнє оформлення книжки «Байки Езопа» у переказі Олександра 
Виженка (видавництво «Час майстрів»); 

 2013 — Вікторія Ковальчук — за книгу «Про фею Дорофею» (видавництво «Апріорі»); 
 2012 — Марина Пузиренко — за художнє оформлення книжки; 

 Номінація «Театральна вистава для дітей та юнацтва»: 

 2020 — вистава «Снігова королева» Національного академічного драматичного театру імені Івана 
Франка (режисер-постановник Давид Петросян, сценограф Петро Богомазов, композитор 
Олександр Кохановський); 

 2013 — вистава Запорізького академічного обласного театру юного глядача «Я не прощаюся…» (за 
оповіданням О. Артеменко); 

 2012 — вистава-музична казка «Пригоди бременських музикантів» Київського національного 
академічного театру оперети за п'єсою В.Ліванова та Ю.Ентіна «Трубадур та його друзі»; 

 2008 — вистава Київського академічного театру юного глядача «Лісова пісня» (лауреати: Віктор 
Гирич, Анжеліка Гирич, Михайло Френкель, Валентин Томусяк, Валерія Чайковська); 

 Номінація «Кінотвори для дітей та юнацтва»: 

 2020 — «Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке» (автор сценарію – Олександр Власюк, більш 
відомий за творчим псевдонімом Сашко Лірник); 

 2013 — за повнометражний дитячий фільм «Іван Сила» (творчий колектив у складі актора, 
режисера, сценариста, продюсера Віктора Андрієнка, актора, режисера, сценариста Ігоря 
Письменного, художника-постановника Ігоря Філіпова, кінооператора Олександра Кришталовича, 
композитора Ігоря Стецюка); 

 2012 — лауреата не було названо. 
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Нумізматика  
 В масовій культурі побутує міф про те, що українська купюра 200 гривень є переможцем 
світового конкурсу краси серед банкнот, який проводила комісія з естетики Міжнародного фінансового 
банку в 2008 (або 2013) році. В більш коротких чи повних викладеннях ця «новина» спливала в засобах 
масової інформації неодноразово. Але ця «інформація» не відповідає дійсності — станом на початок 
2017, купюра в 200 гривень ніколи не вигравала «світові конкурси краси серед банкнот». А «комісії з 
естетики» в «Міжнародному фінансовому банку», як і самого такого банку, не існує. Тим не менш, слід 
сказати, що конкурси серед банкнот все ж проводяться. Наприклад, International Bank Note 
Society проводить конкурс «Banknote of the Year», на який в 2015—2016 роках подавалися українські 
100 гривень, але не стали переможцем, не потрапивши й до п'ятірки лідерів. 

 

 

Введена в обіг 22 серпня 2001 року.  
На аверсному боці банкноти з правого боку 
розташовувалось портретне зображення Лесі 
Українки, на реверсному боці банкнота містила 
гравюрне зображення В’їзної вежі Луцького 
замку.  
Головною ознакою цих банкнот даної серії є 
відсутність року друку.  
Містить підпис Вадима Гетьмана.  
 

 

Виготовлялась британською фірмою Томас де 
ла Рю. Банкноти друкувалися на спецпапері, що 
не флуорисціює в ультрафіолеті, з фіксованим 
багатотоновим водяним знаком у вигляди 
портрета. Містила рельєфні елементи, 
атисканерну сітку, мікротекст, приховане та 
суміщене зображення, видимі захисні волокна, 
захисну стрічку, магнітний та флуоресцентний 
номери, прихований номінал, орловський та 
високий друк тощо. 

 

Зразок введено в обіг 28 травня 2007 року 
друкувався Банкнотно-монетним двором НБУ. 
На аверсі розміщене портретне зображення 
Лесі Українки з написом імені та роками життя. 
В центральній частині банкноти  ̶  Літературно-
меморіальний музей-садиба Лесі Українки в 
селі Колодяжному і рядки з поезії: «За правду, 
браття, єднаймось щиро…»  

 

На реверсі – В’їзна вежа Луцького замку, а в 
центрі  ̶  зображення лелеки, що летить. 
Ці  банкноти були більш захищені: містили 
захисну стрічку, захисні волокна, мікротекст, 
антисканерну сітку, рельєфні елементи, 
приховане та суміщене зображення, оптично-
змінну фарбу, оловський та райдужний друк та 
ін. 
Банкноти мали підпис тодішнього голови НБУ – 
Володимира Стельмаха. 

 

25 лютого 2020 року в обіг введена нова (дійсна 
разом з попередньою) купюра редизайну 2019 
року. Дизайном вона наслідує нові сучасні 
банкноти інших номіналів. На сторонах 
збережено основні зображення старих банкнот. 
На лицьовому боці – портрет Лесі Українки, на 
зворотньому  ̶  В’їзна вежа Луцького замку. 
Портрет переміщено у центр банкноти. Розмір 
не змінився.  
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На сайті Національного банку України є цікава 
та корисна у використанні для масових заходів 
презентація та рухома інфографіка про 
українські гроші. Радимо скористатись за 
посиланням: 
https://bank.gov.ua/banknote/200uah/ 

 

Срібна ювілейна монета «Леся Українка» 
номіналом 1 000 000 (1 мільйон) карбованців 
випущений НБУ до 125-річчя поетеси. Введено 
в обіг 10 квітня 1996 року, належить до серії 
«Видатні особистості України». 
На аверсі в центрі кола, утвореного намистовим 
узором, знаходиться зображення малого 
Державного Герба України в обрамленні з двох 
боків гілками калини. По колу монети написи: 
вгорі «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», внизу 
у два рядки: «1000000» «КАРБОВАНЦІВ». Під 
гілками калини розмістили позначення і пробу 
дорогоцінного металу «Ag 925» та його ваги у 
чистоты «15,55». 

 

На реверсі монети зобразили портрет Лесі 
Українки, по колу размістили написи: ліворуч 
«ЛЕСЯ УКРАЇНКА», праворуч «1871-1913»   ̶ 
роки життя. 
Художник  ̶ Олександр Івахненко. 
Скульптор  ̶  Штефан Новотни. 
Ціна монети – 322 гривні була зазначена на 
сайті НБУ на 2011 рік. Фактична ж ціна монети 
за роками коливалась з 800 грн до 1900. На 
2020 рік вона вартує 950 гривень. 

 

Методичні рекомендації 

Масова робота: форми, теми 

У бібліотеках масова робота рекомендована у таких формах, як, наприклад: 

 Декада/місячник вшанування творчості; 

 Тематичний огляд; 

 Інформаційні години; 

 Усні інформаційні довідки; 

 Літературно-мистецька вітальня; 

 Цикл вечорів поезії на теми: 
 

1. Пейзажна лірика: «Образи-картини в пейзажній ліриці Лесі Українки»; «Поетичний світ природи 
у віршах Лесі Українки»; «Краса рідної природи в ліричних творах Лесі Українки». 

2. Інтимна лірика: «Все, все покинуть, до тебе полинуть…»; «Уста говорять: «Він навіки згинув!»; 
«Те, що не вмирає». Леся Українка та Сергій Мержинський»; «Твої листи завжди пахнуть 
зов’ялими трояндами…». 

3. Громадсько-політична лірика Лесі Українки: «Роль поета й поезії в житті й суспільстві» (за 
поезією Лесі Українки); «Я б не лишила тебе в самотині, країно моя!» (за поезією Лесі Українки 
«Співець»); «Мотиви визвольної боротьби в поезіях Лесі Українки». 

 Диспут: «Леся Українка в колі українських поетів»; 

 Засідання літературного клубу. Теми для обговорення: 
1. «Вплив М. Драгоманова на формування суспільно-політичних поглядів поетеси»; 
2. «Розуміння феномену природи у творчості Лесі Українки»; 
3. «Творчий місток: М. Грушевський і Леся Українка»; 
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4. «Сторінки творчих взаємин І. Франка та Лесі Українки»; 
5. «Духовна спадкоємиця Миколи Лисенка». 

 Книжкові виставки:  
1. «Вітрила її долі»; 
2. «На шлях я вийшла ранньою весною»; 
3. «І матимеш у серці те, що не вмирає»; 
4. «Поетеса зламу століть»; 
5. «Зі співом на вустах»; 
6. «Митті яскравого життя»; 
7. «Співачка зорі провідної»; 
8. «Вона в віки майбутні йти повинна»; 
9. «Вогонь її пісень не згасять літ»; 

 Вечір літературного портрету: «Крізь біль розлук у радість сторіч»; 

 Літературний вечір:  
1. «Вітрила її долі»; 
2. «Горить зоря її поезії над краєм»; 
3. «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я» 

 Виставка персоналій:  
1. «Вінок шани»; 
2. «Правдива іскра Прометея»; 
3. «Я вічно буду жити»; 
4. «Мрії зламане крило»; 
5. «Ні долі, ні волі у мене нема»; 
6. «Мудрість, народження багатством»; 
7. «Незгасне світло поетичної зорі»; 
8. «Берегиня – українського народу»; 
9. «Співоча душа України»; 
10. «Л.Україна – дочка українського народу»; 
11. «На крилах пісень» 

Рекомендовані теми масових заходів: 

«Тут зійшла зоря її таланту»; 
«Леся Українка у пошуках жіночого щастя»; 
«Історичні погляди Лесі Українки»; 
«Традиції української класики у творчості Лесі Українки»; 
«Леся Українка і музика»; 
«Леся Українка і театр»; 
«Леся Українка – лірик»; 
«Леся Українка – літературний критик»; 
«Леся Українка – драматург»; 
«Крим у житті й творчості Лесі Українки»; 
«Леся Українка на рівні світової драматургії»; 
«Традиції української класики у творчості Лесі Українки»; 
«Леся Українка та світова культура»; 
«Борця та співця в собі ти поєднала»; 
«Слова живі, мов зернини»; 
«Питання про містичні та релігійні моменти у світогляді Лесі Українки»; 
«Колиска мрій Лесі Українки»; 
«Леся Українка та родина Косачів в екслібрисі»; 
«Незбагненна велич Лесі Українки в дослідженнях і критиці» 
«Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки «Бояриня»; 
«Ідея гармонії людини й природи за драмою «Бояриня»; 
«Поетична драма-феєрія «Лісова пісня»; 
«Філософський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки»; 
«Образ поета-подвижника у поемі Лесі Українки «Давня казка»; 
«Поема «Давня казка» як поетичний маніфест Лесі Українки». 
 
 У сучасних реаліях бібліотеки все частіше використовують сучасні комп’ютерні технології та 
іноваційні форми роботи. Тому пропонуємо до проведення Інтернет-конференцію «Образ Лесі 
Українки в художній літературі». Учасниками акції можуть стати як бібліотечні працівники, так і 
студенти, викладачі вищих навчальних закладів, учителі загальноосвітніх школ та ін. Рекомендовані 
теми для обговорення: 

 Творчий подвиг Лесі Українки; 

 Соціально-політичні та естетичні погляди поетеси; 
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 Тематика творчості Лесі Українки; 

 Поетичний образ України в поезії Лесі Українки; 

 Трактування Лесею Українкою ролі і призначення поета та поетичного слова; 

 Краса мистецького слова поетеси; 

 Співзвучність поезії Лесі Українки нашій сучасності; 

 Сценічне життя творів Лесі Українки; 

 Рецензії на поетичні збірки та твори поетеси. 
 

 Сюди ж можна віднести інформаційні усні та онлайн-довідки. 
 

Сценарій літературного вечора «Лісова пісня  ̶  шедевр Лесі Українки» 

 Також стануть у нагоді сценарії проведення масових заходів: 

 Вступ: Цей твір – прекрасна казка про любов і зраду, силу лісову та водяну. Вона приваблює 
людей глибоким філософським змістом, закликом до гармонії буття, миру з власною душею. А для 
науковців-фольклористів, народознавців є цілою лабораторією пізнання народної поезії та міфології. 
Тому «Лісову пісню» не можна ні читати, ні осмислювати похапцем, бо десь на узбіччі залишаться 
непоміченими справжні золоті розсипи. Хочеться, щоб цей твір не лише збагатив кожного духовно, а й 
спонукав замислитися над людськими цінностями й своїм життям. Слід відзначити, що жанрові 
різновиди цього твору помножились. Адже тепер це не тільки драма, але й балет, опера, кінофільм. 
Звідси випливають великі можливості для бібліотек з комплексної популяризації цієї драматичної 
поеми. 

 Епіграф вечора: ««Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає». 

 Рекомендований план:  

1. Вступне слово ведучого.  
2. Художня частина (рекомендуємо поставити уривок драми-феєрії «Лісова пісня»).  
3. Виступи (можна будувати на розповідях, супроводжуючи демонструванням ілюстрацій, фотографій, 
кінофільму «Лісова пісня»):  
- «Лісова пісня» – шедевр поетичної творчості Лесі Українки»;  
- «Про назву твору «Лісова пісня» та імена її персонажів»;  
- «Позатекстова міфологічна символіка «Лісової пісні»;  
- «Форми художнього часу в «Лісовій пісні» Лесі Українки»;  
- «Сценічне життя драматичної поеми»;  
- «Лісова пісня» в музиці та кіно».  
4. Запитання:  
а) до літературознавців:  
а1. У чому виявилося новаторство драматургії Лесі Українки?  
а2. Чому Леся Українка звернулася саме до такого жанру?  
а3. Які особливі ознаки поетичної драми?  
а4. Чому твір має таку назву?  
а5. Що було стимулом для написання «Лісової пісні»?  
а6. Які творчі джерела «Лісової пісні»?  
а7. Як ви розумієте визначення жанру «Лісової пісні» як драмифеєрії?  
б) до читачів-аналітиків:  
б1. Чим захопив вас твір?  
б2. Яка основна лінія сюжету?  
б3. Які проблеми порушує Леся Українка в п’єсі?  
б4. Що спільного та відмінного в п’єсах «Бояриня» і «Лісова пісня»?  
б5. Проблема боротьби за вільне, творче, духовно багате життя в драмі «Лісова пісня»?  
б6. Як розкривається проблема духовного та матеріального в драмі-феєрії «Лісова пісня»?  
б7. Проблема щастя в драмі «Лісова пісня»?  
б8. Як ви розумієте слова Мавки: «Не зневажай душі своєї цвіту…»?  
б9. Назвіть фольклорні образи драми-феєрії?  
5. Заключне слово ведучого. 

Вікторина «Леся Українка» 

1. Яке справжнє ім’я Лесі Українки?  
а) Марія Олександрівна Вілінська;  
б) Ольга Петрівна Драгоманова;  
в) Лариса Петрівна Косач;  
г) Людмила Олексіївна Василевська.  
2. Коли й де народилася Леся Українка?  
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а) 27 листопада 1863 року, м. Гура-Гумора на Буковині;  
б) 25 лютого 1871 року, м. Звягель (нині – НовоградВолинський);  
в) 18 квітня 1860 року, м. Миколаїв нинішньої Львівської області.  
3. Де закінчила школу Леся Українка?  
а) Вона не вчилася в школі;  
б) у Колодяжному;  
в) у Луцьку;  
г) у Києві.  
4. Під яким псевдонімом увійшла в історію української літератури мати Лесі Українки?  
а) Маруся Чурай;  
б) Марко Вовчок;  
в) Уляна Кравченко;  
г) Олена Пчілка.  
5. Хто справив найбільший вплив на формування світогляду Лесі Українки?  
а) Т. Г. Шевченко;  
б) М. П. Драгоманов;  
в) І. Я. Франко;  
г) М. С. Грушевський.  
9 6. Як називався перший вірш Лесі Українки?  
а) «До мого фортепіанну»;  
б) «Красо України, Подолля…»;  
в) «Надія»; 
г) «Сontra spem spero!».  
7. У якому часописі публікувалися ранні вірші «Конвалія», «Сафо», підписані псевдонімом Леся 
Українка?  
а) «Світ»;  
б) «Зоря»;  
в) «Невольницькі пісні»;  
г) «Рада».  
8. У якій сфері літературної діяльності найяскравіше проявився творчий геній Лесі Українки? а) 
Публіцистиці;  
б) ліриці;  
в) літературознавстві;  
г) драматургії.  
9. Який період історії України осмислює Леся Українка в поемі «Бояриня»?  
а) Київської Русі;  
б) Великого князівства Литовського;  
в) Руїни;  
г) революції 1848 року.  
10. Назвіть жанр «Лісової пісні»?  
а) Драматична поема;  
б) драма;  
в) драма-феєрія;  
в) комедія.  
11. Яку зброю мала Леся Українка в поезії «Слово, чому ти не твердая криця…»? «Месники дужі 
приймуть мою зброю, Кинуться з нею одважно до бою…»  
а) Кинджал Нестора Гамбарашвілі;  
б) шаблю гетьмана Мазепи;  
в) просвіту народу;  
г) художнє слово.  
12. Дим якого міста навіяв Лесі Українці образ «чужини» в поезії «Дим»?  
а) Софії;  
б) Генуї;  
в) Каїру;  
г) Сурамі.  
13. Де лікувалася Леся Українка впродовж 1909–1913 рр.?  
а) У Трускавці;  
б) у Криму;  
в) у Єгипті;  
г) у Болгарії.  
14. Хто виголошував промови на похороні Лесі Українки?  
а) І. Франко, М. Лисенко, Дніпрова Чайка;  
б) М. Коцюбинський, А. Кримський, О. Кобилянська;  
в) М. Грушевський, М. Старицький, Н. Гамбарашвілі;  
г) не було промов. 
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