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                  Леся Українка 
(Лариса Косач), чий день народження

відзначають 25 лютого, – геній української
літератури, що входить в умовну тріаду

Шевченко-Франко-Українка. Її вірші вчать
ще змалку, тож здавалось би, що ми

знаємо про цю поетесу все.

Та насправді ми не все знаємо
про Українку. Тож зараз ми спробуємо

трішки пролити світла на життєві
таємниці

феномену, який можна назвати «Ucrainka
incognita», та запрошуємо вас

переглянути цікаві факти про видатну
поетесу.



Якби Леся жила в наш час,
її б однозначно назвали

дитиною індиго.

       А, може, вона такою і була? 
       В дитинстві Леся була надзвичайно кмітливою
та схоплювала все на льоту. До прикладу, дівчина
навчилась читати ще в чотири роки,
шестилітньою вона вже майстерно вишивала, а у
дев’ять – написала свій перший вірш. Про рівень її
розвитку свідчить також і те, що всього у 19 років
Українка написала підручник «Стародавня історія
східних народів» для своїх сестер. Крім того,
поетеса знала 7 мов – українську, французьку,
німецьку, англійську, польську, російську та
італійську. При чому казала, що французькою
спілкується краще, аніж російською. Погодьтесь,
що все це – і дійсно ознаки геніальності, адже
далеко не кожному таке дано.



Свій псевдонім
Лариса Косач запозичила в

дядька – Михайла Драгоманова.

 

                         Він підписувався як «Українець».
                      А оскільки Леся дуже любила свого
дядька і захоплювалась ним, то вирішила в
чомусь бути схожою на нього. Псевдонім
«Українка» з’явився в 1884 році, коли дівчині було
всього тринадцять. Можливо, він був обраний на
основі дитячої наївності та палкої любові до
дядька, проте в історію Лариса Косач увійшла
саме як Українка. А Лесею її лагідно називали в
сім’ї, тож не дивно, що тверде «Лариса» вона
замінила на тендітне та ніжне «Леся».



 

       Леся Українка ввела в нашу мову такі слова як
«напровесні» та «промінь». І якщо перше ще
можна зрозуміти як літературний неологізм, то
друге – це ж уже навіть науковий термін! Дивно,
адже зараз нам ці слова здаються цілком
звичними. А Олена Пчілка, мати Лесі, дала життя
означенню, без якого не можна уявити нинішній
мовний запас — слову «мистецтво». З її легкої
руки в нашій мові прижилися також
«переможець», «палкий» та інші слова. 
        Сергій Мержинський, кому був присвячений
лист «Твої листи завжди пахнуть зів’ялими
трояндами», не відповідав Лесі взаємністю. Він
сприймав їхні стосунки як дружні, а то й ділові. І
коли Українка йому освідчилась, холодно
відповів «Ні…». Але нічого не змінюється:
кохання до цього чоловіка стає любов’ю до його
думок, його ідей. Справжню суть і глибину своїх
почуттів вона «вилила» на папір у ніч на 18
лютого 1901 року, написавши біля ліжка
вмираючого Сергія Мержинського поему
«Одержима». І, навіть відходячи у кращий світ,
Мержинський, замість очікуваних слів
освідчення, прохав Лесю попіклуватись про іншу
жінку, яку він насправді кохав.



Збереглось унікальне листування
Лесі Українки, з якого можна

повніше зрозуміти її єство.

                                 Кілька цитат: «Кожна жінка, що себе
поважає, не пише ніколи листа того дня, коли вона
обіцяла». «Як тільки візьмусь до якого зарібку, то зараз
усі жахаються, що я “перетомлюся”, “виснажуся”,
“покладу всю силу”. Чи не значить се, що мене всі мої
близькі щиро вважають за безнадійного інваліда,
засудженого на весь вік на паразитне життя? Бо так
виходить якесь “внушение”, і я справді можу
опуститись та серйозно почати думати, що я «ні до
чого». «Треба було в Єгипті родитись, то, може, й був
би лад, але ж найгірша помилка мого життя – се що я
зросла у волинських лісах. А проте я не згадую лихом
волинських лісів. Сього літа на честь їм написала
драму-феєрію. Я дуже люблю казки і можу їх
видумувати «мільйони». «Коли вибирати з двох, то я
вже волю бути Дон-Кіхотом ніж Санчо Панса, бо так
мені більше по натурі, та й навіть по фігурі». «Часто,
люблячи когось, я думаю: якби він був отакий і такий,
вчинив те і те, то я б його не любила, але якби хто
інший мав усі ті добрі прикмети, що сей, то чи я б того
іншого любила? Не знаю… навряд. В кожному почутті
єсть іще щось недослідиме, і теє “щось” дає барву
цілому почуттю».



Хворобливу і тендітну Лесю
Франко назвав «єдиним мужчиною

в нашому письменстві».
       Хоч сама Українка не вважала себе гідною і
нігтя Франка. Її, як і Олену Пчілку, мали за
надзвичайно сильну жінку. Сильну морально. І
думка така була зовсім небезпідставною.
       Мало хто знає, але існує астероїд, названий на
честь поетеси. Його повна назва – 2616 Леся 
(2616 Lesya). Це астероїд головного поясу,
відкритий 28 серпня 1970 року.
       Мало хто знає, але в останні роки життя очі
Лесі Українки набули
надзвичайного блакитного кольору. Цікаво, що до
того вони не мали настільки інтенсивного
забарвлення. Цей факт дійсно дивував всіх
довкола, адже очі поетеси були наче неземні. Про
це згадує у своїх спогадах Лесина сестра Ісидора
Косач-Борисова. Збереглась навіть фотографія –
портрет Українки – зроблений саме в той період.
Шкода, правда, що світлина чорно-біла, і ми не
можемо розгледіти 
барв погляду поетеси.  
Тепер ти знаєш про 
Лесю трохи більше!



       В ошатному будиночку над Случчю, в
стародавньому Звягелі, 25 лютого 1871 народилася

Лариса Косач, в майбутньому — знаменита
українська поетеса Леся Українка. Через півстоліття
після її смерті, 1 серпня 1963 року, тут було відкрито

першу експозицію. Літературно-меморіального
музею Лесі Українки В п’яти кімнатах

 Літературно -  меморіального музею Лесі Українки
відтворено життя родини Косачів у Звягелі:

документи, картини, фотографії, книги, меблі того
часу.



       Науково-дослідний інститут Лесі Українки відкрито
у вересні 2006 року. У середині 1980-х рр. за ініціативи
ректора Луцького державного педагогічного інституту
імені Лесі Українки Н. В. Бурчака і завдяки науково-
пошуковій роботі викладачів інституту – Г. І. Мудрик, О.
Г. Бурчак, А. З. Омельковця, М. К. Боженка, Т. О.
Борисюк (Скрипки),  О. М. Марковської – розпочалося
комплектування музейного фонду. Основою стали
документи та матеріали, що висвітлювали волинські
витоки таланту Лесі Українки: поетичні першодруки,
опубліковані в журналі «Зоря» (1884); прижиттєві збірки
«На крилах пісень» (1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки»
(1902); унікальна колекція поштових листівок кінця ХІХ
– поч. ХХ ст. із краєвидами тих міст, де жила й творила
письменниця; фольклористичні матеріали з особистого
архіву К. Квітки та ін.



Музей Лесі Українки в місті Ялта.
 Фото кримського фотографа Анатолія Ковальського.

       Крим зіграв важливу роль у житті та творчості Лесі
Українки, а Леся Українка була і, хочеться сподіватись,
залишиться важливою персоною у культурному просторі
багатонаціонального Криму. Письменниця змінила тут
багато адрес, однак волею долі найбільш знаковою
залишилась дача Ліщинської в Ялті на вулиці
Катерининській, 8. Побудований відомим ялтинським
архітектором Платоном Теребеньєвим у 1884–1885 роках.
        Недороге і зручно розташоване неподалік від моря
помешкання сподобалось Лесі Українці. У листах
письменниця скупо описала інтер’єр: «В ній два вікна –
одно на схід, друге на захід з подвійними, але не
заклеєними рамами… ліжко на пружинах, канапка,
велике крісло (і не продерте!), два столи, шафа, комод,
умивальник «такий як на вокзалі» і ширма». Саме у цьому
домі згодом розташується музей Лесі Українки. 



Музей Лесі Українки в Києві

       У літку 1899 р. родина Косачів орендувала
помешкання на першому поверсі у правому крилі
будинку інженер-капітана М. Хитрово. Відтоді
ціле десятиліття життя родини Косачів було
пов’язано з цією адресою: Маріїнсько-
Благовіщенська (нині вул. Саксаганського), 97.
Леся Українка у Києві бувала нечасто, на довше
затримувалася лише в осінньо-зимові сезони
1899-1901 та 1905-1907рр., які вона провела в місті. 
       Під час подорожей родини Косачів-
Драгоманових через непрості історичні
обставини втрачено чимало сімейних реліквій,
                              але ті речі, що збереглися,
                                       знайшли своє місце у
                                          відтвореній меморіальній
                                             квартирі.



                                    Колодяжненський
                              літературно - меморіальний
          музей Лесі Українки – філіал Волинського
краєзнавчого музею.   Музей української поетеси
Лесі Українки у с. Колодяжному Ковельського
району, відкритий 10 липня 1949 року в садибі,
придбаній її батьком П. А. Косачем у 1868 році. З
1882 по 1907 рік тут  жила Леся Українка. 
У Колодяжному вона написала багато поетичних
творів, які увійшли до скарбниці української та
світової літератури.
        Під час Другої світової війни садибу Косачів
у Колодяжному зруйнували. «Білий» і «сірий»
будиночки Колодяжненського літературно-
меморіального музею Лесі Українки будували з
нуля.



       У Нечимному (урочище біля села Скулин у
Ковельському районі) Леся Українка була лише три дні та
дві ночі в 13-річному віці. 
       Тут вона гостювала в дядька 
Лева Скулинського, що мав в 
урочищі літню хатину.  Дядько 
Лев знав дуже багато легенд і 
переповідав їх малій  Лесі. 
Цього часу вистачило 
письменниці, аби набратися 
вражень і згодом відтворити їх
 у «Лісовій пісні». 

       Як свідчить професор Національної академії керівних
кадрів культури і мистецтв Наталія Свириденко, на
території України є три найбільші раритетні роялі: рояль
Терещенків у Національному музеї історії України, рояль
Рубінштейна в Одеському будинку вчених та рояль Лесі
Українки у Колодяжному.



                                                                       , – казала Леся
                                                 Українка, яка захоплювалася
мужністю грузинського народу. Ці слова видатної
української письменниці пам’ятають у Грузії, де її ім’ям
названі вулиці та школи. Останні роки свого життя
Леся Українка жила в різних грузинських містах, а її
життєвий шлях обірвався у 1913 році в грузинському
селищі Сурамі. Леся Українка вперше зацікавилася
Грузією, спілкуючись із грузинським студентом у
Києві, який був квартирантом її родини. 
       Останні 10 років вона жила в різних містах Грузії.
І свою безсмертну «Лісову пісню» вона створила саме
в Кутаїсі.

   Сурамі – «Якби я не була
українкою, то хотіла б бути
грузинкою»

       Місцева школа носить
ім’я Лесі Українки, в
старших класах там
викладають українську
мову.



 26 вересня 2020 року
до Європейського дня мов (European Day of

Languages) у м. Батумі Грузинсько-українська
культурно-просвітницька спілка «Єдність» разом з

почесним консулом України в м. Батумі Р.
Накашидзе здійснили офіційне перевідкриття

меморіальної дошки видатній українській поетесі
Лесі Українці на будинку по вулиці К. Гамсахурдія,

2,  в якому поетеса проживала у 1905, 1907, 1908, 1911,
1912 рр.


