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Лариса Петрівна Косач-Квітка (Леся Українка) - видатна українська поетеса, драматург,
перекладачка, громадська та культурна діячка, фольклористка. Популярність здобула завдяки своїм
поетичним творам - „На крилах пісень” (1893), „Думи і мрії” (1899), „Відгуки” (1902), „Давня казка” (1893),
„Одно слово” (1903), драми „Бояриня” (1913), „Кассандра” (1903-1907), „В катакомбах” (1905), „Лісова
пісня” (1911) та ін.

Лариса була другою дитиною в родині Косачів, Петра (дворянина за походженням, юриста, голови
з’їзду мирових посередників) та Ольги (відомої письменниці, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка).
Вона народилася 25 лютого (13 лютого) 1871 р. на Волині в м. Звягелі (сучасна назва Новоград-
Волинський). Дитинство і юність пройшли на Волині - в Новограді-Волинському, Луцьку, с. Колодяжному
під Ковелем. Талановита дитина вже в 10 років написала свій вірш „Надія”, за три роки почала друкуватися
в журн. „Зоря” під псевдонімом Леся Українка. Розвитку непересічного таланту цієї дитини сприяло
оточення її батьків, серед яких були відомі культурні діячі М. Драгоманов (дядько по матері),
М. Старицький, М. Лисенко та ін.

У десятирічному віці Леся Українка важко захворіла, відтоді все життя вела боротьбу з недугою. Через
це не могла навчатися в школі, але отримала глибоку й різнобічну освіту (знала більше десяти мов –
французьку, німецьку, польську, болгарську, латину, давньогрецьку та ін.; вітчизняну й світову літератури,
історію, філософію), в чому їй допомогли батьки, родичі, приватні вчителі. Багато перекладала (М. Гоголь,
А. Міцкевич, Г. Гайне, В. Гюго, Гомер та ін.). У дев’ятнадцятирічному віці написала для своїх сестер
підручник „Стародавня історія східних народів”.

Щоб отримати належне лікування багато подорожувала. Німеччина, Австро-Угорщина, Швейцарія,
Італія, Єгипет, Кавказ, Крим збагатили її враження, сприяли розширенню світогляду та подальшого
розвитку таланту письменниці. У 1880-х рр. її літературна творчість набуває нового поштовху, коли родина
переїздить до Києва. Леся Українка увійшла до літературного гуртка „Плеяда”, де в оточенні родин
Старицьких та Лисенків розпочала видавничу діяльність: друкували книги з історії, географії, переклади
творів російських та зарубіжних письменників тощо.



У 1890-х рр. в оточенні Лесі Українки з’являються визначні громадські та культурні діячі того
часу: І. Франко, М. Павлик, Ольга Кобилянська, В. Стефаник, О. Маковей, Наталя Кобринська та
ін. В цей період окремими виданнями вийшли „Книга пісень” Генріха Гайне в перекладах Лесі
Українки, перша збірка віршів „На крилах пісень”, до якої увійшов вірш „Contra spem spero” („Без
надії сподіваюсь”), що було визначено як її кредо. Тоді ж активізувалась й громадська позиція –
вона підтримує зв’язки з особами, які були на засланні, внаслідок чого письменниця потрапляє під
таємний нагляд поліції.

Гостюючи у М. Драгоманова в Софії, Леся Українка написала більшу частину циклу так званої
політичної лірики. Наприкінці ХІХ ст. у творчості Лесі Українки викристалізовується нова грань її
талановитої натури – вона звертається до драматургії: „Блакитна троянда” (1896). „Одержима”
(1901), „В катакомбах” (1905), „Кассандра” (1907), „Камінний господар” (1912), „Бояриня” (1913).
Активно займається публіцистичною діяльністю – пише статті для журналів, пропагує соціал-
демократичні ідеї, вивчає та рекламує твори діячів соціал-марксизму.

Початок 1907 р. ознаменувався змінами в особистому житті письменниці – вона уклала шлюб з
музикознавцем-фольклористом Климентом Квіткою. Цей романтичний період у її житті, окрім
переїзду до Криму, дуже плідно позначився на її творчості – було дописано „Айша та Мохаммед”,
поеми „Кассандра”, „На руїнах”, „З неволі” та ін. Також Леся Українка звернулась й до мистецької
прози - „Така її доля”, „Святий вечір”, „Три перлини”, „Біда навчить”, „Екбаль Ганем” та ін.

На жаль, 1908 р. позначився сумними подіями у житті подружжя – проблемами із здоров’ям.
Останні роки життя письменниці минули в подорожах у пошуках лікування (Єгипет, Кавказ).
Смерть наступила 1 серпня (19 липня за старим стилем) 1913 р. в м. Сурамі (Грузія), труна з тілом
була перевезена до Києва. Свій останній притулок Леся Українка знайшла на Байковому цвинтарі.

У 1970 р. було засновано літературну премію імені Лесі Українки за кращий твір для дітей
(Постанова Центрального Комітету КП України та Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1970 р. №
372 «Про відзначення 100-річчя з дня народження Лесі Українки»).  У 2004 р. відзнаку було
перейменовано на «Премію Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-
мистецькі твори для дітей та юнацтва», яка «присуджується щороку за твори, які сприяють
вихованню підростаючого покоління в дусі національної гідності, духовної єдності українського
суспільства, та здобули широке громадське визнання». Першим її лауреатом стала Наталія Забіла у
1972 р. за драматичну поему “Троянові діти” та фантастичну п’єсу “Перший крок”.



Батьки Лесі Українки, Петро і Ольга Косачі. 1860-і рр.
ЦДАМЛМ України, НДФ

Родинний герб Косачів



Виписка з метричної книги м. Новоград-Волинського про
народження Лариси Косач. 1871 р. Фотокопія. 18 березня 1884 р.

Ф. 1116, оп. 1, од. зб. 120



Леся Українка Климент Квітка

ЦДАМЛМ України, НДФ



Леся Українка.  “Суворий Дант,
вигнанець флорентійський...”.
Автограф першої сторінки.
1898 р.
ЦДАМЛМ України, НДФ

“Послання апостола Павла до коринфян.
Глава ХІІІ”. Переклад Лесі Українки.
Автограф. 1904 р.
ЦДАМЛМ України, НДФ



Листи Лесі Українки до матері Олени Пчілки. Кін. ХІХ ст. Маш. копії.
Ф. 271, оп. 1, од. зб. 290



К.Стеценко. „Іфигенія в Тавриді”.
Одноактна опера за драматичною
сценою Лесі Українки (жіночі хори і
мелодекламація). Клавір.
Автограф. 1911 р.
Ф. 175, оп. 1, од. зб. 1



Прижиттєві видання Лесі Українки. 1885, 1899, 1903 рр.
ЦДАМЛМ України, НДБ



Леся Українка в Криму.
Кін. ХІХ  ст.

Леся Українка з братом
Михайлом Косачем. Кін. ХІХ ст.

ЦДАМЛМ України, НДФ



Ф.Красицький. Леся  Українка. Портрет. Поч. ХХ ст. Картон, олів., білило
Музейна колекція ЦДАМЛМ України



Похорон Лесі Українки у Києві. 1913 р. Фото.
ЦДАМЛМ України, НДФ

Телеграма К.Квітки про смерть Лесі Українки.
Копія. Ф. 513, оп. 1, од. зб. 1571



Пам’ятник на могилі Лесі України. Скульптор Г.Петрашевич. Байковий цвинтар



О.Журлива. “Пам’яті
Лесі  Українки”. Вірш.
Маш. 1913 р.
Ф. 406, оп. 2, од. зб. 1

С.Тобілевич. “Пам’яті
Лесі Українки”.
Стаття. Автограф.
Ф. 191, оп. 1, од. зб. 48

П.Коваленко. “На дочасну труну Лесі
Українки”. Вірш. Друк.

Ф. 263, оп. 1, од. зб. 38



Посмертні видання творів Лесі Українки. ЦДАМЛМ України, НДБ



Програма концерту, присвяченого пам’яті Лесі Українки.
Укр. та нім. мовами. 1942 р. Ф. 375, оп. 1, од. зб. 318



Постанова РМ УРСР № 539 про
створення в м. Києві Державного

літературно-меморіального музею
Лесі Українки. 11.04.1960 р.

Ф. 590, оп. 1, од. зб. 408

Л.Біганич під час роботи над
скульптурою Лесі Українки.
1960 р. Ф. 164, оп. 1, од. зб. 21



Документи про відзначення 50-х роковин смерті Лесі Українки

Ф. 1008, оп. 1, од. зб. 236

Виступи В.Сосюри, О.Гончара,
Ю.Смолича, присвячені Лесі

Українці. Ф. 34, оп. 1, од. зб. 24; ф. 44,
оп. 1, од. зб. 354; ф. 169, оп. 1, од. зб. 251



Ф.Коцюбинський. Ескізи конкурсних проектів пам’ятників Лесі Українки
для мм. Києва та Гадяча. Пап., олів., паст. 1969 р.

Ф. 940, оп. 4, од. зб. 50



В.Касіян. Леся Українка на тлі
грозового неба. Офорт. 1970 р.

Ф. 196, оп. 1, од. зб. 18

В.Касіян. Леся Українка. 1970-і рр.
Ф. 1116, оп. 2, од. зб. 105



Д.Косарик. „Прошу споминайте, як
мене не буде” (про Лесю Українку).

Стаття. Б/д. Ф. 513, оп. 1. од. зб. 58

Д.Ботушанська Портрет Лесі Українки.
Пап., олів. Малюнок з фотокопії. 1971 р.

Ф. 301, оп. 1. од. зб. 22



Сценарій та кадри з фільму „Иду к тебе” = „Одержимая”. Літературний
сценарій І. Драча. Майже документальна кіноісторія, відтворена за

віршами і листами, поемами і оповіданнями Лесі Українки та спогадами
про неї та її сучасників. В ролях А.Демидова. М.Олялін. 1970 р.

Ф. 670, оп. 2, од.зб. 2661; НДФ



Документальна виставка, присвячена роковинам смерті
української поетеси Лесі Українки (1871-1913).

З фондів ЦДАМЛМ України

Електрона версія виставки підготовлена кандидатом
історичних наук, головним науковим співробітником сектору
просвітньої та виставкової роботи А.М.Сукало
під загальним керівництвом Шепелюка В.М.

ЦДАМЛМ України
вул. Володимирська, 22а
тел. 278-49-85


