
Державний комітет архівів України
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Документальна виставка, присвячена 140-й річниці від дня народження
видатної української письменниці, перекладачки, громадської діячки

Лесі Українки
(1871-1913)



Лариса Петрівна Косач-Квітка (літературний псевдонім – Леся Українка) -
видатна українська письменниця, перекладачка, культурна діячка. Писала в різних жанрах – поезія, 
лірика, епос, драма, проза, публіцистика. Займалася фольклористикою (220 народних мелодій
записаних з її голосу). Брала активну участь в українському національному русі. Відома завдяки своїм
збіркам поезій: „На крилах пісень” (1893), „Думи і мрії” (1899), „Відгуки” (1902), поемам „Давня казка”
(1893), „Одно слово” (1903), драмам „Бояриня” (1913), „Кассандра” (1903-1907), „В катакомбах” (1905), 
„Лісова пісня” (1911) та ін.

Народилася 25 лютого (13 лютого за ст. ст.) 1871 р. на Волині в м. Звягелі (нині
м. Новоград-Волинський) в родині Петра Антоновича Косача, дворянина, юриста, голови з’їзду
мирових посередників. Мати – відома письменниця Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач з дому
Драгоманових). Лариса була другою дитиною з шести (мала двох братів та трьох сестер). Дитячі роки
майбутньої поетеси минули на Волині: в Новограді-Волинському, Луцьку, с. Колодяжному під Ковелем. 
Серед її близького оточення були відомі культурні діячі: М. Драгоманов (дядько по матері), 
М. Старицький, М. Лисенко. Все це сприяло ранньому входженню Лесі в літературу. В дев’ять років
вона написала свій перший вірш („Надія”), в тринадцять почала друкуватись (в 1884 р. у Львові в
журн. „Зоря” було опубліковано два вірші „Конвалія” й „Сафо”, під якими вперше з’явилось ім’я Леся
Українка, псевдонімом, який дала їй мама).

В десять років вона захворіла на туберкульоз кісток, відтоді все життя вела боротьбу з
недугою. Через хворобу не могла навчатися в школі – тому освіту здобувала самостійно (через маму, 
дядька М. Драгоманова, приватних вчителів). Завдяки цьому дістала глибоку й різнобічну освіту
(знала більше десяти мов – французьку, німецьку, польську, болгарську, латинь, давньогрецьку та ін.; 
вітчизняну й світову літератури, історію, філософію). В 19 р. написала для своїх менших сестер
підручник „Стародавня історія східних народів” (вийшов друком в Катеринославі 1918 р.). Багато
перекладала (М. Гоголь, А. Міцкевич, Г. Гейне, В. Гюго, Гомер та ін.).

Подорожі до Німеччини, Австро-Угорщини, Швейцарії, Італії, Єгипту, на Кавказ та до Криму, 
в цілях лікування, збагатили її враження та сприяли розширенню кругозору письменниці. Літературна
творчість Лесі Українки пожвавлюється у 1880-х рр., коли родина переїздить жити до Києва (але кожне
літо проводять в Колодяжному). В цей період в оточенні родин Старицьких та Лисенків вона увійшла
до літературного гуртка „Плеяда”, де готували видання для народу з історії, географії, перекладали
твори російських та зарубіжних письменників; писали власні твори, які оцінювалися на конкурсах.



В 1891 р. побувавши в Галичині, а пізніше й на Буковині Леся Українка познайомилась з
багатьма визначними діячами Західної України (І. Франком, М. Павликом, О. Кобилянською, 
В. Стефаником, О. Маковеєм, Н. Кобринською та ін.).

1892 р. у Львові окремим виданням вийшла „Книга пісень” Генріха Гейне в перекладах Лесі
Українки. На початку 1893 р. там же видруковано першу збірку віршів Лесі Українки „На крилах пісень”. 
До неї увійшов вірш „Contra spem spero” („Без надії сподіваюсь”), що сприймається як кредо молодої
письменниці, декларація її незнищенного оптимізму.

З 1893 р. вона перебуває під таємним наглядом, підтримує тісні зв’язки з особами, які були
на засланні.

В 1894-1895 рр. Леся Українка перебувала в Софії (Болгарія), в гостях у М. Драгоманова. 
Тут була написана переважна частина циклу політичної лірики („Невільничі пісні”).
В другій половині 1890-х рр. вже відома поетеса звертається до драматургії. Перша її драма –
„Блакитна троянда” (1896). Використовуючи образи світової літератури, вона розвинула новий жанр –
драматичну поему („Одержима” (1901), „В катакомбах” (1905), „Кассандра” (1907), „Камінний господар”
(1912), „Бояриня” (1913)). Зміцнюються соціал-демократичні погляди Лесі Українки – пише
публіцистичні статті для російського журн. „Жизнь”, займається розповсюдженням соціалістичної та
марксистської літератури, перекладом праць теоретиків соціалізму, виданням цих творів і
транспортуванням до Росії.

У березні 1907 р. Леся Українка взяла шлюб з К. Квіткою, оселилась на вул. Великій
Підвальній в Києві (тепер Ярославів Вал). Згодом подружжя переїздить до Криму (м. Балаклава), 
пізніше до Ялти, куди переводять по службі чоловіка письменниці. Цей період – дуже плідний в її
творчості: завершує драматичну поему „Айша та Мохаммед”, поему „Кассандра”, „На руїнах”, „З
неволі” та ін. Окреме місце в літературній спадщині Лесі Українки займає мистецька проза („Така її
доля”, „Святий вечір”, „Три перлини”, „Біда навчить”, „Екбаль Ганем” та ін.).

Останні роки життя письменниці минули в подорожах з метою лікування (Єгипет, Кавказ). 
Вона померла 1913 р. в м. Сурамі (Грузія) у віці 42 р. Похована в Києві на Байковому кладовищі.
На переломі ХІХ-ХХ століть, використовуючи мандрівні сюжети світової літератури, Леся Українка
стала в авангарді творчих сил, що вивели українську літературу на широку арену світової літератури.



Косач Петро Антонович (1841-1909). Батько
Лесі Українки. Фото 1890-х рр.

Драгоманова Ольга Петрівна, в одруженні
Косач (1849-1930), мати Лесі Українки, 
українська письменниця (літературний
псевдонім Олена Пчілка). Фото 1890-х рр.
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Оксана Косач
(1882-1975)

Микола Косач
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Микола Віталійович Лисенко
(1842-1912)

Михайло Петрович Старицький
(1840-1904)

Михайло Петрович Драгоманов. 
Дядько Лесі Українки (1841-1895)



Леся Українка.
1886 р.

Климент Васильович Квітка. (1880-1953),
музикознавець, фольклорист, чоловік

Лесі Українки



На он-лайновій виставці ЦДАМЛМ України, присвяченій 140-й річниці від дня народження
української поетеси та культурної діячки Лесі Українки (1871-1913), представлені ілюстрації до творів
письменниці, її портрети у виконанні художників, особові фонди яких зберігаються в архіві-музеї, або є
частиною колекційного фонду (Колекція творів образотворчого мистецтва з художніх виставок України
– Ф. 700). На виставці експонуються роботи:

Їжакевич Іван Сидорович (1864-1962) – український живописець, письменник, графік, 
народний художник СРСР (1951). Працював у галузі станкового й монументального живопису, 
книжкової ілюстрації. Ілюстрував твори Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Котляревського, І. Франка, 
Г. Квітки-Основ’яненка, М. Коцюбинського, М. Гоголя, В. Стефаника та ін. письменників. Касіян Василь
Ілліч (1896-1976) – український радянський художник, графік, народний художник СРСР (1944), 
професор Київського художнього інституту. Створив серію гравюр, малюнків та ілюстрацій до творів
Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, В. Стефаника та ін. класиків української літератури. Єрмилов
Василь Дмитрович (1894-1968) – російський та український радянський художник-авангардист і
дизайнер, учасник різних художніх течій 1910-1920-х рр. (кубізм, конструктивізм та ін.). Працював над
оформленням книг, ілюстрував радянські журнали, був дизайнером інтер’єру. Дерегус Михайло
Гордійович (1904-1997) – живописець і графік, н. х. СРСР (1963), чл.-кор. АМ СРСР (1958), лауреат
Державної премії ім. Т. Шевченка (1969). Свою творчість присвятив відображенню мотивів героїчного
минулого українського народу, ілюструванню творів класичної літератури, українського фольклору. 
Кипріян Мирон Володимирович (1930 р.н.) – художник театру, н. х. УРСР (1988). З 1957 р. – був
головним художником Львівського українського драматичного театру ім. М. Заньковецької. Остафійчук
Іван Васильович (1940 р.н.) – графік. Працює в галузі станкової та книжкової графіки, декоративно-
ужиткового мистецтва. Старовойт Маргарита Глібівна (1922 р.н.) – графік. Працювала в галузі
станкової графіки, переважно в техніці гравюри на дереві. Сліпченко Микола Федорович (1909-2005) –
графік. Працював в галузі плаката, книжкової та станкової графіки. Литвиненко Валентин Гаврилович
(1908 - 1979) – графік, н. х. УРСР (1960). Працював в галузі станкової, книжкової, сатиричної графіки й
плаката. Драк Матвій Ілліч (1887-1963) – художник театру, з. а. УРСР (з 1940). Духновський Микола
Іванович (1908-1999) – художник театру, з. д. м. УРСР (з 1954). З 1934 р. працював в Київському
російському драматичному театрі ім. Лесі Українки та ін.  



Ілюстрації до творів Лесі Українки
(з фондів ЦДАМЛМ України)

В. Литвиненко. Ілюстрація до твору Лесі Українки “Одержима” . Пап., ліногравюра. 1970-ті рр. 
Ф.1000,оп.1,спр.58,арк.2



В. Василенко «Камінний господар». Папір, ліногравюра. 1970 р.
Ф.1116,оп.2,спр.105,арк.10

Н. Лопухова . Ілюстрація до драми-феєрії
«Лісова пісня». Папір, офорт. 1970 р. 
ф.1116,оп.2,спр.105,арк.11



Г. Зубок. Ілюстрація до поеми Лесі Українки «Роберт
Брюс король Шотландії». Папір, лінорит. 1970 р. 
Ф.1116,оп.2,спр.105,арк.26

Г. Малаков. Ілюстрація до поеми Лесі Українки «Роберт
Брюс король Шотландії». Папір, ліногравюра. 1970 р. 
Ф.1116,оп.2,спр.105,арк.25



В. Панфілов. Ілюстрація до поеми Лесі Українки „Давня
казка”. Папір, офорт, чорно-біла мініатюра. 1970 р.
Ф.1116,оп.2,спр.105,арк.8

І. Принцевський. Ілюстрація до поеми Лесі Українки
„Оргія”. Папір, літографія. 1970 р.
Ф.1116,оп.2,спр.105,арк.8



В. Єрмилов. Ескіз костюму Мавки до вистави за
твором Лесі Українки „Лісова пісня”. 1929 р.
Ф.337, оп.1, спр.109, арк.1

В. Лучко. „Сім струн”. Ілюстрація до твору Лесі
Українки. Пап., гравюра. 1971 р.
Ф.700, оп.1, спр.286, арк.1



Л. Іванова. Ілюстрація до поеми Лесі Українки „Одержима”. 
Папір, лінорит. 1970 р.
Ф.1116, оп.2, спр.105, арк.2

В. Литвиненко. Ілюстрація до вірша Лесі Українки
«Напис в руїні». Папір, ліногравюра. 1970-і рр.
ф.1000,оп.1,спр. 58,арк.3



М. Компанець. Ілюстрація до вірша Лесі Українки
„Негода”(із циклу „Кримські спогади”, збірка „На крилах
пісень”). Гравюра. 1971 р.
Ф.1116, оп.2, спр.105, арк.5

В. Касіян. Ілюстрація до „Лісової пісні” Лесі Українки
– Мавка і Лукаш. Офорт. 1970 р.
Ф.196, оп.1, спр.19, арк.1



М. Маловський. Ілюстрація до вірша Л. Українки „Перемога” (із циклу „Мелодії”, 
збірка „Думи і мрії”). Ліногравюра. 1970 р.
Ф.1116, оп.2, спр.105, арк.6



О. Олійник. Дочка Прометея. Папір, ліногравюра. 1970 р.
ф.1116,оп.2,спр.105,арк.7



М. Дерегус. Ілюстрація до драми-феєрії Лесі Українки
„Лісова пісня” – „Мавка”. Пап., офорт. 1950 р.
Ф.119, оп.1, спр.199, арк.1

І. Філонов. Ілюстрація до вірша Лесі Українки «Дим». 
Папір, офорт. 1970 р.
ф.1116,оп.2,спр.105,арк.14



М. Дерегус. Ілюстрація до драми-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня” – „Лісовик”. Пап., офорт. 1977 р.
Ф.119, оп.2, спр.200, арк.1



М. Дерегус. Ілюстрація до драми-феєрії Лесі Українки
„Лісова пісня” – „Мавка”. Пап., офорт. 1977 р.
Ф.119, оп.1, спр.202, арк.1

М. Старовойт. Ілюстрація до „Лісової пісні” Лесі Українки. 
Пап., дереворит. 1971 р.
Ф.700, оп.1, спр.452, арк.1



В. Касіян. Ілюстрація до поеми Лесі Українки „Одно
слово”. Авторський естамп. 1970 р.
Ф.196, оп.1, спр.23, арк.1

В. Касіян. Ілюстрація до поеми Лесі Українки „Давня
казка”. Авторський естамп. 1970 р.
Ф.196, оп.1, спр.20, арк.1



М. Духновський. Ескіз декорацій до спектаклю за поемою Лесі Українки „Лісова пісня” у постановці учбового
театру Київського інституту театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. Папір, акварель, олівець, 
білило. 1948 р.
Ф.231, оп.1, спр.37, арк.1



І. Їжакевич. Ілюстрація до драми-феєрії Лесі Українки
„Лісова пісня” (Образ казкового лісу). Картон, олія.
1936 р. Ф.58, оп.1, спр.88, арк.1

М. Сліпченко. Ілюстрація до твору Лесі Українки
„Грішниця”. Папір, гуаш. 1970 р.
Ф.823, оп.1, спр.156, арк.1



М. Драк. Ескіз декорації до спектаклю за поемою
Лесі Українки „Лісова пісня”. Фотокопія. 1940-і рр.
ф.229, оп.1, спр.5, арк.2

М. Драк. Ескіз декорації до спектаклю за поемою
Лесі Українки „Лісова пісня”. Фотокопія. 1940-і рр.
ф.229, оп.1, спр.5, арк.4



В. Литвиненко. Ілюстрації до книги Лесі Українки
„Біда навчить”. Пап., туш, акв. 1950 р.
ф.1000, оп.1, спр.56, арк.9

В. Литвиненко. Ілюстрації до книги Лесі Українки
„Біда навчить”. Пап., туш, акв. 1950 р.
ф.1000, оп.1, спр.56, арк.8



І. Остафійчук. Ілюстрація до поеми Лесі Українки „На руїнах”. Пап., офорт. 1970 р.
ф.700, оп.1, спр.346, арк.1



Л. Писаренко. Декорація до вистави за п'єсою Лесі Українки “Блакитна троянда”. 1970-і рр.
Ф.700, оп.1, спр.361-а, арк.1
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Документальна виставка, присвячена 140-й річниці від дня народження
видатної української письменниці, перекладачки, громадської діячки

Лесі Українки
(1871-1913)

Електрона версія виставки підготовлена сектором просвітньої та виставкової роботи
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під загальним керівництвомШепелюка В.М.

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


	Державний комітет архівів України�Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

