
25 лютого виповнилося 150 років 

із дня народження видатної поетеси,  

драматурга і перекладача  

Лесі Українки. 
 
Пропоную декілька цікавих ключових фактів із життя письменниці, які допоможуть 

побачити не класика, а звичайну людину. 

 

1. У дитинстві Лариса Косач (справжнє ім'я Лесі Українки) виростала 

надзвичайно здібною дитиною. У п'ять років уже читала та навіть писала перші 

листи до родини дядька Михайла Драгоманова. Перший вірш склала у дев'ять 

років, у тринадцять мала дві надруковані поезії, а в чотирнадцять опублікувала 

першу поему "Русалка".  

 

2. “Виглядала Леся вище середнього росту, тоненька, худа дуже, смаглювата, 

лице мала загоріле, темне, довгасте, без рум’янців, жовтувате лице. Як 

дивилась або сміялась, трохи плющила очі, любила прижмурювати очі, а 

розповідаючи, інколи затримувалась" - так змальовує зовнішність Лесі 

Українки її колишня покоївка.  

 

3. Леся дуже любила музику. І мама купила для свого малятка рояль, коли Лесі 

було всього п’ять років. Однак у дев’ять років дівчинка захворіла на 

туберкульоз кісток, і хвороба прикувала її до ліжка. Лесі доводилося лежати з 

загіпсованими руками і ногою місяцями. Одного разу її тітка, Олександра 

Антонівна, навчала дівчинку грі на фортепіано, помітила, що Леся досить 

впевнено вибиває вільною від гіпсу ніжкою такт. Виявилося, що так дівчинка 

грала на роялі. 

 

4. Леся Українка вільно розмовляла українською, російською, польською, 

болгарською, німецькою, французькою та італійською мовами. Добре знала 

латинь. Перекладала з давньогрецької, німецької, англійської, французької, 

італійської та польської мов, хоч і не навчалася в школі. Її освітою займалися 

мати (Олена Пчілка) і приватні вчителі. 

 

5. Лесю і її брата Михайла у сім’ї називали спільним іменем – «Мишелосіє» через 

нерозлучність. Проте сина мати ставила вище за Лесю — її довго вважала 

малорозвиненою. Крім того, не любила її вдачі. До 5-го класу навіть не 

віддавала до школи, а навчала вдома за власною програмою. 

 

6. 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». 

 

7. Через важку хворобу Леся не могла відвідувати школу і здобувала освіту вдома 

- завдяки матері, приватним учителям та книжкам. До речі, в доросломі віці 

поетеса читала новинки літератури в оригіналі, тому що вільно розмовляла 

українською, російською, польською, болгарською, німецькою, французькою 

та італійською, перекладала з давньогрецької, німецької, англійської, 

французької, італійської та польської мов. Добре знала латину, а під час 

перебування у Єгипті почала вивчати іспанську. 

 

8. Одноповерхова біла хатинка, де в колишньому Звягелі народилася майбутня 

поетеса і прожила перші два роки, дивом збереглася: тепер тут розташовано 

літературно-меморіальний музей Лесі Українки в Новоград-Волинському 

(Житомирська обл.) У трьох кімнатах, відтворено життя Косачів: документи, 

картини, фотознімки, книги, меблі тих часів. Серед цих приміщень - і дитяча 

кімната Лариси Косач, де можна побачити її віночок зі стрічками, пенал, чашку 

та муляж метричної книги, розкритої на сторінці із записом про день і місце 

народження поетеси. 

 

9. Рідною домівкою Леся Українка вважала Колодяжне на Волині, із яким 

пов'язані спогади дитинства і юності. Разом із сільськими дітками бігала 

зустрічати череду, купатися в озері, потай від батьків тікала до лісу, 

сподіваючись зустріти мавку. Всотувала місцеві легенди й забобони. 

Заступалася з селян перед батьком, коли сусідська худоба завдавала школи 

посівам. Сюди, до Колодяжного, поетеса з радістю поверталася із далеких 

подорожей, та занурювалася в домашні клопоти: разом із рідними збирала в 

садку ягоди і фрукти, варила варення, шукала нові рецепти заготовок тощо.  

 

10. Але були періоди, коли поетеса в сільському будинку була прикута до ліжка 

через хворобу, лежала із загіпсованою ногою - за виразом Лесі, у "липких 

кайданах".  

 

11. Намагаючись подолати важку хворобу - туберкульоз кісток, який згодом 

уразив легені та нирки, - поетеса постійно їздила на курорти: дві зими провела 

в Італії, ще дві - в Єгипті. Із різних куточків світу надсилала рідним і знайомим 

листівки, підписані олівцем. "Не минути мені ножа чи то кацапського, чи то 

німецького”, - так писала про майбутню операцію Леся Українка. 

 

12. Три роки свого життя Леся Українка провела в Криму та кілька разів змінювала 

орендовані приміщення. Навіть у ремарках до п'єси "Блакитна троянда" 

зазначала: на сцені слід відтворити типове помешкання, характерне для 

курортної Ялти, скоріше салон, а не спальню. Чи не найперше, що зробила на 



новому місці поетеса, - записалася до місцевої бібліотеки. Давала приватні 

уроки, а учнів шукала за оголошенням у газеті. Воно лунало так: "Чтица, 

знающая шесть языков, ищет занятий в городе".  

 

13. У листах до рідних докладно змальовувала курортне життя, аж до меню 

сніданків. Берегла близьких від сумних новин про своє здоров'я: напади болю 

не залишали і у м'якому кримському кліматі.  

 

14. Леся Українка добре грала на фортепіано, могла годинами сидіти за 

інструментом. Разом із чоловіком Климентом Квіткою влаштовувала 

етнографічні експедиції, записуючи кобзарський спів. Для цього 

використовувала фонограф та воскові валики - таким складним був звукозапис 

у доцифрову епоху. На одному з таких валиків, які поетеса просила берегти, як 

зіницю ока, зберігся і голос самої Лесі.  

 

15. У ніч з 17 на 18 січня 1907 року царська поліція зробила докладний обшук на 

київській квартирі Косачів. Лесю Українку та її сестру Ольгу заарештували і 

протримали у відділку одну ніч. На квартирі виявили 121 брошуру 

соціалістичного змісту, які належали переважно братові поетеси. За Лесею 

Українкою був встановлений нагляд, і навіть для поїздки в Колодяжне вона 

змушена давати заяву поліції. 

 

16. Псевдонім “Леся Українка” виник з ініціативи матері Поетеси – Олени Пчілки. 

За найпоширенішою версією, і мати, й донька мали на меті дати зрозуміти 

читачам львівського часопису “Зоря”, що авторка надісланих поезій – не з 

Галичини. Згідно з іншою версією, псевдонімом Олена Пчілка прагнула 

підкреслити справжню любов до Батьківщини – на відміну від поверхового 

“українофільства”. Можливо, вплинув і приклад брата Ольги Петрівни – 

Михайла Драгоманова, котрий іноді послуговувався псевдонімом 

“Українець”. 

 

17. У 1903 році в Полтаві на відкритті пам'ятника Котляревському, де зібралися 

видатні письменники та громадські діячі, Олена Пчілка була єдиною, хто 

проігнорував заборону виступати українською і звернувся до присутніх 

рідною мовою.  

 

18. У спадок від батька Леся Українка одержала 8 тисяч карбованців. Більша 

частина цих грошей була витрачена на лікування. На життя поетеса змушена 

була заробляти сама: літературною працею чи приватними уроками.  

 

19. 12. Повне зібрання творів Лесі Українки становить 12 томів. Найперша збірка 

"На крилах пісень" побачила світ у березні 1893 року у Львові, за сприяння 

Івана Франка. Наклад книги становив лише 500 примірників. 

 



20. Деякі дослідники першою любов’ю майбутньої великої поетеси називають 

Максима Славинського. Коли вони познайомилися, Лесі було 15, Максиму – 

18. Вони разом переводили Гейне. Друга романтична зустріч відбулася в 1892 

році. В майбутньому Славинський стане одним із керівників Центральної Ради, 

послом Української Народної Республіки в Празі. Заарештований чекістами, 

він помре у в’язниці. А от першою справжньою любов’ю Лесі Українки 

називають її друга по нещастю – хворого на сухоти революціонера Сергія 

Мержинського . Вони познайомилися в Ялті в 1897 році, приїхавши на 

лікування. Йому було 27 років, їй – 26. Спочатку він їй не сподобався, але 

поступово проник в душу. Він називав письменницю «Леся-Ларочка». Помер 

чоловік у неї на руках у Мінську від туберкульозу легенів. Біля його смертного 

ложа Леся написала поему «Одержима». 

 

21. У стані крайнього виснаження від поганої роботи нирок Леся згасла на 43-ому 

році життя у містечку Сурамі в Грузії. А приїхала вона в Сурамі разом зі своїм 

нареченим Климентом Квіткою у вересні 1903 року. Кльоня, як вона його 

лагідно називала, страждав від сухот, вона – від туберкульозу кісток. Навіть 

сьогодні ці хвороби вважаються тяжкими. Тоді ж – невиліковними. 

 

22. На честь Лесі Українки названий астероїд «2616 Леся» (2616 Lesya), який 

відкрили 28 серпня 1970 року. 

 

23. Деякі дослідники творчості Українки вважають, що у неї був роман з іншою 

видатною жінкою того часу – Ольгою Кобилянською. Леся і справді 

підтримувала тісні взаємини з Кобилянською, проте їх радше можна назвати 

дружніми, аніж любовними. Прихильники теорії про нетрадиційну сексуальну 

орієнтацію поетеси такий висновок роблять із листувань, де Українка часто 

називає Кобилянську пестливими словами, зокрема «хтосічкою». Також 

стверджують, що схожі мотиви проглядаються в драмі Лесі «Блакитна 

троянда», яка до слова, в першій редакції мала назву «Нічні метелики». 

 

24. Хворобливу і тендітну Лесю Іван 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. 

 

25. 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. 

 

 


