
ТЕМА:  Життєвий і творчий шлях Лесі Українки.  

1.Життєвий і творчий шлях. 

        Лариса Петрівна Косач народилася 25 лютого 1871 р. в м. Новограді-

Волинському, тепер Житомирської області, в сім'ї повітового службовця-юриста 

Петра Антоновича Косача та відомої української письменниці, громадської 

діячки Олени Пчілки, сестри Михайла Драгоманова.  Саме на Волині, серед 

чарівної природи, у спілкуванні з селянськими дітьми минули дитинство і 

отроцтво Лесі. Мати, доглядаючи за дітьми (а їх було шестеро), намагалася дати 

їм національне виховання. У родині спілкувалися українською мовою, читали 

українські книжки, щороку відзначали шевченківське свято. Діти змалку ходили 

в національному одязі, шанували народні звичаї.  У дитинстві Леся була особливо 

дружною з братом Михайлом, і коли той, готуючись до вступу в гімназію, 

опановував гуманітарні предмети, вона також ґрунтовно вивчила стародавню 

історію, грецьку й латинську мови. Любила музику, особливо гру на фортеп'яно, 

виявляла композиторські здібності. 

   Застудившись, Леся з 1881 р. стала важко хворіти. Спочатку боліла нога, потім 

ліва рука. Дівчинку лікували по-домашньому від ревматизму, та її вразив 

туберкульоз кісток. Свою журбу, що доведеться відмовитися від музичних 

занять, Леся вилила в автобіографічній елегії «До мого фортеп'яно». Через 

хворобу до школи не ходила, та завдяки самоосвіті, феноменальним здібностям 

до мов, літератур, історії стала високоерудованою у цих галузях знань. У 

вихованні дітей на здобутках загальнолюдської культури важлива роль належала 

матері.    Рано  виявився у Лесі  й  поетичний  талант.  її  вірш «Надія» датується 

1880 роком, рідні ж згадують, що стала писати ще раніше. З раннього віку 

захоплювалася народними піснями, обрядами, звичаями, які поряд з творчістю 

європейських письменників формували її естетичні смаки й погляди.  

Літературні нахили дочки всіляко підтримувала мати, і Леся зізнавалася, що їй 

було легко вийти на шлях творчості; адже батьки перебували в сфері мистецьких 

інтересів, родичі та близькі знайомі — Драгоманов, Старицький, Лисенко, 

Франко — працювали на ниві української культури. 

     У вісімнадцять років Леся могла перекладати найкраще з всесвітньої 

літератури. У 1890 р. вона написала для молодшої сестри книжку «Стародавня 

історія східних народів», яка в 1918 р. була видана як підручник для національної 

школи. На цей час вірші Лесі Українки вже друкувалися у львівських журналах 

«Зоря», «Дзвінок», «Народ». А згодом виходять збірки поезій «На крилах пісень» 

(1893), «Думи і мрії» (1899), «Відгуки» (1902). 

Становлення творчої індивідуальності поетеси відбувалося інтенсивно. Вже 

оцінюючи першу книжку Лесі Українки, Франко назвав її найважливішим 

здобутком нашої літератури за той рік. Справді, вона виділялася на 

літературному полі громадянськими мотивами, оптимістичним звучанням, 

ритмічними пошуками. Леся Українка, як і Франко, вдається до циклізації поезій 

(«Подорож до моря», «Сім струн», «Кримські спогади», «Зоряне небо»). Тяжіння 

до об'єднання віршів у цикли, до проведення через них головної ідеї 

характеризуватиме і подальшу її творчість. Схиляємось перед мужністю поетеси: 

вона творила, долаючи щодня фізичний біль, гнітючий настрій, зумовлений 

недугою. У листі до Михайла Драгоманова від 28 липня 1891 р. поетеса писала: 

«О, якби мені не та нога,— чого б я в світі натворила!» Образи переповнювали її 

єство, хотілося жити активно, а хвороба приковувала до ліжка. 



Щасливим було для Лесі Українки літо 1894 р., коли вдалося відвідати 

Драгоманова в Софії. Повернення в Україну було затьмарене переслідуванням 

прогресивних діячів царською охранкою. Повертаючись із закордону, завжди 

відчувала політичну неволю.  

Важким випробуванням для поетеси стали хвороба і смерть Сергія 

Мержинського у 1901 р. Щоб легше перенести горе, Леся Українка поїхала на 

Буковину. Дорогою до Чернівців зупинилася на кілька днів у Львові, де бачилася 

з Іваном Франком, Іваном Трушем. У Чернівцях гостювала в Ольги 

Кобилянської. Студенти Чернівецького університету вітали поетесу на 

урочистостях, організованих на її честь. Краса Карпат надихнула її на створення 

низки віршів у фольклорному дусі. 

     У 1903 р. Леся Українка брала участь у святі відкриття в Полтаві пам'ятника 

Івану Котляревському, де зустрілася з багатьма діячами української культури. У 

цей час вона активно працює як драматург. Писала в умовах хвороби, яка 

прогресувала, забираючи спокій, порушуючи душевну рівновагу, завдаючи 

нестерпних болів. 

Письменниця вимушена була виїжджати на лікування в Крим, Єгипет, Грузію. 

Доводилося долати матеріальну скруту, проте Леся Українка, відмовляючи собі в 

найнеобхіднішому, на власні кошти організувала фольклорну експедицію для 

запису на фонограф кобзарських дум. Завжди думала не про себе, а про рідну 

культуру. У 1912 р. разом з Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником, Іваном 

Трушем закликає громадськість відзначити 40-річчя творчої діяльності Івана 

Франка.Та залишалися останні місяці життя геніальної письменниці. 1 серпня 

1913 р. в грузинському містечку Сурамі зупинилося серце Лесі Українки. її тіло 

було перевезене до Києва й поховане на Байковому кладовищі поряд з могилами 

батька і брата. 

 

2.Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки 

           Кращі твори поетеси позначені намаганням поєднати «гармонію ідеалу з 

життєвою правдою», що стало однією з істотних особливостей її творчого 

методу, визначеного самою Лесею Українкою як новоромантизм. Поетеса 

вважала, що високий пафос у запереченні старого, а отже, й утвердженні нового 

якнайкраще відповідає суспільним настроям періоду наростання визвольних 

змагань. 

   Неоромантизм - літературний напрям, що оформився в українському 

письменстві на початку ХХ ст. 

Визначальні ознаки методу: 

 -   могутня життєстверджуюча вольова цілеспрямованість (волюнтаризм); 

 -   мистецько-культурна ерудиція (естетизм). 

Зміст образів-персонажів: 

неповторна індивідуальність; 

бажання жити за критеріями ідеалу; 

внутрішній аристократизм;  

фантастичні образи. 

Особливості художньої мови: 

 -    використання слів-символів; 

 -    емоційність, піднесеність мови. 

 

 



3.«Contra spem Spero!» 

     Ця хрестоматійна поезія, написана в 1890 р., також наснажена пристрасним 

пафосом заперечення тужливих настроїв. Героїня вірша, поставивши запитання 

про місце особистості в суспільному житті, відкидає думку про жалі й голосіння, 

протиприродні молодості. Викликає захват рішучість героїні позмагатися з 

чорними, реакційними силами. Цей лейтмотив стає наскрізним у вірші. 

                                              Ні, я хочу крізь сльози сміятись,  

                                              Серед лиха співати пісні,  

                                              Без надії таки сподіватись,  

                                              Жити хочу! Геть думи сумні! 

Кожна з наступних строф доповнює головну думку зіставленням дій героїні. 

Вона збирається сіяти «квітки на морозі»; сіяти «на вбогім, сумнім перелозі», 

поливати їх гіркими, гарячими сльозами. Вірить, що її бажання створять чудо: від 

сліз розтане крижана кора і зійдуть квіти. 

Вся поезія побудована на антитезах, причому художні протиставлення звучать як 

крилаті, афористичні вислови, їх виразність досягається за допомогою 

метафоричної образності, яка посилює емоційність звучання твору. Імпульсом до 

створення вірша стало загострення в авторки хвороби, проте подолання особистої 

недуги під пером поетеси переросло в утвердження героїчної особистості, яка 

готова всі зусилля віддати боротьбі проти кривди в найширшому соціальному та 

національно-визвольному аспектах. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

1. Розкажіть, у яких жанрах працювала письменниця. Які її твори ви знаєте? 

2. Які риси характеру Лесі Українки визначили її особисту й творчу діяльність? 

  

 

 


