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Петро ОЛЕШКО, 
кандидат історичних наук, професор, 

директор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

Вітальне слово 

Вітаю Вас, шановні колеги, з початком роботи VI Всеукраїнських 

Косачівських педагогічних читань «Освіта і виховання в родині Косачів». 
Цьогорічні читання присвячені феномену Лесі Українки як особистості, 
чиє ім’я подарувало світові українську літературу у різнокольоровому 

багатстві її проявів, як творця, геніальний талант якої відданий своєму 

народові, як жінки, незламної і гордої. 
Цей навчальний рік у закладах освіти краю, незважаючи на 

карантинні обмеження, насичений заходами вшанування пам’яті Лариси 

Петрівни Косач (Лесі Українки) до 150-річчя від дня її народження.  
Багато науковців та педагогів уже впродовж десятиліть долучають до 

осягнення глибини її творчості молоде покоління українців, до осмислення 

мистецької скарбниці духовних перлів, що ними наповнила українську 

літературу багата й щедра душа Лесі Українки, формують розуміння її 
величі. Все те, що пройшов наш народ у своїй багатовіковій історії, 
відбилось у творчій душі поетеси. Тому й природно, що твори Лесі Українки 

читаєш і перечитуєш ще і ще, по-новому розуміючи глибину її думок, її 
аналізу, її проникнення в природу та людське єство. Вони надихають нас 
любов’ю до рідної землі, вчать мріяти і вірити у казку, вчать боротися із 

труднощами і перемагати їх.  
Її драматичні твори, пейзажна, інтимна, політична лірика, казки, 

легенди, оповідання, нариси, наукові статті у новому звучанні постали на 

сторінках чотирнадцятитомного академічного видання, здійсненого 

зусиллями українських вчених та науковців Волинського національного 

університету імені Лесі Українки.  

У свій час Леся Українка писала: «Не знаю, чи буде хто з молодшого 

покоління згадувати мене. Але я б хотіла на те заслужити». Сьогодні ми 

пам’ятаємо і повсякчас згадуємо, славимо нашу видатну землячку. 
Її творчість визнана в усьому світі, її твори перекладені багатьма мовами. 
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  Лесина слава – то слово гірке і правдиве, 

  Хоч і конвалії запах в нім є. 

  Слово – як доля, як воля, як диво, 

  Врода народу, сумління твоє і моє. 

Тож доторкнімося серцем до Лесиного слова і вклонімося високому 

таланту, який виплекала Українська Земля!  
 

 

УДК 821.161.2 (092) (477. 82) 
Надія АНТОНЮК, 

кандидат педагогічних наук, викладач педагогічних дисциплін,  

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; 

Надія ПУШКАР, 
народний учитель України, викладач педагогічних дисциплін,  

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

 

Леся Українка жива в наших серцях 
і буде жити вічно 

 
Розглядається вшанування творчості поетеси Лесі Українки з нагоди 150-річного 

ювілею від дня її народження, ініційоване Волинською обласною та Луцькою міською 

радами, КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 

Ключові слова: Леся Українка,150-річний ювілей, вшанування пам’яті, Волинь, 

Луцьк, заклади педагогічної освіти. 

The commemoration of the poetess Lesya Ukrainka’s work on the occasion of the 150th 

anniversary of her birth, initiated by the Volyn and Lutsk city councils, is considered, the 

"Lutsk Pedagogical College" of the Volyn Regional Council. 

Keywords: Lesya Ukrainka, 150th anniversary, commemoration, Volyn, Lutsk, 

educational institutions.  

 

Постановка проблеми. Україна та світ відзначають 150-річний 

ювілей від дня народження Лесі Українки. Це вагома постать у світовому 

вимірі, багатогранна і обдарована особистість: поетеса і громадська 

діячка, письменниця і перекладачка, збирачка усної народної творчості 
та етнографічних матеріалів, приклад відданості своєму народові і краю. 
Лариса Косач збагатила українську літературу новими темами і 
мотивами, стала «в авангарді сил, що виводили українську літературу 
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на широку арену світової літератури» [2]. Вважаємо нашим обов’язком в 

знак вдячності дослідити особливості вшанування її творчості в 

ювілейний 2021 рік жителями нашого краю, де колись проживала, до 

якого доторкнулася серцем і пером. 
Виклад основного матеріалу. Леся Українка – неординарна 

особистість. В 4 роки навчилася читати, а в 9 вже почала віршувати. Вона 

грала на фортепіано, малювала, вишивала, збирала фольклор, 
організовувала вистави для селянських дітей, всесторонньо розвиваючи 

себе. В 19 років написала для своїх сестер підручник «Стародавня історія 

східних народів». Через невиліковну хворобу навчалася вдома, 
наполегливо працюючи над собою. Впродовж життя вивчила багато 

європейських мов «крім слов’янських (української, російської, польської, 
болгарської), також англійську, німецьку, французьку, італійську, 

давньогрецьку та латину, бралася за вивчення грузинської, шведської, 
іспанської. Тому багато перекладає, зокрема Гоголя, Тургенєва, 

Міцкевича, Марію Конопніцьку, Гейне, Гюґо, Свіфта, Шекспіра, Байрона, 

Жорж Санд, Аду Негрі, Гергарта Гауптмана, Гомера» [2]. На її формування 

значний вплив мала сім’я, визначні вчені та громадсько-політичні діячі – 

Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Максим Ковалевський, 
Микола Лисенко, Михайло Старицький. Леся Українка була знайома з 

культурними постатями Західної України: Іваном Франком, Ольгою 

Кобилянською, Василем Стефаником та іншими. 
Навесні 1879 року Косачі переїхали до Луцька, а на початку травня 

1882 року у село Колодяжне, де пройшли дитячі та юнацькі роки Лесі. 
Дворянська сім’я «жила в близьких стосунках з селянами»  [2]. Родина 

стала прикладом відданості нашому краю, сприяла піднесенню його 

культури та освіти. У спадок Леся Українка залишила нам свою 

творчість, яку розпочала на волинській землі. 
Жителі нашого краю бережуть пам’ять про поетесу, шанують і 

люблять її творчість. У 1949 році було відкрито музей-садибу Лесі 
Українки в селі Колодяжному Ковельського району Волинської області. 
Нині Колодяжненський літературно-меморіальний музей постійно 

приймає туристів з України і зарубіжжя. На головній площі Луцька 

височить пам’ятик Лесі Українці. Її ім’я носить одна з головних вулиць 

міста, центральний парк відпочинку та Волинський національний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%94%D0%B2_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC_%D0%9C%D1%96%D1%86%D0%BA%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8E%D2%91%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%84%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0_%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82_%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D0%B5_(%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
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Матеріали VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки 

університет, в якому діє музей поетеси. Визначним об’єктом при 

Державному історико-культурному заповіднику обласного центру є 

кімната-музей «Лесина вітальня», яка «стала одним з осередків пам’яті 
про луцький період життя родини Косачів» [4, с. 94]. Наукові 
співробітники розробили проєкти та концепції його розвитку на 

перспективу. В Луцьку встановлено меморіальні дошки. Велику роботу 

впродовж багатьох років по вивченню та популяризації творчості Лесі 
Українки проводять науковці, працівники установ культури та освіти. 

Особливо активізувалася ця робота у період підготовки до славного 

ювілею нашої землячки – 150-річчя від дня народження. Задля популяризації 
та вшанування творчості видатної української літераторки Волинською 

обласною радою було розроблено палітру різноманітних заходів на весь 

поточний ювілейний 2021 рік для різних категорій краян [1].  
У день народження поетеси, 25 лютого, керівництвом та жителями 

області вшановано пам’ять поетеси. Біля підніжжя пам’ятника Лесі 
Українки в м. Луцьку покладені квіти. На Театральному майдані відбулося 

мистецьке театралізоване дійство за участю художніх колективів районів і 
міст, територіальних громад області, організована виставка 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, тематичної 
літератури тощо. Протягом тижня Театральний майдан нашого міста 

прикрашала снігова скульптура Лесі Українки автора Івана Дацюка. У 

виступі перед присутніми заступниця міського голови Ірина Чебелюк дала 

високу оцінку цій роботі та вручила подяку учаснику пленеру «Снігова 

скульптура» [6]. 
У Волинському академічному обласному українському музично-

драматичному театрі імені Т. Г. Шевченка відбулися мистецьке дійство 

«Під Лесиним небом», прем’єра поетичної вистави «Лесина містерія», яка 

є екскурсом творчості видатної письменниці та драматургині Лариси 

Косач. 
У Палаці культури м. Луцька представили глядачам мистецький 

проєкт «Лесине слово у вічність». Виступаючи перед присутніми під час 
його презентації, Ірина Чебелюк наголосила: «Надзвичайно приємно, що 

ми маємо у себе, на рідній волинській землі, історію, яка пов’язана 

з однією із найвизначніших постатей української літератури. Ми з вами 

дотичні до постаті цієї величної та мужньої жінки» [7]. 
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ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

Відбулася презентація світлин з колекції родини Драгоманових-
Косачів у межах проєкту «Мистецький салон «Лесина світлиця»». 

У музичній школі імені Фридерика Шопена презентували СD-диск 

українських народних пісень, записаних Климентом Квіткою з голосу 

Лесі Українки. Викладачі та вихованці закладу розкрили багатогранну 

постать Лариси Косач через її музично-фольклористичне надбання. 
Вивчивши авторський примірник зошита із записами народних мелодій, 
які записала сестра Ольга Косач-Кривинюк та Климент Квітка, 
підготували пісенні композиції. 

Міжнародний онлайн-марафон народного читання «Piosenka Lesna. 

Лісова пісня. Wald lied. Forest Song» стартував 25 лютого у соціальних 

мережах. 
У Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці 

імені Олени Пчілки відбувся літературно-мистецький вечір «Ой чи так 

красно в якій країні, як тут на нашій рідній Волині». 
До святкування славного ювілею активно долучилася наукова 

спільнота. Вагомий внесок у дослідження та популяризацію творчості 
нашої землячки з нагоди ювілею робить науково-дослідна лабораторія 

соціологічних досліджень та розвитку освіти Волинського ІППО спільно з 

Волинською обласною організацією Національної спілки краєзнавців 

України. Про це свідчать публікації тез та статей наукових конференцій, 
матеріалів V Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань [4]. 

На базі Колодяжненського літературно-меморіального музею 

проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Леся 

Українка і родина Косачів в історії, українській і світовій культурі».  

Упродовж 2021 року у Волинському національному університеті імені 
Лесі Українки відбуваються та відбуватимуться конференції та 

симпозіуми: Міжнародна наукова онлайн-конференція «Творчість Лесі 
Українки: національні культурні коди і європейська традиція», 
Всеукраїнська онлайн-конференція «Леся Українка у вимірах національної і 
світової культур», Міжнародний науковий онлайн-симпозіум «Леся 

Українка: Особистість. Нація. Світ». Ці заходи єднають науковий світ, 
створюють можливості обміну думками щодо результатів нових 

досліджень її творчості на Волині, в Україні та поза межами держави. 
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Матеріали VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки 

Кожен заклад освіти відзначає ювілей Лесі Українки за власною 

програмою. Змістовні заходи підготовлено у КЗВО «Луцький 

педагогічний коледж» Волинської обласної ради [5]. Здобувачі 
педагогічної освіти та викладачі мали можливість ознайомитися з 

виставкою-вшануванням «Чистий промінь Лесиного слова», яку 

організували працівники бібліотеки закладу. Цикловими комісіями 

та кафедрами коледжу проведені різноманітні заходи: зустріч 

з письменницею Дарою Корній, поетична година «До тебе, Україно, 
струна моя озветься», флешмоб «Леся Українка в перекладацькому 

дискурсі», усний журнал «Сторінками життя Лесі Українки», лялькова 

інсценізація казки «Біда навчить», круглий стіл «Волинь у творчості Лесі 
Українки», виховний захід «Межа трьох континентів… Леся Українка в 

листах і поезії», дебатна гра «Леся Українка в сучасному освітньому 

просторі». За ініціативи циклової комісії психолого-педагогічних 

дисциплін коледжу власноруч створені та підготовлені до друку 

викладачами рукописи улюбленої поезії Лесі Українки. 
Викладачі коледжу долучили здобувачів педагогічної освіти до 

наукових досліджень життя і творчого доробку Лесі Українки. В рамках 

V Всеукраїнської студентської науково-практичної онлайн-конференції 
«Волинська весна: перші паростки науки» працювала секція «Леся 

Українка в контексті національного та світового вимірів», а 

VII міжвузівського науково-практичного онлайн-семінару – секція «Леся 

Українка: класична та сучасна інтерпретація світоглядних цінностей». 
В цих заходах взяли участь молоді науковці.  

Важливою подією стала зустріч студентів та викладачів коледжу з 

групою фахівців Волинського національного університету імені Лесі 
Українки на чолі з ректором Анатолієм Цьосем. Колеги презентували та 

передали бібліотеці закладу повне академічне зібрання творів Лесі 
Українки в 14 томах, видане Українським інститутом книги. 
Адміністрування роботи з підготовки текстів здійснювали науковці 
університету. Зі словами вдячності звернувся до них Петро Бойчук, ректор 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради. 
Святкові зустрічі, проведені в коледжі, сприяли більш повному 

осмисленню працівниками та здобувачами вищої педагогічної освіти 
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палітри творчості поетеси українського та світового визнання, її таланту, 
неймовірної сили волі, гуманізму та високого патріотизму. 

У рамках ювілейного року в області та Луцьку передбачені заходи 

для різних категорій мешканців: вистави для дітей та дорослих, зустрічі 
з волинськими поетами, мистецькі акції, творчі звіти аматорських 

колективів. У бібліотеках проходять і проходитимуть «книжкові 
виставки, тематичні полиці, онлайн-виставки, лекції, години-присвяти, у 

музеях – експозиції, що висвітлюють життя і творчість Лесі Українки. 
Також у закладах освіти області відбуваються тематичні виховні та 

інформаційно-просвітницькі заходи: конференції, лекції, бесіди, диспути, 
години спілкування, літературно-музичні композиції, вечори поезії, 
педагогічні читання для вчителів предметів гуманітарного циклу» [1]. 
До послуг учнів та студентів запропоновані планові екскурсії до садиби-
музею Лесі Українки в селі Колодяжному та театралізована екскурсія по 

меморіальних будинках Косачів «Колодяжне, то, власне, дома…». 
Це сприяє кращому пізнанню Лесиного світу, в якому починала творити 

в нашому краї, розширенню та поглибленню розуміння Лесі Українки як 

особистості та представника української культури.  

Спільно з Національною спілкою театральних діячів України в другій 

половині 2021 ювілейного року в Луцьку заплановане проведення 

заключного етапу XXV Всеукраїнського конкурсу професійних читців 

«Лесина осінь». Жителі України та зарубіжжя зможуть взяти участь у 

IX Міжнародному фестивалі українського фольклору «Берегиня», 
IIІ етнофестивалі «На гостини до Лесі», конкурсі хорового мистецтва. Вони 

зберуть кращих прихильників могутнього слова і справи Лариси Косач. 
Під час заходів, які вже пройшли, і будуть проходити протягом 

ювілейного 2021 року ми відкриваємо нові грані Лесі Українки, людини, 
яка возвеличила нашу землю своїм розумінням епохи і ставленням до 

неї, була віддана справі, якій присвятила своє коротке, але таке яскраве 

та насичене літературне життя.  

Постать Лесі Українки займає чільне місце в серцях наших краян. 

Науковці, освітяни, представники культури Волинської області та 

Луцька докладають багато зусиль для більш глибокого пізнання та 

пропагування її творчості. Про це свідчить різноманітність тематики 

заходів, орієнтованої на різні вікові групи населення в честь ювілею. 
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Зустрічі з творчістю видатної мисткині відбуваються на високому 

науковому рівні, сприяють розумінню волинянами ролі Лесі та її родини 

в розвитку національно-культурного поступу нашого краю. Жителі 
роблять багато для збереження та примноження пам’яті про славну 

дочку українського народу. Численні публікації наукових досліджень 

показують, що педагогіка родини Косачів, на якій виховувалася і 
розвивалася поетеса, актуальна нині, в час реформування освіти України 

на засадах національних традицій та європейських цінностей. 
Леся Українка живе і буде жити у серці кожного волинянина, хто розуміє 

і любить її творчість, хто вчиться на її життєвому досвіді мужності, 
стійкості, нескореності, відданості своєму народові, хто прагне 

до багатогранності та подолання труднощів, до єднання культур 

у світовому вимірі. Проведені численні наукові дослідження, але 

залишається місце для відкриття нових граней особистості та творчості 
Лесі Українки, прояву нашої любові, поваги та шани.  
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Висвітлюються окремі фрагменти революційної діяльності представників 

родини Косачів та дії репресивно-карального апарату самодержавства, спрямовані 

проти них. 

Ключові слова: Косачі, політична поліція, жандарми, стеження, український 

рух, революціонери. 

 

Лесю Українку прийнято зображати лише митцем, що боровся за 

визволення свого народу словом. Між тим, вона була ще й активним 

учасником революційного руху, причому служила революції не лише 

власним письменницьким талантом. Але це – тема окремого 

дослідження. Її шлях у революцію був геть не випадковим, адже туди її 
вели навіть звичайні побутові, родинні зв’язки. І саме революційне 

оточення Лесі було настільки широким, об’ємним та різноманітним, що 

це потребує ґрунтовного монографічного розгляду. Втім, було воно 

соціалістичним, а нині про лівизну українства згадувати якось не 

прийнято. Серед масштабних публікацій на цю тему можна згадати лише 

твір А. Диби [1, с. 10]. 
Отож, увесь родовід Лесі вів її у революцію. Починаючи із діда по 

матері – декабриста. Безперечно, якщо і не ворогами режиму, то 

опозиційними до нього були й інші члени родини, без огляду на політичні 
симпатії та антипатії. Бо ж були активними українцями. А як дотепно 

зауважила М. Чашук, у Російській імперії політично благонадійних 

українців в принципі бути не могло. Закономірно, кожен, хто називав себе 

українцем, був у полі зору політичної поліції і та на нього мала 

матеріал [2, с. 29]. Відтак, характеризуючи, як неблагонадійного. В одному 

з документів відверто зазначалось, що усі Косачі привертають до себе 

увагу властей. Справжнє генеалогічне дослідження у свій час провів 
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легендарний жандармський генерал О. Новицький. «Копаючи» під 

П. Косача (батька Лесі) він зібрав «компромат» на усю родину, не 

оминувши навіть найвіддаленіших родичів. Звісно тих, хто був 

неблагонадійним. А їх було чимало. Передусім – дружина, за якою слід 

було організувати спостереження, адже вона, мало того, що українофілка, 
то ще й сестра Драгоманова. Мав Петро Косач і небезпечних сестер, про 

яких йтиметься нижче. Були й кумедні пасажі. Зокрема, Новицький згадує 

двоюрідну сестру, котра була троюрідною сестрою іммігрантів – братів 

Байдаковських, що, безумовно, було вкрай підозрілим і потребувало 

нагляду. Пильний жандарм згадав навіть Миколу Косача – офіцера лейб-
гвардії Ізмайловського полку, «відкопавши» у нього брата Павла, котрий 

перебував на засланні в Тобольській губернії [3, арк. 278]. Отож, у цій 

публікації ми у загальних рисах і подивимось на родину Косачів крізь 

призму царської політичної поліції. 
Як відомо, першого вірша, написаного у 1880 р., Леся присвятила 

своїй тітці, засланій у Сибір. Навколо цієї постаті нині нагромаджено 

чимало міфів. Зокрема, в одному із графоманських творів, згадується про 

її причетність до народовольчого руху, з чого робиться висновок про неї, 
як про небезпечну терористку та оспівується законність Російської 
імперії [4].  

Мова йдеться про Олену Косач. Вона дійсно була заслана. Але до 

виступів відношення не мала. На відміну від сестри Ольги, котру 

підозрювали у причетності до замаху на чиновника – такого собі 
Гориновича, здійсненому в Одесі. Іншою підозрюваною у цій справі була 

А. Макаревич (уроджена Розенштейн). До речі – доволі відома постать у 

народовольчому русі.  
Так от, переховуючись від жандармів, вона прибула до Києва, де й 

жила на нелегальному становищі, очікуючи можливості для втечі з країни. 
Та для цього потрібні були надійні документи. Їх і забезпечили сестри 

Косач, пожертвувавши собою. Ольга отримала паспорт на власне ім’я, 
передала його Олені, а та – товаришці по боротьбі [5, арк. 5].   

До речі, це вже було не перше зіткнення Ольги Косач із законом. Ще у 

1872 р. з Чернігівщини її вже висилали у Костромську губернію за агітацію 

під час земських виборів, «шкідливий» вплив на селян і взагалі 
неблагонадійність. Олена ж – колишня слухачка повивального мистецтва 
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при університеті і наглядачка Дитячих притулків у Києві в 1876 р. вступила 

до товариства «партії «Бунтарів» (в усякому випадку, так її називали 

жандармські джерела). Про саму організацію жандарми дізнались вже 

кілька років по тому, продовжуючи вивчення діяльності Косачів.  
Нас не повинно вводити в оману слово «партія». Це швидше групи 

однодумців, різні течії народовольчого руху. Але серед них були й такі 
видатні постаті, як В. Дебогорій-Мокрієвич та Н. Гольденберг, котрі 
залишили про О. Косач захопливі відгуки. Як з’ясувалось, у 1879 році та 

бунтарка утримувала так звану Комуністичну кватиру для нелегалів. 
Та й взагалі, характеризувалась як «особистість начитана, розвинута, 
крайнього ліберального напрямку, що не визнає нічого святого». 
З роботи вона була звільнена за особистим розпорядженням Шефа 

жандармів Мезенцева [3, арк. 277; 6, арк. 1–2; 5, арк. 8 зв.]. 
На жаль, Макаревич не повезло. Зближення Росії і Франції 

негативно вплинуло на долю багатьох революціонерів. Тож вона, хоча і 
змогла втекти із Росії, ув’язнення не уникнула. Невдовзі із тим 

паспортом вона була затримана в Парижі, на квартирі секретаря 

Бакуніна Коста, і вислана із країни [5, арк. 8 зв.]. 
На долю сестер Косач це вже не вплинуло. Через нестачу доказів 

щодо можливої причетності до замаху на Гориновича, справу було 

припинено. Звісно, доказів було недостатньо лише для відкритого 

судового процесу, але відтепер поліція розпочала за ними ретельне 

стеження і вже у 1879 році зібрала інформацію про близькі стосунки із 

неблагонадійними особами. На той час поліція ще працювала 

примітивно. Щось дізнавалась і відразу розпочинала робити обшук. 
У даному випадку обшук нічого не дав, але зважаючи на підозрілі 
знайомства за розпорядженням Шефа корпусу жандармів та рішенням 

Особливої наради Олену вислали у Тобольську губернію. Причому і місця 

заслання мінялися. На початку її вислали до Турінська, а потім – в 

Ялуторовськ. Там вона вийшла заміж на іншого політично засланого – 

«чорнопередільця», міщанина П. Тесленка-Приходька [5, арк. 8]. Ще один 

виклик. Потомственна дворянка одружується із людиною нижчого стану. 
У цьому шлюбі у них народився син Юрій – інженер, винахідник і, 

звичайно, революціонер. Один із видних діячів есерівського підпілля, 
проти якого політична поліція задіяла увесь арсенал. Його ім’я часто 
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знаходиться в епіцентрі жандармських розслідувань. Про його подальшу 

цікаву і трагічну долю можна прочитати у статті Н. Артамонової [7, арк. 35; 
8, арк. 34–35; 9]. 

Після відбуття заслання вона на якийсь час приїздила в Україну, 
спричинивши спалах паніки у місцевої адміністрації. Зокрема, 
Чернігівський губернатор отримав припис про встановлення за нею 

нагляду, однак, не міг зрозуміти, з якої причини. Звісно, розпорядження 

він старанно виконав, вчасно згадавши про циркуляр МВС № 1365, 
згідно з яким потрібно було стежити за усіма, хто відбув заслання. 
Поліція ретельно відслідковувала, куди та ходила і їздила, з ким 

зустрічалась, доповідаючи генерал-губернатору, а той інформував МВС. 
Потім така ж метушня здійнялася у Волинській губернії, до котрої вона 

також навідалась. Як би то не було, ненадовго відвідавши родичів, та 

повернулась до Сибіру, до чоловіка [3, арк. 12]. Щоправда, неумисно 

завдавши проблем братові Петру. 
Негайно після її від’їзду Петру Косачу довелось давати пояснення 

про свою підозрілу родичку. Протягом червня-вересня 1887 р. він, 
вже голова Луцько-Дубенського мирового з’їзду, писав пояснювальні 
безпосередньому керівнику, генерал-губернатору та у Департамент 

поліції підтвердивши, що сестра дійсно гостювала і що поїхала до 

чоловіка. Заодно заспокоїв чиновників, що мова про поселення у його 

помісті в Ковельському повіті не заводилась, про що і просив 

доповісти [3, арк. 10–11, 17]. 
Друга сестра якийсь час жила на Волині, причому місцевим 

жандармам довелось збирати про неї інформацію з нуля. Це добре 

характеризує рівень координації у тогочасних спецслужбах. Показовим є й 

інший момент. Передусім, начальник Волинського ГЖУ пишучи про 

стеження за нею, підтверджував, що вона дійсно є сестрою П. Косача. Тобто, 
головним об’єктом у нишпорок була не революціонерка, а її брат. До речі, і 
вищезгаданий документ про підозрілих Косачів, пов’язаний якраз із 

стеженням за ним. 5 липня 1882 р. V стіл 3-го відділення Канцелярії 
генерал-губернатора, за поданням Департаменту державної поліції, навіть 

розпочав справу про сумнівну благонадійність П. А. Косача і тривала вона 

аж до 23 вересня 1887 р. За дорученням Волинського губернатора її вели 

Луцький і Дубенський повітові ісправники. Що там вони знайшли, нам, 
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на жаль, не відомо. Але вже 29 липня 1882 р. товариш міністра внутрішніх 

справ П. Оржевський повідомив канцелярію генерал-губернатора про те, 
що, на його думку, «в інтересах державної поліції» нагляд варто 

продовжити [5, арк. 1, 3; 10, арк. 23]. Цілком імовірно, що нічого не знайшли 

і генерал-губернатор, будучи переконаним у лояльності підлеглого, 
попросив про зняття нагляду, отримавши відмову. 

Тож для того, щоб наповнити справу хоча б якимсь матеріалом, 
взялися за його дружину – сестру відомого емігранта Драгоманова. 
Допомогли і жандарми, переславши наявну у них інформацію. 
Як з’ясувалось, у 1886 р., займаючи посади предводителя дворянства і 
голови з’їзду у Новоград-Волинському повіті, Косач співчутливо 

висловлювався про український рух і через волосного писаря 

Лободовського поширював серед народу книги українською мовою. 
Поширення книг серед народу вже вважалось достатньо небезпечним 

діянням, а те, що вони були українською, посилювало «провину». Врешті, 
за клопотанням начальника ГЖУ, губернатор своїм наказом перевів його 

в Луцьк [5, арк. 4]. Саме тоді й зробивши вищезгадану примітку: «взагалі 
сімейство Косача постійно звертає на себе увагу властей».  

Забігаючи вперед, зауважимо, що у серпні 1904 р. Департамент 

поліції розпочав розшуки загадкового революціонера «Л. Брідо», 
респондента Миколи Косача (брата Лесі Українки). Вийшли вони на 

нього в результаті перлюстрації, причому, її аналіз дозволяє 

стверджувати, що прізвище Косач перебувало у так званому «алфавіт». 
Тобто, доглядались усі листи, що відсилались ними, або 

отримувались [11, арк. 5]. 

Переведення нічого не дало. У тій же довідці зазначається, що його 

дружина зблизилась із волосними старшинами і писарями, таким чином 

здобувши вплив на місцеве населення. Що цікаво, про якісь 

неблагонадійні розмови тут не йдеться, але вже сам факт спілкування 

потомственної (ба, навіть стовбової – Б.Б.) дворянки із селянами 

виглядав вкрай підозрілим [5, арк. 4 зв.]. 
А от того, на що варто було звернути увагу, ані жандарми, ані 

поліція не бачили. У цікавому листуванні Олени Пчілки, опублікованому 

у 1970 р., ми знаходимо чимало про методи цензурної боротьби з 

українським словом, які вона описує своїм адресатам. Закономірно, 
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знання методів роботи ворога допомагало боротьбі з ним. Та як на це 

реагували спецслужби, нам не відомо. Їх видимі дії найбільш яскраво 

проявлялись при перетині кордону, де робилося все, щоб неросійське 

друковане слово не потрапило до країни. В усякому випадку, не 

завозилось неблагонадійною особою. Так, в Олени Пчілки одного разу 

були відібрані німецька книга з нотами Бетховена та збірник віршів 

італійською. Причому, остання була придбана в Одесі, але на ній не було 

російського штемпеля. Пишучи про це Ользі Франко, вона висловила 

задоволення з приводу того, що не брала українських книжок. 
А найбільш показовим є підсумок. Про те, що огляд в Радзивилові вже 

проходив не із такими вимогами як раніше. Тобто, раніше було ще 

гірше [12, с. 74, 111]. 
Задля справедливості слід зауважити, що австрійська влада 

українського руху побоювалась анітрішки не менше, ніж російська. Коли 

у січні 1891 р. Олена Пчілка, супроводжуючи хвору доньку на операцію 

до професора Більрода у Відень, проїздила Львів, місцева поліція, 
дізнавшись, що у місті перебуває сестра Драгоманова, негайно затримала 

обох жінок для перевірки документів та допиту. Нічого жахливого вона 

не почула. Ті всього лиш зупинились на відпочинок. Стеження тривало 

доти, доки вони не виїхали.  

Певною мірю це можна пояснити короткочасним потеплінням у 

взаєминах між Австрією та Росією. У тому ж таки Відні письменниці 
хотіли побачитись із братом та дядьком. Але дізнавшись про звернення 

російського уряду щодо емігрантів, його від такої поїздки відмовили, 
наголосивши, що «при тому ж пішла велика дружба між російським 

урядом і австрійським». Хоча, повертаючись до львівської історії, можемо 

її охарактеризувати і як прояв боротьби між українським та польським 

рухами. Адже донесення поліцейського чиновника Кшачковського було 

написане польською мовою. Тобто і сам він, і той чиновник у 

Намісництві, котрому він доповідав, були поляками [12, с. 66, 76]. 
Повертаючись до Росії, зазначимо, що її спецслужби так довго вели 

стеження за Оленою Пчілкою, що у їх уяві вона й справді перетворилась 

на вкрай небезпечну особу. Настільки, що навіть організації, у яких вона 

брала участь, в уяві властей перетворювались на небезпечні. Як це, 
наприклад, мало місце з Київським літературно-артистичним 
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товариством, для ліквідації якого владі довелось інспірувати, без 

перебільшення, брудну чорносотенну провокацію, а поліції – вдатись до 

фальсифікації матеріалів [13, арк. 1; 14, арк. 1, 7 зв.]. Звісно, причина тут 

криється не в самій Олені Пчілці, а в травлі українського руху, але не 

можемо не зауважити, що згодом у викладенні «компромату» на 

неблагонадійних чиновників, якщо ті у свій час брали участь у роботі 
КЛАК, це обов’язково зазначалось. Причому підкреслювалось, що серед 

його організаторів була О. Косач (Драгоманова) – «сестра революціонера і 
малоросійського сепаратиста».  

Попри все, жандармська інформація чомусь була дещо 

поверхневою. Наприклад, у довідці Київського ГЖУ початку 1901 р. про 

родину Косачів, про 51-річну Пчілку зауважується, що їй 40 років. Більше 

того в наступному повідомленні, відісланому у Департамент поліції 
18 березня 1901 року в згадці про Ларису Косач зазначили, що це саме 

вона і «Леся Українка», і «Олена Пчілка». Просто, під першим 

псевдонімом вона займається політичною діяльністю, а під другим – 

літературною. Тобто, сплутали матір і дочку, та ще й вважали, що перша 

відома в українських колах лише завдяки родинним зв’язкам 

із Драгомановим. Про те, що вона теж письменниця жандарми не 

здогадувались [12, с. 151, 153]. 
Та предметно, з усією силою вони на неї обрушились аж із 

закінченням Першої російської революції. З її ж початком їх увага знову 

повернулась до П. Косача. Влада була відверто налякана революцією, тож 

стала звертати посилену увагу на лояльність чиновників. Так, у 1906 р. 
генерал-губернатор отримав цілком таємного листа від міністра 

внутрішніх справ із переліком підозрілих осіб власної канцелярії. Як вже 

згадувалось, дехто із них у розряд підозрілих потрапив через участь у 

КЛАК, «Киевской старине» тощо. Звісно, у врівноваженої людини такий 

компромат міг викликати лише посмішку, і вже за цими підозрами ми 

можемо судити про істерику вищих кіл імперії та їх страх перед усім 

українським [13, арк. 1]. 

Найбільше претензій було до колишнього чиновника з особливих 

доручень Косача. «Компромат» на нього також сходився до дружини – 

члена літературно-артистичного товариства, «Киевских откликов», 
«Киевской старини». Причому, міністр не вказав просто на наявність 
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компрометуючих матеріалів з проханням провести перевірку, а 

перерахував буцімто конкретні факти, зазначивши, що їх потрібно 

перевірити [13, арк. 1 зв.]. 
Дуже цікавим є чорновик відповіді, у якому відчувається 

неприховане роздратування високопосадовця. Він ледь не лає міністра, 
але врешті викреслює усі нетактовні вислови і в підсумку коректно 

зауважує, що для підозр немає жодних підстав. Косачу ж він не просто 

дав схвальну характеристику, а й дописав численні вставки. В результаті 
вийшло наступне. Ні в яку політику він не плутається і нічим 

радикальним ніколи не займався. Єдине, в Києві він вважається великим 

українофілом. Є чи не є не уточнює, просто вважається. Як хочеш, так і 
розумій, тим більше у 1906 р. українофільство вже офіційним злочином 

не було [13, арк. 2–6]. 
Вражаюче, але у відповідь міністр фактично став вибачатися та 

пояснювати, що інформацію отримав від особи, котра перебуває на 

державній службі в Києві. Але відповідь генерал-губернатора, мовляв, 
його задовольнила і заспокоїла, тож він вважає питання вичерпаним і 
справі значення не надає. Тобто, революційні події істотно змінили і 
ієрархію взаємин. Міністр внутрішніх справ негайно «піджав хвоста» 

після «грізного рику» генерал-губернатора, котрому наважився 

вказувати на неблагонадійність його ж оточення. Паралельно перевівши 

стрілки на когось із чиновників [13, арк. 7]. 

Але вже в жовтні того ж року канцелярія генерал-губернатора 

отримала вже конкретний запит від МВС стосовно П. Косача – ліберала і 
народника, уся сім’я якого була сумнівної благонадійності. Зокрема, 
у службових розмовах із селянами Косач висловлювався так, що це не 

могло заспокоїти населення. Та й взагалі, спілкування членів сім’ї Косача 

із селянами відомство вважало небезпечним [13, арк. 11–12]. 
Революція йшла на спад, тож за Косача взялися доволі ґрунтовно. 

Систематичні доповіді про нього став робити Волинський губернатор. Як 

усно, так і надсилаючи письмові, до своїх доповідей, доповнення. 
Причому, для нього самого джерелом інформації доволі часто слугували 

доноси і скарги місцевих поміщиків. Зокрема, наприкінці 1906 р. він 

вказав, що Косач вкрай необережно висловлюється із аграрного питання, 
тож його ідеї збудливо впливають на селян. Більше того, ті ж самі думки 
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висловлювали і члени його сім’ї. Маємо визнати, що тут тривога 

чиновника таки мала сенс. Одне діло, коли аграрні ідеї проповідує 

приїжджий агітатор, інша річ – місцевий посадовець і авторитетна 

людина, «сприяючи бродінню котре на Волині і так помітне через 

революцію і діяльність колишньої Думи». 
Суть розмов зводилась до того, що взаємини, які він вважав 

ненормальними і образливими для селян, невдовзі зміняться і будуть 

вирішені у формі «незгідною із устремліннями уряду і небажаною для 

землевласників». І найбільш показовим є підсумок. Своє повідомлення 

губернатор завершив застереженням, що інформація передана 

конфіденційно, тому офіційного повідомлення генерал-губернатору 

зробити не може [13, арк. 13]. Тобто, чиновник доносив і сам боявся 

розголошення інформації про свої доноси. 
Зрозуміло, П. Косач був авторитетною людиною та ще й генералом, 

тому звичні методи впливу до нього були неприпустимі. Врешті, у 

канцелярії генерал-губернатора визріла нова ідея. Стали виявляти 

надмірну «турботу» про його здоров’я. В одному із документів йшлося про 

те, що через похилий вік він не може виконувати роботу на таких важливих 

посадах як голова з’їзду і предводитель дворянства. Особливо, в очікуванні 
появи землевпорядних комісій, із керівництвом якими Косач міг не 

впоратись [13, арк. 14]. Під цим приводом його й відправили у відставку. 
І вже по тому, було прийняте рішення про розправу з Оленою 

Пчілкою. Включно з її арештом, як редактора і видавця журналу «Рідний 

край». Причому, підшиті до справи картки справляють вражаюче 

враження ілюструючи жалюгідність царської таємної поліції. 
Чому раптом вирішили схопити видавця цілком легального, дозволеного 

і цензурованого журналу, пояснити можна. Справа відбувалась у 1911 р., 
коли до Києва збирався навідатись Микола ІІ. Вірогідно, напередодні 
царського візиту розпочалась «чистка» міста. 

Інша річ, матеріали, на основі яких те здійснювалось. Зазвичай, 
перед проведенням обшуку чи арешту заповнювався спеціальний бланк, 
у якому містився окремий пункт, в якому викладалися дані стосовно 

особи, котру планувалось обшукати чи заарештувати. Нагадаємо, 
заарештувати вирішили Олену Пчілку. Між тим, викладені відомості до 

неї не мали ніякого відношення.  
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Як підставу для затримання зазначили, що у 1903 р. в Петербурзі вона 

дала притулок особі, що перебувала під негласним наглядом поліції, окрім 

того, за агентурною інформацією була видним діячем Ради, а у 1904 р. 
входила в Комісію для боротьби із урядом. Це вже не кажучи про те, що 

було понаписувано про її чоловіка (тут йшлося про М. Кривинюка – Б.Б.). 
Якийсь більш фаховий жандарм, на жаль він не підписався, поверх того 

бланку роздратовано написав: «Ці відомості відносяться до доньки – Ольги 

Косач-Кривинюк» [15, арк. 223]. 
Дійсно, жандармам можна «поспівчувати». Чимало Косачів, усі вони 

літературно обдаровані, політично активні, дотримуються 

демократичних переконань та борються за права України. А у даному 

випадку, ще й обидві – Ольги Петрівни. Та якби там не було, звертає 

увагу той факт, що підставою для арешту слугували події семирічної 
давнини. 

Черговий обшук у Ольги Косач було проведено в лютому 1912 р. 
І тут її, судячи з того, що шукали, знову сплутали з донькою. 
Закономірно, обшук був безрезультатним. Надалі розпочинається 

активне листування між «охранкою» та губернським управлінням, з 

якого ми дізнаємось, що Косач нібито перебувала під негласним 

спостереженням поліції, але так і не дізнаємось, яка з них і що «причина 

якого спостереження, і до якого часу це відноситься відділенню не 

відомо» [16, арк. 20]. У цій відповіді на черговий запит становлять 

інтерес кілька моментів. Ротмістр пише, що серед справ відділення 

зберігається «переписка». Перекладаючи із жандармського сленгу – 

оперативно розшукова справа на О. П. Косач. При цьому він чи то 

ухиляється від викладу здобутих матеріалів, чи то «охранка» не мала 

нічого вагомого. А одне речення геть абсурдне. Виявляється, загальна 

поліція чомусь вела таємний нагляд за особою, що не мала жодного 

відношення до кримінального світу, між тим «охранка», об’єктом якої 
була Олена Пчілка, не знає ані його причини, ані часу. 

А так, загалом, це була звична схема, коли жандарми не виявляли 

нічого забороненого, то просто вилучали усі рукописні папери для 

вивчення, таким чином «зберігаючи лице». Саме так було проведено 

обшук в Ольги Петрівни Косач в ніч на 12 січня 1909 р. Самі обшуки 

проводила поліція, жандармів на них, як правило, не було. 
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Вони прибували вже вранці до затриманих і проводили допит. Сам обшук 

починався приблизно 1–2 години ночі.  
У цьому випадку, судячи із запитань, їх цікавила таки сестра Лесі і 

сама вона1. У будь-якому випадку обидві Ольги Петрівни перебували в 

квартирі. Тож і у випадку плутанини поліція мала пояснення. Та і зять – 

активний революціонер Кривинюк був на місці. Сам П. Косач лежав 

хворий і не вставав впродовж усього обшуку. При чому навіть не 

обурювався. Вочевидь, вже звик. Бо ж якийсь час київська квартира 

Косачів на Маріїнсько-Благовіщінській, 97 в жандармських документах 

фігурувала як явочна квартира соціал-демократів. А. Диба припускає, що 

це пов’язано із діяльністю М. Мережинського, котрий був одним із 

київських агентів «Іскри» [17, арк. 160–161; 1, с. 86]. 
А 3 квітня 1912 року поліція провела новий обшук в Олени Пчілки. 

На той час вона вже жила в іншій кватирі. Причому, поліція вже 

перестрахувалась і підготувала документи на обшук обох Ольг Петрівних 

Косачів. Доповідаючи про результати, околоточний надзиратель Крумін 

звітував, що особисто в Ольги Петрівни Косач – матері нічого виявлено 

не було. Однак при ретельному обшуку у її сховищах (шафах, комодах і т. д.), 
про всяк випадок, було забрано для перегляду кореспонденцію, 
рукописи, замітки, картки, фотографії. Тобто переводячи це на 

нормальну мову, поліція серед ночі залізла до хати, обнишпорила і 
поперевертала все, що можна було, нічого не знайшла, тоді позабирала все 

написане задля звітності. Доньки Олени Пчілки, на її щастя, в квартирі не 

виявилось. Вона перебувала в Катеринославській губернії [18, арк. 18]. 
Дивно вже те, що поліція заздалегідь не знала про її від’їзд. 
Адже в Катеринославі жив і працював її чоловік. До речі, роботу він 

отримав за сприяння Д. Яворницького.  

Отож, поліція вилучила 44 фото, 40 газет, 306 листів, 247 відкриток, 
34 підписаних фото, 32 візитки та 14 рукописів. І якщо вилучення листів 

ще якось можна зрозуміти, то усе інше є дрібним шкідництвом. 
Наскільки важливими були ці докази можна судити із того, що вже 

9 квітня охранка передала приставу 2 тюки, щоб він повернув їх Олені 
Пчілці [18, арк. 18 зв., 20]. 

                                                           
1
  В протоколі зазначено, що Лариса Косач на той час перебувала у Тифлісі. 
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Взагалі, що найбільше вражає у цій історії, то це не факт 

переслідувань, а те, на кого вони були спрямовані. Колись такою 

наполегливою дурістю слуги самодержавства перетворили поміщика-
гедоніста, хоча й схильного до лібералізму О. Герцена на суворого і 
незламного революціонера. Надалі ж така практика була розширена. 
Імперія старанно створювала собі ворогів. Причому, ті ж дії стосовно 

дітей Косачів, включно із Лесею Українкою, такого здивування не 

викликають. Ті змалку знали, з яким режимом мають справу, були готові 
до боротьби і вели її. 

Передусім, сестри Лариси – Ізидора, Оксана (Ксенія), брат Михайло 

і, звичайно, Ольга [19, арк. 246, 249]. Листи сестер Косач по перлюстрації 
проходять серед масиву, присвяченого есерам. Швидше за все тому, що 

одна із них була заміжня із видним есером Кривинюком – незаслужено 

забутій постаті вітчизняної історії. Саме він був «Л. Брідо», «Леонідом», 
«Антоном» і багатьма іншими невловимими революціонерами, котрих 

так і не вполювали жандарми. Щоправда, сам він арештів уникнути не 

зміг. Закономірно, адже це було невід’ємною складовою професійного 

революціонера. Щоб читач краще зрозумів його значення у 

революційному русі, скажемо кілька слів про партію есерів. Ще задовго 

до того, коли широко відомими стали імена Є. Азефа та Б. Савінкова в 

Росії гриміло імя Г. Гершуні. Настільки, що нажаханий Микола ІІ особисто 

пообіцяв озолотити жандарма, котрий того спіймає. Спіймав, як знаємо, 
О. Спиридович, і з цього розпочалась його стрімка кар’єра. А правою 

рукою Гершуні був М. Розенбаум, котрий, вирушаючи у нелегальні 
подорожі, повністю передоручав роботу якраз Кривинюку. Обидва жили 

вони у Львові, звідки найбільш зручно було організовувати переправку 

підпільної літератури в Україну. Разом вони створювали і «Аграрну лігу 

соціалізму» [7, арк. 66, 69–70, 73; 11, арк. 17; 20, арк. 36; 21, с. 40]. 
З усіх Косачів найближчі стосунки він підтримував із Миколою – 

студентом політехнічного інституту та Ольгою – слухачкою 

Петербурзького медінституту. Якщо Микола жандармам до того на очі не 

попадав, то Ольга вже перебувала під негласним наглядом. З усіх інших 

Косачів київським жандармам була відома лише Лариса [12, с. 181–182, 
179; 11, арк. 24]. 
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У своєму знаменитому трактаті С. Нечаєв закликав революціонерів 

не одружуватись, вважаючи, що це перешкоджатиме підпільній роботі. 
Якась логіка у тому була. В усякому випадку, після одруження 

М. Кривинюк дещо знизив свою активність. Щоправда, ані його, ані 
дружину від арештів це не вберегло. Подружжя розроблялось 

жандармами у рамках нелегальної організації, котра у їхньому 

листуванні проходить під назвою «Валентин». Що це за структура, 
вітчизняним дослідникам ще потрібно буде з’ясувати [7, арк. 35].  

М. Косач, хоча й не зазнав таких процесуальних переслідувань, але 

постійно поневірявся, не маючи змоги отримати роботу та зазнаючи 

психологічного тиску. Показово, що він – першокласний агроном, щорічно 

приймався на роботу на час виконання урядових аграрних програм за 

особистим дозволом губернатора і негайно звільнявся по їх закінченні. 
Взагалі ж Колодяжне, у жандармському висвітленні, перетворилось на 

якийсь конспірологічний жупел, осередок сепаратизму і соціалізму, де 

визріває смерть самодержавства. Ні більше, ані менше. Як приклад, можна 

згадати лише одне донесення начальнику Волинського ГЖУ від 25 січня 

1908 р. [7, арк. 74]. А таких були десятки. 
Не менш показовим є і висновок, котрий напрошується після 

ознайомлення з усіма цими документами: самодержавство це не 

врятувало. 
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в освітньому просторі України і Волині 
 
Розглянуто питання вшанування життя і творчості Лесі Українки та 

збереження історичної пам’яті родини Косачів в контексті домашньої освіти, 

навчання та виховання, для чого проаналізовано культурно-освітні та наукові заходи 

з нагоди ювілеїв відомої української поетеси та письменниці та її матері Олени 

Пчілки, організованих і проведених на Волині. 
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170 років від дня народження Олени Пчілки, 150 років від дня 

народження Лесі Українки і 70 років Колодяжненському музею є 

важливими трьома подіями, які стимулюють сучасні дослідження 

спадщини родини Косачів, поглиблюючи наше розуміння освіти, 
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навчання і виховання, які мають лежати в основі кожної української 
родини. Родинне виховання лежить в основі патріотичного виховання, 
що є ідейною складовою формування національної безпеки сьогодні і у 

майбутньому. 
З нагоди 170-річчя від дня народження Олени Пчілки варто 

підкреслити важливість родини Косачів у волинезнавстві. Паломництво і 

звернення до святинь є важливим виховним моментом у житті кожної 
людини і нації. В українців такими святими місцями є Шевченківські на 

Черкащині, на Львівщині – Івана Франка. Таким місцем на Волині, куди 

приходять тисячі українців щороку, є музей в с. Колодяжному 

Ковельського району. Учні, студенти, громадяни різного віку ідуть 

вклонитися пам’яті геніальній дочці українського народу Ларисі 
Петрівні Косач, а вчені, науковці, поети, письменники, митці 
намагаються почерпнути творче натхнення від спадщини родини 

Косачів, де постаті батька, матері і дітей – це творча лабораторія 

виховання особистостей, якими пишається нація. Життя і творчість цієї 
родини є важливою складовою курсу волинезнавства, який 

запроваджений в системі освіти Волинської області. Постійно 

дослідники намагаються відшукати нові й нові факти про родину. 
70 років літературно-меморіальний музей Лесі Українки зберігає 

спадщину цієї родини і популяризує її. Кілька разів змінювалася і 
поповнювалася експозиція, постійно поповнюється фонд новими 

знахідками та експонатами, відкрито філію музею одного твору Лесі 
Українки у Нечимному, де представлена історія драми-феєрії «Лісова 

пісня».  

Поряд з щоденною музейною роботою важливе місце займають 

заходи, які поступово охоплюють все більше тих, хто не байдужий до 

своєї національної культурної спадщини. Про це свідчать постійні 
наукові ювілейні конференції у Колодяжному «Леся Українка та родина 

Косачів в контексті української культури», яких відбулося 5, 
4 конференції – присвячені Олені Пчілці, педагогічні читання, за участю 

педагогів Волинської області у Луцьку і Ковелі, які продовжуються, щоб 

наступні покоління знайомилися з вихованням і навчанням дітей у 

родині Косачів. 
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Великими за представництвом учасників були конференція у 

червні 2014 р. «Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії 
української та світової культури», доповіді і повідомлення якої були 

вміщені у 51-му випуску і подібна у 57-му випуску «Минуле і сучасне 

Волині та Полісся» у 2016 р. 
170-річчя від дня народження Олени Пчілки стало новою віхою у 

переосмисленні цієї непересічної людини: матері, творчої людини, 

педагога і громадського діяча. У Східноєвропейському національному 

університеті імені Лесі Українки, у Волинській обласній науковій 

універсальній бібліотеці імені Олени Пчілки відбулися ювілейні наукові 

конференції, у Ковельській міській гімназії імені Олени Пчілки – 

краєзнавчі педагогічні читання за участю Волинського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти і Волинської обласної 
організації Національної спілки краєзнавців України із залученням 

учителів області та відомих краєзнавців. Можна уявити собі 
масштабність громадської і наукової діяльності Олени Пчілки як 

засновниці дитячої драматургії та етнографа – збирачки народної 

вишивки і член-кореспондента Академії педагогічних наук УРСР. 

Як етнографа її зібрання народних вишивок та орнаментів були видані 
у двох альбомах і можуть сьогодні бути взірцем для створення 

національного вбрання. Один з них, упорядкований В.  Комзюк і 
Н.  Пушкар, складає 31 лист великого формату, де представлені 
вишивки, тканини, писанки. Слід віддати належне музейним 

працівникам і науковцям Волині, які багато зробили для популяризації 
образу Олени Пчілки. Вшанування пам’яті і збереження творчої 

спадщини родини Косачів приваблює фахівців і нащадків. Практично 

жодна нова серйозна наукова, літературна чи журналістська публікація 

про родину Косачів не може обійтись без документів і матеріалів музею 

у Колодяжному.  
Н. Сташенко стала упорядником подарункового комплекту і 

автором літературознавчої публікації «…Та в нас пісні її лишились, 
В яких живе душа жива…», куди увійшли твори Лесі Українки «На крилах 

пісень» та її переклад «Книги пісень» Г. Гейне. Вона також 

упорядковувала 5 томів публікацій наукової конференції до 130-річчя 

Лесі Українки. 
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З 2014 року лесезнавство поповнилося новими виданнями про 

родину Косачів і Лесю Українку. Було перевидано ряд творів, зокрема 

«Лісова пісня», про яку зібрали відгуки і рецензії різних часів В. Комзюк і 
Н. Пушкар. В урочищі Нечимному влаштовано музей цього безсмертного 

твору. У 2020 році ці ж автори представили новий кольоровий путівник 

по музею у Колодяжному. В. Комзюк, Л. Мержвинська, Н. Пушкар 

підготували до видання поему Олени Пчілки «Козачка», де йдеться про 

складну жіночу долю. Волинські сюжети з життя Лесі Українки у вигляді 
краєзнавчих нарисів також підготували В. Комзюк і Н. Пушкар. Творча 

діяльність В. Комзюк і Н. Пушкар була належно пошанована 

Національною спілкою краєзнавців України. У 2012 році їм присуджено 

премію імені академіка Петра Тронька. Втім, вони представили ще одну 

важливу сторону діяльності мами і доньки: у 2015 році з’явилися книги 

Олени Пчілки і Лесі Українки для дітей. 
На музейному святі в Колодяжному у 2015 році було представлено 

Шубертову сонату, до якої доклала свого таланту Олена Пчілка і яка 

звучала для учасників свята. Цей епізод з історії життя і творчості родини 

вказує на важливий зв’язок її із світовою культурою і мистецтвом. 
Не випадково у Колодяжному відбувались і відбуваються різні заходи 

учителів і краєзнавців, журналістів і письменників, спільно з вченими 

Академії педагогічних наук України, на яких розглядалися питання 

виховання дітей і використання народної педагогіки у родині Косчів. 
Таким чином, волинезнавство і лесезнавство завжди поруч, а роль родини 

Косачів і Лесі Українки величезна у національному та патріотичному 

вихованні, у створенні середовища інтелектуального розвитку в краї. 
У 2016 р. за упорядкуванням В. Комзюк, Н. Пушкар, А. Силюка 

вийшла кишенькового формату книга віршів Лесі Українки до 145-річчя 

від дня народження «Слово, моя ти єдиная зброє…», яка була 

підготовлена для воїнів АТО і мала обкладинку у вигляді камуфляжної 
форми. У цих поезіях «звучить любов до України та до волелюбного 

українського народу, тривога та всеперемагаюча віра в його перемогу в 

багаторічній боротьбі за свободу». У читачів книга отримала назву 

«Лесин Кобзар». 
Звичайно, що існує ряд видань, які мають важливе значення для 

вивчення творчої і педагогічної спадщини Лесі Українки і Олени Пчілки, 



 

32 

Матеріали VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки 

але настав час створити багатотомне академічне видання, де музейні 
матеріали з Колодяжного займуть чільне місце. Поруч з ними стоять 

твори, збірники документів і матеріалів В. Комзюк і Н. Пушкар, О. Рисака, 
А. Семенюка, С. Скоклюка та інших не лише волинських науковців і 

краєзнавців, які й сприяли б підготовці такого видання.  

Співпраця з Колодяжненським музеєм надихнула відомого 

лесезнавця Григорія Аврахова видати монографію з науковим аналізом 12-
титомника творів Лесі Українки. Втім, нарешті з’явилося повне академічне 

видання творів Лесі Українки, у появі якого величезна заслуга Волинського 

національного університету. Воно складається з 14 томів:  
Том 1. Драматичні твори (1896–1906). 
Том 2. Драматичні твори (1907–1908). 
Том 3. Драматичні твори (1909–1911). 
Том 4. Драматичні твори (1912–1913). 
Том 5. Поетичні твори. Ліро-епічні твори. 
Том 6. Художня проза. 
Том 7. Літературно-критичні та публіцистичні статті. 
Том 8. Переклади: поезія, проза, драма, публіцистика та інше. 
Том 9. Записи народної творчості. Пісні, записані з голосу Лесі 

Українки. 
Том 10. «Стародавня історія східних народів». Конспекти. Виписки з 

книг. Нотатки та інше. 
Том 11. Листи (1876–1897). 
Том 12. Листи (1898–1901). 
Том 13. Листи (1902–1906). 
Том 14. Листи (1907–1913). 
З презентації книги відомо, що над цими томами працювали 

30 фахівців, знавців творчості Лесі України. Головним центром 

підготовки став Волинський національний університет імені Лесі 
Українки. До роботи залучили також науковців зі Львова, Чернівців, 
Рівного, Житомира, Острога і Києва. 
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УДК 37.018.1(477.82) 

Наталія БОНДАР,  
 учитель української мови та літератури  КЗ ЗСО «Луцький ліцей № 3  

Луцької міської ради Волинської області» 

  

«Година для праці настала!» 
 

Про працелюбність, силу духу й міцну відвагу Лесі Українки  

та інших представників прогресивної інтелігенції України 
 

Присвячено висвітленню працелюбності й сили духу як основних рис, які 

виховували у своїх дітей Косачі. Саме такі риси характеру властиві й найкращим 

представникам української інтелігенції, яка була завжди «світлою силою» в боротьбі 

за нове життя. Авторка стверджує, що постійна активна праця – це сенс життя 

поетеси, завдяки їй вона й стала дочкою Прометея.  

Ключові слова: сенс життя, умови виховання, активна праця, перекладацька 

діяльність, вплив родини на розвиток здібностей, ідеї соціального й національного 

визволення, українські дисиденти, благодійні справи. 
         

       Як буде мур готовий, прийдуть люди 

       І докінчать хати, палати й храми, 
       Під захистом тривким їх праця буде. 
       Тривка й доладна. Ти тоді не будеш 

       Рівнять їх до овечої отари, –  

       То буде впорядкована громада,  
       Народ не гірший від своїх сусідів. 
       Побачиш! 

Леся Українка «Орфеєве чудо» 
 

Гортаючи сторінки Лесиних творів, усвідомлюєш, з якою 

відповідальністю, обізнаністю і сміливістю вона створювала свої поезії і 
драми… А ще вчилася грати на фортепіано, малювала, перекладала твори 

відомих письменників, займалася громадською діяльністю, багато читала і 
мандрувала, доглядала за молодшими сестрами і братами… Мабуть, вона 

знала слова Івана Франка: «Працювать, працювать, працювать і в праці 
сконать!» Як і великий Каменяр, поетеса завжди переживала за долю 

рідного народу, була переконаною, що постійна праця, боротьба за нове 

майбутнє, творення добра для всіх – це смисл людського життя. 
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Такий сенс життя можна пояснити тими умовами, які створювали 

батьки для виховання та розвитку здібностей своїх дітей. Крім того, рід 

Драгоманових-Косачів уславився не тільки іменами Лесі Українки та Олени 

Пчілки. Петро Якович Драгоманов (Лесин дід) писав вірші. Михайло 

Драгоманов – учений, доцент Київського університету, фольклорист, 
критик, публіцист, історик, філософ, економіст, один із організаторів 

«Старої громади» в Києві. Олена Косач, рідна сестра Лесиного батька, 
пробувала свої сили в літературі під псевдонімами Є. Ластівка і Є. Зовиця. 
Старший брат Михайло – учений – фізик, поет і прозаїк, відомий під 

псевдонімом Михайло Обачний. Сестра Ольга (псевдонім Олеся Зірка) – 

перекладачка, літописець родини. Юрій Косач (син брата Миколи) – поет, 
прозаїк, драматург. Оксана Драгоманова (дочка дядька Олександра) теж 

була письменницею, перекладачкою і чи не єдиною жінкою в 

дипломатичному представництві Української Народної Республіки.  
Надзвичайна Лесина працьовитість, звісно, від батьків. Її сестра 

Ізидора Косач писала з цього приводу: «Олена Пчілка – псевдонім, що 

мама придбала собі, як була ще зовсім молода. Тоді молоде подружжя 

(наші батьки) жили у Звягелі на Волині, там часто Ольгу звуть Олена, 
а що мама дуже захопилася збиранням етнографічного матеріалу 

(вишивки, тканини), то наш батько казав, що вона як тая пчілка працює. 
Так, усе життя мама любила пчіл – ці комахи подобалися їй, як символ 

невсипущої праці для загалу. Мама, де жила довгий час, то заводила 

пасіку, хоча б 3–4 вулики, то не задля якоїсь там вигоди, просто їй 

подобалось спостерігати тую доцільну метушню комашок і сам 

буколічний вигляд вуликів» [3, с. 28]. До речі, саме Олена Пчілка 

заохотила Лесю й Михайла займатися перекладацькою діяльністю. 
Навчаючись за програмою чоловічої гімназії, вони ще з юних літ добре 

знали грецьку й латинську, а також французьку та німецьку.  

У 1889 році у листі до брата вісімнадцятирічна дівчина висловлює 

грандіозний задум – створити бібліотечку кращих творів світової 
літератури. У її списку – твори понад 70 письменників, над їх перекладом 

мають працювати члени «Плеяди». Сама ж вона першою приступила до 

перекладу багатьох творів французьких авторів.  
Саме завдяки матері у 1883 році у львівському журналі «Зоря» були 

надруковані й перші вірші Лесі Українки – «Конвалія», «Сафо», «Надія». 
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У Львові в березні 1893 року вийшла й перша збірка «На крилах пісень», 
а в 1899 – друга «Думи і мрії».  

Леся цікавилася історією. У 19 років написала підручник для 

молодших сестер і братів «Стародавня історія східних народів», у якому 

навела багато цікавих паралелей трьохтисячного минулого із сучасністю. 
Згодом Леся зацікавилася філософією, почала писати публіцистику. 

Разом із сестрою Ольгою відвідувала публічні лекції в Київському 

університеті. 
Крім батьків, на світогляд Лесі (її працелюбність та відвагу) 

вплинуло оточення. Михайло Драгоманов, Іван Франко, Михайло Павлик, 

спілкування з родинами Старицьких, Лисенків, Кобилянських… 

Ще з дитинства Леся листувалася з Михайлом Драгомановим, саме 

він став її авторитетним критиком і наставником. 
 Микола Віталійович подобався дівчині своєю діяльною рішучою 

натурою. «Лесі імпонувало в Лисенкові й те, що він, працюючи у сфері 
музикальних звуків, відкладав набік чарівну паличку, брався за перо і 
нещадно батожив, кого треба було відшмагати» [2, с. 177]. 

Багато добрих спогадів пов’язано з родиною Старицьких. «Не було 

жодного приїзду Лесі до Києва, – ще коли Косачі жили на Волині, – щоб вона 

не відвідала хати цієї сім’ї, де зустрічали її з великою радістю…» [2, c. 177]. 
Анатоль Костенко у своїй книзі про Лесю Українку стверджує, що 

український культурний рух кінця ХІХ століття неможливо уявити без 

постаті Михайла Старицького: «Його домівка була в такій же мірі, як і 
Лисенкова та Косачева, театральним і літературним клубом. День і ніч, 
узимку й літом у Старицьких, як і в Косачів, гостювали якісь сторонні люди: 
письменники, артисти, студенти, художники, вчителі та інші діячі 
громадського життя» [2, c. 178]. 

У квітні 1894 року в Києві громадськість відзначала 30-річчя діяльності 
М. Старицького. Привітала його і двадцятитрьохрічна поетеса: «Мені 
судилося і працювати в тяжку добу, і хто зна, чи діжду я кращої! Тому знаю, 
яка тяжка й терниста путь нашого літератора, і через те я можу добре 

розуміти і признавати вашу працю і ваші заслуги. Розумію і те, що моя 

власна робота була б мені тричі тяжча тепер, якби прийшлось працювати 

на непочатому перелозі, на неораній ниві. І коли наше слово зросте і 
зміцніє, коли наша література займе почесне місце поряд із літературами 
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інших народів, – я вірю, що так воно буде, – тоді, спогадуючи перших 

робітників, … люди, певне, спогадають добрим словом ваше ймення» [2, с. 178]. 
Наприкінці свого життя в останньому листі до Людмили 

Старицької-Черняхівської Леся написала, ким для неї були ці корифеї 
української культури. Вона розуміла, що їхня діяльність вимагала не 

тільки великої праці, а й рішучості, самовідданості, навіть героїзму. А що 

мали за це, які нагороди? Негласний нагляд поліції, арешти, поневіряння 

на засланні. А вдома часто голод і злидні.  

Століття минуло для українських культурних діячів, але  

  Ніхто їх не брав під свою оборону, 

  Ніхто не спускався з найвищого трону, 

  Щоб їм уділяти хвали. 

  Чола не вінчали лавровії віти, 

  Тернів не скрашали ні злото, ні квіти. 

Так написала Леся у вірші «На столітній ювілей української 
літератури», готуючись до національного свята – річниці виходу в світ 

«Енеїди» Івана Котляревського. 
Провідними ідеями в Україні майже в усі історичні часи були ідеї 

соціального й національного визволення. Вони породжувалися насамперед 

нестерпним колоніальним режимом, у якому країна перебувала впродовж 

багатьох століть. Особливо це стало проявлятися в період польського та 

російського поневолення. Політика цих урядів, зокрема заборона 

української мови, освіти, культури, викликала в населення обурення і 
призводила до виступів, бо волелюбність українців вимагала свободи й 

самоуправління. Тому прогресивна інтелігенція виношувала думки 

громадянської непокори й національного розвитку. Так, у середині 
ХІХ століття молоді вчені і письменники: М. Костомаров, П. Куліш, М. Гулак, 
В. Білозерський, Т. Шевченко, – створили Кирило-Мефодіївське товариство 

з метою визволення рідного народу. Хоча всі його учасники були покарані, 
проте їхні ідеї не пропали марно, а творчість Кобзаря стала естетичним і 
громадянським прикладом навіть у контексті світової літератури.  

Хто став на дорозі до нового життя на початку ХХ століття? Чи на 

зміну організаторам великого визволення прийшли люди яснішої думки і 
більш практичної дії? У цей час пожвавлюється національний рух: 
розширює свою діяльність «Просвіта», засновуються товариства «Січ», 
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«Сокіл», друкуються періодичні видання в Галичині, на Буковині, у Відні та 

Будапешті. Пише свої твори й Леся Українка – «Одержиму», «Вавилонський 

полон», «На руїнах», «Осінню казку», «Кассандру», «Бояриню». Вона ніколи 

не цуралася праці, нових планів, а однією з улюблених її тем є вічне 

змагання молодого зі старим, передового з консервативним.  
Саме до активної праці поетеса закликала своїх товаришів у листі, 

написаному з Софії, мабуть, після дискусій з Михайлом Драгомановим і 
його друзями, що часто відвідували хворого дядька: «Скажіть, мої 
товариші, чому не чутно вашого голосу, тим часом, як усяка «темна сила» 

не боїться здіймати його прилюдно? Невже для нашої країни не настав 

час, щоб виявила себе сила світліша? Ви знаєте, панове товариші, що вся 

робота над освітою й обороною прав галицького люду лежить на плечах 

двох- трьох людей…, на них же лежить і прилюдна боротьба за нашу, 
українську, справу. Чи ж не пора нам, товариші, взяти хоч яку частку їх 

праці на себе?..» [2, с. 142–143]. 
У середині ХХ століття «силою світлішою» стали українські 

дисиденти, В. Симоненко, І. Драч, І. Світличний, Є. Сверстюк, Ліна 

Костенко, Алла Горська, що відкрито виступили проти тоталітарного 

режиму, не сприйняли його псевдоцінностей і псевдоідеалів. 
Віру в людину і її нове життя вони вбачали у щирій любові до 

України, у вільному виборі розвиватися самостійно. А поезії 
В. Симоненка несли якийсь особливий новітній «шевченківський» дух. 
Молоді і творчі, освічені й активні шістдесятники мали власну думку про 

правду й історичну пам’ять, сповідували справжні морально- етичні 
цінності в житті та літературі. Їхня юність закінчилася разом з арештами, 
та праця теж не пропала марно. Інтелігенти-гуманісти, змагаючись 

з режимом за нове майбутнє, здійснили справжню революцію в 

найрізноманітніших мистецьких сферах – у малярстві, літературі, кіно. 
Життя в Україні на початку ХХІ століття складне й суперечливе, 

закони не досконалі. Сьогодні слід бути активними громадянами, 
розбудити совість і волю, як це зробили взимку 2013–2014 років учасники 

Майдану – сильні, сміливі герої. Щодня ризикуючи життям, воюючи з 

російськими найманцями, змагаються за нове майбутнє наші юнаки на 

сході України. Самовіддано працюють волонтери – добрі, чуйні люди, 
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яким відомий дух змагання, які, незважаючи на труднощі, вчать інших 

бути терплячими й наполегливими, бо шлях до нового життя не є легким.  
За життя і Леся Українка зробила чимало благодійних справ. 

Зібрані на лікування в Єгипті гроші вона віддала на етнографічну 

експедицію, яка мала записати народні думи, внесла свою лепту і в 

побудову пам’ятника Іванові Котляревському. 
Потрібно братися всім «до роботи», не стояти осторонь проблем 

суспільства. Коли кожен поєднає в собі духовне багатство з бажанням 

працювати, обере активну життєву позицію (до цього й закликала Леся 

Українка), то ми, все-таки, зможемо дорівнятися до європейських країн, 
які стоять на крок уперед від нас. 
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Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» 

виступає як сучасний освітній заклад на Волині, центр науково-дослідної 
роботи професорсько-викладацького складу і студентства та культурно-
просвітницької діяльності на теренах Південно-Західного Полісся. 

Інституту на сучасному етапі розвитку притаманні 
багатопрофільність і багаторівневість професійної підготовки – 

можливість отримати вищу освіту з восьми спеціальностей: спеціальна 

освіта; фізична терапія, ерготерапія; право; туризм; комп’ютерна 

інженерія; соціальна робота; інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа; фінанси, банківська справа та страхування. Здобувачі освіти 

мають реальну можливість продовжити навчання в магістратурі за 

4 спеціальностями: право; інформаційна, бібліотечна та архівна справа; 
спеціальна освіта; фізична терапія, ерготерапія. Окрім того, інститут є 

осередком підвищення кваліфікації/стажування науково-педагогічних 

кадрів, видання наукової, навчальної та методичної літератури та 

здійснення міжнародних зв’язків. 
Складова частина освітнього процесу – залучення здобувачів до 

різнопланових заходів наукового та виховного характеру як в інституті, 
так і за його межами. Адже студентські роки – це не просто навчання, 
написання курсових та дипломних робіт, а насамперед час, коли 

намагаєшся осягнути все: підготуватися до занять, добре відпочити, 
бути учасником наукових, розважальних заходів. Індивідуальність 

кожного студента проявляється щодня, щогодини, щомиті не лише в 

аудиторіях, а й у позанавчальний час.  

Для нас, викладачів, важливо зрозуміти студента, його життєві 
принципи, цілі, світоглядні позиції і дати можливість йому реалізуватися 

як особистості. Співпраця та партнерські стосунки між викладачами і 
студентами інституту ґрунтуються на засадах взаємної поваги, 
вимогливості та розуміння, в основі яких лежить високий рівень 

мотивації до навчання. Здобувачі вищої освіти дуже цінують людяність, 
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отримані знання та набутий досвід в процесі спілкування з викладачами, 
адже навчання – це не лише безтурботність, а й повсякденні проблеми 

дорослого, самостійного життя сучасної молоді. Саме тому, студентське 

життя протягом навчального періоду наповнене різноманітними 

заходами: культурно-історичними годинами, участю в конкурсах, 
олімпіадах, науково-практичних семінарах, круглих столах та 

різнорангових конференціях.  
Особливого національно-патріотичного колориту надало усім 

формам роботи зі студентами відзначення в Україні 150-річного ювілею 

від дня народження видатної української поетеси, драматурга, 
перекладачки та громадської діячки – Лесі Українки. На цьому 

акцентувалась увага в освітньому процесі та позанавчальній діяльності 
викладачів та студентів усіх спеціальностей.  

Кафедрою інформаційної діяльності та туризму інституту спільно із 

заступником з наукової та методичної роботи інституту було розроблено 

план заходів з вшанування пам’яті славної дочки українського народу, 
тендітної тілом та сильної духом жінки, яка всім своїм життям подала 

приклад незламності, патріотизму, відповідальності та неперевершеної 
талановитості [додаток 1]. Заплановані інститутом заходи стали лише 

початковою ланкою шанування пам’яті волелюбної волинянки, справжньої 
української аристократки з винятковим мистецьким обдаруванням 

протягом 2021 року, проголошеного Роком Лесі Українки. Інститут 

активно долучився і до загальноміських та обласних заходів, які 
організовувалися державними та громадськими установами та 

організаціями. 
«Геній тендітної незламності» – літературна година, проведена для 

студентів 3 курсів усіх спеціальностей інституту, на якій до їх уваги було 

представлено короткий огляд літературної діяльності Лесі Українки, 
декламування уривків літературних творів поетеси студентами 

спеціальності інформаційна, архівна та бібліотечна справа та відеоряд-
презентація «Феномен таланту Лесі Українки». Саме з останньої присутні 
мали можливість побачити в ніжній, тендітній та хворобливій жінці 
велику поетесу-лірика, геніального драматурга, талановитого прозаїка, 
перекладача, блискучого літературного критика, невтомну збирачку та 

дбайливу цінительку фольклорних скарбів.  
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Вікторина «Що я знаю про Лесю Українку?», переможцями якої 
стали студенти 3 курсу спеціальності право, дозволила продемонструвати 

присутнім викладачам та студентам глибокі знання життя та творчості 
Лесі Українки. 

Окремо слід відзначити книжкову виставку, сформовану із власних 

бібліотечних фондів та представлену в інститутській бібліотеці. 
Здобувачі вищої освіти та професорсько-викладацький склад інституту 

мав можливість познайомитися з творами: Костенко А. Леся Українка: 
художньо-документальна біографія. Київ: Дніпро, 1985. 394 с.; Скоклюк С. 
А. Олена Пчілка: роман-ессе. Луцьк: Надстир’я, 1999. 252 с.; Скоклюк С. А. 
Нечімле: повість. Луцьк: Надстир’я, 2004. 184 с. тощо. Перлиною 

інститутської виставки стало Повне академічне зібрання творів Лесі 
Українки в 14 томах, презентація якого авторами та укладачами, 
науковцями Волинського національного університету імені Лесі 
Українки відбулась в інституті та сколихнула інтерес до творчості 
поетеси. Саме таке поповнення бібліотечного фонду дало можливість 

усім бажаючим більш докладно ознайомитися не лише з літературною, 
перекладацькою, науковою діяльністю поетеси, але й пізнати її як дочку, 
жінку, громадського діяча. 

Під час відвідин Волинського академічного театру імені 
Т. Г. Шевченка та перегляду драми-фентезі «Лесина містерія», режисером 

і постановником якої є заслужена артистка України Світлана Органіста – 

виконавиця головної ролі, викладачі та студенти мали можливість не 

лише ознайомитися з уривками із восьми п’єс Лесі Українки, але й стати 

учасниками яскравого дійства, перевтілення, матеріалізації вищих істот – 

представників Світла і Тямряви, які вражали глядача яскравими 

перетвореннями, танцями, боями на списах та мечах, неординарним 

музичним та світловим супроводом. На сцені театру оживали герої 
«Лісової пісні», «Камінного господаря», «Боярині», «Осінньої казки», 
«Одержимої», «Йоганни, жінки Хусова», «Оргії» та «Кассандри». Саме таке 

сучасне відтворення змісту творів славної поетеси та драматурга 

зацікавлює та стимулює представників усіх поколінь до вивчення та 

популяризації спадщини неперевершеної особистості Волинської землі – 

Лесі Українки. 
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У фоє драмтеатру ми мали можливість познайомитись з виставкою 

виробів майстрів народного мистецтва «Лесина Волинь» та виставкою 

літератури «Леся Українка: високе світло імені та слова», підготовлених 

за сприяння Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені 
Олени Пчілки. 

Викладацький склад інституту акцентував особливу увагу на 

залученні до святкових заходів, зокрема літературних конкурсів, 

здобувачів вищої освіти негуманітарних спеціальностей. Адже любов до 

рідної української мови, її милозвучності та багатогранності, допомагає 

розкрити літературно-декламаторські таланти серед студентів різних 

спеціальностей. Конкурс декламаторів поезії Лесі Українки відбувся у 

Луцькому інституті розвитку людини надзвичайно продуктивно та 

злагоджено. До участі зголосилося понад двадцять здобувачів вищої 
освіти різних спеціальностей та курсів. Перемогу отримала Світлана 

Левчук, студентка II курсу спеціальності фізична терапія, ерготерапія. 
Цікавим та пізнавальним, проте разом з тим і доволі важким, 

виявився квест «Urban Jungle і Мавка» з нагоди 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки, ініційований Волинською обласною 

бібліотекою для юнацтва. До участі могли долучитися всі бажаючі. Гра 

проводилася через Google-карти з прив’язкою до місцевості (м. Луцьк, 
вулиці Лесі Українки, Шопена, р-н ТРЦ «Промінь») та технологією 

доповненої реальності. Слова великої вдячності висловлюємо директору 

бібліотеки Єфремовій А. С. та всьому колективу, які прикладають 

максимальні зусилля для пропаганди та залучення всіх до культурної, 
наукової, просвітницької та пізнавальної діяльності. Усі працівники 

Волинської обласної бібліотеки для юнацтва є сучасними, обізнаними 

та креативними. Багаторічна співпраця інституту з колективом бібліотеки 

дає позитивні результати, долучає студентську молодь до осягнення 

культурного багатства Волинського краю.  
Реалізація будь-яких проєктів та заходів була б неможливою без 

щоденної та налагодженої співпраці між викладачами та студентами 

інституту, без взаємної зацікавленості та бажання пізнання нового. І саме 

ентузіазм здобувачів вищої освіти, помножений на професіоналізм 

викладачів та незламне бажання створення інноваційного освітнього 

середовища, формування емоційно-ціннісного ставлення до здобування 
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знань лежать в основі освітнього процесу Луцького інституту розвитку 

людини університету «Україна».  
Ми впевнені, що проведені заходи дали можливість розкрити та 

поглибити інформацію про славну землячку, яка своєю багатогранною 

діяльністю залишила незгладимий слід в історії та культурі Волині, 
України та світу. Леся Українка – окраса й гордість української нації, її ім’я 

овіяне всенародною любов’ю та відоме далеко за межами України.  
 

Додаток 1 
Луцький інститут розвитку людини університету «Україна» 

 

 
Програма заходів із нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

Літературна година «Геній тендітної незламності» 
 
Вікторина «Що я знаю про Лесю Українку?» 

22.02.2021 
10:00 
Бібліотека 
інституту 

  

Театральний вечір. Перегляд драми-фентезі 
«Лесина містерія» 

24.02.2021 
18:00 
Волинський 
академічний 
театр імені 
Т. Г. Шевченка 

  

Конкурс декламаторів поезії Лесі Українки 25.02.2021 

  

Виставка-вшанування творчості Лесі Українки Бібліотека 
інституту 

  

Квест «Urban Jungle і Мавка» Волинська 
обласна 
бібліотека 
для юнацтва 

  

 

https://afisha.lutsk.ua/theatre/volinskiy-akademichniy-teatr-imeni-tg-shevchenka
https://afisha.lutsk.ua/theatre/volinskiy-akademichniy-teatr-imeni-tg-shevchenka
https://afisha.lutsk.ua/theatre/volinskiy-akademichniy-teatr-imeni-tg-shevchenka
https://afisha.lutsk.ua/theatre/volinskiy-akademichniy-teatr-imeni-tg-shevchenka
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УДК 821.161.2’05Українка: 808.5(075.8) 

Мар’яна ГДАКОВИЧ, 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та культури  

фахового мовлення, Львівський державний університет внутрішніх справ, м. Львів 

 

«І, мов крик бойовий, обізветься в речах»:  

значення мовленого слова  

у мовно-риторичній концепції Лесі Українки 
 

Зроблено спробу окреслити мовно-риторичну концепцію Лесі Українки на основі 

її поетичного доробку, досліджується природа мовленого слова у рецепції Лесі 

Українки. 

Ключові слова: Леся Українка, мовлене слово, мовно-риторична концепція, 

мовець, етос. 

 

Мовлене слово як феномен людського буття стало однією з 

провідних тем у творчості Лесі Українки. Не випадково самі лексеми, 
пов’язані зі словом, мовою, мовленням, комунікацією є одними із 

найчастіше вживаних у художніх творах письменниці. Нажаль, досі немає 

повного академічного словника мови Лесі Українки, який би показав 

частотність уживання лексем, проте навіть у Частотному словнику 

збірки «На крилах пісень» лексема «слово» ужите 22 рази, «мова» – 8, 
«пісня» (переважно уживала як синонім поетичного слова, риторичного 

слова) – 55 , «спів» – 29, «співець» – 30, «співати» – 31, «мовити»/ 

«мовляти» – 7, «промовити» – 10, «говорити» – 7, «мовчати» – 3, 
«німий/німіти» – 4 [2]. 

Мовлене слово стає однією із центральних категорій у 

концептуальній картині світу поетки. Про осягання природи Слова (тут і 
далі з великої літери на позначення мовно-риторичної категорії) свідчать 

численні епітети у Лесиних творах: слово – крилате, огнисте, палке, праве, 

людське, докірлеве, вільне; слова – жалібнії, марні, забуті, щирі, страшні й 

великі, голоснії; слово потіхи, слово-криця. Попри такі різні (часто 

протилежні)означення та конотації проступає, властиво, настанова Лесі 
Українки до Слова, слово – живе, дієве; мовлене слово повинно стати 
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найпершою зброєю проти неправди й національної кривди, образ «слово – 

як зброя» – один із найпоширеніших, саме цей  символ став центральним у 

доробку поетки. Найповніше авторську настанову розкриває вже 

хрестоматійний вірш «Слово, чому ти не твердая криця», в якій поетка 

чітко артикулює: «Слово, моя ти єдиная зброє». Цей метафоричний символ 

вплетений у канву усієї творчости Лесі Українки: «крилате слово – от моя 

стріла» («Кассандра»); «Ой ви, слова, страшна, двусічна зброє» («Ой я 

постреляна, порубана словами…), «ся пісня двусічна, мов зброя, і будить 

одвагу, й жалю завдає» («Зимова ніч на чужині»); «Чому на спогад сих 

покірних слів/ рука стискає невидиму зброю,/ а в серці крики бойові 
лунають?» («Якби вся кров моя уплинула отак…»), «Чарівну добуду зброю і 

пісні свої узброю» («Re»), «В моїх очах я чую зброї полиск,/ в моїх речах я 

чую зброї брязкіт,/ так я узброєна в свою ненависть,/ як вартовий коло 

царської брами» («Одержима»). 
Леся Українка вбачала своє покликання не в тому, щоб говорити за 

тих, хто не може сказати, є «німим» в силу обставин чи бездіяльним, а в 

тому, щоб пробудити їх до активної дії Словом, надихнути Словом – 

«Хто  наложив на мене обов’язок будити мертвих, тішити живих 

калейдоскопом радощів і горя?»(«Якби вся кров моя уплинула отак…»). 
Своє письменницьке кредо вона чітко сформулювала відповіддю Поета у 

вірші «Божа іскра»: «Годі вам, гурт ворогів і прихильних,/ марні слова 

промовлять./ Краще ідіть научіть божевільних,/ Як їм притомними 

стать». 
Слово, а тим паче мовлене слово, у Лесі Українки має величезну 

вагу, воно не просто «красне слівце» чи «художнє слово», тим паче – не 

словесна еквілібристика заради експерименту; мовлене Слово є засобом 

прямої дії: слово-мова може оживити– «Може б, та щира, гарячая мова 

зломила зиму» («Співець»), слова можуть ранити – «Ой я постреляна, 

порубана словами» (однойменний вірш),воно здатне навіть убити – 

«Ти вбив мене сим словом…» («Кассандра»), «Від одного слова 

розкрилася в душі моїй труна» («Порвалася нескінчена розмова…»); 

Слово перемагає зло – «Проти діла соромного виступає слово праве – ох, 

страшне оте змагання, хоч воно і не криваве!» («Давня казка»). Більше 

того, натрапляємо у Лесі на алюзію, яка відсилає до євангельської, 
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навіть до євхаристичної традиції («слово – тіло»)– «Слово, коли ти живе, 

статися тілом пора» («Мріє, не зрадь!»). 
Саме тому, що в розумінні поетки Слово має таку комунікативну 

силу, вона приділяє значну увагу прагматичному аспектові риторики – 

слово-мову потрібно виробляти, шліфувати, відточувати як зброю 

(улюблена метафора), аби мовлене Слово досягло своєї мети: «…мечами 

хотіла б я вас виховать, слова!/ Щоб ви луну гірську будили, а не стогін,/ 

щоб краяли, та не труїли серце,/ щоб піснею були, а не квилінням» 

(«Де поділися ви, голоснії слова…»). 
Варто зауважити, що Леся Українка наголошує на сильному етосі 

самого мовця, адже без моральних чеснот мовця, а відтак – без довіри до 

мовця мовлення самознищується, мовлене Слово перетворюється на 

порожню балаканину: «Довго щирими сими словами/ до людей 

промовлятиму я; /Я загину, – та довго між вами / гомонітиме пісня моя!» 

(«Місячна легенда»); «Не думай же, що твій одважний спів других, а не 

тебе до бою закликає» («Ангел помсти»). Цій проблематиці присвячена 

драматична поема «Каcсандра», Кассандра й Гелен репрезентують 

протилежні етичні позиції й розуміння Слова: сильну етику мовця 

втілює власне сама Кассандра – «Коли хто каже те, в що й сам не вірить, 
то се неправда явна», Гелен демонструє пристосуванство й 

маніпулятивний підхід – «Ти думаєш, що правда родить мову? Я думаю, 
що мова родить правду». 

В етос мовця як одну з необхідних складових Леся Українка включає 

обов’язок промовляти, говорити рідною мовою, і тому навіть найскрутніші 
обставини не виправдовують національного ренегатства, відступництва 

від рідної мови:«І нечесть пойняла мої уста, / бо з голоду уста сі не 

замовкли,/ а промовляли мовою чужою/ на тих від бога проклятих 

майданах,/ де всі пісні бринять, а тільки тая, що з серця рветься, мусить 

умирати» («У полоні»). Зрікається рідної мови хіба раб, підневільна 

людина – «Бо мусив мову пана перейняти» («Оргія»). Рідне слово, навпаки, 
може зцілити – « І все хотів одно якесь там слово нам розказати так, щоб 

зрозуміли, / казав, що легше буде, як розкаже» («Одно слово»). 
Отож Леся Українка замислювалася над природою мовленого слова, 

виробила власну мовно-риторичну концепцію Слова, нерозривно пов’язану 

з етичним і національним первнем. Складна мовна ситуація в Україні 
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зумовлює потребу приділяти пильну увагу до мовленого слова, зокрема до 

його комунікативної сили, аби мовлене слово в устах українців було не 

зневіреним «шелестом тихим», а «криком бойовим», що лунає в серцях. 
 

Література 

1. Сербенська О. Наше мовлене слово. URL: http://slovoprosvity.org/2013/09/26/ 

nashe-movlene-slovo/ 

2. Частотний словник збірки «На крилах пісень». Леся Українка. URL: 
http://www.mova.info/cfq.aspx?fdid=lunp 

 

 
УДК 37.018.1(477.82) 

Лариса ГОРИНЧУК, 
завідувач,  учитель української мови та літератури, Буянівська гімназія –  

філія ОЗЗСО «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради» Луцького району 
 

Освітньо-виховна діяльність Лесі Українки 
 

Проаналізовано педагогічні погляди Лесі Українки, сформовані у процесі освітньої 

діяльності. У роботі висвітлено найважливіші проблеми освіти і виховання народних 

мас. Розглядається практично-педагогічна діяльність поетеси з дітьми та дорослими.  

Ключові слова: Леся Українка, педагогічні погляди, освітня діяльність, 

демократизм освіти, ідейність виховання, гуманізм, освітні принципи, родинне 

виховання, ідеал учителя, історія педагогіки, індивідуальність. 

 

            Слово – то мудрості промінь, 

           слово – то думка людська. 

 

Видатна громадська діячка Леся Українка (Лариса Петрівна Косач-
Квітка) була виразником передових ідей свого часу. Весь поетичний дар і 
талант пропагандиста, всю силу віддала боротьбі за виховання і освіту 

народних мас. Саме вона залишилась у нашій пам’яті як зразок служіння 

громадському обов’язку, як приклад, що на ньому молоде покоління може 

вчитися стійкості, мужності, рішучості, прагненню до внутрішньої зрілості. 
Освітньо-виховна діяльність Лесі Українки розвивалась за 

продуманими педагогічними принципами, що випереджували педагогічну 

науку того часу. Система поглядів і переконань Лесі Українки про народну 

освіту стала її духовним і політичним кредо. 

http://slovoprosvity.org/
http://www.mova.info/cfq.aspx?fdid=lunp
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Цілі виховної роботи в народних масах вона розуміла широко й 

багатосторонньо як демократичну освіту трудящих, розвинула ряд 

важливих положень про виховання всебічно розвинених, вольових 

людей, і віддавала перевагу глибоко народній функціональній системі 
навчання і виховання. Цьому підпорядкована практично-виховна 

діяльність Лесі Українки, яка теоретично висвітлюється у її 
висловлюваннях на педагогічні теми. Вивчення її спадщини розкриває 

нам багату скарбницю педагогічних ідей, порад і рекомендацій, 

які допоможуть спрямувати роботу серед молоді і дорослих у вихованні 
високої громадянськості, патріотизму. 

З самого раннього дитинства Леся цікавилася питаннями освіти і 
культури, навчально-педагогічною літературою. Природні педагогічні 
здібності, методики домашнього навчання і виховання дали змогу 

поетесі тривалий час працювати на ниві освіти.  
Молода вчителька володіла особливим даром впливати на інтереси 

дитячого колективу, згуртовувати дітей, спрямовувати їх на досягнення 

поставленої мети, допомагати переборювати труднощі. Вона розуміє, що 

в психологічному формуванні людини багато важить вплив шкільного 

товариства. Леся Українка турбується про те, з ким дружать діти, із 

задоволенням повідомляє Л. М. Драгоманову. «Я і тепер дивуюся, коли 

згадую, як ми, діти, могли подолати такі труднощі», – пише Г. Лисенко 

про те, як ставила Леся Українка силами дітей дитячу оперу М. Лисенка 

«Зима і Весна», значно серйознішу і складнішу, аніж «Коза-Дереза» чи 

«Пан Коцький». Мабуть, успіху досягла насамперед тому, що «одним із 

найкращих порадників і постійних керівників у цій справі була Леся 

Українка, або просто Леся, як у нас її тоді звали. На її долю випали 

найбільші турботи – вона режисер і балетмейстер, костюмер і декоратор, 
а до того ще і суфлер». 

Люди, яким пощастило в дитинстві працювати із Лесею –педагогом, 
незмінно відзначають її дивовижну тактовність, її незмінну привітність. 
«Режисером Леся виявилася на диво терплячим», – розповідає О. М. Лисенко. 
«Я й тепер дивуюсь – звідки в неї бралося стільки енергії, любові до цієї 
справи, а головне, терпіння і витримки», – згадує Г. М. Лисенко.  

Педагогічні нахили Лесі Українки і брак якісних популярних 

посібників наштовхнули її на думку написати для меншої сестри 

підручник стародавньої історії східних народів. 
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Підручників світової історії для середньої школи в Російській 

імперії другої половини XIX століття було створено немало, та всі 
книжки, «дозволені» міністром народної освіти, отруювали свідомість 

молоді. Зрозуміло, вони не могли задовольнити молоду поетесу. 
Леся Українка ретельно опрацювала дослідження тогочасних 

західноєвропейських істориків. Це були ґрунтовні праці французьких та 

німецьких вчених – «Стародавня історія народів Сходу» французького 

євантолога Г. Масперо, книга Л. Менера на цю ж тему та ін. Прислухалася 

молода авторка і до порад М. П. Драгоманова, які допомогли їй виробити 

струнку історичну концепцію.  
Усю зиму 1890 р. в селі Колодяжному Леся поповнювала свої 

історичні знання («учусь!» – говорила вона друзям), роздумувала над 

історичними закономірностями, критично переосмислювала теорії 
буржуазних учених. І вже в 1891 р. книжка на 15 друкованих аркушів 

була закінчена. 
Та роботу над підручником Леся Українка, завжди вимоглива до 

себе, не вважала остаточно завершеною. Тільки в останні роки життя 

вона дала згоду на його видання. І знову почала «вчитися», перечитуючи 

історичні праці, сама підібрала до нього ілюстрації, наново переглядала 

рукопис, але остаточно підготувати книжку до друку вже не змогла. 
Підручник був виданий після смерті авторки, без жодних змін і 
виправлень, двічі в одному й тому самому 1918 р.; обидва рази це робила 

О. П. Косач-Кривинюк, для якої, власне, книжка і була написана, з 

шанобливою приміткою видавця: «З глибокою любов’ю, пошаною і 
вдячністю до ясної, прекрасної пам’яті її автора». 

Чому Леся Українка, поетеса, серцю якої, очевидно, були ближчі 
інтереси художньої літератури, ніж історична наука, майже два роки 

віддала на створення підручника з історії? 
Вибір цей показує діапазон інтересів молодої письменниці і свідчить 

про розуміння нею ролі систематично і послідовно викладеного курсу 

історичних знань у формуванні світогляду молодої людини. 
Історія народного життя в найрізноманітніших його проявах 

цікавила Лесю Українку завжди; це підтверджує ряд її творів на теми з 

історії стародавнього Єгипту, Вавилону, Іудеї, античного світу тощо 

(«Вавилонський полон», «На руїнах», «Адвокат Мартіан», «Оргія», 
«В катакомбах»). 
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Поставивши своїм завданням виховати молодшу сестру як людину 

широких громадських інтересів і міцних революційних переконань, Леся 

Українка звернулася до історичної освіти. Їй було ясно, що для 

усвідомлення суспільного життя в усій його складності треба добре 

знати історію і про це виразно сказано в підручнику: «Щоб показати весь 

розвиток панування одних людей над другими, всю боротьбу станів, то 

на те треба дуже багато мови, і се становить цілу окрему науку, котру 

тоді можна буде зрозуміти краще, коли буде відоме життя різних народів 

давніх і нових часів, себто їх історія». Отже, вивчення історії – основа для 

дальшого вивчення соціальних наук. Без цього письменниця не мислить 

виховання людини як майбутнього учасника революційної боротьби.  

Хоч програма з історії була оголошена орієнтовною, та жодні відступи 

від неї не допускалися. Різні циркуляри про це повсякчас нагадували, 
підкреслювали, що саме на історію покладається найбільша 

відповідальність за ідейне виховання учнів. Тому навіть у підручнику 

К. Іванова «История древнего мира» (І вид. – 1899 р.), який з методичного 

погляду був написаний найкраще, відповідно до офіційних настанов, 
підкреслюється, що вся історія – безперервний шлях удосконалення. У 

цьому підручнику, як і в тих, що їх написали І. Беллярмінов, Д. Іловайський, 
П. Виноградов, Н. Бертолоті, С. Зевченко та ін. предмет викладається як 

історія царів та полководців з їх завойовницькими війнами. 
Для Лесі Українки немає «історичних» і «неісторичних» народів. 

Вона з пильною увагою вивчає життя трудящих різних рас, захоплюється 

їх мистецтвом, наполегливо виховує в читача повагу й співчуття до всіх 

народів. «Не вважайте свою країну найкращою в цілому світі, а свою 

націю найбільш обдарованою», – твердить вона. Історія доводить 

хибність такого погляду, хоч, зауважує письменниця, «сливе всі народи 

уважали свою країну серединою світу, а себе – найкращим народом».  

У підручнику з історії Лесі Українки на 250 сторінках викладено 

стародавню історію індусів, мідійців, персів, єгиптян, ассірійців і 
вавилонян, фінікійців і євреїв. За обсягом книжка значно більша від 

тогочасних затверджених міністерством підручників для середньої 
школи: підручник Д. Іловайського відводить на історію східних народів 

52 сторінки, підручник І. Беллярмінова – 30 сторінок; підручник 

К. Іванова (що з’явився дещо пізніше ) – 37 сторінок. 
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Великий обсяг підручника Лесі Українки – це насамперед результат 

постійних намагань автора зробити виклад обґрунтованим, логічно 

завершеним. На відміну від догматичного, безапеляційного тону 

підручників Д. Іловайського та І. Беллярмінова чи німецьких авторів Леся 

Українка ніби розмовляє з читачем, роз’яснює йому висловлені в 

підручнику думки, намагається найбільш дохідливо висвітлити історичні 
факти і процеси. Вона не обмежується, скажімо, повідомленням, що Єгипет 

був завойований гіксосами, як це робить Д. Іловайський, роздумує, як це 

могло статися, що мандрівні пастуші племена порівняно легко і надовго 

підкорили багату, добре озброєну країну, висловлює ряд припущень, 
робить глибокий історичний аналіз: «Може, хіба, що тоді Дельта була 

найслабішою частиною держави, бо дуже далеко лежала від осередку 

царства Теб. Може, знову люд, змучений своїми царями, не дуже енергійно 

боронив свої землі», спрямовує думку читача на роздуми про долю свого 

народу, зіставляючи минуле життя із сучасним.  
Повагу до праці, любові до людини праці навчає підручник. 

Формування в людини ідейно-політичних і моральних переконань 

авторка тісно поєднує із завданням естетичного виховання. 
Найефективнішою формою і засобом боротьби за волю народу 

поетеса обирає слово. Її поезія пройнята любов’ю до дитини, повагою до 

жінки-матері. Вчитуючись у рядки віршів, можна побачити, як глибоко 

проникла вона в душу дитини. Образ дитини в творах Лесі Українки 

завжди оповитий глибокою ніжністю. Із зворушливою увагою відзначає 

поетеса перші прояви самоутвердження юної особистості, здатність 

володіти собою. Це була Поетеса-педагог.  

Вірш «Віче» – відповідь Лесі Українки на намагання царських 

урядовців, реакційного панства і ліберальних міщан відгородити дітей 

від суспільної боротьби, приховати від них сувору правду життя. З ранніх 

років самі умови родинного оточення впливають на дитину, 
спрямовують її виховання в той чи інший бік. Ще в сповиточку 

прищеплювали малому паненяті певність у своїй зверхності, у своєму 

праві панувати. І так само від перших своїх кроків дитина бідняка знала, 
що її доля – злидні й тяжка праця. Уся система народної освіти тих часів 

була спрямована на прищеплення молодому поколінню непохитної віри 

в непорушність тогочасного ладу, на викорінення будь-яких думок про 

його революційну перебудову.  
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Леся Українка не обмежувала свою педагогічну, навчально-виховну 

діяльність родинним колом. З юних літ вона прагнула нести знання 

трудящим, допомагати їм у боротьбі з темнотою, щиро відгукувалась на 

вимоги часу. Серед учениць була її подруга Варка, яка мала талант до 

співу та велике бажання навчатися. Леся Українка, перебуваючи далеко 

від Колодяжного, згадуючи дитинство, подругу Варвару Дмитрук, 
змалювала її, як одну з героїнь оповідання «з життя волинського 

Полісся», – «Приязнь». 
Щоб збудити свідомість народних мас, підняти до політичної 

боротьби, їх треба було навчити читати, дати їм правильне уявлення про 

навколишній світ, прищепити любов до книжки. Грамотність була 

потрібна трудящим як зброя в боротьбі за політичне, соціальне й 

економічне визволення.  
Піклуватись про освіту дорослого населення Леся Українка 

продовжувала все життя. Вона послідовно, усією системою навчання 

розвиває у своїх учнів незалежність думки. Живучи в Колодяжному, 

вона навчає селян грамоти, багато читає їм, розповідає про Шевченка, 

Франка, Марка Вовчка та інших письменників. Частіше їй доводиться 

мати справу з жінками, які «зовсім не вміють читати, ні одна, і вчитись 

не хотять. Пощо нам теє? Проте слухати, як хтось читає, жінки більш 

охочі». Шукаючи засобів збудити в своїх дорослих учениць інтерес до 

навчання, письменниця дбайливо добирає книжки для читання. «Більш 

белетристику», – як пише вона М. П. Драгоманову 18 жовтня 1892 р. 

Молода вчителька відчуває брак добрих науково-популярних книжок: 

«…взагалі їх у нас мало», – пише вона. «У нас» означає в Росії, де на той 

час малохудожні і часто реакційні за змістом лубочні видання швидше 

доходили до селянина, ніж хороша, розумна книжка. 
Уже тоді Леся Українка ставить перед собою завдання прояснювати 

свідомість своїх учнів, звільняти їх від впливу неправильних соціально-
політичних уявлень. Письменниця скаржиться М. П. Драгоманову на брак 

книжок з історії, «своїх і чужих». «А їх би читали напевне», – пише вона. 
«Напевне», бо її колодяжненські учні вже були підготовлені до цього 

бесідами й розповідями про історичні події. Бесіди були революційного 

змісту. Це можна з певністю твердити, знаючи загальний настрій родини 

Косачів і хоч би той факт, що на родинному вечорі, куди, за звичаєм, були 
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запрошені й селяни, в ляльковому театрі демонструвалася п’єса Олени 

Пчілки «Кармелюк» з пожежею панського маєтку, підпаленого 

Кармелюком. 
Початок активної громадської діяльності поетеси збігається з 

утворенням молодіжного літературного гуртка «Плеяда», організатором та 

ідейним керівником якого вона була. Дух гуманізму зміцнювало постійне 

читання, знайомство з іншомовною літературою. Гурток «Плеяда» ставив 

своїм завданням розповсюджувати в народі кращі твори, видавати 

популярні книжки, організовувати народні бібліотеки, проводити читання. 
У період діяльності «Плеяди» Леся Українка захоплюється перекладанням 

творів на українську мову, прагнучи зробити доступними для українського 

читача кращі здобутки світового письменства. 
Саме в цей час Леся Українка замислюється над конкретним 

змістом книжок для народу. Обмінюючись з братом думками щодо 

програми перекладів, які має здійснити «Плеяда», звертає увагу на те, що 

слід зважати на підготовку майбутнього читача: для кого призначені 
переклади – для інтелігенції чи «для простого народу». Отже, ранній 

період літературної і громадсько-педагогічної діяльності Лесі Українки 

був часом, коли вона від культурницьких поглядів на народну освіту, 
переходить до усвідомлення і практичного здійснення освітніх 

принципів революційної демократії. 
У 1893 р. «Плеяда» розпалася через ідейні розходження між її 

членами. Письменниця добре бачить, що вся освітньо-виховна система 

сучасної їй середньої школи спрямована на стирання в учнів будь-яких 

індивідуальних особливостей. Наділена яскравим і самобутнім талантом, 
Леся Українка вміла знаходити й цінувала в кожній людині індивідуальне, 
тільки їй притаманне. Ще з молодих років їй була огидна сама думка про 

гімнастичну муштру з її насильством над душею дитини і підлітка. 
«Я щодалі, то більше впевняюся, як то добре, що мама не віддала мене в 

гімназію, бо гімназія хоч би й не зломила мене, то все-таки пригнітила б», – 

писала вона М. П. Драгоманову. Страшно подумати, якої шкоди могло 

завдати гімнастичне нівелювання вразливій натурі поетеси. 
Чесний учитель, в розумінні Лесі Українки, – це людина, яка віддає 

свої сили служінню народному благу, виховує молодь сміливою і 
мужньою, вільною від темряви і забобонів.  
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Виразно формулюється ідеал учителя у зверненні юної вчительки 

до молодших сестер. «Для вас, мої дорогі сестри і брати, я хотіла б бути 

енергійною, міцною, з ясним, хоч і поважним поглядом, з сильними 

руками, здатними до постійної і нормальної роботи, з нормальним 

серцем і здоровою душею», – пише вона.  

Так, сестра Ізидора згадує: «Леся завжди знаходила час приділити 

увагу і нам, своїм молодшим сестрам і братові. У мене, наприклад, 
першою учителькою музики, а також і французької мови була Леся. 
Ту науку під Лесиним керівництвом я й досі згадую з вдячністю, так вона 

вміло провадила її, така лагідна, бадьора, часто навіть весела, так 

терпеливо ставилася, коли я чогось одразу не могла виконати, хоч 

вимагала великої пильності, поки не досягнула гарних наслідків». Вона 

не дозволяє собі послаблення, працюючи з окремими учнями. Даючи 

уроки, завжди готувалася за ґрунтовними джерелами, що далеко 

виходили за межі шкільної програми. 
Учитель повинен вести дітей, а для цього мусить багато працювати 

над собою. Саме юна вчителька, ведучи педагогічну роботу, завжди 

відчувала велику відповідальність перед своїми учнями. «Дуже тяжко 

писати книжки для людей, позбавлених навіть початкової просвіти», – 

скаржилася вона М. П. Драгоманову. Завжди вимоглива до себе, вона 

виробила вміння писати для народу дохідливо і просто. Отак «живою 

мовою певної в своїх поглядах людини» написана, наприклад, стаття Лесі 
Українки «Додаток від впорядника до українського перекладу книжечки 

«Хто з чого жиє».  

Під час перебування в Єгипті Леся Українка навчала українських 

підлітків-гімназистів Дмитра і Миколу Охріменків. Учень М. С. Охріменко 

розповідає, як письменниця пояснювала йому різницю між 

сентименталізмом і гуманізмом. Сентименталізм – зародок почуття, яке 

може так і залишитися бездіяльним. А насправді треба не зітхати, що на 

землі багато зла, а боротися з ним, активно йому протидіяти. У цьому є 

справжній гуманізм.  

Отже, ідейна спрямованість навчання, глибока і тверда ідейна 

переконаність учителя – такими були вимоги, без яких Леся Українка не 

мислила спілкування з молоддю. Практична педагогічна діяльність Лесі 
Українки – зразок того, як повинна реалізовуватися вимога 

індивідуального підходу до учнів. 
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Особистості Лесі Українки завжди приділялась велика увага зі 
сторони літературних критиків, діячів культури, педагогів Г. Аврахова, 
А. Музичка, С. Михиди, О. Рисака, М. Євшана, А. Костенка, О. Ставицького, 
С. Шаховського.  

Життя і творчість письменниці досліджували представники 

української діаспори Ю. Вернадський, О. Грановський, А. Соломко, 
О. Величко, М. Скрипник, О. Теліга, Є. Маланюк, О. Ольжич, О. Лятуринська. 

Педагогічні ідеї у творчості Лесі Українки як одного з видатних 

діячів українського просвітництва XІX початку XX століття є 

актуальними на сучасному етапі розвитку національної педагогічної 
освіти та національного розвитку держави. Її спадщина є цінним внеском 

не лише в скарбницю української і світової літератури, але й у розвиток 

педагогічної науки. Демократично-педагогічні погляди Лесі Українки 

вплинули на практику навчання і виховання дітей, відіграли значну роль 

у розвитку світової педагогічної думки. 
 Окремі педагогічні концепції Лесі Українки використовуються і у 

сучасній педагогічній науці. Педагогічні погляди її беруть за основу 

викладачі української мови і літератури Волині Н. Горик, Т. Головань, 
О. Рудницька, О. Ковальчук та ін. Здобувачі освіти вивчають творчість 

Лесі Українки не тільки як генія слова, але як педагога.  

Ясність світорозуміння, відданість демократичним ідеалам в 

поєднанні з могутньою наснагою й геніальним поетичним хистом дали 

Лесі Українці силу впливати на читачів, формувати їхній світогляд, 
виховувати. 
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Драма «Орфеєве чудо» – алегорії, порівняння,  

проєкція на історію українських земель ХІХ століття  
 
Здійснено огляд й проведено історико-хронологічний аналіз драми Лесі Українки 

«Орфеєве чудо» на предмет формування в творі авторських думок і сприйняття 

поетесою драматичних сторінок вітчизняної історії – як давньої, так і сучасної для 

авторки. 
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«Орфеєве чудо».  

 

Дискусії щодо сюжетних ліній та концептуальної складової 
драматичних п’єс Лесі Українки тривають донині. Очевидно, що 

дослідники творчої спадщини поетеси, залежно від фаху, трактують їх 

неоднаково. У певній мірі так стається й через те, що драматичні твори 

волинянки надаються до різного трактування, настільки вони сутнісно 

глибокі й багатогранні. Принагідно маємо згадати й про мову алегорії, 
натяків, паралелей, які успішно використовує Леся Українка в більшості 
свої драматичних п’єс. 

Видається, що пишучи про античну добу чи використовуючи 

сюжети античної міфології, поетеса проєктує їх на драматичні події 
української історії, опосередковано підштовхує читача шукати таких 

паралелей. Серед подібних творів – драма «Орфеєве чудо», довкола 

змістового наповнення якої дискутують сучасні філософи, історики, 
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літературознавці. У кожного своя символіка, свій підтекст, своє 

прочитання, свої висновки. 
Легенда про Орфея, єдиного смертного, що відвідав царство мертвих і 

повернувся з нього, яку інтерпретує Леся Українка у 1913 році, 
перебуваючи в Єгипті, є одним з трьох центральних орфічних мотивів. 
Легендарні герої Амфіон, Орфей і Зет намагаються величезними брилами 

каміння «залатати» проломи в оборонному мурі міста, бо перед ними: 
«Одкрита полонина, де будується нове місто, подібне до руїни своїми 

недокінченими безверхими хатами та недовершеними храмами» [1, с. 151]. 
Вони втомлені, знесилені, однак свідомі того, «що без них муру 

ніхто не закінчить. Ідеться ж бо про незвичайну будову» [2].  
«Бо до такого, брате, мурування, 
як ми оце розпочали, не досить 

звичайних людських сил. Се ж і не дивно, 
що рід героїв нечисленний в світі, – 

богам було б инакше небезпечно. 
А тут потрібна сила героїчна, 
от і прийшлося будувать нам трьом» [1, с. 155]. 
Зруйноване / недобудоване місто можна, вочевидь, порівняти із тим 

станом української культури, станом українського суспільного й 

громадського життя, яке панувало в українських губерніях у другій 

половині ХІХ – на початку ХХ століть. Після Валуєвського циркуляру (1863) 
та Емського указу (1876), зростаючої політичної реакції, яка панувала в 

Російській імперії після поразки революції 1905–1907 років, українство 

перебувало без консолідованого керівництва («подібне до руїни своїми 

недокінченими безверхими хатами та недовершеними храмами» [1 с. 151]), 
однак міцно стояло на національному ґрунті, національних традиціях, які 
корінням трималися за національні підвалини, що лише почали 

формуватися в ХІХ столітті. 
Окремі культурно-громадські діячі (в драмі – Амфіон, Орфей і Зет) 

намагалися протистояти російському імперському свавіллю як у 

Наддніпрянській Україні, так і з території Підавстрійської України. 
Ця боротьба знесилювала, зневіряла, відбирала сили й бажання боротися 

з пресингом репресивної державної машини. В образі Орфея втомлений, 
почасти зневірений борець. Він бачив смерть. Він боровся з нею як герой 

і програв їй як людина: 
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«Ні, певне, то тоді був не Орфей, 
або тепер я привластив без права 

собі чуже імення» [1, с. 152]. 
І тут герої пригадують легенду про надзвичайну силу музики 

Орфея. Своєю грою він нікого і ніщо не залишав байдужим: люди 

знаходили в собі нові сили, гра зачаровувала звірів і навіть німе каміння 

слухалося його гри [2]. На заклик друзів «Давно вже ти, Орфею, нам не 

грав» [1, с. 151], той знесилено відповідає: 
«Мені самому казкою здається, 
що руки сі, скрівавлені від праці, 
колись могли перебірати струни, 
що зашкарублі пальці обіймали 

колись так ніжно чарівну сопілку…» [1, с. 151]. 
Й, проте, загравши на музичному інструменті, знесилений Орфей 

викликає різні почуття в містян:  

«Хто ж нам буде мурувати, 
коли герой узявся до свирілі?» [1, с. 159] або 

«Спитав би краще, хто нам буде грати, 
як він замовкне» [1, с. 159]. 
З одного боку, значний прошарок населення хоче жити краще, 

вільніше, однак очікує, що це хтось за нього й для нього зробить: 
«А де ж вони тепер? Вони розбіглись, 
як вівці по шурхах незаходимих, 
покинули нас трьох тут будувати 

для їх твердиню, а для нас могилу» [1, с. 155];  

з іншого боку – частина національно свідомого люду готова йти за 

лідером, підтримувати його: 
«Як буде мур готовий, прийдуть люде 

і докінчать хати, палати й храми, 
під захистом тривким їх праця буде 

тривка й доладна. Ти тоді не будеш 

рівнять їх до овечої отари, – 

то буде впорядкована громада, 
народ не гірший від своїх сусідів» [1, с. 156].  

Тихий, але проймаючий спів свирілі Орфея скликає людей, 
пробуджує в них сумління і віру в свої сили вони закладають проломи 
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в стінах [2]. Такими прикладами насичена українська історія була 

колись, схожі сюжети помітні й сьогодні. Втім «Орфеєве чудо», 

насамперед, – це чудо колективного зусилля. Леся Українка підносить 

поняття суспільства як «союзу самостійних особистостей», яким не 

треба «ні ходуль, ні магнієвого світла», щоби стати помітними [3, с. 237]. 
Можна в драмі «Орфеєве чудо» знайти мрію й про державність 

українського народу, гнобленого віками, яка перегукується з мрією про 

завершення соціальних перетворень. Окремі дослідники творчості Лесі 
Українки вважають, що «це твір про світле майбутнє українського 

народу, про ту роль, яку відіграють співці в піднесенні його соціальної і 
національної самосвідомості» [2]. 

Отож драма «Орфеєве чудо», побудована на сюжеті античної 
міфології, наштовхує на думку, що Леся Українка тонко відчувала й 

розуміла тогочасні суспільно-політичні процеси, зуміла свої оцінки і 
судження алегорично перенести в п’єсу.  
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Марія Собіневська (Бешкурова): «Я її дуже любила, 

більше, ніж тьотю Фаню і навіть Надію».  

Спогади про родину Карпових-Квіток 

Ця наукова розвідка виконана у межах проєктів, які фінансуються за рахунок 

коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів 

наукових досліджень» (КПКВК 6541230). 

Спогади вихованки Карпових-Квіток Марії Собіневської (в одруженні 

Бешкурової, 1897–1993) – важливі документи, які увиразнюють певні моменти 
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життя та особистісного феномену Лесі Українки від початку 1900-х до 1913 року. 

Бешкурова розповідає про побут родини, оточення, місця перебування, про себе саму, 

свою долю по смерті Лесі Українки. Спілкування нами велося російською мовою, адже, 

проживши значну частину життя на Кавказі, М. М. Бешкурова не мала українського 

оточення і мови цієї не знала. 

Ключові слова: спогади, меморіальні речі, накидки, фонограф, шезлонги, жук-

скарабей. 

Спогади Марії Миколаївни Бешкурової (дівоче – Собіневської) 
маємо у трьох варіантах: 1) Конспект А. Г. Диби, датований 22 грудня 

1984 р.; 2) Магнітофонна плівка (звучання 1 година). Плівка із записом 

наших розмов була привезена мною з Кисловодська і зберігається у 

фондах Київського музею Лесі Українки. Запис датований 24 грудня 

1984 р.; 3) Рукописи М. М. Бешкурової, датованих 14 лютого 1985 р. 
Тексти російською мовою – мовою нашого з п. Бешкуровою спілкування. 

Вперше мова про цю людину була у Київському музеї Лесі Українки 

1984 р., коли до нас прийшов дещо спантеличений Юрій Щербак, 
зачитавши нашому колективові листа від незнайомої йому жінки з 

Кисловодська, яка разом із родиною дивилась на телебаченні спектакль 

за п’єсою Юрія Щербака «Надеяться!» («Сподіватись!») у постановці 
Київського академічного драматичного театру ім. Лесі Українки. За щось 

вона похвалила автора, а щодо Климента Квітки зауважила, що він був 

зовсім НЕ ТАКИМ у житті! Письменник просив допомогти йому 

зрозуміти, хто ж йому написав. Але ми не знали. Тому дирекція вирішила 

послати мене у відрядження до Кисловодська. Отже, у грудні 1984 року я 

вилетіла з Києва на Кавказ. Там мешкала в родині Бешкурових-Лєснових. 
І декілька днів спілкувалась із цією літньою жінкою, але маючи завдання 

не розкривати жодних припущень, аж поки сама Марія Миколаївна не 

пояснить, хто ж вона, звідки знає родину Карпових-Квіток. І, лише 

пересвідчившись у тому, що все оприлюднене нею, правда, я показала їй 

листи Лесі Українки, у яких вона була згадана, але ще без відповідних 

коментарів, бо на той час ніхто з дослідників про неї не знав. Отож через 

деякий час я поверталась до музею з дуже цінною інформацією, з 

унікальними автографами та меморіальними речами. А попереду було 

подальше листування з цією унікальною людиною. 
Координати М. М. Бешкурової були мною свого часу надані Тамарі 

Борисюк (Скрипці), як і записи спогадів для ознайомлення. Приїхавши 
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з відрядження, я за ініціативою п. Федора Погребенника була запрошена 

на наукову раду до Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 
де розповідала про мою зустріч з вихованкою Карпових-Квіток та 

представляла унікальні матеріали, привезені звідти. 
Сьогодні представляю окремі з тих записів, зроблених в час 

спілкування з М. М. Бешкуровою. 
 

Уривки зі спогадів. Варіант № 2. Запис з магнітофонної плівки, 

датований 24 грудня 1984 р. у Кисловодську: 

«Девичья моя фамилия Собеневская. По национальности я полька. 
Полячка... [...] Я родилась 21 ноября 1897 года». [Це Марія Бешкурова про 

себе – А. Д.]. 
У родину Карпових потрапила так: «[...] в 1902 году мама хотела 

меня устроить в приют, так как она разошлась с отцом. Отцом, 
женившимся во второй раз. Она хотела меня устроить в приют для того, 
чтоб свободно... пое[...] начать работать. Она хорошо знала немецкий 

язык и собиралась быть гувернанткой у тех [людей], которые выезжали 

а Иран. В... тогда не Иран. Это - в Персию... При... С семьей Карповых вот 

она была знакома. Пришла к ним, а Феоктиста Семеновна Карпова 

говорит, что оставь, что оставь Марусю у нас. Зачем ты ее будешь с собой 

брать или же устраивать в приют? [...]» [арк. 1 – 2]. 
Маруся близько трьох років навчалась у київській гімназії імені 

імператриці Марії Федорівни, матері царя, на Покровській вулиці біля 

Покровської церкви [арк. 5]. 
«Первый раз я видела тетю Лесю... Ларису Петровну Косач видела я 

на этом самом... где переулок этот... как его... Михайловский переулок, где 

мы жили. [...] Ну, она, конечно, гораздо старше меня, приветливая 

молодая женщина, тогда она была не так особенно больна, конечно, 
больна была, но не так, как потом приходилось ей страдать от своих этих 

болезней, но она выглядела хорошо. Ко мне относилась ласково. 
Я ее очень любила, называла «тетя Леся». [...] Она [...] занималась со мной 

по русскому языку, начиная с азбуки. Да... Потом занималась по 

арифметике, по-французски я читала. Это уже постепенно. А первое... 
с первоначала, конечно, она произвела... я не знаю, какое я на нее 

впечатление произвела, но она на меня произвела замечательное 
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впечатление. Добрая, приятная женщина. Конечно, я видела, что она 

болезненная. Почему? Потому, что она прихрамывала... все это... С рукой 

у нее так было. Но это мне так особенно не так сказать не была я в курсе 

дела, почему это так. А так, конечно. впечатление замечательное, очень 

приятная, симпатичная женщина. Она все время, сколько я у них 

прожила до самой ее смерти, все время относилась ко мне с любовью. 
[плаче. – А. Д.] И я ее любила». [арк. 6–7]. 

«Он [Олександр Карпов. – А. Д.] заставлял, конечно, меня... читать и 

говорил там тете Лесе... Говорит, что ничего из нее не получится. Куда ж 

она не может ни сложить, ни посчитать. Ничего. 
Он все напирал на молитвы. Меня заставлял молитвы учить... 

Конечно, не по-письменному, а просто со слов. Я молитвы лучше всех в 

гимназии знала. Вот. А тетя Леся говорила: «Что Вы в самом деле: 
девочка как девочка. Ведь она и читать умеет, а вот потом следующее и 

по арифметике все это. Ничего. Все из нее получится хороший человек. 
Чегож Вы говорите что это...». 

Он в общем, как говорится, на меня рукой махнул. 
А тетя Леся наоборот, наоборот меня всегда ласкала, всегда 

говорила спокойно, рассказывала, как она заграницей была это... 
Но, конечно, то, что приходилось ей переживать... там аресты и так далее 

все это она со мной, конечно, не делилась. Почему? Потому что я, 
конечно, слишком мала была... Вот... Знаю, что тети Леси нет, значит, 
так. [...]» [арк. 8–9]. 

«Да... Она показывала [як вишивати. – А. Д.]. она говорила со мной, 

например, это говорила со мной... какие узоры на Волыни, какие узоры, 
каким цветом вышивают на Подольщине. Я у нее спрашивала, как 

вышивать... все это... она меня учила, говорила. Конечно. Сама она очень 

хорошо, несмотря на то, что у нее с рукой было так нехорошо... с левой 

рукой... она прекрасно кроила, замечательно, прямо без остатков, 
замечательно кроила она. Потом она хорошо вязала, вышивала тоже. 
Она же три раза была в Египте и каждый раз... М-м... Да? Да. Привозила по 

шезлонгу одному. Больше одного нельзя было. Три шезлонга было. На эти 

шезлонги она такое, как говор[ят] покрышки вышивала, даже вот кусочек 

у меня остался» [арк. 10–11]. Зразок цієї вишивки для шезлонга Марія 

Миколаївна подарувала музеєві. 
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Лариса Петрівна розповідала Марусі, як навчала дітей англійської 
[арк. 12]. Привозила багато листівок. Коли Маруся вже вміла писати 

французькою, то писала адреси на листах Феоктисти Карпової до тьоті 
Лесі. [арк. 13]. Багато розповідала про факірів, про їхні фокуси [арк. 13–14].  

«[...] пианино осталось в Киеве, потом Феоктиста Семеновна 

поехала и его должно быть продать, потому что Александр Антонович 

сильно болел. Он там, как видно, и скончался. Он у нас в Грузии, вообще 

на Кавказе, он, Александр Антонович, не был» [арк. 15]. «Беккер». Вот 

такое было «Беккер» пианино. Хорошее пианино. [...] черное» [арк. 16]. 
Пригадує лодзинські ліжка у Лариси та Климента Квіток [арк. 15]. 
«Привозила материал... книжки... Было... Были такие такие 

французские книжки были «Золотая библиотека»» [арк. 23]. 
Номери аркушів вказані згідно з моїм рукописним текстом згідно з 

матеріалами магнітофонного запису. 
Далі – варіант спогадів № 1 (конспект), який подаю повністю:  
«Воспоминания Бешкуровой М. Н. о ее жизни в семье Карповых-

Квиток» (конспект беседы с Дыбой А. Г. 22.XII. 1984 г.). Вариант № 1. 
Жили в Киеве на Большой Подвальной, 32, во дворе. 3-й или 4-й этаж. 
Есть 1 письмо Олены Пчилки, 1 вышивка Леси Украинки, 1 фото 

Маруси 1903 г., 2 открытки Марусе от Феоктисты Семеновны Карповой. 
Мария Николаевна родилась 21 ноября (теперь 4 декабря) 1897 г. 
Климент Васильевич звал Феоктисту Семеновну мамой, а Маруся не 

захотела, чтобы ее удочерили, сказав, что у нее есть мама. Родители 

Маруси разошлись, мама работала. 
О «Голубой розе»: 
Была на просмотре.  

На вопрос Леси Украинки о том, понравилось ли, ответила: «Нет, не 

понравилось. Вы говорили, что будет голубая роза, а где она?». 
В театр ходила с Надеждой (служанкой, которая жила в семье – 

Безлюдная Надежда Петровна). Тетя Феоктиста Семеновна в театр тогда 

не пошла – или не захотела, хотя тетя Леся просила ее пойти. 

[Тетя] Леся просила Марусю пойти к кому-то что-то отнести и 

давала 3 копейки на конку, но Маруся шла пешком, а на эти деньги 

покупала семечки, конфеты. 
Когда была в Зеленом Гаю, объелась зеленой малиной. 
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Когда Маруся спросила у Олены Пчилки об Ольге Косач-Кривинюк, 
где она, та ответила: «Во Франции, учится делать шампанское». 

У Косачей на Мариинско-Благовещенской не была никогда. 
Впервые Лесю Украинку помнит в начале 1900-х у них в доме на 

Михайловском переулке, но жила ли она там или только приходила в 

гости – не помнит. 
Лесю Украинку Маруся всегда называла «тетя Леся», а Климента 

Васильевича – Кленя, но на Вы. Когда спрашивала Лесю Украинку, 
сколько ей лет, та всегда отвечала: «40». И Надежда «40», а тетю Фаню 

почему-то об этом не спрашивала. Тетя Фаня была полная, седая, 
Александр Антонович – седой, но чем-то возобновлял цвет волос, 
поэтому волосы были темные. 

Возрастом Климента Васильевича никогда не интересовалась и не 

знала, что он младше Леси. 
Когда Леся Украинка умерла, Марусю на похороны не брали – 

ребенок. Феоктисты Семеновны на Кавказе в то время не было, потому 

что она поехала в Киев к мужу, который хотел омолодиться и голодал и 

совсем истощился. 
Феоктиста Семеновна умерла в 1915 году от рака матки. Марусе 

сказали, что рак желудка. 
У Маруси был один номер журнала «Украина», было много 

открыток из Египта тоже от Леси Украинки, было одно фото в Киеве в 

Царском Саду в форме гимназистки. Были еще фотографии. 
Есть фото – Маруся с подругами и учительницей немецкого языка в 

Грузии. [Пізніше подарувала Київському музею Лесі Українки. – А. Д.]. 
[Тетя] Леся прекрасно кроила, хоть и одной рукой. 

Ходила в митенке. 
Играть на пианино уже не могла. 
Мария Николаевна помнит еврейские погромы. Феоктиста 

Семеновна прятала евреев, а Надежда настраивала Марусю против 

евреев. Помнит забастовку в гимназии в 1913 г. 

В Телави жили около 1910 года. Грузинские знакомые Леси 

Украинки и Климента Квитки: лесничий Зактрегер Лев Яковлевич (два 

сына – один умер и дочка, жена или дочка Лена – Телав); 
вольноопределяющийся Листов Константин с женой-немкой с Поволжья, 
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он жил музыкой, а жена все время его останавливала: «Костя, как мне 

надоела твоя музыка!..». 
Климент Васильевич никогда не мирил с начальством, не любил 

ходить к церкви. И как его не посадили?! 
В семье говорили по-русски. Может, когда-то Леся Украинка и 

Климент Васильевич говорили по-украински, но она не помнит. 
Лесю Украинку Маруся впервые увидела в 1902 г. в доме на 

Михайловском переулке. Дом № 32 по Большой Подвальной – там, 
где сейчас мемориальная доска, была монополька, а Карповы жили в 

четырехэтажном [? Марія Миколаївна пригадувала приблизно – А. Д.] 
доме в этом же дворе. 

Первый раз Маруся видела Олену Пчилку в Зеленом Гаю в 1902–
1903 [? – Марія Миколаївна пригадувала приблизно – А. Д.] гг. Второй раз 

встретилась с Оленой Пчилкой в 1913 г. на Кавказе, она приехала за 

мороженницей, когда Леся Украинка была уже очень больна и ей нужно 

было мороженное. Это было за месяца два до смерти [тети] Леси. 
В Хони семья была недели две – месяц. 
Александр Антонович Карпов работал в Управлении Юго-Западной 

железной дороги, заполнял карточки движения поездов. Маруся ему 

помогала. 
Девичья фамилия Феоктисты Семеновны Дагаева. 
Леся Украинка постоянно была на диете – болела почками. 
Все любили Лесю Украинку. 
Леся Украинка учила Марусю французскому, математике, русскому. 

Александр Антонович – Закону Божьему. 
В семье были книги на французском языке «Золотая библиотека» – 

красные, высокие. 
В 1913 г. Леся Украинка изучала то ли испанский, то ли 

португальский язык. 
Жили в Кутаисе в доме Кикодзе (Джояновский переулок) – 

напротив была казарма, там семья брала ржаной хлеб. В этот дом 

приехала Ольга Петровна (Олена Пчилка) за мороженницей. 
Когда Леся Украинка умерла, Климент Васильевич заплатил за 

отдельный вагон 300 рублей. Встречали гроб студенты, красные ленты 

полиция поснимала. 
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В Зеленом Гаю помнит белую рубашку брата Леси Украинки со 

спины. Он ее, очевидно, подразнил за зеленую малину, а она нашла 

большого жука и запустила его за воротник рубахи, а потом он, наверное, 
гнался за ней. 

Что больше всего понравилось в Зеленом Гаю? 
– Как «грабили под мостом» – катались на лодке по Пслу. 
Сохранилась открытка Марусе от Олены Пчилки после 1904 г. с 

пейзажем Зеленого Гая. 
В Японскую войну жили под Давыдовской горкой в Тифлисе. Когда 

только приехали, у Маруси был приступ «ложного крупа» и тетя Леся 

ночью пошла через весь город в аптеку на Головинский проспект. 
Климент Васильевич хорошо знал и понимал музыку. Физиономию, 

рост Климента Васильевича Мария Николаевна не помнит. «Тетю Лесю 

почему-то помню больше». Климент Васильевич любил гречневую кашу, 

говорил, что в ней много железа. Феоктиста Семеновна звала его: 
«Кленя, иди, кушай свое железо!». Привередлив был к еде. Мясо, яички. 

Когда жили в Донской обл. пос. Дмитриевский (Макеевка) к нему 

привязалась какая-то особа (имени не помню), бросившая двоих детей. 
Квитка там был следователем по особо важным делам. Эта особа 

принесла как-то два подноса с конфетами-тянучками. Реакция Клени: 
«Нет, я сейчас не хочу». 

Дома у Квиток была машинка «Континенталь», Маруся печатала, 
помогая Клименту Васильевичу. В одной из комнат у Климента 

Васильевича были топоры, ножи (вещественные доказательства), 
которыми дрались шахтеры и их стерег солдат Семен [ім’я солдата Марія 

Миколаївна пригадувала приблизно – А. Д.]. Дом, где жили, был отца 

Дмитрия Будковского. 
В Донецкой обл. была ужасная грязь. Когда были беспорядки, 

Климент Васильевич говорил Будковскому: «Вы бойтесь, а я ничего не 

боюсь». 
Форма у Климента Васильевича была судейская, мы везде с ним 

ходили по шахтам, по копям. 
Маруся служила на почте телеграфисткой. 
Климента Васильевича вызвали по делу лесничего Рукина в 

Ахалцихе. 
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«Там у нас было 5 комнат. Приезжала сессия из окружного суда, 

чиновник Кригер». 
В Кутаиси жили на Ивановской улице, переулок Джояновский. 
Помню разлив Дона. 
Столик из семьи Карповых-Квиток был у Ащиян [родина шкільної 

подруги Марії Собіневської. – А. Д.] – небольшой, бордового покрытия, 
скорее с темно-розовым сукном. 

На эту женщину (в Макеевке) Климент Васильевич никак не 

реагировал. Дети ее приходили к Марусе и садились к ней на колени 

(мальчик и девочка). Очень славные были. Приходил к Феоктисте 

Семеновне муж той женщины, жаловался, что она бросила детей. 

В Телави обстановка дома: все аккуратное, небольшой сад, 
миндальное дерево. 

Третья Нагорная улица, хозяин Яралов. Сад с большим 

виноградником. У хозяев дома была девочка Като – рыженькая, которую 

все время стригли. Тетя Леся спрашивала: «Зачем?» – «Чтоб была черная...». 
По соседству родственники: племянницы Ребсимэ и Гаянэ – 

учились с Марусей в Замке Царя Ираклия. Было фото развалин замка и 

Маруся с учительницей. 
Девичья фамилия М. Н. Бешкуровой – Собеневская. 
Мама хотела отдать Марусю в приют, собиралась ехать в Персию 

гувернанткой, тогда и оставила Марусю Феоктисте Семеновне. 
Хотела, было, Феоктиста Семеновна учить Марусю музыке, а Кленя 

сказал: «Зачем ей мучиться, как я?». 
Феоктиста Семеновна хорошо готовила, особенно печенье, пироги, 

мазурки, фаршированные куры, торт из мелких и крупных орехов, 
паштеты, кексы, пасхи. Были «нахлібники» (гимназисты, студенты), 
которые жили и питались у Карповых. 

Ларисе Петровне нельзя было есть мяса, помидор, можно было 

молочное, вместо уксуса – лимоны. Еду готовила в основном Надежда. 
Александр Антонович умер где-то в 1913 г., Маруся еще училась в 

гимназии. Не любила там танцевать, заставила тетку (Феоктисту 

Семеновну) сшить ей черное платье для траура. «Он же не родной тебе», – 

говорили ей. – «Ну, и что?» – отвечала Маруся. – «А чтоб не танцевать!». 
Очевидно, тогда Феоктиста Семеновна продала фортепиано. 
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1916 г. – Маруся вышла замуж. Муж очень ревновал, не разрешал 

общаться с Квиткой. Последнее письмо от Климента Васильевича было в 

1925 г., у Маруси было четверо детей: «Маруся, я знаю, что тебе неважно 

живется, приезжай с детьми, мы тебя устроим на работу в Чигирине. 
Надежда со мной». 

Мария Николаевна не ответила – муж нашел письмо и не позволил. 
Мария Николаевна писала письма Надежде в Козелец Черниговской 

обл. 
Брат Надежды Петровны безлюдной Леонид в то время [в часи, 

коли вона служила у Карпових-Квіток – А. Д.] сидел в тюрьме (не за 

воровство). За Надеждой ухаживал городовой. Феоктиста Семеновна 

говорила: «Выходите», – Надежда отвечала: «Нет, Леня же сидит». 
«Блакитна троянда» шла в народном театре. Театр этот был для 

Маруси больше похож на сарай. 
«Понравилось?» – спросила тетя Леся. 
«Нет», – отвечала Маруся. 
«Почему?». 
«А где же там голубая роза?». 
Тетя Леся на левой руке носила митенки – сама их вязала. 

Прекрасно кроила, аккуратно. Сохранилась ткань от юбки Леси 

Украинки, перешитая позже тетей Лесей на платье Марусе [Ця біла 

спідничка була привезена мною з Кисловодська нині зберігається у 

фондах Київського музею Лесі Українки. – А. Д.]. 
Тетя Леся ела очень аккуратно, никогда не были грязные губы. 

Маруся всегда пыталась есть так же, но у нее не получалось. 
Тетя Леся подарила мне красивые кораллы и ожерелье из 

хрусталиков – куда они делись, не знаю. 
Дом № 32 – во дворе дом – дом Казаковой, 4-й этаж, квартира 

комнаты 4. 
Помню дядю [Олександра Антоновича Карпова – А. Д.], тетю 

[Феоктисту Семенівну Карпову – А. Д.], тетю Лесю помню, но не так 

здорово – видно, не всегда была там: уезжала, приезжала. 
У мамы было двое детей: Маруся 5 лет, брату Саше – года 3, но куда 

мама его дела, Мария Николаевна не знает [Іншого разу вона скаже, 
що Сашка віддали маминим родичам, а Марусю вони не взяли, 
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посилаючись на те, що власних дітей багато, а Маруся шкодлива, з нею 

буде багато проблем – А. Д.]. 
Маруся в гимназии училась бесплатно (во всяком случае какое-то 

время). 
На Бульварно-Кудрявской в Киеве Карповы жили в доме № 15 или 16. 
В Тбилиси судейским товарищем Квитки был Миронович, у 

которого были дочери Аня и Катя – брюнетка и блондинка, сын Алексей. 
Мария Николаевна помнит, как в Кутаиси один ученик, сын 

мясника, убил ножом учительницу. 
Черносотенницы (или «Союз русского народа») ходили в голубых 

рубашках, а [щось ще в одязі? – А. Д.] из трехцветного флага – белый, 
красный, синий. Возле Золотых Ворот встретили Марусю и тетю Фаню, 
просили закурить. 

Леся Украинка привезла Марусе из Египта жука-скоробея – дети 

долго ним играли, где-то потерялся. Рассказывала Марусе о том, как 

объясняла в Египте, что такое метель. Рассказывала о гипнотезерах, 
которые бросили веревку вверх и она стояла, как за что-то закрепленная, 
и мальчик лазил по этой веревке вверх. 

Муж Феоктисты Семеновны задумал какое-то лечение голодом и 

лимонами. 
[«Первак» – фамилию знаю.]. Тетя Фаня сдавала комнаты, жил в 

одной из них студент с женой Первак и их сын Сева. Ребенок часто стучал 

в дверь и просил: «Баба, пупу [супу. – А. Д.]!». Этот Первак был из богатой 

семьи – у отца мыловаренный завод, но студент все расходы записывал, 
а Феоктиста Семеновна смеялась. 

Фамилия «Миронович» попадалась в газете: «Оркестром руководил 

Миронович». «Палиашвили» не помню, но знаю, кто он. 

Кресло-качалку помню, не раз падала с него. [Марія Миколаївна 

пригадала, до кого зі знайомих пізніше потрапило це крісло, й перепитала у 

них, чи не можна його подарувати Київському музею Лесі Українки? «Ні, на 

цьому кріслі сидів ще й Сталін», – відповіли їй. – А. Д.]. 
Было три шезлонга и три вышивки для накидок. Эта вышивка – 

образец для одной из накидок [показує вишивку, яку передаватиме до 

Київського музею Лесі Українки. – А. Д.]. 
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Артистка Верико Анджапаридзе2 училась в одном классе с Марусей, 
неоднократно бывала в гостях у Маруси, была на Дне рождения, но 

зимой тети Леси обычно дома не было, так что они тогда не виделись. 
Помнит, как на Михайловском переулке в Киеве (жили на 3–4 

этаже) приходила женщина и стучала в дверь. Я боялась и спрашивала у 

Надежды, кто это. «Это мать Климента Васильевича, а мы не отдадим». 
Помнит, как из ящика стола выпала метрическая Клени, я спросила 

у тети Леси, кто это, что это. «Да ничего», – ответила она. 
У Квитки была золотая медаль об окончании гимназии, но я ее не 

видела, только знала о ней. 
Помню, как ходили гулять в Ботанический сад. Лукьяновку знаю – 

там жили знакомые. Святошино знаю – там искали бруснику. Костел 

знаю, были в Еврейской синагоге, во Владимирском соборе. 
Помню, как в театре, когда убивали Кармен, я вопила: 

«Городового!». А еще: «Дайте мне киросин!» – Китайцы на сцене 

зажигали киросин и вынимали изо рта ленты. 
Помню, как хотела прыгнуть с четвертого этажа за кошкой, 

которую хотел выбросить дядя – она напачкала в квартире. 
Наталию Прокофьевну Вильченко, Марту Прокофьевну и других 

[племінниць та інших родичів К. В. Квітки. – А. Д.] Мария Николаевна не 

знает, фамилию «Листопад» не знает. 
«Я, конечно, не была слишком шкодливая, но раз тетя Фаня дурой 

меня обозвала и обманула на 1 апреля». 
Рядом в доме 30 или скорее 34 по Большой Подвальной были 

соседи, ореховое дерево было ветвями и туда, и сюда, много цветов. 
В Кутаиси жили на Ивановкой. В том же доме жил член суда 

Толпыга. Тут тетя Леся учила меня французскому. 
«У нас были красивые тарелки из прозрачного фарфора с фиалками». 
Помнит Мария Николаевна о полете Уточкина, но не видела. 
Видела поднятие шара-монгольфье́ра. 
Видела маму в Кутаиси. 
Из Ахалцихи высылала Клименту Васильевичу словарь Брокгауза и 

Ефрона – зашивала в материал и отправляла ему. 
                                                           
2
 Веріко́ Івліа́нівна Анджапарі́дзе (груз. ვერიკო ანჯაფარიძე; 23 вересня (6 жовтня) 1897 – 1987) – грузинська 

актриса театру і кіно, подруга й однокласниця Марусі Собіневської. 
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В детстве Маруся болела скарлатиной, лежала в Киеве в 

Даниловской больнице, в Кутаисе болела настоящей оспой. 
Из знакомых помню артистку Матрену (несимпатичная, 

неартистичная, рыжеватая), день рождения Матрены был на Наталии. 
Муж – чернявый, красивый. Часто бывали у Квиток. 

Семья Марии Николаевны: Леснов Евгений Михайлович (зять) [він 

нас фотографував. По-моєму, пізніше вони з Вікторією розлучилися. – 

А. Д.]; Виктория Владимировна [в час мого приїзду була у відрядженні. 
Побачилися пізніше у Києві. – А. Д.], дочь Марии Николаевны; Ольга и 

Юлия (внучки). 
На Лукьяновке в тюрьме кто-то из знакомых работал. У них все 

было шикарно. Из судейских чинов. Были у них на Рождество. 
У маленькой девочки запомнилось платье за 25 рублей [на той час це 

були дуже великі гроші. Карпови-Квітки жили набагато скромніше. – 

А. Д.]. Маруся не хотела кушать, потому что смущал шикарный стол. 
Одноклассницы Маруси в Киеве – Зина Дыль, сидела на первой 

парте; Акулова, Пресман. У Дыль сестра была учительницей. После 

занятий скакали по партам. 
Учеба Маруси: 
1) Гимназия императрицы Марии Федоровны в Киеве (попечитель 

князь Голицын); 
2) Телави – гимназия во дворце царя Ираклия; 
3) Кутаиси – заведение Святой Нины. 
В Японскую войну в Тбилиси не училась – было 6–7 лет. 
Александр Антонович Карпов – невысокого роста, худоватый, 

лысый. Старше Феоктисты Семеновны, все болел, когда умер, было лет 

70–60. Маруся помогала ему в работе на железной дороге. 
Климент Васильевич: «Маруся, изучаете ли вы дроби? А ты можешь 

выяснить, сколько у русского царя русской крови?» – Феоктиста Семеновна: 
«Ну, что ты, Кленя...» – Климент Васильевич: «А что, мама, пусть ответит...» 

В Телави жили в двух местах. Первый адрес: был большой 

паркетный зал (у Яралова), сад, большие виноградники, много фруктов. 
Возле Алазанской долины. 

Карпов говорил, что из Маруси ничего не выйдет: не умеет толком 

читать, еще плохо знает молитвы и т. д., а тетя Леся протестовала и учила 
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ее французскому, русскому, арифметике. Показывала Марусе, 
как  вышивать, как делать филейные работы – митенки. Рассказывала, в 

какой области на Украине какую вышивку носят. 
Олена Пчилка была общительной. 
Надежда водила Марусю по всем церквям. В Михайловской церкви 

были мощи Варвары Великомученицы. Маруся все время спрашивала у 

Надежды , а где ее (Варвары) ноги т. д. На монахов Маруся реагировала 

так: «Надежда, это боженька, боженька!». 
На Демеевке жил знакомый – Сергей Николаевич Жучковский 

(1905–1906 гг.) – справа от Демевской церкви. Жучковские жили при 

почте. Мальчик – Сережа. 
На новогодней елке подарили шоколадного человека, я пришла 

домой и съела часть сверху. Тетя Фаня спрашивает: «Зачем?» – «А он же 

дома, шапку надо снимать». 
В Хони жили недолго – недели две, были ли знакомые у Ларисы 

Петровны там не помню. 
Хорошо помню Андреевскую церковь в Киеве. В Киеве танцевать нас 

учила балерина. В гимназии в зале висел большой портрет царя и потреты 

других. Разгонишься в зале и подъедешь к портрету. «Николай II – 

предводитель хулиганов», – кричала подруга Маруси. «Тетя, ну, какой 

такой царь – он же сам плюгавенький», – говорила Маруся. 
В Киеве была 12-бальная система, в Грузии – 5-бальная.  
Мария Николаевна помнит Купеческое собрание, Царский сад. 
Было у нее фото Феоктисты Семеновны. Есть фото в Кутаиси в 

школе, Анджапаридзе (будущая актриса) тогда не фотографировалась. 
Учительница-немка Александра Дьякова. 

Когда Марусю учили вышивать, Феоктиста Семеновна, тетя Фаня, 
хотела, чтобы Маруся вышивала свои инициалы с буквой «К» (Карпова) 
вместо «С» (Собеневская), но Маруся не согласилась не только потому, что 

не была официально оформленной приемной дочерью («У меня же есть 

мама»), но и букву «К» вышивать труднее. 
Кровати у Леси Украинки и Климента Квитки были низкие с сеткой 

голубые из Лодзи. 
В 1949 году муж Марии Николаевны Владимир Бешкуров был 

арестован на 25 лет, просидел 5 лет. 
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Квитка все расбрасывал вещи, а потом все искал. 
В 1905 г. в Киеве Александр Антонович пришел домой в шапке 

дворника – казаки лупили плетками тех, кто без шапок. Александр 

Антонович за 3 рубля купил у дворника шапку. 
Когда Мария Николаевна была маленькой, в семье был фонограф, 

как труба, Климент Васильевич и Лариса Петровна пытались что-то 

записывать, но «у нас ничего не получалось». 
Столик из семьи Квиток хранился в семье одноклассницы Марии 

Николаевны Варсеник Павловны Ащиян. 
Надежда вышивала, сохранились вышивки к сорочке Климента 

Васильевича [зараз ці зразки зберігаються у фондах Київського музею 

Лесі Українки. – А. Д.], Мария Николаевна использовала их в сорочке сына. 
Знакомый в Киеве – Игорь Грабарь, живописец. 
Мария Николаевна хотела назвать дочь Ларисой, а муж запретил: 

«Ты будешь все время плакать». 
«Покроит – даже кусочка не останется!» – Мария Николаевна о 

Ларисе Петровне. 
Маму Мария Николаевна видела после 1902 г. Мама уезжала в 

Персию, оттуда прислала в прозрачной коробке инжир. Приехала, когда 

семья была в Донской области. У нее был редикюль, который трудно 

открывался, а я хотела посмотреть документы. В 1917–18 гг. получила 

откуда-то письмо, что мама вышла замуж за армянина в Баку, родилась 

дочка Лена. Армянин имел бумажный или книжный магазин, что мама и 

ее дочь умерли. 
Машинка «Континенталь» была после смерти Леси Украинки. 
Чехлы (накидки) на шезлонги – один, как образец, второй – 

лиловый с желтым, третий Мария Николаевна не помнит внешне. 
Бабушку с дедушкой Мария Николаевна не помнит, отца тоже 

очень плохо. 
Лариса Петровна рассказывала Марусе, почему она Лариса – на 

билетиках были разные имена, малышка вытянула билетик со словом 

«Лариса». 
Лариса Петровна учила Марусю считать при помощи фасоли. [Коли 

навчання закінчили, то з тієї квасолі зварили борщ. Дівчинка намагалась 

перерахувати вже в тарілках, але декількох не вистачало – може, Надія 
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спробувала, коли варила. Дитина образилась:] «Не вы считали, не вы 

должны и кушать!» – сказала Маруся за столом. 
Климент Васильевич говорил, что в Литенском уезде Подольской 

губернии, откуда родом отец Марии Николаевны, протекает речка Соб3. 
Там есть и какая-то украинская писательница (?) Собеневская. 

Леся Украинка чудесно делала писанки. Рисовала, потом покрывала 

воском. 
Елку тоже обязательно украшали. 
Подлинность рассказанного мне удостоверяю. 
1/VII- 1988 г. А. Г. Дыба». 
Конспектувала розповідь у грудні 1984 р. в м. Кисловодську в 

помешканні М. М. Бешкурової. 
У час нашого знайомства Марії Миколаївні було 87 років. Фото Лесі 

Українки у М. М. Бешкурової не збереглося – маємо у збережених родиною 

Косачів матеріалах світлину, де поруч із Ларисою та Климентом Квіткою на 

Кавказі Феоктиста Семенівна Карпова і Маруся. З Кисловодська я привезла 

декілька унікальних експонатів, серед яких листівка Олени Пчілки до малої 
Марусі, фото Марії Миколаївни в дитинстві, зразок вишивки Лесі Українки 

для шезлонга, сторінки з альбому «Киев теперь и прежде», а пізніше 

досилалися й інші матеріали: вишивки Надії Безлюдної до сорочки 

Климента Квітки, фото однокласниць Марусі з учителькою, фото Марусі-
гімназистки та інші матеріали. 

Як бачимо, у текстах є певні повтори, адже, згадуючи про щось, Марія 

Миколаївна час від часу поверталася до вже згаданого вище, доповнюючи. 
Після зустрічі на Кавказі у грудні 1984 року ми ще довго листувалися, 
приязно спілкуючись аж до самої її смерті 1993 року, а її дочка Вікторія 

пізніше приїздила до Києва і відвідувала Київський музей Лесі Українки. 
Колеги–дослідники творчої спадщини Лесі Українки також 

досліджували певні моменти спілкування письменниці з Марією 

Бешкуровою. Так Лариса Мірошниченко свого часу опублікувала статтю 

про нові надходження до Музею Лесі Українки Волинського національного 

університету ім. Лесі Українки [9], де згадано дві унікальні поштові 
листівки від Лариси Косач (Квітки) до гімназистки Марусі. Тамара Скрипка 

3
 Соб (Сіб) – річка на Придніпровській височині, в межах Липовецького і Гайсинського районів Вінницької 

області. Ліва притока Південного Бугу (басейн Чорного моря). 
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опублікувала свій варіант спогадів М. М. Бешкурової [11]. Важливими 

вважаю і занурення у тематику взаємин батьків і дітей у родині Косачів, 
зокрема в статті Сергія Романова «Особливості взаємин батьки – діти в 

родинах Косачів та Старицьких» [10] та розповіді Тетяни Данилюк-
Терещук про керований нею Музей Лесі Українки Волинського 

національного університету імені Лесі Українки і його фондову колекцію. 
Свої скарби за цією тематикою має і Музей Лесі Українки в Колодяжному, 
зокрема поштову листівку маленької Марусі. У цьому ряду варто згадувати 

і мої дослідження, які започаткували вивчення названої теми [1–8], а також 

першоджерела – записані мною спогади та меморії, передані мною до 

Київського музею Лесі Українки. Сьогодні подаю для публікації конспект з 

магнітофонного запису бесіди з М. М. Бешкуровою у Кисловодську 

24 грудня 1984 р. та цитати з інших варіантів її спогадів з безліччю 

важливих деталей з життя родини Карпових-Квіток [8].  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маруся Собіневська, Київ, 1903 р.  Лариса Косач (Квітка), 1901 р.  

Климент Квітка  

Листівка Олени Пчілки до Марусі Собіневської та її зворот з адресою 
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Маруся Собіневська – 
гімназистка  

Родина Карпових-Квіток в Кутаїсі, 1911 р. Зразок вишивки Лесі 
Українки для шезлонга 

Листи Лесі Українки до Феоктисти Карпової та Марусі Собіневської  
з Музею Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Веріко Анджапарідзе – 
колишня однокласниця  
і подруга Марусі Собіневської 

Алла Диба і Марія Бешкурова. 
Кисловодськ (Росія), 1984 р. 

Фото Євгена Лєснова 
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Лесезнавство як напрям музейної  

науково-пошукової роботи Наталії Пушкар  

та її публікації у періодичних виданнях  
 

Висвітлюється місце лесезнавчих досліджень у музейній науково-пошуковій 

роботі багатолітньої хранительки фондів Волинського краєзнавчого музею Наталії 

Юхимівни Пушкар та їх популяризація через засоби масової інформації – газети та 

журнали з метою поширення знань про родину Косачів. Проаналізовано статті, в яких 

порушено питання автографів Лесі Українки у Волинському краєзнавчому музеї, 

видання творів і фольклорних записів; розглядається лесезнавча філокартія; 

взаємозв’язки Лесі Українки та Марії Биковської, Марії Конопніцької і Ольги 

Кобилянської. Відзначені публікації про родину Косачів – Олену Пчілку, Ольгу Косач-

Кривинюк, Михайла Косача, а також Климента Квітку. Показано відображення 

лесезнавчої проблематики у виставковій роботі музеїв та ін. 

Ключові слова: Леся Українка, родина Косачів, Волинський краєзнавчий музей, 

Наталія Юхимівна Пушкар, науково-пошукова робота музею, періодичні видання. 

 

Леся Українка і родина Косачів займають вагоме місце у науково-
пошуковій роботі багатьох дослідників. Значну роль у цій справі відіграють 

музейні працівники, у т. ч. Волинського краєзнавчого музею. Визнаним в 

Україні дослідником життя і творчості Лесі Українки є Наталія Юхимівна 

Пушкар – багаторічна очільниця фондів Волинського краєзнавчого музею. 
Упродовж багатьох десятиліть Наталія Пушкар досліджувала різноманітні 
проблеми, пов’язані переважно з перебуванням Лесі Українки та родини 

Косачів на Волині, творчість відомої поетеси. Саме лесезнавчу тематику 

музейниця вважала однією з основних у своїй багатолітній музейній праці.  
Дотепер різні форми музейної діяльності Наталії Пушкар не стали 

об’єктом активного зацікавлення науковців. Не можу не згадати 

випадок, який трапився під час конференції у Музеї видатних діячів 
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української культури у 2017 році. Під час виступу-презентації про 

основні форми музейної діяльності Наталії Пушкар присутні тут молоді 
музейники задали питання щодо того, чи мовиться про одну людину, чи 

про відділ або музей. Звісно ж, виступ затягнувся надовго, тому що 

присутні музейні працівники, які знали Наталію Юхимівну не один рік і 
навіть десятиліття, довго говорили про унікальність цієї людини.  

Про те, що лесезнавство було надзвичайно важливою частиною 

дослідницької і виставкової роботи визнавала і сама Наталія Юхимівна, 
яка, при нагоді, розповідала про те, як вона «прийшла» до Лесі Українки. 
Дослідниця наголошувала, що перше зацікавлення Лесею Українкою 

прийшло у студентські роки, коли переписувала лист-новелу «Твої листи 

пахнуть зів’ялими трояндами». А вже коли потримала в руках Лесині 
листи, назавжди пов’язала своє життя з відомою родиною. Саме ці листи 

стали основою для першої, підготовленої у музеї, публічної лекції. 
В останні роки життя дослідниця часто висловлювала жаль з приводу 

того, що в радянські часи музейникам було дуже тяжко публікуватися, у 

зв’язку з чим втрачений безцінний час, коли можна було знайомити 

людей із результатами багаторічної праці. Але з кінця 1980-х років 

почався активний період у науково-дослідній діяльності відомої 
музейниці. І першими були численні публікації у періодичних виданнях, 
що сприяло широкій популяризації різноманітних аспектів життя і 
діяльності Лесі Українки, Олени Пчілки та інших членів родини Косачів.  

Майже півстоліття (48 років – з січня 1972 року) Наталія Пушкар 

очолювала відділ фондів Волинського краєзнавчого музею (далі – ВКМ), 
була його головною хранителькою. Тому основною її роботою, 
визначеною посадовими інструкціями, була робота з фондами, їх 

обліком, збереженням та ін. Не пропускала й можливості взяти участь у 

створенні виставок, особливо на лесезнавчу чи косачівську тематику. 
А з кінця 1980-х рр. почала активно популяризувати музейну роботу 

через засоби масової інформації, знайомлячи волинян з музеєм, його 

колекціями, новими надходженнями та ін. Першою була невеличка 

публікація у газеті «Радянська Волинь» про шолом давньоруського воїна, 
знайденого на дні річки Стир (лютий 1973 р.). Наступна стаття 

музейниці у тому ж виданні з’явилась аж через десять років і стосувалася 

колекції книг у ВКМ. І тільки з другої половини 1980-х років такі 
публікації стали частими і, можна сказати, традиційними.  
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Спочатку Наталія Юхимівна знайомила читачів волинських 

періодичних видань в основному з музейними виставками: у лютому 

1988 року одразу у двох періодичних виданнях повідомила про виставку, 
приурочену 117-й річниці від дня народження Лесі Українки [42; 47]. 
В наступні роки писала про виставки: «Творчість Лесі Українки у графіці 
художників України» (1998), підготовлену до її 127-річчя [22]; 
«Старе фото кінця ХІХ – початку ХХ ст.» у Ковельському історичному 

музеї [45]. Повідомляла про виставку «Леся Українка і Крим» у 

Колодяжному і ВКМ (1996). Відзначивши представлення на частини 

етнографічної колекції з фондів Ялтинського музею, Наталія Пушкар 

знайомить читачів з її історією; розповідає про перебування Лесі 
Українки у Криму та враження від цих мандрівок [41]. 

У 1991 році Наталія Юхимівна писала про виставку поштових 

листівок, присвячену 120-річчю від дня народження поетеси. Її специфіка 

не тільки в представленні листівок, а й подання інформації про сприйняття 

поетесою того чи іншого місця перебування [26]. Варто відзначити, що, як 

свідчать листи та поезії Лесі Українки, вона з певним острахом ставилась 

до старих архітектурних пам’яток. Будучи маленькою, боялась скульптур 

луцького костелу, а перебуваючи у фортеці в Акермані писала: «От уже 

страшна будова, нехай їй цур». Отож, інформація про виставку, завдяки 

наполегливій дослідницькій праці пані Наталії вилилась у хороше 

дослідження. Тут же повідомлялось про вже підготовлений каталог-
путівник до даної виставки і прохання про зголошення спонсорів для його 

видання [26]. 
Філокартія, у т. ч. й лесезнавча, була однією з улюблених тем у 

музейній діяльності Наталії Пушкар. Більш як півтисячі оригінальних 

чорно-білих і кольорових листівок кінця ХІХ – початку ХХ ст. з видами 

міст, пов’язаних із перебуванням Лесі Українки, зібрані у колекції 
обласного та літературно-меморіального музею Лесі Українки в 

Колодяжному, її твори та листи дозволили дослідниці простежити 

численні Лесині подорожі [26; 29]. Музейниця повідомляла мешканців 

Волині і про прижиттєві листівки із Лесею Українкою. На першій, що 

вийшла 1902 року, фото Лесі і Ольги Кобилянської, зроблене 1901 року, 
коли поетеса гостювала на Буковині [15]. Друга листівка із фото Лесі 
Українки, зробленим 1896 року, видрукувана 1911 року. На ній ще й 

рядки з поезії «Ні, я хочу крізь сльози сміятись…» [46]. 



 
 

83 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

Є в музеї і листівка з останнім прижиттєвим фото Лесі Українки, 
зробленим двоюрідним братом Юрієм Тесленком-Приходьком під час 
останнього перебування поетеси в Києві у квітні 1913 року. Якимсь чином, 
як пише Н. Пушкар, воно потрапило до рук українського революційного 

діяча Петра Дятлова, який високо оцінював творчість Великої поетеси. 
Він використав фото для поштової листівки, яку видав своїм коштом 1917 

року у Відні. Листівку надіслала Олена Романюк з Луцька [14].  
Важливим джерелом до вивчення життя Лесі Українки та її оточення 

є фото. Одне з них, про яке Наталія Пушкар написала достатньо значну за 

обсягами статтю, зроблене без Лесі, але про Лесю, про ті роки, коли вона 

маленькою, але вже хворою, дівчинкою приїхала до Колодяжного і 
познайомилася там з дівчиною Варкою (Варварою Дмитрук), яку багато 

дослідників називають подругою Лесі Українки. Наталія Юхимівна 

неодноразово наголошувала, що Варка була не подругою, а помічницею, 
«прислужницею». Однак завдяки своїй природній кмітливості завоювала 

прихильність і Лесі, і її молодшої сестри Ольги, яка називала дівчину «моя 

найближча товаришка дитячих та молодих літ». На світлині 1955 року 

викладачі та студенти історико-філологічного факультету Луцького 

педагогічного інституту з Варварою Дмитрук. Тому, як пише Наталія 

Пушкар, це фото й нагадало їй про ті часи, «Коли дерева у Колодяжному 

були ще маленькими», коли Варка, прибравшись у будиночку, наспівувала 

сестрам пісень, які стали основою відомого «Колодяжненського Зошита». 
Використовуючи спогади Варвари Дмитрук, музейниця розповідає про 

тогочасне село, специфіку його жител; про будівництво Білого будиночку; 
про хворобу Лесі у сприйнятті Варки, яка не могла спокійно дивитись на 

муки «слабенької дівчинки»; про подарунок Лесі Українки тощо [28]. 
Є у фонді Лесі Українки предмети, які були особливо близькими 

Наталії Пушкар з того часу, як вона вперше їх побачила у 1972 році – це 

листи, писані рукою Лесі і зошит з піснями у записах Лесі Українки та її 
молодшої сестри Ольги. Наталія Юхимівна першою познайомила не тільки 

волинян, а й всю Україну з історією Зошита та окремими піснями з нього, 
опублікувавши їх у фаховому часопису «Українська мова і література 

в школі» [20]. У численних публікаціях і виступах очільниця музейних 

фондів неодноразово говорила про Хому Коцюбинського, як той знайшов 

реліквії у купі сміття в київському музеї (листи Лесі Українки 
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до В. Тучапської, два зошити із записами пісень та три родинні 
фотокартки) і напередодні війни надіслав їх до Луцького музею із 

супровідним листом, оцінивши вкладення у 200 крб. [9]. Однак дотепер 

окремі дослідники пишуть про те, що «1941 року один з них [Зошит – А. Д.] 
розшукав у архіві М. Лисенка Климент Квітка і передав до Луцького 

краєзнавчого музею» [1].  
Скрупульозне вивчення і аналіз листів Ольги Косач-Кривинюк до 

редактора газети «Український голос» Анатолія Дублянського (1942–
43 рр.) стало основою для статей про луцький період Косачів [25; 35; 60].  

Окремі публікації Наталії Пушкар (і в співавторстві з Вірою 

Комзюк) присвячені виданням творів («Лісової пісні») та фольклорних 

записів («Дитячі ігри…») Лесі Українки [8; 59]. 
Наталія Юхимівна знайомила волинян з різноманітними аспектами 

життя Лесі Українки, у т. ч. про її нерозділене кохання – Сергія 

Мержинського. В основі статті автографи листів Лесі Українки із фондів 

ВКМ [34]. В ряді публікацій мовиться про багаторічну дружбу Лесі і Мані 
(Марії Биковської), про відвідання Лесею Українкою села Піддубці біля 

Луцька, про враження від школи та обід у домі священика. Побачене в 

Піддубцях спонукало поетесу до написання циклу нарисів, які вона 

охарактеризувала як «справжні образки з натури» [10; 36]. Пані Наталія 

любила розповідати, як світлина Мані Биковської із фондів ВКМ стала 

поштовхом до вивчення важливої сторінки життя Лесі Українки. 
Музейна хранителька не обійшла увагою й творчі взаємини Лесі 

Українки та визначної польської поетеси Марії Конопніцької. Остаточно 

визначившись, щоб пов’язати життя з літературою, Леся Українка склала 

список творів іноземних авторів для перекладу, що, на думку поетеси, 
мало розширити її світобачення. Сюди потрапило й ім’я М. Конопніцької. 
А 1902 року журнал «Мир божий», що виходив у Петербурзі, замовив Лесі 
Українці статтю до 60-річчя польської поетеси, яка все ж була відхилена 

редакцією. Але перекладені поезії збереглися в Інституті літератури 

ім.  Т.  Г. Шевченка НАН України. Про духовну близькість двох поетес 

свідчить той факт, що у них є вірші з однаковою назвою: «Contra spem 

spero» («Без надії сподіваюсь») і близькі за змістом [31]. 
Близькі стосунки поєднували Лесю Українку з тіткою Оленою 

Тесленко-Приходько – молодшою сестрою Петра Косача, яка певний час 
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жила в родині брата. Наталія Юхимівна підготувала статтю про взаємини 

племінниці з тіткою, яка навчила Лесю плести вінки, вишивати, грі на 

фортепіано та ін. У статті мовиться й про літературну діяльність Олени 

Антонівни та про її участь в народницькому русі, заслання тощо. А також 

про те, що перша поезія Лесі була написана під впливом арешту любої 
тітоньки. І вірш «Забуті слова» також присвячений їй. Зі статті 
довідуємося, що «Дитячі ігри, пісні й казки…» видані за рахунок грошей, 

даних в кредит Оленою Тесленко-Приходько [4; 30; 40].  
Доволі цікавою є публікація (написана спільно з О. Златогорським) 

про перебування Лесі Українки у м. Славута на Хмельниччині. Автори 

повідомляють, що цей аспект життя поетеси з’ясований завдяки події, 
що трапилась у середині 1990-х рр.: молода австралійка звернулась до 

місцевих краєзнавців з проханням відшукати будинок санаторію, 
зображений на фото 1904 року, яке вона привезла. Управителем у 

санаторії був дід австралійки. Директор місцевого краєзнавчого музею 

упізнав на фото Лесю Українку, Климента Квітку та ін. [57]. 
На основі спогадів Ольги Косач-Кривинюк Наталія Пушкар написала 

про Йордань 1881 року, що докорінно змінив усе життя Лесі Українки [24]. 
Досліджувала великоднє вітання від названої сестри Климента Квітки 

Марії Бешкурової, отримане Лесею Українкою у Ялті, та спогади Марії 
(Мушки, Хрушки і Марушки) про поетесу [7; 19; 58]. Цікаве відкриття 

відбулося завдяки зустрічі з уродженцем с. Клевецьк на Турійщині Арсенієм 

Матвіюком, який розповів Наталії Юхимівні про те, що його бабуся, родом 

із Будищ, у 1892 чи 1893 році носила Лесі Українці чорниці [54].  
Музейна хранителька досліджувала ковельське оточення Косачів, 

колодяжненських гостей [3; 27]; обставини останнього приїзду Лесі 
Українки до Колодяжного [37]; повідомляла про те, що в останні місяці 

життя поетеса змушена була продавати свої речі, щоб мати кошти на 

ліки та прожиття [55].  

Ряд статей присвячені пам’яті Лесі Українки. Зокрема, дослідниця 

писала про спогади про поетесу Михайла Грушевського, Людмили 

Старицької-Черняхівської, Івана Стешенка та ін., опубліковані 
у «Літературно-науковому віснику» у жовтні 1913 року [48], а також про 

автографи в пам’ять Лесі Українки з фондів ВКМ [6; 16; 39]. 
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Значну увагу Наталія Пушкар приділила вивченню життя, 
громадської й літературної діяльності Олени Пчілки; дослідженню нею 

української орнаментики; з’ясуванню питання про походження її 
псевдоніму (дуже любила бджіл і спостерігати за ними, тому всюди, де 

жила тривалий час, заводила вулики). Опублікувала листівку 1902 року з 

портретами Олени Пчілки і Наталії Кобринської, а також  розгорнуту 

статтю про пам’ятник «Великій Українці» у Луцьку [2; 17; 33; 38; 53].  

Наталія Юхимівна досліджувала життя та діяльність Михайла 

Косача [51] та Ольги Косач-Кривинюк [13; 23; 44]. Цікавою є історія про 

повернення на Волинь випускного альбому Ольги Косач, яка 1904 року 

закінчила Санкт-Петербурзький медичний інститут. Його передала 

«додому», як пише пані Наталія, мешканка Львова Галина Паламарчук. 
І хоча цей альбом не належав сестрі Лесі Українки, авторка припускає, що 

точно такий міг бути і в неї [57]. 
Дослідниця писала й про чоловіка Лесі Українки Климента Квітку [52]. 
2002 року Наталія Юхимівна повідомляла читачів про архів 

письменника української діаспори Юрія Косача, племінника Лесі 
Українки, переданий у літературно-меморіальний музей Лесі Українки у 

с. Колодяжному [18; 40] та про відвідини Колодяжного племінником Лесі 
України Роберто Гаабом, який проживає в Швейцарії [50]. Музейниця 

часто зверталася до теми нових надходжень до фонду Лесі Українки. 
Зокрема, писала про подарунок сумчанки Євгенії Коваль, родом із 

с. Поляна на Турійщині – вишитий рушник і портрет Лесі Українки [21]; 
про подаровану збірку поезій сучасника Лесі Українки, поета, педагога і 
земського діяча Миколи Чернявського [43]. 

1998 року у п’яти числах газети «Аверс-прес» публікувалося 

дослідження Наталії Пушкар про використання творів Лесі Українки в 

кіно і на телебаченні [49]. А 2001 року музейна хранителька повідомляла 

про зображення поетеси на монетах Незалежної України [32]. 
Не оминула музейниця і виставки відомої лесезнавиці з Києва Алли 

Диби «Країна Радосинь», що експонувалася у літературно-
меморіальному музеї Лесі Українки в селі Колодяжне у 2003 році [5]. 
Наталія Пушкар повідомляла і про Другу Всеукраїнську науково-
практичну конференцію, присвячену 130-й річниці від дня народження 

Лесі Українки [12]; про літературно-мистецьке свято та наукові читання 
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в Ялті до 125-річчя від дня народження Лесі Українки [56]; про видання 

путівника «Літературно-меморіальний музей-садиба Лесі Українки в 

Колодяжному» [11]. 
Отож, починаючи з другої половини 1980-х рр., у періодичних 

виданнях (переважно волинських) Наталією Пушкар опубліковані 
численні статті, які висвітлюють різноманітні аспекти життя, творчості і 
вшанування пам’яті Лесі Українки та родини Косачів. Починаючи з 2011 

року музейна хранителька практично перестала подавати свої 
дослідження до періодичних видань (2011, 2013 і 2019 рр. – по 1 статті). 
Це спричинено не зменшенням інтересу до зазначеної проблематики, а 

тим, що все більше поширення отримують електронні видання, де 

дослідниця друкувала свої статті. Друга обставина полягає в тому, що за 

попередні роки нагромаджено багато матеріалів і Наталія Юхимівна 

почала доповідати їх на наукових конференціях та публікувати у 

численних наукових збірниках. Лесезнавчі дослідження були 

невід’ємною частиною всього музейного життя Наталії Пушкар. І ще за 

три роки до 150-річчя Лесі Українки в одному з виступів музейниця вже 

говорила про славний ювілей і про те, що вона має певні задумки до цієї 
дати. Однак не судилося… 
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Леся Українка як провідник введення  

української мови на світовий рівень 
 

Мовна практика письменниці засвідчує, що вона дотримувалася усталених на 

той час літературних передусім шевченківських традицій, тому основа її творів 

народно-розмовна. У художніх творах Лесі Українки, зокрема драматичних, 

відобразилася тенденція розвивати українську мову на рівні інших європейських мов. 

Ключові слова: українська літературна мова, лексичні засоби; художній, 

науковий, публіцистичний стилі. 

 

Творчість видатної жінки України співпала з усвідомленням 

української інтелігенції щодо необхідності єдиної зрозумілої для усіх 

літературної мови, що об’єднає українців і наблизить до світової 
спільноти. Також літературна мова повинна збагачуватись 

неологізмами, лексичними засобами, має стрімко розвиватись концепція 

утворення словників і доступ широких верств населення до граматики, 
що визначить подальший розвиток єдиного літературного варіанту 

мови.  

Мовна практика письменниці засвідчує, що Леся Українка 

дотримувалася усталених на той час літературних передусім 

шевченківських традицій, тому основа її творів народно-розмовна. 
У художніх творах Лесі Українки, зокрема драматичних, відобразилася 

тенденція розвивати українську мову на рівні інших європейських мов, 
вона прагнула до розширення її виражальних і функціональних 

можливостей, збагативши художній, науковий, публіцистичний стилі, 
поповнила перекладну літературу [1, с. 121].  

Тексти Лесі Українки являють собою єдине смислове і синтаксичне 

ціле, в якому є задум автора, основна думка, ідея, стиль і ситуативна 

віднесеність. Інтертекст вводиться низкою прийомів, основними з них є: 
алюзії (біблійні, міфологічні, фольклорні), а також цитати. У листі 
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до свого дядька Леся Українка зізнається в намірах перекладати, пише 

про те, що «багато хто береться до французької, німецької, англійської та 

італьянської мови, аби могти читати чужу літературу». Знання десятка 

мов змушує її вивести на світові дороги рідну мову – українську.  

Письменниця не брала участі в лінгвістичних дискусіях, але в листі 
до О. Маковея висловилася за змішану форму українськомовного 

стандарту: «зовсім нема чого ставити питання про перемогу того чи 

іншого діалекту, адже літературна мова мусить витворитись з усіх 

діалектів» [2, с. 209]. Її листування з численними письменниками, 
громадськими діячами, науковцями стало вагомим надбанням того часу, 
розкриває її внесок в українське думознавство. Однією зі сфер інтересів 

Лариси Косач була саме фольклорна традиція українців. Але в той же час 

вона хотіла піднести українське надбання на всесвітній рівень, донести 

до інших. За словами Ф. Колесси, «настала крайня пора – рятувати від 

забуття цінну спадщину українського народу».  

Творчість Лесі Українки є яскравим підтвердженням слів П. Тичини, 
що «класики літератури світової ніколи не розминались з народом, 
навпаки, їхня творчість завжди була невідділима від фольклору, від дум, 
від мудрості народної, – як невідділений є шум могутнього дуба від шуму 

всього лісу».  

 Зафіксовані в художніх текстах Лесі Українки фонетичні, 
морфологічні, лексичні діалектизми виступають засобом досягнення 

стилістичної мети – забезпечують створення місцевого колориту, є 

виразниками духовної культури діалектоносіїв. Літературна спадщина 

Лесі Українки являє письменницю як провідника української мови на 

світовий рівень, розкриває її міркування про національну самобутність, 
про потребу перекладів, різнодіалектову основу літературної мови та її 
лексичну чистоту. 

 

Література 

1. Ідеологія національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки): зб. наукових праць за матеріалами всеукраїнської 
науково-практичної конференції з міжнародною участю 25–26 лютого 2021 року / 

наук. ред. Тетяна Єщенко. Львів: Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила 

Галицького, 2021. 620 с. 

2. Леся Українка. Зібрання творів: у 12 т. Київ: Наукова думка, 1976. С. 209.  
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Леся Українка про вчителя 
 

Розкрито думки Лесі Українки про вчителя на основі її творчості та власної 

педагогічної практики.  
Ключові слова: вчитель, освіта, виховання, дитина. 
 

Нова українська школа потребує фахівців високоосвічених та 

високодуховних, здатних виплекати з кожної дитини самобутню 

особистість на основі національних цінностей. Виразницею ідей про 

національну освіту й виховання є славетна постать Лесі Українки. 
Особа вчителя, його просвітницька й духовна місія займали чільне 

місце у її творчості та власній педагогічній практиці. Дослідити думки 

Лесі Українки щодо того, яким має бути справжній учитель і має на меті 
дана стаття. 

Вчителям велика поетеса відводила важливу роль у суспільстві і 
водночас ставила до них великі вимоги. Ідеал учителя вона вбачає в 

людині твердої мужності, широких знань і ясного світогляду, діями якого 

керує повага до особистості учня, глибока і щира приязнь до нього. 
У листі до А. С. Макарової Леся Українка пише: «Уже одно те, що в школі є 

людина не лиха, не черства педантка і при тім чесна, – єсть уже велика 

користь для дітей» [3, с. 60].  

Свої думки про вчителя вона формулює у зверненні до молодших 

сестер і братів: «Для вас, мої дорогі сестри і брати, я хотіла б бути 

енергічною, міцною, з ясним, хоч і поважним поглядом, з сильними руками, 
здатними до постоянної і путньої роботи, з нормальним серцем і здоровою 

душею» [2, с. 51]. Учитель повинен бути у всьому прикладом для дітей, а 

для цього мусить багато працювати над собою. Сама ж Леся Українка, 
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даючи уроки своїм сестрам, завжди готувалася за ґрунтовними джерелами, 
дбайливо добирала для їхнього читання літературу, що далеко виходила за 

межі шкільної програми. Сестра Ісидора згадує: «Леся завжди знаходила 

час приділити увагу і нам, своїм молодшим сестрам і братові. У мене, 
наприклад, першою учителькою музики, а також і французької мови була 

Леся. Ту науку під Лесиним керівництвом я й досі згадую з вдячністю, так 

вона вміло провадила її, така лагідна, бадьора, часто навіть весела, так 

терпеливо ставилася, коли я чогось одразу не могла виконати, хоч 

вимагала великої пильності, поки не досягнула гарних наслідків». А сестра 

Ольга зазначає, що старша сестра вміла «своїми оповіданнями, казками 

розважити старшого, мінорно настроєного, і заспокоювати та вкоськувати 

молодшого, упертого і невгамовного» [3, с. 60]. 
Під час перебування у Єгипті на лікуванні Леся Українка проводила 

заняття для двох українських підлітків-гімназистів Дмитра та Миколи 

Охріменків. Заняття з ними поділялися на дві частини: одна відповідала 

гімназійній програмі, другу складали бесіди, оповідання про минуле, у 

ході яких наставниця переконливо й зрозуміло розкривала своїм учням 

ідеї художніх творів. У спогадах Миколи Охріменка є рідкісне свідчення 

про Лесю Українку та її вихованця. Якось вона побачила свого учня в 

глухому кутку саду: зі сльозами на очах він читав якийсь трагічний 

епізод у книзі Г. Бічер-Стоу «Хатина дядька Тома». Поява вчительки була 

несподіваною, і Микола, збентежений, закрив обличчя. Лариса Петрівна 

промовила: «Не соромся, Коля, хоч мені цілком зрозуміла твоя ніяковість 

і стурбованість, адже мужчині плач не до лиця. І недобре, коли це бачать 

жінки, особливо молоді дівчата. Але я не така вже молода, – це перше, а 

друге – я твоя вихователька і друг твоєї матері. Та є ще й третє: я сама в 

дитинстві плакала над тяжкою долею Тома і його друзів, і мені приємно, 
коли люди співчувають цим знедоленим героям роману» [3, с. 60]. 

Перебуваючи в Єгипті, поетеса навчала грамоти двох арабських 

хлопчиків – Мухамеда і Саїда. За цією роботою бачив її історик Дмитро 

Яворницький, котрий був захоплений її успіхами. «Арабчата, – пише він, – 

легко засвоювали знання, які так щедро, з любов’ю віддавала їм наша 

поетеса» [3, с. 61]. 
Діти, яким пощастило в дитинстві зазнати педагогічного впливу Лесі 

Українки, відзначають її витримку, тактовність, індивідуальний підхід. 
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Галина Лисенко згадує: «Я й тепер дивуюсь – звідки в неї бралося  стільки 

енергії, любові до цієї справи, а головне терпіння й витримки» [3, с. 62]. 
У спілкуванні з задерикуватим і нестримним Миколою Косачем потрібні 
були терпіння, обережність і цілковита відсутність «менторства». 
З розсудливим і вразливим Миколою Охріменком вона знаходить тон 

логічно обгрунтованої розповіді, що спирається на свіжі емоційні 
переживання. Про намагання Лесі Українки пізнати внутрішній світ 

дитини свідчать характеристики її вихованців: в Дори «є талант знаходити 

собі товаришів, а в Оксани його немає», і тому життя Дори «ліпше 

складається, ніж Оксанине»; в Оксани «ненатурально пригнічений настрій», 
«Микося звик до сваволі, не терпить на собі будь-якої узди» [3, с. 62].  

У взаєминах між учителем і учнем, на думку Лесі Українки, мають 

панувати взаєморозуміння, щира приязнь. «Щоб до душі душею 

промовляти, то треба, щоб ті душі поріднились» [3, с. 67], – говорить Річард, 
герой драматичної поеми «У пущі». Правда, це сказано про художника, а не 

про педагога. Але ці слова узагальнено можна трактувати як слова людини-
учителя, яка може вести за собою інших. Річард не тільки навчає Деві, свого 

учня, техніки ліплення – він дбає про формування його світогляду, про його 

духовну підготовку до майбутнього дорослого життя. Як стверджує 

авторка поеми, лише той має право називатися учителем, хто досконало 

володіє предметом, має тверді переконання, велику душевну доброту, хто є 

глибоко моральною особистістю. 
Аналізуючи творчість та власний педагогічний досвід Лесі Українки, 

вбачаємо, що її модель вчителя включає його особистісний потенціал у 

творенні особистості дитини, високий рівень національної самосвідомості, 
гуманістичний підхід до розуміння суті педагогічної діяльності. 
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Проміння Лесиної долі 
 

Окреслено неповторний світ творчості великої поетеси, її нетлінних сторінок 

життєвого шляху. Акцентується увага на перехресних шляхах Івана Франка та Лесі 

Українки. Подано цікаві факти з життя родини Косачів, висвітлено велич Лесиного 

духу, як світлої зорі, проміння якої освічує нас, додає сили. 

Ключові слова: творчість, боротьба, музика, І. Франко, Колодяжне, архівні 

документи, особистість. 
 

                Твої пісні – не про блакить безкраю,  
                Не про волинські голубі озерця. 
                Твої пісні – про горе свого краю,  
                Твої пісні – від серця і до серця. 
                Ти знала те, що пісня не пір’їнка, 
                А меч в бою і друг у самотині. 
                Ти справжня наша славна Українка, 
                Таких побільше б дочок Україні. 
 

Серед найбільших, найдорожчих святинь українського народу 

поруч з іменами Т. Шевченка та І. Франка непогасно зорить таке земне і 
величаве наймення – Леся Українка. 

«Коли б треба було окреслити творчість Лесі Українки одним 

словом, – писав Максим Рильський, – то найвідповідніше слово було б 

«боротьба»». З’явившись на рубежі двох століть і двох епох, ця творчість 

стала однією з вершин української літератури. 
Життя її було піснею. Піснею мужності і любові, натхненною думою 

про Україну. «До тебе, Україно, наша бездольная мати, струна моя перша 

озветься», – озветься, незважаючи, що «Реве-гуде негодонька, 
негодоньки не боюся». Ці рядки з її безсмертних творів прозвучали, як 

лейтмотив сьогодення. 
Боже провидіння наказало їй не полишати зброї – двосічного меча в 

образі Слова, не відступати, не падати, не втомлюватися. Поетеса не сміє 
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тікати з поля честі – з важкої арени боротьби за Україну. Бо так велить їй 

національний обов’язок, бо до цього зобов’язує владарка її душі і 
почувань – муза. 

Хто декламував або уголос читав поезію Лесі Українки, той 

зауважив, яка вона мелодійна і ритмічна. 
За спогадами К. Квітки, чоловіка Лесі, вона почала співати у 5-річному 

віці, й то був несвідомий початок її життєвої чинності. З дитинства Леся 

любила ще й декламувати і так розвинула в собі почуття ритму. Вона 

прагнула бути здатною до всього: господарювати, вишивати, мережити. 
Особливо Леся любила фортепіано, яке їй купили у 6-річному віці. Великий 

рояль – малій дитині. 
Сестра Ольга згадувала пізніше: «Леся страшно любила музику, 

була здатна до неї, грала свої імпровізації.» 

У родині Косачів навіть припускали, що Леся може бути 

композитором, але простуда на йорданському водосвятті на річці Стир у 

Луцьку зашкодила Лесин музично-виконавський потенціал. 
Першою вчителькою Лесі була татова сестра, тітка Саша. А коли 

Косачі жили тимчасово у Києві, то Леся вчилася грі на фортепіано у 

дружини Миколи Лисинка, Ольги Олександрівни, яка «мала хороший 

метод навчити учнів грати з толком і добрим смаком. Це я бачила по 

Лесиній грі» (Олена Пчілка). 
1886 р. з Колодяжного Олена Пчілка пише до брата М. Драгоманова 

про Лесю: «...така прекрасна дитина, добряча без кінця, поблажлива до 

усіх, здатна до господарства, до науки, до мистецтва. Дуже добре, не по-
панянському грає на фортепіано». 

1893 р. у Львові при сприянні І. Франка вийшла поетична збірка 

«На крилах пісень» Лесі Українки накладом авторки. О. Маковей у 

рецензії відзначив досконалу форму поезії. Першу поезію із циклу 

«Сім струн», «Струна До», Леся посвячує Україні: 
«До тебе, Україно, наша бездольная мати, 
Струна моя перша озветься...» 

Фортепіано супроводжувало Лесю в багатьох епізодах життя: в Ялті 
на сезонних лікуваннях мама наймала для Лесі помешкання із 

фортепіано, бо без нього вона не могла бути; у Відні на просвітницьких 

зустрічах акомпанувала студентам, що співали українських пісень; 
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на хуторі Зелений Гай на Полтавщині грала для гостей (С. Мержинський, 
К. Квітка, Н. Гамбарашвілі) твори Шопена, Гріга; вивчаючи гармонію і 
сольфеджіо, практикувала вправи; свою молодшу сестру Оксану вчила з 

таким успіхом, що та досягла консерваторської техніки; у Києві разом з 

Адріаною Драгомановою акомпанувала співакам на концерті до 100-річного 

ювілею Г. Гейне «Сила аплодисментів»; брала участь у просвітницьких 

вечорах; музикувала-імпровізувала на фортепіано в Одесі у Комарових. 
«Літературна праця та музика є для мене лікуванням», – писала 

Леся сестрі Ользі до Петербурга. 
Поет-перекладач Н. Гамбарашвілі писав у спогадах: «Леся дуже 

добре розумілася на класичній музиці. Із великим почуттям грала на 

фортепіано Моцарта, Бетховена, Шопена, Гріга». 
Все важче і важче ставало Лесі грати. Її туга вилилася у прощальну 

елегію «До мого фортепіано»: 
«Мій друже! Мушу з тобою  

Розпрощатися надовго. Жаль мені!  
З тобою звикла я ділитися журбою,  

Вповідувать думки веселі і сумні...» 

Літо 1901 р. Леся провела на Буковині, її супроводжував Климент 

Квітка, тоді ще студент, а потім професор Київського музичного інституту. 
Квітка вже тоді мав звукозаписний апарат фонограф. Разом з Лесею вони 

записували галицькі пісні від народних співаків, від І. Франка. 
1903 року на хуторі Зелений Гай на Полтавщині Климент Квітка 

записав з голосу Лесі пісні «Ковельщини, Лущини, Звягельщини на 

Волині». Спільно вони видали збірник: «Дитячі ігри, казки, пісні з Волині 
зібрала Леся Косач». 

1911 року вони спільно написали дослідження «Новітня українська 

музична етнографія», яке Квітка видав після смерті Лесі, а також 

монографію «Музично-фольклористична спадщина Лесі Українки». Ще за 

два місяці перед смертю Леся наспівала Квітці пісні, що їх тримала у 

пам'яті весь свій вік. Лесина життєва чинність почалася і скінчилася 

народною піснею. 
М. Павлик писав до Драгоманова в Софію: «Глибокі і широкі знання 

Леся здобула самоосвітою, не маючи жодних свідоцтв ані дипломів. 
Сильний вплив на Лесину творчість мав український фольклор». 
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А сама Леся писала в одному з листів: «...я так люблю наші ліричні 
пісні..., мені згадується, що коли де можна побачити вдачу народу, то це в 

наших народних піснях». 
Про перебування І. Франка на Волині розповідають деякі 

документи та свідчення сучасників. 
На початку 1891 року Леся Українка, супроводжувана матір’ю 

Ольгою Петрівною Косач, відомою в літературі під псевдонімом Олена 

Пчілка, їздила до Відня лікуватися. Повертаючись, Косачі зупинилися на 

один день у Львові й відвідали Франків, які мешкали в будинку на вулиці 
Зиблікевича, 10 (нині вулиця І. Франка, 32). Щиро й сердечно зустріли 

гостей Іван Якович та Ольга Федорівна. Тоді ж Лесина мати запросила 

письменника з сім’єю приїхати на літній відпочинок у Колодяжне. 
І ось у травні 1891 року І. Франко разом з дружиною й малими 

дітьми Андрієм, Тарасом та Петром виїхали на Волинь. У Бродах, 
недалеко від яких проходив кордон між Австро-Угорщиною й Росією, 
подорожніх ретельно обшукали і, не знайшовши нічого підозрілого, 
дозволили їхати. Далі їхній маршрут проліг залізницею через Радзивилів, 
Здолбунів і Рівне на Ковель. 

У суботу 18 (30) травня Франки добралися до Колодяжного. Проте 

ні Ольги Петрівни, ні Петра Антоновича вдома не застали: вони були у 

Києві. Юна Леся сама приймала гостей. 
Лише на третій день приїхали господарі. П. Косач розповів 

І. Франкові про новини, які привіз із Києва: про діяльність «Старої 
громади», про матеріальну підтримку інтелігенцією прогресивного 

галицького журналу «Народ», про прагнення передових кіл до 

встановлення наукових зв’язків з Галичиною. 
У Колодяжному, серед розкішної природи, І. Франко відпочивав. 

Молодша сестра Лесі Ольга Косач-Кривинюк пізніше у своїх спогадах 

відзначала: «Франко захоплював усіх своїми розповідями, бо багато знав, 
бачив. Завзятий рибалка, він страждав від того, що поблизу не було 

річки. Бувало, цілі дні проводив у лісі, на болотах, щоб потім принести 

спійманих в’юнів». 
Цінний спогад зберегла у своїй пам’яті жителька Колодяжного 

Варвара Дмитрук, подруга дитячих років Лесі Українки. «...Запала в 

пам’ять одна сім’я, – згадувала вона. – Це були чоловік, жінка і їх діти. 
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Приїхали вони зі Львова. Господарі приймали їх дуже радо, відвели 

найкращу кімнату. Я запитала Лесю, що то за люди. «А, ти все одно не 

знатимеш, Варко», – відповіла вона й засміялася. Мене здивувало те, що 

чоловік той не спав у хаті, а в клуні, на сіні, довго сидів із селянами на 

колодках, любив пісні. Зранку, коли ще всі спали, він щодня ходив 

ловити в озері рибу». 
Надзвичайно жаданою була зустріч з великим письменником для 

двадцятирічної Лесі. Адже це при його дружньому сприянні ще в 1884 

році юна поетеса опублікувала у львівському журналі «Зоря» свої перші 
літературні спроби – вірші «Надія», «Конвалія», «Сафо», з його боку вона 

дістала відчутну моральну підтримку. 
Через тиждень І. Франко змушений був повернутися до Львова 

(дружина з дітьми залишилась у Колодяжному на все літо). Його чекала 

невідкладна редакційна робота, від якої залежав основний, хоч і 
мізерний, заробіток. Були причини й суто політичного характеру. 
Як відомо, і російський уряд, і австрійські власті Галичини всіляко 

намагалися перешкодити зближенню передових кіл інтелігенції обох 

частин роз’єднаної України. Тому-то з метою конспірації Косачі не 

розголошували нікому прізвища свого гостя. Все ж поїздка «галицького 

бунтівника» на Волинь була помічена царськими жандармами. З приводу 

приїзду сім’ї І. Франка в Колодяжне Петра Антоновича викликали для 

пояснень до київського генерал-губернатора, який зробив Косачу 

попередження. «З вашого перебування у нас, – писала згодом Ольга 

Петрівна дружині І. Франка, – вийшла ціла «історія». Прийшлось 

формально об’яснятись. Начальство прямо сказало тоді, – «так смотрите, 
я вас предостерегаю». 

Ольга Федорівна, з вдячністю згадуючи теплий прийом у 

Колодяжному, в листі до Олени Пчілки писала: «Сестричка моя по правді 
не приїхала тоді в Колодяжне через переполох, котрий зробився коло 

них з приїздом фамілії нашої в Росію. Коло колегії, навіть в Покорщині, 
стояла варта, чи не їде (І. Франко – О. О.). А він... тим часом спокійненько 

ловив в’юни в Колодяжному. І Сонічка (сестра Франкової дружини.), не 

хотячи пошкодити фамільним інтересам і т. ін. – не приїхала». 
Звичайно, ніякі погрози з боку властей не змогли похитнути глибокої 

симпатії родини Косачів до І. Франка. Поїздка на Волинь ще міцніше 
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скріпила його дружбу з Лесею Українкою. В особі молодої поетеси він 

відчув великий талант, знайшов ідейного спільника. І. Франко ділився з 

Лесею своїми творчими задумами, планами. У листі від 13 січня 1903 року 

із Сан-Ремо поетеса згадувала: «...Давно колись, ще в Колодяжному, 
Ви розповідали мені план одної драми, що здався мені надзвичайно 

цікавим і оригінальним, потім – елементи його я пізнала в «Кам’яній душі». 
У Колодяжному письменник зацікавився етнографією Волині. На його 

прохання Леся Українка збиралася навіть скласти опис волинської хати. 
Про природу Волині, про зустрічі з гостинними Косачами у 

І. Франка залишились незабутні враження. «Приємно провів я там 

тиждень часу, про котрий і досі з радістю згадую», – писав він в одному з 

листів до Олени Пчілки. 
Промінчик долі Лесі Українки торкнувся села Буяни, містечка Торчин 

Луцького району. Вірніше, не лише її долі, а й родини Косачів, їх друзів. 
У Торчинському краєзнавчому музеї зберігається добре прочитувана 

фотокопія документа – нотаріального листа-акту № 1745 від 10 листопада 

1905 року. Він свідчить про те, що дійсний статський радник Петро 

Антонович Косач – тобто батько уже тоді широко відомої Лесі Українки, 
який діяв за дорученням дочки, – купив у статського радника Єлисея 

Купріяновича Трегубова 72 десятини землі. Її іменують у купчій грамоті як 

«участок Торчин, образованный из свободных казенних земель 

Торчинского имения»... Вказують і його межі – від земель села Боратин, 
володінь торчинської графині Морстин, полів селян містечка – до дороги 

на село Городок. Ці землі куплено «со всеми жилыми и не жилыми 

постройками, лесами, водами»... Тепер частина цього масиву належить 

селищу Торчин, а решта – Буянівській сільській раді. 
Усім відомо, що земля тоді була головним скарбом кожної родини. 

І батько тяжко хворої Лесі заклав значну суму на цю покупку, щоб було з 

чого черпати кошти на тривале лікування дочки в санаторіях Криму, в 

далекому Єгипті, в Італії. 
А ось ще один архівний документ від 7 січня 1908 року, знайдений 

тоді ж, уже говорить про те, що Петро Антонович Косач теж за 

дорученням дочки за п’ятсот двадцять карбованців змушений продати 

частку орної землі. Тут також вказані межі проданого масиву – землі 
торчинської графині Морстин і верхівських селян. 
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Цікаво і те, що нотаріальні документи на продаж частини земель 

«Торчинского имения» Косачам оформлював близький друг їхньої 
родини луцький нотаріус Михайло Андрійович Биковський. Він навіть в 

університеті навчався разом з Петром Антоновичем Косачем. 
Там і затоваришували. А дочка Биковського Маня (Марійка) була щирою 

подругою Лесі з дитинства. 
У середині квітня 1891 року відвідала Леся свою подругу в селі 

Піддубцях біля Луцька, де вона працювала вчителькою. Ті одвідини Леся 

змалювала у своєму волинському образку «Школа»: 
«Як тільки я перейшла сіни, ще мокрі після вчорашньої зливи, і 

одчинила двері в шкільну кімнату, на мене вдарило холодною вільгістю, 
мов з льоху. Шкільна кімната була не мощена, з нерівною долівкою, така 

ж сама полупана, тільки хіба ще гірше, як і хата в учительки, посеред неї 
ряди шкільних лавок, в кутку – чорна дошка з слідами крейди, а в кінці 
хати стіл, за ним стілець, а над стільцем прибита на стіні межи двома 

тьмяними вікнами чимала географічна карта, стара і немов закурена». 
І такою була тоді волинська церковно-парафіяльна школа... 
Є й ще одна стежинка села Буяни до родини Лесі. В кінці двадцятих 

років тут часто бував худорлявий, веселий юнак Юрій Косач. Це син 

Миколи Косача – рідного брата Лесі Українки. В селі Буяни він обрав собі 
наречену – красуню Тамару Сиротенко. Дівчина навчалась з ним у 

Варшавському університеті, разом і приїздили сюди. 
Незабаром у Буянах відбулось і весілля Юрія з Тамарою. Та чомусь 

здавалося, що незримо тут присутня і Леся. Юрій і Тамара подарували тоді 
кільком допитливим юнакам книжечки з улюбленими творами славної 
волинської поетеси. Можливо, саме це породило легенду про те, що тут 

була Леся. А втім – може й знайдуться сліди, що так і було. 
Ось тут він був... Мабуть, оці тополі, 
В глибоких зморшках, в срібній сивині, 
Розкажуть про Каменяра мені, 
Як свідки темних літ і днів неволі. 
  «Ось тут він був», – земля шептала житом 

  А серце промовляло: «Він тут є!». 
  І хвиля котить, в сизий обрій б’є, 

  Радіє поле колосом налитим. 
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Колодяжне... Тяжкі страждальні роки 

Тут наша славна Леся провела. 
У цих краях русява, синьоока 

Орлиця стріла мужнього Орла. 
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Пошанування 150-річчя від народження  

Лесі Українки: фонди Тернопільського обласного 

краєзнавчого музею, приватні колекцї 
 
У науковий обіг уперше вводиться інформація про розширений спільний проєкт із 

використанням тематичних музейних артефактів та матеріалів приватних колекцій. 

Ключові слова: артефакт, вишивка, колекція, фонд. 

 

Одразу тринадцятьма розділами приваблювала у Тернопільський 

обласний краєзнавчий музей впродовж тривалого експонування виставка 

на пошану 150-річчя від народження Лесі Українки. 
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Локація перша. Реалізовуючи виставковий проєкт «Полотняний 

фольклор», оформлення виставки тематичних рушників «Лесині стежини 

Крем’янеччини…» – «спеціально» охоплює часовий вимір ювілею, оскільки 

свого часу геніальна поетеса відвідувала терени Волинської закутини 

Тернопілля. Загалом колекція установи налічує 16 рукодільних артефактів. 
Географічно представлено традиції оберегового вишиття Очеретного, 
Сапанова, Устечка тощо. Барвистою «візитівкою» завваженого реґіону 

постають рукотвори рослинно-квіткових орнаментів: багата 

різноманітність мотивів, живописність зображуваного, продуманість 

кольорового співвідношення (хвилястий бігунець – просте, галузки, 
складне). Стилізовані квіти «витягнуті» горизонтально, «видовжені» 

вертикально. Стрічкові композиції відтворюють «маки», «ружі». Вазонні 
мотиви вирізняються всебічною симетричністю. Трапляється, 
геометричний орнамент «розбавлено присутністю птахів». Увиразнюють 

наявне ткані вироби, оздоблені різних відтінків смугастими «узорами». 
Фактура ткання – «в ромби», «в трикутники», «в ялинку». Експозицією 

охоплено 13 неповторних етнораритетів. Хронологічно колекція датується 

1930-ми – 1960-ми роками. Домоткано-фабричне полотно вибарвлюють 

хрестик, гладь, деінде «розширює» макраме.  
Локація друга. Фондову збірку музею 2006 року збагатили 

кольорові репродукції понад 50 картин уродженця с. Кропивня 

Новоград-Волинщини. Відтак, логічним пошанівком світлої пам’яті члена 

Національної спілки художників України оформлено виставку малярства 

«Вітрила Лесиної долі у творчому доробку Антона Журавля». Впродовж 

лютого-березня експозиція мініатюр приваблювала. 
Окрім реалістичних композицій («Білий будиночок у Колодяжному», 

1974; «Стела Лесі Українки в Ялті», 1987; «Велика Леся Українка», 1996 

тощо), автором залишено тематичні «алегорії»-абстракції («Думи Лесі», 
1985; «Зимовий краєвид, написаний в день народження Лесі», 1986, ін.).  

Цілісність наявного спадку вражає «послідовністю» непересічної 
залюбленості генієм землячки. 

Локація третя. Розуміння важливості урочин родиною сприяло 

облаштуванню оригінальних живописних картин А. Журавля: «Берегиня 

Лесі», «Велика геніальна Леся», «Думи Лесі», «Душа Лесі Українки – Тарас 

Шевченко», «Лесина зоря», «Лесина мрія. «Лісова пісня», «Леся Українка», 



 

104 

Матеріали VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки 

«Прапор України». Знаково – доробок збагатив художню групу фондової 
збірки музею.  

Локація четверта (основна; замовлення автором публікації 
ініційовано задовго перед втіленням проєкту; експонувалася вперше). 
Членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України 

Галина Дудар «тематично розширила» особистий творчий набуток, 
створивши серію «Моя Леся» (25 різновидів – кількість співзвучна числові 
дня народження поетеси: свідомо). Талановита умілиця орудувати 

ножицями облюбувала вірші: «Бояриня», «Ви щасливі, пречистії зорі», 
«В дитячому крузі», «В магазині квіток», «Вишеньки», «Давня весна», 
«Красо України, Подолля!..», «Літо краснеє минуло», «Сафо», «Хотіла б я 

піснею стати», ін. Кожне «паперове диво» доповнено цитатою.  
Локація п’ята. Об’ємності експозиції додали авторські ляльки-

мотанки членкині Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України Алли Шушкевич – «Лісова пісня». Окрилення». Чотири сюжетні 
композиції (10 «персон») – Мавка і Лукаш; Русалка. Той, що греблі рве. 
Потерчата; Мавка з серпом і Русалка Польова; Мавка і Перелесник стали 

«волею» народної майстрині музейним здобутком.  

Локація шоста. «Своїм» портретом (поч. ХХ ст.) невідомого автора 

Олена Пчілка споглядала поліграфічно-репродуковані збережені 
замальовки волинського вишиття. Використано альбомно-плакатне 

видання «Український народний орнамент»: зібрала Ольга Петрівна 

Косач-Драгоманова /Олена Пчілка/ (ТОКМРК – 14316). 
Локація сьома. Щоби збагнути автентику колористики регіону, 

скомпонували 72 зразки самобутньої вишивки Волині.  
Локація восьма. Надавали тяглості збереження традицій п’ять 

манекенів («Волинська культура в ознаках народного одягу»): 
композиції – «Лукаш», «Мавка»; волинський жіночий костюм 

самодіяльного народного ансамблю танцю «Кременчанка» (1982); 
святковий жіночий костюм (Кременеччина, 1920–1940-ві рр.); сукня 

«Веснянка» П. Ткачука (1985). 
Локація дев’ята. Тематично «різне» фондового надбання ввібрала 

«Твоя Мавка і досі бродить поміж нами» (видання, рідкісні документи, 
світлини, тематичні грамплатівки тощо).  

Локація десята. Результатом співпраці «вималювався куточок» 

робіт вихованців Центру творчості дітей та юнацтва міської ради 
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Тернополя. Серед запропонованих 24 «творчих осмислень» зацікавлювали: 
«Безсонна ніч», «Вишеньки-черешеньки», «Квіток, квіток…», «Місяць 

ясненький», «Три метелики», ін. У фонди установи подаровано рідкісної 
техніки – живопис вовною – твори: «Калина» (В. Меркулова), «Мавка» 

(Т. Марищук), «Стояла я і слухала весну» (В. Татарин). Керівник гуртка 

«Диво-вовна» – І. Урезченко. 
Локація одинадцята. Презентовано ілюстрації творів: «Камінний 

господар» (В. Чебаник), «Вавілонський полон» (Є. Безніско), 
«В катакомбах» (В. Василенко), «Мій шлях» (С. Шевчук). Оригінальні 
осмислення поезій геніальної українки запропонували П. Обаль, 
Є. Чернявська, ін. 

Локація дванадцята. Продукція «укрпоштівського» художнього 

оформлення становила виставку філателії із фондів музею «Мініатюр 

многозначущий клич!..» (картмаксимум, картки-листівки, конверти, 
марки). Доповнено конвертом Тернопільського обласного краєзнавчого 

музею «Леся Українка. 150 років»; виготовлено штемпель, проведено 

клубне спецпогашення, здійснено відправлення кореспонденції. 
Локація тринадцята. Завершенням споглядання постала виставка 

приватної колекції Михайла Тимошика (Тернопіль): тематичні значки, 
медалі, фарфор. 

25 лютого 2021 року у Тернопільському обласному краєзнавчому 

музеї проведено літературно-мистецьку зустріч «Досвітній спалах 

слова…». Дійство привітали: заступник голови Тернопільської обласної 
ради Ігор Сопель, депутат Тернопільської обласної ради Михайло 

Тимошик.  
Концертну програму підготували вихованці Центру творчості дітей 

та юнацтва Тернопільської міської ради, народний шкільний театр 

«Дивосвіт» Тернопільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 22, 
творчий колектив «Сон-трава» Тернопільського ліцею № 21 – 

спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети, ансамбль «Золоті 
журавки», заслужена артистка естрадного мистецтва України Людмила 

Червінська, поетеса, членкиня Національної спілки письменників 

України Леся Любарська.  
Дійство відвідали представники Благодійного фонду «Єднання 

поколінь», члени творчих спілок, митці, науковці, краєзнавці [1, с. 2]. 
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Висновки. Задля кількісного поповнення музейної збірки, 
зреалізований задум вартий зусиль. 
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Експресивний характер іншомовної лексики  
 

(на матеріалі епістолярію Лесі Українки) 
 

Зроблено спробу виявити іншомовні елементи в епістолярному тексті Лесі 

Українки та з’ясувати експресивний характер відповідних лексем. 
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лексеми. 
 

В українській літературній мові експресивна лексика була об’єктом 

дослідження з різних поглядів (соціологічного, національно-
культурологічного, стилістичного, лексикологічного). Серед дослідників 

цієї проблеми вартими уваги є праці В. Чабаненка, Л. Жаркової, 
С. Єрмоленко, Л. Мацько, А. Мойсієнка, Г. Сагач, В. Ільїна, Н. Бойко, 
Л. Пустовіт, Л. Ставицької, О. Селіванової тощо. 

Н. Бойко розрізняє лексичну експресивність за різними типами, 
виокремлюючи денотативно-конотативну, конотативно-денотативну, 
власне конотативну, функціонально-стилістичну. Експресивність 

допомагає підтримати увагу слухача (читача), а також сприяє 

виникненню в нього певних почуттів. Це, відповідно, внутрішня 
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категорія, яка може бути не лише мовленнєвою, але й мовною [1; 2; 3]. 
Усе експресивне в мові сприймається як стилістично марковане й тісно 

пов’язане з емоційністю, логічною оцінністю, стилістичним значенням. 
Такої думки дотримується С. Єрмоленко, яка наголошує, що 

експресивність не ототожнюється з названими поняттями [1, с. 326]. 
О. Селіванова зауважує, що «емотивність – складник конотативного 

компонента у семантичній структурі мовної одиниці» [3, с. 142].  

Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити іншомовні 
елементи в епістолярному тексті Лесі Українки та з’ясувати 

експресивний характер відповідних лексем.  
Епістолярій Лесі Українки багатий на іншомовні лексеми, взяті з 

російської, польської, болгарської, німецької, французької, італійської, 
грецької, латинської мов. Запозичені слова надають епістолярному 

тексту експресивного забарвлення, таким чином привертаючи увагу 

адресата. Знаючи специфіку епістолярію, можемо стверджувати, що 

сприймання інформації значною мірою залежить від мовних засобів, 
представлених у ньому. Адресант якомога точніше повинен передати 

свою думку, маючи на меті не лише донесення повідомлення, але й 

емоційний та експресивний уплив на уявного співрозмовника, яким у 

листі є адресат. 
Іншомовні лексеми в українськомовному «оточенні» завжди мають 

конотативний відтінок, надаючи експресивного звучання епістолярному 

тексту: «Якби не tristitia (хандра – лат.), то йому б і ні гадки.» [6, с. 142]; 
«…в Києві всяка “правильность” режима пішла andiable (до біса – 

фр.)»  [6,  с. 42]. Значна частина характеристик людей у такому тексті 
передається саме за рахунок запозичених слів: «…вона, що найменше, 

animal (жива істота – лат.), а не автомат» [6, с. 142]; «Та нехай же ніхто 

не думає, що українські поеми нашої доби були infanticides (дітовбивці – 

фр.) з легким серцем» [6, с. 16]; «... й наша ж Оксаночка la duchesse de komor 

(герцогиня з комори – фр.)» [5, с. 340]; «... рівняла долю всякого 

писателя ... з долею Mädchen für alles (служниці на все – нім.)» [6, с. 14]. 
Ці лексеми зазвичай мають емоційно-експресивне забарвлення: «Хтось 

когось дуже жалує і любить, з охотою і сів би і ліг навколо когось, і 

розважив би ліпше, ніж ті духи (хтось на них cifersu’chtig (ревнивий – 

нім.))» [5, с. 326]. 
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У листах письменниці представлено велику кількість іншомовних 

словосполучень, які виконують функцію експресивного координатора 

епістолярного тексту: «... (ad panem et aquam (для хліба і води – лат.) 
робота)» [5, с. 373]; «... і я можу ізложить тобі все ... sine ira et studio (без 

гніву і упередженості – лат.)» [4, с. 346]. Експресія часто досягається 

поєднанням нейтральних іншомовних лексем, які набувають певного 

колориту за рахунок відповідного контексту: «... він тебе признав за Giest 

medicus (духовного лікаря – нім. лат.)» [5, с. 382]; «Я б хотіла мати 

цілком freie Hande (вільні руки – нім.)» [6, с. 58]; « ... Вже, видко, мені на 

роду написано бути такою princess elointaine … (далекою царівною – 

фр.)»[6, с. 277].  

Експресивно вагомими в епістолярію письменниці є й іншомовні 
речення, серед яких окрему групу становлять афоризми, прислів’я 

та приказки. Експресія іншомовних фразем не заперечна, вони завжди 

стилістично вагомі й допомагають емоційно вплинути на адресата. Леся 

Українка використовує такі одиниці для передачі свого психічного стану: 
«Маєш, як завжди, право лаять мене, але знаю, що не зробиш сього: “моя 

кволість є моєю силою”» (фр.)» [4, с. 362]; «…в тім краю, можу я 

сказати, nenntmandiebesten Namen, so wird auch der mein genannt 

(згадають найкращі імення, тож і моє назвуть – нім.)» [6, с. 125]; 
«Але, видно, в богів ніколи не було й не буде логіки, c’est a prendre ou a 

laisser…» (це треба або прийняти, або відкинути – фр.) [6, с. 139]. Багато 

серед таких одиниць порівняльних конструкцій, які допомагають 

письменниці емоційно вплинути на адресата: «... пишіть мені, не гаючись. – 

“czekam Waszeqo listu, jak ziemia rosy niebieskiej” (Чекаю Вашого листа, як 

земля небесної роси – польськ.)» [4, с. 235]; «... недаром кажуть triste 

comme une journee de plui dans les montagnes ... (Сумно, як дощовий день у 

горах – фр.)» [5, с. 231]. 
Іншомовні окличні синтаксичні конструкції сприяють створенню 

емоційного епістолярного мікросвіту: «C’est un pen trop fort (це вже 

надто сильно – фр.) так не довго й до самосожжиганія дійти» [4, с. 305]; 
«Хоч сяк, хоч так дивитись на цей обряд, то все можна сказати: grace a 

Dieи c’est fini… (Слава богу, це кінець – фр.)» [6, с. 210]. Вони зазвичай 

мають експресивний відтінок: «Але мені се дарма, je ma en fiche (плювати 

мені на це – фр.) (вибачайте)» [5, с. 304]; «... Ви для мене l’ami de la sainte 
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poesie, la plus qrande et la plus constant de toutes mes amies (Друг святої поезії, 

найбільшого і найпостійнішого з усіх моїх друзів – фр.)» [6, с. 85]. 
Отже, іншомовні елементи, використані письменницею, надають 

епістолярному тексту експресивного та конотативного звучання. Вони 

емоційно увиразнюють текст листа, допомагають вплинути на адресата, 
залучаючи його до прихованого діалогу. 
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Нестандартний урок як один із шляхів  

вивчення творчості Лесі Українки 
 
У роботі йдеться про нестандартний урок як спосіб вивчення творчості Лесі 

Українки у школі. На прикладі уроків-подорожей, уроків-екскурсій та заняття у 

вигляді наукової експедиції показано, як можна опрацювати з учнями програмовий 

матеріал, поглибити їх знання про геніальну поетесу, зацікавити школярів та 

спонукати до пошукової самостійної роботи. 

Ключові слова: вивчення творчості Лесі Українки, нестандартний урок, урок-
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Нестандартні уроки – спосіб підвищити ефективність засвоєння 

навчального матеріалу та засіб зацікавлення учнів. 
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Урок-подорож, урок-екскурсія – це ті види нестандартних уроків, 

що дозволяють поглибити знання учнів із історії та літератури, 
географії, сформувати важливі життєві компетентності. 

Надбання О. О. Рисака, його лекції-подорожі Волинню справили 

незабутнє враження, сприяли підвищенню інтересу до вивчення 

літератури рідного краю, надихнули на створення власних уроків-
екскурсій, присвячених саме Лесі Українці.  

Лесезнавство – галузь літературознавства, що є невичерпним 

джерелом наших пошуків і веде до власної спроби усвідомити 

геніальність Лесі Українки, проаналізувати грані її таланту. Праці 

І.  Франка, М. Драй-Хмари, О. Білецького, О. Забужко, Р. Тхорук, 
Л. Семенюк, М. Євшана стали матеріалом для роботи на уроках. 

Цікавими й корисними для роботи словесника є відеоматеріали, 
представлені Волинською обласною дитячою студією «Боривітер», 
зокрема фільм «Наша Леся» (2006); відеопроєкти «Геолокація: Волинь» 

(2020) та «Ідемо в музей» (2021), створені на каналі «Суспільне. Волинь»; 
відеосюжет «Волинь унікальна. Колодяжне», представлений 12 каналом 

(2020); «Рефлекції старого міста Луцька з Олександром Котисом. Леся 

Українка»; відео, презентовані в мережі Інтернет музеями Лесі Українки 

в Колодяжному та в Новограді-Волинському.  
На основі зазначених джерел нами розроблено такі уроки: урок – 

віртуальна екскурсія крізь час та простір у Старе місто, Луцький замок – 

«Леся Українка. Неповторний світ дитинства в поезії «Мрії». Образ 

мужньої, сильної духом дівчинки, її погляд на світ, вільнолюбство» 

(6 клас); урок – віртуальна екскурсія у Колодяжне – «Леся Українка. 
«Давня весна». Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне 

начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як 

провідні мотиви поезії. Тема гармонійного єднання людини з природою» 

(8 клас); урок – подорож в урочище Нечимне – «Леся Українка. Драма-
феєрія «Лісова пісня». Фольклорно-міфологічна основа. Символічність 

образів Мавки і дядька Лева – уособлення духовності і краси. Природа і 
людина у творі» (10 клас). Проведено у вигляді наукової експедиції 
позакласний захід «Леся Українка і Волинь». 

Пояснення вчителя, котрий виступає в ролі організатора екскурсії, 
чергується з виступами учнів – «екскурсоводів», які попередньо провели 
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під керівництвом педагога пошукову роботу, та переглядом 

відеоматеріалів, що ілюструють, доповнюють повідомлення учнів та 

роботу словесника. Співпраця зі школярами надає можливість учителеві 
досягти високих результатів. Учитель у цій творчій співпраці – 

фасилітатор, котрий моделює уявну подорож та одночасно контролює 

навчальний процес, ставлячи школярам різні види запитань. Його мета – 

допомогти учням зрозуміти й проаналізувати художній твір, 

кваліфіковано пояснити їм навчальний матеріал, сприяти тому, щоб учні 
усвідомили силу слова Лесі Українки, її геніальність, «її інновацію і 
революцію» [7] у світогляді українців, в українській літературі. 

Визначивши практичні цілі кожного з таких уроків, 
прослідковуємо, щоб такі заняття не перетворилися на інтелектуальну 

розвагу. Обов’язковим елементом уроку є передусім  реалізація його 

практичної, навчальної, а також розвиваючої  та виховної мети. Учителю 

варто пам’ятати, що «інноваційна  діяльність – це гарно організована, 
раціональна … робота» (Пітер Друкер). 

На нашу думку, урок-подорож обов’язково повинен поєднувати 

елементи нетрадиційного й усталеного заняття. Лише таке поєднання 

дозволяє повною мірою реалізувати навчальну програму. Гнучка цілісна 

динамічна система взаємопов’язаних компонентів і навчальних ситуацій, 
яка процесуально й змістовно забезпечує літературний та духовний 

розвиток учня, неперервність інтенсивної розвивальної взаємодії 
вчителя та колективу в умовах віртуальної подорожі створює 

особистісно зорієнтований простір для повної реалізації резервів 

власного «Я» школяра. 
Розповідаючи про родину Косачів, під час пояснення навчального 

матеріалу важливо використовувати попередній досвід учнів, що робить 

історичні постаті ближчими, їх життя та творчість зрозумілішими для 

дітей. Леся Українка – волинянка, землячка. Цей факт викликає у 

школярів почуття гордості, певною мірою сприяє особливому інтересові 
учнів до уроку-екскурсії, адже «подорож» проходить знайомими місцями. 

Як зазначила Олена Онуфрієнко, Лариса Косач – «національний 

поет, що з європейським світоглядом і національним чуттям світу 

вибудовує нову культурну парадигму новітньої нації» [3, с. 350]. 
Саме такою повинна постати поетеса перед дітьми.  
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Сприймання, осмислення, засвоєння нового матеріалу учнями 

найбільш успішне за умови, коли вчитель, пояснюючи тему, не лише 

використовує метод лекції, а й залучає дітей до самостійної роботи з 

навчальними посібниками та іншими джерелами. Проводячи пошукову 

роботу, школярі вчаться аналізувати та систематизувати, порівнювати 

та узагальнювати – набувають важливих навичок для подальшої 
освітньої діяльності. Моделюючи ситуацію екскурсії, включаючись у 

рольову гру, діти здобувають важливі життєві компетентності. Приклад 

ровесників (учасників студії «Боривітер»), доступність матеріалів із 

архівів музеїв у Інтернеті роблять таку роботу важливою та цікавою. 
Уроки-екскурсії та уроки-подорожі шляхами геніальної землячки 

подобаються школярам через ігрову діяльність, цікаві «зустрічі», яскраві 
враження, позитивні емоції. Такі заняття потребують затрати великої 
кількості часу вчителя, проте стимулюють учнів до вивчення літератури 

та інших навчальних предметів, що дуже важливо для педагога. 
Плануємо розробити власні нові маршрути віртуальної подорожі 

шляхами Лесі Українки, оскільки її життєвий та творчий шлях – 

невичерпне джерело для роботи, приклад «високих артистичних змагань 

та духової сили» [5, с. 473].  
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Музейна розповідь про «Зелений Гай»  

у контексті формування світогляду 

підростаючого покоління 
 

Представлено концепцію та сценарій музейного уроку в Національному музеї 

історії України (Київ) до 150-річчя від дня народження Лесі Українки. Фокусом уроку є 

історія родинної садиби Драгоманових-Косачів «Зелений Гай» на тлі історії України ХХ 

ст. Охарактеризовано мету, цільову аудиторію, методику та дидактичні матеріали 

уроку, деталізовано концепцію та сценарій. Обґрунтовано те, що музейний урок – це 

внесок в розбудову сучасного українського музею, як платформи неформальної освіти. 

Ключові слова: Зелений Гай, Ізідора Косач-Борисова, Леся Українка, музейні 

аудиторії, неформальна освіта, Олена Пчілка. 
 

Презентації концепцій музейних уроків, занять або зустрічей 

актуальні для поширення досвіду, залучення музейних педагогів до 

тематичної дискусії, внеску в пропаганду історичних особистостей та 

формування світогляду підростаючого покоління музейними засобами. 
Метою статті є виклад концепції та сценарію музейного уроку в 

Національному музеї історії України (Київ) до 150-річчя від дня 

https://www.youtube.com/%20watch?v=pBDpNb-x36I&lc=Ught2U-uMlNEvngCoAEC
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народження Лесі Українки. Це також робить внесок у вирішення 

актуальних теоретичних та методичних проблеми сучасного 

музеєзнавства, зокрема і методичного забезпечення практичної 
музейної діяльності та фіксації її досвіду. 

Пропонований урок – це елемент музейної комунікації, який 

забезпечує науково-освітню або науково-просвітню складову тематичних 

комемораційних заходів. Урок розроблено на основі дослідження 

«Повернути «Зелений Гай» – заява Олени Пчілки 1927 р. – унікальний 

документ Національного архівного фонду України», що було представлено 

на ювілейній конференції до 150-річчя від дня народження Лесі Українки в 

Колодяжному [7]. Метою уроку є привернення уваги до постаті видатної 
письменниці через історію повсякдення її родини, зокрема родинної 
садиби «Зелений Гай» в урочищі Зелений гай, що знаходиться в Гадячі 
Полтавської обл., особистості матері письменниці Олени Петрівни Косач 

(Олени Пчілки) та молодшої сестри – Ізідори Петрівни Косач-Борисової. 
Історія «Зеленого Гаю», а саме його доля в 1920-х рр., ставлення радянської 
влади до Олени Пчілки, а також її родинної пам’яті – це той маркер, що 

викриває ідеологію комуністичної системи.  
Лекційний та наочний матеріал уроку комбінується залежно від 

віку та рівня знань аудиторії, що ведучий(ча) заходу з’ясовує під час 

замовлення заходу. Під час знайомства з групою в музеї ведучий(ча) 
додатково задасть кілька уточнювальних запитань, щоб остаточно 

зрозуміти чи потрібно викладати тему «з нуля» або можливий маневр з 

інформацією для максимальної ефективності зустрічі. Серед 

різнобарвної музейної аудиторії школярі – найбільш очікувані для участі 
в нашому заході. Вони можуть прийти з загально пізнавальними або 

навчальними мотиваціями. Для учнів старших класів знайомство з цією 

сторінкою життя Лесі Українки та династії Драгоманових-Косачів стане 

цікавою частиною підготовки до ЗНО з історії України. Адже за 

результатами вивчення розділу «Культура України в 2-й пол. ХІХ – на 

поч. ХХ ст.» учні мають знати персоналію письменниці та пам’ятати її 
зовнішній вигляд [9]. Урок не тільки забезпечить навчально-пізнавальну 

діяльність, а й розширить її зміст. 
Методика проведення уроку побудована на основі рекомендацій 

нової української школи, навчальних і методичних матеріалів з теми. 
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Філософія сучасного музею направлена на діалог з відвідувачами, 
спонукання їх до роздумів, спільний аналіз візуальних, речових джерел і 
текстів, взаємодії через відкриті запитання та побудову гіпотез. В цьому 

процесі ведучий(ча) уроку бере на себе роль більше модератора(ки) або 

ментора(ки), ніж просто веде лекцію або екскурсію для односторонньої 
трансляції інформації. Особливістю є те, що презентація та дискусія 

побудована не тільки навколо унікального документу Національного 

архівного фонду України (доступний для учнів в копії), а й меморіальних 

предметів з експозиції Національного музею історії України, раритетів 

бібліотечного та основного фондів музею.  
Місце проведення уроку – зал № 17 на 2-му поверсі експозиції 

музею. Аудиторія: підлітки, зокрема учні 5-х та старших класів, які 
відвідують музей під час навчального процесу на «урок-екскурсію» або 

«урок в музеї» [5; 8, с. 5–6]. На нашу думку, не варто обмежувати аудиторію 

лише випускними класами, які ведуть підготовку до ЗНО, а бути 

націленими на популяризацію знань та історичних постатей. Оптимальна 

кількість учасників групи 12–15 осіб. Якщо урок відвідує більша кількість 

учнів, то на початку зустрічі для них буде проведено мотиваційну вправу 

для концентрації уваги та підвищення інтересу до участі в заході. Під час 
уроку учасникам буде запропоновано об’єднатись в підгрупи по 4–5 осіб 

для ефективності виконання творчих завдань. Тривалість уроку – до 

60 хв. При тривалості заходу впродовж лише академічної години темп 

викладу матеріалу та презентацій учасників буде занадто інтенсивний або 

частину доведеться пропустити.  
Сценарій уроку:  

Вступ – знайомство та виголошення загальної інформації 
відбувається на 1-му поверсі музею; перехід на 2-й поверх експозиції 
з коментуванням основного змісту залів №№ 9–16, якими прямує група; 
зупинка в залі № 17 «Культура України у 2 пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.» для 

проведення заходу.  

Основна частина: проведення фрагменту оглядової екскурсії 

з акцентом на культурні процеси в історії України ХІХ ст. – поч. ХХ ст., 
ранній модерн. Фрагментарна екскурсія під час уроку актуальна. В такий 

спосіб учасники налаштуються на сприйняття основного матеріалу у 

зв’язку з конкретним історичним періодом та персоналіями. Саме музейна 
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експозиція надає можливість «зануритись» в атмосферу доби та 

обставин, відчутно працювати з когнітивними здібностями та емпатією; 
тематична музейна розповідь про біографію Лесі Українки з 

використанням експонатів відповідного розділу (вітрини) залу, 
наочного матеріалу «з портфеля екскурсовода» та відеопрезентації з 

акцентом на «адреси» родини Драгоманових-Косачів та Лесі Українки: 
волинські (Колодяжне), єгипетські, київські, львівські, полтавські (Гадяч, 
садиба в урочищі Зелений Гай) тощо; презентація архівного документу 

«Заява О. П. Косач до Української Головнауки про повернення її садиби з 

усіма будовами у м. Гадяч, яка була націоналізована» (1927 р.), розповідь 

та комп’ютерна презентація про садибу «Зелений Гай», виконання 

творчих завдань та презентації результатів.  

Творче завдання І. «Аналіз архівного документу як джерела 

історичної інформації» для виконання у підгрупах з презентацією 

результатів та обговорення усіма учасниками. Завдання за результатами 

опрацювання тексту: визначити автора(ку), адресата, датування, місце 

написання, обсяг тексту та техніку виконання. Побудувати гіпотезу про 

те, чому заява написана від руки, а не набрана на друкарській машинці, а 

також чи була вона надіслана поштою або подана особисто. Учням 

надається копія документу та його варіант в комп’ютерному наборі.  
Завдання ІІ. Вивчити зміст заяви, визначити мету та очікуваний 

Оленою Пчілкою результат – виокремити ключові слова та фрази-
маркери; встановити коло зацікавлених осіб, які згадані в тексті та 

визначити їх роль в житті родини Драгоманових-Косачів – скласти 

короткі біографії на основі довідкових матеріалів; побудувати гіпотезу 

щодо емоційного стану авторки заяви (впевненість, відчай тощо) на 

основі почерку, кількості виправлень або емоційних звернень.  

Завдання ІІІ. Побудувати гіпотези про реакцію влади на заяву 

(задоволення клопотання, відмова тощо), громадськості та однодумців 

родини (підтримка, ігнорування тощо). Одним з таких однодумців може 

стати письменниця Ольга Кобилянська, чия фотографія, твори та 

меморіальні речі представлені в експозиції. Учні будуть мати можливість 

не тільки прочитати фрагменти листування Лесі Українки з подругою, а 

й фрагмент з листа Олени Пчілки. Після втрат і випробувань Олена 

Пчілка відкрила О. Кобилянській свій душевний стан та очікування 
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морального порятунку саме в «Зеленому Гаю» в листі від 16 жовтня 

1913 р.: «Живу таки в Зеленому Гаї, де ви були. Гарні, лагідні краєвиди 

віють ніби ласкою, ніби особливим спокоєм, ніби співчуттям…» [9, с. 9].  
Презентація результатів роботи у підгрупах та спільне обговорення. 

Тим учасникам заходу, які бажають здобути досвід публічних виступів або 

реалізувати свої творчі здібності, також буде запропоновано зробити 

сцени-реконструкції. Це може бути декламування фрагментів заяви «від 

імені Олени Пчілки», роздуми щодо передумов написання документу, його 

читання у владних кабінетах, очікування Оленою Петрівною відповіді. 
Учасники будуть заохочені розповісти про власний досвід знайомства із 

спадщиною родини Драгоманових-Косачів, декламувати фрагменти творів 

Лесі України або Олени Пчілки. Необхідні тексти додаються, зокрема зі 
збірки віршиків й казок з малюнками для дітей «Зелений Гай», авторства 

Олени Пчілки (1914). Це була перша книжка видана в Гадячі українською 

мовою. Для підсилення театралізованого ефекту учням, які вирішать 

виступати, буде запропоновано реквізит з костюмерної музею: тематичний 

жіночий та чоловічий одяг, деякі меблі, вантажний папір, олівці, пера та 

чорнило. За згодою групи відбудеться відеофіксація події для створення 

кліпу та розміщення його на онлайн ресурсах музею, а також надсилання 

учасникам заходу.  
Для забезпечення дослідницького та творчого пошуку учнів під час 

уроку їм буде надано комплекти текстів із вичерпним обсягом матеріалів 

до теми. Вся інформація адаптована під освітні потреби школярів, 
розтекстовано абрівеатури, подано повні імена, роки життя та ключові 
факти біографій усіх згаданих персоналій та їх фотографії. Для пошуку 

додаткової інформації захід буде забезпечено комп’ютером із доступом в 

Інтернет.  

Заключна частина – неформальне спілкування. Всі учні та їх 

супроводжуючі отримають електронний сертифікат учасника музейного 

наукового дослідження. Це стане не тільки приємною згадкою про подію, 
а й можливістю продемонструвати надалі результат своєї участі в 

неформальній освіті. Особливо зацікавленим учням буде запропоновано 

наукову та методичну допомогу з підготовки есе з теми українською або 

англійською мовою та рецензію на текст від кандидата історичних наук 

для представлення на одній з наукових конференцій. 
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За результатами уроку учасники познайомляться з важливим етапом 

в житті Лесі України, усвідомлять важке життя родини після смерті 
письменниці та відчайдушні спроби Олени Пчілки формувати культуру 

пам’яті про доньку та її сучасників в 1920-х рр. на тлі ганебної культурної 
політики та репресій, що наростали. Окремим акцентом стане розповідь 

про роль Ізідори Косач-Борисової в збереженні пам’яті про родину. Учні 
здобудуть навички роботи з архівним документом, досвід командної 
роботи та публічних виступів. Участь в музейному уроці зробить внесок в 

підвищення обізнаності підростаючого покоління про один з 

найяскравіших конгломератів українських інтелектуалів – родину 

Драгоманових-Косачів та українську інтелігенцію в умовах формування 

тоталітарної держави. Садиба в урочищі Зелений Гай, створена руками 

Олени Пчілки заради злагоди родини та полегшення стану здоров’я Лесі 
Українки, стала культурно-національним осередком. Це, на превеликий 

жаль, вирішило її долю в роки радянської влади. Місією сучасної 
інтелігенції є не тільки ревіталізація «Зеленого Гаю», а й розвиток 

визначного місця пам’яті – духовного капіталу українського суспільства. 
Відповідно теорії французького історика П’єра Нора тут не тільки 

кристалізується пам’ять соціальних груп, про людину та її спадщину, а й 

відбувається продовження формування їх уявлення про ідентичність, 
історію та майбутнє. 

Інформаційна довідка до уроку. Дослідження архівних матеріалів 

про родину Драгоманових-Косачів не втрачає актуальності через 

значний обсяг джерельної бази. Для музейної презентації обрано 

маловідомий у фаховому дискурсі документ з Державного архіву 

Сумської обл. «Заява О. П. Косач (Олени Пчілки) до Української 
Головнауки про повернення її садиби з усіма будовами у м. Гадяч, яка 

була націоналізована» (1927 р.) [4; 13]. Оцифрований документ 

оприлюднила Державна архівна служба України серед 440 унікальних 

документів Національного архівного фонду України ХІІ–ХХ ст. 
Критерієм віднесення заяви Олени Пчілки до категорії унікальних 

стало не тільки її походження, а й те, що документ «містить маловідому 

інформацію, пов’язану з подіями в родині». І хоча опису побуту родини 

Драгоманових-Косачів приділено велику увагу, але окреме вивчення долі 
«Зеленого Гаю» не має свого місця. Зважаючи на завдання відділу історії 
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України ХХ ст. музею з презентації історичних подій та біографій 

видатних діячів культури та науки, і лише додатково літературного або 

іншого аналізу їхньої творчості, то і концепція заходу обертається 

навколо повсякдення доби, політичних репресій тощо. За результатами 

уроку учні додатково здобудуть нові знання та поняття з таких тем як 

«Україна в Першій світовій війні», «Українська революція 1917–21 рр.», 
«Україна у складі СРСР», «політичні репресії в Україні 1920–30-х рр.». 
Також учні довідаються нову інформацію до біографічних студій про 

Лесю Українку та Олену Пчілку, познайомляться із постаттю її молодшої 
сестри – Ізідори. Більша частина опублікованих українською мовою 

матеріалів про «Зелений Гай» будується саме на спогадах наймолодшої 
доньки Олени Пчілки І. Косач-Борисової [1; 3, с. 77; 6]. 

Завданням уроку є спільне з учасниками дослідження історіографії, 
архівної та мемуарної інформації про ті аспекти родинної історії, що 

творились так, як і все життя українського суспільства в лещатах влади 

комуністів. Перший аспект – це доля «Зеленого Гаю» після конфіскації/ 

націоналізації землі та будівель садиби. Другий аспект – це безнадійна 

спроба Олени Пчілки налагодити діалог з владою не тільки для 

повернення власної оселі. В 1920-х рр. вона прагнула ревіталізувати маєток 

і розбудовувати це джерело пам’яті про корифеїв української культури, 
представників її славетної родини. Період впродовж 1896–99 рр. став для 

Олени Пчілки одним з найінтенсивніших в облаштуванні садиби в урочищі 
Зелений Гай, і навіть більше – метою її життя. Вона оберігала родову 

пам’ять, маючи намір щоліта збирати у новому гнізді рідних. Захопившись, 
Олена Пчілка проявляла смак в архітектурно-ландшафтному будівництві й 

господарсько-економічних справах [11]. Поразку Української революції та 

розчарування химерами українізації славетна українка переживала разом 

із тугою за померлими рідними та за місцями пам’яті. Таким чином, ціллю 

клопотань Олени Петрівни в 1927 р. було відновити символічний зв’язок, 
повернути опіку над «золотою колискою давнього роду Драгоманових» та 

оселею доньки Лесі Українки. Лесю «безмірно вабив хутір Зелений Гай, 
чарували  навколишні краєвиди», куди вона вперше приїхала в 

1899 р. [2; 12, с. 119–120]. 
Пропонований урок доступний українською та англійською мовами, 

а через невизначеність ситуації з відвідуванням музеїв в умовах 
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карантину в 2021 р. – також в онлайн варіанті. В цьому випадку, цільова 

аудиторія значно розширюється з «учні ЗОШ м. Києва» до «учні ЗОШ 

України». Організація онлайн-уроку відбудеться за допомогою одного з 

безкоштовних сервісів для проведення онлайн-конференцій. Весь 

візуальний та інформаційний контент буде заздалегідь об’єднано в 

комп’ютерну презентацію та супроводжено розповіддю ведучого(ї) під 

час трансляції. Цю форму проведення уроку вважаємо більш ефективною, 

ніж запис навчального фільму. Адже одним з головних завдань зустрічі є 

спільне навчання під час комунікації. Оскільки заява Олени Пчілки 

зберігається в фонді Р-5698 Державного архіву Сумської обл. разом із 

значним корпусом малодосліджених тематичних документів, то окремий 

інтерес наш онлайн захід може викликати у школярів та студентів 

м. Суми. Надалі вони зможуть розпочати власне наукове дослідження в 

фондах міського архіву. Більша частина архівної справи 267 має стосунок 

до родини Драгоманових-Косачів, вона має назву «Листування з 

окружними та районними установами <…> про будинки письменників 

М. Драгоманова та Л. Українки». У свою чергу, учнівська та студентська 

молодь Гадяча за сприяння цього уроку зможе провести краєзнавче 

дослідження та екскурсії. 
Музейний урок до 150-річчя від дня народження Лесі Українки, як і 

інші актуальні форми музейної комунікації, сприяє досягненню багатьох 

цілей сучасного музею, окрім відзначення річниці від дня народження 

славетної письменниці. Такими цілями є: популяризація постатей 

видатних діячів історії, науки та культури України; розширення доступу до 

музейної та архівної інформації цільових аудиторій; розвиток 

індивідуальної творчості музейників та їх професійне зростання; розвиток 

неформальної освіти за сприяння музею. Концепція заходу може стати в 

нагоді іншим музеям, які зберігають унікальні меморіальні та архівні 
пам’ятки, пов’язані з Лесею Українкою та родиною Драгоманових-Косачів. 
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цих репрезентацій. Встановлено, що лише у виданнях останнього десятиліття 

кардинальні зміни в розумінні постаті письменниці та концептуальних засадах 

творення біографічних видань для дітей створили умови для появи насправді нових – 

формально й змістовно – біографій Лесі Українки для юного читача. 

Ключові слова: Леся Українка (Лариса Косач-Квітка), біографістика, книги для 

дітей і юнацтва, дитяче читання, вивчення біографії письменника в школі. 

 

Біографіка для дітей і юнацтва за своєю природою комунікативна в 

значно ширшому сенсі, ніж інші різновиди літератури для цієї вікової 
категорії читачів (у її площині на різних рівнях взаємодіють автор, герой, 
адресат, читач і реципієнт), нині вона перестає бути лише «інформацією» 

чи «наративом», а обертається на багаторівневий континіум 

міжособистісних взаємостосунків, зв’язків між особистістю та соціумом, 
особистістю та історією як діалогом поколінь і пам’яттю. Водночас 

популярності біографічних видань (зокрема серед підлітків) сприяє 

поширення ідей мультикультуризму, що наголошує на особистих 

досягненнях, відродження фемінізму та інших ціннісних систем, 
розростання Інтернету, який персоналізує буття особи. Чим більше наше 

життя стає персоналізованим, тим більше воно потребує так само 

персоналізованих зразків на будь-який випадок. Все це веде до 

переосмислення постатей української культури, насамперед у їх 

прочитанні дітьми та юнню [12, c. 68]. 
Попри значну широту охоплення та різноаспектність розкриття 

творчої спадщини та постаті Лесі Українки у вітчизняному науковому 

дискурсі, біографічні наративи щодо неї у виданнях для дітей і юнацтва 

досі не були предметом окремого розгляду. Хоча низку пов’язаних 

проблем (як то діти й дитинство у творчості письменниці, аналіз творів, 
адресованих дітям тощо) із достатньою повнотою розкривають у своїх 

працях Г. Аркушин, Н. Балабуха, Д. Білецький, І. Бурав, Н. Дзюбишина-
Мельник, Т. Качак, Л. Кіліченко, Н. Кирич, Л. Ковалець, В. Латанський, 
О. Марущак, А. Мовчун, Н. Резніченко, Ю. Ступак та ін., а педагогічні 
погляди Лесі Українки та близькі до них біографічні сюжети досліджені у 

розвідках А. Крушинського, О. Мазуркевича, О. Міхно, Н. Опанасенко, 
В. Святовця, В. Смаль, В. Черненко та ін. [11; 12]. 

Перше, присвячене Лесі Українці біографічне видання для дітей і 
юні на теренах України, – адаптована редакція для читання підлітками 
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повісті Миколи Олійника «Леся» (Київ, 1970) [16]4, видана без адресації 
дітям у 1957 р. [2]. Також при безпосередній участі друзів-гімназистів, як 

і він вхожих до родини Косачів-Драгоманових – М. Рильського, 

О. Білецького [6], про письменницю підліткам «усього Союзу» розповів 

Олександр Дейч у книзі «Ломикамень: повесть о Лесе Украинке» 

(Москва, 1962) [5]. Тоді само документальну повість для підлітків 

«Співачка досвітніх вогнів» (Київ, 1963) створив реабілітований у 1955 р. 
Анатоль Костенко [9]. У 1971 р. «Веселка» видає збірочку «Гостини в 

матері» журналіста-волинянина Петра Маха [14]. Власне, цим коротким 

переліком вичерпується створена за доби «совітів» біографія Лесі 
Українки, адресована дітям.  

Уже з перших років Незалежності постать письменниці набуває у 

дискурсі дитячого читання живих фактологічних рис. Так, упорядкована 

та прокоментована В. А. Костюченком документальна збірка творів, 
документів і спогадів, розрахована на підлітків, «Леся Українка. Мрії 
зламане крило» (Київ, 1993) [10] вперше не дає дитині готовий образ 

видатної людини, а збуджує інтерес до самостійного дослідження 

постаті, пропонує варіанти. 
У збірці «Славетні імена України» Євгена Білоусова (Київ: Веселка, 

2005) з’являється перша біографічна оповідь про письменницю, 
адресована молодшим школярам і така, що позиціонується як написана 

«в часи незалежності на засадах нової естетики та дидактики» – повість-
казка «Лесина пісня» [1]. Автор поєднав реалістичні оповідання, 
науково-популярні розвідки та подорожні нотатки з казками та 

легендами, що дало змогу ввести до адресованого молодшим школярам 

наративу епістолярій, взірці тогочасного фольклору та твори поетеси, 
значну кількість біографічного фактажу. 

У першій вітчизняній біографічній серії для дітей «Життя видатних 

дітей» видавництва «Грані-Т» у книжці «Олесь Ільченко про Леонардо да 

Вінчі, Карла Ліннея, Жюля Верна, Джона Рокфеллера, Лесю Українку, 
Вінстона Черчілля» (Київ, 2007) з’являється оповідання «Хто не жив 

посеред бурі, той ціни не знає силі…» [8]. Дитинство Лесі Українки», 
адресоване підліткам. На жаль, текст, вибудуваний як роздуми-спогади 

                                                           
4
 Повна версія дилогії – «Дочка Прометея», трансформована письменником в однойменний роман для 

старших підлітків виходить там само у 1977 р. [15]. 
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Лесі під час написання листа М. Драгоманову, цілком відповідає 

агіографічному канонові «Великої хворої» та містить звичні з радянської 
школи пасажі. 

Видавництво «Апріорі» у серії «Апріорі – дітям» видало книжку-
альбом «Леся Українка – дітям» (Львів, 2009) [7], упорядковану Дарією 

Іваницькою, де тексти письменниці доповнені науково-популярною 

розповіддю для дітей «Жила колись на світі Леся…», що стисло й 

доступно переповідає найцікавіші факти з її дитинства та юності, історії 
написання окремих текстів. 

Тоді само видавницво «Зелений Пес» («Гамазин») у біографічній 

серії для молодших підлітків «12 балів» видає «оповідання про життя 

поетеси Л. Українки» «Леся Українка і я» Марини Горянич (Київ, 2009) [3]. 
Головна перевага видання – точно дібраний тон бесіди з підлітками. 
Це розмова рівних, дорослий не домінує і не «опускається до рівня» 

співрозмовника, а залишає дитині право думати та обирати, тактовно 

надавши їй достатньо інформації, аби самостійно вирішити кожне з 

порушених питань. Образ Лесі Українки розкривається в низці 
різножанрових біографічних наративів, які пов’язують описувані події з 

сучасністю. Якщо автори усіх попередніх біографічних книжок для дітей 

про Лесю ставили за мету лише зацікавити дитину прикладом «великої 
особистості», то це видання вперше зорієнтоване на те, аби 

актуалізувати в дитині природне відчуття історичності її власного буття, 
сформувати позицію активного чинника історичного процесу. 

У 2018 р. у київському видавництві «Видавництво» з’явився 

потужний гендерно маркований біографічний проєкт «Це зробила вона», 
куди також увійшла оповідь про Лесю Українку5 Тамари Гундорової 
(зоровий образ письменниці створила Євгенія Гайдамака) [4]. Текст нарису – 

емоційно нейтральний концентрований виклад основних посилів 

новітнього прочитання постаті письменниці. Авторка наголошує 

літературне обдарування та україноцентризм світогляду Лесі та її 
родини, їхню освіченість і високу культуру. Вперше тут наголошено на 

важливості гендерної складової Лесиного світогляду та чину, а також 

широко розкрито як на важливу біографічну складову екзистенційне, 
                                                           
5
 В іншій книзі проєкту «Це теж зробила вона» (Київ, 2018) вміщено оповідь про сестру Лесі Українки Ізидору 

Косач. – Н. М. 



 
 

125 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

майже містичне переживання нею творчого акту. Це перший 

біографічний підлітковий наратив, що жодним чином не відсилає читача 

до пострадянського постколоніального травматичного досвіду. 
З нагоди 150-річчя від дня народження Лесі Українки київське 

видавництво «Портал» випустило перше насправді концептуально нове – 

і формою, і змістом – біографічне науково-популярне видання для 

підлітків «Леся. Мандрівний клубочок» (Київ, 2021), текст до якого 

створила Наталка Малетич, а ілюстрації – Марічка Фоя [11]. Друковану 

книжку супроводжують детальний бекґраунд за QR-кодом та ігрова 

закладка, що допомагає дорослим глибше зрозуміти контекст і «знайти 

правильні слова» для обговорення якогось питання чи гри з дитиною. 
Уже сама назва «обнулює» створені за радянських часів усі 

«різновекторні кліше» про письменницю: тут немає не тільки заскорузлих 

«Дочки Прометея» чи «Ломикаменя», а й «Українки», лише інтимно 

наближене до дитячого читача ніжне – «Леся». А ще чи не вперше Ларисі 
Косач-Квітці дали те символічне означення, котрим вона САМА себе 

іменувала – «boule vagabonde» («мандрівний клубочок»). І в цій повазі до 

особистості та факту її буття, а не потреб інтерпретації чи ідеологічної 
доцільності – та велика зміна, що відбулася нарешті в біографістиці для 

дітей в Україні. У її осерді повсякчас жива людина, а не офіційний портрет. 
Книжку слід сприймати у єдності тексту, ілюстрації та видавничого 

оформлення, котрі творять єдиний зміст. Авторка оперує лише фактами, 
не намагаючись емоційно нав’язати своє чи будь-чиє ставлення до Лесі 
Українки. Читач поринає у доказово-документальне читання, 

зорганізоване за певними тематичними кластерами, що розгортаються, 
по змозі дотримуючись хронології життя письменниці. Видання втілює 

собою новітню біографічну модель дитячої книги, розрахованої на 

розвиток критичного мислення у юні, покликане давати їй науково 

достовірний багатоаспектний фактологічний матеріал щодо особистості, 
а не «єдиноправильну» взірцеву форму для наслідування. Вперше в 

дитячому виданні втілено концепт культурологічного багатошарового й 

полісемантичного метатексту поетеси. 
Підсумовуючи, маємо наголосити, що присвячені Лесі Українці 

біографічні видання для дітей і підлітків останніх років вирізняються 

непритаманною раніше українській дитячій біографічній оповіді 
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раціональністю, відсутністю описовості. Це серйозна відверта розмова, у 

якій герої не завжди чинять у межах усталених соціальних практик, 
переймаються питаннями матеріального достатку, налагодження побуту 

такою ж мірою, як і «високим» тощо.  Важливо, що в цих книжках, на 

відміну від пострадянського дискурсу, Леся та її оточення НЕ 

позиціонується винятково виразником типового «канонізованого» 

життєвого досвіду, соціальної чи іншої групи. Вона є Особистістю з 

УНІКАЛЬНИМ, неповторним, але мотивуючим життєвим досвідом. Її 
життєвий сценарій – НЕ зразок, а модель можливої поведінки в межах 

ситуацій, із якими дитина може зіткнутися у житті. Читач дізнається про 

таку саму як він людину, котра змогла максимально зреалізувати свої 
можливості та прожила цікаве, насичене й варте поваги життя, а не про 

«недосяжний ідеал». Його закликають стати так само повноцінною 

особистістю, а не «рівнятися на зразок».  
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Біблійна фразеологія Лесі Українки 
 

Епістолярна спадщина Лесі Українки посідає особливе місце в історії 
вивчення мовного стилю поетеси, орієнтованого на народне мовлення 

українців, звернення до традицій слов’янських і неслов’янських народів. 
Глибинне знання традицій рідного народу було для Лариси Косач 

основним і визначальним у формуванні власного мовного стилю, зокрема 

це простежено в неповторній індивідуальній манері листування. 
Послуговуючись надзвичайно багатим фразеологічним матеріалом, Леся 

Українка не тільки виявила новаторство, письменницький хист і 
авторську винахідливість, а й продемонструвала справді необмежені 
можливості варіювання різнотипним фразеологічним матеріалом, що 

розкриває перед кожним митцем необмежені можливості для творчої 
діяльності [4, с. 146]. 

Сучасний етап розвитку української лінгвістики позначений 

підвищеним інтересом дослідників до тих явищ і процесів, які апелюють 

до питань релігії. Біблійні фразеологізми прямо або опосередковано 

запозичені з Біблії повністю асимільовані у стійкі словесні комплекси зі 
структурою словосполучення або речення, наділені ознаками об’єктів, 
які образно інтерпретуються, а також семантичною стійкістю значення, 
що виникає внаслідок повного або часткового переосмислення 

компонентів. Це фраземи, які безпосередньо пов’язані з текстом Біблії 
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через словесну форму чи асоціативно, через образ або сюжет. Фраземи 

виходять із біблійного тексту і з прямим, і з переносним значенням.  

Уведення біблійної фразеології в коло наукових зацікавлень 

пролягало через відродження досліджень українського релігійного 

стилю. Окремі аспекти релігійних стійких словосполук упродовж 

останніх років вивчали Н. Д. Бабич, А. П. Коваль, П. В. Мацьків, М. В. Скаб 

та ін. Однак біблійна фразеологія в епістолярній спадщині Лесі Українки 

потребує наукового дослідження. 
Мета нашого дослідження – проаналізувати біблійні фразеологічні 

одиниці, використані в епістолярії Лесі Українки. 
Більшість фразеологізмів біблійного походження увійшли в 

українську мову безпосередньо з етимологічних джерел. Значну частину 

таких бібліїзмів складають одиниці, які мають матеріальний зв’язок із 

текстом Святого Письма, тобто фразеологізми, компоненти яких 

містяться в тексті Біблії. 
Біблійні фразеологічні одиниці переходили з Біблії в розмовну мову 

народу. Спочатку це були більш-менш точні цитати, які поступово 

набували розширеного, переносного, образного значення. Деякі з них 

настільки глибоко вкоренилися в українській мові, що її навіть важко 

уявити без цих влучних висловів.  

У творчому доробку Лесі Українки важливе місце посідає приватне і 
ділове листування. Мова, як відомо, цілком відображає мовця, його 

вихованість, манеру поведінки, характер взаємин, освіту, культуру і 
навіть настрій. Авторка користувалася фраземами, які, до речі, часто 

функціонують і тепер. Серед фразеологізмів, чимало місця відведено 

біблійним, що стисло і лаконічно передають думку поетеси: По ділах їх 

пізнаємо їх [6, с. 324], гласом вопіющого в пустині [6, с. 172] / глас вопіющого 

в пустелі [7, с. 68], у поті чола [6, с. 185], земля обітована [7, с. 129], камінь 

спотикання [7, с. 187], минула мене чаща сія і слава Богу [6, с. 272], 
«говорячи про своє безгрошів’я, пише Кривенюку «Я тепер абсолютно 

безгрішна, яко наг, яко благ…» [7, с. 468], роль євангельської Марфи [6, с. 321]; 
Бог не видасть [6, с. 352]; царство небесне [6, с. 150]; важкий хрест 

задавить мене [6, с. 404]; рада душа в рай, та гріхи не пускають [6, с. 255] 
тощо. Ці лінгвоодиниці належать до найдавнішого пласту української 
мови й сягають своїм корінням ще в часи прийняття християнства. 
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Послуговуючись біблійною фраземікою, Леся Українка відображала один 

із основних аспектів духовного життя. 

Авксентьєв Л. писав, що фразеологізми – це згустки розуму й 

емоцій, наскрізь пронизані враженнями, оцінками, почуттями, всуціль 

комунікативні й прагматичні, з найширшою й деталізованою шкалою 

конотацій [1, с. 29].  
Біблійні фразеологічні одиниці впродовж свого існування зазнали 

трансформації. Посилення значення фразеологізму здійснюється шляхом 

уведення до його складу слів, що вказують на крайній ступінь вираження 

ознаки – важкий хрест задавить мене [6, с. 404]. Біблійна фразеологічна 

одиниця нести свій хрест – «у переносному вживанні означає покірність 

долі; муки, які людина терпить в ім’я ідеї» [3, с. 403], нести свій (важкий, 

тяжкий) хрест «терпляче зносити, все, що судилось і стало неминучим у 

чиємусь житті; виконувати свій обов’язок до кінця» [5, с. 433]. У цьому 

контексті Леся Українка модифікує вислів важкий хрест задавить 

мене [6, с. 404], уживаючи його не лише в значенні труднощі, прикрощі, 
біди та спокуси, а насамперед у значенні – доля людини, її життя, 
щоденна праця. 

Фразеологічні одиниці гласом вопіющого в пустині [6, с. 172] / глас 

вопіющого в пустелі [7, с. 68] співвідносяться з певним біблійним 

сюжетом, однак апелюють не до українського, а до старослов’янського 

тексту. Вираз «глас вопіющого в пустині» пов’язаний з особистістю 

Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Він – глас вопіющого в 

пустині, проречений пророками Ісайєю та Малахією. Сам Предтеча сказав 

про себе, посилаючись на пророка Ісайю: «Я глас вопіющого в пустині: 

приготуйте путь Господеві, як сказав Ісайя пророк» (Ін. 1: 23). Із давніх 

часів цим виразом позначають вмовляння й заклики до чогось, які ніхто 

не слухає та які заздалегідь приречені на провал. 
Первинний бібліїзм, який безпосередньо відображає текст Святого 

Письма: царство небесне [6, с. 150], – цитата з Євангелія, з Нагірної 
проповіді Ісуса Христа: «Істинно кажу вам, коли не навернетесь і не 

будете як діти, не ввійдете у Царство Небесне» (Матв., 18, 3). Вислів 

згодом зазнав численних переосмислень, зокрема й гумористичних, 
наприклад, вислів пор.: проспати [усе] Царство Небесне – «жарт. 

Утратити, проґавити щось важливе, потрібне, не скористатися якоюсь 
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можливістю» [5, с. 579]. Порівняємо: Царство небесне (Вічне, Боже) 

«1. Рай»; Царство Боже, Царство Небесне «щось вимріяне, прекрасне і 
недосяжне для людини» [2, с. 285].  

Трапляється так, що залежно від контексту, одна й та сама 

фразеологічна одиниця може позначати протилежні якості персонажа – 

позитивні чи негативні, беручи на себе функцію передачі внутрішніх 

якостей людини.  

У листі до О. Косач (29.VIII.1895 р.) Леся Українка писала «Прости, 
що лист такий сухий, «хозяйственный». Що ж робить, перший раз беру на 

себе роль євангельської Марфи, тоді як перше скоріш наближалась до 

Марії, отже й мова у мене відповідна новій ролі». Поетеса послуговується 

біблійним порівнянням роль євангельської Марфи [6, с. 321], оскільки за 

Євангелієм, Ісус Христос проповідував у домі двох сестер – Марфи і Марії. 
Марія сиділа біля ніг Його й слухала проповідь, Марфа ж готувала обід і 
була незадоволена з того, що сестра їй не допомагає. Ісус сказав їй на це: 
«Марфо! Марфо! Ти турбуєшся і клопочешся про багато речей, а одно 

тільки потрібне. Марія ж обрала кращу частину…» (Лука, 10, 41–42). 
В образному вживанні: Марфа – людина, поглинена дрібними, 
побутовими справами, а Марія – уособлення переваги духовного начала. 

Серед фразеологізмів трапляються трансформовані конструкції, які 
не лише експресивно увиразнюють епістолярний текст, а й змушують 

адресата замислитися над інформацією, яка надійшла, оцінити явища, 
події, додаючи свою оцінку до оцінки адресанта (Лесі Українки): земля 

обітована [7, с. 129]. Порівняємо: земля обітована – «1. Благодатний 

край, де панує повний достаток. 2. Місце заповітної мрії, пристановище; 
сподівана мета» [5, с. 263]; земля обітована. Обіцяна земля – «Бог обіцяв 

євреям, які потерпали в єгипетському полоні, привести їх «у землю добру 

й простору, де течуть молоко та мед» (Вихід, 3, 8 і 17). У посланні 
апостола Павла до євреїв цю землю (Палестину) названо «обітованою», 
тобто обіцяною (11, 9) [3, с. 234]. 

Отже, Леся Українка збагатила свої листи передовсім 

фразеологізмами, які допомагають влучно й дотепно схарактеризувати 

те чи те явище або подію. Під час аналізу можна сформувати висновок, 
що поетеса в епістолярній спадщині оволоділа великими 

фразеологічними скарбами різного походження і призначення – 

надбанням багатовікової цивілізації.  
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Мова листів Лесі Українки дає підставу зробити висновок, що авторка 

не колекціонувала фразеологізми. Вона вміло вводила в літературній 

обробці фразеологічні одиниці з метою збагачення української 
літературної мови. Водночас вона надавала своїм листам більшої 
колоритності та глибшої експресивності, робила їх зміст переконливим і 
правдивим. Основним для неї був не протокольно точний запис біблійних 

фразеологічних одиниць, а стилістичне їх уживання. 
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Інформація, яка нас сьогодні оточує, нагадує інформаційний дощ, а, 
може, й зливу. Ми гортаємо сторінки інтернет-видань, соцмереж, 
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пошуковики видають кільканадцять результатів, слухаємо радіо й 

дивимося телебачення. Зі щоденним потоком інформації важко впоратись і 

дорослим, і дітям. Тому наразі в освітніх закладах постає завдання не лише 

навчити шукати інформацію та з нею ознайомлюватися, а й розвинути 

навички критично сприймати й аналізувати прочитане, побачене й почуте, 
протистояти інфоманіпуляціям. 

Відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти основне завдання навчання української мови 

та літератури полягає у формуванні в учнів компетентностей 

комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови 

в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування [4], а це і вміти 

висловлювати думку, й аргументувати її. За Концепцією нової 
української школи ще однією важливою компетентністю є 

інформаційно-цифрова, яка передбачає впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

створення, пошуку, обробки, обміну інформацією на роботі, у публічному 

просторі та приватному спілкуванні [2]. Усе це безпосередньо повʼязано з 

інфомедіаграмотністю. 
Проблему впровадження медіаосвіти вивчали Маршалл Маклюен 

(Канада), Роберт К’юбі (США), Катлін Тайнер (США), Сесілія фон 

Файлітзен (Швеція). В Україні це питання висвітлено в роботах таких 

дослідників, як В. Іванов, О. Волошенюк, Л. Найдьонова, О. Баришполець, 
Г. Онкович, А. Литвин, Г. Почепцов. 

Мета роботи – продемонструвати форми роботи і вправи з 

медіаграмотності, використані на уроках вивчення життя і творчості 
Лесі Українки. 

Княгининівський ліцей Волинської обласної ради є активним 

учасником Усеукраїнського проєкту «Вивчай та розрізняй: інфомедійна 

грамотність», що реалізує Рада міжнародних наукових досліджень та 

обмінів (IREX) у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та 

Академією Української преси та за підтримки посольств США та Великої 
Британії. Ми переконані, що впровадження засад медіаграмотності 
ґрунтується на розвитку критичного мислення, тобто перед учителями 

стоять завдання навчити учнів аналізувати, порівнювати, синтезувати, 
оцінювати інформацію, бачити проблеми, ставити запитання, висувати 

гіпотези, оцінювати альтернативи, робити вибір і обґрунтовувати його [5]. 
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Пропонуємо ознайомитися з деякими формами роботи та 

вправами, за допомогою яких розвивали медіаграмотність під час 

вивчення життя і творчості Лесі Українки. 
Цікавою та близькою для учнів є вправа «Створи сторінку 

письменниці в соцмережі». На перший погляд нічого складного, проте 

учні повинні опрацювати великий обсяг інформації, взятої з різних 

джерел, і виокремити найголовніше. 

 
Рисунок 1. Зразок сторінки Лесі Українки в соцмережі, виконаної учнями 10 класу 

 

Для повторення й поглиблення знань про життя і творчість Лесі 
Українки використовуємо вправу «Фейк чи факт?». Твердження можуть 

підготувати як учителі, так і діти. Щоб додати активності під час 

виконання, запропонуйте учням розподілити клас на дві зони – «Фейк» і 

«Факт», після оголошення твердження школярі повинні перейти в певну 

зону, після чого хтось із дітей аргументує свій вибір. 
Таблиця 1 

Зразок запитань до вправи «Фейк чи факт?» 
 

 
Леся Українка мала туберкульоз легень Леся Українка не любила навчати своїх 

менших братів і сестер 
Леся Українка написала свій перший вірш 
у Луцьку 

Леся Українка написала «Лісову пісню»  
в Колодяжному 

З вірша «Конвалія» розпочинається 
творчість Лариси Косач під псевдонімом 
Леся Українка 

Леся Українка часто подорожувала за 
кордон 
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Досить творчі вправи «Обкладинка 

журналу» і «Стрічка новин». Це передусім 

групова форма роботи, що розвиває вміння 

слухати один одного, домовлятися, обробляти 

велику кількість інформації. Перед тим, як учні 
будуть створювати обкладинку чи стрічку 

новин, обговорюємо стандарти журналістики, 
розмежовуємо «таблоїдну журналістику» і 

«культурну журналістику». Обкладинку 

журналу можна запропонувати зробити і на 

листку, і в програмі «Canva».  
Ці вправи використовуємо як на етапі 

вивчення творчості, так і під час опрацювання 

творів.  
Говорячи зі старшокласниками про 

особистість Лесі Українки, акцентуємо увагу на 

стереотипах. Під час вправи «Без стереотипів!» 

розглядаємо різноманітні перифрази, аналізуємо їх, зʼясовуємо на основі 
чого вони виникли, доводимо чи заперечуємо їх доцільність. 

Таблиця 2 

Перифрази про Лесю Українку 
 

Леся Українка 
в радянську епоху 

Діаспора про Лесю Українку 
Стереотипи,  

які виокремлюють  
ознаки особистості 

Друг робітників;  
дочка Прометея;  
співачка досвітніх 
вогнів; буревісник 
революції;  
«чи не єдиний 
мужчина 
на всю новочасну 
соборну Україну»; 
борець; хвора, 
слабосила дівчина / 
жінка 

Співець поновленої нації  
(А. Шум); поетка ідейних заграв 
(М. Данилюк); поетка молодого 
покоління (В. Модрич); поетка-
пророчиця (Д. Донцов); велетні 
нашого письменства (Леся 
Українка – одна з них)  
(Л. Коленська); поетка любови, 
гніту, боротьби (П. Феденко); 
драматург-новатор (С. Чорній); 
титан поетичного слова  
(А. Юриняк); полум’яна поетеса 
(І. Еліяшевський) 

Піонерка, грекиня (Д. Донцов), 
жінка з душею борця (В. Завадська); 
незламна духом (Л. Вертипорох); 
борець за волю України  
(М. Володимирович); спартанка 
України (Р. Єндик); Божа іскра; 
рятівниця народних скарбів; лідер 
української соціял-демократії  
(Ю. Лавріненко); героїня духа; 
ломикамінь (Л. Шанковський); 
жінка полум’яного серця 
(П.Одарченко); зоря України  
(М. Сингаївський); учениця  
Т. Шевченка (Яр Славутич) 

 

Після розгляду цих перифраз потрібно наголосити, що стереотипи 

існують в усіх сферах нашого життя, оскільки є спрощеним, стійким, 

Рисунок 2. Зразок обкладинки 
журналу, виконаної  
в програмі «Canva» 
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емоційно забарвленим явищем, допомагають швидко зорієнтуватись без 

докладання зусиль. Але водночас вони не дають чіткого уявлення про 

реальні процеси, можуть стримувати зміни. Тож Лесю Українку потрібно 

відкривати для себе не через стереотипи, а через прочитання творів. 
Вправа «Ромашка Блума» спонукає до розвитку вмінь ставити 

запитання й обґрунтовувати власну думку. Її ми практикуємо під час 

вивчення художніх творів («Давня казка», «Лісова пісня»). Наголосимо, 
що найважливішими є оцінювальні, практичні, творчі запитання. Саме ці 
запитання, через певні провокації, змушують учнів учитися доводити 

свою думку. Позитивно, що згадані види запитань не мають однозначної 
відповіді, тому кожен учень може самостійно висловитися і буде правий 

за умови доречного й умілого аргументування. Добре, коли в класі 
виникне конструктивна дискусія. Сьогодні важливо спонукати молодь 

доводити свою відповідь, переконувати інших у своїй правоті.  
 

 
Рисунок 3. Плакат «Ромашка Блума» (розробка автора статті) 

 

Отже, використання елементів медіаосвіти на уроках вивчення 

житті і творчості Лесі Українки формують не тільки медаграмотність 

учнів, а й сприяють розвитку читацької, комунікативної, мовної та 

інформаційно-цифрової компетентностей. Описані вправи сприяють 

формуванню в учнів критичного мислення, розвитку креативу, навичок 

аналізувати й уміло аргументувати власну думку, уміння формулювати 

запитання, ініціативно й активно працювати в групі. 
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Феміністичні погляди Лесі Українки як форма 

суспільної свідомості через літературну творчість 
 

Феномен Лесі Українки та її творчу спадщину літературознавці достеменно не 

вивчили й досі. Мало досліджена проза письменниці, де відбилися її феміністичні 

настрої, новий погляд на соціальний та моральний статус жінки в сім’ї та соціумі. 

У своїх новелах та оповіданнях вона намалювала два типи жіночих образів: покірних 

та безправних і гордих та емансипованих, готових захищати свою гідність і право 

вибору як у сім’ї, так і в соціумі. Свіжий, новаторський погляд на гострі «жіночі 

питання» у Лесиній прозі пропонується в цій статті. 

Ключові слова: жіноча емансипація, фемінізм, домінуюча чоловіча традиція, 

гендерна дискримінація, новаторка, старе патріархальне суспільство, жіночий дискурс. 

 

Постать Лесі Українки глибока й поліфонічна, яка не вкладалася в 

освітньо-морально-культурні рамки своєї доби і тому не була 

зрозумілою й пошанованою. Мало того, вона була викривлена 

радянським потрактуванням, що нівелювало її як драматурга-новатора, 
жінку передових суспільних поглядів. На жаль, серед української 
класичної літератури вона залишається однією з найменш прочитаних. 

Літературознавець та професор Києво-Могилянської Академії Віра 

Агеєва звернула увагу на пророчий характер творчості Лесі Українки: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://medialiteracy.org.ua/vprovadzhennya-mediaosvity-na-urokah-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury/
https://medialiteracy.org.ua/vprovadzhennya-mediaosvity-na-urokah-ukrayinskoyi-movy-ta-literatury/
https://nus.org.ua/articles/krytychne-myslennya-2/
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«Письменниця торкалася багатьох тем, які виявилися пророчими для 

української історії, … а головне – Леся Українка була письменницею 

думаючою на тлі панування кордоцентризму, людиною модерною, з 

європейським мисленням». За її словами, Леся стала культурною героїнею 

останньої чверті століття за рахунок розвитку гендерних студій, «бо вона 

писала про жінок, з жіночої точки зору, і мало що не про нас!» 

Наприкінці XІX століття, у плідний період розвитку творчості Лесі 
Українки, активного розвитку набув феміністичний рух, який перейшов 

до нової стадії – протесту й боротьби за жіночі права. Леся щиро розділяла 

таку ідеологію й мала революційні ідеї, ціллю яких було розширити поле 

діяльності жінок за межі дітей, церкви й кухні. «Але вона, окрім того 

всього, зробила те, що не кожна жінка може зробити: вона внесла 

струмінь отієї жіночості в літературу, причому зробила це небанально: 
Леся Українка зі своєї суто жіночої позиції подивилася на багато проблем і 

відмітила багато болючих «вузлів» тогочасного суспільства, наприклад, 

панівне на той час критичне ставлення та прагнення жінки 

висловлюватися публічно…» – писала про Лесю Українку доктор 

філологічних наук, літературознавець, культуролог Тамара Гундорова. 
Ідейною та літературною посестрою Лесі Українки стала поборниця 

жіночої емансипації, письменниця Ольга Кобилянська, яка відчула 

гендерну дискримінацію у власній родині. Саме під її впливом Леся 

зацікавилася ідеями фемінізму, які спочатку не викликали в неї 
стурбованості й особливого інтересу, і це зрозуміло. Вихована в 

інтелігентній родині, де в пріоритеті в кожного з її членів була освіта, 
культурний та духовний розвиток, вона не відчувала якихось обмежень. 
Навпаки, мати, Олена Пчілка, була яскравим прикладом для дочок 

громадської активності, інтелектуального розвитку та спонукала до 

цього ж і їх. 
Леся Українка та Ольга Кобилянська, мужні представниці нової 

генерації, зробили своєю творчістю спробу зруйнувати стару ідеологічну 

платформу у сфері культури. Кинувши виклик домінуючій чоловічій 

традиції, обидві письменниці почувалися спадкоємницями зрілої 
традиції жіночої літератури, маючи своїми попередницями Марка 

Вовчка, Ганну Барвінок, Олену Пчілку, Наталю Кобринську, а свіжі 
гуманістичні погляди стали основою сміливих новаторок, які власним 
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життям і творчістю вимагали іншого, сучасного бачення місця й ролі 
жінки в соціумі. 

Підтримуючи пожвавлення жіночого руху в громадських колах, Леся 

порушує в багатьох статтях гострі «жіночі питання» щодо 

працевлаштування, розлучення, щодо сучасного й майбутнього жінки-
митця. Її літературні герої теж знаходяться в постійному пошуку розв’язку 

складних життєвих проблем, але далеко не всі готові руйнувати старі 
стереотипи й виборювати нове, здійснювати переоцінку цінностей, на яких 

трималося старе патріархальне суспільство. Тому Лесині героїні, 
переважно з міщанського середовища, глибоко самотні й нещасні. Вони не 

завжди свідомі свого принизливого становища, щоб прагнути перемін. На 

противагу їм письменниця малює й інші натури – глибоко жіночі, морально 

красиві й духовно багаті, емансиповані життям і природою. Так з’явились 

оповідання й новели «Приязнь», «Така її доля», «Жаль», «Пізно», «Чашка», 
«Розмови», які представляють жіночий дискурс у творчості Лесі Українки й 

перегукуються із багатьма творами Ольги Кобилянської із паралельними 

сюжетами та семантичними полями. 
Варто зазначити, що літературна критика досить холодно, 

упереджено, а то й із повним запереченням сприйняла твори такого 

змісту, але це й не дивно, адже вона була представлена винятково 

чоловіками. 
Будучи добре обізнаною із життям власного народу, Леся Українка 

зробила спробу відкрити для загалу сумну жіночу реальність, а головне – 

змінити бачення селянського світу, де всі жінки є жертвами якщо не 

соціальної безправності, то суспільних умовностей. Переважна більшість 

із них покірно, терпляче й навіть жертовно сприймають свою життєву 

роль і не роблять жодних спроб зруйнувати приреченість власного 

становища. Часто жінки не здатні на протест, бо не знають іншого життя, 
ніж те, що прожили їхні матері. 

Картини людської нерівності й жіночої безправності, які 
малюються через відбиток сприйняття обома членами подружжя, що 

вважають це за норму, постають у ранньому образкові Лесі Українки 

«Така її доля». Дівчину-селянку віддають заміж, не питаючи її згоди. Вона 

навіть не бачила свого судженого – «батьки заручили й повінчали». 
Але найстрашніше те, що такий порядок цілком задовольняє її матір, 
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Пріську Чугуїху, яка підвладна фатальному розумінню долі й видає за 

таким правилом заміж свою дочку, незважаючи на її протест – плач. 
Жінку навіть не бентежить той факт, що майбутній зять – безпросвітний 

п’яниця, який буде збиткуватися над її дитиною, зробить доньку 

нещасною. У розмові з сусідкою Мотрею вона констатує це як норму, 
адже їй випала у свій час теж така доля. 

Така фаталістична філософія «долі» позбавляє елементарних прав і 
мрій про жіноче щастя, людську гідність. І хоча Мотря устами авторки 

осуджує Пріську, але достукатися до материнського серця та свідомості 
не в силі через обмеженість і догматизм її поглядів. На всі слова 

приятельки убога мати має лише один аргумент – «така її доля». Та й 

сама горе-наречена демонструє надто слабкий протест – сльози, які не 

викликають в матері навіть співчуття, а не те, щоб задуматися над 

жіночою долею взагалі. 
Моторошна типова картина приреченості, темноти й людського 

приниження, а фраза «така її доля» в устах матері звучить як рефрен – 

сумно, спокійно, якось навіть потойбічно. Складається враження, що 

вона діймає авторку аж до глибини серця. 
Сильні, самодостатні жіночі образи з народу завжди приваблювали 

Лесю Українку, яка ніколи не цуралася дружби із сільськими дівчатами, 
шанувала їх вроджені чесноти, перед якими блякли навіть освічені 
панночки. Саме такою є героїня оповідання «Приязнь» – горда сільська 

дівчина Дарка з волинським колоритним характером. 
Хвороблива з дитинства, Дарка рано усвідомила жорстокі реалії 

життя й потребу виховувати в собі вольові якості, щоб адаптуватися до 

законів соціуму й вижити. І їй це вдається. Вона впевнено ввійшла у світ 

дорослих. Щоденна праця зробила її сильною не тільки фізично, а й 

світоглядно: «Дивлячись на неї, здавалось, ніби дівчина ся знає щось 

таке, чого не знають або не тямлять багато інших, а вона в тому 

допевнилась і від того дивиться так поважно і просто в очі кожному, без 

тої дівочої соромливості…» 

Впевненості й рішучості вона вчиться у своєї матері Мартохи, яка в 

суді відвоювала в чоловіка право верховенства в сім’ї й господарстві, «бо 

вона податки платить, то її й право в хазяйстві буде». Ця соціальна 

значимість дозволила їй захистити від чоловічого насилля свою жіночу 
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гідність: «Тепера вже не діждеш мене бити, тепера моє право в хаті: схочу – 

дам на горілку, не схочу – не дам, схочу – дам їсти, не схочу – й так буде, а 

що сам візьмеш – позиватиму, як на злодія». І хоча Дарці жаль було 

батька, що втратив свій авторитет у сім’ї, але прикладом практичності, 
організованості, винахідливості була для неї мати. Строга, часто 

деспотична, вона готувала своїх доньок до жорстокої битви за життя.  

Але ні тяжка праця в панськім дворі, ні напівголодне буття не 

витравили з душі Дарки втіхи «з свого молодого життя, з молодої, але вже 

загартованої сили, винесеної з трудного дитинства, наче скарб з пожару». 
Хватка й беручка до роботи, вона незамінна і вдома, і господарстві панів. 
Неабиякого самоствердження дівчині додала похвала матері: «Я без неї як 

без рук. Пошукай-но ще такої дівки!», – коли батько напівжартома завів 

мову про її сватання. Від вибагливої Мартохи це прозвучало як найвища 

оцінка. Мати, сама того не усвідомлюючи, формувала в Дарці впевнену в 

собі, вольову особистість із розвиненим почуттям власної гідності. 
Цими якостями проста селянка викликала захоплення в самої 

письменниці, яка раз по раз свою героїню ставила в делікатне 

становище, а та з гідністю з нього виходила. Коли безцеремонний 

парубок на музиках у панському дворі запросто потягнув Дарку до 

танцю, вона різко йому відмовила, а згодом, кружляючи серед пар, 
«…була така сама поважна, як і другі дівчата, тільки не спускала очей в 

землю, а дивилась просто на людей». Так само гордо й незалежно веде 

себе дівчина у фінальній сцені, коли панночка Юзя на честь свого 

повноліття обдаровує дівчат-селянок кольоровими стрічками. На відміну 

від своєї матері, яка запобігливо шукає панської ласки, Дарка не 

принижується перед колишньою товаришкою, сухим поцілунком 

торкається її руки й безвиразно, спокійно дякує, дивлячись «просто 

перед себе через паннину голову кудись удалину». 
Таку не зап’єш могоричем проти її волі, не одружиш із нелюбом, 

хоча дівчині такого соціального статусу нелегко бути господарем своєї 
долі, творцем власного щастя. Зрозуміло одне, що покірно і мовчки нести 

свій тягар у сім’ї Дарка не буде, як і не стане миритися із приниженням та 

безправністю. Вона є виразним носієм ознак емансипованої особистості, 
незважаючи на свій юний вік, і чудовим прикладом не лише дівчатам-
селянкам, а й панночкам. 
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На її фоні невиразно й програшно постає панна Юзя – дитина навіть 

у день свого повноліття: «…незважаючи на довгу сукню, вона здавалась 

дитиною при дорослих товаришках…». Будучи ровесницею Дарки, вона 

зовсім не була готова до дорослого життя і взагалі його боялася: 
«Господи, ліпше ніколи не бути дорослою!» 

Змалку Юзя росла допитливою й доброю дівчинкою, тягнулася до 

людей і природи. Але домашнє оточення не сприяло розвитку цих 

якостей дитини, ніхто не цікавився її внутрішнім світом. Панночка 

інстинктивно потягнулася до Дарки, знайшовши в ній багато 

спорідненого, та згодом, усвідомивши протилежне із нею соціальне 

становище, стала соромитися подруги, хоча й гідної заміни серед 

представників свого кола знайти не змогла. 
На відміну від Дарки, Юзя мала можливість здобути гарну освіту, 

розвинути свою природну допитливість, стати цікавою, змістовною, 
самодостатньою особистістю, корисною для людей. Однак дівчина довго 

навіть не могла зрозуміти й пояснити подрузі мети своєї науки, а згодом 

зробила несподіваний висновок: «… щоб умітися показатися в 

товаристві, щоб не сміялися люди, щоб бути не гіршою від інших і щоб 

інші навіть заздрили». 
І в особистому житті, і в товаристві Юзя безпорадна, без 

внутрішнього стержня, постійно потребувала чужої опіки й поради, не 

вміла й боялася приймати самостійні рішення, повністю залежала від усіх 

умовностей свого середовища й «нагадувала пташку, але приборкану, з 

прихованою на дні погляду мрією вирватись кудись на волю або в ширшу 

клітку». Судячи з усього, не скористається вона і своїми знаннями, які 
залишаться дешевим фарсом. Мабуть, не доросте вона й до своєї гідної 
ролі в сім’ї, суспільному середовищі і стане, скоріше всього, гарною 

лялькою чужого інтер’єру. На Дарку в день своїх іменин вона дивиться 

спогорда, подаючи колишній подрузі руку для поцілунку, і навіть не 

здогадується, яка глибока душа та внутрішня культура в цієї неосвіченої 
селянки, бо життєві чесноти й цінності в них абсолютно різні. 

Зображуючи на дисонансі образи Дарки та Юзі, Леся Українка 

довела, що жіноча емансипація залежить не від соціального статусу 

жінки, а від внутрішніх вольових якостей, самоствердження як 

особистості. 
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Здавалось би, набагато сильніше повинні б емансипувати 

представниці інтелігентного середовища – освічені, виховані 
особистості. Натомість Леся Українка яскраво вимальовує 

консервативний стереотипний жіночий підхід до вибору свого місця в 

житті, меркантильність і легковажність міщанок у питаннях шлюбу 

й сімейного життя. Зусилля її героїнь спрямовані часто на матеріальну 

винагороду в одруженні, тому викликають антипатію. 
За такою програмою планує своє майбутнє заміжнє життя героїня 

новели «Чашка». Дуже швидко корислива панночка своїм прагматичним 

оком оцінила скромний, але щирий подарунок Василька до дня 

народження – чашку та коштовність брошки статечного пана 

полковника. Саме із цим пристаркуватим кавалером асоціювався зміст 

маминого побажання «певного щастя», за яким розумівся лише 

соціальний статус і добробут, але аж ніяк не кохання, спільність поглядів 

та інтересів. Як не дивно, але молода дівчина прислухалася до цих порад 

і необачно перетворила на черепки перші несмілі почуття Василька, 
погодившись на нерівний шлюб і добровільне рабство. А коли уламки 

чашки, дбайливо сховані раніше в шкатулку, потрапляють Надіньці на 

очі в день її заручин, то вона, зморщившись, викидає їх за вікно, 
легковажно попрощавшись і з юнацькими мріями, і з першим коханням. 

Така примітивність і духовна убогість представниці «вищого світу» 

навіть не викликає співчуття, а скоріше огиду. Дівчина, мабуть, не 

задумується над тим, чи принесе такий шлюб їй щастя, чи окреслить 

смисл її життя. Вона, напевне, жодного разу не поставила під сумнів 

мамині слова і не відійшла від моральних принципів свого класу. Її доля 

запрограмована: вона, як і брошка, скрасить оселю свого чоловіка і 
втішатиметься своїм убогим щастям, допоки час не перетворить її життя 

на нікчемні черепки. 
Аналогічні відчуття викликає героїня новели «Пізно», яка у балах, 

розкошах і спокусах життя розгубила найбільші людські чесноти – 

самоповагу, гідність, гордість, а натомість дозволила себе принижувати, 
зневажати. Із колишньої коханої дружини для першого і спочатку для 

другого чоловіка вона перетворилася на об’єкт глузування і скептичних 

його коментарів. Жінка ніяк не може збагнути причин такої зневаги до 

себе, сумно згадує свій перший шлюб і першого чоловіка, якому 

«…позволяла… любити себе і вважала се за велику ласку». 
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Перегортає сторінки свого щасливого подружнього життя, але 

нічого згадати, крім балів і танців, в яких кружляла, «сіяючи очима й 

діамантами», не може. Усі кращі молоді роки зафіксувалися в одному 

кадрі – портреті на стіні, на якому «пишна красуня в бальовій сукні, 
з погордливим усміхом на коралових устах, з буйними кучерями над 

мармуровим чолом…».  

Для обмеженої, але вродливої колись багатої панни цей портрет – це 

гордість, своєрідний статус і соціальний рівень, яким вона пишалася. 
І цей же портрет був предметом найбільших глузувань її другого 

чоловіка – колишнього доцента, а тепер професора політичної економії, 
який мав необачність одружитися з гарненькою недалекою вдовою. 

Він не поділяв примітивних захоплень своєї дружини, всіляко 

намагався долучити її до серйозної науки, «щоб вона укупі з ним сиділа 

над політичною економією, робила переклади для нього…» Але  жінка це 

сприймала за знущання і не проявляла до такої праці ніякого інтересу, 
чим ще більше віддаляла від себе чоловіка. Врешті її життя 

перетворилося на самотнє очікування його з роботи, позбавилося 

радості й змісту. 
Хоча Леся Українка часто називає свою героїню нещасною жінкою, 

але у ці слова вона не вкладає співчуття до неї. Нещасна вона тому, що 

духовно убога й обмежена, а в заміжжі шукала лише матеріальної вигоди, 
мала спотворене уявлення про сімейне щастя і смисл життя. Вона не 

зуміла підтримати родинне вогнище, стати цікавою, корисною, бажаною 

жінкою для свого чоловіка, який, навпаки, відчужився, збайдужів і 
перетворився на домашнього тирана. Але щось міняти у цьому житті для 

обох уже пізно та й не годиться: за їхніми ж мірками, сім’я ця типова для 

свого часу. 
Зовсім інші уявлення про засади сім’ї, роль жінки в ній має героїня 

новели «Розмова». У діалозі-сповіді оголюється складна й суперечлива 

натура актриси театру, яка прагне кохання, шукає його, але водночас 

заради нього не готова пожертвувати емансипацією, творчим 

покликанням. Жінка логічно й розважливо обґрунтовує свій розрив із 

коханим чоловіком: «…подружніх, родинних, призвоїтих злиднів – я їх тоді 
боялась і тепер боялася б…». Вона переконана, що для міцної сім’ї та повної 
творчої самореалізації замало лише кохання, злидні отруять життя. 
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Її обранець, посередній журналіст, через низькі заробітки не зможе 

забезпечити самотужки достаток родини, тому мусить розраховувати на 

участь жінки. Але, ставши його дружиною, талановита актриса теж 

втратить заробіток, бо згідно з контрактом має гастролювати, адже 

«така перелітна птаха… могла заробляти тільки перельотами…». Жоден 

із них не готовий поступитися своїми правами й інтересами навіть 

заради кохання. 
Старосвітська мораль, якою керується чоловік, розглядає як норму, 

коли жінка підкоряється чоловікові, є його утриманкою, виконує його 

волю. Актриса ж, жінка емансипована і творча, – носій нових ідей і 
поглядів, де гендерні ролі не догматичні, гнучкі. Вона готова всі витрати 

на утримання сім’ї взяти на себе, адже кохання окрилювало жінку, стало 

джерелом її натхнення. Але обмежений консервативний чоловік не 

приймає такого рішення. Навпаки, заради подружжя вимагає від неї 
подвійної жертви – і матеріальної, і творчої, які для актриси 

взаємопов’язані, тому, поступившись чимось одним, вона себе неминуче 

знищить як митця і як незалежну особистість. 
Жінка стає перед фатальним вибором, від якого залежить її фізичне й 

духовне життя, тому обирає свободу і творчість, адже сім’я, де обмежене 

право вибору, не може дати щастя такій сильній особистості. 
Отже, Леся Українка панорамно представила різні типи жіночих 

характерів із різного соціального середовища – від слабких до сильних 

у пошуках змісту власного життя, у боротьбі за права й свободи в 

соціумі. 
Аналізуючи сьогодення, також бачимо, що проблема жіночої 

емансипації не втратила актуальності, а, можливо, ще більше 

загострилася. По-перше, міщанство живуче, і багато рис його, на жаль, 
збереглося в нашому суспільстві, визначаючи в ньому статус жінки. 
Прагнучи привести до гармонії свій талант, інтелект і матеріальне 

становище, чимало жінок роблять це через шлюб із розрахунку, хоча 

саме від цього потім і страждають. 
По-друге, вважається, що юридично питання емансипації жінки 

майже вирішене, однак практика свідчить, що навіть із 

працевлаштуванням переваги на боці чоловіків; в управлінських органах 

теж першість за чоловіками. 
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Героїні Лесі Українки вчать сучасну жінку, як не втратити людську 

гідність у сім’ї і в соціумі, наповнювати життя високим змістом, 
протидіяти будь-яким перешкодам і перемагати. 
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У сучасній Україні домашня школа – альтернативний заклад освіти – 

на практиці і нині зустрічається не часто, однак вона зазнала розвитку 
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ще наприкінці ІХ – початку ХХ століття в середовищі елітних українських 

родин, до яких належить і рід Косачів-Драгоманових. 
Відома на увесь світ Леся Українка (уроджена Лариса Косач, за 

чоловіком – Квітка), письменниця, драматургиня, перекладачка, з 

дитинства була різнобічно розвиненою і багатою на таланти людиною 

та, при цьому, жодного закладу освіти не закінчувала, і, як відзначає 

М. Драй-Хмара, – «вийшла серйознішою і освіченішою від багатьох дітей 

свого часу… здобула солідну освіту» [2, с. 9]. 
Цікавим історичним фактом є те, що жоден із шести дітей 

подружжя Петра Косача і Ольги Драгоманової (відомої під літературним 

псевдонімом Олена Пчілка) до початкової школи не ходили й до 

підліткового віку отримували домашню освіту, яка стала міцною базою 

для самостійного життя і високого рівня особистісного розвитку. 
Цікаво з’ясувати, які фактори вплинули на рішення організувати 

домашню школу для власних дітей, зокрема для другої – Лариси, які 
виховні традиції зберігалися в родині та посприяли становленню 

успішних людей свого часу. 

Рішення про організацію для Лесі Українки школи вдома, 
передусім, було обумовлене тяжкою хворобою, що спіткала 

письменницю ще в дитинстві, та особливостями перебігу лікування. 
Дбайливе батьківське піклування, і, особливо, глибоке педагогічне чуття 

матері, потвердили необхідність особливої педагогічної підтримки для 

незвичайної у фізичному й духовному аспектах дитини. Хвороба 

дівчинки, яка накладала відбиток на психіку Лариси, а також її унікальне 

бачення світу й широка обдарованість, потребували врахування 

індивідуальних особливостей розвитку. Тож, турботливі й прогресивні 
батьки не могли довірити навчання і виховання дітей аби кому. 

Навчанням власних дітей Олена Пчілка займалася самостійно, а 

також підбирала найманих учителів, при чому, обов’язково 

україномовних. Тобто, іще одним фактором на користь домашньої школи 

у родині Косачів була заборона на українську мову, яка діяла в 

центральній Україні згідно з Емським указом і Валуєвським циркуляром. 
Відповідно, викладання в закладах формальної освіти здійснювалося 

російською мовою, а, як відомо, мама Лесі Українки «змолоду й до 

старости була ідейно-принципова, рішуча, активна, працьовита» [1, с. 6]. 
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Також Олена Пчілка запровадила звичай – їздити разом з дітьми 

навколишніми селами, щоб вони проймалися українським народним 

духом. 
Ольга Косач добре розуміла недоліки тогочасної освіти, 

побудованої на заучуванні готових істин і репродуктивній діяльності, 
тому вона чітко уявляла і реалізувала власну ефективну освітню 

програму для дітей, ключовими аспектами якої були: 
– позитивний особистісний приклад і підтримка батьків у всіх 

починаннях, – тож помітивши поетичне обдарування своєї доньки Лесі, 
Олена Пчілка оточила її увагою та всіляко сприяла розвитку 

літературного таланту доньки; 
– потужний культурно-освітній потенціал середовища, у якому 

росли діти, спілкування (через листування та безпосередньо) з елітою 

того часу, організація вдома літературно-мистецьких заходів та активна 

участь дітей у них; 
– збереження сімейних і народних традицій у вихованні (у  своїй 

автобіографії Олена Пчілка пише, що сама поважала виховні традиції 
своєї батьківської родини і перенесла їх у свою, бо розуміла 

велике  значення «найближчого оточення… для формування 

особистості» [3, с. 22]); 
– посилене вивчення іноземних мов та читання книг, авторських 

текстів в оригіналі; 
– стимулювання самостійної творчої діяльності дітей та 

формування у них навичок самоосвіти тощо. 
Вочевидь, домашня освіта, материнська школа, народна педагогіка 

й міцна батьківська підтримка – все це  стало міцною базою для високого 

рівня особистісного розвитку Лесі Українки. 
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Меморіальна ікона Косачів – Тесленків-Приходьків 

«Святий Миколай» з колекції  

Камінь-Каширського краєзнавчого музею 
 

У Камінь-Каширському краєзнавчому музеї зберігаються 

меморіальні речі родини Косачів – Тесленків-Приходьків: посуд із 

садиби в селі Запрудді [6] та меморіальна ікона ІІ половини 

ХVІІІ століття «Святий Миколай» [2]. 
Село Запруддя розташоване на межі Камінь-Каширського й 

Ковельського районів Волинської області. Воно відоме тим, що на 

початку ХХ століття там проживала з родиною тітка Лесі Українки по 

батьковій лінії Олена Антонівна Тесленко-Приходько.  

Відносно невелика відстань від Запруддя до Колодяжного, де 

мешкав із сім’єю брат Олени Антонівни Петро Косач, сприяла 

постійним родинним зустрічам. 
Упродовж 1901–1907 років у Запрудді побували всі Косачі, а також 

відомі тогочасні діячі. Про це написано в листі Юрія Косача – сина 

Миколи Косача й Наталії Дробишевої: «Коли мені було 12–14 років, 
мати показувала фотографії (їх узагалі було багато, але всі вони 

пропали) із Запруддя. [...] Там зняті великі товариства, якісь 

святкування, з`їзди, між товариством був і Іван Франко, який у тих 

роках приїздив і перебував із родиною в Колодяжні й Запрудді. 
На фотографіях були (як пояснювано мені пізніше) також тогочасні 
українські діячі – Лисенки, Старицькі, Юркевич, Грицько Григоренко 

(письменниця Судовщикова, вдова по братові Лесі Михайлові), батькові 
шкільні товариші...» [4].  

Чи була в Запрудді Леся Українка? Без сумніву, так, позаяк про це 

писали її рідні. У спогадах Юрія Косача читаємо: «У родині згадувано 

часто прототипів дядька Лева, Лукаша й Килини, що їх Леся бачила в 

Колодяжному й зовсім поліському селі Запруддя, куди виїздила також 
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кіньми» [4]. У листі від 24 вересня 1902 року Ольга Косач писала 

Михайлові Кривинюкові, що «...має везти сестру Оксану в с. Запруддя коло 

Ковеля, де жила тоді тітка Єлена з родиною. Леся має виїхати «на сих 

днях» [3]. А Олена Пчілка фотоілюстрації до «Лісової пісні» підписувала 

такими словами: «Село Запруддя на Волині, де жила Леся Українка» [1]. 
У Запрудді Олена Пчілка досліджувала поліський фольклор. 

Узимку 1902 року вона записала там 12 колядок, які були опубліковані 
в кількох номерах журналу «Киевская старина» за 1903 рік. «Як твоя 

робота про колядки? Як буде надрукована, то, дуже прошу, пришли 

мені» [1], – писала до матері Леся Українка.  

Принадний поліський куточок і тітчина гостинність були до душі 
Оксані, Ізидорі, Миколі Косачам, приїздили в Запруддя й Ольга Косач із 

нареченим Михайлом Кривинюком, брати Олени Антонівни Петро й 

Григорій Косачі.  
Усі запруддівські світлини зроблені сином Тесленків-Приходьків 

Юрієм. Саме завдяки його знімкам нині маємо уявлення про село 

Запруддя на початку ХХ століття, мешканців садиби й тих, хто приїздив 

на гостину до Олени Антонівни й Петра Васильовича.  

Запруддівське обійстя Тесленків-Приходьків знаходилося 

недалеко від церкви Успіння Пресвятої Богородиці. Храм був зведений 

у 1795 році. Бабинець із дзвіницею прибудовані 1869 року, тоді ж 

облаштували кам’яний фундамент [2]. У радянський період церква 

стояла зачинена. В 1989 році релігійна громада відновила діяльність. 
Храм є пам’яткою архітектури національного значення.  

Старожили розповідають, що Тесленки-Приходьки подарували в 

церкву Євангеліє та плащаницю [7]. Хоча такий факт ніде не 

задокументований, однак має право на життя.  

Свого часу цей ошатний сільський храм привернув увагу Олени 

Пчілки: «Оригинальный вид представляет небольшая церковка 

(бывшая униатская), отдельно стоявшая за селом, окруженная 

огромными деревьями, – на одном из этих белых, сияющих инеем 

деревьев высоко виднелся оставленный там и на зиму большой улей с 

«пчилками ярыми»… Тишина кругом, неподвижность» [1].  
У січні 2011 року було проведено експедицію в Запруддя й на 

дзвіниці Свято-Успенської церкви виявлено ряд ікон з іконостасу 
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ХІХ століття та ікону «Святий Миколай» 

ІІ половини ХVІІІ століття, яка постійно 

знаходилася в храмі до 1989 року. 
Відтоді не використовувалася за 

призначенням. За згодою настоятеля 

храму о. Олександра Кулюка всі речі 
були передані на зберігання в Камінь-
Каширський краєзнавчий музей.  

Ікона «Святий Миколай» написана 

на дошці олійними фарбами; її розміри: 
97 х 66 см (з рамою – 107 х 78 см). Автор – 

невідомий. Образ виконаний у стилі 
народного малярства. Лик святого 

зображений проникливим і добрим.  

Відвідуючи богослужіння в 

Запруддівській церкві, Косачі, без 

сумніву, молилися й до святого 

Миколая. Можливо, саме на «зимового 

Миколи» 1902 року Олену Пчілку 

приємно вразив сільський храм і 
засніжені навкруги дерева та борть «із 

ярими пчілками», і саме тоді вона 

підносила свої молитви до образу 

святого Миколая за здоров’я хворої 
доньки Лариси, котра на той час 

лікувалася в Сан-Ремо.  

До речі, Леся Українка в листі до 

сестри Ольги від 29 грудня 1902 року 

згадує про перебування в тітки Єлени 

Оксани Косач, яка «хотіла остатись на 

перші дні свят в Запрудді ради ялинки 

для запрудських дітей, але мама (вона 

ж була в Запрудді) «обидилась» за 

такий замір, отже, «не варт сваритись 

із-за пустяків», і Оксана вже поїде 

празникувати в Київ» [3]. 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, 
с. Запруддя. Фото кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 

 

Ікона «Святий Миколай» ІІ пол. ХVІІІ ст. 
Фонди Камінь-Каширського краєзнавчого 

музею, інв.№ КН-1450/ОМ-56 
 

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, 
с. Запруддя. Фото 2015 р. 
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Думається, що й інші члени Косачівської родини приходили на 

богослужіння в сільський храм. Будучи зацікавленими поліським 

побутом, звичаями, обрядами, традиціями, чи могли вони обійти 

святкові й недільні богослужіння в церковиці, котра стояла по сусідству 

з їхньою садибою?! 
На час виявлення ікона «Святий Миколай» знаходилася в 

аварійному стані. Упродовж 2013–2016 років фахівці Національного 

науково-дослідного реставраційного центру України в Києві проводили 

реставрацію пам’ятки: закріпили на іконі фарбовий шар, видалили 

забруднення з лицьового й зворотнього боків, покрили поверхню основи 

восково-смолянистою мастикою. 
За рекомендацією спеціалістів, ікону слід зберігати в приміщенні з 

відносною вологістю 50–65 % при температурі взимку: +12º–+17º, 
влітку: +18º–+22º [5]. Відновлювальні роботи на іконі провели: 
реставратор І категорії темперного відділу ННДРЦУ Фролова О. А. та 

реставратор вищої категорії темперного відділу ННДРЦУ Когут Л. Б. 
(керівник проєкту). 

Нині меморіальна ікона Косачів – Тесленків-Приходьків 

експонується в залі сакрального мистецтва Камінь-Каширського 

краєзнавчого музею. 
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 Роль читання  

в родинному вихованні Косачів 
 
Розкривається значення ролі читання в контексті родинної педагогіки Косачів, 

демонструються методи залучення дітей до читання за допомогою декламації, 

постановок аматорського театру. 

Ключові слова: читання, педагогіка, виховання, Леся Українка, Олена Пчілка. 

 

У сім’ї Косачів панувала атмосфера взаєморозуміння, відвертості, 
щирості, дружби та поваги один до одного. Окрім батьківської любові, 
Ольга та Петро Косачі прагнули дати дітям хорошу освіту, виховати 

повноцінними особистостями, гідними громадянами рідної землі. 
Важливу роль у процесі виховання відігравала книга. 

Олена Пчілка відома своїми педагогічними ідеями, зокрема 

концепцією «материнської школи». Жінка, яка мала чудову освіту та 

широкий спектр зацікавлень, у багатьох сферах стала новаторкою. 
Не дивно, що її педагогічні погляди були прогресивними та свіжими. 
Олена Пчілка виховувала своїх дітей у народному дусі, була проти 

«казенної освіти». Як пише відомий літературознавець Юрій Тищенко: 
«Вона збагнула, що для національного виховання майбутніх поколінь 

треба працю виховання починати з колиски» [9, с. 25]. Саме такий погляд 

на виховання й реалізовувався в сім’ї Косачів. Дітей змалечку знайомили 

з народним фольклором, одягали у вишиваний одяг, залучали до 

родинних святкувань та всіляко заохочували фізичну працю. Олена 

Пчілка, яка мала глибокі знання у сфері філології, була чудовою 

вчителькою української мови, літератури, іноземних мов. Вона 

знайомила дітей із творами української народної творчості, класичної та 

сучасної літератури.  



 
 

153 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

Не залишався осторонь від освіти дітей і Петро Косач. Батько 

сімейства любив проводити час у родинному колі. Він завжди серйозно 

ставився до висловлювань та вподобань своїх дітей, був уважним 

та толерантним: «Не пам’ятаю й єдиного разу, щоб батько когось з нас, 

дітей, налаяв чи насварив, чи щоб щось наказав зробити. Він завжди 

радив, просив, намагаючись і найменшому довести, чому так слід, а так 

не слід робити, намагався переконати, а не примусити. Так само чинила й 

Леся. З дітьми ж, і своїми і чужими, батько був завжди ласкавий та 

ніжний, говорив, власне «розмовляв», поважно, наче з рівними собі, зовсім 

так само поводилася й Леся» [3, с. 257].  
Невід’ємним елементом дозвілля в родині було читання, 

декламування, постановка вистав. Ольга Косач-Кривинюк так пише про 

роль батька в цьому: «У чернігівській гімназії батьковим учителем 

словесности, між іншими, був Леонід Глібов, і батько завжди дуже тепло 

з великою симпатією і пошаною згадував його, дуже любив його байки, 

силу їх знав напам’ять і гарно декламував їх нам. 

Розказували, як батько Лесю, ще зовсім маленьку, навчив проказуючи, – 

бо вона не вміла ще читати, – байку Глібова «Кущ та билина», і вона дуже 

гарно та чуло її декламувала. До сліз проймала її декламація закінчення цієї 

байки, того «Ох, кущику, я на чужині…» [3, с. 257]. 
У сім’ї панував культ читання. Усі діти до семи років уже вміли 

читати. Ось як пише шестирічна Леся в листі до бабусі: «У мене єсть дві 

книжки» [10]. Згідно зі спогадами членів сім’ї, Леся навчилася читати вже 

в чотирирічному віці. Першою прочитаною книгою була невеличка 

праця Михайла Комарова «Розмова про земні сили», яка налічувала 

58 сторінок. В іншому листі від 11.03.1888 р. вона так говорить про свою 

сестру Лілю (Ольгу): «У Лілі є три книжки, котрі вона читає» [12].  
У Звягелі Леся і Михайло активно користувалися родинною 

бібліотекою. Їхніми улюбленими книгами стали «Міфи класичної 
древності» Генріха Вільгельма Штоля в російському перекладі, «Сербські 
народні думи та пісні», які переклав українською Михайло Старицький, 
збірки українських казок, загадок, пісень і звичаїв. Маленька Леся 

любила декламувати «Русалку» Адама Міцкевича в перекладі 
Пантелеймона Куліша, поезії Тараса Шевченка, які згодом дуже сильно 

вплинули на її власну творчість. 
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Книга для дітей-Косачів була цінним подарунком, тому Леся не раз 

у листах дякує за них: «Книжки ваші я всі прочитала, і вони мені дуже 

сподобались, збираюсь навіть дещо перекладати. Найбільше мені 

згодився словар, бо я почала переводити «Одіссею» і вже переложила дві 

рапсодії, але тепер мусила все залишити, бо часто слабувала (…) Дуже 

прошу вас, коли можете достать, то пришліть мені французький 

переклад драми Толстого «Власть тьмы», страшенно цікаво, як вона 

може виходить у французькому перекладі» [11]. 
Чудовою традицією в сім’ї Косачів були постановки вистав 

домашнього театру. Так про це пише дослідниця життя і творчості Лесі 
Українки Тамара Скрипка: «У вітальні «великого» дому проходили 

шевченківські вечори, тут влаштовували різдвяні ялинки й домашні 
вистави. Вони не лише збирали всю родину разом, але й мали виховне 

значення. До їх підготовки ставилися серйозно». У спогадах І. Косач-
Борисова пише про різдвяну виставу 1892 року, де мали демонструвати 

5 «живих картин»: дві картини були ілюстраціями до Діккенсових 

«Різдвяних оповідань», по одній до – «Фауста» Гете і Шевченкових 

«Гайдамаків», іще одна уособлювала старий і новий рік: «Леся була 

душею цієї імпрези. Вона не тільки “головний режисер”, а під її 

керівництвом шились усі костюми, робились перуки, а багато дечого 

робила вона власноручно. Наприклад, мені, що виконувала ролю нового 

року в виді Амура, – туніку, чудові прозорі крильця, сагайдак і стріли, 

сандали, обклеєні золотим папером, – все сама зробила. З тими 

сандалами була пригода: їх зробила Леся заздалегідь і сховала з іншим 

“реквізитом”» [2, с. 166]. Репертуар театру підбирала спочатку Олена 

Пчілка, а згодом і сама Леся. Для цього вони використовували твори 

української та світової літератури, знання фольклору. У постановках 

були задіяні молодь та діти, а глядачами були не лише домашні, прибулі 
гості, а й місцеві селяни, які із задоволенням відвідували вистави. 

Як нам відомо, Олена Пчілка зуміла привити своїм дітям прагнення 

до постійного самовдосконалення, навички самоосвіти, любов до 

читання. Найяскравіше це можна побачити на прикладі біографії Лесі 
Українки, яка через хворобу так і не відвідувала державної школи. 
Прагнення до пізнання та любов до літератури славетна поетеса 

пронесла через усе життя.  
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Отже, в родинному вихованні Косачів любов до книги відігравала 

центральну роль. Батьки своїм прикладом залучали дітей до читання 

ще з наймолодшого віку, всіляко заохочували їхні творчі спроби, 

підтримували захоплення аматорським театром, повсякчас збагачували 

бібліотеку та дарували дітям книги. Я вважаю, що така модель 

виховання є особливо актуальною зараз, коли бажання читати є одним 

з найважливіших рушіїв саморозвитку. Дуже важливо, що ми маємо 

змогу черпати педагогічний досвід у видатних діячів української 

культури. 
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УДК 027.625:001.895](477.82):929(477)(092)     

  

      Катерина ПРИЙМА,  

заступниця директорки Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, м. Луцьк 
 

Система інноваційних форм роботи  

Волинської обласної бібліотеки для юнацтва  

з популяризації життя і творчості Лесі Українки  

та родини Косачів 
 

          До цієї світлиці веде одна з головних вулиць нашого міста.  

          До цієї світлиці прилягає площа, на якій зупинялася  

          у задумі мудра Кассандра світової літератури Леся Українка.  
          Лесині очі,  що так ласкаво зігрівають вікна нової  

          книгозбірні Волині, народжуватимуть щастя в серцях  

          Лукаша і Мавки на роздоллі зеленокрилого краю. 
Петро Мах 

 

Аналізуються форми роботи Волинської обласної бібліотеки для юнацтва, 

відділу краєзнавства зокрема, з юнацтвом з популяризації життя та творчості Лесі 

Українки, родини Косачів. 

Ключові слова: Леся Українка, родина Косачів, електронна пошукова система, 

літературний квест, гейміфікація, сайт, блог, віртуальні виставки, сценарії. 
 

Волинська земля дала світу геніальну письменницю Лесю Українку, 
яка зростала в аристократичній родині Косачів-Драгоманових, 
високоосвічених, заможних, інтелігентних людей. 

Творчість Лесі Українки вивчається у школах, фахових навчальних 

закладах, у вишах в процесі здобуття літературної освіти, її твори читають 

в родинах. Тому дуже часто до бібліотеки приходять читачі, які хочуть 

прочитати твори Лесі Українки за програмами закладів, в яких навчаються, 
або ж просто перечитати її листування, драматургією цікавляться вже зрілі 
читачі від 30 до 80 років. І всім ми раді запропонувати тексти письменниці 
та наукові або науково-популярні есеї чи статті про її творчість чи особисте 

життя. Надзвичайно багато інформації про Ларису Косач-Квітку чекає 

на наших читачів, різної – в окремих збірках, окремих зібраннях творів, 
окремих книгах, фотоальбомах, в папках архівних документів. 
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Величезну спадщину залишила Лариса Косач-Квітка: це переклади, 

поетичні та ліро-епічні твори, драматичні твори, записи народної 
творчості, літературно-критичні та публіцистичні статті. Родина Косачів – 

унікальна, адже в сім’ї завжди панувало художнє слово, перекладали, 

творили своє, переказували історії, записували народні пісні, причому не 

тільки вербальні тексти народних пісень, а й музичні тексти до них; 
описували в деталях звичаї на Поліссі та Поділлі, збирали українські 
орнаменти у вишивках, предмети старовини.  

У 1998 році у Волинській обласній бібліотеці для юнацтва 

організовано відділ краєзнавства, в якому зосереджена вся краєзнавча 

література. Маємо чимало видань про життєвий та творчий шлях Лесі 
Українки, членів її родини, які ввійшли в історію як відомі постаті 
національної культури. 

Найстарішим виданням є книга: Українка Л. Вибрані поезії. Москва: 
Детгиз, 1945. 110 с. Нещодавно бібліотека поповнилася виданим у 2021 

році унікальним Повним академічним виданням творів Лесі Українки у 

14-ти томах, яке вийшло друком до 150-річчя від дня народження 

письменниці і яке отримали завдяки Українському інституту книги. 

Для зручного користування нашими бібліотечними ресурсами для 

читачів створена електронна пошукова система: електронний каталог 
(ЕК), електронна бібліографічна база даних (ЕБД), які доступні цілодобово 

на сайті http://vollibr.org.ua/ в мережі Інтернет. За персоналією 

«Леся  Українка» та персоналіями членів її родини відображено 

2675 різноманітних джерел, архівних документів, творів, маємо розробки 

162 різноманітних сценаріїв, зокрема «Без надії таки сподіваюсь», «Любов 

одна, її обличчя – різні», «Талановита мати талановитих дітей» тощо. 
У бібліотеці роками вибудувана ціла система просвітницької 

діяльності, впроваджуються інноваційні форми роботи з популяризації 
творчості письменниці та членів її сім’ї. Найбільше працюємо зі 
школярами та студентами, педагогами. Традиційно до річниці 
народження та відходу у вічність поетеси, в лютому та серпні, в 

бібліотеці проводяться заходи, які нестереотипно, без нудних для молоді 
кліше розкривають велич особистості Лесі Українки, творчість та 

громадську роботу її матері Олени Пчілки, дядька Михайла Драгоманова, 
чоловіка Климентія Квітки, друзів – Людмили Старицької-Черняхівської, 

http://vollibr.org.ua/
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Ольги Кобилянської, Агатангела Кримського, Сергія Мержинського і всіх, 
кого поважала і цінувала в роботі і в житті. Це дозволяє творчо 

аналізувати як зростала, творила Лариса Косач, щоб у черговий раз 

пізнавати її в її ж творах, осмислювати час, тогочасні події та внесок 

письменниці у розвиток історії, літератури, культури, знайти те, чого 

потребує душа та серце.  
Для нас важливо практикувати цікаві онлайн-проєкти. Блог відділу 

краєзнавства «Зазирнеш в краєзнавчу калейдотеку?» – особливо цікавий 

і є містком знайомства з творчістю Лесі Українки та її родиною для 

широкого загалу віртуальної аудиторії. Хочеться звернути увагу на 

публікацію про Ларису Петрівну Косач-Квітку, геніальну, унікальну 

жінку і письменницю, зокрема на статтю з онлайнового видання 

«Історична правда» – «Несправедливо-лагідна любов. Про Лесю Українку 

та її чоловіка». До читача краєзнавчого блогу ми звертаємося, як до 

давнього друга: «25 лютого – як завжди))) З днем народження, Ларисо 

Косач!!!». Або ось так про заявлені серіали і мультик: «Вже швидше би 

той серіал вийшов на екрани!!! Подумати тільки, які люди входили у це 

товариство!!! Леся Українка і її мати з дядьком (Олена Пчілка і Михайло 

Драгоманов), Ольга Кобилянська, Іван Франко, Микола Лисенко, 
Михайло Коцюбинський, Михайло Старицький. Серіал-історичне 

припущення, створений на історичній основі, історична драма, ІНТРИГА 

ЯКАСЬ СУЦІЛЬНА))) Дуже сподіваємось, що в цьому році і мультик за 

мотивами «Лісової пісні» буде, і серіал «Плеяда». А ще давайте слухайте, 
як круто й щемно звучить в «Бумбокса» вірш Лесі Українки «Плющ»!!! 
Андрій Хливнюк – чудовий))) (2020 рік)». На жаль, приходиться чекати 

довго... чекаємо. 

На сайті бібліотеки в розділі «Видатні постаті», у підрозділі 
«Література» можна знайти матеріали про Українку Лесю, Михайла 

Косача (Михайла Обачного), систематично подається інформація, 
публікуються дописи на сторінці бібліотеки у соціальних мережах.  

Вбачаємо сенс в тому, щоб на сайті в опції «Віртуальні виставки» 

знайомити користувачів з цікавими виданнями, де подаємо текстову 

інформацію, супроводжуючи світлинами про матеріал та книги. Перша 

виставка: Історія Луцька в його пам’ятниках (2016 рік). Ось конкретні 
цікаві факти про три пам’ятники Лесі Українці з описом та фото: 
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– Пам’ятник Лесі Українці на Театральному майдані перед будівлею 

Волинського академічного музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 

в Луцьку; 

– Погруддя Лесі Українки було встановлено у 1986 році на честь 

115-ї річниці від дня народження Лесі Українки біля центрального входу 

до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки 

(нині Волинський національний університет імені Лесі Українки); 
– Пам’ятник встановлений у 1964 р. біля Хрестовоздвиженської 

церкви, а площу Братський міст перейменували на площу Лесі Українки. 
У 1966 р. пам’ятник перенесений до міського парку культури і відпочинку і 
був встановлений на центральній алеї. Заново відкритий на честь 95-ї 
річниці від дня народження Лесі Українки. Площі повернули попередню 

назву, а парк назвали іменем Лесі Українки. 
У фоє бібліотеки читач зверне увагу на світлини пам’ятника Лесі 

Українці на Театральному майдані, зроблені головною бібліотекаркою 

відділу читальних залів Мариною Місюк. 
Або ж наступна віртуальна виставка «Леся Українка в 

дослідженнях» (2018). В її основу покладено бібліографічні матеріали, 
наявні у фондах. В основі представлених збірників – дослідження, які 
репрезентують стан наукового осмислення творчої спадщини Лесі 
Українки на сучасному етапі та висвітлюють найактуальніші проблеми її 
вивчення. Це літературознавчі, мовознавчі, текстологічно-джерелознавчі 
дослідження, присвячені вивченню письменницького доробку, а також 

матеріали з архіву родини Косачів. Є широкий спектр історико-
літературних і теоретичних досліджень. Презентовано збірники, в яких 

опубліковано тексти доповідей та повідомлень науково-практичних 

конференцій з дослідження життя та творчості Лесі Українки і родини 

Косачів, збереження та пошанування їх пам’яті на Волині [5]. 
Для шкільних бібліотекарів, учителів української літератури та 

учнів цікава віртуальна виставка «Горить моє серце...», присвячена 

епістолярній спадщині Лесі Українки. Без дослідження та ознайомлення 

з листами до членів родини (мати, батько, брати, сестри, родина дядька 

Михайла Драгоманова, тітка Олена Тесленко-Приходько) та людей з її 
літературного оточення неможливо уявити вивчення її творчості. Листи 

Лесі Українки є інформаційно насиченими, емоційними, щирими і трохи 
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іронічними. Це особиста «країна» письменниці, яку вона так ревно 

берегла від сторонніх очей. 

Тут можна побачити знайомі та рідкісні фотографії, прочитати 

уривки з листів, в яких вона ділилася творчими планами, аналізувала своє 

життя, свою роботу, згадувала близькі серцю місця (Волинь). Матеріали 

згруповано у розділах «Листування Лесі Українки з родиною» та «Лариса 

Косач у спілкуванні з друзями, літераторами, громадськими діячами». 
Тим, хто хоче дізнатися значно більше, ніж може вмістити виставка, 
пропонується перелік видань та інтернет-посилань. 

2021 рік особливий – 150 років від дня народження письменниці. 
Бібліотека пропонує ознайомитись з книжковою виставкою «Ти встаєш, 
імлі наперекір, ти ідеш – де вічне, де безсмертне…». Книги, презентовані 
на виставці – нові, видавництв, які дбають про свою репутацію, гарної 
якості, хорошого друку, ілюстровані світлинами з архівів родин Косачів 

та Драгоманових та малюнками цікавих художників. Підібрані мемуари, 
літературознавчі, біографічні книги, про літературно-меморіальні музеї 
Лесі Українки та її родини, нові видання творів. Виставка вже зацікавила 

своїх відвідувачів, зокрема вчителів області – слухачів курсів при 

Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, учнів 

Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 

Волинській області, школярів, студентів та педагогів [4]. 
Щорічно кожна зустріч, захід, які проводяться в стінах бібліотеки, 

обов’язково доповнюються викладками та виставками літератури: 
«...фортеп’ян повірним всіх розмов, Всіх своїх дум і снів вона вчинила» (І. 
Франко), «Незбагненна велич Лесі Українки», «Лариса Косач-Квітка: 
доля, життя і творчість». 

25 травня 2021 року в бібліотеці відбулася цікава та надзвичайна 

подія: презентовано Повне академічне видання творів Лесі Українки в  14-ти 

томах. Про історію появи, активну підготовку, бурхливі обговорення, 
підтримку та зневіру, роботу завдяки та всупереч, а також про особливості 
роботи над найграндіознішим проєктом від Українського інституту книги 

в локдауні від пандемії COVID-19 щиро розповіли український 

мовознавець, кандидат філологічних наук, професор, проректор з 

навчальної роботи та рекрутації Волинського національного університету 

імені Лесі Українки Юрій Громик та кандидатка філологічних наук, 
доцентка кафедри української літератури Олена Маланій.  

https://www.facebook.com/UkrainianBookInstitute/?__cft__%5b0%5d=AZVed5PBkKwpN_O7foX9nro7E27r6dmSVMPDmxqMdPozYG-UffjuBNPa5J49QkR9BphyNQ4dxUA28kB9qRSeEu4JHQzRbe8Eot-w3PofAsoCuRqO2uT1kCS8P_jOye9e3qpZxMckvTtXeAzKwAKik2MKRHDHRE1UEWMGMAacnb6O03yTiNbqu7XpbR75igPTgdFD2JsfEAaUygnQkuk4-HMs&__tn__=kK-y-R
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Нецензурований чотирнадцятитомник містить всі знайдені на 

сьогодні тексти письменниці. Окрім того, науковці відновили фрагменти 

і матеріали, вилучені цензурою в попередніх виданнях. Шанувальники та 

дослідники творчості Лесі Українки в кожному томі зможуть прочитати 

не лише твори Лесі Українки й розлогий науковий коментар, а ще 

ознайомитися зі зразками авторського рукопису, іконографією й 

живописом, першодруками тощо. 
Принципова відмінність видання – це максимальна увага до 

рукописів Лесі Українки, зокрема до чернеток, які відкривають завісу над 

таємницями творчого процесу. Редакційна колегія та упорядники 

Повного академічного видання творів Лесі Українки вдячні всім 

науковим, дослідницьким інституціям за допомогу в підготовці до друку. 
В цьому поважному переліку є Волинська обласна бібліотека для 

юнацтва. Пишаємося, що хоч якоюсь мінімальною дещицею допомогли 

упорядникам в цьому проєкті. 
У бібліотеці можна слухати слово Лесі Українки через програвач у 

відділі краєзнавства, адже у фондах бібліотеки зберігаються вінілові 
платівки з начитаними відомими українськими акторами поезіями та 

драматичними творами. Можна почути «Лісову пісню», послухати 

музичну виставу на двох великих вініл-плитах.  
Нещодавно стали практикувати креативні інновації, зокрема у 

проведенні квестів – цікавої форми подачі та засвоєння матеріалу. 
Раніше проводили квести в звичайному режимі, зокрема квест 

«Лесиними стежками». Саме в нашій бібліотеці вперше створено 

унікальну інноваційну послугу серед бібліотечної галузі України. 
Завдяки проєкту «Гейміфікація: вчимось граючи», отриманому 

у конкурсі інфраструктурних грантів, який підтримує Європейський 

Союз за програмою House of Europe, використовуємо ігрові підходи для 

неігрових процесів. Вдалося провести захопливий квест «Urban Jungle і 

Мавка». Гра використовувалась через Google-карти з прив’язкою до 

місцевості та технологією доповненої реальності зі смартфону. Це цікаве 

поєднання вивчення біографії та творчості Лесі Українки із 

візуалізацією. Студенти Волинського фахового коледжу Національного 

університету харчових технологій успішно подолали випробування 

цього квесту, відкривачи окремі епізоди із життя, творчості, захоплень 
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Лесі Українки, про які студенти навіть не здогадувалися, і які не 

вивчають за шкільною програмою. Відкрили кілька маловідомих фактів: 
Леся Українка ввела в українську мову слова «напровесні» та «промінь», 
а Олена Пчілка дала життя слову «мистецтво» та багато іншого. 
В лютому з молодшими школярами школи–ліцею № 27 проведено квест 

«Леся Go». 
В період відзначення 150-річного ювілею письменниці долучалися 

до участі у Всеукраїнському онлайн-форумі з презентації креативних 

бібліотечних проєктів «Леся єднає», який організувала Харківська 

обласна бібліотека для юнацтва. Презентувала тему «Створення квест-
ігор за біографією та творами Лесі Українки в межах проєкту 

«Гейміфікація: вчимось граючи» головний бібліотекар з проєктної 
діяльності Мирослава Будчик. 

Популярні в бібліотеці зустрічі читачів з цікавими людьми. 
В лютому відбулася інтерактивна зустріч з музеєзнавцем, лесезнавцем та 

багаторічною завідувачкою Колодяжненського літературно-
меморіального музею Лесі Українки Вірою Комзюк. Заслужений 

працівник культури України, почесний краєзнавець України, кавалер 

ордену Княгині Ольги II ступеня, лауреатка обласної премії ім. М. Куделі, 
людина чарівна, чесна в професії і в житті. Пані Віра презентувала новий 

путівник «Літературно-меморіальний музей Лесі Українки в селі 
Колодяжне», до укладення якого доклала чимало своєї праці. Видання 

вийшло в минулому році у видавництві «Надстир’я», знайомить з 

основними сторінками життя і творчості великої українки, історією 

косачівського музею-садиби на Ковельщині. Цікавою була розмова про 

родинне гніздо Косачів-Драгоманових, адже Колодяжне стало для них 

рідною домівкою на понад 60 років, а для Лесі Українки – на чверть 

століття, з вимушеними перервами. 
Багато теплих слів і спогадів почула Віра Михайлівна від свого 

безпосереднього керівника і друга, екс-директора Волинського 

обласного краєзнавчого музею, методиста відділу виховної роботи 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти А. Силюка, 
заступника директора з науково-педагогічної діяльності цього інституту, 
доктора історичних наук, професора О. Дем’янюка, директорки 

Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки 



 
 

163 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

ім. Олени Пчілки Л. Стасюк, викладачів ВНУ ім. Лесі Українки О. Маланій 

та Л. Ігнатової, читачів [3]. 
Запам’яталися читачам неординарні лекції гостя, друга бібліотеки, 

письменника з Тернопільщини Сергія Синюка. В минулому році йшла 

розмова про творчість Лесі Українки 1907–1913 років в онлайн-лекції, у 

2021 році – «Леся Українка: повернення до Волині» з циклу «Ювіляри 

року». Трохи раніше відбулася мистецька зустріч та презентація його 

повісті, присвяченої невідомим сторінкам життя і творчості Лесі 
Українки «Медовий місяць Лариси К.», яка була вельми очікуваною та 

жаданою для педагогів-філологів області, слухачів курсів при 

Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, а також 

літературні читання «Волинська рідна сторона» (до 110-ої річниці 
останнього приїзду Лариси Косач на Волинь»). 

Свого читача долучаємо до світу музики і слова на літературно-
музичних зустрічах «Леся Українка і музика», адже аудиторія для себе 

відкриває романси і пісні, написані на її слова у виконанні Ади 

Роговцевої, Жанни Бондарук, Тетяни Ціхоцької, сестер Тельнюк. 
Відбулася вистава за казкою Лесі Українки «Біда навчить» з 

безпосередніми учасниками поетичних сімейних читань поезій Лесі 
Українки. І це реалізовується у співпраці зі зразковою дитячою 

театральною студією «Бешкетники» (керівник-режисер Вадим 

Хаїнський) Палацу культури м. Луцька. 
Проводилися знайомства читачів, бібліотекарів із захопленнями 

родини Косачів, зокрема – вишивкою, під час майстер-класів майстрині-
вишивальниці з м. Ковеля Тетяни Ведмедюк, на яких освоїли взори, які 
свого часу збирала по Волині Ольга Косач-Кривинюк, сестра Лесі 
Українки. 

Навчалися найдавнішої техніки вишивки – занизування, з 

натхненницями проєкту Тетяною Срібною (Серебренніковою) та Тетяною 

Зез. Майстрині дали учасникам зустрічі майстер-клас з вишивки за 

альбомом «Український народний орнамент», який зібрала 

й систематизувала Ольга Петрівна Косач-Драгоманова (Олена Пчілка). 
Гостей з Києва на майстер-клас запросив Музей Лесі Українки ВНУ ім. Лесі 
Українки, а ми були раді зустріти їх і у нашій бібліотеці. Ми прагнемо 

привернути увагу широкого кола поціновувачів традиційного українського 
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народного мистецтва до першої ґрунтовної етнографічної роботи з 

української орнаментики Ольги Петрівни Косач «Украинский народный 

орнамент: вышивки, ткани, писанки» (Київ, 1876); вивчити і відновити 

схеми вишивок, писанок, тканин, відтворити зразки і створити за ними 

повноцінні вироби, провести низку заходів (зустрічей, майстер-класів, 
виставок, літературно-музичних вечорів), присвячених етнографічному 

спадку родини Косачів.  
Бібліотека із задоволенням долучатиметься до таких мистецьких 

проєктів, бо наша робота – збереження та примноження національних 

традицій вишивання та знайомство з літературою з історії народного 

одягу та технік вишивання. 
Безперечно, Леся Українка – неоціненна постать в історії 

української культури, потужна геніальна мислителька, драматургиня 

світового рівня й значимості. Тому повсякчас пропагуємо її творчість, 
розповідаємо про її життя, про її пристрасті, її принципи, всеохопність її 
освітніх і мистецьких талантів. Постать геніальної Лесі Українки – це той 

орієнтир для молодих людей, на який рівнятись треба повсякчас, який 

пам’ятатимуть і яким пишатимуться прийдешні покоління українців в 

усіх державах світу. 
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Зоя ПРИСТУПЧУК, 
учитель української мови і літератури, керівник аматорського  

театру-студії «Мрія», Ліцей імені Олени Пчілки м. Ковеля 

 

Сценічне втілення драматичних творів Олени Пчілки. 

Робота аматорського театру-студії при Ліцеї імені 

Олени Пчілки м. Ковеля Волинської області 
 

Дитячий театр Олени Пчілки – невичерпна скарбниця народної мудрості, 

багатства української мови. Відтворення її живого джерела, пісень, легенд, ігор,  які 

були поширеними на волинських землях, – це можливість зберегти унікальність 

свого народу, примножувати його духовну спадщину. Учнівський аматорський 

театр-студія «Мрія» при ліцеї імені Олени Пчілки продовжує сценічне життя 

драматичних творів письменниці, відроджуючи та зберігаючи традиції й звичаї для 

наступних поколінь. 

Ключові слова: Олена Пчілка, театр, твори для дітей, ліцеїсти, сцена.  

 

Олена Пчілка як письменниця, драматург, педагог, мисткиня 

увібрала в себе переконання громадянина, патріота, художника, людини, 
якій не байдужа доля рідної землі та її майбутнього. 

Зокрема, Олена Пчілка зробила значний внесок у розвиток 

української драматургії. Її драматичні твори були народжені бажанням 

поповнити небагатий на той час репертуар українського театру, 
розширити його тематичне коло. Вперше на сцені в кінці 19 ст. 
представники освіченої частини суспільства заговорили українською 

мовою. Ще з 1880-х рр. до нас дійшли такі драматичні твори, як п’єса 

«Суджена – не огуджена», комедія «Світова річ», драма «Злочинниця», 
драма «Отрута» (на жаль, так і не була опублікована). 

У своїх дітях велика українка реально втілила мрію: у 

зрусифікованій і бездержавній Україні зростила свідомих патріотів. 
Її педагогічні наміри виходили з глибокого усвідомлення цілковитої 
чистоти й незайманості дитячої душі. У цю душу неодмінно треба 

зроняти зерна [1, с. 5]. Тому чи не половину всього творчого доробку 

Олени Пчілки становлять твори для дітей. З 1914 до 1920р. написала ряд 
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п’єс для дитячого театру. Серед них «Весняний ранок Тарасовий», 
«Кобзареві діти», «Без’язикий», «Скарб», «Мир-Миром» та ін. 

«Доробок Олени Пчілки в царині дитячого театру за своєю 

системністю, органічністю, художнім втіленням концепції 
національного виховання – явище унікальне в українській дитячій 

літературі» [1, с. 6]. За життя письменниці з дванадцяти її п’єс для дітей 

було надруковано лише три. Коли ж її не стало, тексти дитячих п’єс 

матері впорядковувала до друку її дочка Ольга Косач-Кривинюк, 

сподіваючись на публікацію збірника у Львові. На жаль, сліди цієї 
роботи загубилися.  

До кінця життя Олена Пчілка в лещатах радянської цензури 

прагнула надрукувати феноменальні українські дитячі драматичні 
твори. Проте вдалося це зробити лише в 2015 році завдяки Ларисі 
Мірошниченко та Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН 

України. 
У фонді Олени Пчілки нині зберігаються тексти одинадцяти 

дитячих п’єс, якщо додати написану у співавторстві з Валерією 

Вилинською «Марусину ялинку», то «Український дитячий театр» 

представлено 12 п’єсами. 
Домінантою життєвих пріоритетів Ольги Петрівни було дати своїм 

дітям національну українську освіту: «шанувати своє рідне…», 
«…зживатися з своїм рідним…», «...добре знати свою народну мову, 
пісню…» – ось те необхідне та незамінне, що формує особистість. 

І сьогодні, на початку 21 століття, такі цінності, як рідна мова, 
звичаї, стихія народної творчості та рідна природа – ті постулати, які 
вкрай важливо донести до сучасного молодого українця.  

Переїхавши 1913 р. до Гадяча, включившись відразу у діяльність 

«Просвіти», Олена Пчілка стала організатором постійної роботи з дітьми. 
«Чи дитина виросте приятелем, чи ворогом України – се багато залежить 

від виховання». Олена Пчілка піклується передусім про засоби такого 

виховання: здобутки української літератури, читанки, збірники байок, 
оповідань, пісень. Вона чітко окреслює творчі напрями свого 

майбутнього дитячого театру: це інсценізація літературних творів, 
музичні дитячі п’єси, оригінальні драматичні твори з використанням 

народних пісень, ігор, обрядових танців тощо. 
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Учнівський аматорський театр-студія «Мрія» при Ліцеї імені Олени 

Пчілки розпочав свою діяльність у 2017/2018 навчальному році. 
Не випадковим був вибір першої п’єси для постановки на сцені. Комедія 

«Світова річ» Олени Пчілки – надзвичайно вдала реалізація творчих 

планів: показати сформований творчий колектив на прикладі 
унікального драматичного твору зі збереженням особливостей життя 

українського суспільства зображуваної епохи (кінець 19 ст.) і колориту 

мови та традицій нашого народу.  

Вже наступного року юні актори-ліцеїсти розкривають на сцені 
одну з найбільш важливих проблем українського суспільства часів 

формування української нації та й сучасного суспільства – питання 

психології дитини, її поведінки в шкільному колективі, а водночас й 

етичні проблеми учительської праці. Це п’єса «Без’язикий». Хлопчик-
біженець із Волині Дмитро Бондарчук на Полтавщині вперше прийшов 

до школи, втративши кілька років навчання впродовж поневірянь на 

чужині, де померла його мати. На уроках серед незнайомих дітей-
школярів він не може вимовити слова: глибоке горе паралізує його 

мовлення. Учитель не йде на зближення з новеньким, діти ж, глузуючи 

з Дмитра, прозивають його «без’язиким» Хлопчину рятує сердечна, 

людяна вчителька. Її душевне тепло, підбадьорливі слова, віра в нього 

зробили свою добру справу: Дмитро заговорив перед класом, добре 

прочитав поезію напам’ять. Олена Пчілка намагалася наповнити 

максимально дійство добром, приязню, милосердям, взаєморозумінням. 

І ліцеїсти це чітко зрозуміли й донесли до глядача, тому актори 

постановкою п’єси вдало інтерпретували задум письменниці. 
Надзвичайне виховне значення має цей твір для шкільного колективу, 

адже повчання мудрої і доброї вчительки: «Не пам’ятай злого, Дмитре, 

будь щирим і добрим товаришем… Нехай у нас у класі панує спільна 

приязнь і добрість» несуть справжній посил людяності. 
Цей твір був представлений і в Колодяжненському літературно-

меморіальному музеї Лесі Українки під час «Різдва у Косачів» у січні 
2019 р. 

 Олена Пчілка вважала життя і творчість Тараса Шевченка одним із 

найвпливовіших джерел виховання свідомих українців. Тому в її 
дитячому театрі тема Кобзаря – лейтмотивна. 
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 До ювілею пам’яті великого Кобзаря навесні 2021 р. ліцеїсти 

підготували п’єсу «Весняний ранок Тарасовий», яку презентували 

в музеї – садибі Лесі Українки в урочищі Нечимне, звідки Леся здавна 

«тую Мавку в умі держала», як писала сама поетеса. Твір-інсценівка з 

епізодів життя Тараса Шевченка наповнений волинськими звичаями, 
іграми та піснями. 

Лариса Мірошниченко у свої статті «Український театр Олени 

Пчілки» зазначає, що «кожна дитяча п’єса Олени Пчілки – то прекрасна 

мовна школа для дітей і дорослих» [1, с. 16]. Ольга Петрівна сама 

неухильно піклувалася про дотримання культури мовлення, дбала про 

поповнення її лексичного складу, уводячи у твори призабуті слова та 

неологізми. Сама називала себе «ковалем» рідної мови. У її живому 

письмі ми помічаємо відтворення звука , середнього між «и» та «і», який 

введений в Правопис 2019 р. До речі, учні на сцені досить легко 

вправляються з цими лексемами і без проблем фіксують їх у своєму 

мовленні: иншої, инколи, любови, сами, ич яка, имені. У творах 

збережено й численні народні наголоси, які передають колорит нашої 
говірки та неповторність волинського діалекту.  

Сценічне життя дитячих п’єс Олени Пчілки було до прикрості 
коротким, та для неї – незабутнім. Воно втішало її на схилі літ. «Дитячий 

театр – немовлятко», – з любов’ю записала вона якось в своїх 

нотатках [2].  

Для нас же сьогодні дитячий театр Олени Пчілки – це невичерпна 

скарбниця народної мудрості, унікальності живої української мови. 
Відтворення та донесення до наступних поколінь живого джерела 

народної мови, пісень, ігор, традицій та звичаїв, які були поширеними саме 

на наших волинських землях, – можливість зберегти унікальність свого 

народу, примножувати його духовну спадщину. 
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Наталія ПШОНЮК,  
учитель української мови та літератури опорного закладу  

загальної середньої освіти «Сошичненський ліцей», Камінь-Каширський район 

 

Я відзначаю Лесин ювілей 

в ОЗЗСО «Сошичненський ліцей» 
 

Висвітлено систему роботи педагогічного колективу ОЗЗСО «Сошичненський 

ліцей» щодо відзначення 150-річчя геніальної, славетної, улюбленої дочки українського 

народу Лесі Українки. 

Ключові слова: Леся Українка, ОЗЗСО «Сошичненський ліцей», улюблена 

письменниця, пам’ятник, іменинниця, ювілярка, вчитель, учні, світлина, Запруддя, 

Сошичненська громада. 

 

Школа – це духовна колиска народу. Без школи в народу немає 

майбутнього. У ній живе багатовікова культура нації. Кожен учень – 

подорожній, що прийшов напитися до вічного джерела. Кожен вчитель – 

бджола, яка збагачує вулик національної культури. Внести в школу-
вулик свою частку збагачення духовного надбання народу, прищепити 

любов та повагу до української культури, виховувати національну 

гідність учня на творчості класиків, завдання кожного з нас. 
Вивчення життя і творчості Лесі Українки вважаємо найбільш 

значимим для формування особистості, адже в ньому звучать актуальні 
мотиви, переконливий приклад служіння українському народові. 

Всі вчителі та учні ОЗЗСО «Сошичненський ліцей» упродовж кількох 

навчальних років поспіль трепетно готувалися до 150-річчя від дня 

народження Лесі Українки. У матеріалах V Всеукраїнських Косачівських 

педагогічних читань у публікації «За що ми любимо Лесю» розповідається 

про заходи в нашому ліцеї навколо родинного дерева Косачів [5]. 
Чимало цікавого та нового про Лесю Українку учні Сошичненського 

ліцею дізнаються на уроках та факультативах, у позакласній та 

позашкільній роботах, а також самостійно і в родинному колі. 
Біля родинного дерева Косачів розпочався ювілейний 2021 рік [див. 

презентацію у додатку].  
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На день народження Лесі Українки до ліцею приїхало багато гостей: 
Н. О. Пась, В. М. Хитрик, С. М. Сидорук. Серед них була і народний депутат 

Ірина Констанкевич. 
Після покладання квітів до пам’ятника іменинниці в Запрудді, всіх 

гостинно зустріла в стінах ОЗЗСО «Сошичненський ліцей» Мар’яна 

Василівна Журавель, директорка закладу. Не секрет, що виросла та 

виховалась вона на тому місці, де була колись садиба Тесленків-
Приходьків. Окрім цього її тато родом із Новограда-Волинського. Ці, на 

перший погляд, «примітивні лінії спільного місця народження та 

проживання» стали вишуканою мережкою Лесиного ювілей в ОЗЗСО 

«Сошичненський ліцей». 
Ранок без кави – не ранок. А особливо, коли попереду насичений 

цікавими подіями день. День народження Лесі Українки ми теж 

розпочали із кави. А на десерт був кекс по-італійськи, за улюбленим 

рецептом ювілярки. Приготування тістечка продемонструвала гостям 

вчитель-філолог Н. М. Пшонюк. Зі своїми дітьми, вони ж учні ОЗЗСО 

«Сошичненський ліцей», розіграли сценку звичайного вихідного ранку, 
коли мама вдома, спокійно готує сніданок, наспівуючи вітальну мелодію. 
Діти розпитували, що мама готує, що то за великий стенд під 

назвою  «Дворянське гніздо Косачів», хто на ньому зображений. 
Мама відповідала, розказувала біографію всієї сім’ї Косачів, показуючи на 

фото. В кінці виступу стіл накрили мережаною скатертиною, бо Олена 

Пчілка старанно привчала дочок до рукоділля і неодноразово 

стверджувала «…що немає кращого епітета, ніж мережаний» та 

пригостили всіх гостей кексом по-італійськи. 
Окрім десерту, кожен із присутніх отримав листівку ручної роботи 

від учительки НУШ Оксани Василівни Крючкової, на якій зображено саму 

ювілярку із словами власної поезії. 
Святкування набрало більшого оберту, коли розпочався святковий 

концерт «Нехай мої струни лунають». Вчителі ліцею урочисто виконали 

гімн Волині «Волинь моя» та не обійшлося й без читання власних поезій 

для Лесі Українки від вчительки зарубіжної літератури Любові 
Степанівни Фіц. 

Яскравим епізодом було привітання Ірини Мирославівни 

Констанкевич із спільним святом, святом-народження могутньої жінки 
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світової культури. Як годиться у народі, на день народження треба йти з 

подарунком, то й народний депутат була досить щедрою. Бібліотека 

ліцею поповнилась новими книгами: «Вже скоро рай, земля обітована», 
«Леся. Мандрівний клубочок», «Драматичні твори Лесі Українки». 
Натомість наш подарунок-листівку Ірина Мирославівна через кілька днів 

передасть міністру культури, Олександру Ткаченку. «Хотіла б я піснею 

стати у сюю хвилину ясну, щоб вільно по світу літати, щоб вітер розносив 

луну». Хто б міг подумати, що мрія Лесі Українки здійсниться через 

небагато років після її смерті і буде лунати не лише на рідній Україні. 
Не згадати іменинницю як новаторку в літературі, не дозволила 

головна героїня драми-феєрії «Лісової пісні» Мавка, роль якої чуттєво 

передала учениця дев’ятого класу Катерина Балецька. 
Читання поезії, ретельний відбір творів поетеси для декламації, 

добір музичного супроводу – це шлях пізнання творчості Лесі Українки, 
який подолали вчителі й учні на святкуванні ювілею. 

Найбільше Лесине кохання теж відчули гості свята, прослухавши 

діалог Лесі й Мержинського, який підготувала вчитель української мови 

Л. А. Литвин. А роль закоханих виконали учні дев’ятого класу С. Левчук 

та А. Фіц. 
Традиційно сплели віночок пам’яті поетеси всі присутні вчителі та 

гості, висловивши вітання та слова вдячності з нагоди святкування 

150-річчя Лесі Українки в стінах ліцею. 
Незабутні враження справила на всіх ще одна гостя, директор Камінь-

Каширського краєзнавчого музею Наталія Пась. Вона є автором науково-
популярного видання «Косачі і Запруддя» [3]. До ювілею ретельно 

готувалася, тому презентувала комплект листівок родини Косачів у 

Запрудді, використавши світлини з книги Тамари Скрипки «Родові гнізда 

Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура». 
На завершення всі бажаючі мали змогу зробити фото напам’ять з 

Лесею Українкою. Нехай і біля фотозони, але від емоцій захоплювало дух 

та щось лоскотало за спинку. 
Педагоги в ОЗЗСО «Сошичненський ліцей» прагнуть, щоб в 

ювілейний рік кожен урок був своєрідним дослідженням, відкриттям 

сучасникам багатогранної особистості Лесі Українки. Тому вчителі 
початкових класів, готуючись до уроку, добирали обладнання, 
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продумували етапи, навчальні ситуації, налаштовували клас на певні 
емоції, планували інтегративні параметри. 

Галина Іванівна Хлуд з учнями НУШ провела виховний захід 

«Лесиними стежками», під час якого інсценізували казки «Три 

метелики» та «Лелія», а також вірш «Вишеньки-черешеньки». Кожен 

учень 3-Б класу і вчителька були акторами даних творів. Їхні старання та 

виконання ролей можна побачити на світлинах, адже кожна з них 

відображає внутрішні хвилювання та є історією святкування. 
Виховний захід «Життєві дороги Лесі Українки» провела Людмила 

Володимирівна Процик із учнями 4-Б класу. Кожен учень розповідав 

улюблений вірш поетеси, вплітав квіточку у вінок шани, бажаючі 
створювали інформаційні плакати. Згадували про захоплення Лесі 
вишиванням, музикою, доглядом за рослинами. Всі учасники поповнили 

знання про видатну поетесу та отримали незабутні враження. 
Олена Іванівна Королік, вчителька НУШ, їздила на екскурсію до 

замку Любарта з учнями 3-А класу, щоб простежити та відчути 

атмосферу високих мурів та, можливо, уявити маленьку Лесю, яка багато 

років тому, а саме восени 1879, вперше побачила замок та була вражена 

його величністю та красою.  

Тетяна Степанівна Гаврилюк, вчитель математики, з нагоди 

святкування ювілею поетеси Лесі Українки, у 6-А класі провела урок–гру 

на тему: «Додавання чисел з різними знаками в привітаннях до 150-річчя 

Лесі Українки». Розв’язуючи вправи, учні, у формі гри, дізнавалися про 

цікаві факти з життя улюбленої для них письменниці. Наприкінці уроку 

кожен учень, вшановуючи пам’ять Лесі Українки, поділився улюбленою 

поезією та записав слова вдячності та привітань ювілярці. 
Учні 6-Б класу із класним керівником Н. М. Пшонюк їздили по 

запрошенню Н. Пась на екскурсію до Камінь-Каширського краєзнавчого 

музею, де мали змогу познайомитися не лише із колишнім побутом 

нашої місцевості, а й стати учасниками виконання Лесиних поезій. 
Більше дізналися про гостювання письменниці в улюбленої тітки Єлі, 
що проживала в Запрудді та переглянули історичний фільм про славетну 

дочку українського народу. Мали можливість побачити ікону «Святого 

Миколая» ХІХ ст. зі Свято-Успенської церкви села Запруддя, перед якою, 
без сумніву, молилися Косачі під час Богослужінь. А ще селяни-
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запруддівці й дотепер вельми цінують Євангеліє та Плащаницю, 
подаровані Косачами церкві. 

Найяскравіші враження залишилися в учнів від побаченого посуду 

із запруддівського дому Тесленків-Приходьків. Серед них дві тарілки з 

клеймами «IRONSTONE CHINA. JSG. MEAKIN. HANLEY. ENGLAND». 
Цей високоякісний дорогий, запатентований у Китаї посуд, на той час 

виробляли в Англії, і саме такі клейма ставили на продукції, 
виготовленій у 1890–1914 роках. Вочевидь, навідуючи сина в Мюнхені 
або Лесю Українку в Сан-Ремо, як це було не один раз, Олена Антонівна 

купила в Європі англійську порцеляну. Можливо, саме з цієї поїздки був 

привезений у далеке поліське село «білий айронстон». 
Після таких відкриттів здобувачі освіти дуже зацікавилися творчістю 

Лесі Українки. Ця дитяча допитливість, наполегливість, пізнавальна 

спрямованість стали початком створення різноманітних заходів. 
Найпершим і найсучаснішим серед яких є пошукова фотосесія «Чим 

я схожа з Лесею Українкою?». Учениці 6-Б класу шукали найпотаємніші 
риси схожості з видатною українською письменницею. Після перегляду 

особистих робіт були вражені великою спільною ознакою подібності – 

українським національним духом і поглядом сильної жінки. 
Між учнями 6-А класу було проведено флешмоб «Зроби фото на 

фоні пам’ятника Лесі Українки». Здобувачі освіти активно взяли участь у 

заході і з батьками побували в місті Ковелі та селі Запруддя, поклали 

квіти пам’яті та шани, зробили світлини. 
Ще одним цікавим та пізнавальним заходом можна назвати проєкт-

спостереження за цвітом та достиганням вишеньок-черешеньок. Учні 
провели низку досліджень та звичайно сфотографувались під час даної 
роботи. Всі дійшли висновку, що справді красу України можна порівняти 

із раннім цвітом вишні, яка щовесни зодягає сукню нареченої та 

приваблює всіх ніжним вечірнім ароматом досконалості. 
Цьогоріч вишні-черешні дуже старанно виблискували в листі 

зелененькім, вабили очі всім дорослим і маленьким. Звичайно, що учні 
6-Б класу не полінувалися і мають світлини біля достиглих ягід, а дехто 

з них їх замаринував та посмакував пиріжками. 
Пам’ятаючи про любов Лесі Українки до книги, знову ж таки не 

змогли пропустити можливості та байдуже віднестися до читання 
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на  літніх канікулах. Здобувачі освіти 6-Б класу активно гортали різну 

літературу протягом літа та мають силу-силенну фото з книгами, взявши 

для себе девіз приятеля Лесі Українки Івана Франка, який був на з’їзді 
мирових посередників у Запрудді: «Книги – морська глибина: Хто в них 

пірне аж до дна, Той хоч і труду мав досить, Дивнії перли виносить». 
Цікавим є те, що вчителі, які викладають у цьому класі, підтримали учнів 

і теж порадували світлинами з книгою. 
Вивчаючи творчість Лесі Українки на уроках літератури, здобувачі 

освіти звернули увагу на те, що поетеса зовсім не була «білоручкою», а 

навпаки – справжньою українською господинею, яка не боялася будь-
якої роботи. 

Те, що зростала вона, так як і звичайні сільські діти, любила 

природу і доглядала за квітами, підштовхнуло учнів 6-Б класу стати 

учасниками гуртка «Юні квітникарі», керівником якого є вчитель 

трудового навчання Мирослава Михайлівна Панасюк. Протягом літніх 

канікул діти стежили за станом рослин на клумбах ОЗЗСО 

«Сошичненський ліцей». Звісно, що емоції переповнювали кожного з них, 
адже квіточки особливі, як і вихованці шостого класу. А те, що ця робота 

споріднювала їх з поетесою, надихало ще більше. Тому свої враження 

учні зберегли на фото. 
Не згадати про гармонію Лесі Українки з природою, не дозволила 

сама природа. В цьому році ліс щодня очікував нас на гостину. Адже різні 
ягоди достигали і чекали зустрічі з кожним жителем Сошичненської 
громади. Мабуть, неймовірна краса та вишуканий смак суниць, чорниць, 
брусниць, журавлин, ожин спонукали нас збирати їх та 

сфотографуватись на згадку, для спільного фото колажу «Назбираю ягід, 
як Леся». Учні шостого класу та вчителі охоче підтримали ідею і стали 

справжніми цьогорічними поцінителями матінки-природи.  

Після всіх дослідницьких проєктів, екскурсій, заходів та 

пізнавальних розмов учні 6-Б класу та їх класний керівник Наталія 

Миколаївна Пшонюк мають спільну мрію: поповнити бібліотеку ліцею 

14-ти томним виданням творів Лесі Українки, а ще книгою «Український 

народний орнамент Ольги Петрівни Косач», яку презентувала Тетяна 

Серебрянікова, та пісенними збірками «Весна-чарівниця» на слова Олени 

Пчілки та «На крилах пісень» на вірші Лесі Українки від Тетяни Ціхоцької 
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та іншими. Тому розпочали активно збирати макулатуру, для того щоб 

реалізувати хоч якось нашу мрію. Більшість вихованців полюбляють 

подорожувати, тому щиро віримо, що в найближчому майбутньому 

відвідаємо музей в Колодяжному, Нечимному, Новограді-Волинському та 

мистецький салон «Лесина світлиця».  
Важливою подією в Сошичненській громаді став фестиваль 

«На гостину до тьоті Єлі в Запруддя», організатором якого є 

координаторка жіночого руху «За майбутнє» Світлана Макарівна 

Сидорук. Вона у 2019 році написала проєкт, а реалізуватися йому 

довелося цьогоріч. Звісно, що ОЗЗСО «Сошичненський ліцей» був 

активним учасником заходу. Адже головну роль 9-ти літньої Лесі 
виконала учениця ліцею Т. Грицюк, яка з Оксаною Трикош-Панасюк, 
вона ж Олена Пчілка, приїхала на гостину до тьоті Єлі, якою була 

Світлана Макарівна. Хто ж як не вона надто перейнялася сімейним духом 

родини Тесленків-Приходьків і Косачів. 
Всі знають, що Олена Пчілка була поцінителькою українського 

фольклору, тому фольклорні гурти всієї громади, та й не тільки, 
поспішали відтворити українські традиції на сцені. Серед них «Горлиця», 
«Нуйнівські співухи», «Берегиня», «Шавлайочка», «Криниця», 
«Приданки», «Дубровойка». 

Педагоги ОЗЗСО «Сошичненський ліцей» теж охоче виконали пісню 

«Волинь моя», а Любов Фіц традиційно прочитала свій власний вірш 

ювілярці. 
Також приєдналася до заходу Камінь-Каширська дитяча школа 

мистецтв (директор Олена Козік). Учні, а серед них і наші вихованці, 
виконували музичні твори Лесі Українки. 

Дарувала глядачам власні поезії Наталія Шворак, вона ж Вашніра 

Токаля, яка є колишньою ученицею нашого закладу. Також здобувачі 
освіти ліцею читали вірші Лесі Українки «Мій шлях» І. Пшонюк, «Мамо, 
іде вже зима» В. Шворак та Т. Шворак, «Надія» Т. Грицюк, «У магазині 
квіток» А. Процик. «Літо краснеє минуло» виконував акапелло А. Фіц. 

Під керівництвом Лариси Адамівни Литвин діти відтворили уривок 

з «Лісової пісні», а хореографічний колектив «Тандем», керівником якого 

є Тетяна Вікторівна Шворак, порадував гостей таночком «Веснянка», 
«Мавка». 
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Під час фестивалю діяв «Музейний дворик», до облаштування якого 

долучився Камінь-Каширський краєзнавчий музей, Колодяжненський 

літературно-меморіальний музей Лесі Українки, музей «Лісової пісні», 
що в урочищі Нечимне. У дворику частували кавою та кексами. 

А от усіх присутніх дійства пригощали «Лизаветиним борщем», який 

приготувала активістка жіночого руху «За майбутнє» Марина Мартинюк. 
Дивно, але смак борщу та мелодія пісні, дозволили нам поринути в 

тогочасний побут Косачів. Здавалося, що ми на з’їзді мирових 

посередників. Всім так добре, спокійно. Довкола чути дитячий сміх, гомін 

дорослих, всі в національному одязі, з патріотичним настроєм. І мирне 

небо, село, подія. Без сумніву, знаходили тут душевний спокій та 

умиротворення й члени родини Тесленків-Приходьків і Косачів. 
 «Якщо вчитель… добрий, освічений, то й учні знають те, що їм 

потрібно знати», – сказала колись Леся Українка. Школярі не просто діти, 
які зібралися в одному місці. Вони становлять дитяче суспільство, що 

живе за своїми гармонійними законами, розвиває та робить людину 

мудрішою і водночас прикрашає спільноту дорослих, що є його гордістю.  
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 Сергій РОМАНОВ, 
доктор філологічних наук, завідувач кафедри теорії літератури  

та зарубіжної літератури Волинського національного університету  
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Юрій Косач – нащадок  

і літописець великого роду 
 

(Спроба генологічного нарису) 
 

Розглядається життєвий і творчий шлях представника родини Драгоманових-

Косачів письменника-інтелектуала Юрія Косача. Особливу увагу скеровано на 

культурологічні й публіцистичні праці митця, у котрих він робить спроби 

насвітлити родинну історію. Наскрізним дискурсом пропонованої розвідки стало 

намагання поєднати історико-літературну, біографічну та генологічну оповідні 

наукові стратегії. Відтак життєтворчість Ю. Косача подається у цілісності 

приватно-родинної та загальнокультурної історії. 

Ключові слова: історія, рід, твір, спадщина, батьки, діти, традиція, епоха. 

 

Юрій Косач – син молодшого брата Лесі Українки Миколи – в 

українському літературознавстві постать сьогодні доволі популярна. 

Регулярно передруковуються його художні твори, есеїстика, 
публіцистика, постійно досліджується творча манера, стилістика, ідейно-
творчі переконання тощо. Однак незрівнянно слабшим є інтерес до 

генологічно-родового дискурсу митця. А між тим, у цьому напрямку ще 

далеко не все з’ясовано, а тим паче описано. 
Так, уже стосовно дати і місця народження Юрія Косача 

виявляються досить таки суттєві розбіжності. В усіх друкованих 

біографіях зазначається, що він народився 5 грудня 1909 року в Києві. 
Однак у метричній книзі парафії села Колодяжного на 1909 рік записом 

під № 29 в частині першій «О родившихся» зазначено, що Юрій (Георгій) 
Косач народився 5 грудня 1908 року. У графі про хрещення проставлено 

дату 8 березня 1909 р. та імена «восприемников» (хресних батьків): 
студента Київського політехнічного інституту Георгія Кириловича 

Брегера та Ізидори Петрівни Косач [2, арк. 108]. 
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Очевидно сам письменник знав дату і місце свого народження, та 

все ж пізніше послідовно оприлюднював украй протилежні варіанти. 
Непростою видається можливість знайти єдине слушне пояснення такої 
позиції. Ймовірно, що на початок 1930-х рр., коли за «антидержавну 

діяльність» студент Варшавського університету Ю. Косач постав перед 

польським судом, видавалося безпечніше мати свідоцтво про 

народження на так званих східних теренах Речі Посполитої, аніж у 

радянському Києві. (Підсудного звинувачували як у націоналістичній, 
так і комуністичній діяльності). Наприкінці 40-х рр., щоб із 

розформованих таборів Ді-Пі, власне з Мюнхена, де знаходився Косач, 
уникнувши репатріації, швидше виїхати до Америки теж було вигідніше 

відмежуватися від СССР. Натомість у 50-х рр., коли почалося 

налагодження радянською владою контактів зі «своїми» емігрантами, у 

тому числі й з Ю. Косачем, визнання бáтьківщиною Києва (як і загалом 

не Західної України), могло видатися зацікавленим службам набагато 

прийнятнішим за непевну (буржуазно-націоналістичну) «підпольську» 

Волинь. Отже, Юрій Косач, якщо вірити архівним документам, єдиний 

письменник із роду Драгоманових-Косачів, який народився у 

«волинських Атенах» – славетному Колодяжному. 
Дитинство майбутнього письменника пройшло на Волині, в 

легендарному гнізді Косачів – селі Колодяжному. У 1928 році Юрій 

закінчує львівську гімназію і тоді ж вступає на юридичний факультет 

Варшавського університету. В 1932 році за «антидержавну діяльність» 

потрапляє до польської в’язниці, з якої вийде аж через 17 місяців. 
В наступному році, рятуючись від повторного арешту, він нелегально 

виїздить до Чехословаччини, де в Празі вивчає архітектуру в Карловому 

університеті, працює в архіві. Пізніше переїжджає в Париж, де продовжує 

навчання у Сорбоні. З 1939 року Косач уже в Берліні – редагує журнал 

«Нація в поході». В період окупації України німецькими військами у 1943 

році письменник повертається на Батьківщину. Живе у Львові, працює в 

газеті «Львівські вісті», виступає на творчих вечорах, мистецьких 

зустрічах і зібраннях.  

У 1944 році Юрій Косач потрапляє в німецький концентраційний 

табір, звідки звільниться лише через рік, уже в кінці війни. Після 

перемоги письменник деякий час жив у Австрії, потім перебрався 
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до Західної Німеччини – в Мюнхен. Саме тоді він стає одним із 

засновників і активним учасником МУРу – входить до правління цієї 
організації, неодноразово головує на засіданнях, часто виступає 

з доповідями, літературними оглядами. У 1949 році Юрій Косач 

переїжджає до США. Як і кожен емігрант, заробляє на життя тяжкою 

фізичною працею, проте не кидає і працю літературну. Активно 

співпрацює в часописах «Громадський голос» та «Українські вісті», 
згодом – редагує газету «Обрії» та журнал «За синім океаном».  

Починаючи з 1960-х років, Юрій Косач кілька разів приїздить на 

Батьківщину. У 1971 році, перебуваючи на Волині з нагоди святкування 

100-річчя від дня народження Лесі Українки, в інтерв’ю газеті 
«Радянська Волинь» письменник зізнавався: «Для мене кожен приїзд на 

Україну – це чергове відродження мого серця, моєї душі, взагалі всього 

мого життя. Наче народжуюсь заново, здобуваю новий запал і бажання 

жити, працювати для Батьківщини. А Волинь для мене – ще й романтика 

юності, дитинства. Тут я написав свої перші оповідання, вірші, які почав 

тоді друкувати. Край моїх батьків, котрих уже давно нема, моєї 
родини» [7, с. 5]. Помер письменник 11 січня 1990 року, похований у 

США, в місті Пассеїк, штат Нью-Джерсі. Останні роки жив він 

надзвичайно скромно, помер майже забутий і як людина, і як митець.  
Услід за своєю геніальною родичкою Лесею Українкою Юрій Косач 

міг би повторити, що йому не важко було стати письменником, бо 

походив із літературного роду. Не заглиблюючись в історію родини, усе 

ж варто згадати тих її членів, для яких перо було символом життєвого 

шляху. «Адже розвиток красного письменства, літературний процес 

можна і треба досліджувати не лише за епохами, за “духом генерацій”, за 

творчими напрямами, жанрами, стилями, а й за родинними традиціями... 
Діти письменників продовжують традиції таких родів та оновлюють їх, 
нерідко виявляючи й певну опозицію до батьків. Але ж і така опозиція є 

особливою формою родинних зв’язків» [1, с. 6]. 
Літературне коріння сім’ї Драгоманових сягає початку ХІХ століття. 

Відомо, що Петро Драгоманов (1802–1860), як і його рідний брат 

Яків (1803–1840) (учасник «декабристського руху» 1820-х рр.) писали 

вірші, які, за деякими джерелами, друкувалися у тогочасній російській 

періодиці. Чільною постаттю культурного й наукового життя другої 
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половини ХІХ століття був син Петра Драгоманова – Михайло 

Драгоманов (1841–1895). А першою визнаною письменницею у цій 

родині стала донька Петра Драгоманова – Ольга (1849–1930) знана як 

Олена Пчілка. Ще пліднішим на творчі обдарування було наступне 

покоління уже нового роду Драгоманових-Косачів. Наймогутнішим 

талантом у цьому ґроні безумовно є Лариса Косач (1871–1913) – 

славетна Леся Українка. Талановитим літератором заявив себе і її 
старший брат Михайло Косач (1869–1903), що виступав під псевдонімом 

Михайло Обачний. Художні твори, під іменем Олесі Зірки, писала і 
молодша сестра Лесі Українки Ольга Косач (1877–1945). Як Грицько 

Григоренко увійшла в літературу і дружина Михайла Косача Олександра 

Судовщикова (1868–1924). У четвертому поколінні мистецькі традиції 
цієї славетної родини продовжить Юрій Косач – правнук Петра 

Драгоманова, син молодшого брата Лесі Українки Миколи Косача.  
Тож зовсім не дивно, що і в третьому поколінні цього уславленого 

роду також з’явився талановитий письменник, син молодшого брата Лесі 
Українки – Миколи Петровича Косача – Юрій Миколайович Косач. У 1943 

році одне з перших досліджень в літературі про родовід Лесі Українки 

Юрій Косач закінчує словами, які великою мірою стосуються його 

самого: «Отже, не самітня вона – найбільша поетеса України: за нею 

гроно лицарів, що дивляться суворо з портретних рам, в парчевих 

жупанах, в адамашкових кунтушах і в литих панцирах гучних політь 

лицарських гетьманів Полуботка й Апостола, за нею гроно воїнів з 

пудрованими косами й еполетами, моряків із правицею на кортику, 
бравих кіннотників-рубак, за нею ціле гроно повіяльних, шорстких, але 

чесних кавалерів і джентельменів українських. А інколи майне поміж них 

лукавий профіль псевдокласичного поета Лобисевича й провінційного 

літератора Псьола. Це меч і перо, два символи роду Косачів, роду 

військовиків і літераторів» [9, с. 4]. 
Так і для Юрія Косача, за славною сімейною традицією, перо стане 

символом усього його життя. Життя складного, неоднозначного і багато 

в чому трагічного. В одному з виступів перед читачами у Юрія Косача 

вихопились такі слова: «Не помилюсь, мабуть, коли скажу, що моє життя 

могло б і може стати сюжетом для роману…» [8, с. 8]. Справді, 
письменник був свідком багатьох знаменних подій минулого століття. 
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Адже йому довелося народитися і жити в одну з найтрагічніших епох для 

України, а то й для усього людства – у ХХ столітті. Дві найжахливіші у 

світовій історії війни, більшовицька революція, визвольні змагання, 
терор і репресії проти цілих народів, масова еміграція з рідної землі, 
холодна війна – усе це пройшло перед очима письменника і знайшло своє 

місце в його творах. 
Окрім власне літератури (де Косач виявив себе у всіх родах: прозі, 

поезії і драматургії), активно працював як перекладач, літературознавець, 
критик, публіцист. Але коло його інтересів не вичерпувалося лише 

літературою. Він також цікавився історією, політологією, соціологією, як 

усі Косачі мав хист до малювання, володів непоганим музичним смаком. 
На сьогодні навіть точно не відомо кількість написаних та видрукуваних 

книг Юрія Косача. Більш-менш точно називається цифра тридцять, або 

навіть більше тридцяти окремих видань. Це, звичайно, не рахуючи сотень 

публікацій в періодиці, де він часто виступав під псевдонімами, 
найвідоміші з яких: Вадим Іскра, Андрій Скиба, Крига Гордій, 
Колодяжинець. В одному з новочасних видавничих проєктів, ведених 

літературознавцем, академіком Ростиславом Радишевським, ішлося про 

повномасштабний десятитомник. Заплановане видання, ясна річ, 
представляє тільки вибране у доробку митця.  

Історією свого роду Юрій Косач захопився ще у середині 30-х рр. і 
залишив на цю тему кілька цікавих, але, у деяких моментах, і 
суперечливих студій. Найбільше на увагу заслуговують його праці 1930-
1940-х рр., що, як правило, писалися на замовлення тогочасних 

львівських часописів. (На жаль, ідеологічно «підкоректовані» виступи 

автора у радянській періодиці 1960–1970 рр. були малоінформативними і 

часто суперечили істині). 
Першим серйозним зверненням Юрія Косача до родинної історії 

слід вважати статтю 1935 року в студентському журналі «Українське 

юнацтво» «Людина з криці (В 63-ті роковини народження Лесі 
Українки)”. Ця і наступна його праця під назвою «До історії Лесиного 

домику», що з’явилася 1938 року в жіночому тижневику «Нова хата», 
були присвячені не тільки і виключно постаті Лесі Українки (про яку 

племінник пише з великим пієтетом, але надміру пафосно і, сказати б, 
беззмістовно-лірично), як загалом родині Петра Антоновича і Ольги 
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Петрівни Косачів. Прагнучи докладно відтворити «перипетії» 

будівництва славнозвісного колодяжненського «білого» будиночка Лесі 
Українки, Ю. Косач заглиблюється в далеке минуле села Колодяжного, а 

також озвучує одну із версій походження його назви.  

Подаючи своєрідний нарис історії Колодяжненського маєтку Косачів 

(у якому минуло і його дитинство), автор докладно з’ясовує обставини 

купівлі Петром Антоновичем земель на Волині, описує географічні умови 

та господарський стан придбаних маєтностей. Окреслює він і загальну 

планову розбудову садиби – постання «великого», «сірого» і, нарешті, 
«білого» будинків. Щодо останнього, то Ю. Косач не забуває згадати і його 

копію зведену волинськими майстрами в іншому родинному маєтку – 

хуторі «Зелений Гай» на Полтавщині.  
Історію колодяжненського «білого домика» Юрій Косач простежує 

аж до початку 20-х рр.: після смерті власниці він деякий час мав 

призначення будинку для гостей, потому кілька років, коли в маєтку 

господарював Микола Косач, стояв незаселений; в період І світової війни 

у ньому розташувалася німецька польова пошта; у 1919 році – штаб 

північно-західної групи української армії; з 1920 в будинку працював 

місцевий виконком. 
На особливу увагу заслуговують свідчення (чи спогади) Ю. Косача 

про легендарний колодяжненський архів родини «що чаїв у собі 
незліченну кількість матеріалів не лиш до біографії М. Драгоманова, Лесі 
Українки, Олени Пчілки, але й до всього українського руху ІІ-ї пол. 
ХІХ ст. [3, с. 2]. Як стверджує автор: «У році 1905 закопано в 

колодяжненському саду цілу скриню паперів і матеріалів в обаві перед 

ревізіями (жандармські візити були часті в Колодяжному аж до кінця 

режиму), величезна переписка Лесі переховувана на горищі, частинно 

знищена, перележавши цілу війну, частинно в 1918 р. передана до 

Київської академії наук” [3, с. 2]. А щодо особистих речей поетеси – 

«Лесиних реліквій», як називає їх Ю. Косач, – то він згадує два козацькі 
пістолі і старовинний кавказький кинджал, переданий Музею НТШ у 

Львові. (Як стверджує М. Мороз цей подарунок зробив сам Ю. Косач). 
Цікавим також є короткий опис бібліотеки Лесі Українки (знищеної 
пожежею 1914 р.), основу якої складали оригінали і переклади грецьких 

та латинських класиків античності. 



 
 

187 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

Важливо, що відтворюючи маловідомі факти та подробиці життя 

родини, Ю. Косач намагається, водночас, дати читачеві й певне уявлення 

про суспільне та культурно-мистецьке середовище (чи оточення) 
Драгоманових-Косачів. Цікаво, що у такому контексті Колодяжне він 

намагається представити як один із духовних центрів українського 

культурного життя тієї доби. Центр, у якому часто бували Франки, 
Старицькі, Лисенки, Грінченки, А. Кримський, Г. Кониський та ін. 
«Тут дебатували про справи женевської «Громади», звідси виїздила Олена 

Пчілка за кордон на побачення з братом... Сюди приходили посилки з 

Галичини, де вільно було друкуватись рідному слову» [3, с. 3]. Зрештою, 
тут творила Леся Українка. Промовистими у цьому плані є згадки і про 

мешканців сіл Колодяжне та Запруддя, як прототипів «Лісової пісні». 
Примітно, що й сам Юрій Косач «доклався» до історії свого рідного 

села, зокрема його громадсько-культурного розвою. Відбиток це 

знайшло й у розробленому ним усередині 1920-х рр. «Плані розбудови 

національного руху на Волині». Його, плану, практичною реалізацією 

можна вважати створення у 1927 році першої «Просвіти» в 

Колодяжному. У такий спосіб знайшла продовження й родинна традиція, 
адже просвітницьку справу розпочав у цьому регіоні його батько. 
Специфіку й умови роботи колодяжанського сільського культосередку 

його організатор коментує в луцькій газеті «Українська громада». 
«Читальня “Просвіти” заложена студентом Юрієм Косачем розвинула 

широку діяльність і далі не перестає працювати на освітньо-
національній ниві. Шість вистав, не тільки в своєму, але й по чужих селах, 
свято відкриття читальні, згуртування... всеї молоді й зацікавлення 

старших, придбання власної домівки, влаштування її, бібліотека… Сміло 

можна сказати, що читальня в Колодяжнім – це одна з перших у повіті, а 

що найголовніше одна з тих небагатьох, які твердо ставлять опір 

руйнівницьким ідеям “Сельроба” і є вірні українській національній 

справі. І надаремні зусилля руїнників знищити роботу свідомих одиниць 

і захопити в свої лапи чинник суспільної праці, бо є надія, що члени 

читальні завсіди дадуть їм належну відповідь, яку давали досі» [4, с. 3]. 
Найгрунтовнішою генеалогічною працею Ю. Косача і, як визнають 

науковці, одним із перших серйозних досліджень родоводу великої 
поетеси, вважається розлога стаття «Стародубські Косачі (Гроно 
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пращурів Лесі Українки)», опублікована у часописі «Наші дні» за 1943 р. 
Послуговуючись величезним документально-історичним матеріалом, 
дослідник «промальовує» генеалогічне дерево Лесі Українки аж до епохи 

пізнього середньовіччя. Найперше, він рішуче заперечує тезу 

О. Лазаревського щодо польського походження роду Косачів і, натомість, 
виводить його від легендарного сербського князя ХІV ст. Стефана Косача. 
Козацький реєстр 1648 р. фіксує імена уже трьох Косачів, але, як зазначає 

автор, найбільше його цікавить наступне століття – «доба, коли роїться 

од імен різних Косачів» [9, с. 4]. 
ХVIII століття – період бурхливих соціально-економічних, 

культурних потрясінь і трансформацій українського суспільства, 
пов’язаний зі зміною (заміною) питомого козацького державного устрою 

новим – імперсько-російським. Те, як переживав ці складні і болісні 
процеси численний і уже достатньо впливовий рід Косачів, який осів на 

землях Стародубського полку, і намагається з’ясувати Ю. Косач. Робить 

він це як за посередництвом науково-аналітичних довідок-узагальнень 

про особливості політичної, адміністративної, господарчо-економічної 
діяльності своїх предків, так і з допомогою так званого живого 

історичного фактажу – введенням у текст «долі» реальних постатей 

минулого. Як зазначає сам автор, він намагався обирати «із цікавіших 

постатей роду» [9, с. 4] – тих, хто чимось виявив себе в історії (Степан 

Косач – полковий Стародубський писар; Василь Косач – сотник м. Баклан 

(літньої резиденції Кирила Розумовського; Петро Косач – Стародубський 

полковий суддя та ін.). 
Не оминув Ю. Косач увагою і матримоніальні зв’язки, адже через 

шлюби Косачі поріднилися чи не з усіма значними шляхетськими 

родинами Чернігівщини: Скоропадськими, Ракушками-Романовськими, 
Валькевичами, Рославцями, Лобисевичами та ін. 

Кінець ХVІІІ – поч. ХІХ ст. час, коли, за словами Ю. Косача, «колишні 
бунчукові товариші й осавули помалу перетворюються у російських 

дворян і вояків російської армії та флоту» [9, с. 4]. У статті автор, розлого 

цитуючи документи, окреслює здобутки Косачів на імперській службі, не 

забуваючи також нагадати і про участь представників роду в анти 

царських рухах та акціях. А підсумовуючи цю частину свого дослідження, 
Ю. Косач пише: «Рід Косачів... загалом нічим не відрізнявся від інших 
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українських родів, що виросли із Хмельниччини й міцно осіли на 

українській землі... Спокійні і працьовиті, розважливі й тихі жили Косачі, 
як наказав Бог, не пнучись наперед... але поряд із лояльністю до держави 

не тратили зв’язку з ґрунтом України. Козацька традиція міцно сиділа... 
прапрадіди Лесі Українки були завжди патріотами, вірними грунтові й 

крові” [9, с. 4]. 
У ХVІІІ ст. Юрій Косач віднаходить і першу «літературну ланку в 

роді» [9, с. 4]. Виявляється, що Федір Степанович Косач був одружений із 

сестрою відомого українського поета Івана Лобисевича Анастасією. 
А чоловіком Мотрони Косачівної був знаний у свій час белетрист Василь 

Псьол.  

Майже окремим і надзвичайно цікавим розділом праці Юрія Косача 

можна вважати ту її частину, в якій ідеться про батьків Лесі Українки 

(власне бабусю і дідуся самого автора). Найбільш суперечливою вийшла 

постать Петра Антоновича, дідуся, характер якого внук «відтворював» за 

посередництвом спогадів Є. Чикаленка, які не у всьому, як відомо, 
відповідають дійсності. На цей, мабуть таки, несвідомий «прорахунок» 

племінника (він особисто не знав дідуся) оперативно відреагувала 

О. Косач-Кривинюк, вмістивши у жовтневому числі «Наших днів» 

ґрунтовну статтю «Батько Лесі Українки» [6]. 
Надзвичайно цікавим і, сказати б, історично достовірним було 

потрактування Юрієм Косачем постаті бабусі Олени Пчілки, яку онук 

добре пам’ятав. У 1938 р. він присвятив їй одну з найкращих своїх 

історичних повістей «Глухівська пані». Тому й окреслюються своєрідні 
паралелі між цими двома українськими жінками, кожна з яких у свій 

складний час і в міру можливостей намагалася прислужитися 

Батьківщині. Цікаво й те, що Олені Пчілці належить авторство розлогої 
історико-популярної розвідки про матір І. Мазепи Марію-Магдалену 

(Пчілка Олена. Марія-Магдалена, мати гетьмана Мазепи. Рідний край. 

1912. № 7. С. 4–7; № 8. С. 5–10.). Цілком імовірно, що Ю. Косачу була 

відома ця праця, яка згодом могла стати якщо не першопоштовхом, то 

принаймні авторитетним (так званим допоміжним) документальним 

джерелом для майбутньої повісті.  
Вказуючи на величезний вплив матері на Лесю Українку, Ю. Косач 

усе ж, по лінії спадковості поетеси, оперуючи сучасною термінологією, 
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на генетичному рівні схильний визнати домінування батьківського 

родового коду. «Кров Драгоманових, перекладачів у дипломатичній 

службі Б. Хмельницького, людей із нахилом до холодного 

раціоналізування, до абстрактного митикування чути іноді в творах Лесі 
Українки, доньки Ольги Драгоманової. Але чи не настирливіше 

проривається «голос здалека», чи не дзвінкіше гомонить там кров 

стародубських Косачів, що на рубежах батьківщини відстоювали міське 

право й свободу рідної землі?» [9, с. 4]. 
Підсумовуючи, слід визнати, що генеалогічні студії Юрія Косача 

стали помітним внеском у науку, яка займається вивченням життя і 
творчості Лесі Українки. Деякі висновки та концепції цього автора 

у подальшому не отримали підтвердження, а, відтак, і увиразнення, однак 

чимало його знахідок та ідей були взяті до уваги літературознавцями й 

набули певного поширення. Мабуть, пошуки Ю. Косача стали загалом 

успішними ще й тому, що досліджуючи родовід Лесі Українки 

(а одночасно і свій власний), він працював не лише як науковець-біограф, 
але й письменник. Адже не випадково героями історичних повістей та 

романів цього прозаїка не рідко ставали представники славетних родів 

Косачів і Драгоманових (повість «Сонце в Чигирині» (1934); романи 

«Сузір’я Лебедя» (1983), «Володарка Понтиди» (1987) та ін.). Водночас і 
життя та діяльність автора перелічених творів так само стало ланкою 

родинної історії, а, отже, ланкою історії української культури.  
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Шлях до Лесі: сучасні підходи  

до вивчення життя і творчості Лесі Українки 
 
Ключові слова: Леся Українка, аналіз поезій, сучасні підходи, Програма з 

української літератури, Нова українська школа, ключові компетентності, «Давня 

казка», «Тиша морська», «Мрії», «Хотіла б я піснею стати». 

 

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки протягом багатьох 

десятиліть представлений у шкільних програмах у контексті літератури 

зламу ХІХ-ХХ віків, яка вивчається в 10 класі. Учні й учениці 
ознайомлюються з життєписом письменниці, кількома зразками 

патріотичної та філософської лірики, а також драмою-феєрією «Лісова 

пісня». Однак вони відкривають для себе глибину таланту авторки 

поступово, починаючи з початкової школи. Також окремі поетичні твори 

Лесі Українки традиційно представлені в курсі літератури шостого та 

восьмого класів. Нова українська школа лише починає свій старт як 

пілотний проєкт у п’ятих класах окремих закладів загальної освіти. 
Варто зауважити, що дві із запропонованих Міністерством освіти трьох 

варіантів модельних навчальних програм для 5–9 класів Нової 
української школи пропонують вивчати твори Лесі Українки вже в 

п’ятому класі. І це не лише поезії, але й казка «Лелія». Це абсолютно 

правильний вибір, позаяк розкриває ще одну грань таланту письменниці 
як авторки прозових творів. 

Отож без Лесі Українки важко уявити програму з української 
літератури 5–11 класів, окремі її твори, як-от поема «Давня казка» чи 

вірш «Колискова», текстуально вивчалися ще в радянські часи. Щоб 

зрозуміти, як трактувалися твори, розгорнемо для прикладу один із 

підручників – українську літературу для 8 класу, автори М. П. Лакиза, 
М.  І. Машура та П. І. Фариняк, виданий уже в часи горбачовської 
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перебудови напередодні розпаду СРСР та здобуття Україною 

незалежності. В авторській статті про поему «Давня казка» акцент 

робиться на соціальному підтексті твору: «Особливого звучання набула 

сила народного співця, коли в країні лютувала панська сваволя. Воно 

захищало тих, що «у ярмі стогнали», з кого пан знущався, будило в них 

думки про волю, закликало «пробити пану груди». Як бачимо, у двох 

реченнях тричі вжито слова «пан», «панський». У біографічній довідці 
про письменницю йдеться про захоплення Лесі творчістю Пушкіна, 
Некрасова, Салтикова-Щедріна, Тургенєва, її революційні переконання, 
що зміцнилися після зближення з членами таємних марксистських 

гуртків. Серед цитат – слова О. Білецького: «Леся Українка є поетом 

революційної боротьби й революційного повстання». Чи міг би такий 

підхід до вивчення життя і творчості геніальної мисткині викликати 

зацікавлення в учнів? Відповідь очевидна.  

Звичайно, за часи незалежності України підхід до трактування 

творчості письменниці змінився, наприклад, у підручнику Л. Коваленко 

видання 2016 року читаємо про ту ж «Давню казку»: «В образі Поета 

втілено митця з високими моральними якостями. Він не женеться за 

багатством, йому не потрібні лаври придворного співака. Поет має почуття 

гідності й готовий підтримати лицаря, але лише доти, доки допомога не 

порушує його основних життєвих принципів… Але як тільки прості люди 

почали зазнавати утисків від Бертольдо, Поет займає принципову позицію. 

Він ставить своє слово на захист народу. Його пісні надихають на 

боротьбу…». Як бачимо, суттєво змінилася риторика авторів. 
Отож за роки незалежності України ми поступово відкривали для 

себе Лесю Українку як непересічну особистість із європейським 

мисленням, чиї твори органічно вписуються в світовий контекст своєю 

художньою значимістю. Та стереотипи про кволу, але незламну дівчину, 
що закликала до боротьби проти панів, укоренилися у свідомості не 

одного покоління українців і, як це не дивно, передалися, мабуть, 
генетично сьогоднішнім здобувачам освіти, які продовжують 

повторювати закостенілі чужі думки. Тому завдання сучасного вчителя 

української літератури, який працює з учнями 5–8 класів, наблизити до 

них постать Лесі Українки, показати, наскільки сучасною вона була у 

свою епоху і такою ж є в наш час, допомогти зрозуміти образний світ, 
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створений уявою письменниці, відчути красу її поетичного слова, 
усвідомити актуальність його для сучасних українців. У Програмі з 

української літератури для 5–9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів сказано: «Програма з української літератури для 5–9 класів 

спрямована на виявлення в учнів та учениць справжніх щирих емоцій у 

відповідь на прочитані твори. Учням 5–7 класів запропоновано твори, 
спрямовані на розвиток уяви. Такі тексти спонукають школярів 

фантазувати над життям персонажів, переживаючи за них, виявляючи 

емпатію до мешканців художнього світу. Учням 8–9 класів 

запропоновано художньо виразні твори, які дають можливість 

поміркувати над сучасним життям, прищеплюючи соціальну активність, 
важливість громадянської позиції, екологічне мислення, морально-
етичну відповідальність, толерантність, емпатію, повагу до іншого та 

здатність до творчого мислення. Попри те, що в основі предмета 

«Українська література» – естетичні феномени, які дають можливість 

пережити насолоду від прочитаного, ці тексти також допомагають дітям 

в ігровій формі підготуватися до життя, поміркувати над учинками 

персонажів, подискутувати з приводу моральних і світоглядних колізій, 
наявних у художньому світі». Твори Лесі Українки якраз відповідають 

указаним у програмі критеріям, мають великий виховний потенціал та 

високу естетичну цінність, сприяють виробленню чіткої життєвої 
позиції, а біографія письменниці – це яскравий приклад повнокровного 

життя, попри нелегкі випробування долі. 
З нагоди ювілею Лесі Українки в ЗМІ з’явилося чимало «родзинок», 

які можна використати при вивченні її життєпису. І саме нові 
нетрадиційні підходи матимуть велику виховну цінність та змусять 

учнів та учениць задуматися над конкретним фактом, по-новому 

осмислити й пережити його, а не просто запам’ятати. Зупинимося на 

окремих із них.  
Сучасні діти – візуали, які не уявляють свого життя без соціальних 

мереж. Використаємо цю особливість під час ознайомлення з окремими 

фактами життєпису Лесі Українки: 
– Ви, безперечно, любите робити фото й виставляти їх у соціальні 

мережі. Як ви ставитеся, наприклад, до вибору світлини, що стане 
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аватаркою? На які деталі (одяг, вираз обличчя, зачіска, поза, аксесуари, 
тло) звертаєте увагу, переглядаючи світлини друзів? 

– Розгляньте світлини, на яких зображена Леся Українка. 
Чи любила вона фотографуватися? Як ставилася до цього процесу? Який 

одяг вибирала? Який образ вам особливо сподобався? Яке фото, на вашу 

думку, Леся помістила б як заставку? Чому? 
Такі запитання налаштовують дітей на активну роботу: вони 

обговорюють запитання вчителя, дискутують, аргументують свою 

позицію, проводять паралелі між собою та людиною, що жила півтора 

століття тому, наближаючи її до себе. Учні та учениці роблять висновок, 
що Леся дуже любила фотографуватися, серйозно підходила до цього 

процесу, ретельно продумувала образ, позу. Діти обов’язково звернуть 

увагу на вбрання Лесі – модні й вишукані блузи й сукні, захоплення 

вишиванками. Така Леся стає своєю, зрозумілою для представників 

нового покоління. 
Ще одна актуальна для сучасних здобувачів освіти тематика – 

дистанційне навчання та репетиторство. Налаштовуємо учнів та учениць 

на роздуми: 
– Спираючись на власний досвід, обґрунтуйте, яка форма навчання – 

очна чи дистанційна – є ефективнішою. Чи можна отримати ґрунтовні 
знання, навчаючись дистанційно?  

Прогнозовано здобувачі освіти відповідають, що дистанційне 

навчання не може забезпечити високого рівня знань. Воно передбачає 

самоорганізацію, дисциплінованість, чого часто не вистачає дітям. Тому 

слова вчителя вражають учнів: 
– Лариса Косач не має жодного офіційного документа про освіту. 

Через хворобу вона не могла ходити до школи, тому займалася з матір’ю 

та брала окремі приватні уроки. Проте наполеглива самостійна робота, 
постійний пошук нового, жадоба до знань зробили Лесю однією з 

найосвіченіших людей свого часу. Вона знала сім іноземних мов, читала в 

оригіналі класику та новинки зарубіжної літератури, написала для 

сестер підручник з історії стародавнього світу, студіювала Біблію, була 

добре обізнана в мистецтві, цікавилася природничими науками. І це в 

той час, коли джерел інформації було зовсім мало. Тож в нашу добу 
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новітніх технологій можна почерпнути чимало знань, потрібно лише 

бажання. 
Ще одна характерна ознака сьогодення – подорожі.  
– Ви любите мандрувати? Що саме спонукає вас подорожувати? 

У яких куточках України побували? Які країни відвідали? Позначте їх на 

карті. Яка поїздка особливо запам’яталася?  

А потім дітей чекає захопливе заняття – знайти й позначити місця, 
де була Леся Українка. Можливо, це ті ж географічні об’єкти, які 
позначили на карті вони? Що ж могла відчувати письменниця, 
споглядаючи замки, гори, моря, міста й села, спостерігаючи за людьми? 
Чи можуть такі поїздки надихати на творчість?  

Великий інтерес у шестикласників викликають завдання, 

пов’язані з використанням їхнього життєвого досвіду й компетенцій. 

Наприклад, можна запропонувати учням і ученицям створити сторінку 

Лариси Косач у соцмережі. Завдання вимагає не лише креативного 

підходу до виконання, але й спонукає до пошуку цікавої інформації: хто 

був би в друзях Лесі, які світлини вона б розмістила, як би підписала їх, 

які б події прокоментувала, учасником якої групи стала б, які б свої 

твори надрукувала, на який пост відреагувала б уподобайкою. 

Виконуючи таке завдання, яке, до речі, варто запропонувати й учням та 

ученицям старших класів, здобувачі освіти сприймають письменницю 

як реальну людину, свою сучасницю, що активно позиціонує себе в 

соцмережах. 
Допомагають глибше зрозуміти характер Лесі Українки листи 

письменниці та спогади про неї. У листах – душа Лесі, її роздуми про 

життя, враження від побаченого, плани на майбутнє – усе те, чим живе 

людина ХХІ століття. Як засвідчує практика, листи мають великий вплив 

на дітей, адже за ними жива людина, з якою у них багато спільного. 
Спогади про Лесю Українку – безцінне джерело для дослідження. Тексти 

листів та спогадів доцільно використовувати також на уроках мови. 

Наприклад, під час вивчення теми «Лист. Адреса» у 5 класі пропонуємо 

такий текст: 
– Прослухайте лист. Який висновок ви можете зробити про його 

авторку?  

Відповідь будуйте за схемою: авторка листа турботлива, уважна, 
тому що… 
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Мила бабусю! 

Ось ми вже зупинилися в Києві на цілу зиму. Пізненько ми вибралися, та 

краще пізно, ніж ніколи. Тепер учимося так завзято, щоб надолужити час… 

Я ходжу до однієї англійки на уроки англійської мови. Англійська мова дуже 

складна, але я все одно навчуся, – моя вчителька каже, що в мене є здібності… 

Скоро до нас приїде мама в гості, і на Різдво ми вже будемо не самі. 

У нас на квартирі є фортепіано, так що я можу грати скільки завгодно. 

Як ви почуваєтеся, бабусю? Не хворієте? Улітку, може, знову до Вас 

зберемося, якщо приймете, бо ми таки Вам завдали клопоту немало! 

Бувайте здорові, мила бабусю! Цілую Вас і прошу: не забувайте писати 

нам. 

Ваша внучка Леся. 

 

Після виконання завдань ставимо запитання: 
– Хто, на вашу думку, ця Леся? Якого вона віку? У який час жила 

(живе)? 
Величезною несподіванкою для учнів і учениць буде відкриття, що 

Леся – це майбутня письменниця Леся Українка! Вона, як і сучасні діти, 
працює з репетитором, грає на фортепіано, їздить до бабусі! І вже 

гранітна постать сходить із п’єдесталу й стає живою, близькою й рідною, 
а діти проймаються симпатією до своєї ровесниці. 

Такі маленькі відкриття про письменницю вражають дітей, вони 

стають активними учасниками навчального процесу, а головне готові 
сприймати творчість Лесі Українки, особистість якої вже захопила їх. 
Як же допомогти шести-, восьмикласникам відчути глибину Лесиного 

слова, при цьому не вдаючись до нудного аналізу? Найкращий спосіб – 

зробити їх дослідниками, мистецтвознавцями, художниками, які разом 

роблять невеличкі відкриття, працюючи безпосередньо з текстом, а не 

критичними матеріалами. Проілюструємо окремими фрагментами 

уроків. 
Отож вивчаємо поетичні твори Лесі Українки в шостому класі. 
– Читаючи спогади про Лесю, ви зробили висновок, що вона була 

мрійливою дівчинкою. Справді, адже в Колодяжному бігала в місячну ніч 

одна-однісінька в ліс, щоб побачити Мавку. А бавлячись серед руїн 

Луцького замку, уявила себе мужньою Жанною д’Арк, а своїх товаришів 

відважними лицарями. 
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Другу поетичну збірку Леся Українка назвала «Думи і мрії». І є в ній 

вірш «Мрії». Послухайте поезію й постарайтеся «побачити» картини, 
вималювані поетесою. 

– Чи сподобався вірш? Що вас зворушило? Чи розумієте ви ліричну 

героїню? Які ж люди її приваблювали? Чим саме? 
– Намалюйте словами, що ви уявляєте, читаючи поезію. 
Можна уявити таку картину: вечір, кімната, на столі горить лампа, 

за ним сидить білява дівчинка й гортає книжку.  

Опишемо, що зображено на кожній сторінці, ще раз уважно 

вчитавшись у текст. 
Сторінка перша: «принци, таємницею укриті». 
Сторінка друга: «вродливі королівни». 
Сторінка третя: «горді переможці», що сперечника звалили. 
Сторінка четверта: та ж картина, але погляд спрямований «на того, 

хто розпростертий, до землі прибитий списом...» 

Кожну сторінку оживляємо; нехай учні й учениці опишуть загальне 

тло, одяг, особливу увагу закцентують на обличчях переможця й 

переможеного, їхніх поглядах. Якщо робота на уроці сподобається 

творчим дітям, запропонуємо продовжити її вдома – створити власний 

медійний продукт, ожививши сторінки поезії.  
Продовжуємо роботу над віршем: 
– Доберіть якомога більше епітетів до слів переможець (злий, 

жорстокий, безпощадний, самовпевнений, бездушний, гордий і т. д.) і 
переможений (гордий, незламний, безстрашний, мужній, нескорений, 
вільнолюбний...) 

– Чи однаковим змістом наповнений епітет «гордий» у першому і 
другому випадках? 

– Ким, на вашу думку, страшніше бути – жертвою чи катом? 

Такі проблемні запитання складні, вони розвивають мовлення, 
вимагають уміння міркувати, дискутувати, висловлювати свою позицію, 
що особливо цінується в наш час. Наступне завдання має зняти 

психоемоційну напругу й налаштувати на іншу роботу: 
– А ваша душа бажає «надзвичайного, дивного»? Напишіть про це в 

зошиті іншим кольором ручки, який асоціюється з створеною уявою 

картинкою. 
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Пейзажна лірика Лесі Українки – це синтез слова, звуку й кольору. 
Працюємо над поезією «Тиша морська». 

– Характерна ознака часу, у якому ми живемо, – це шалений темп, 

постійна зайнятість, надмір інформації. Які способи зняття втоми та 

підняття настрою ви знаєте?  

– Влаштуємо хвилинку релаксації: під ніжні звуки музики, 
заплющивши очі, уявно перенесімося в літо. Тепле повітря, ясне сонце, 
чисте небо і море... 

– Яку картину ви уявили? Опишіть враження від моря за допомогою 

прикметників (синє, лагідне, тепле, грізне, розбурхане …) та дієслів (грає, 
піниться, шумить, клекоче, зачаровує…). 

– Першу подорож до моря Леся запам’ятала на все життя. У збірці 
«На крилах пісень», яка вийшла у 1893 році, є розділ «Кримські спогади» 

– враження від зустрічі з морем, природою та історією півострова. Один 

із віршів – «Тиша морська». 
Після прочитання поезії та емоційної паузи ставимо наступні 

запитання: 
– Хто запам’ятав море саме таким, як його зобразила Леся Українка? 
– Якого кольору олівці вам потрібні, аби намалювати картину, що 

постає у вашій уяві? 
– Погляньте, як уявив тишу морську сучасний художник О. Масик 

«Осінь в Артеку». Тут переважає синьо-зелена гама. А як намалювала 

Леся Українка море словами? 
– Що ви «бачите», слухаючи поезію «Тиша морська»? Виділіть 

зорові образи й підберіть відповідні кольори  
 

Картина 
Ясне небо, ясне море,  
Ясні хмарки, ясне сонце 
 
 
Не колишуться од вітру  
На човнах вітрила білі 
 
Править хтось малим човенцем, 
– В’ється стежечка злотиста. 

Колір 
Блакитний,  
Жовтогарячий,  
Золотистий. 
 
Блакитний,  
Білі. 
 
Блакитний, золотистий,  
(сонячна доріжка),  
крапля темного, наприклад, 
коричневого (човен). 
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Можна побачити й словесно намалювати й інші картини: 
«з весельця щире золото спадає», «на схід сонця золотим шляхом 

поплисти!» 

– Яким кольорам немає місця на картині або їх дуже мало? (Темним, 
зокрема чорному). Чому ці кольори відсутні на уявному малюнку? 

– Вірш називається «Тиша морська», однак треба вміти вслухатися 

в неї. Чи чуєте ви звуки тиші? Які вони? 

Діти відшукують слухові образи: «ледве-ледве колихає море хвилі», 
«з тихим плескотом на берег рине хвилечка перлиста», «стиха весла 

підіймає». 
– Який же настрій створюють яскраві картини морського пейзажу 

та ледь чутні звуки моря? 
– Процитуйте рядки, у яких передано внутрішній стан ліричної 

героїні, її бажання. Чи можна стверджувати, що вона мрійлива натура? 

– Прокоментуйте останню строфу. Чи лише в прямому значенні слід 

сприймати образи вітру та підводного каміння? Як називаються такі 
художні засоби? Знайдіть приклади метафор. 

Отож споглядання лагідного, спокійного моря робить вразливу 

душу ліричної героїні ніжнішою, сприяє мрійливому настрою. Здається, 
що немає ніяких проблем: «Тут не чули зроду, що бува негода в світі!» 

Романтична героїня бачить себе в малому човнику, який пливе «золотим 

шляхом, що проложило ясне сонце через воду». Вітри, підводні каміння – 

це проблеми, незгоди, що відступають на другий план перед цією 

красою. 
– Прочитайте ще раз самостійно вірш. Виберіть строфу, у якій 

зображено картину, що найбільше сподобалося. Оживіть її, докладно 

описавши, що ви бачите і чуєте. Удома знайдіть в інтернеті або у своєму 

фотоархіві картинку, що ілюструє цю строфу, або створіть фотогалерею 

до поезії «Тиша морська». За бажанням зробіть музичне оформлення. 
Опублікуйте свою роботу в соцмережі. Цікаво, скільки вподобайок ви 

отримаєте? 

Останнє завдання спонукатиме дітей до творчості, його можуть 

виконувати учні, які не є шанувальниками поезії, проте їх зацікавив 

сам процес – робота за комп’ютером, використання різних програм, 
можливість отримання моральної винагороди – уподобайок від 
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друзів  – користувачів соцмереж. Однак щоб вийшов якісний продукт, 
потрібно серйозно вчитатися в поезію Лесі Українки, зрозуміти 

настрій ліричної героїні, можливо, навіть вивчити твір напам’ять, чого 

б за інших умов конкретний учень чи учениця, можливо, ніколи й  не 

зробили б. 
У восьмому класі продовжуємо вивчення поетичної творчості Лесі 

Українки. Здобувачі освіти стали старшими, тому замислюються над 

питаннями, які стосуються життя, осмислюють філософські категорії. 
Їхні ціннісні орієнтири є різними, однак кожен мріє про щастя. Саме з 

цього поняття почнемо розмову, вивчаючи поезію «Хотіла б я піснею 

стати…». Отож звертаємося до життєвого досвіду восьмикласників:  

– Продовжте речення «Щастя – це…». 
– Подумайте, як би продовжила речення «Щастя – це…» Леся 

Українка? 
Приймемо всі учнівські відповіді, та, напевно, серед них будуть і 

такі: щастя – це бути здоровою, мати право на повноцінне життя, 
можливість займатися улюбленою справою, бути вільною, не мати 

перешкод на шляху до втілення мрії. 
– Підступна хвороба паралізувала тіло Лесі, але вільними 

залишилися думки й мрії. Можна було завдяки їм полинути далеко-
далеко, уявити щось незвичайне, перетворитися в птаха, чи квітку, чи 

зірку. 
– Хотіла б я … стати… Вставте замість пропуску слово, яке, на 

вашу думку, найкраще відображає думки та прагнення Лесі Українки.  

– Свою поезію, датовану 1894 роком, Леся Українка назвала «Хотіла 

б я піснею стати…». Чи чекали ви саме такої асоціації? 
Гронування. 
– Запишіть, із чим у вас асоціюється поняття «пісня». Обґрунтуйте. 
 Гроно може бути таким: 
 

 

  

 

 

 

      розрада      надія 

↑      ↑ 

краса ← Пісня → душа 

↓      ↓ 

   історія      мелодія 
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Після виразного читання вголос вірша «Хотіла б я піснею стати…» 

проводимо бесіду: 
– З яким поняттям асоціюється слово «пісня» у ліричної героїні 

поезії? (Пісня – це воля. Вона не має кордонів, озивається в серцях інших і 

розноситься луною по всьому світові.)  

– Цей вірш був написаний у хвилини радості чи відчаю? 

Відповідаючи, посилайтеся на текст. («…У сюю хвилину ясну» – мить 

радості та щастя.)  

– Якою є лірична героїня за вдачею? (Вона романтична й мрійлива, 

сповнена бажання жити й творити.) 

– Пісня. Воля. Творчість. Як співвідносяться ці поняття? (Пісня – це 

творчість. Її не можна сковувати, обмежувати, тримати в неволі. Леся 

Українка пропагує ідею вільної творчості, тому між цими поняттями 

можна поставити знак рівності.) 

– Випишіть із поезії словосполучення з епітетами. (Ясні зорі, співом 

дзвінким, хвилі прозорі, морем хибким, щастя таємне, море гучне.) 

– Зорі можуть бути холодними, спів тужливим, хвилі грізними, море 

бурхливим. Чому Леся Українка вибирає інші епітети? (Пейзаж відповідає 

настрою ліричної героїні, тому картина не грізна, не сувора, а прекрасна.) 

– Пісня піднімається до блакитного неба, всіяного зорями, та лунає 

над морем гучним. Чому на уявній картині домінує блакитний колір? 
(Це колір свободи, простору, безмежжя.) 

– А якого кольору пісня, що лунає між небом і морем? Намалюйте 

цю пісню словесно або фарбами на папері. 
– Отож лірична героїня щаслива. Але чому її щастя таємне? (Тому, 

що вона розповідає про свої мрії.)  

– Як ви думаєте, ці мрії нездійснені чи нездійсненні? 
– Якби мрії здійснилися, якими б вони були? Процитуйте. (Ясніші, 

ніж зорі; гучніші, ніж море.) 

Зверніть увагу: слово «мрії» було на час написання поезії ще зовсім 

новим. Його придумав письменник Михайло Старицький. Леся Українка 

одразу ж підхопила це мелодійне слово й активно використовувала у 

своїй поезії. 
– Поезія Лесі Українки названа за першим її рядком. Яку б назву ви 

б дали їй?  
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Аналіз поезії, проведений саме в такій формі, інтерактивний, адже 

передбачає взаємодію вчителя й учня. Він ефективний, бо цікаво слухати 

міркування восьмикласників, які часто переростають у дискусію. Робота 

над поезією містить компаративні елементи: простежується зв’язок із 

образотворчим та музичним мистецтвом, українською мовою. Усе це 

вимоги сьогодення.  

Серйозні проблеми порушені в поемі Лесі Українки «Давня казка». 
Пригадаємо, на що саме зверталася увага авторів підручника радянської 
доби, а отже, й укладачів програми. Порівнюємо, які акценти зроблені 
тепер: ідея вільної творчості, вільнолюбства людини; проблеми і мотиви: 
роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського 

щастя, вдячності. Як бачимо, ключовими є поняття «воля», «вільна 

творчість», «щастя».  

Починаючи розмову про твір, головним героєм якого є поет, варто 

прочитати декілька поетичних рядків, які «зачіпають» за душу. Це може 

зробити вчитель або підготовлений учень. Потім поступово вводимо 

учнів та учениць у тему: 
– Навіщо людині поезія? У які хвилини життя вона найчастіше 

звертається до творчості улюблених авторів?  

– Чи погоджуєтеся ви з думкою, що в ліричних творах має 

оспівуватися лише прекрасне, наприклад, кохання, краса природи, 
вимріяний світ? 

Звичайно, думки будуть різними, тому ініціативу знову бере 

вчитель: 
– У часи, коли жила Леся Українка, запитання, на яке ви відповідали 

останнім – про призначення поезії – було надзвичайно актуальним і 
викликало жваві дискусії серед митців. Леся Українка, не відкидаючи 

думки про те, що мистецтво, зокрема поетичне слово, має впливати на 

почуття людей і пробуджувати в них прекрасне, вбачала місію митця в 

служінні народу. Якщо батьківщина в небезпеці, народ страждає від 

гноблення, втрачаючи надію на визволення з-під гніту, завдання поезії й 

поета – просвітити людей, закликати їх до протесту. Леся Українка 

вперше в українській літературі назвала слово зброєю і в одному з віршів 

сказала: 
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Месники дужі приймуть мою зброю, 

Кинуться з нею одважно до бою… 

Зброє моя, послужи воякам 

Краще, ніж служиш ти хворим рукам! 

– Прокоментуйте ці рядки. 
– До теми ролі поета й поезії в житті суспільства Леся Українка 

зверталася не раз. У 1896 році зробила це в поемі «Давня казка». 
Працюючи над змістом поеми, аналізуючи персонажів, звертаємо 

увагу на те, що Леся Українка утверджує думку, яка актуальна й у наш 

час: «Можна ув’язнити людину, та не можна заставити її мовчати. 
Поетичне вільне слово «не затримає темниця», й воно надалі 
виконуватиме свою місію – служитиме народові».  

Викликають зацікавлення й жваву дискусію в процесі роботи над 

поемою й такі запитання та завдання:  
– Граф не зустрівся з Поетом у в’язниці. Назвіть щонайменше три 

причини, чому цього не сталося. (Орієнтовні відповіді: він вважав себе 

переможцем; йому не дозволяла цього гординя; граф боявся поета, 

переконавшись у тому, яку силу має його поетичний голос.) 
– Уявіть, якби ця зустріч усе-таки відбулася. Про що б говорили 

Поет і граф? 

Виконання такого завдання – це співпраця з автором твору, адже 

учень чи учениця мають написати фанфік – змінити хід подій. Фантазія 

не може бути безмежною, тому що важливо не порушити задуму 

письменниці. Учень чи учениця, які взялися за виконання завдання, 
мають акцентувати увагу саме на діалогах, що засвідчують позицію 

Бертольдо й Поета. Фанфіки допомагають розкрити внутрішній 

потенціал учнів та учениць, продемонструвати їхні творчі здібності. 
На відміну від звичайних творів, сучасні діти люблять бути співавторами 

відомих письменників і ставляться відповідально до такого креативного 

виду діяльності. 
Наступні запитання – про ціннісні моральні категорії, що були й 

будуть актуальними в усі часи, – життєвий вибір, сенс людського 

існування, жертовність ради інших: 
– У Поета і Бертольда був у житті вибір, і кожен із них зробив його. 

Яким був цей вибір? Що дав кожному з героїв? Що дав іншим людям? 
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– І Поет, і Бертольдо пішли з життя, залишивши після себе пам’ять. 
Яку саме? Як потрібно жити, щоб залишити по собі добру пам’ять?  

– Чим саме була подібна Леся Українка до героя своєї поеми – 

Поета? 
Як і Поет, Леся обрала свій шлях. Її слово йде від серця, запалюючи 

інших, воно вільне й непідкупне. 
Отож шлях до Лесі нелегкий та довгий. Багатьом не вистачить і 

життя, аби збагнути феномен цієї жінки. Твори письменниці не для 

пересічного читача, для розуміння їх потрібна спеціальна підготовка. 
Завдання вчителя літератури – допомогти учням і ученицям осягнути 

велич Лесиного слова, відчути його розумом і душею, побачити в авторці 
близьку їм людину. У нього є час і можливості, аби зробити це, 
починаючи з п’ятого класу, аби в десятому класі під час вивчення 

життєвого і творчого шляху Лесі Українки реалізувати передбачені 
програмою ключові компетентності: уміння знаходити та 

систематизувати інформацію з різних джерел для виконання навчальних 

завдань; усвідомлення значення етичних норм в особистому та 

суспільному житті, прагнення їх дотримуватися; уміння пов’язувати 

події художнього твору з реальним життям і робити висновки; уміння 

логічно висловлювати власні думки; давати оцінку героям, 
використовуючи навички критичного мислення. Отож відкриття Лесі 
триває. 
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Леся Українка в контексті української  

та світової педагогічної думки та практики  
 

Подано розгляд педагогічних ідей Лесі Українки, її погляд на освіту і вагомий 

внесок у народну освіту. Аналізується вплив елітного родинного середовища родини 

Косачів на навчання та виховання дітей. 

Ключові слова: Леся Українка, виховання і навчання, освіта на селі у ХІХ ст., 

педагогічні напрацювання. 

 

Актуальність теми. На сьогодні актуальним для духовного життя 

українського народу є вивчення історії, збереження звичаїв та традицій. 

Саме цього прагнула Леся Українка. Вона вважала, що вивчення історії 
відкриває шлях до інших наук. Наше непросте сьогодення потребує 

глибшого вивчення педагогічних ідей та поглядів Лесі Українки – 

гарячої патріотки і просто людини європейської культури. 
Видатна громадська діячка революційно-демократичного напряму 

Леся Українка всю силу свого бунтарського духу, весь поетичний дар і 
талант пропагандиста віддала боротьбі за виховання і освіту народних 

мас. Сама вона залишилась в нашій пам’яті як зразок служіння 

громадському обов’язку, як приклад, на якому юне покоління може 

вчитися стійкості, мужності, патріотизму. Славна поетеса не залишила 

нам розгорнутого і системного викладу своїх педагогічних думок. Але її 

освітньо-виховна діяльність розвивалася за продуманими педагогічними 

принципами. Вона багато роздумувала над виховними проблемами того 

часу, її увагу привертали питання патріотичного та інтернаціонального 

виховання. «Усі проблеми вона розв’язує у світлі завдань громадського 

виховання. Цьому основному завданню підпорядкована практично-
виховна діяльність Лесі Українки, яка теоретично висвітлюється у її 
висловлюваннях на педагогічні теми» [9, с. 4]. 
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Уважно вивчаючи спадщину Лесі Українки, розкриваємо для себе 

багатющу скарбницю педагогічних ідей, порад і рекомендацій, які можна 

використати і сьогодні у нашій навчально-виховній діяльності. 
Із розвитком світосприйняття Лесі Українки зростав її інтерес до 

народної освіти. Вона бачила і добре розуміла, що простолюду шлях до 

освіти був недосяжним. Царський уряд придушував розвиток української 
мови і культури, тим самим посилюючи національне гноблення. 
Так, циркуляр міністра освіти 1887 р. наказував заборонити навчання у 

гімназіях дітей «кучерів, лакеїв, кухарів, праль, дрібних крамарів і подібних 

до них людей, дітям яких, крім обдарованих геніальними здібностями, 
зовсім не слід прагнути до середньої і вищої освіти» [1, с. 249]. 

На 70–80 роки ХІХ ст. у Києві виділялись три сім’ї інтелігентів, де 

пропагувалось українське слово: Лисенки, Косачі, Старицькі (про це 

можемо почитати в А. Ю. Кримського) [5, с. 168]. Саме в такій атмосфері 
зростала мала Леся. Вже в 10–12 річному віці вона добре, не по-дитячому, 
розуміє, що для народу конче потрібні книжки рідною мовою, яких на 

той час було досить мало. «Леся з недитячою серйозністю береться 

перекладати для народу кращі твори російської літератури» [9, с. 7]. 
Але тут ще рано говорити про свідому освітню спрямованість юної поетеси.  

Леся Українка була тонким психологом, добре розуміла дитячі душі. 
І вважала, що шкільне оточення має неабиякий вплив на психічне 

формування людини. В родині Косачів частими були домашні спектаклі, 
вистави. О. П. Косач-Кривинюк згадує: «Леся була за режисера, 
художника, артиста – за все» [5, с. 50]. Саме під час таких вистав 

вироблявся тісний зворушливий контакт між Лесею і малими 

виконавцями. А володіла вона особливим даром згуртовувати дитячий 

колектив, спрямовувати їх інтереси на досягнення певної мети. 
Діти, які зазнали виховання Лесі Українки, «відзначають її 

дивовижну витримку і тактовність, її незмінну привітність» [6, с. 279]. 
«Режисером Леся виявилася досить терплячим. Я й тепер дивуюсь – 

звідки в неї бралося стільки енергії, любові до цієї справи, а головне, 

терпіння і витримки» [6, с. 279]. З одного-єдиного листа до молодшої 
сестри Дори не бачимо якоїсь зверхності старшуна. Вона вміла увійти в 

інтереси дітей, говорити з ними чесно, не підігруючи інтересам підлітків.  

«Так у родинних стосунках, у домашній практиці вже за молодих літ 

виявляються педагогічні нахили і здібності Лесі Українки» [9, с. 11]. 



 
 

207 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

Саме  це і спонукало написати для молодшої сестри підручник 

стародавньої історії східних народів. Тим самим поставивши перед собою 

завдання «виховати молодшу сестру як людину широких громадських 

інтересів і міцних революційних переконань» [9, с. 13]. Вона була 

переконана, «що вивчення історії – основа для дальшого вивчення 

соціальних наук» [9, с. 13]. «Письменниця повсякчас спрямовує думку 

читача на роздуми про долю трудящих, на зіставлення минулого з 

життям свого народу» [9, с. 19]. Той, хто навчався за підручником Лесі 
Українки, не міг не стати свідомим громадянином, патріотом [9, с. 24]. 
А саме сьогодні слід прислухатись до порад цієї чудової поетеси. Бо діти 

наші далеко відійшли від цього принципу. Працювати для них це звучить 

не гордо, а принизливо.  

Леся не минає жодної нагоди виховати в читача й інші позитивні 
якості: чесність, правдивість, доброту, завжди осмислених у світлі 
народної моралі [9, с. 24]. А також вчить молодого вихованця шанувати і 
берегти пам΄ятки старовини, що розповідають про життя далеких епох.  

Леся Українка стала фахівцем-педагогом. Її підручник, написаний 

рукою аматора, можливо ще мало відшліфований, можливо в ньому не 

було повної методики, але це було велике досягнення для тогочасної 
народної освіти.  

Леся дуже любила дітей. Із зворушливою увагою відзначає перші 
прояви самоутвердження юної особистості, здатність володіти собою. 
Діти дають натхнення батькам. А сімейне оточення з ранніх років 

впливає на дитину, спрямовує її виховання у той чи інший бік. 
Леся Українка не обмежувала свою педагогічну, навчально-виховну 

діяльність родинним колом. Вона прагнула нести знання трудящим. 
Вона глибоко розуміла, що найперше їх треба навчити читати, дати їм 

поняття про навколишній світ. Будучи тонким психологом, вона 

знаходить підхід до кожного свого учня. З великою повагою та 

психологічною проникливістю вона ставилася до дітей будь-якої 
національності, вбачаючи у них майбутнє народу. «Без повної щирості, 
дружньої підтримки і взаєморозуміння між учителем і учнем Леся 

Українка не мислила педагогічної діяльності [9, с. 67]. «Коли вчитель 

своїми ідейними переконаннями й моральними якостями є зразком для 

учнів, коли він веде своїх вихованців до високої усвідомленої мети, 



 

208 

Матеріали VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки 

поважає їхню особистість, то між учителем і учнем встановлюються 

відносини повного взаєморозуміння і глибокої любові» [9, с. 69]. 
 

Література 

1. Даденко М. Д. Історія педагогіки. Київ: Рад. шк., 1947. С. 249. 
2. Дмитрук В. Молодість Лесі. Спогади про Лесю Українку. Київ: Дніпро, 1971. С. 96. 
3. Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти. Київ: 

Освіта, 1997. 24 с. 

4. Косач–Кривинюк О. П. Полум’яне серце. Спогади про Лесю Українку. Київ: 
Дніпро, 1971. С. 52. 

5. Кримський А. Із спогадів щирого друга. Спогади про Лесю Українку. Київ: 
Дніпро, 1971. С. 168. 

6. Лисенко Г. З давнини. Спогади про Лесю Українку. К Київ: Дніпро, 1971. С. 288. 
7. Франко І. Твори в двадцяти томах. Т. 3. Київ: Держвидав укр. літ-ри, 1950. С. 253. 
8. Хлистун І. Г. Національне виховання в родинах української еліти (кінець XIX – 

початок ХХ століття): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уманський держ. пед. ун-т ім. 
Павла Тичини. Умань, 2006. 229 с.  

9. Шаповал І. В пошуках скарбів. Харків, 1965. С. 20. 
10. Шиманська І. Ф. Леся Українка про освіту та виховання». Київ: Рад. шк., 

1973. С. 93. 
 

 
УДК 821.161.2:257.2 

Павло СКАВРОНСЬКИЙ, 
директор Музею історії міста Бердичева,  м. Бердичів Житомирської області 

 

Елементи язичницької релігії  

у творі Лесі Українки «Лісова пісня» 
 

Леся Українка виросла, змужніла і стала поетесою в чарівних, 
казково-романтичних краях Полісся і Поділля. Із раннього дитинства 

вона чула багато народних казок, переказів, пісень, прислів’їв, приказок, 
бачила різноманітні обряди. Знаючи досконало історію і суть 

християнської релігії, а також її попередника – давньоруського 

язичництва, – змогла віднайти відмінності між ними. Побачила, що 

язичницькі вірування, незважаючи на жорстокі репресії з боку 

християнських релігійних реформаторів у Х–ХІІІ століттях, змогли 

вистояти і дійти до наступних поколінь [1, с. 14–16]. 
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Поетеса чітко розуміє, що в язичництві належить певне місце вірі, 
але ця віра не є сліпою та абсолютною. Чому? А тому, що вона базується 

на серці й розумі. Йде мова про пізнання світу в цілому, тобто вивчення 

Всесвіту й реальних космічних сил. Видно, що земля в цій системі є 

всього-на-всього тільки маленькою краплинкою гігантського світу й 

існує не сама по собі, а під могутнім впливом інших сил таємничого 

простору. Все перевіряється об’єктивною реальністю, яка існує 

незалежно від нас. Астрономічні, космічні та інші знання про 

навколишній світ, дані в образній, символічній формі, допомагають 

людині зрозуміти надто складні процеси. 
Леся гордилася, що належить до української нації – нащадка 

давньоруської народності або східних слов’ян. Пантеон язичницьких 

богів та ставлення до нього простих людей у неї асоціювався із ідеями 

свободи, демократії та соціальної справедливості. Особливо подобалася 

постановка питання про гідність і честь людини. Наші предки ніколи не 

принижувалися перед своїми богами, не стояли перед ними на колінах, 
не показували по-рабськи зігнуту спину і не цілували руки волхвам – 

духовним наставникам і жерцям. Розуміючи гігантські сили богів, тобто 

природи – сонця, вітру, води, вогню і т. д., – вони все-таки відчували 

духовну спорідненість із цими явищами і намагалися використовувати їх 

у своєму щоденному житті. Основне почуття до богів – це повага і любов 

до них і в жодному разі – не страх. Тому слов’яни жили своєю волею, 
водночас прагнучи узгодити цю волю із волею всемогутніх богів. 

Є підстави твердити, що Леся у формуванні та веденні свого 

геройського, подвижницького способу життя, своєї титанічної праці, яку 

можна зрівняти лише з подвигами легендарного Прометея, черпала сили 

саме в народних глибинах, які базуються на тих традиціях, які, немов 

естафета, передані нам із язичницьких вірувань. І філософія поетеси тут 

має гносеологічні корені. Тому фізична смерть розумілася нею лише як 

шлях переходу до інших форм життя. Героїчне життя і героїчна смерть тут 

є не чим іншим як тріумфальним ходом до нових, іще вищих життєвих 

рівнів. Так і сталося: Лесині діла, її невмирущі шедеври, сьогодні живуть у 

серцях нових поколінь. Живуть і житимуть в наступних століттях. 
Яскраво проілюстровано такі незаперечні істини у творі «Лісова 

пісня», написаному влітку 1911 року. Тут тісно переплелися фантазія 
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і дійсні, буденні життєві картини. Проза життя йде поряд із поетичними 

мріями, наповненими світлими, яскравими, тобто оптимістичними 

тонами. Добре видно головний конфлікт, який показується в 

протистоянні й різкій протилежності темно-жорстокого і романтично-
ідеалізованого світів. Перший світ має в собі риси насильства і 
користолюбства, другий – людяність (гуманізм), красу та любов. Ці два 

світи борються як всередині кожного з персонажів, так і між самими 

персонажами – фантастичними й реальними [1, с. 300]. 
Вражає не лише глибокий філософський зміст драми-феєрії, але й 

високі художньо-літературні її якості. Поетеса мала настільки 

багатющий конкретно-історичний та фольклорний матеріал і настільки 

володіла основами язичницької релігії і народними звичаями, що змогла 

написати цей твір всього за 10 днів. Переборюючи страшну хворобу, вона 

дарувала світові національний скарб [1, с. 299]. 
У драмі люди діють у взаємозв’язку з богами та їхніми помічниками, 

а також у конфліктних ситуаціях із силами темряви й зла. Царство 

язичницьких надприродних сил зображено у відповідності з уявленнями 

наших предків, тобто так, як воно викристалізувалося в уяві народу 

впродовж багатьох століть. І тут бачимо величезну глибину розуміння 

Лесею «Повісті минулих літ», де йдеться про стародавні вірування східних 

слов’ян [2, с. 62–64]. Видно, що в божественному таємничому світі 
панують звичаї й побут, які є надто схожими на людські відносини. 
Характери надприродних персонажів майже тотожні характерам простих 

земних людей. Поетеса, між іншим, вважає царство пантеону богів та їхніх 

помічників у різних сферах органічно єдиним із усією природою, в тім 

числі й з людським суспільством як частиною природи. Розвиваючи цю 

думку, вона твердить, що людина є водночас і активним перетворювачем 

навколишнього світу. Тут виявляються дві площини такого перетворення – 

корисна й шкідлива, навіть згубна. У «Лісовій пісні» ставиться питання 

про людську діяльність лише на благо як суспільству, так і для 

навколишнього природного середовища. Все, що завдає шкоди природній 

красі, природній гармонії, піддається критиці. Слід зазначити, що 

побудова драми-феєрії є співзвучною із язичницькими віруваннями. 
Це видно в тому, що кожній дії твору (а їх є три з прологом) відповідає 

одна пора року: прологу – весна; першій дії – весна в час її розквіту; другій 
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дії – пізня осінь. Можна провести аналогію із календарем 

давньослов’янських язичницьких свят: 1-го березня (за новим стилем 14) – 

перший весняний день; 21 березня – Масниця, або цілий тиждень свят 

весняного рівнодення, коли проводжають зиму й зустрічають весну; 
початок червня – Трійця, коли вшановують предків; із 6-го по 7 липня – 

свято літнього сонцестояння, коли розпалюються священні вогнища, 
через які стрибають учасники обряду (ознака родючості) (купальські 
ритуали надзвичайно любила Леся і часто брала в них активну участь); 
кінець липня – свято Перуна, яке було покликане виховувати в юнаків дух 

воїнів; пізня осінь – підсумки роботи урожайного року. 
Леся особливо підкреслювала божественну силу трьох природних 

явищ – вогню, води і процесів, які протягом року проходять у землі. 
Із цього випливає, що вона бачила в старослов’янських богах реальні 
сили природи. 

Із язичницької релігії представлена і частина персонажів «Лісової 
пісні»: Мавка Лісова, Лісовик, Водяник, Страшне Марище («Той, що греблі 
рве»), Русалка Польова, Русалка Водяна. Вони зображені у відносинах із 

людським суспільством і по-своєму реагують на його поведінку в 

природі. Мавка навіть вступає у близькі зв’язки, виражені у палкому 

коханні, із юнаком Лукашем і розділяє його трагедію. 
Мавка палко любить природне середовище і всіма силами прагне 

його зберегти. Доказів цьому є багато. Наведемо один, зв’язаний із 

намаганням Лукаша надрізати ножом стовбур берези і сточити сік. 
Мавка стрімко кидається на хлопця і хапає за руку: 

«М а в к а: Не руш! Не руш! Не ріж! Не убивай! 
Л у к а ш: Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі 

вточити соку з берези. 
М а в к а: Не точи! Се кров її. Не пий же крові з сестроньки моєї! 
Л у к а ш: Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? 
М а в к а. Я – Мавка лісова» [3, с. 95–96]. 
Як вірний і щиросердечний виконавець волі Всевишнього, лісова 

красуня пильно стоїть на сторожі не лише дерев, але й іншої рослинності 
лісу. Поетеса цим підкреслює, що дерево – язичницький символ життя. 
Ціла філософія пов’язана з деревом. Її зберегли і урочисто передали нам 

предки – слов’яни. За допомогою цього символу язичництво пояснювало 
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єдність і взаємодію трьох часів – минулого, теперішнього і 
прийдешнього. Стовбур дерева – наше сьогодення, його корені – час, 
який залишився позаду (наші предки, які пішли у Вічність), крона – наше 

майбутнє (нащадки: діти, внуки, правнуки...). 
У коренях дерева вбачаємо наших батьків і матерів, дідусів і бабусь, 

прадідів і прабабусь, а також усі покоління, які жили й діяли перед ними. 
Чим більше знатимемо про них, тим будемо достойніші зватися 

справжніми українцями. 
Та врешті-решт людський рід закінчується й розпочинається світ 

рослин і тварин. За ним – запахи, звуки, кольори, далі – нежива природа 

(камені, пісок, промені світла). Нарешті мають місце повітря, вода, 
вогонь, земля, металеві руди, інші дари земних надр. Насторожі усього 

цього стоять духи і боги. Мавка Лісова – одна із таких охоронців. Усе це 

недостатньо вичитати лише в книжках, але й усвідомити усім своїм 

єством. Ось чому так уперто й послідовно лісова красуня захищає дерево. 
Серед персонажів людського суспільства є також мудрі 

шанувальники й охоронці природи. Вони усім серцем і душею 

відчувають силу і благодать, які дає дерево. Так, дядько Лев, вислухавши 

репліку Мавки про його доброту, промовляє: «Хліб добрий, дівонько, а не 

людина. Але, щоправда, я таки вподобав породу вашу лісову. Як буду 

вмирати, то прийду, як звір, до лісу, – отут під дубом хай і поховають... 
Гей, дубоньку, чи будеш ти стояти, як сива голова моя схитнеться?.. Де-де! 
Ще й не такі були дуби, то й тії постинали... Зеленій же хоч до морозу, 
кучерявий друже, а там... чи дасть Бог ще весни діждати?» [3, с. 146]. 

Леся Українка, захищаючи природні багатства, водночас висуває 

ідею їх розумного та економного використання. Все повинно бути для 

блага людини, але при дотриманні екологічної рівноваги. Треба 

хазяйнувати так, щоб і самим щасливо прожити, і залишити добру 

спадщину для майбутніх поколінь. Персонаж драми – Русалка Польова до 

нестями любить землю, милується красою її плодів – як дикоростучих, 
так і вирощених людиною. Та її захоплення усім цим переходить 

нормальні межі і тому Мавка їй роз’яснює про справжнє призначення 

хлібних ланів. 
«Р у с а л к а  П о л ь о в а: Уже мене пошарпано, всі квітоньки 

загарбано, всі квітоньки-зірниченьки геть вирвано з пшениченьки!  
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Мак мій шаром червонів, а тепер він почорнів, наче крівця 

пролилася, в борозенці запеклася... 
... Ой гарненько! Косо моя! 
Косо моя золотая! 
Ой лишенько! Красо моя! 
Красо моя молодая!.. 
М а в к а: Твоїй красі вік довгий не судився, на те вона зроста, 

щоб  полягати. Даремне ти благаєш так мене, – не я, то інший хто її 
зожне» [3, с. 137–138]. 

Любов до землі та прагнення «в поті лиця» на ній працювати 

здавна притаманні українським селянам. Поетеса словами Русалки 

Польової висловлювала віковічне язичеське (старослов’янське) 
ставлення до землі як до матері. Дбайливе ставлення до ґрунтів та 

ефективні способи їхнього обробітку – запорука нашого щасливого 

життя. 
Поряд із землею, важливим нашим багатством є лісові масиви. 

У драмі діє персонаж, який ретельно охороняє їх. Це божественний 

господар, ймення, якому – Лісовик. Його ставлення до людини визначено 

тим, як вона поводиться у лісовому царстві. Особлива ненависть проймає 

його, коли бачить бездумне і безсоромне винищення дерев і тварин, яке 

ми нині називаємо браконьєрством. Поетеса вкладає в уста Лісовика як 

доброзичливі слова про дядька Лева – великого природолюба, так і слова 

ненависті до нечесних людей. Їх старий чарівник промовляє до Мавки: 
«Люблю старого. Там якби не він, давно б уже не стало сього дуба, що 

стільки бачив наших рад і танців, і лісових великих таємниць. Вже німці 
мріяли його, навколо втрьох постававши, обсягли руками – і ледве що 

стікло. Давали гроші, таляри биті, людям дуже милі, та дядько Лев заклався 

на життя, що дуба він повік не дасть рубати. Тоді ж і я на бороду заклався, 
що дядько Лев і вся його рідня повік безпечні будуть в сьому лісі. 

... всю силу лісову і водяну, гірську й повітряну приваб до себе, але 

минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля, – там жура 

тягар  свій носить. Обминай їх, доню: раз тільки ступиш – і пропала 

воля!» [3, с. 92, 95]. 
Вражає погляд Лісовика на казкові багатства дорученого йому 

Всевишнім для охорони неозорого царства. Вони звучать немов 
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божественна симфонія: «Вдяг ясен-князь кирею золоту, а дика рожа 

буйнії коралі. Невинна біль змінилась в гордий пурпур на тій калині, що 

тебе квітчала, де соловей співав пісні весільні. Стара верба, смутна береза 

навіть у златоглави й кармазини вбрались на свято осені» [3, с. 151]. 
Він, немов зіницю ока, оберігає це царство від посягання нечесних і 

ненажерливих зловмисників. Але щедро дозволяє чесним людям 

будувати житла та вести інше господарство. Як і Мавка Лісова, господар 

флори дбає про раціональне використання природних багатств. 
Водні багатства теж населені надприродними силами, які 

представляють Водяник і Русалка Водяна. Перший – втілення водної стихії, 
друга – палкий охоронець і краса водного царства. Незважаючи на те, що в 

язичницьких віруваннях Водяник є в цілому недобрим духом, Леся наділяє 

його багатьма позитивними якостями, як наприклад, піклування про 

рослинність болота, птахів, дітей-сиріт, берегові ґрунти тощо. 
Із благоговінням ставиться він до атмосферних опадів – джерела 

наповнення внутрішніх вод: «А мені, якби не помагав мій друг одвічний, мій 

щирий приятель осінній дощик, прийшлось би згинуть з парою!» [3, с. 86]. 
Кругообіг води в природі – явище, яке забезпечує значну частину 

життєвого процесу на землі. Тому поетеса наголошує, що й тут повинна 

бути розумною діяльність людини, щоб не порушити екологічної 
безпеки. 

Русалка Водяна понад усе цінує свободу. Ось її репліка Водяникові: 
«З якого часу тут русалки стали невільницями в озері? Я вільна! Я вільна, 
як вода!» [3, с. 83]. 

Поетеса понад усе цінувала волю і тому не лише Русалка, але й 

багато інших Лесиних персонажів уособили цю священну якість. 
У язичницьких віруваннях всі боги та їхні прояви (іпостасі) об’єднані 

в єстві Космічного Абсолюта Всевишнього, який не є абсолютним добром, 
а має в собі все: добро і зло, любов і ненависть, життя і смерть, творення й 

руйнацію. Він пильно контролює співвідношення добрих і злих справ, 
регулює їх. У структурі свого пантеону Всевишній дає людині можливість 

вибирати між злими і добрими богами, відкриває широкий простір для 

творення добра. Йому допомагають: Триглав (бог життєвого простору), 
Сварог (бог неба), Перун (бог грому, блискавки і захисників Вітчизни), 
Ярило (бог – покровитель сонця і Сонячної Системи), Даждьбог (іпостась 
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бога Сонця), Велес (бог мудрості, покровитель волхвів, поетів, домашніх 

тварин і тваринництва), Лада (богородиця, богиня краси і кохання) та 

інші. Іпостасями богів на землі і у водних багатствах у «Лісовій пісні» 

виступають Лісовик, Русалка, Мавка Лісова і т. д . 
У язичництві є також і надзвичайно злий бог – заклятий і одвічний 

противник Всевишнього та його іпостасей. У цій мерзенній силі 
сконцентровано брехню, обман, диявольські спокуси, ненависті та багато 

всіх-усіх інших бід. Немов вовк, надіваючи на себе різноманітні овечі 
шкури, він видає себе за різних добрих богів і спокушає людей на зло. 
Це так звана «віра в навпаки», коли правда підміняється неправдою, 
добро – злом, боги – диявольськими силами. Із метою заховати від 

людини знання про добро сатана намагається штовхнути її в площину 

зла, не дати їй права вибору між добром і злом. Замість істинних знань 

диявол підкидає людям так звану сліпу «віру», на гачок якої ловить душі 
нездатних логічно думати і використовує їх у нечестивих справах. 
Головні принципи сатани – «Розділяй і владарюй!», «Довіряй і не 

думай!», «Насолоджуйся благами, незважаючи на їхню природу і 
сутність!» тощо. 

Іпостасями сатани в «Лісовій пісні» виступають: «Той, що греблі 
рве», «Той, що в скалі сидить», Пропасниця, Куць. Ось як Водяник 

відкликається про «Того, що греблі рве»: 
«Та знаю, знаю! Нерідний він, хоч водяного роду. Зрадлива і лукава 

в нього вдача. Навесні він нуртує, грає, рве, зриває з озера вінок 

розкішний, що цілий рік викохують русалки, лякає птицю мудру, 
сторожку, вербі-вдовиці корінь підриває...» [3, с. 85]. 

І сам зловмисник не заперечує свою сатанинську природу:  

«З гір на долину біжу, стрибаю, рину! Місточки збиваю, всі 
гребельки зриваю, всі гатки, всі запруди, що загатили люди, – бо весняна 

вода, як воля молода!» [3, с. 81]. 
На вигляд він «молодий, білявий, синьоокий, з буйними і разом 

плавними рухами; одежа на йому міниться барвами, від каламутно-
жовтої до ясно-блакитної, і поблискує гострими золотистими 

іскрами» [3, с. 81]. Так поетеса підкреслює вміння цього сатанинського 

виродка перевтілюватися із глибокого, мерзкого вигляду в привабливий. 
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Саме ця здатність нечестивця допомагає йому обманути Русалку 

Водяну [3, с. 82–85]. 
Друга сатанинська іпостась, виведена поетесою, – «Той, що в скелі 

сидить (Марище)». Він завжди йде шляхом обману і лицемірства, 
створюючи ілюзії блаженства, спокою, відволікаючи людину від активного 

трудового життя, проповідуючи абсолютну бездіяльність і паразитизм. 
Поетеса вклала в уста цього мерзотника фальшиві обіцянки і поради, 
звернені до Мавки: «Я поведу тебе в далекий край, незнаний край, де тихі, 
темні води спокійно сплять, як мертві тьмяні очі, мовчазні скелі там стоять 

над ними німими свідками подій, що вмерли. Спокійно там: ні дерево, ні 
зілля не шелестить, не навіть мрій, зрадливих мрій, що не дають заснути, і 
не заносить вітер жодних співів про недосяжну волю; не горить вогонь 

жерущий; гострі блискавиці ламаються об скелі і не можуть пробитися в 

твердиню пітьми й спокою. Тебе візьму я. Ти туди належиш: ти бліднеш від 

огню, від руху млієш для тебе щастя – тінь, ти нежива» [3, с. 155]. 
На кожному кроці творять зло Куць («чортик-панич»), Пропасниця і 

Злидні. Нерідко вони тісно взаємодіють. Куць вихваляється шкодою, 
нанесеною ним людям: «Найкращі коні на смерть заїздив; куплять – знов 

заїжджу. Ще й відьму, що в чортиці побувала, гарненько попросив, щоб їм 

корови геть-чисто попсувала. Хай же знають! ... Не буде їм добра тепер у 

лісі! Вже тут навколо хати злидні ходять» [3, с. 161]. 
Однак слід зазначити, що й люди часто творили зло в природі: то 

збіжжя накладали впритул біля ставків і гниль із нього потрапляла у 

воду, то озеро «коноплями згидили», цінну деревину в лісі почали 

вирубувати, залишаючи за собою засмічені просіки і т. д. За це, словами 

Куця, поетеса твердить про покарання людині, яка виражена у формі 
нападок Пропасниці і Злиднів [3, с. 161]. Дійсно, природа жорстоко карає 

людину за грабіжницьке і недбале ставлення до її багатств. В цьому 

людська цивілізація за свою історію переконалася мільйони разів. 
Образи людей у творі тісно пов’язані з іпостасями язичницьких 

богів і казковою природою. Наприклад, дядько Лев викликає у Мавки 

надзвичайну повагу і довір’я, а його небіж Лукаш поєднується з лісовою 

красунею щирим коханням. Драма насичена людськими мріями, думами, 
приказками, піснями. У людських душах, як і в божественних персонажах, 
борються добро і зло, любов і ненависть, світло і темрява. 
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У «Лісовій пісні» поетеса проводить гуманістичні ідеї, 
використовуючи скарби не лише язичеської релігії, але й усієї народної 
творчості, чим сприяє збереженню і розвитку яскравих звичаїв наших 

далеких предків [4, с. 127]. Адже лише добре засвоївши все позитивне і 
життєстверджуюче з минулого можна впевнено і правильно творити 

сучасну культуру і підготувати її для передачі наступним поколінням. 
Леся Українка виступала на захист давньоруських традицій східних 

слов’ян, багато зробила для збереження величезних духовних скарбів 

язичницької релігії, багато з яких і досі живе у народних святах, обрядах. 
Цим вона значно посприяла поверненню багатьох сторінок народної 
історії, викривленої або взагалі заретушованої противниками 

язичництва і носіями сліпої, догматичної «віри». За це, як і за багато 

інших науково-літературних подвигів, їй Вічна Пам’ять і Слава! 
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У повідомленні висвітлений зміст головних соціально-культурних і видавничих 

проєктів Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени 

Пчілки у 2021 році – році Лесі Українки. Подані відомості про авторів вступних статей 

до бібліографічних посібників, виданих бібліотекою. Йдеться і про діяльність 



 

218 

Матеріали VІ Всеукраїнських Косачівських педагогічних читань,  
приурочених 150-річчю від дня народження Лесі Українки 

бібліотеки з розподілу тиражу 14-томного академічного видання творів Лесі 

Українки, наданого Українським інститутом книги для територіальних громад та 

окремих бібліотек області. 

Ключові слова: соціокультурні, видавничі проєкти, буклет, біобібліографічний 

покажчик, пам’ятники Лесі Українці, пам’ятні дошки, онлайн-конкурс, озеленення 

території біля пам’ятника Олені Пчілці. 

 

Початок ювілейного року Лесі Українки для Волинської ДОУНБ 

імені Лесі Українки був позначений активною діяльністю з завершення 

розпочатих у 2020 році видавничих проєктів. Саме в перші дні січня 

побачив світ у видавництві «Терези» (м. Луцьк) біобібліографічний 

покажчик «Леся Українка на сторінках періодичних видань Волині 
(1945–2020)». Упорядник видання – Алла Понагайба, завідувачка відділу 

краєзнавчої роботи книгозбірні. Покажчик включив 1530 позицій. 
Передмову «Леся Українка. Геніальна й актуальна» люб’язно згодилася 

написати Надія Гуменюк, відома українська письменниця, лауреат премії 
Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки, заслужена журналістка 

України. Надія Павлівна – автор значної кількості статей про Лесю 

Українку та родину Косачів, опублікованих під час її роботи у часописах 

«Народна трибуна», «Віче». Цінності означеному виданню додали і 
публікації у вигляді додатків статей, розміщених у «Календарях 

знаменних і пам’ятних дат Волині» у 2010, 2012, 2020 рр. (автори Марія 

Чашук, Катерина Волох, Наталія Пушкар, Віра Комзюк). 
З року в рік бібліотека має безпосередню причетність до виходу 

«Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині на 2021 рік» 

(упорядники  – Євгенія Ковальчук, Алла Понагайба), який включив 

2 статті, що стосуються Лесі Українки та її дослідників. Це – статті вже 

згаданих М. Чашук, К. Волох «25 лютого 2021 року – 150 років від дня 

народження Лесі Українки (1871–1913) – української письменниці, 
поетеси, драматурга, громадської діячки» та Людмили Завади «1 липня – 

125 років від дня народження В. Ф. Покальчука (1896–1983) – 

українського діалектолога, краєзнавця, педагога».  

У перед’ювілейні дні лютого науковцям книгозбірні вдалося 

завершити роботу над буклетом «У камені, мармурі і бронзі» (пам’ятники 

і пам’ятні дошки Лесі Українки на Волині, в Україні, світі). До цього 

подібного досвіду у бібліотекарів не було. Тож авторам – завідувачеві 
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відділу літератури з питань мистецтва Олені Курило та провідному 

бібліотекареві Інні Ковальчук довелося немало попрацювати. Були задіяні 
і можливості використання інтернет-ресурсів. Укладачі зібрали 

інформацію про 40 пам’ятників та 16 дощок, якими вшанована пам’ять 

про видатну поетесу. Передмову підготувала Людмила Стасюк. 
На етапі додрукарської підготовки до виходу перебуває ще одне 

напрацювання краєзнавців бібліотеки – бібліографічний покажчик 

«Я житиму сльозою серед співів», який, по суті, є продовженням 

попереднього, виданого 2001 року, до 130-річчя від дня народження Лесі 
Українки. У посібнику буде поданий увесь масив інформації про книги та 

публікації, що з’явилися впродовж 20 років на Волині та за її межами. 
Автор передмови – Алла Георгіївна Диба, відомий дослідник-лесезнавець 

(м. Київ). 
У лютому проведена літературна година, заголовком якої 

послужили слова «Ой чи так красно в якій країні, як тут на нашій рідній 

Волині». У розмові про непересічне значення спадщини Лесі Українки 

для сучасників взяла участь письменниця Надія Гуменюк та заслужена 

вчителька України, громадська діячка, учасниця дисидентського руху в 

Україні 60-х років ХХ століття Олеся Ковальчук. У режимі «вільного 

мікрофону» поетичні шедеври Лесі Українки виконували слухачі 
університету 3-го віку Людмила Кирилкіна, Тамара Трохимович. Власні 
поезії декламували Галина Фрончко, Лариса Волошенюк. 

Значного резонансу на Волині та в соціальних мережах набуло 

проведення онлайн-конкурсу серед бібліотечних працівників на краще 

знання творчості Лесі Українки «Леся Українка: квітка на долоні 
вічності». Особливістю творчого змагання стала надзвичайна його 

масовість – у ньому взяли участь 186 робіт у 3-х номінаціях: «Відео-
презентація», «Віртуальна виставка», «Декламація». Урочисте підбиття 

підсумків відбулося в стінах бібліотеки 20 квітня. Переможцям були 

вручені почесні грамоти та сертифікати на придбання книг для своїх 

бібліотек. Слід підкреслити, що проведення конкурсу стало можливим 

завдяки консолідації зусиль управління культури, з питань релігій та 

національностей облдержадміністрації та громадської організації – 

Волинського обласного відділення Української бібліотечної асоціації. 
Про зміцнення наукового потенціалу книгозбірні свідчить і те, що 

на науковій конференції на базі Колодяжненського музею-садиби Лесі 
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Українки 25 лютого бібліотека була представлена трьома виступами: 
Понагайби Алли, завідувачки відділу краєзнавчої роботи на тему: «Леся 

Українка на сторінках періодичних видань Волині (1945–2020 рр.) – 

краєзнавча бібліографія Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки»; 
Рибачук Наталії, заступниці директорки з питань інформатизації «Леся 

Українка: про життя і творчість мовою інтернету»; «Між двома ювілеями 

(соціокультурні проєкти Волинської державної обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені Олени Пчілки в 2016–2020 роках)» – Стасюк 

Людмили. 
Бібліотека в рамках діяльності державної установи «Український 

інститут книги» у 2021 році здійснює розподіл 14-томного академічного 

видання творів Лесі Українки. Всього отримано 28 комплектів, які 
розподілені між 3 обласними бібліотеками та 22 територіальними 

громадами. Головна бібліотека отримала 4 комплекти, які розподілені 
між відділами: зберігання основного фонду (депозитарій), читальних 

залів, краєзнавчої роботи, інформаційно-бібліографічний. Вже надійшли 

комплекти до обласних бібліотек, книгозбірень Нововолинська, 
Ківерець. 

Із нагоди 108-ї річниці від дня смерті Лесі Українки (1 серпня) 
передбачається проведення презентації видавничих проєктів бібліотеки. 
А 29 червня – в день 172-ої річниці від дня народження Олени Пчілки 

буде проведена літературна година, присвячена постаті Володимира 

Феофановича Покальчука, який заклав базу лесезнавчих досліджень на 

Волині. 
У 2021 році минає 10 років від спорудження та освячення 

пам’ятника Олені Пчілці. Плануємо разом із обласною організацією 

НСП України провести годину пам’яті Олени Пчілки у день 91-их роковин 

її смерті 4 жовтня. 
Порушене клопотання дирекцією бібліотеки перед Луцькою 

міською радою і отримано позитивну відповідь щодо висадження квітів 

біля пам’ятника за кошти підприємства «Парки і сквери». 
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«Творчість Лесі Українки, – писав свого часу один з її критиків 

Р. Задеснянський, – буде ще довго невичерпним джерелом свіжих думок 

для нашого народу, і значення її буде все більше зростати в міру 
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підвищення рівня національної свідомості та культури українського 

народу» [17, с. 4]. 
Драматичні поеми Лесі Українки – явище феноменальне не лише в 

українській літературі, а й рідкісне навіть у контексті найвищих 

досягнень світового словесного мистецтва. Одначе так сталося, що 

художню цінність цього явища ми усвідомили лише в останні роки.  

Апофеозом творчості письменниці стала написана влітку 1911 року 

драма-феєрія «Лісова пісня» [13, с. 52]. Проте у літературознавстві 
минулих десятиліть досить часто було відсутнє правильне її 
трактування. Змінилася ситуація з проголошенням незалежності, 
прийшла нова ера в оцінці твору, побачили світ цілі низки праць, 
досліджень творчості Лесі Українки, зокрема і драматургії. Та серед усієї 
когорти доробків ми повинні вибрати лише ті, які заслуговують уваги 

нашої сучасної школи, відповідають вимогам сьогодення.  

Якщо говорити про методику вивчення в 10-му класі «Лісової пісні» 

Лесі Українки, то передусім слід відзначити, що є велика кількість праць, 
присвячених особливостям роботи над цим твором. Проте і до сьогодні є 

ряд недоліків, характерних для вивчення драми в школі. 
Так, досить часто драма-феєрія вивчається як цікава романтична 

казка. Увага учнів і вчителя зосереджується на фабулі – історії кохання 

Лукаша і Мавки, а проблематика, естетично-філософський зміст твору 

не розкриваються або висвітлюються вкрай поверхово. Потрібно 

пояснити учням, що «Лісова пісня» це не казка, а саме драма, бо вона 

містить не прямолінійне протиставлення добра і зла, а дуже своєрідне, 

непросте художнє відображення складних проблем людського 

буття [20, с. 35]. У своїх листах до матері поетеса писала, що дуже 

переживає не за «провал» драми, а за перетворення мрії в бутафорію. 

Ці застереження на адресу майстрів сцени такою ж мірою стосуються і 
вчителів-словесників.  

Часто аналіз «Лісової пісні» багато втрачає від того, що драма 

вивчається відірвано від життя та інших творів поетеси, зокрема «Віла-
посестра», «Як я люблю оці години праці», «Калина», вірші, присвячені 
Сергію Мержинському.  

Також чимало вчителів без належної підготовки задають учням 

прочитати драму самостійно й одразу після цього розпочинають 
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її  аналіз. Досвід підказує, що «Лісова пісня» – один з тих творів, до 

читання яких учнів треба підготувати. І лише після цього та 

коментованого колективного читання в класі прологу й першої дії 
можна задавати самостійно дочитувати драму. У такий спосіб словесник 

введе учнів у ту психологічну та казково-фантастичну атмосферу, у якій 

живуть герої твору.  

На вивчення «Лісової пісні» за програмою рівня стандарту 

відведено 4 години, саме вони повинні стати душевним святом для 

вчителя й учнів. Цей твір належить до тих, які залишають найглибший 

слід у юних душах. Він робить справжній «переворот» у їхній свідомості, 
облагороджує поведінку, взаємини між хлопцями й дівчатами, утверджує 

здорові морально-етичні ідеали, глибоко народне розуміння краси в 

людині й природі, розкриває чарівність і багатство рідного слова, 
народної творчості. Цей твір – своєрідна художня енциклопедія з 

народознавства, тому його глибоке вивчення в школі важко переоцінити 

для справи духовного і національного відродження. 
«Діти п’яти-шести років, – пише Іван Драч, – затамувавши подих, 

слухають «Лісову пісню», але і тридцятилітніх загадковий світ цього 

Лесиного шедевра манить незвіданими глибинами». На думку поета, 
шкільні програми лише готують читача до справжнього розуміння 

творів Лесі Українки. А щоб учні сягнули глибин «Лісової пісні», треба 

особливу увагу в методиці вивчення твору приділити підготовчому 

етапу, під час якого донести до свідомості учнів такі найважливіші 
думки [5, с. 127]. 

Тільки великий талант може у фантастичній казці висловити 

стільки загальнолюдського і реального, що читаючи її думаєш: це – не 

казка, а висока трагедія.  

У листі до Ольги Кобилянської Леся Українка писала: «Хтось має 

істину в серці, огонь в душі. Се, може, не дає щастя, але дає щось більше і 

вище ніж щастя, щось таке, чому назви немає в людській 

мові» [12, с. 32]. 
Ось цією висотою людського духу, яку важко висловити, і 

наповнила поетеса свою драму-феєрію «Лісова пісня» – філософський 

твір, який утверджує великі і вічні істини, дає відповіді на питання, що 

споконвічно хвилюють людство: 
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– У чому сенс людського життя? Коли воно може вважатися 

повноцінним? 
– Яка вона, справжня любов?  
– Роль мистецтва у житті і його джерела. 
– Людина і природа. Взаємозв’язок між ними.  
Необхідно акцентувати увагу учнів на тому, що в різні часи по-

різному, залежно від історичної епохи і світогляду, відповідали люди на 

ці питання. Пробує це зробити і Леся Українка у своїй драмі-феєрії, але 

відповідь знайде лише той, хто вдумливо прочитає цей твір, серцем і 
розумом заглибиться в його зміст. Наше завдання – допомогти у цьому 

учням.  
На першому уроці слід ознайомити учнів з історією створення 

«Лісової пісні», символічністю назви та жанровою специфікою твору. 
За типом він може бути уроком-дослідження. У хід заняття можна 

включити і театралізацію прологу та уривку І дії драми-феєрії, виступи 

учнів-літературознавців про написання шедевру, згадки про драму у 

листах письменниці та відгуки сучасників.  

Разом з дітьми потрібно з’ясувати, що «Лісову пісню» породила не 

тільки туга Лесі за Волинню, а й глибоке почуття патріотизму та 

тогочасна суспільна атмосфера, яка в багатьох аспектах перекликається 

із сучасною. Духовний стан творця «Лісової пісні» в час її написання 

передано в книжці М. Олійника «Дочка Прометея». Його дуже рідко 

використовують словесники, а бажано, щоб жоден не обминув.  

А ось ще одна думка. «У Лесиній «Лісовій пісні» нема ні одного 

персонажа, ні одної мелодії, щоб були мені не знайомі, – пише у спогадах 

сестра поетеси Ольга Косач-Кривинюк, – все те мої давні знайомі 
поліські, все те я чула і знала ще в Колодяжному. Для мене немає 

найменшого сумніву, що здогади різних літературознавців про те, під 

яким впливом Леся написала свою «Лісову пісню», марні, бо написала 

вона її, як каже в листі до матері, тому, що затужила за рідними 

волинськими лісами і за всіма тими істотами, що ними заселяла ті ліси 

уява старих і молодих волиняків – поліщуків, Лесиних приятелів дитячих 

і юнацьких літ» [22, с. 33].  

До цього можна додати ще й те, що майже кожен рядок у «Лісовій 

пісні» має фольклорну основу, що вся вона зіткана з казок, легенд, 
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заклинань ворожінь, а ліси, озера, села (Запруддя, Скулин, Колодяжне, 
урочище Нечимне) рідної Волині» [16, с. 20].  

Доцільно дати учням можливість зайнятися пошуковою та 

дослідницькою роботою, вивчаючи епістолярну спадщину поетеси, що 

дає можливість зрозуміти мотиви та причини написання твору. 

Слід зазначити, у якому фізичному і психологічному стані писала 

поетеса свою лебедину пісню, і що створення цього шедевру потрібно 

вважати подвигом. Саме з цією метою можна провести позакласне 

заняття з української літератури на тему: «Лісова пісня» – шедевр. 
Чому?» 

Звичайно, наголосимо на тому, що на творчість Лесі Українки мав 

вплив норвезький письменник Кнут Гамсун, який написав твір «Пан», 
співзвучний з «Лісовою піснею», у 1894 р. – це на 17 років раніше від 

драми поетеси. Хоча вплив цей був не безпосередній, а віддалений, тому 

що вибір жанру твору – драма-феєрія – це вплив радше Моріса 

Метерлінка, якого Леся обожнювала, хоч і виступала у своїх статтях 

проти модерну, але в душі була прихильницею і шанувальницею 

багатьох письменників-модерністів [19, с. 21]. 
Нерідко у шкільній практиці вчителі намагаються зміст «Лісової 

пісні» донести до учнів за допомогою театральної сцени, кіно чи 

телеекрану. Проте ці засоби можуть бути лише допоміжними. Найглибше 

десятикласники освоюють зміст драми у процесі колективного 

коментованого читання, яке відкриває широкий простір для розвою 

їхньої уяви, не звужує її сценічним втіленням. У цьому не раз доводилося 

переконуватися, помічаючи велику розбіжність між уявним і сценічним 

образом Мавки.  

Після підготовчого етапу йде емоційне освоєння твору як цілого 

або, як кажуть філософи, етап конкретного споглядання, під час якого 

почуття, переживання, асоціативне мислення учнів в сукупності творять 

конкретну емоційну основу, що стане ґрунтом для дальшого 

поглибленого осмислення твору, його аналізу і синтезу. Що ж до «Лісової 
пісні» Лесі Українки, то цей етап в наших учителів-словесників охоплює 

кілька моментів.  

У бесіді про фольклорно-фантастичних персонажів драми 

ознайомлюємо учнів з давніми уявленнями народу про світ природи 
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і взаємини з нею. Діти мають відчути, що кожен створений народною 

уявою міфічний образ сповнений великої мудрості, моралі і поезії. 
Так, в образі маленьких озлоблених на людей істот з каганчиками – 

потерчат – народ втілив свій гнівний осуд аморальності тих матерів і 
батьків, які умертвляли своїх маленьких, часто ще ненароджених діток. 
Лісовик, Водяник утілюють у собі порядок, гармонію у природі, 
утверджують її закони, за порушення яких природа жорстоко карає. 
Є в природі і стихійні, руйнівні сили («Той, що греблі рве», Перелесник 

і ін.), але їх менше [7, с. 307]. 
Після ознайомлення з дійовими особами драми учні під 

керівництвом словесника починають колективне коментоване читання 

прологу і першої дії. За можливості читання найвагоміших сцен доцільно 

провести в ролях (заздалегідь підготувавши), зокрема розмову Мавки з 

Лісовиком від слів: «Як я довго спала» до – «Се так колись і вітер 

пропаде». У процесі читання бажано звернути увагу на художню красу 

окремих уривків, заохочувати учнів до аналізу. 
Другу і третю дію учні читають самостійно вдома, а в класі 

проводиться бесіда з елементами коментованого читання за системою 

проблемних запитань заздалегідь складених учителем.  
Завершальний етап освоєння твору – це його поглиблене 

осмислення, це аналітико-синтетична робота, у якій переважає синтез. 
Цей етап охоплює узагальнення спостережень над композицією драми-
феєрії, її образною системою та художньою майстерністю. Крім цього, 
слід запропонувати учням на основі пережитого й передуманого у 

процесі вивчення «Лісової пісні» сформулювати висновки – відповіді на 

проблемні питання, які порушила поетеса у своєму творі [22, с. 34]. 
Для вивчення драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» 

пропонуємо цикл уроків на такі теми: «Леся Українка “Лісова пісня”. 
Жанрова специфіка, композиція, сюжет, символіка назви твору»; «Мавка. 
Хто вона: ідеал, символ чи мрія?»; «Людина і природа. Дядько Лев, мати, 
Килина – реальний світ “Лісової пісні”»; «Міфологічний світ “Лісової 
пісні”. Філософські погляди Лесі Українки. Неоромантизм у творі». Для 

позакласних занять можна використати такі теми: «Драматургічна 

майстерність “Лісової пісні”. Мова твору»; «Лукаш. Хто він? Реальний чи 

алегоричний образ?»; «Неоромантичне двосвіття “Лісової пісні” Лесі 
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Українки»; «Всесильний Пан полює в серці людини…» (За творами 

“Лісова пісня” Лесі Українки та “Пан” Кнута Гамсуна)»; «Леся Українка 

“Лісова пісня”. Не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись» тощо.  

За типом ці заняття можуть бути як традиційної, так і 
нетрадиційної структури: уроки-дослідження, дискусії, семінари-
дослідження, комбіновані, бінарні, вільного спілкування, інтегровані та 

інші. Можна використовувати і проблемні семінари за такими темами: 
1. Які міфічні герої і фантастичні події зображені в драмі-феєрії 

«Лісова пісня»? Чи є цей твір казкою для дітей? 
2. Які композиційні паралелі супроводжують історію кохання 

Мавки і Лукаша? 
3. Що символізує образ зрубаного дуба?  
4. Які слова, вчинки Лукаша ви вважаєте нешляхетними?  
5. За що лісова Мавка отримала дар Божий – безсмертну людську 

душу? 
6. Яким було Мавчине кохання ? [20, с. 35]. 
Обов’язковим у процесі вивчення твору є і засвоєння системи 

певних теоретичних понять, таких як: драма-феєрія та її особливості, 
статистичні та сюжетні ситуації, колізія, інтрига, ідеал, символ, мрія, 
значення назв міфологічних істот у фольклорі та інтерпретація їх 

драматургом, драма та її особливості як літературного роду та як жанру, 
реалізм, алегорія та ін. Крім цього, учні повинні дізнатися про історію 

написання «Лісової пісні», згадки про неї у листуванні (пошукова робота 

учнів-літературознавців), символізм назви твору, реальний та 

міфологічний світ драми-феєрії (виступи етнографів, географів, 
літераторів), відгуки про літературний твір (виступи критиків). 

На уроках можна використовувати найрізноманітніші види роботи: 
бесіди з учнями, тестовий контроль, «мозкові атаки», виступи 

дослідників, літературознавців, критиків, етнографів, географів, дискусії, 
діалоги з літературними героями, рольові ігри, вирішення проблемних 

запитань, слово вчителя, анкетування, театралізації, ігри.  

Зазвичай інсценізують окремі сцени з 1–3-ї дій і обов’язково сцену 

прологу. Це готує десятикласників до прикінцевого спареного уроку-
семінару «Проблематика та ідейний зміст драми», допомагає зробити 

правильні висновки між дійовими особами драми-феєрії. 
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Використання ігрових матеріалів на уроках є незаперечним фактом 

активізації освітнього процесу, посилення інтересів учнів до вивчення 

теми. Гра створює необхідну емоційну атмосферу, без якої неможливе 

якісне засвоєння матеріалу. Окрім цього, вона є також допоміжним 

засобом контролю учнівських знань. Пропонуємо ігри, які можуть бути 

використані не тільки в урочний час, а й під час проведення 

різноманітних позакласних заходів: бліц-турніри, кросворди («Пригадай 

зміст «Лісової пісні»), вікторини («Впізнай героя драми за цитатою», 
«Відгадай слово», «Хто і про кого говорить?»), тести та ін. 

Пропонуємо після вивчення твору використовувати і творчі 
завдання: складання сценок (характеристик героїв), кросвордів, планів 

аналізу твору, написання творів-мініатюр на одну з обраних тем:  

– Зумій «… своїм життям до себе дорівнятись…» 

– «Не зневажай душі своєї цвіту…» 

– «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! 

Я маю в серці те, що не вмирає» [18, 46], творів-роздумів («Якби я 

був Лукашем…»), творів-продовжень («Як склалася б, на мою думку, доля 

героїв твору, якби Лукаш і Мавка залишилися разом?»). 
Часто традиційне оформлення теми творчої роботи не викликає в учнів 

цікавості, а тим паче позитивних емоцій. Це сприймається як обов’язок. 
А ось розкрити тему у формі листа подрузі чи у формі щоденникового 

запису старшокласники заохочуються одразу, тому такі форми роботи 

потрібно практикувати [4, с. 21]. 
Отже, вивчаючи драму-феєрію «Лісова пісня» у школі слід звертати 

увагу на її глибоко-філософський зміст, а не на казковий сюжет, провести 

сумлінно підготовку до сприймання твору та коментоване читання 

перших дій. Слід звернути увагу десятикласників на ті «великі і вічні 
істини», які відкриває Леся Українка у своєму шедеврі, з’ясувати історію 

створення драми, джерела її написання (фольклор, міфологію, світові 
сюжети тощо); обов’язково після аналізу твору показати драму у театрі 
або у записі, чи самим театралізувати твір. Оскільки для вивчення 

«Лісової пісні» дається кілька уроків, учитель-словесник має змогу 

використати всі можливі методи і форми роботи для успішної 
інтерпретації цього твору, тобто з’ясування основної ідеї: «Ні! Я жива! 
Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає…». Вона, поза 
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сумнівом, пов’язана з інтересом до художнього світу автора, з 

вихованням естетичного сприйняття, виступає підґрунтям художньо-
естетичної активності, позитивної мотивації у навчанні.  
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«Любитівський ліцей імені Лесі Українки» Ковельського району  

 

На гостини до Лесі 
 

(до відзначення 150-річчя від дня народження Лесі Українки 

в ЗЗСО І–ІІІ ступенів «Любитівський ліцей імені Лесі Українки») 
 

        Ні! Я жива! Я буду вічно жити!  

        Я в серці маю те, що не вмирає. 
Леся Українка 

 

25 лютого 2021 року виповнилося 150 років від дня народження 

Лесі Українки – видатної української письменниці, перекладачки, 
фольклористки, громадської діячки. 

Задля популяризації та вшанування творчості письменниці в ЗЗСО 

І–ІІІ ступенів «Любитівський ліцей імені Лесі Українки» були проведені 
тематичні виховні заходи, приурочені цій ювілейній даті. 
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У музеї Лесі Українки, який 

функціонує при нашому навчальному 

закладі, діє експозиція, яка висвітлює 

життєвий і творчий шлях Лесі 

Українки. Вона складається з таких 

тематичних розділів: «Родина 

Косачів», «Найрідніший край для мене 

Волинь», «Любов до великого 

Кобзаря», «Сторінки великої дружби», 

«Останні роки життя», «Вічно жива». 
Макети «сірого» та «білого» 

будиночків, які знаходяться в музеї, 
виготовили власноруч учні нашої 
школи. 
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Педагоги ліцею систематично використовують матеріали музею під 

час навчально-виховного процесу.  

Цього року на базі музею були проведені такі виховні заходи: 
літературна вікторина «Що ми знаємо про Лесю Українку?», флешмоб 

«Поетичні хвилинки від Лесі Українки», усний журнал «Ми горді, що 

землячка – наша!», літературний вечір «Вічна у віках», поетичний 

марафон «Довго щирими сими словами до людей промовлятиму я», 
конкурс читців поезій «Звучи, Лесине слово!», конкурс на кращу творчу 

роботу «Я в серці маю те, що не вмирає!»,  конкурс малюнків «Лесин 

дивосвіт», екскурсії «Шляхами геніальної землячки». 
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Активними учасниками конкурсу малюнків за творами Лесі Українки 

стали учні 5–7 класів. Вони із задоволенням відтворювали улюблених 

героїв на папері або ж малювали пейзаж, який припав до душі.  

Діти, яких особливо схвилювало Лесине слово, долучилися до 

творчого конкурсу. 
Учениця 5 класу Оксана Панасюк відгукнулася про нашу землячку 

такими поетичними рядками: 
Мужня Українка! Ти любила свій край, свій народ, 

Ти впевнено йшла до мети, тамуючи гнів, долаючи біль, 

Хоча на твоєму шляху так багато було перешкод! 

Ти вчиш мене жити, творити, плекати, 

У хвилини жалю не впадати у відчай, 

А вірити в себе, боротися й перемагати. 

Твоє слово і гостре, і ніжне 

І пораду всім дасть, і розраду, 

І підніме на бій у час грізний, 

І надію у серце вселяє. 

А Владислав Романюк, учень 7 класу, написав їй лист. 
Люба Лесю! 

Я народився в мальовничому селі Любитів, що на Волині. Тут зробив 

перші кроки, тут проминуло моє дитинство, тут живуть мої батьки, 

рідні, друзі. Це місце є дуже дорогим для мене, бо це – моя Батьківщина.  

Ще зовсім малим я побував у с. Колодяжне, яке знаходиться 

неподалік від мого рідного, і відвідав будиночки, у яких ти колись жила. 

Мені здавалося, що я чув звуки фортепіано, мелодії ніжні слова, тихі 

задушевні розмови та щирий дитячий сміх… 

А з яким захопленням я слухав розповіді екскурсовода про твоє 

бажання зустрітися з лісовою красунею – Мавкою! Саме про неї згодом ти 

напишеш свій найкращий твір. 

Волинь стала для тебе рідною. Де б ти не була, завжди зі щемом у 

серці згадувала цей край, бо він давав тобі силу, наснагу, віру.  

З болем та жалем читаю твої рядки: 

Прощай, Волинь! Прощай, рідний куточок! 

Мене від тебе доленька жене, 

Немов од дерева одірваний листочок… 

Так, прощатися з рідною домівкою завжди важко. 
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Я відчуваю нестримну гордість, що маю таку землячку.  Мені приємно, 

що наш волинський край  неодноразово надихав тебе  на створення 

безсмертних творів, які житимуть у серцях людей не одного покоління. 

Наполегливо й завзято готувалися діти і до шкільного  конкурсу 

читців «Звучи, Лесине слово!». Кожен із учасників прагнув проявити свої 
акторські та декламаторські здібності.  

Охочі мали можливість переглянули відеофільми «Цікаві факти про 

Лесю Українку», «Наша Леся», «Леся Українка».  

Учасники гуртка «Художня обробка деревини» (керівник Михайло 

Шевчук) напередодні підготували подарунки музею. Це портрети Лесі 
Українки, створені власноруч. 

Юні екскурсоводи ознайомили учнів 5–11 класів з життєвим і 
творчим шляхом Лесі Українки, також нагадали присутнім, що наше село 

Любитів знаходиться за 4 км  від Колодяжного,  до якого родина Косачів 

переїхала 1882 року. Лесі було 11. Навколишня природа одразу ж 

зачарувала дівчинку, а цей мальовничий край став для неї уособленням 

України. 
Цікавими та пізнавальними були й розповіді про те, що в Любитові 

проживала родина повітового ковельського лікаря Миколи Дмитровича 

Короткевича, з якою  Косачі були в приязних стосунках. Тому завжди, 
коли вони приїжджали на відпочинок до нашого Любитівського озера 

разом із друзями, родичами, відвідували Короткевичів.  

У Колодяжненському музеї знаходиться картина художника 

Олексія Данне «Волинський пейзаж». На ній зображене Любитівське 

озеро, у якому Леся любила купатись і навіть його перепливала.  

Товаришували Косачі й із Зінаїдою та Модестом Левицькими, які 
теж проживали в Любитові. З Модестом Пилиповичем (лікарем, 
письменником)  вони підтримували зв'язок протягом усього життя.  

На станції Любитів  працював знайомий Косачів Пильчиков, який 

познайомив 15-річну Ларису з 18-річним Максимом Славинським. Деякі 
дослідники вважають його першим коханням поетеси. Разом вони 

перекладали з німецької «Книгу пісень» Генріха Гейне. Свої ніжні 
почуття Леся уклала в рядки ліричних віршів, присвячених 

Славинському: «Сон літньої ночі», «Горить моє серце», «Стояла я і 
слухала весну», «Хотіла б я піснею стати».  
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Екскурсійна робота допомогла дітям краще зрозуміти світоглядні 
принципи, поетичний талант Лесі Українки. 

Надзвичайно приємно та зворушливо, що до святкування ювілею 

письменниці долучилися й колишні учні школи. Михайло Петрович 

Шевчук (нині педагог ліцею) подарував музею медаль, яка була 

випущена з нагоди 100-річчя від дня народження нашої землячки. 
Нею його було нагороджено за перемогу в  конкурсі «Юні художники». 

А Вікторія Войтюк написала поезію, на створення якої її надихнули 

твори Лесі Українки. 
Під нічною літньою зіркою, 

Серед шуму дерев і сюрчань цвіркунів, 

В лісі, що за найближчою гіркою, 

Чутно спів лісових чаклунів. 

Там між вербами Мавка танцює, 

І лунає там Лесина пісня… 

А русалка тих потай цілує, 

Хто узліссям гуляє допізна. 

Там рядки оживають давнішні, 

Ті, що Леся дбайливо складала 

В рими-думи, драми та вірші – 

Саме ті, про які я згадала. 

І у спогадах образ ясніє 

Жінки тої, що в стократ сильніша! 

Попри муки, її душа не чорніє, 

Бо добріша від нас і мудріша ... 

... Поміж тінями сільської садиби 

Її постать тендітна видніє, 

Що дбайливо виводить, без хиби 

Кожне слово, що в часі міцніє... 

Учні та педагоги школи тримають постійний зв’язок з музеєм Лесі 
Українки, що в с. Колодяжне.  Уже традицією стали щорічні екскурсії в це 

дороге для кожного українця місце.  

Ім’я Лесі Українки овіяне всенародною любов’ю та шаною. 
Найвидатніша дочка свого народу виразила його кращі риси: високу 

гідність, мужність, незламність у боротьбі за волю, правду, честь.  
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Збулися пророчі слова поетеси, мовлені устами Мавки: 
Будуть приходити люди,  

Вбогі й багаті, веселі й сумні,  

Радощі й тугу нестимуть мені, 

Їм промовляти душа моя буде… 
 

Література 

1. Фонди Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. 
 

 
УДК 821.161.2.09Українка(477.53) «387» 

Марина ФЕДОРОВА, 
завідувач відділу краєзнавства, Полтавська обласна універсальна  

наукова бібліотека імені І. П. Котляревського, м. Полтава 

 

Ювілейний рік Лесі Українки на Полтавщині  
 

Йдеться про різні форми роботи з нагоди відзначення 150-річного ювілею 

письменниці у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені 

І. П. Котляревського. 

Ключові слова: Полтава, ОУНБ ім. І. П. Котляревського, експрес-виставка, 

мистецько-педагогічні читання, екологічна година, автограф, відеопроєкт. 

 

Україна на державному рівні вшановує 150-річний ювілей 

української письменниці, перекладачки, культурної діячки Лесі 
Українки. Полтавська ОУНБ ім. І. П. Котляревського, як головна 

регіональна книгозбірня, яка є потужним інформаційним, культурно-
науковим та дозвіллєвим центром, спільно з науковцями, викладачами, 
студентами, школярами, письменниками, митцями, журналістами, 
представниками громадськості та творчих спілок долучається до 

ювілейних заходів. Зокрема, бібліотекарями Полтавської ОУНБ 

ім. І. П. Котляревського організовані та проведені мистецько-педагогічні 
читання, тематичні виставки, поетична година, виставка естампів 

(21 репродукція), інші заходи, присвячені творчій та культурно-
громадській діяльності Лесі Українки.  

Бібліотека залюбки співпрацює з науковцями Полтавського 

краєзнавчого музею імені В. Кричевського. Установа надає музейникам 
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як бібліографічну інформацію, так, власне, і книжки з фонду для 

створення музейних експозицій. Остання у часі співпраця відкрила всім 

полтавцям унікальний культурний артефакт – автограф племінника Лесі 
Українки – Василя Кривинюка – на книзі Ольги Косач-Кривинюк «Леся 

Українка: хронологія життя і творчості» (Нью-Йорк, 1970). Книга 

зберігається у Канадсько-українському бібліотечному центрі, видання до 

якого надходять від української діаспори. Автограф атрибутовано 

відомою дослідницею біографії Лесі Українки та родини Косачів загалом, 
головною хранителькою фондів Архіву-музею УВАН у США Тамарою 

Скрипкою. Аби оприлюднити цінну знахідку на широкий загал 

бібліотекарі відділу краєзнавства спільно з Олесею Миколаївною 

Васецькою, старшим науковим співробітником Науково-дослідного 

експозиційного відділу історії пізнього середньовіччя та нової історії 
Полтавського краєзнавчого музею імені В. Кричевського (саме вона 

віднайшла автограф і отримала підтвердження про його достовірність), 
провели захід – експрес-виставку однієї книги «Невідомий автограф»: 
до 150-річчя від дня народження Лесі Українки.  

Упродовж лютого у відділі мистецтв відбулась серія заходів, серед 

яких варто виокремити мистецько-педагогічні читання «Леся Українка. 
Імпресія Життя», підготовлені спільно з кафедрою початкової освіти, 
природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання ПНПУ 

ім. В. Г. Короленка. Життєпис видатної персоналії у своєму виступі 
розкрила Юлія Павленко (кандидат педагогічних наук ПНПУ 

ім. В. Г. Короленка). Учні Полтавського міського багатопрофільного 

ліцею № 1 ім. І. П. Котляревського теж долучилися до мистецької 
частини заходу (у віртуальному форматі). Відео-відгуки та свої 
ілюстрації до творів Лесі Українки надіслали юні художниці Анастасія 

Сугак («Конвалія», «Сон літньої ночі», «Стояла я і слухала весну», 

«Прийшла Весна»); Софія Чугуєвець («Твої листи завжди пахнуть 

зов’ялими трояндами», «Лісова пісня»); Анна Сітнікова («Портрет Лесі 
Українки»). Завітала на захід вчителька та класний керівник учениць – 

Вікторія Гайдамака, яка привітала присутніх із Днем рідної мови і 
продекламувала оптимістичну поезію Лесі Українки «Contra spem spero». 

Відома своєю унікальною технікою fumage художниця Ольга Сьомка 

презентувала ілюстрацію до поезії «Конвалія». Родзинкою заходу стала 
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прем’єра літературно-театральних читань 

від театру-студії «Лайк» (режисерка 

Наталія Тимощук). 
У зв’язку з пандемією коронавірусу, 

бібліотека була змушена частково 

перебудувати свою діяльність. Деякі 
заходи перейшли в онлайн формат. Так, 

було проведено онлайн-презентацію 

відеопроєкту «Лесине слово й сьогодні 
лунає: відеочитання» та очно-дистанційну 

зустріч бібліотекарів та педагогічних 

працівників закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти з науковими 

співробітниками Гадяцького історико-краєзнавчого музею «Лесиними 

стежками (Леся Українка і Полтавщина)».  

Учасники відеопроєкту «Лесине слово й сьогодні лунає» поділилися 

своїм досвідом співпраці з бібліотекою. Серед них: Оксана Кравченко, 
письменниця, член Національної спілки журналістів України; Марина 

Зінюха, начальник відділу зв’язків з громадськістю УПП в Полтавській 

області; Олег Пустовгар, регіональний представник Українського 

інституту національної пам’яті в Полтавській області; Дмитро Жучков, 
учень 7-го класу Полтавської ЗОШ № 37. Головна бібліотекарка відділу 

краєзнавства Ганна Дідусенко зробила повідомлення про перебування 

Лесі Українки в Полтаві у 1903 році. Змістовною і цікавою була розповідь 

Євгенії Олексіївни Євтушок, заступника директора з наукової роботи 

Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки. Пані Євгенія розповіла про заходи 

ініційовані та реалізовані саме їхнім закладом. А директор КЗ «Гадяцька 

публічна бібліотека імені Лесі Українки» Ольга Володимирівна Красюк 

розповіла присутнім про урочистості, які відбуваються в Гадячі, і про 

вшанування бібліотекою пам’яті великої поетеси, чиє ім’я вона носить. 
Загалом відеопрезентація сприяла цікавому і змістовному спілкуванню 

між земляками видатної поетеси, які проживають на Волині та 

Полтавщині. 
Очно-дистанційна зустріч «Лесиними стежками» об’єднала науковців, 

бібліотекарів, музейників та освітян. Про приїзд Лесі Українки на відкриття 



 
 

239 

ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ В РОДИНІ КОСАЧІВ. ФЕНОМЕН ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

пам’ятника Івану Котляревському в Полтаві говорила Н. А. Климко, 
завідувач відділу обслуговування користувачів Полтавської ОУНБ 

ім. І. П. Котляревського. Цікаву доповідь «Європейськість Лесі Українки як 

особистості та письменниці» підготувала С. В. Ленська, доцент кафедри 

української літератури ПНПУ ім. В. Г. Короленка. «Леся і Гадяччина» – так 

назвали віртуальну екскурсію співробітники Гадяцького історико-
краєзнавчого музею – Н. Д. Судакова, директор музею та М. П. Рахмун, 
старша наукова співробітниця, з якими бібліотека вийшла на онлайн 

зв’язок. Бібліографічний огляд книжкової виставки «Квітка 

Драгоманівського роду» провела Ганна Дідусенко, головний бібліотекар 

відділу краєзнавства Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського. 
У рамках Всеукраїнського року Лесі Українки та Міжнародного дня 

лісу (17 березня) працівники відділу документів із природничих та 

аграрних наук провели еколого-поетичні години «Ботанічна мандрівка 

зеленим гаєм Лесі Українки» та «Квітковий поетичний віночок Лесі 
Українки». Активну участь у проведенні заходу взяли знані полтавські 
природознавці Олена Халимон та Віктор Самородов, викладачі кафедри 

селекції і насінництва Полтавського державного аграрного університету 

Алла Баган, Оксана Четверик, Світлана Юрченко, які завітали зі 
студентами-першокурсниками факультету агротехнологій та екології. 
Студенти залюбки декламували «квітчасті» вірші поетеси, а також 

довідалися про пристрасну любов Лесі Українки до рослин, до 

відображення їх краси і ніжності в поетичному слові. Доповненням до 

заходу стали видання, представлені на книжково-ілюстративній 

виставці «Світ рослин у саду поезій Лесі Українки».  
Ювілейні заходи тривають. Полтавська обласна універсальна 

наукова бібліотека імені І. П. Котляревського й далі популяризує 

творчість Лесі Українки, адже вся її спадщина пронизана любов’ю до 

України. 
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Ірина ЩУКІНА, 
завідувачка науково-дослідного відділу з вивчення життя  

та творчості Лесі Українки, Музей видатних діячів української культури, м. Київ 

 

Історії про меморіальні речі  

як джерело пізнання й виховання 

 
Йдеться про досвід використання в екскурсійній практиці Музею Лесі Українки 

м. Києва історій про меморіальні речі родини Косачів та інших осіб. Така форма 

викликає пожвавлений інтерес відвідувачів, є джерелом різнопланової тематичної 

інформації, зокрема мало відомої, як про самі речі, так і про їхніх власників, а також 

має виховне значення. 

Ключові слова: музей, експонат, меморіальні речі, родина Косачів. 

 

Екскурсанти наших днів приходять до меморіального музею не 

тільки за спеціальним зрізом знань, але, одночасно, й за певним 

спектром вражень. Такий інтерес часто озвучують словами «побачити 

генія з людським обличчям». Вони бажають почути те, чого не пишуть у 

підручниках чи популярних дописах, розміщених в інтернеті, оглянути 

атмосферні інтер’єри й ексклюзивні експонати і віддають перевагу 

формам, які б не нагадували традиційні. 
 Оселя родини Косачів у Києві по вул. Саксаганського, 97 (колишня 

вул. Маріїнсько-Благовіщенська, 97), де вони мешкали протягом 1899–
1909 рр., за численними відгуками гостей музею, донині зберігає 

правдивість минувшини й особливу енергетику меморіальності, тож 

природно виконує роль «порталу» довіддалених сторінок історії. 

http://www.m-kaleidoscop.ltava.org/
https://library.pl.ua/
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Безперечно, таку винятковість нашої експозиції науковці цінують і 
враховують у своїй роботі, ретельно відбирають, що і в якій формі краще 

подати певній категорії відвідувачів. 
Усі ми знаємо, що сучасна молодь має інше мислення й інше 

сприйняття в порівнянні з попередніми поколіннями. Вона здатна 

швидко засвоювати й накопичувати інформацію, стисло і конкретно 

висловлювати думки, проте помічаємо втрату інтересу до процесу 

пізнання, до читання, звуження кола зацікавлень, не тривале 

фокусування уваги, зниження здатності до аналізу і творчого мислення, 
врешті-решт прослідковується тенденція до падіння загального 

культурно-освітнього рівня. Науковці твердять, що кількість людей з 

кліповим мисленням (його ще називають піксельним, калейдоскопічним, 
мозаїчним, колажним, фрагментарним) «швидко збільшується та 

підходить до критичної точки, після якої почнуться незворотні зміни у 

свідомості інших людей та суспільстві в цілому», тобто «виникають 

ризики втрати творчої культурно-генеруючої здатності цілих 

поколінь» [1]. Ці глобальні проблеми відчуваються й у музейній 

практиці: зменшується кількість по-справжньому зацікавлених 

екскурсантів з багажем знань і культурно-естетичних вражень. 
Спостерігаємо, як завершують свою роботу педагоги-ентузіасти 

старшого покоління, що з року в рік приводили своїх учнів та студентів, а 

на зміну їм не приходять такі ж ентузіасти з молодої генерації. Тож 

науковці музею постійно шукають способів наповнення екскурсії 
цікавими маловідомими фактами, які б не тільки збільшували 

поінформованість, але й надихали, пробуджували розуміння 

виключності генія, почуття захоплення ним, гордості за те, що такі 
особистості були в історії України, підштовхували до роздумів про те, як 

можна вдосконалювати себе, виховувати своїх дітей і т. ін. Шукають і 
різних варіантів подачі матеріалу, щоб уникнути відвертого повчально-
виховного звучання. 

В одному з них ми активно звертаємось до історій експонатів, що 

складають основу нашої музейної колекції, – меморіальних речей родини 

Косачів. Пишаємося тим, що наші фонди багаті на такі реліквії. Ці історії-
дивертисменти можуть бути більшими чи меншими за обсягом, у 

залежності від обставин, або вибудовуватись у низку історій, об’єднаних 
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загальною канвою екскурсії. Взагалі музей є скарбницею матеріальних 

свідчень історії, а меморіальні експонати – скарбницею свідчень про 

людей, яким ці речі належали. Меморії Косачів дають можливість 

дізнатися про нюанси з життя родини, про які не пишуть у підручниках, 
адже вони стосуються їх щоденного приватного життя, смаків, 
вподобань, пріоритетів, звичок, взаємин… Прості ужиткові речі, 
світлини, автографи, книжки складають досить виразне уявлення про 

їхнього власника, презентують добу, в яку він жив. Але сокровенне все ж 

лишається таїною, адже експонати мовчать. Стежинка до «порталу» 

історії відкривається завдяки розповіді екскурсовода, його знанням і 
спостереженням, набутим за роки заглибленого вивчення різноманітних 

джерел, через особливу емоцію, адже робота з першоджерелами 

пробуджує неповторне почуття епохи і меморіальності.  
Наведемо два приклади «нанизування» фактів, що можуть 

одночасно скласти розгорнуту історію експоната і розповісти про його 

власника, дати опосередковану характеристику іншим особам чи подіям 

минулого.  

У меморіальній квартирі Косачів експонується стереоскоп, яким 

активно користувався Михайло Косач. Представляючи пристрій, схожий 

на сучасні 3D окуляри, який, за свідченням Ізидори Косач-Борисової, 
був у родині ще з кінця ХІХ ст., і розповівши про те, як саме ним 

користувалися, варто згадати про наукову діяльність старшого брата 

Лесі Українки і подивувати екскурсантів, адже: паралельно з Рентгеном 

він винайшов апарат з х-променями; предметом дисертації М. Косача 

було вивчення природи рідких кристалів, які широко 

використовуються у гаджетах наших днів; до того ж він закладав перші 
метеорологічні станції на Харківщині і конструював обладнання для 

них. Особливим виховним моментом послугує і згадка про Михайла 

Косача-літератора. Завдяки маминій науці (яку проходив разом з 

сестрою Ларисою), він протягом всього життя писав невеликі прозові 

твори і друкував їх під псевдонімом Михайло Обачний. Про його новелу 

«Хмара» Іван Франко згадував як про «стилістичний фейєрверк» [2, с. 478] 
і відзначав: «<…> мова прекрасна. Ми, галичани, не швидко до такої 

дійдем» [2, с. 491]. Тож у цій розповіді додаються і штрихи до портрету 

Олени Пчілки. 
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Розповідаючи про фонограф, що експонується в кімнаті Лесі 
Українки, недостатньо представити тільки сам пристрій (його технічні 
характеристики і приклади використання звукозапису в шоколадних 

сувенірах й іграшках завжди викликають величезний інтерес). 
Цей експонат є німим свідком історії про фольклористичну експедицію 

1908  р., організовану письменницею та її чоловіком К. Квіткою 

(сам  фонограф належав Миколі Аркасу). Розпочати цю історію можна 

ліричним епізодом вінчання подружжя Квіток в липні 1907 р. і згадкою, 

що Леся Українка в ті дні востаннє була в цій київській оселі Косачів. 

А далі – вирок лікарів весною 1908 р. і, власне, організація, проведення і 
результати експедиції. Ця інформація є у вільному доступі. Важливо, що 

і як подати. Думаю, варто без надмірної патетики, мовою фактів 

говорити про високу громадянську свідомість Лесі Українки, її 
ваговитий внесок у збереження унікальних зразків української 

культури та надзвичайну скромність, адже вона спонсорувала 

експедицію, приховавши власне ім’я, хоча сама відчувала фінансові 

проблеми. Таке рішення було прийняте з розумінням, що життя її 
недовге і конче потрібно подбати про наукову фіксацію зникаючого 

мистецтва кобзарів для майбутніх поколінь, для ствердження, що 

самобутня культура України існує. Такими були її пріоритети. 

Спеціального коментаря потребує і короткий фрагмент звучання голосу 

письменниці (42 секунди), що зберігся на одному з фонографічних 

валиків і представлений в інтернеті, про нього часто запитують. 

Цей запис був лише технічною пробою, а не намаганням Лесі Українки 

уславити себе і залишити його нащадкам, через що вона навмисне 

покреслила восковий валик, завдавши шкоди звучанню. Подібні 

приклади вияву майже забутих нині чеснот підносять генія, нагадують 

про існування високих моральних і духовних цінностей на противагу 

теперішній тотальній самозакоханості і самопіару.  
Під час екскурсії неможливо розказати все, головне – зацікавити і 

дати поштовх до пізнання. Важливо також скласти уявлення про те, 
якою за своєю сутністю була видатна особистість, що було притаманне її 
епосі, тоді відвідувач зможе критично оцінювати різного ґатунку 
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інформацію і відчувати міру достовірності й коректності матеріалів, які 
йому будуть траплятися.  
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Леся Українка, яку називають геніальною дочкою українського 

народу,  гордістю нації та красою, духовним вождем української 
інтелігенції, народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському 

під ім’ям Лариса Косач.  

Народження в освіченій родині, дружні стосунки з іншими 

родинами української інтелігенції, наполегливість матері до домашнього 

навчання та запрошення найкращих приватних вчителів, жага до знань 

та самоосвіти, затишок та взаєморозуміння у сім’ї сприяють 

становленню Лесі Українки як людини, яка не лише вміє та знає, але й 

готова ділитися своїми знаннями, допомагати, аналізувати, знаходити 

вирішення з складних ситуацій, сприяти змінам на краще, рости і 
розвиватись. У всьому цьому і народжується письменниця як педагог, 
критик тогочасної системи освіти, дитяча письменниця, авторка 

підручників, перекладачка, репетитор. 
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Її мати – українська письменниця Олена Пчілка, сестра Михайла 

Драгоманова; батько – юрист, освітянин, меценат, член «Старої 
громади».  Леся Українка була другою дитиною у сім’ї Косачів, всього у 

сім’ї було п’ятеро дітей: старший за неї  брат Михайло та молодші – 

Ольга, Оксана, Микола та Ізидора Косачі. Батьки дали всім дітям вищу 

освіту. Михайло – професор математики і фізики Харківського 

університету. Ольга – лікар, закінчила Петербурзький медичний 

інститут, Оксана, Микола, Ізидора навчалися в Київському 

політехнічному інституті. 
Мати вчила дітей  цінувати  та поважати людей. Діти Косачів, 

спілкуючись і товаришуючи з селянськими дітьми, вчились розуміти їхнє 

життя і працю, проймались їхніми турботами. Вони ніколи не виділялися 

серед сільських ровесників ні одягом, ні поведінкою. 
У чотири роки Леся навчилася читати, в п’ять – грати на роялі, у 

вісім – писала вірші. Поетичні здібності Лесі Українки виявилися дуже 

рано. У 12 років вона вже друкувалася в журналах. Написала загалом 

понад 100 власних віршів. Саме в Луцьку  написала свій перший вірш 

«Надія». Вже в перших її творах  відчуваються ознаки справжнього 

таланту. Цьому сприяло родинне оточення сім’ї Косачів, яка 

підтримувала тісні зв’язки з багатьма письменниками і діячами 

культури. Серед них були М. Старицький, І. Франко, М. Коцюбинський, 
М.  Лисенко, О.  Кобилянська. В цей же час Леся захворіла на 

туберкульоз кісток, через що довелося назавжди залишити заняття 

музикою. Самостійно вивчила 11 мов. Знання десятка мов мотивує 

Лесю Українку вивести рідну українську мову на найширші світові 
дороги. 

Розуміючи, що у вихованні підростаючого покоління вирішальне 

значення має дитяча література, Леся Українка активно працювала над 

її збагаченням. Вона є авторкою багатьох поезій та казок для дітей, у 

яких виявляла глибоке знання дитячої психології. Писала 

високохудожні твори для дітей і про дітей,  майже всі були вперше 

надруковані у виданнях для дитячого читання. Її поезії тісно 

пов’язані  з  природою як джерелом пізнання, в яких перемагає 

життєстверджувальний настрій. 
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 Більшість своїх робіт письменниця публікувала за кордоном – 

Берліні, Дрездені, Празі, Відні. Основними джерелами творчості Лесі 
Українки стали її власні переживання. Завдяки їм в українській поезії 
з’явилися надзвичайно прекрасні за глибиною ліричності, душевного 

драматизму і психологізму твори.  

Джерелом знань були книги й тільки книги, а також захоплювалась 

вишиванням, нерідко бралася за малювання, до якого мала неабиякий 

хист. А з приходом весни Леся займалась найулюбленішим  заняттям – 

вирощуванням квітів. 
Велику роль у формуванні світогляду Лесі Українки відіграв її 

дядько – Михайло Драгоманов, якого Леся Українка вважала своїм 

«духовним дядьком», ідеями якого дуже захоплювалася, до його порад 

прислухалася. М. Драгоманов  працював на посаді професора у 

Софійському університеті і Леся мала мрію побачитися з дядьком. 
Незабаром її мрія здійснюється, Леся Українка приїздить до нього у 

Болгарію, де прожила більше року. Вона багато читає в  дядьковій 

бібліотеці,  часто засинала в бібліотеці, спілкується з Михайлом 

Петровичем, обговорюючи з ним різні питання. 
Адже саме родинне оточення має найбільший вплив на формування 

особистості, бо саме у ньому формуються «засадні світоглядні орієнтири, 
первинні моделі людської поведінки, персональні нахили та звички, коло 

життєвих зацікавлень і вподобань. Воно є тією територією, своєрідною 

малою сценою, на якій людина випробовує власні творчі сили, робить 

перші кроки в дорогах великого життя» [6, 143]. 
Духовність, людяність, ідеї гуманізму як дієві механізми, які можуть 

врятувати світ та людство, стають наріжним каменем поезії та 

драматургії письменниці. Сенс людського буття Леся Українка ще з 

ранніх творів вбачала у гуманістичному ідеалі розвитку людини, яка є 

особистістю та бореться з існуючими суспільними негараздами, відстоює 

національні інтереси та національну гідність власного народу. Людина і 
природа, людина і праця, самоусвідомлення людини та її вираження у 

боротьбі за кращі суспільні умови та кращу долю людства стають 

важливими для формування людини нового типу, яскравим 

представником якого була й сама Леся Українка. Нелегкі умови 
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особистого життя поетеси теж сприяли тому, що людяність, духовність 

були для неї найважливішою складовою особистості, формуючи тип 

людини, яка втілює ідеали національної самосвідомості та одночасно 

здіймається до загальнолюдських ідеалів гуманності. 
Леся Українка була талановитим творцем власного життя за 

законами художньої творчості. Її світобачення формується в контексті 
гармонійного синтезу особливостей модерністських типів творчості, на 

противагу тенденційності в літературній творчості, яка панувала 

наприкінці ХІХ ст. У своїй життєтворчості Леся Українка у першу чергу 

сповідує оптимізм. 
Поетеса вважала, що митець не має опускатись до рівня народу, 

його обов’язок піднімати народ до свого рівня, вести за собою, 
запроваджуючи і поширюючи освіту. Займаючи активну громадянську 

позицію, незважаючи на хворобливість, вона всіляко сприяла цьому, 
наприклад, складаючи каталог бібліотеки, список світової літератури 

для перекладу українською. 
Творчість Лесі Українки має невичерпну глибину. До осмислення її 

життєвого і творчого шляху зверталися і будуть звертатися науковці в 

Україні та закордоном, вона і дотепер не втратила свого художнього і 
суспільного звучання. 
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