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Міністерство культури та інформаційної політики України

Проєкт до 150-ої річниці
від дня народження

Київ, 2021
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Проєкт «Леся Українка: 150 імен» в Українському домі розгортається
довкола питання про те, як дивитися на іконічну постать Лесі Українки
з позиції сучасності, відкинувши шаблони, ідеологічні шати й радянську
цензуру. Що ми справді здатні побачити? Бо, як відомо, зв’язку між тим,
що ми бачимо, і тим, що знаємо, бракує визначеності.
В історичних умовах кінця XIX — початку XX століття письменниця
прокладала свій шлях і художніми засобами у власних текстах, і у полі
перекладацької, фольклористичної та громадської діяльності. Образ
Лесі Українки закарбувався у свідомості й підсвідомості кожного з нас
ще зі шкільних часів, адже саме вона належить до пантеону українських
класиків, до його вищої сходинки, поруч із Тарасом Шевченком
та Іваном Франком. Винятковий статус в українській культурі Леся
Українка здобула своєю колосальною різноплощинною роботою. Однак
безумовний авторитет і національне визнання письменниці не означає,
що її творчий доробок ми справді зрозуміли.
У межах проєкту погляд зосереджено насамперед на постаті
Лесі Українки як людини, що провадить інтенсивне життя, відповідає
за свої вибори та усвідомлює «своє власне». Ядром виставкової частини
стали архівні матеріали, предмети, приватні фотографії та листування.
Разом ці історичні свідчення дають змогу наблизитися до розуміння
її особистих уподобань і розчарувань, зацікавлень і страхів. Ба більше,
наблизившись до них упритул та відчувши ефекти присутності, які вони
здатні породити, ми можемо розділити одне з одним відомі всім нам
загальнолюдські переживання.
До експозиції, розміщеної на трьох поверхах Українського дому,
увійшло близько 200 творів та артефактів, які надали понад 20 музейних
інституцій з усієї України. Живописні та графічні роботи, ілюстрації
й афіші, скульптури та фотографії представлено в тематичних залах, де
наріжні питання звучать окремими голосами. Серед них: «Лінія життя»,
«Образ», «Особисте», «Акценти», «Ілюстрації», «Гра», а також спільний
простір театру, книжок і дискусій.

Любомир Медвідь. Леся Українка
1981, картон, левкас, темпера
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького

С.4 Ольга Косач і Леся Українка
Ялта, кінець 1897 — початок 1898
Музей видатних діячів української культури

Вочевидь, «Леся Українка. 150 імен» є лише частиною масштабної
оповіді про письменницю. Водночас виставка стає ревізією нашого
ставлення до неї з перспективи сьогодення. Кожна з фокус-тем підсилює
одна одну. А разом із прокладеними маршрутами в експозиції вони
пропонують ключі до глибшого дослідження особистості Лесі Українки,
яке може розпочати або продовжити кожен / кожна з нас.

8

ОСОБИСТЕ

9

дружба

Леся Українка як людина: подорожі та листування,
романтичні захоплення та дружби, фотографія та мода.
Дедалі частіше постать Лесі Українки розглядають не під хрестоматійним ракурсом.
Цей погляд поступається місцем Ларисі Косач як людині, що провадить інтенсивне
інтелектуальне і творче життя. Вона тонко відчувала й захищала особистий простір,
а також чітко розмежовувала приватне та публічне.
Водночас завдяки збереженому епістолярію та фотографіям, а також романтичним
сюжетам, смакам щодо моди й побуту Лариса Косач відкривається як вітальна, «еластичноуперта» (як вона сама себе характеризувала) людина — жінка-для-себе. Інтонації листів дають
змогу наблизитися, наскільки це можливо, до її особистих переживань. Коли читаємо,
то дізнаємося і про страхи письменниці («Коли подумаю тільки, що я такого друга маю
втратити», писала вона в листі до Ольги Кобилянської про Сергія Мержинського), і про
творчі екстази, і про занепокоєння якістю видання її творів, і про стан її здоров’я (листи
рідним і друзям).
Світлини із зображеннями Лесі Українки не менш промовисті, якщо уважно придивитися до
стилю одягу, постави й погляду письменниці, який вдалося зафіксувати та зберегти до наших днів.

дитинство

Епістолярій дає змогу простежити стосунки Лесі Українки
з колом її спілкування: з родичами, письменниками та
письменницями, політиками, культурно-громадськими
діячами й діячками. На різних життєвих етапах деякі
з них стають для неї близькими друзями й подругами,
із якими вона ділиться враженнями про те, що читає,
пише, відвідує та переживає.
Ольга Кобилянська (1863–1942) — письменниця,
літературна критикиня, перекладачка; близька приятелька
Лесі Українки. Письменниця кілька разів гостювала
в Кобилянської у Чернівцях. У листуванні Лесі Українки
й Ольги Кобилянської виробилася особлива мова
інтимних звірянь і жіночої приязні. Обидві були
активними діячками феміністичного руху й авторками
альманаху «Перший вінок».
Людмила Старицька (в одруженні Черняхівська)
(Людя, 1868–1941) — українська письменниця, культурногромадська діячка, перекладачка, мемуаристка, авторка
історичних драм, зокрема «Гетьман Дорошенко»,
«Іван Мазепа», феміністичної п’єси «Крила», членкиня
Центральної Ради; донька й помічниця Михайла
Старицького, подруга Лесі Українки. У 1930 році
звинувачена у приналежності до так званої Спілки
визволення України (СВУ), засуджена умовно. Удруге
арештована в 1941 році, померла дорогою на заслання.

Лариса Косач та Ольга Кобилянська
Чернівці, 1901. Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Маргарита Сидоренко (із дому Комарова) (1870–1929) — подруга Лесі Українки з дитячих літ; мешкала
з родиною в Одесі.

Раннє дитинство Лариси Косач минало
переважно в Колодяжному. Враження від
волинської природи, звичаїв і селянського
побуту відтворено в її листах і текстах. Батьки
сформували нові освітні умови для своїх дітей,
зокрема організували домашнє навчання
з учителями та складання іспитів у київських
гімназіях екстерном. Звісно, на формування
зацікавлень Лариси вплинуло середовище
близьких родичів, друзів батьків та інтерес
її матері Олени Пчілки до народної творчості
й етнографії. Із самого дитинства Лариса
займалася музикою. Її першою вчителькою була
тітка Олександра Косач, а згодом вона навчалася
гри на фортепіано в Ольги О’Коннор, дружини
Миколи Лисенка. У домі Косачів діти брали
участь у постановках у домашньому театрі,
в якому грали різні ролі. На роковини Шевченка
діти вчили й декламували вірші.

Олександра Судовщикова (в одруженні Косач) (1867–1924) — перекладачка, письменниця (псевдонім —
Грицько Григоренко); приятелька Лесі Українки, батько Олександри був другом Михайла Драгоманова.
Брала активну участь у роботі «Плеяди», на початку ХХ століття була діячкою Товариства захисту
працюючих жінок. У 1893 році стала дружиною Михайла Косача, старшого брата Лесі Українки.
Після смерті чоловіка оселилась у Києві, де працювала в суді, згодом учителювала в Гадячі.

подорожі

Лариса та Михайло Косачі
Київ, 1881.
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Жук-скарабей — сувенір, привезений із Єгипту
(подарунок Миколи Охріменка, учня письменниці)
Поч. ХХ ст. Музей видатних діячів української культури

Леся Українка відвідувала багато
різних країн: від Італії та Німеччини
до Єгипту і Грузії. Гостювала у друзів
і близьких, а також їздила до лікарів
на регулярні консультації, операції
та лікування. Усе це уможливило
ознайомлення письменниці з різними
культурами. У більшості міст, де вона
бувала, Леся Українка знаходила час
відвідувати світові музеї, театри
й бібліотеки.
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захоплення

побут

У житті Лесі Українки було кілька романтичних історій. Із Максимом Славинським
вона познайомились у 15 років і разом перекладала Гейне. Близька дружба єднала
її зі студентом університету Святого Володимира Нестором Гамбарашвілі. До свого
«дорогого друга» Сергія Мержинського їздила в Мінськ і біля його ліжка писала драму
«Одержима», коли він помирав у неї на очах. У 1907 році
Леся Українка одружилася з Климентом Квіткою.

Уявити побут родини Косачів можна за численними фотографіями, мемуарами й листами, а також
збереженими садибами в Колодяжному та в Києві. Відомо, що в основному колодяжненському будинку
була спальня господарів, їдальня, дитячі кімнати, робочий кабінет Петра Косача, комірчинa для зберігання
одягу, а також кімната з бібліотекою. На ділянці були два флігелі («білий» i «сірий»), а ще льох для
зберігання овочів і фруктів та окреме місце з льодом, де в теплу пору року охолоджували м’ясо й молочні
продукти. Із листів Ольги Косач дізнаємося деталі буднів у Колодяжному, що минали в заняттях, обіду
після них (не пізніше 14-ої години), прогулянок, читання та чаювання (близько 19-ої години). На Різдвяні
й Великодні свята в родині готували характерні для полтавського й поліського регіонів страви. Також
листування привідкриває залученість Лариси Косач до побутових справ. Так, у листі до сестри Ольги
в 1895 році письменниця цікавилася, «чи треба увесь сир ховати для нас, чи можна частину продати,
бо його багато оддушується», та запитувала про «рецепти повидел яблук і слив, спосіб маринування слив
і грушок». Із відповіддю просила не баритися, бо «грушки вже лежать в погребі (все надзвичайно раптово
поспіває цей рік), а сливки от-от будуть трусити». І перепрошувала, що її лист вийшов сухим
і «хозяйственным».

Зліва направо: Ольга Косач,
Леся Українка, Сергій
Мержинський; на копиці: Ольга
Косач, Олександр Драгоманов,
Ізидора Косач
Гадяч, 1898. Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України

фотографії

Фотографія як вид мистецтва ставала дедалі популярнішою в Європі впродовж
усього ХІХ століття. А фотографування було одним із видів дозвілля серед
заможних людей, до того ж доволі дорогим, хоча ціни на світлини варіювалися
залежно від розміру знімка й кількості людей, які позували перед об’єктивом.
Відомо, що родина Косачів відвідувала фотосалони. Перший фотопортрет Лариси
Косач було зроблено в Києві у віці приблизно шести чи семи років. Згодом
15-річна письменниця постала в українському вбранні на світлині Франца
де Мезерa, одного з найпопулярніших тогочасних київських фотографів, який
працював у власному ательє на Хрещатику. У 1890-х серед усіх членів родини
Косачів почав фотографувати брат Лесі Українки, Михайло. Це стало одним
із його пристрасних захоплень, яке згодом дало змогу зібрати сімейний фотоархів.
На сьогоднішній день уціліло 18 фотопортретів письменниці.

Сергій Мержинський (1870–1901) — близький друг Лесі
Українки, якому присвячено цикл її інтимної лірики. Вони
познайомилися в Ялті за посередництва Павла Тучапського.
Ім’я Мержинського вперше з’явилося в листуванні Лесі
Українки в серпні 1897 року. Сергій Мержинський був
соціал-демократом за політичними переконаннями
й водночас цікавився ніцшеанством. Публікував переклади
з французької. Леся Українка доглядала його в Мінськму
в останні місяці життя. І тоді написала драматичну поему
«Одержима» (18 січня 1901 року).
Максим Славинський (1868–1945) — український
громадсько-політичний діяч, перекладач, дипломат,
публіцист. Був членом літературного гуртка «Плеяда»,
приятелем і співавтором Лесі Українки в перекладах Генріха
Гейне. «Плеяда» згуртувала тоді київську творчу молодь, яка
прагнула модернізувати українську літературу, насамперед
через переклади, і ввести світові теми й мотиви в українську
літературу, під’єднати її до європейських культурних
процесів без російських імперських посередників. Близький
приятель Михайла Косача. Закінчив Київський університет
Св. Володимира, у роки УНР був міністром праці, головою
дипломатичної місії у Празі, звідки в 1945 році його викрали
органи НКВС. Помер у Лук’янівській в’язниці.
Сергій Мержинський
Мінськ, 1899. Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України

мода

Нестор Гамбарашвілі (1871–1966) — студент Київського
університету Св. Володимира, який у 1895–1897 роках
винаймав кімнату в орендованому помешканні Косачів (вул.
Назарівська, 21); улюбленець родини, близький приятель
Лариси Косач. Подарований ним осетинський кинджал став
приводом до написання вірша «Слово, чому ти не твердая
криця?».

Мода часів Лесі Українки вирізнялася строгістю. Жінки зазвичай одягали традиційні європейські сукні
й носили корсети. Олена Плічка та її дочки вміли шити, але подекуди зверталися до професійних модисток,
що тоді могли собі дозволити лише забезпечені люди. Ольга Косач-Кривинюк пригадує, що матір одягалася
за тогочасною модою й мала «жіночий інстинкт, щоб виглядати якнайкраще». Звісно, це впливало
й на формування уявлень її доньок про стиль. У дорослому віці в гардеробі Лесі Українки переважав одяг
темних відтінків. А чорний і сірий кольори були її улюбленими. Також письменниця полюбляла носити
світлі сорочки і спідниці, які давали змогу дотримуватися простого й вільного стилю. Такий підхід тоді
ставав дедалі популярнішим і свідчив про зміни в суспільних процесах, зокрема про поступову жіночу
емансипацію. На світлинах бачимо, що родина Косачів також полюбляла позувати в народних українських
костюмах. Модними зачісками тоді було зібране волосся «догори», у яке іноді вплітали стрічки та квіти.
Такою можна побачити й Лесю Українку на деяких збережених світлинах. Сьогодні образ письменниці
часто асоціюють із заплетеною та викладеною навколо голови косою. Проте такої зачіски Леся Українка
не носила, на відміну він її матері або іншої української письменниці — Марка Вовчка.
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ЛІНІЯ ЖИТТЯ

1879. Арешт тітки Лесі Українки
Олену Косач затримали за участь у замаху на шефа
жандармів Дрентельна. Згодом її вислали в Олонецьку
губернію, а потім на п’ять років до Сибіру.

Ключові події з життя Лесі Українки. Контекст світової
політики та культури другої половини XIX — початку XX століття.

1879. Колодяжне

У розділі «Лінія життя» представлено три хронологічні лінії, що беруть початок від 1860-х
і завершуються 1910-ми роками. Одна з них точково позначає основні події життя та творчості
Лесі Українки. Натомість інші дві окреслюють ширший міжнародний ландшафт політичних,
суспільних і культурних історій, що постає своєрідним тлом для таких подій із життя
письменниці, як знайомства та подорожі, навчання й видання книжок, арешти та операції.
Така лінія дає змогу віднаходити точки перетину, простежувати зв’язки між різними
подіями і споглядати, як представлені на виставці об’єкти набувають нових значень.
Хронологічне впорядкування стає у пригоді під час огляду всіх просторів з експонатами,
цитатами і предметами Лесі Українки, які разом роблять об’ємнішою часову шкалу, водночас
користуючись її силою. Такий підхід здатен мотивувати активніший інтерес до минулого,
бо він працює з нинішнім уявленням про тогочасні події.

1860-ті Сім’я
Батьки Лесі Українки належали до українських
шляхетських родин. Батько, Петро Косач, брав участь
у роботі української «Громади». Мати, Ольга Косач,
походила з дому Драгоманових, була письменницею,
працювала під псевдонімом Олена Пчілка. Її брат,
Михайло Драгоманов, — один із найвидатніших
ліберальних мислителів свого часу, який згодом став
політемігрантом і сильно вплинув на Лесю Українку.
Шлюб між Ольгою й Петром відбувся у ХрестоВоздвиженській церкві в селі Пирогово Київського
повіту. Подружжя мало шістьох дітей.

25 лютого 1871. Народження
У Новограді-Волинському народилася Лариса — друга
дитина в сім’ї Косачів.

1876. Прощання з Михайлом Драгомановим
Разом зі своїм братом Михайлом Лариса Косач
відвідала у Києві свого дядька Драгоманова перед його
вимушеною еміграцією.

1878. Відвідини Всесвітньої виставки
Подружжя Косачів відвідало грандіозну Всесвітню
виставку в Парижі, організовану для відновлення
престижу Франції, що був підірваний після поразки
у франко-прусській війні. Там вони за довгий час
зустрілися з Михайлом Драгомановим. Ця зустріч,
імовірно, стала причиною переведення Петра Косача
на роботу до Луцька.
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1861 Перепоховання Шевченка
Видання журналу «Основа»
Прокладено залізничне
сполучення між Львовом
та Перемишлем
1862 Публікація першого тому
«First Principles»
1863 Відкриття салону
знехтуваних художників
у Парижі (Salon des Refusés)
Валуєвський циркуляр
1866 Прокладання
трансатлантичного
телеграфного зв’язку
1867 Публікація першого тому
«Капіталу» Маркса
Цюріхський університет
зараховує жінок на
медичний факультет
Застосування антисептиків
у хірургії Джозефом
Лістером
Зародження течії Японізму
у європейському мистецтві
1869 Завершення будівництва
Віденської опери
1861 Скасування кріпацтва
в Російській імперії

Батько Лесі купив ділянку землі в селі Колодяжному
(нині Волинська область) та збудував дім для родини,
який називали «великим». Для сім’ї Косачів Колодяжне
стало місцем, у якому вони справді почувалися вдома,
на відміну від їхньої київської квартири.

1881. Симптоми хвороби. Навчання
Узимку Лариса Косач застудилася й у неї почала
боліти права нога. У родині подумали, що це «гострий
ревматизм» і почали робити ванни та втирання,
що допомагало лише на короткий час. Цього року
Олена Пчілка взяла Ларису, її брата Михайла
та сестру Ольгу до Києва, щоби вони навчались
у приватних учителів за програмою чоловічої гімназії.
Також Лариса брала уроки гри на фортепіано в Ольги
О’Коннор, дружини Миколи Лисенка.

1883. Домашня освіта
Ольга Косач вирішила започаткувати домашнє
навчання для дітей, аби дистанціюватися від освітніх
програм гімназій, пронизаних русифікаторськими
впливами. У ситуації, коли не було ні підручників, ані
навіть дитячих книжок, завдання видавалося майже
нерозв’язним. Утім, дітям приділяли доволі багато
уваги, вони вчили вірші та влаштовували вистави
в домашньому театрі Косачів. Олена Пчілка спеціально
написала для нього лялькову п’єсу «Кармелюк»,
а Микола Лисенко компонував дитячі опери,
заохочуючи до сценічних дебютів.

11 жовтня 1883. Перша операція Лариси
У 12 років Ларисі Косач поставили діагноз туберкульоз
кісток. Професор Олександр Рінек видалив їй кістки на
лівій руці, уражені хворобою.

1884. Публікація першого твору
під псевдонімом Леся Українка
У журналі «Зоря» (Львів, 1884, № 22, с. 186) від
15 листопада було опубліковано вірш «Конвалія».
Псевдонім Леся Українка Ларисі допомогла придумати
матір, а добором матеріалів для друку й редагуванням
текстів журналу займався Іван Франко.

1886. Життя в Колодяжному
Леся Українка багато працювала, читала й готувала
свої тексти до жіночого альманаху «Перший вінок».
Брат зробив для неї портативну дошку з вигином, аби
вона могла писати лежачи, адже через хворобу досить
багато часу проводила в ліжку.

1861- Громадянська війна у США
1865
1863- Січневе повстання
1864
1865 Скасування рабства у США
1866 Австро-прусська війна
Третя війна за незалежність
Італії
1867 Утворення Австро-Угорщини
1869 Відкриття Суецького каналу
Перший Ватиканський собор
1872 Відкриття Південнозахідного відділу Російського
географічного товариства
Культуркампф і звільнення
освіти від релігійного впливу
в Німецькій імперії
1873 Всесвітня виставка у Відні
1874 Перша виставка
імпресіоністів у Парижі
Перша вистава опери
«Різдвяна ніч»
1876 Еміграція Михайла
Драгоманова
Винайдення телефону
1877 Відкриття універмагу
Wanamaker’s у Філадельфії
1878 Заснування Вищих жіночих
курсів у Києві
Винайдення лампи Едісона
1870 Проголошення Третьої
французської республіки
Проголошення Риму
столицею Королівства Італії
1870- Франко-прусська війна
1871
1871 Проголошення Німецької
імперії
1873 Початок Довгої депресії
1874 Створення партії молодочехів у Австро-Угорщині
1877 Проголошення королеви
Вікторії імператрицею Індії
Справа Анні Безант та
створення мальтузіанських
ліг
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1888. Початок листування з Драгомановим
13 березня Леся Українка написала дядькові першого
листа й так розпочала їхнє семирічне листування.
.

1889. Переїзд у Київ
Леся оселилася на вулиці Тарасівській, 7. Мала активне
публічне та творче життя: брала участь у літературному
гурті «Плеяда», її твори обговорювали, а сама вона
активно перекладала й далі писала власні тексти.
Зокрема цього року написала оповідання «Метелик».

2 травня 1890. Contra spem spero
Леся Українка написала одну зі своїх найвідоміших
поезій, яку нині багато цитують і вивчають напам’ять.

18 січня 1891. Культурне життя
У всіх мандрах європейськими столицями Леся
Українка була пристрасною театралкою, цікавилася
найновішими мистецькими напрямами різних
національних культур. У листах із Відня, датованих
весною 1891-го, є багато згадок і відгуків про вистави,
концерти, опери. Дивилася «Івана Грозного» Олексія
Толстого у виконанні знаменитої італійської трупи:
«Зобачу як то італьянці по італьянські кацапську
тираннію представлятимуть! Там то певне сміх буде».
Найбільше відвідувала віденську оперу, зокрема
цінувала вистави Ваґнера й Верді.

1893. Видання збірки «На крилах пісень»
Збірка вийшла друком навесні у Львові й була
заборонена в Росії. Згодом Осип Маковей надіслав
її Лесі Українці окремими аркушами.

1877- Російсько-турецька війна
1878

між ними дружні стосунки, що підтверджуються
збереженим модерним епістолярієм.

1878 Контроль Франції та Британії
над фінансовим управлінням
Єгипту

Берлін

1881 Убивство царя Олександра ІІ
1882 Створення Троїстого союзу
Окупація Єгипту Британією
1883 Прийняття закону про
страхування здоров’я
в Німецькій імперії
1884- Берлінська конференція
1885
1884 Заснування «Товариства
руських жінок»
Третя парламентська
реформа у Великій Британії
1886 Виступ на площі Геймаркет
у Чикаго
1887 Створення Індокитайського
союзу
1888 Страйк дівчат із сірникової
фабрики

1879 Прем’єра вистави Генріка
Ібсена «Ляльковий дім»
у Копенгагені

1894. Здобуття мистецької освіти

1881 Повернення Пантеону
статусу мавзолею

Письменниця розпочала навчання в Рисувальній школі
художника та викладача Миколи Мурашка в Києві.

1882 Перша вистава трупи
Кропивницького в Києві

1897. Протести
Узимку Леся Українка спостерігала за хвилею протестів
у Києві, спровокованих самоспаленням у тюремній
камері революціонерки Марії Вітрової, знайомої родини
Косачів. Жінка, яка не стерпіла зневаги жандарма.

Знайомство з Мержинським
Улітку Лариса Косач лікувала сухоти в Ялті. Тоді в її
листуванні вперше з’явилося ім’я Сергія Костянтиновича
Мержинського, з яким вона познайомилася через
Павла Тучапського (лист Лесі Українки до Олени Пчілки
від 21 липня 1897 року) й уперше зустріла в листі ім’я
Сергія Мержинського, із яким у неї згодом були близькі
стосунки.
1899. Знайомство з Ольгою Кобилянською
Улітку Ольга Кобилянська приїжджала погостювати
до Гадяча. Зустріч двох письменниць започаткувала
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Перше видання «Киевской
старины»
1883- Видання «Так казав
1885 Заратустра» Фрідріха Ніцше
1884 Залучення Антоніо Ґауді
до будівництва Собору
Святого Сімейства
1885 Винайдення Луї Пастером
вакцини проти сказу
1886 Публікація «Маніфесту
символізму» Жана Мореаса
1887- Написання «П’яти віршів
1889 Шарля Бодлера» Клодом
Дебюссі
1889 Представлення Ейфелевої
вежі на Всесвітній виставці
в Парижі

Професор Берґман прооперував хворий суглоб на
правій нозі Лесі Українки. Після хірургічної операції
письменниця встигла подивитися кілька п’єс Ґерхардта
Гауптмана, якого вважала одним із найяскравіших
тодішніх представників європейської «нової драми».

Драма Лесі Українки на сцені
Першу драматичну п’єсу Лесі Українки «Блакитна
троянда» поставив Марко Кропивницький. У тогочасній
критиці постановку не оцінили позитивно — ймовірно,
через неготовність театру до сценічного втілення драми.

1900. Мінськ
Після поїздки в Мінськ, де Леся Українка доглядала
хворого Сергія Мержинського, та під впливом
тривожних думок про нього написала кілька ліричних
поезій, зокрема «Твої листи завжди пахнуть зов’ялими
трояндами...», «Все, все покинуть, до тебе полинуть...».

1901. Смерть Мержинського
Леся Українка знову в Мінську доглядала важкохворого
Мержинського. За одну ніч біля його ліжка написала
драматичну поему «Одержима». 3-го березня
Мержинський помер. Письменниця повернулася до
Києва, а згодом відвідала Львів, де зустрілася з Іваном
Франком та Іваном Трушем. Також гостювала в Ольги
Кобилянської в Чернівцях і подорожувала Буковиною
з Климентом Квіткою, музикознавцем-фольклористом,
який згодом став її чоловіком.

1901. Сан-Ремо
Леся Українка виїхала на лікування в Сан-Ремо
й зупинилася у Венеції, яка глибоко її вразила.
У Сан-Ремо вона оселилась у сім’ї далеких родичів
(вілла «Наталія», бульвар Каваллотті). У цей час мало
писала, натомість багато читала і вдосконалювала
італійську мову.

1902. Нова книжка
Вийшла друком друга поетична збірка поетки
«Відгуки».

1890 Проголошення «Нової ери»
Заснування РуськоУкраїнської радикальної
партії
1894- Справа Дрейфуса
1905
1897 Перший сіоністський конгрес
у Базелі
1897 Перша греко-турецька війна
1898 Завершення іспаноамериканської війни
1892 Трансформація Товариства
ім. Тараса Шевченка
в наукову інституцію
1893 Конференція світових релігій
Презентація доповіді
«Про підвищену нервозність
нашого часу» Вільгельма Ерба
1896 Перші сучасні Олімпійські
ігри в Афінах
Показ «Прибуття потяга»
братів Люм’єрів
1897 Заснування Віденського
сецесіону
Відкриття Королівського
музею Центральної Африки
1899 Відкриття Народного дому
Віктора Горти у Брюсселі
Перша персональна
виставка Івана Труша
у Львові

1900 Створення Революційної
української партії
Утворення Лейбористської
партії Британії

Восени Леся Українка виїхала з Києва на лікування
до Італії із зупинками у Львові, Відні, Мілані та Ґенуї.

1904 Секуляризація освіти
у Франції

1903. Літо та осінь

1905- Російська революція
1907

Поетка жила на хуторі Зелений Гай, де працювала
над драматичною поемою «Кассандра» й листувалася
з Іваном Франком про свої переклади його оповідань.
Наприкінці серпня Леся Українка й Олена Пчілка разом
з іншими культурними діячами та діячками брали
участь у відкритті пам’ятника Івану Котляревському.

1905 Жовтневі погроми
1906 Надання права голосу
жінкам у Фінляндії
1907 Формування Антанти
1908 Революція младотурків
в Османській імперії
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3-го жовтня у Харкові раптово помер брат Лесі Українки
Михайло Косач.

1904. Літо на хуторі Зелений Гай
Леся Українка на все літо залишилася на хуторі, куди
до неї приїжджало багато знайомих. Зокрема Климент
Квітка, Гнат Хоткевич, Федір Красицький (художник,
онук Тараса Шевченка по сестрі Катерині), який писав
портрети Лесі Українки та її сестер.

1907. Обшук

Петро Косач приїжджав до Ялти побачитися з дочкою.
Це була їхня остання зустріч перед його смертю.

1909. Вимушені плани на Африку
Стан здоров’я письменниці погіршувався, і вони
з чоловіком планували поїздку в Єгипет на лікування.
Леся Українка в одному з листів писала, що пожила
трохи в Азії, поживе тепер і в Африці: «…отак все
посуватимусь далі та далі — та й зникну, обернуся
в легенду… Хіба ж це не гарно». У листах поетка
ділилася своїми враженнями про перебування в Єгипті,
її зацікавили піраміди, краєвиди, Каїрський музей
і Сфінкс, що має «живі очі, немов бачить вічність».

1912- Балканські війни
1913
1914 Убивство Франца
Фердинанда в Сараєво
1911 Нагородження Марі Кюрі
Нобелівською премією з хімії
1912 Загибель Титаніка
Відкриття салону
«Золотий перетин»

5 січня Постановою Київського тимчасового комітету
в справах друку було конфісковано 12-ту книжку
«Літературно-наукового вісника» за 1910 рік,
у якому вийшла драматична поема Лесі Українки
«На полі крові», а редактора притягнуто до судової
відповідальності. А вже за рік цензура заборонила
ставити на сцені драму «Руфін і Прісцілла».

Леся Українка разом із сестрою Ольгою організувала
бібліотеку-читальню товариства «Просвіта»,
поповнювала фонди й займалася виданням книжок.

Леся Українка і Климент Квітка власним коштом
організували етнографічну експедицію, щоби записати
мелодії українських дум. Письменниця замовила
валики для фонографа з Москви та разом із чоловіком
записала думи кобзаря Гната Гончаренка. На одному
з валиків зберігся голос Лесі Українки. У 1970 році його
було реставровано й випущено на платівці.

1910. Нужденні дні й новий переїзд

1911 Перший міжнародний
День жінок

1911. Цензура й подальша робота

1906. Просвіта

Вийшла друком драматична поема «Кассандра».

1910 «Чорна п’ятниця»

Родина Квіток переїхала до Кутаїсі, де Квітка мав нове
службове призначення. Поетка попросила сестру Ольгу
взяти на збереження рукописи своїх творів, статей
і перекладів.

Леся Українка та Климент Квітка вирішили одружитися.
Письменниця повідомила про це рішення свою родину.
Поїхала з Києва до Тбілісі із зупинками в Одесі, Батумі.
У Тбілісі поетка стала свідком розправи поліції над
учасниками політичної демонстрації.

1908. Експедиції, видання «Кассандри»
й остання зустріч із батьком

У Києві поставили драму «Блакитна троянда», кошти
з якої збирали на спорудження пам’ятника Тарасу
Шевченку.
Із Єгипту Леся Українка писала матері про скрутні
матеріальні умови через неможливість приватних
занять з учнями та відсутність замовлень на переклади
ділових паперів. Олена Пчілка надіслала Лесі Українці
трохи грошей на продовження лікування в Єгипті.

1905. Рішення про одруження та криваві події
у Тбілісі

У ніч із 17 на 18 січня Лесю Українку разом із сестрою
Ольгою обшукали й заарештували. Леся Українка дала
підписку про те, що з’явиться в київське губернське
жандармське управління на першу вимогу.
За письменницею встановили нагляд. Водночас
лікарі діагностували в неї захворювання нирок.
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Листівка з фотографією і автографом
Лесі Українки
Сан-Ремо, 1902
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка
НАН України

1900 Перший Кодак Брауні
Видання «Тлумачення снів»
Зиґмунда Фройда
1900- Проєктування входів до
1904 паризького метро Ектором
Ґімарем

1901 Перше нагородження
Нобелівської премії
1903 Політ братів Райт
Переїзд Ґертруди Стайн
у Париж
Відкриття пам’ятника Івану
Котляревському в Полтаві
1907 Заснування українського
стаціонарного театру в Києві
Початок роботи над
«Авіньйонськими
панянками» Пабло Пікассо
1908 Прем’єра «Синього птаха»
Моріса Метерлінка

Леся повернулася в Україну та видала збірку
«З подорожньої книжки», поему «Віла-посестра»
та перший том творів у видавництві «Дзвін».
Улітку поетка повідомила матері про початок роботи
над «Лісовою піснею».
У грудні письменниця працювала над драмою
«Камінний господар».

1912. «Лісова пісня» вийшла у світ
1 березня було надруковано драму-феєрію у трьох діях
«Лісова пісня».
У листах до матері Леся Українка дедалі частіше
скаржилася на матеріальні нестатки й на затягування
сплати гонорарів видавцями.
11 жовтня одержала закордонний паспорт для поїздки
в Єгипет, де стан її здоров’я тимчасово поліпшився.

1913. Останні переїзди
28 квітня відбувся останній приїзд Лесі Українки до
Києва. Через Одесу та Батумі виїхала з Києва до Кутаїсі.
У Кутаїсі Квітка записав із голосу дружини тексти
й мелодії українських народних пісень. Через
погіршення стану здоров’я письменниці до неї приїхали
мати та сестра Ізидора. Леся Українка надиктовувала
Олені Пчілці план драматичної поеми «На передмісті
Александрії живе сім’я грецька...».
19 липня між першою і другою годинами ночі в Сурамі
(Грузія) Леся Українка померла.
26 липня Лесю Українку поховали на Байковому
кладовищі під пильним наглядом поліції.

Лариса Косач-Квітка
Київ, 1913
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
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ОБРАЗ

Портрети Лесі Українки: від картини Івана Труша
до зображення на 200-гривневій купюрі
Портретна галерея Лесі Українки, попри позірне орієнтування
на численні фото Лариси Косач, має кілька етапів вироблення іконічних
рис ідеологізованого образу. Не всі вони вкладаються в «деісусну тріаду»
Шевченко — Леся — Франко, де жінка постає водночас як страдниця,
хранителька прадавніх образів і сецесійна красуня, однак майже
столітній досвід візуального оформлення літературного псевдоніму
можна дещо узагальнити.
Суворий вираз обличчя інтелектуалки, яка зосереджено дивиться
у вічі, було задано олійними погрудними портретами Івана Труша
1900 року та Фотія Красицького 1904 року, для яких письменниця
позувала. Міцно стиснуті вуста, аскетична зачіска, що підкреслює високий
лоб, закрита блуза із воланами, які прикривають абрис грудей, — такі
ознаки стриманої елегантності жінки fin de siècle множили
в численних погруддях: і скульптурних (Макар Вронський, Галина
Кальченко), і графічних зображеннях від 1920-х (Олена Кульчицька,
Маргіта Сельська-Райх) до 1980-х років (Василь Касіян, Віктор Чебаник).

С.18 Іван Труш.
Портрет Лесі Українки
1900, дерево, олія. Національний
художній музей України
Євген Дзиндра.
Погруддя Лесі Українки
1950, тонований гіпс. Львівський
літературно-меморіальний музей
Івана Франка
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Ярослав Мотика в майстерні створює
скульптуру Лесі Українки
1970, фото з архіву художника

Йосиф Ярема. Портрет Лесі Українки
2003, полотно, олія. Львівський літературномеморіальний музей Івана Франка

Щоправда, монументалісти, які працювали над пам’ятниками для різних міст
України, уже з 1960-х років (Василь Бородай) почали ретельно «омолоджувати»
обличчя письменниці й увиразнювати абриси її тіла — аж до того, що іноді
перетворювали її на сексапільну красуню з пишними формами грудей, тонкою
талією й об’ємною зачіскою розкішного волосся (Василь Забашта). Нерідко Лесю
Українку зображали з книжкою в руках або біля грудей, інколи її рука (хвора
й оперована) могла бути стиснута в кулак або тримати букетик дрібних квіточок.
«Природне» або флористичне в образі поетки поступово поєднували з образом
Мавки з «Лісової пісні». Завдяки постановочним світлинам юної Лариси Косач
у народних строях із різних фотоательє, живописці й графіки 1950–1970-х років
почали «вдягати» й письменницю Лесю Українку у строї різних регіонів країни
(навіть у гуцульський кептар) та укомпоновувати її образ у різноманітні пейзажі.

Віра Баринова-Кулеба. Леся Українка і Ольга Кобилянська
1982, полотно, олія. Національний художній музей України
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Володимир Патик. Портрет Лесі Українки
1973, полотно, олія. Національний музей у Львові
імені Андрея Шептицького

Ярослава Музика. Портрет Лесі Українки
1960, картон, олія. Львівська національна
галерея мистецтв імені Бориса Возницького

Відкриття пам’ятника Лесі Українці в Києві
1973, скульпторка Галина Кальченко
ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного

Іван Гончар. Леся Українка (ескіз до пам’ятника)
1960-ті, гіпс. Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»

На початку ХХІ століття для трьох варіантів зображення
Лесі Українки на купюрі номіналом у 200 гривень, коли обличчя
гравірували зі світлин 20-літньої Лариси, у колаж обов’язково додавали
стилізований вінок, лілею чи орнаментальну композицію. А для муралів
і постерів 2010-х років з образом письменниці, де за основу було взято
її фото чи гравіроване зображення на тій самій купюрі, визначальним
виявилася те саме перевдягання, але вже в шати жінок ХХІ століття.
А іноді навіть у лицарські обладунки.
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Батьки

Фокус-теми, які потрапили у центр уваги
Розділ об’єднує фокус-теми, які потрапили в центр уваги авторів
проєкту та є ключовими для розуміння життя і творчості Лесі Українки
з перспективи сьогодення. Ці акценти варто сприймати як фрагменти
з цілісної оповіді, як окремі смальти однієї мозаїки. Адже саме
фрагментарність є однією із рис ландшафту культури.
Кожна з представлених тем є містким коротким коментарем
і своєрідним запрошенням до дослідження особистості Лесі Українки
та її творів. Обрані теми взаємопов’язані, і кожна з них підсилює іншу.
Разом вони дають змогу простежити, куди було спрямовано увагу
в контексті подій із життя та творчості письменниці в певний історичний
період та як переналаштовано оптику у сприйнятті багатогранного
образу Лесі Українки.

Батьки Лесі Українки — Ольга та Петро Косачі — були інтелектуалами, громадськими
діячами й загалом людьми із прогресивними поглядами. Вони власним прикладом
зацікавленості культурою та суспільним життям, а також формуванням свого кола
спілкування створили всі умови для творчого розвитку дітей. У 1878 році Косачі їздили
на Всесвітню виставку в Парижі, де бачилися з Драгомановими, а також, за спогадами
Ольги Косач-Кривинюк, привезли з тієї подорожі багато малюнків, речей-пам’яток
і розповідей про закордон та саму виставку. Стараннями батьків вона Українка
навчалася у приватних вчителів, вивчала іноземні мови, освоювала гру на фортепіано
та брала участь у домашніх концертах. Під час відпочинку в селі Жабориця Леся від
матері вперше почула розповіді про Мавку. А в маєтку Косачів у Колодяжному збиралася
тогочасна інтелектуальна еліта: письменники, художники й музиканти, спілкування
з якими вплинуло на формування поглядів Лесі Українки.
Ольга Косач (до одруження Драгоманова) (1849–1930) — матір Лесі Українки,
письменниця, громадська діячка. Із 1925 року — членкиня-кореспондентка Всеукраїнської
академії наук. Літературний псевдонім — Олена Пчілка. Після одруження з Петром
Косачем оселилася в Новограді-Волинському. На світлинах молода жінка однаково
чарівлива й у відзіґорних фешенебельних сукнях із буфами, бантами й мереживами,
і в народних строях, які дуже любила та моду на які започаткувала. На салонних
зображеннях у неї складна пишна зачіска з буклями і старанно викладеними пасмами,
а на світлинах у народному одязі коси прикрашає вінок. Коли вона оселилась із
чоловіком на Волині, у Звягелі, то почала ентузіастично збирати фольклор і в 1876 році
видала книжку «Український народний орнамент».
Освітою дітей Олена Пчілка займалася особисто, бо не довіряла тодішнім гімназіям.
Разом із Наталею Кобринською 1887 року підготувала до друку альманах «Перший
вінок»; а згодом, уже на початку ХХ століття, редагувала часопис «Рідний край».
Була послідовною в обстоюванні національної ідеї та за потреби зважувалася навіть
на протиправні акції. Зокрема, коли в 1903 році на відкритті пам’ятника Котляревському
в Полтаві заборонили говорити українською, Олена Пчілка виголосила промову рідною
мовою, не надто зважаючи на присутність поліції. З початком революції 1905 року
«громадівці» робили все можливе, щоби добитися скасування Емського указу 1876 року,
який забороняв українське книговидання. До Петербурга було споряджено делегацію,
що мала вимагати повернення відібраних свобод, до якої увійшла й Олена Пчілка.
Вочевидь, владі така просвітницька й активістська діяльність видавалася злочинною.
У вересні 1930 року представники спецслужби при Раді народних комісарів СРСР
прийшли у її київську домівку з обшуком. Тоді Олена Пчілка вже не могла ходити.
Спроба арешту не вдалася, а вже 4 жовтня письменниця пішла з життя.
Петро Косач (1842–1909) — батько Лесі Українки, юрист, український громадський
діяч і меценат. Народився на Чернігівщині в аристократичній родині, яка, згідно з деякими
гіпотезами, була однією з гілок роду сербського намісника Боснії і Герцеговини Стефана
Косача. Активно займався справами «Громади», де й познайомився з Ольгою, сестрою
Михайла Драгоманова, яка згодом стала його дружиною.
Косач багато уваги приділяв освіті своїх дітей. Його недарма якось назвали
першим українським татом, що пішов у декретну відпустку. Після народження Лариси
Олена Пчілка поїхала на води лікувати «нерви» (у сучасній термінології це назвали
би, мабуть, післяпологовою депресією), а батько взяв відпустку на службі й фактично
виходив хворобливе немовля.

Зліва направо: Ольга й Петро Косачі
з дітьми Оксаною, Ізидорою
(на руках у батька), Миколою
Луцьк, 1889. Інститут літератури
ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Професійне життя Петра Антоновича було пов’язане переважно з Волинню
(Новоград-Волинський, Луцьк, Ковель). Був нагороджений орденами Святого Станіслава
ІІ ступеня, Святої Анни ІІ ступеня, Святого Володимира IV ступеня. Не лише фінансував
майже всі літературні проєкти дружини та дітей, а й надавав меценатську допомогу
багатьом діячам національного руху та українським митцям. Брав активну участь
у виданні журналу «Киевская старина».

26

Брати та сестри

У сім’ї Косачів було шестеро дітей: Михайло, Лариса, Ольга, Оксана, Микола
й Ізидора. Найтісніший емоційний зв’язок Леся Українка мала зі старшим братом
Михайлом, тому в сім’ї їх іноді називали спільним ім’ям «Мишолосіє». У 1881 році
матір, Олена Пчілка, поїхала з Михайлом, Ларисою та Ольгою до Києва для
навчання у приватних вчителів. Домашня освіта стала альтернативою для
покоління «громадівських» дітей і давала змогу обмежити русифікаторський вплив
на їхнє виховання. Також для творчого розвитку дітей було створено умови вдома:
у Косачів був домашній театр, Микола Лисенко займався з ними музичною
грамотою й навіть написав кілька дитячих опер, щоб залучити їх до перших
сценічних виступів.
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Ольга Косач
Київ, 1896. Музей видатних діячів
української культури

Маєток Косачів у Колодяжному був місцем, у якому збиралася вся родина,
а також часто гостювали люди з близького оточення. Діти ставали свідками
численних розмов про культуру та рано були залучені до міркувань про політичні
події та зміни в суспільстві. Середовище формувало їхні особистості та впливало
на життєвий вибір, зокрема й у професійній сфері.
У радянський час за сестрами Лесі Українки та їхніми родинами пильно
стежили й навіть арештовували. Наприклад, Ізидора Косач відбула термін
у Лук’янівській тюрмі, працювала на лісоповалі Онеглагу. Напередодні 70-річчя
Лесі Українки родині вдалося її звільнити. У 1943 році вцілілі члени родини
емігрували.
Михайло Косач (1869–1903) — фізик, метеоролог, перекладач, письменник
(псевдонім — Михайло Обачний). Із 1901 року на запрошення університету працював
у Харкові на кафедрі фізики і метеорології, був серед засновників метеорологічної
служби на Харківщині. Автор праць із математики й фізики («Деякі уваги до
передбачення погоди Демчинським», «Положення осьової лінії в електричних
циклонах» тощо), а також літературних творів. Належав до гурту «Плеяда».
Ольга Косач-Кривинюк (1877–1945) — письменниця, літературознавиця,
перекладачка; лікарка за фахом. Леся Українка написала для неї підручник
з історії стародавніх народів Сходу. Навчалася в Санкт-Петербурзькому жіночому
медичному інституті. «Сестра не лише по крові, а й по духу», яка зберегла архів
і підготувала книжку «Леся Українка. Хронологія життя і творчости». Померла
в таборі для переміщених осіб в Ауґсбурзі.
Оксана Косач (в одруженні Шимановська) (1882–1975) — музикантка,
викладачка французької мови. Навчалася на Вищих жіночих курсах у Петербурзі
(фізико-математичні дисципліни), а потім на інженерному факультеті Політехніки
у Льєжі. Від 1908 року жила з чоловіком Антоном Шимановським у Швейцарії,
а після його повернення до Петербурга (1918) мешкала з донькою Оксаною в Берні,
згодом у Празі. Працювала службовицею дипломатичних місій, перекладачкою,
викладала французьку мову.
Микола Косач (1884–1937) — навчався в четвертій київській гімназії та
в Київському політехнічному інституті. Працював у Ковельському земстві, жив
у Колодяжному, яке перейшло під його опіку після смерті батька, проте маєток
поступово руйнувався й урешті потрапив у чужі руки. Одружився з Наталею
Дробишевою, але шлюб виявився недовгим. Помер у самотності в 1937 році.
Похований у Колодяжному.
Ізидора Косач (в одруженні Борисова) (1888–1980) — діячка української
культури, членкиня-кореспондентка УВАН. У 1911 році закінчила агрономічний
відділ Київського політехнічного інституту. У часи сталінських репресій була
заарештована, упродовж кількох років перебувала в таборах. Під час Другої світової
війни емігрувала й від 1949-го мешкала у США. У листах Леся Українка ніжно
називала її Дроздиком, Патіком, Гусінькою.

«Білий будиночок» Лесі Українки
Колодяжне, 26 червня 1953. ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного
Михайло Косач у фізичній лабораторії
Дерптського університету
Дерпт, середина 1890-х. Надано Інститутом
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Зліва направо: Оксана Старицька, Лариса й Ольга Косач
Ковель, 1896. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
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Колодяжне

29
Лариса Косач
Київ, 1886. Інститут літератури
імені Тараса Шевченка НАН України

Колодяжне на Волинському Поліссі стало важливим місцем для родини
Косачів. Юрій Косач писав, що «Колодяжне — прадавня оселя. Переказ каже,
що назва походить від незлічимих колодязів, куди складали в часи поганства
жертви для втихомирення якогось строгого бога. Тому це місце прокляте,
фатальне» [1]. Саме тут у 1879 році батько Лесі Українки купив ділянку землі
й розпочав будівництво дерев’яної садиби. Згодом це місце стало ключовою
точкою для зупинки після переїздів усіх членів родини Косачів, а також їхніх
друзів: саме тут можна було відчути своєрідне заземлення після перебування
в Києві чи в закордонних поїздках. На ділянці була присадибна територія, сад,
парк-лісок і земельні угіддя. Так Петро Косач отримав не лише можливість
володіти цілим маєтком, а й міг використовувати ділянку для доходів родини.
За три роки з часу придбання садиби Косачі переїхали в Колодяжне,
в будинок, який називали «великим». У ньому була спальня батьків із видом
на сад, де й народилися менші діти Косачів: Оксана, Микола й Ізидора.
Колодяжне стало постійним місцем проживання родини. Сім’я жила в близьких
стосунках із селянами та мала з колодяжненцями дружні взаємини. Відтак
їхній побут став для Косачів відомим і рідним. Згодом на території маєтку батьки
побудували «білий» будиночок для Лесі, а ще пізніше розпочали будівництво
так званого «сірого» дому.
Коли Лесі Українці було 15 років, із Києва в Колодяжне привезли рояль.
Леся грала на ньому й разом із сестрою Ольгою вивчала композиції Миколи
Лисенка з опери «Різдвяна ніч». У ті роки вона багато працювала
й готувала твори до жіночого альманаху «Перший вінок», що вийшов у 1887 році.
Після смерті Петра Косача в маєтку господарював його син Микола.
Але з низки причин, зокрема через Першу світову війну та збитки від неї, грабіж
і запровадження аграрної реформи, а також через характер ведення земельних
справ Миколою, маєток занепав і почав руйнуватися. Леся востаннє побувала
в Колодяжному у лютому 1907 року. А на час смерті Миколи в 1937 році
колодяжненське місце сили родини Косачів перейшло в чужі руки.
Під час Другої світової війни садиба була зруйнована, а сьогодні тут працює
літературно-меморіальний музей, створений фактично в новій будівлі. Для
парку музею українська монументальна скульпторка Теодозія Бриж створила
скульптури. У межах цієї виставки представлено планшети проєкту цього парку,
зокрема й ті, що Теодозії Бриж не вдалося реалізувати.

1. Скрипка Т. Родові гнізда
Драгоманових-Косачів:
їх устрій та культура /
Т. Скрипка. — К.: Темпора,
2013. — С.17

Історія псевдоніма

У колодяжненських лісах, неподалік яких був маєток Косачів, рясно росли конвалії. Вони, за спогадами
Ольги, сестри Лесі Українки, були найулюбленішими квітами поетки. Певно, тому й один із перших її віршів
називається «Конвалія». Ця поезія у 1884 році разом із віршем «Сафо» вийшли друком у львівському
журналі «Зоря» й були підписані псевдонімом «Леся Українка». Часопис тоді належав мовознавцеві
й етнографу Омеляну Партицькому, який видавав його своїм коштом. Одним із редакторів журналу
був Іван Франко.
Обрати такий псевдонім 13-річній Лесі Українці порадила матір, Олена Пчілка — насамперед тому,
що вірш публікувався в Галичині й «Українка» було вказівкою, що авторка із Наддніпрянщини.
До того ж у Михайла Драгоманова, дядька Лесі, один із псевдонімів був «Українець». Так, зважаючи
на родинні й теплі стосунки між Лесею та Михайлом Драгомановим, її літературне ім’я стало символом
спадкоємності та підкреслило їхню духовну спорідненість.

Середовище

У колі спілкування Лесі Українки перебували насамперед представники
тогочасної інтелігенції, з якими письменницю пов’язували професійні або дружні
стосунки. У таких згуртуваннях, цих «відкритих домах», як відомо, і твориться
культура. Наприклад, Михайло Драгоманов для письменниці був майже таким
само важливим, як і батьки. Іван Франко — її колега, «друг святої поезії»,
«дорогий метр». Подругами Лесі Українки були Ольга Кобилянська та Людмила
Старицька, а друзями й авторитетними наставниками — Михайло Старицький
і Микола Лисенко з «Громади». Відтак середовище Лесі Українки постає як
певне інтелектуальне й емоційне поле, базоване на дружніх стосунках і творчій
та професійній взаємодії.
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Юлія Твєрітіна. Михайло Драгоманов
2021. Клуб ілюстраторів Pictoric

Михайло Драгоманов (1841–1895) —
дядько Лесі Українки, рідний брат матері
письменниці; відомий історик, публіцист,
громадський діяч. Один із організаторів
«Громади» в Києві. «Стару громаду»
було засновано наприкінці 1850-х років.
Її представники — Михайло Драгоманов,
Володимир Антонович, Павло
Чубинський, Павло Житецький, Михайло
Старицький, Микола Лисенко, Тадей
Рильський та інші громадські й культурні
діячі — розгорнули велику просвітницьку
й видавничу роботу. У 1876 році
Михайло Драгоманов емігрував
(Відень, Женева, Софія). Останні роки
на запрошення болгарського уряду жив
у Софії. В еміграції активно займався
науковою та публіцистичною діяльністю,
а також політикою. Був прихильником
федералізму: вважав, що унітарна,
централізована держава — це втілення
деспотизму й авторитаризму. Помер
8 (20) червня 1895 року на руках
у Лесі Українки, похований у Софії.
Леся Українка вважала себе його
духовною дитиною, називала
найавторитетнішим учителем.

Ольга Штонда. Михайло Павлик
2021. Клуб ілюстраторів Pictoric

Михайло Павлик (1853–1915) — український громадськополітичний діяч, письменник, публіцист, один із
засновників Русько-української радикальної партії (РУРП),
редактор її друкованих органів, дійсний член Наукового
товариства імені Шевченка, яке виконувало роль академії
наук. Учень Михайла Драгоманова, речник його ідей; один
із найактивніших адресантів Лесі Українки.

31
Анна Андреєва. Михайло Старицький
2021. Клуб ілюстраторів Pictoric

Євгенія Полосіна. Ольга Кобилянська
2021. Клуб ілюстраторів Pictoric

Михайло Старицький (1840–1904) — український
письменник, громадсько-культурний діяч, перекладач,
один із корифеїв українського театру, активний член
«Старої громади», близький приятель родини Косачів.
Був авторитетним для Лесі Українки поціновувачем
її творів. У 1883 році став керівником і режисером
першого українського професійного театру.
Декламував вірш Лесі Українки «На столітній ювілей
української літератури» на святі Котляревського
в Києві 26 грудня 1898 року.
Ольга Кобилянська (1863–1942) — письменниця, літературна
критикиня, перекладачка, близька приятелька Лесі Українки,
у якої письменниця кілька разів гостювала в Чернівцях.
У листуванні Леся Українка й Ольга Кобилянська виробили
особливу мову інтимних звірянь і жіночої приязні. Обидві
були активними діячками феміністичного руху й авторками
альманаху «Перший вінок».

Олег Грищенко.
Климент Квітка
2021. Клуб ілюстраторів
Pictoric
Климент Квітка (1880–1953) — музикознавець-фольклорист. Чоловік Лесі
Українки, автор спогадів про неї. Музики навчався в училищі Київського
відділення Російського музичного товариства. Правничу освіту здобув
у Київському університеті. У 1902 році видав перший збірник народних
пісень. Збирав народну творчість, займався публікацією фольклорних
текстів. Зробив записи з голосу Лесі Українки. Удвох вони організували
експедицію для запису на фонограф найвідоміших кобзарів. У 1934-му
його арештували у «справі славістів» і ув’язнили на три роки. Відбував
покарання в сумнозвісному концтаборі Карлаг і в Казахстані.

Вероніка Котик. Іван Стешенко
2021. Клуб ілюстраторів Pictoric
Іван Стешенко (1873–1918) — громадсько-політичний діяч, педагог, літературознавець, письменник, член
гуртка «Плеяда». У 1917–1918 роках був членом Центральної Ради, генеральним секретарем освіти, займався
українізацією шкільництва. Убитий 30 липня 1918 року в Полтаві. Сергій Єфремов небезпідставно вважав, що
Стешенка засудила на смерть більшовицька організація Зіньківського повіту, а вирок виконав один із її членів.
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Історія хвороби

Рентгенівський знімок руки Лариси Косач,
зроблений братом Михайлом
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України

Іще за життя Лесі Українки розпочався процес її витіснення в поле нездоров’я. Бо, як зазначала письменниця Сьюзен Зонтаґ, є лише два царства:
здорових і хворих. У контексті життя письменниці, яка нездужала на сухоти
кісток, легень і нирок, а також лікувалася від «хвороби доби» — істерії, процеси
після переходу Лесі Українки в це «царство» супроводжувало розгортання
міфології та відповідної риторики довкола цих діагнозів.
Оксана Забужко зазначає, що образ поетки будується через парадигму
Великої Хворої — ролі, закладеної за її життя. Ще у 1898 році Іван Франко писав,
що Леся «слаба та зманерована» і що ми вже не дочекаємося від неї «всього
того, що вона могла б дати нашому письменству» [1]. Постать Лесі Українки досі
розглядають переважно через пафос її героїзму та працездатності, незважаючи
на «хорий організм». До того ж недуги письменниці вкладалися в тогочасні
колективні уявлення про образ стражденного митця. Втім, сама Леся Українка
була проти представлення себе її у слабкій позиції. Це підтверджують і відомі
рядки «Хто вам сказав, що я слабка, що я корюся долі?», і приватне листування.
Наприклад, в одному з листів за 1912 рік вона писала сестрі Ользі, що близькі
занадто переймаються її здоров’ям, і пояснювала свій «нормально-апатичний
стан» тим, що «просто слабість собі потрошку переходить до дальших стадій»
і що, «слава Богу, нічого нового, себто t° рідко нормальна [...] найчастіше 37,4, —
се, властиве, «норма» тепер» [2].
У житті Лесі Українки були численні поїздки на лікування до різних країн,
зокрема Німеччини, Італії, Єгипту. Звісно, це впливало на тимчасове покращення
стану поетки, але, як вона писала у згаданому листі, «треба бути багатою
англічанкою, щоб цілий вік ганяти по курортах із якоюсь повільною хронічною
хоробою» [3]. Леся була свідома недуги, але всіляко перетворювала свою
ситуацію на ресурс для життя та роботи, хоча це було надскладним завданням,
зважаючи на постійне перебування в ландшафті стереотипів і метафор про
хворобу.
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Похорон Лесі Українки. Жалобний похід повернув із вулиці Безаківської
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Похорон
Лариса Косач не писала про погіршення свого стану здоров’я в похмурому
тоні й навіть попри хворобу не переставала працювати. У 1913 році за порадою
лікарів письменниця переїхала з Кутаїсі до Сурамі, де й померла вранці 1 серпня
1913 року у віці 42 років.
Новина про смерть Лесі Українки розлетілася швидко, і в Києві почали
готуватися до похорону. Тіло померлої у труні було відправлене з Сурамі
й 7 серпня поховане на Байковому цвинтарі, на другий день після прибуття.
Домовина, яку несли шестеро жінок, була вкрита живими квітами:
бо письменниця неодноразово висловлювала нелюбов до штучних букетів і вінків.
Уся поховальна процесія відбувалася під наглядом кінної та пішої поліції, яка
обмежувала доступ людей до могили, окрім сім’ї та представників делегації, що
з’їхалися з різних міст. Також поліція заборонила промови над могилою, «неначе
боялася, [... ] щоб не було проголошено її заповіту» [1]. Утім, людей, які прийшли
на похорон, було так багато, що стримувати їх потік у певний момент стало
неможливо.
Як візіонерка Леся Українка передбачала: «Як я умру, на світі запалає //
покинутий вогонь моїх пісень».
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Як святкували 100-ту річницю

Іще від 1920-х років панівна ідеологія у СРСР намагалася витворити
з Лесі Українки революціонерку, «друга робітників», яка віддала «свой могучий
талант служению делу социализма» [1]. Її твори ввійшли до канону української
радянської літератури, а образ слугував для виховання радянського патріотизму.
Тож не дивно, що столітній ювілей письменниці у 1971 році вирішили святкували
на державному рівні.
У 1970 році Компартія та Рада Міністрів УРСР видали постанову про
те, як саме слід відзначати це «велике свято радянських народів». Ішлося
передусім про створення пам’ятників і поштівок, організацію церемоній та
перевидання творів письменниці. Згодом було запроваджено премію Лесі
Українки: за «високохудожні твори [...], які сприяють комуністичному вихованню
підростаючого покоління», переможець отримував 1000 карбованців [2].
Головний меседж ювілею — наголосити на «дружбі народів», особливо
українського й російського. Адже поетка, як писала газета «Правда»: «ближе,
чем кто-либо из украинских революционных мыслителей (…) подошла к (…)
марксистскому пониманию значения интернациональной солидарности рабочих
разных наций» [3]. Водночас святкування нагадували, що Леся Українка була
«передвісницею революції», «справжньою народною» поеткою, яка читала
ленінську газету «Іскру» і змальовувала «у своїх творах віковічні прагнення
трудового народу до волі» [4].
Урочистості з нагоди ювілею відбувалися в Москві, Києві, Луцьку та
Новограді. На церемонії в Новограді представники різних республік СРСР
висадили дерева, створивши «сад дружби народів». А після засідання в Большом
театрі в Москві партійці поклали квіти спочатку до пам’ятника Лесі Українці,
а потім до пам’ятників «народних» письменників з інших республік,
так закцентувавши на символічному єднанні країн.
Окрему увагу приділили випуску сувенірної продукції. З’явилися значки
із профілем Лесі Українки та медалі з цитатою «Як я умру, на світі запалає
покинутий вогонь моїх пісень». На них письменниця поставала або «жіночною»
в «народному» одязі, або була зображена у строгому маскулінному образі
революціонерки, яка провадить боротьбу, — адже лише так «вписувалася»
в радянський канон. А в 1977 році в Луцьку після кількох років затверджень
і погоджень нарешті звели пам’ятник письменниці, який спеціально до ювілею
1971 року вимагала створити Рада Міністрів УРСР.
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Леся та радянська пропаганда

Радянський образ Лесі Українки представляє її як революціонерку та патріотку, яка впевнено закликає
«пригноблені класи» до боротьби. Разом із таким войовничим образом обережно йдеться про тендітність
письменниці як жінки. Так, у газеті «Правда» за 1971 рік спершу писали про народний та підривний
характер її творчості, і лише наприкінці тексту автор зауважив, що «полум’яна громадянськість» Лесі
Українки поєднується «з глибокою ніжністю, високою жіночністю» [1].
Постать письменниці активно використовували для пропаганди, щоб утверджувати дружбу народів,
зокрема українського та російського, і, вочевидь, із метою підкреслити так званий взаємозалежний
розвиток культури у країнах СРСР. Образ письменниці у 1970-х експлуатували і для підсилення переконання,
що «передова» радянська культура стоїть на плечах геніїв. А оскільки чи не ключовою для ідеології
є тлумачення історичної спадщини, то саме генії-письменники, генії-архітектори, генії-художники ставали
тими прикладами, на яких виховували український радянський патріотизм.
Радянським ідеологам було важливо наголосити, що Лесю Українку переслідував царський уряд,
що в її поезії наявні патріотичні й водночас інтернаціональні мотиви. Вона була «проти українського
буржуазного націоналізму та клерикалізму», ба більше — деякі її твори «антирелігійні» за спрямуванням.
Іноді навіть натякали на атеїзм: у фільмі «Іду до тебе» (за сценарієм Івана Драча), що вийшов до
100-річного ювілею від дня народження поетки, Леся Українка зупиняє Сергія Мержинського, коли
той починає молитися через страх смерті; а в іншому місці каже Христу, що «він іде путем неправим».

Зустріч учасників ювілейного комітету
й гостей на кордоні Київської та
Житомирської областей під час
святкування 100-річчя від дня народження
Лесі Українки
Лютий 1971. ЦДКФФА України
ім. Г. С. Пшеничного

Тогочасні джерела зафіксували, як відбувалося увічнення образу Лесі Українки, починаючи від 1940-х
років: через створення музеїв і спорудження пам’ятників, відзначення ювілею та надання матеріальної
підтримки ЮНЕСКО, заснування премії Лесі Українки та появі її образу в візуальному мистецтві: від мозаїк,
графіки й кіно до поштівок і значків. Усе це мало надати додаткової легітимності радянському ладу
й радянській культурі.
1. Е. Шаблиовский. Будущее вижу, век грядущий… Газета Правда. 1971. № 56. 25 февраля. С. 6
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Леся Українка і театр

Багато критиків говорили й досі говорять про «несценічність» драм Лесі Українки. Проте для будьякого театру насамперед «Лісова пісня» (1911) і «Камінний господар» (1912), а також «Блакитна троянда»
(1896), «Одержима» (1901), «На руїнах» (1904) та інші драматичні твори письменниці завжди є етапними.
Їхнє сценічне життя триває понад сто років, і кожне режисерсько-сценографічне втілення по-новому
розкриває драматургію Лесі Українки.
Блакитна троянда
Театральні вистави за драматичними творами Лесі Українки
ставили ще за її життя. Її перша
драма «Блакитна троянда»
у 1899 році з’явилася на сцені
у трупі Миколи Садовського.
Проте постановка не мала успіху.
Утім, це сталося навіть не через
виконавців (Леся Українка хотіла,
щоб головну роль виконувала
Марія Заньковецька, але так не
склалося), а через загальне нерозуміння інновацій цього твору.
Наступні постановки — Музичнодраматичної школи імені Миколи
Лисенка (1907) і Львівського
театру імені Марії Заньковецької (1971) до 100-річчя від дня
народження письменниці — також
критикували. Що ж до сучасних
прочитань, то насамперед варто
згадати мімічну виставу «Любов»
Театру Лесі Українки у Львові
(2017). Режисер Артем Вусик
сфокусував увагу на пластичності,
залучив електронну музику
й пантоміму з елементами сучасного танцю та новаторськими
костюмами.
Лісова пісня
Драму-феєрію було опубліковано
в 1911 році. Тоді ж її планував
поставити Микола Садовський
у першому стаціонарному театрі.
Леся Українка писала з цього
приводу: «Щодо “Лісової пісні”,
то я просила б, щоб... Садовський, у разі серйозних замірів
ставити сю річ, не зміняв нічого,
не списавшись зі мною, — боюся,
щоб там нічого не “співнили,
намагаючись улегшити постановку”» [1]. Проте Садовський замінив «Лісову пісню» на постановку
близької міфологічно п’єси «Зачароване коло» Люціана Ріделя.

У 1918 році перший державний
театр імені Тараса Шевченка
в Києві, зробив прем’єру «Лісової
пісні», яка стала його візитівкою.
Критики визнали успіх вистави.
Сьогодні є багато різних інтерпретацій драми. В одній із них
уже немає класичного лісу —
замість нього глядачам пропонують оброблений лабіринт із
дерева, по якому блукають герої
(вистава «VERBA» 2019 року на
сцені театру Франка, на якій перша постановка драми відбулася
ще в 1921-му). В іншій історію
розігрують на тлі дзеркальної
сцени (Театр на Липках, постановка 2005 року). Або роблять
акцент на пошуку самоідентифікації героя — й упродовж вистави
Лукаша грає троє різних акторів
(Львівський театр Курбаса,
прем’єра 2011 року). Драму нині
активно ставлять у театрах усієї
України. У Вінницькому театрі
спектакль відбувається під музику етно-хаос гурту «ДахаБраха».
У Сумському театрі події «Лісової
пісні» розгортаються в постапокаліптичній площині техногенної
катастрофи. А Херсонський театр
показує виставу просто неба
в Лісовому театрі в Олешківському лісі.
Камінний господар
Леся Українка писала, що цей твір
є «першою справжньою драмою
з-під мого пера, об’єктивною,
сконцентрованою, не затопленою
лірикою, зовсім новою супроти
моєї звичайної манери» [2].
У 1914 році в Театрі Садовського
режисери Марія Старицька та
Григорій Матковський разом із
художником Іваном Бурячеком
зробили першу постановку «Камінного господаря». Садовський

не вірив в успіх прочитання твору,
тому відмовився сам ставити
п’єсу, проте погодився на роль Командора. Театрознавець Всеволод
Чаговець зауважував: «В історію
українського театру вписано нову
дату: прийняття до репертуару
трагедії про Дон-Жуана. [...] Український театр вступив у сферу
загальнолюдських, загальноєвропейських ідей, завершивши
свій переможний шлях, усіяний
колючками колишніх обмежень,
недовір’я, скептицизму та відвертої ворожості» [3, 86].
Київський Театр російської драми
Лесі Українки звернувся до драми
в 1939-му, а потім у 1946-му,
1951-му, 1971-му та вже
у 2002 році. На його сцені
драму було вперше поставлено
російською мовою (режисер —
Костянтин Хохлов, художник —
Анатоль Петрицький). Постановку критикували за надто «оперні»
декорації та втечу в масові сцени.
Проте вистава таки трималася,
зокрема й за рахунок акторської
роботи. А серед найновіших
постановок драми — вистава
«Камінний господар» у Театрі
на Подолі 2020 року.

1. В. Василько. Микола Садовський
та його театр / Василь Василько //
Держ.видавництво Образотворчого
мистецтва і музичної літератури УРСР
/ Василь Василько. — К., 1962. — С.78.
2. Л. Українка. Про літературу / Леся
українка. - К., 1955. — С. 289
3. В. Василько. Микола Садовський
та його театр / Василь Василько //
Держ.видавництво Образотворчого
мистецтва і музичної літератури УРСР
/ Василь Василько. — К., 1962. — С.86.

37
Матвій Драк. Ескізи костюмів Мавки та Куця до вистави «Лісова пісня»
в театрі імені Івана Франка
Київ, 1922, папір, акварель. Музей театрального, музичного
та кіномистецтва України

Михайло Пилипенко. Куць. Фото з вистави
«Лісова пісня» в театрі імені Івана Франка
1927. Музей театрального, музичного
та кіномистецтва України

Наталя Дорошенко та Дмитро Ровинський. Мавка й Перелесник.
Фото з вистави «Лісова пісня» в Державному драматичному театрі
1918. Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
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Леся Українка та кіно

Довгий час твори Лесі Українки не привертали уваги кінорежисерів
насамперед через поширене уявлення про їх «некінематографічність».
Святкування на загальнодержавному рівні 100-річного ювілею письменниці
в 1971 році стимулювало зйомки фільму «Іду до тебе...» (Кіностудія імені
Олександра Довженка). Режисер Микола Мащенко став третім на режисерській
позиції після того, як від роботи відсторонили Роллана Сергієнка та Юрія Лисенка.
Зокрема, у режисурі Сергієнка партійним цензорам здалося, що образ Лесі
Українки набуває рис аж ніяк не орієнтованої на революційні перетворення
суспільства письменниці. Картина зазнала численних втручань, зокрема
ідеологічної заангажованості набув і сценарій фільму авторства Івана Драча.
Згідно зі сценарієм, стосунки поетки з революціонером-марксистом Сергієм
Мержинським, який хворів на відкриту форму туберкульозу, ускладнили фактом,
начебто Сергій кохає іншу жінку. Трагічну історію смерті коханого Лесі Українки,
якому вона писала, що «тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе», було
знівельовано до мелодраматичного сюжету. Тієї страшної ночі в Мінську, коли
він помер, Леся Українка біля його ліжка написала поему «Одержима» — але
в режисерський фокус це не потрапило.
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Тимофій Лящук. Плакат
до художнього кінофільму
«Іду до тебе»
1972, кіностудія імені
Олександра Довженка,
режисер Микола Мащенко
Національна бібліотека України
ім. В. І. Вернадського

Того самого 1971 року на телевізійних екранах з’явилася драма Лесі Українки
«Камінний господар» (Укртелефільм) режисера Мирослава Джинджиристого.
Складну драматургійну та світоглядну колізію вдалося передати завдяки
акторському складу: Аді Роговцевій (Донна Анна), Богданові Ступці (Дон Жуан)
та Олександрові Гриньку (Командор).
Проте найбільше уваги кінематографісти приділяли найпопулярнішій
драмі Лесі Українки — «Лісовій пісні». Уперше її екранізував у 1961 році на
кіностудії імені Олександра Довженка Віктор Івченко разом із актрисою Раїсою
Недашківською, для якої роль Мавки стала дебютною. Івченко раніше ставив
«Лісову пісню» на сцені театру імені Марії Заньковецької, що стало помітно
й у кіноверсії. Зокрема, екранне втілення містичних елементів і загальна робота
з мізансценами видається театральною через недостатність кінематографічних
засобів виразності. Історик українського кіно Любомир Госейко у розмові про
«Лісову пісню» Івченка говорив про острах Лесі Українки, що на сцені
її драми перетворяться на бутафорію. Ця пересторога мала сенс не тільки для
сцени, а й для великого екрану. За 20 років у новій версії твору «Лісова пісня.
Мавка» (Кіностудія імені Олександра Довженка, 1981) Юрій Іллєнко зробив
найоригінальнішу екранізацією твору в контексті кіномови. Тут режисер уперше
став за камеру з часів «Тіней забутих предків», тож упізнавані операторські
рішення, зокрема чуттєві акценти кольору, що наголошують на романтичній лінії,
недарма викликають відчуття схожості зі стрічкою Параджанова. Контраст між
містичним простором лісу і приземленим побутом підкреслено точково,
але виразно — зокрема, коли камера Іллєнка стає рухомою у сценах, присвячених
Мавці, та завмирає в епізодах сільського життя Лукаша.

Тимофій Лящук. Плакат до художнього
кінофільму «Мавка. Лісова пісня»
1981, кіностудія імені Олександра Довженка, режисер Юрій Іллєнко.
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського

Також є дві анімаційні версії «Лісової пісні». Першу зробила режисерка Алла
Грачова в час розквіту Творчого об’єднання художньої мультиплікації (згодом —
кіностудія «Укранімафільм») на базі студії Київнаукфільм у в 1976 році. Другу —
«Мавка. Лісова пісня» Олександри Рубан — створено з використанням сучасних
технологій і 3D-зображення. Невдовзі вона має вийти на екран.

Кадри із анімаційного фільму «Лісова пісня»
1976, Київнаукфільм, режисерка Алла Грачова.
Національний центр Олександра Довженка
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Культ «Лісової пісні»

Драма-феєрія «Лісова пісня» — найвідоміший твір Лесі Українки, який
вважають кульмінаційним у її літературному доробку. «Стрімка кар’єра» цієї
драми ще за життя письменниці була неочікуваною навіть для неї самої.
У 1911 році в Кутаїсі за 10–12 днів письменниця в раптовому пориві
й емоційній напрузі, коли «не могла вночі спати, а вдень їсти», написала драму.
У листі до Агатангела Кримського вона ділилася, що останнім часом згадувала
про волинські ліси і присвятила їм «драму-феєрію». А потім зізналася, що досі
не наважувалася писати казок, хоча надзвичайно їх любить і може «видумувати
міліони» [1]. Зі спогадів Ольги Косач відомо, що п’ятирічною Лариса вперше
почула розповіді матері про Мавку в селі Жабориця. Тоді вони її дуже вразили
й закарбувались у пам’яті, як і почуті жаборицькі пісні та казки. Згодом, уже
у 13 років, письменниця побувала в урочищі Нечимне біля Колодяжного й почула
легенди, пов’язані з озером, які також лягли в основу «Лісової пісні»: бо цей образ
її «зачарував на весь вік». Відтак за народженням п’єси пролягає довга історія, що
розпочалася з дитячих вражень і викристалізувалась як блискавично написаний
текст за два роки до смерті письменниці.

1. Українка, Л. Леся
Українка. Листи:
1903–1913 / Л. Українка;
упоряд. В. А. Прокіп
(Савчук). — К.: Комора,
2018. — С. 553.
2.Забужко О. Norte
Dame d’Ukraine:
Українка в конфлікті
міфологій / Оксана
Забужко. — К.: Комора,
2018. — С. 251.

«Лісова пісня» Лесі Українки досі резонує та відгукується читачам,
адже містить прадавню міфопоетику й потужний потенціал до численних
інтерпретацій і коментування. До того ж трактування можливі з різних позицій:
від символістської й до феміністичної. Драма «вивершує собою цілу міфологічну
Українчину світобудову», «ховає в собі ключ до “всієї” Лесі Українки, з усіма
її численними символістськими «темнотами» й трудновчитним, досі дражливим
для українського читача “екзотизмом”» [2]. «Лісова пісня» постала в контексті
вершинних досягнень європейської нової драми тієї доби, у ній багато перегуків
з улюбленими авторами поетки — Ґерхардтом Гауптманом та Морісом
Метерлінком.
За 110 років, що минули від часу написання драми, постать письменниці
стійко асоціюється саме з Мавкою, головною героїнею. А назва «Лісова пісня»
міцно увійшла в обіг навіть у маркетологів і брендологів — так нині називають
санаторії, кулінарні страви, речі широкого вжитку. Образ Мавки також став таким
тиражованим, що сьогодні його можна побачити і на стінах супермаркетів,
і на татуюваннях, і на стікерах. Водночас п’єса постійно потрапляє у фокус уваги
художників, режисерів і композиторів. Результатом цього є численні екранізації,
театральні постановки, живописні полотна, графіка та твори декоративноприкладного мистецтва: від гобеленів до малої пластики.

Теодозія Бриж. Куць
1970–1980, тонований гіпс. Колекція Яреми Безніска

ІЛЮСТРАЦІЇ
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Хто і як ілюстрував твори Лесі Українки

Літературні твори Лесі Українки ставили перед українськими
художниками низку викликів. До 1950-х років книжкові ілюстратори
в більшості своїх графічних композицій акцентували на виразній
жестикуляції героїв, схожій на ту, яку виробила театральна традиція.
Ілюструючи поеми «Роберт Брюс, король Шотландський»,
«В катакомбах», «Одержима», «Оргія», «Кассандра», «Камінний
господар», художники мінімізували історико-культурний контекст
і знання деталей інших епох, натомість вибудовували композиції
радше за принципом тісної театральної сцени. Навіть коли деякі
з них зважувалися на стилізацію (Володимир Скубира, Василь Лучко,
Ірина Левитська), то уникали деталей, працювали лінеарно, силуетно,
узагальнено.

Іван Остафійчук. До поеми «На руїнах»
1970, папір, офорт. Надано автором

Георгій Малаков. «Камінний господар», за мотивами твору Лесі Українки
1971, папір, лінорит. Національний художній музей України
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Софія Караффа-Корбут. Мавка і Лісовик. За мотивами «Лісової пісні»
1963, папір на картоні, кольорова ліногравюра. Львівська національна галерея
мистецтв імені Бориса Возницького

Богдан Сорока. Ілюстрація до казки
Лесі Українки «Про велета»
1970, папір, лінорит. Артцентр Я Галерея
Микола Попов. До поеми Лесі Українки «В катакомбах»
1970, папір, літографія. Артцентр Я Галерея

У найдинамічніших композиціях 1960–1980-х років ілюстратори
(Софія Караффа-Корбут, Василь Чебаник, Георгій Малаков) намагалися
відтворити драматичну атмосферу й напружений стан героїв, а тому
застосовували прийоми максимального затемнення й різкого світлового
контрасту, тобто радше ілюстрували твори Лесі Українки як барокову
історію без особливої деталізації.

Олена Сахновська. Ілюстрація до драми-феєрії
Лесі Українки «Лісова пісня». Фронтиспис до 3-ої дії
1929, папір, дереворит. Національний художній музей
України

Найбільшими за обсягом і виразністю є ілюстрації до драми-феєрії
«Лісова пісня», що давала змогу ілюстраторам (Василь Касіян, Василь
Перевальський, Надія Лопухова, Мирон Левицький) фантазувати щодо
образів міфічних істот, людських стосунків і природного оточення
та не обтяжувати зображення історично достовірними деталями.
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Михайло Дерегус. Мавка. Ілюстрація
до драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»
1959, папір, офорт
Національний художній музей України

Василь Лопата. Ілюстрація до поеми
Лесі Українки «Ізольда Білорука»
1970, папір, гравюра на пластику
Національний художній музей України
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Валентин Литвиненко. Горобець у сови,
ілюстрація до казки Лесі Українки «Біда навчить»
1961, папір, лінорит. Національний художній музей України

Надія Лопухова. Видіння, ілюстрація до драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»
1967, папір, офорт. Національний художній музей України
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА: 150 ІМЕН
Проєкт до 150-ої річниці від дня народження
25 лютого — 8 березня 2021 року
Національний центр ділового та культурного
співробітництва «Український дім», вул. Хрещатик, 2
Організатори:
Міністерство культури та інформаційної політики України
Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти
Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»

Команда проекту:
Куратор — Павло Гудімов
Комісар — Ярослав Ведмідь
Наукова керівниця — Віра Агеєва
Менеджмент — Ганна Савчук, Наталя Станько, Уляна Сахновська,
Марія Безклинська
Дизайн — Катерина Большакова, Олена Горобець, Анастасія Зафійовська
Архітектура — Анна Войтович
Сценографія — Катерина Большакова, Павло Гудімов
Тексти — Віра Агеєва, Катерина Носко, Катерина Вавринчук,
Діана Клочко, Ірина Щукіна
Редагування — Ірина Троскот
Фотографи — Тарас Гіпп, Максим Білоусов
Відеографи — Анна Войтенко, Назар Пархомик, Айюб Гаграманов
Відеомонтаж — Марія Скарбовійчук
Транспортування — Кунсттранс-Київ
Консультанти: Діана Клочко, Євгеній Стасіневич, Ірина Щукіна, Лук’ян Галкін,
Марія Чорна, Андрій Ферт, Сергій Тримбач, Максим Стріха, Юрій Громик,
Лілія Бевзюк-Волошина, Тетяна Соловей, Мар‘яна Служинська
Музика — Яна Шлябанська, Тетяна Хорошун (електроакустичний дует GUMA)
Перекладач — Наталія Дейнека (Бюро перекладів «Джулай Монінг»)
Ілюстратори — Клуб ілюстраторів Pictoric (Олег Грищенко, Вероніка Котик,
Анна Сарвіра, Олена Старанчук, Ілля Угнівенко, Анна Андреєва, Марія Фоя,
Євгенія Полосіна, Ольга Штонда, Юлія Твєрітіна)
Медіатори — Профспілка медіаторів ПАЦ; студенти Національної академії
образотворчого мистецтва та архітектури

Офіційні партнери:
«Нова пошта», Zagoriy Foundation, група компаній «Епіцентр»

Партнери:
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Твори і матеріали надали:
Волинський краєзнавчий музей
Житомирський обласний краєзнавчий музей
Колодяжненський літературно-меморіальний музей Лесі Українки
Літературно-меморіальний музей Лесі Українки
Луцький художній музей
Львівська національна галерея мистецтв імені Бориса Возницького
Львівський літературно-меморіальний музей Івана Франка
Музей видатних діячів Української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка,
Панаса Саксаганського, Михайла Старицького
Музей грошей Національного банку України
Музей книги і друкарства України
Музей Лесі Українки Волинського національного університету імені Лесі Українки
Музей театрального, музичного та кіномистецтва України
Музей шістдесятництва Музею історії міста Києва
Національна кінематека України
Національний музей історії України
Національний музей літератури України
Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького
Національний музей українського народного декоративного мистецтва
Національний художній музей України
Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара»
Обласний комунальний музей Богдана Лепкого в місті Бережани
Одеський художній музей
Тернопільський обласний краєзнавчий музей
Тернопільський обласний художній музей
Хмельницький обласний художній музей
Артцентр Павла Гудімова Я Галерея
Державна архівна служба України
Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного,
Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
Державне підприємство «Українська студія хронікально-документальних фільмів»
Національна бібліотека України імені Володимира Вернадського
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Національний банк України
Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки
Національний академічний театр імені Івана Франка
Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка
Національний центр Олександра Довженка
Вініл Клуб Львів
Лариса Безніско, Ярема Безніско, Марина Іванова, Олена Корусь, Віталій Войтович,
Катерина Лебедєва, Теодор Горбалюк, Ярослав Мотика, Василь Перевальський,
Микита Кальченко, Іван Остафійчук, Віктор Липовка та Леся Рубан
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