
 

  Леся Українка ввела в українську мову такі слова, як 
«напровесні» та «промінь». А Олена Пчілка, мати 
Лесі, дала життя слову «мистецтво». З її легкої руки в 
нашій мові прижилися також «переможець», 
«палкий» та інші слова. 
 
  Перші стосунки з чоловіком в Лесі Українки 
відбулися, коли їй було 15 років. Із Максимом 
Славинським, який вже був повнолітнім, вони разом 
перекладали Гейне (слово єднає). Проте пізніше 
Максима заарештують за кордоном і замучать до 
смерті у в’язниці чекісти. 
• 
  У 26-ть вона познайомилася з другом по 
хворобливому нещастю – Сергієм Мержинським, 
який давно боровся із затяжними сухотами. Її болі в 
кістках і нирках та його тяжкий стан поєднали 
молодих людей у спільному горі: Леся попри свої 
потреби доглядала хворого. Сергій помер у дівчини 
на руках, після чого вона до самої смерті не знімала 
траурної одежі, незважаючи на офіційне подальше 
заміжжя. І хоча Леся була біля його смертного ложа, 
Мержинський не кохав її. У свій останній день при 
пам’яті він попросив Лесю записати прощальний лист 
до іншої жінки, що насправді була в його серці усе 
життя 
 
Офіційний чоловік Климент Квітка був молодшим від 
Лесі на 9 років, хворів туберкульозом, не мав статків. 
Лесині батьки не сприйняли такого союзу, однак 
письменниця зреклася їхньої фінансової допомоги і 
вийшла заміж за Климента. Парубок поступово почав 
продавати усе, що нажив: від меблів до книжок, аби 
оплатити лікування дружини. Після смерті поетеси 
Климент прожив ще 40 років. 
 
  У Луцьку, біля В’їзної вежі замку Любарта, 
є дерево, яке іменують Лесиним ясеном. 
Воно одне з найстаріших дерев міста. 
Вважається, що саме під ним мала Леся 
написала свого першого вірша. Нині ж у 
місті вирішується проблема з деревом, адже 
воно аварійне й може впасти, зашкодивши 
перехожим. 
 
 
На честь Лесі Українки названо астероїд №2616. 
 
В останні роки життя очі Лесі змінили свій колір. 
Вони з темно–сірих стали насичено–блакитними. Це 
дуже дивувало знайомих поетеси. Про цей 
маловідомий факт згадує у листах її мати Олена 
Пчілка, яка була з дочкою до її останніх хвилин. 
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На відкритті пам'ятника І. Котляревському, 1903, Полтава.  

Зліва направо: М. Коцюбинський, В. Стефаник, Олена Пчілка, 

Леся Українка, М. Старицький, Г. Хоткевич, В. Самійленко  

Ольга і Петро Косачі  
з дітьми  
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Будинок Лесі Українки у селі Колодяжному 

1884  рік З 13 літ Лариса Косач акти-
вно пише вірші. Перші 
спроби стараннями матері 
публікувались на сторінках 
галицьких українськомов-
них часописів «Зоря», 
«Дзвінок», ЛНВ 
(«Конвалія», «Сафо», «Літо 
краснеє минуло» й ін.)  

9 (21) бе-
резня 1888  

народилася сестра Ізидора  

19 липня 
(1 серпня) 
1913  

Померла  Сурамі, Тифлісь-
ка губернія, Російська імпе-
рія (нині Грузія)  

13 (25) лютого 
1871 року 

народилась у місті Звягель, 
Волинська губернія, Росій-
ська імперія (Новогра́д-
Воли́нський (до 1795 року 
та у 1941 — 1944 роках Звя-
гель) — місто в Україні, 
Житомирська область, Но-
воград-Волинський район.)  

23 лютого (7 берез-
ня) 1871 року 

Ларису охрестили в Новог-
рад-Волинській Соборній 
Преображенській церкві, 
хрещеними стали полков-
ник Степан Васильковський 
та рідна бабуся дворянка 
Єлизавета Драгоманова  

У січні 1876 року   Олена Пчілка з Михайлом і 
Ларисою приїхали до Києва 
попрощатися з 
М. Драгомановим перед 
його еміграцією і деякий 
час жили в нього 

26 травня (7 черв-
ня) 1877 року 

народилась сестра Оля, що 
стане їй доброю подругою  

1871 - весна 1879 Дитячі роки пройшли на 
Волині: у Новограді-
Волинському  

6 (18) січня 1881 
року 

під час святкування Водох-
реща десятилітня Лариса 
сильно застудилася, що 
призвело до туберкульозу 
кісток та суглобів. 

29 травня (10 черв-
ня) 1882  року 

народилась сестра Оксана  

з травня 1882  року Косачі переїздять у село 
Колодяжне, що стає їхнім 
постійним місцем прожи-
вання 

1883 рік  у Лариси діагностували ту-
беркульоз кісток, у жовтні 
професор Олександр Рінек 
прооперував їй ліву руку, 
видалив кістки, уражені па-
тологічним процесом  

22 серпня (2 верес-
ня) 1884  року 

народився брат Микола  
 
 
 
 
 

Верхній ряд — Ізидора Косач, Олександр Драгома-
нов, Ольга Косач; нижній ряд — Олена Пчілка, Леся 

Українка, Сергій Мержинський. Зелений Гайлипня 

Брати і сестри Лесі Українки 

Лариса Косач з братом Михайлом.  
Фото 1880..1881 рр. 

Лариса Косач. Фото 
1878.1879 рр.  

Леся Українка, 
Михайло Косач, 
Маргарита Кома-
рова. 1889 р. 
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