Леся Українка
(1871 – 1913)
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Леся Українка
Українська письменниця,
перекладач, культурний діяч.
Писала
у найрізноманітніших жанрах:
поезії, ліриці, епосі, драмі,
прозі, публіцистиці.
Також працювала в ділянці
фольклористики
і брала активну участь
в українському національному русі.
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Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) народилася
25 лютого 1871 року в місті Новограді- Волинському, в родині
українських інтелігентів Петра Антоновича Косача та Ольги
Петрівни (уродженої Драгоманової, літературний псевдонім –
Олена Пчілка). Дитячі роки Лесі Українки пройшли на Волині:
у Новограді-Волинському (1871 — весна 1879). Зі всіх шістьох
дітей, що були в Косачів (два сини і четверо дочок), Леся
найбільше вдалася в батька: і вродою, і характером, і
звичками. Вони обоє були поблажливі в ставленні до себе,
важко уявити, щоб вони зробили щось таке, що вважали за
нечесне. Їм були огидні жадоба, зажерливість,
користолюбство тощо. Була в них ще одна спільна риса: вони
надзвичайно цінували людську гідність.
Навесні 1882 року родина Косачів перебралася на постійне
проживання до села Колодяжного, що
недалеко повітового містечка Ковеля. Тут
поліська народна стихія заполонила Лесю і
на якийсь час повністю її поглинула. В цьому
селі Леся за допомогою свого брата
Михайла виконала дуже цінну роботу:
записала від різних людей дуже багато
пісень. Перед текстами кожної пісні
наклеєна була стрічка нотного паперу з
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нотами мелодії тієї пісні.

Леся Українка та її брат Михайло
вчилися у приватних учителів. Рано
(у 4 роки) навчилася читати.
Сердечна дружба єднає Ларису з її
старшим братом Михайлом.

Леся Українка з братом Михайлом.
Фото початку 1890-х років.

За нерозлучність в сім'ї їх
називали спільним ім'ям
«Мишелосею», пізніше Ларису
перезвали в сім'ї на Лесю. А
через рік Леся самостійно писала
коротенькі листи до своєї бабусі
в Гадяч та за кордон до дядька
Михайла Драгоманова.
У 6 років Леся почала
вчитися вишивати.

Леся Українка з братом
Михайлом в 1880 p.
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Леся Українка Теорія літератури:
Неоромантизм
(новоромантизм) — так
називала Леся Українка та інші
творчий метод тих
письменників кін. ХІХ — поч.
XX ст., які поєднували у своїй
творчості реалістичне
зображення життя з
романтизмом.

ОЗНАКИ НЕОРОМАНТИЗМУ
- історико-героїчна тематика;
- герой - борець за волю рідного краю,
народу;
- прагнення героя до звільнення
особистості;
- гармонія ідеалу з життєвою правдою;
- різка поляризація дійових осіб: з
одного боку - герої, окрилені високою
мрією, а з
іншого - бездуховні утилітаристи;
- безкомпромісний конфлікт.
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Образи «Лісової пісні» Лесі
Українки — проживають
цікаве життя,
переживають, люблять,
вірять, сподіваються.
Літературні персонажі не
просто чинять добро і зло,
люблять і ненавидять –
вони несуть у собі певний
авторський задум, є
носіями символів та ідей.
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Останні роки життя Л. Косач-Квітки пройшли в подорожах на лікування
до Єгипту й на Кавказ. Разом із чоловіком, Климентієм Квіткою, вона
працювала над зібранням фольклору, інтенсивно опрацьовувала власні
драми. На звістку про важкий стан Лариси Петрівни в Грузію приїхала її
мати.
То власне їй письменниця диктувала проекти своєї так і ненаписаної
драми «На берегах Александрії». Символічне значення її творчості
можна прочитати в молитві дітей до Геліоса над манускриптами.
Померла (в Сурамі) у віці 42 років. Похована на Байковому кладовищі в
Києві.
Сурами

Грузія
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… Я жива! Я
вічно буду
жити,
Я в серці
маю те, що
не вмирає!
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