
          "Яка краса – відро-

дження країни! Яка пе-

чаль – надій  сумні руї-

ни..." Ці рядки з вірша 

"Червоні корогви" були 

написані 1918 року – у не 

найкращий для України 

час. Вони й сьогодні зву-

чать на диво актуально, з 

тією ж ноткою трагізму, 

що й у ті, давно минулі 

роки. А належать вони Олені Пчілці (Ользі 

Петрівні Драгомановій-Косач), відомій украї-

нській письменниці, матері Лесі Українки. 

       Олена Пчілка народилась 29 червня 1849 

року у м. Гадяч на Полтавщині. Батько її, дрі-

бний поміщик Петро Якимович Драгоманов, 

передова й освічена для свого часу людина, 

служив юристом при військовому міністерст-

ві. Він мав і літературний хист – писав опові-

дання і вірші, стежив за сучасною літерату-

рою, виховував у гуманістичному дусі своїх 

дітей. 1866 року Ольга закінчила зразковий 

пансіон шляхетних дівчат у Києві, де здобула 

ґрунтовні знання з літератури, оволоділа ні-

мецькою і французькою мовами.  

       Михайло Драгоманов, старший брат Оль-

ги, став відомим вченим-істориком, літерату-

рним критиком, громадським діячем. Його 

вплив на становлення молодшої сестри як пи-

сьменниці незаперечний. Серед знайомих 

Михайла Драгоманова був і Петро Антонович 

Косач, який згодом став чоловіком Ольги. 

Вони одружилися 1868 року і незабаром виї-

хали до Новограда-Волинського (Звягеля), де 

після закінчення університету П. А. Косач 

одержав посаду голови з'їзду мирових посе-

редників. 1879 р. Косачі переїхали до Луцька, 

а 1880 р. – до села Колодяжного у Ковельсь-

кому повіті. 

       На Волині Ольга Петрівна займається ви-

вченням народної творчості – записує пісні, 

збирає орнаменти, починає творити сама. Її 

діяльність розпочалась наприкінці 1870-х ро-

ків. Майже п'ятдесят літ трудилась вона на 

ниві української культури і літератури, ви-

ступаючи як прозаїк, поет, драматург, перек-

ладач, літературний критик, фольклорист, ет-

нограф, видавець, редактор.  

       А крім того – двоє синів і чотири доньки, 

красивих, розумних, талановитих, пішли у 

широкий світ з Косачівського дому. Мудрим і 

доброзичливим дороговказом, люблячим і 

строгим поводирем для своїх дітей була саме 

їхня мати. Ольга Петрівна вчила своїх дітей 

малюванню (у неї самої був хист живописця), 

музиці, історії. Подружжя Косачів виховува-

ло і навчало своїх дітей самотужки: Ользі Пе-

трівні здавалось, що школа зруйнує її нама-

гання виховати ді-

тей "в українській 

мові".  

З гордістю і вдячні-

стю Леся Українка 

називала свою матір 

найкращою, найро-

зумнішою, найтала-

новитішою жінкою 

світового рівня. А 

Олена Пчілка пи-

шалась по-материнськи своїми дітьми, турбу-

валась про кожного з них, з любов'ю розказу-

вала про всіх. 

      Домашні клопоти не перешкоджали твор-

чості. Насичене високими устремліннями 

життя було зразком для дітей, а його благот-

ворний вплив на них – безсумнівний. 1876 

року у Києві було вперше надруковано дослі-

дницьку працю Олени Пчілки "Украинский 

народний орнамент. Вишивки, ткани, писан-

ки". 1880 – 90-і роки були часом розквіту лі-

тературної творчості Олени Пчілки. До речі 

літературний псевдонім – Олена Пчілка, був 

вибраний не випадково – письменниця уподі-

бнювала себе до бджоли, яка носить мед у 

вулик рідної культури. Вона працює над пе-

рекладами і виданням творів М. В. Гоголя; 

пробує сили в драматургії: з’являється її п'є-

са-жарт на одну дію "Сужена – не огужена!". 

1882 року в Києві виходить книжка поетич-

них перекладів "Українським дітям". Разом з 

М.Старицьким вона готує і видає альманах 

"Рада", в якому 1883 року було опубліковано 

її поему "Козачка Олена". 1886 року в Києві 

виходить її збірка поезій "Думки-

Мережанки". З початку 1880-х років регуляр-

но друкується в журналі "Зоря". 1887 року за 

активної підтримки Івана Франка видає аль-

манах "Перший вінок".  

       Значне місце в літературному доробку 

Олени Пчілки посідають переклади. Вона пе-

рекладає Льва Толстого, Лермонтова, Пушкі-

на, Кольцова, Гоголя, Фета, Тютчева, Надсо-

на, Тургенєва, авторів античної та західно-

європейської літератури: Сафо, Овідія, Лонг-

фелло, Свіфта, Діккенса, Гете, Шіллера, Гей-

не, Гюго, Доде, Словацького, Міцкевича, Ан-

дерсена, Мопассана та інших. Вона знайо-

мить широкий загал з народною музикою, 

українською вертепною драмою, мистецтвом 

українських кобзарів, народними казками, 

українськими колядками. 

       Олені Пчілці належить поважне місце і в 

українській дитячій літературі. Крім числен-

них поезій, казок, оповідань, вона написала 

для дітей багато п’єс: "Весняний ранок Тара-



совий", "Казка Зеленого гаю", "Щасливий 

день Тарасика Кравченка", "Киселик", 

"Скарб", "Мир миром", "Кобзареві діти". 

       Наприкінці 1890-х, після переїзду до Ки-

єва, Олена Пчілка поринає у літературне 

життя столиці. З 1905 року вона – член ред-

колегії, а з 1907 редактор і видавець журналу 

"Рідний край", у якому друкувалось багато 

українських письменників, у т. ч. і Леся 

Українка. З 1908 року почав виходити дода-

ток до "Рідного краю" – журнал для дітей 

"Молода Україна". Байки, казки, вірші, опо-

відання, що побачили світ у "Молодій Украї-

ні", становлять помітний внесок в українську 

дитячу літературу. 

       1924 року Олену Пчілку запрошують на 

роботу в Академію Наук УРСР, 1925 – оби-

рають членом-кореспондентом Академії Наук 

УРСР. В останні роки життя, коли почалися 

сталінські репресії проти української інтелі-

генції, Ольга Петрівна Косач також зазнала 

переслідувань. 4 жовтня 1930 року Олена 

Пчілка померла. Поховано її у Києві на Бай-

ковому кладовищі. 
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