
          «Ні! Я жива! Я буду    

                         вічно жити! 

        Я в серці маю те, 

                 що не  вмирає…» 

(До 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки) 

Видатна українська письменниця, 

перекладач, громадська діячка,  одна із 

центральних постатей національної 

культури – Леся Українка (справжнє ім’я – 

Лариса Петрівна Косач) народилася 25 лютого 1871 року. Поезія, лірика, епос, 

драма, проза, публіцистика – це ті жанри, у яких випробовувала себе геніальна 

українська письменниця. 

 

 

 

      Українка, Леся. Усі твори в одному 

томі / Леся Українка ; передм. М. І. 

Литвинця. – Київ : Ірпінь : ВТФ 

«Перун», 2008. – 1375 с. 

      Геніальна українська 

письменниця змогла досить 

сильно і до болі правдиво 

відтворити могутній дух свого 

народу. Книга, вперше в історії 

української літератури, містить 

усю творчу спадщину 

письменниці.  



 

 

Українка, Леся. Листи, 1903-1913 / 

Леся Українка. - Київ : Комора, 2018. - 

733 с.  

 

Найбільш плідний етап життя Лесі 

Українки припадає на 1903 – 1913 

рр.  У книзі вперше опубліковано 

листи цих років. Вони дають змогу 

по-новому осмислити літературні 

шедеври цього періоду. 

Епістолярні тексти подано мовою 

оригіналу з автографами 

письменниці. 

 

 

 



Українка, Леся. Бояриня ; Лісова пісня / Леся 

Українка. - Київ : Укр. письмо, 2000. - 175 с.  

 

Поему «Бояриня» Леся Українка написала під 

впливом історичних праць Миколи 

Костомарова, Пантелеймона Куліша та 

етнографічних джерел, коли з боку царської 

влади посилилися утиски пригноблених окраїн і 

національних меншостей. На відміну від 

«Лісової пісні», «Бояриня» не така відома. 

Письменниця написала її у 1910 році, проте 

надрукували твір лише у 1914 році, вже після  

смерті авторки. 

 

 

 

 

Українка, Леся. Лісова пісня. Драматичні 

поеми. Лірика / Леся Українка. - 2-ге вид., 

стер. - Харків : Клуб сімейн. дозвілля, 2014. - 

382 с. - (Шедеври на всі часи).  

Збірка вмістила найвідоміші твори і вірші 

Лесі Українки. Серед них «Давня казка», 

«Одержима», «Бояриня», «Камінний 

господар» та інші. 

 

 

 

 



 

Панасенко, Т. М. Леся Українка / Т. М. 

Панасенко. – Харків : Фоліо, 2013. – 123 с. 

Леся Українка завжди привертала увагу 

своєю активною життєвою позицією й 

енергійністю. Навіть невиліковна хвороба, 

яка майже позбавила письменницю 

можливості пересування, цьому не 

завадила. Книга, присвячена життю і 

творчості Лесі Українки. У тексті даного 

видання представлено чимало цитат, 

взятих з листування письменниці і її рідних. 

 

 

 

Українка, Леся. Незабутні шедеври : поезія, 

драматургія / Леся Українка. - Донецьк : БАО, 

2011. - 303 с.  

Любов до України, безмежна віра в 

людину, боротьба за справедливість – 

саме ці одвічні  людські цінності і 

сповідувала Леся Українка у своїх творах.  

До збірки увійшли: «На крилах пісень», 

«Думи і мрії», знаменита драма-феєрія 

«Лісова пісня» та драматична поема 

«Бояриня».  

 

 

 



 

Огнєва, О. Д. Східні стежки Лесі Українки / О. Д. 

Огнєва . - 2-ге вид., переробл. й допов. - Луцьк : 

Волин. обл. друк., 2008. - 239 с.  

 

До книги увійшли твори Лесі Українки на 

східні сюжети, її переспіви Рігведи та 

давньоєгипетських ліричних пісень, 

переклади віршів поетеси на китайську, 

таджицьку, татарську, грузинську мови. 

 

 

 

                                                                                                                                   

 Забужко, Оксана Стефанівна. 

        Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті 

міфологій / Оксана Забужко. – 2-ге вид., випр. – 

Київ: Факт, 2007. – 638 c. 

Одна з найвідоміших книг Оксани Забужко 

пропонує читачеві вражаючу інтелектуальну 

подорож крізь віки, культури й конфесії в 

пошуках «України, яку ми втратили». 

Ключем до неї стає міф Лесі Українки — 

найгірше прочитаної і найдраматичніше 

недооціненої письменниці з пантеону 

наших національних класиків.  

 

 



 

Українка, Л. Вірші. Драматичні поеми/ Худож.- 

оформлювач І.В. Осипов. – Харків: Фоліо, 2005. – 

351 с. 

До книги увійшли вибрані вірші, а також 

ліричний гімн красі рідної природи – драма-

феєрія «Лісова пісня». Саме у драматургії 

розкривається з якоюсь особливою силою 

талант Лесі Українки. 

 

 

 

 

                                                                                   

   

 

 

 

 

 

 


