
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Будуть приходити люди, 

вбогі й багаті, веселі й сумні, 

радощі й тугу нестимуть мені, 

їм промовляти душа моя буде 
 

                            (Л. Українка, «Лісова пісня») 

 

   Хіба жила на світі ще така жінка, в серці якої поєдналися б 
така мужність, така геніальність, такий вогонь і розум, така 
пристрасна любов і відданість народові та батьківщині? Ні, другої 
такої на світі не було. Леся – неповторна! 
                                                                                                                                                         Л.Смілянський 

Серед постатей цього часу, що продовжують нести в собі значний 

конструктивний для нашого суспільства потенціал, однією з найбільш 

значущих є Леся Українка. Багатогранний талант Лесі Українки 

виявився у найрізноманітніших сферах літературної праці - вона була 

ліриком, драматургом, прозаїком, літературним критиком і 

публіцистом, перекладачем і фольклористом. Але найважливішим є те, 

що в літературному процесі своєї доби вона не лише могутній і 

різносторонній талант, а й активний і непримиренний борець, з чітко 

визначеною соціальною позицією, а також просвітниця, що глибоко 

розуміла гуманістичні засади педагогічного процесу і залишила власні 

міркування та практичні спроби, спрямовані на його оптимальну 

організацію. 



Драматургія Лесі Українки — феноменальне явище в українській літературі: вона 

вражає новизною тем, гостротою соціально-психологічних конфліктів, філософськими 

узагальненнями і поетичною красою. Пристрасне заперечення всього ворожого, 

реакційного, закостенілого в житті, утвердження гуманістичних ідеалів ведеться в її 

творах з позицій неоромантизму, який намагався розширити права особистості, визволити 

її від тиску юрби. Творчість поетеси — якісно новий етап у розвитку української 

драматургії. За своїми ідейно-художніми якостями, рівнем мистецької досконалості вона є 

одним із найвагоміших здобутків всесвітньої драматургії.  

            У своїх драматичних творах Леся Українка часто зверталася до сюжетів і так 

званих "вічних образів", узятих із Біблії і Євангелія, з історії та літератури інших народів. 

Прекрасно обізнана з історією й культурою народів Європи й Азії, письменниця 

зверталася до переломних етапів історичного розвитку, відшукувала такі події, які були б 

співзвучними українській сучасності, що дозволило розширити тематичні обрії нашої 

драматургії, порушувати злободенні соціально-політичні й морально-етичні проблеми.  
 

 

Українка Л. Лісова пісня [Текст] : 

драматичні поеми. Лірика / Леся Українка ; худож. 

М. Десятнікова. – Х. : Книжковий клуб "Клуб 

сімейного дозвілля", 2011. – 384 с. : іл. – (Шедеври 

на всі часи). 

 

 

  «Лісова пісня» – один із шедеврів Лесі Українки, де прадавня міфопоетика, туга за 

втраченою гармонією людини зі світом і модерністське прагнення краси витворюють 

магію тексту, що вже упродовж століття не втрачає принадності для читача. 

У драмі поряд з людьми виступають, створені їхньою уявою, фантастичні істоти. 

«Лісова пісня» — нова жанрова форма, створена Лесею Українкою, проблемна 

філософська драматична поема, де опоетизовано красу людських взаємин: потяг до щастя, 

силу великого кохання. 

  У листі до матері Леся Українка зазначала, що «Лісова пісня» з’явилася в 

результаті спогаду про дитинство, проведене на Волині, коли її навіки зачарував образ 

лісової русалки: «Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними». 

Найхарактернішою особливістю композиції є органічне переплетення життя двох 

світів: природи й людини. Лісові істоти олюднені, вони живуть і діють, розмовляють, як 

люди. У них своє розуміння добра і зла, вони наділені певними рисами вдачі за аналогією 

до людських. Драма складається з прологу й трьох дій, співвіднесених з різними порами 

року (весна, літо, осінь), із зародженням, розвитком і згасанням інтимних почуттів і 

переживань Мавки та Лукаша. 



 

 

        Українка Л. Усі твори в одному томі [Текст]  / 

Л. Українка ; передм. М. І. Литвинця. – К. ; Ірпінь 

: Перун, 2008. – 1376 с. – (Поетична поличка 

"Перуна"). 

 

 

 

 

 

Вашій увазі представлено видатну книгу видатної письменниці. Адже це вперше в 

історії української літератури в одному томі вміщено всю відому духовно-літературну 

спадщину славетної української поетеси. Леся Українка відіграла надзвичайно важливу 

роль в становленні української літератури як такої. Письменниця збагатила українську 

поезію новими темами й мотивами. На зламі дев’ятнадцятого і двадцятого сторіч  Леся 

Українка вступила в авангард творчих особистостей, що виводили українську літературу 

на широку арену світової літератури.  

Творчість письменниці - це той рідкісний приклад, коли авторське перо напрочуд 

могутньо спромоглося відтворити незламний дух свого народу. Літературна праця 

Українки - постійне переплетіння культурної самобутності України: її душі, її страждань, 

її ніжної любові і прагнення до боротьби.  

 

 

        Українка Л. Нехай мої струни лунають... [Текст] 

: вибрані поезії / Л. Українка. – Луцьк : Волинська 

обласна друкарня, 2009. – 224 с.  

Поезія Лесі Українки - потужна складова духовної скарбниці нашого народу та 

світової літератури. Діапазон її лірики надзвичайно широкий, адже в ній роздуми про сенс 

життя і призначення людини, мрії про світлу будущину, твори про громадянську 

мужність, боротьбу проти духовного рабства і байдужості, місію митця і призначення 

мистецтва. В епіцентрі її поетичного світу - доля України. Водночас, щирістю почуттів і 

глибиною думки, захоплює читачів пейзажна та інтимна лірика поетеси. Збірка 

складається із семи розділів, назви до яких дібрано за рядками творів Лесі Українки, що 

розкривають ідейно-тематичну наповнюваність уміщених текстів. Видання вибраних 

поезій Лесі Українки «Нехай мої струни лунають...» розраховане на школярів, студентів, 

усіх, хто любить поетичне слово. 



 

 

 

 

 

 

       Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Л. 

Українка. – К.: Наукова думка, 2008. – 384 с. – (Б-

ка школяра). 

 

 

У книзі вміщено кращі поетичні та драматичні твори: "Давня казка", "Лісова піс-

ня", "Одержима", "Оргія", "Бояриня", які рекомендовані Програмою середньої загальноос-

вітньої школи з української літератури для текстуального і оглядового вивчення. 

Перлиною поетичної драматургії Лесі Українки стала драматична поема 

«Бояриня», написана в Гелуані коло Каїра протягом трьох днів (27-29 квітня 1910 р.).  

І хоч поема написана на національному матеріалі, бо у творі відображена доба Руїни і 

гетьманування Петра Дорошенка, однак цей матеріал викладено по-новаторськи.  

Драматична поема «Бояриня» побудована на історичному матеріалі. Дія твору відбу- 

вається у другій половині XVII ст., коли угоди, підписані в Переяславі, з боку Росії були  

відкрито порушені, бо Україна, яка за умовами договору мала бути лише у військовому  

союзі з Росією, через грабіжницьку політику царизму, ворогування козацької старшини  

між собою в боротьбі за владу перетворилася на руїну. 

Книга розрахована на широкий загал читачів. 

 

        

 

 

 

        Мірошниченко Л. П.  Над рукописами Лесі 

Українки [Текст] : нариси з психології творчості та 

текстології / Л. П. Мірошниченко ; НАН України, Ін-т 

літератури ім. Т. Г. Шевченка. – К. : [б. в.], 2001. – 264 с.  

Монографію присвячено мало розробленій і цікавій темі літературознавства - 

психології творчості крізь призму рукописного тексту. Комплексне, системне вивчення 

рукописів Лесі Українки дозволило авторові максимально наблизитися до осягнення 

психології творчості письменниці, простежити ґенезу творчої думки й почуття, 

усвідомити в загальних рисах індивідуальну природу особистості письменниці та її 

творчого процесу. Автор твору писала: «Чим глибше вивчаємо її рукописи, тим виразніше 

й повнокровніше постає перед нами щаслива особистість: усі страждання, які їй так щедро 



підносила доля, «розчинялися» в творенні, ставали образами її великого мистецького 

щастя… Маємо ще один документальний штрих до портрета. Штрих, який кидає світло й 

на автографи письменниці, поглиблює емоційне сприйняття їхньої первозданності».  

«Праця Л. Мірошниченко, - писав Г. Штонь, - надзвичайно інтелігентна, чиста, 

коректна. Особливо – у перших її главах, де нас ненав’язливо вчать культурі поводження з 

рукописними «світлинами» творчого процесу. Вчать отямленню стратегій творчості». 

 

 

 

              Кармазіна М. С. Леся Українка [Текст] / М. 

С. Кармазіна. - К. : Альтернативи, 2003. – 416 с. – 

(Особистість і доба). 

 

Відома в літературознавстві авторка книжки «Леся Українка» Марія Кармазіна 

епіграфом до біографії Лесі Українки взяла крилатий латинський вислів: «Не сказав, не 

зробив і не відчув нічого, що не заслуговувало б похвали». Марія Кармазіна зазначає, що, 

працюючи над життєписом цієї унікальної жінки, Лесі Українки, весь час тримала на умі її 

слова: «Я все-таки думаю, що всяка людина має право боронити свою душу й серце, щоб 

не вривалися туди силоміць чужі люди, немов у свою хату, принаймні поки живе господар 

цієї хати…» і своїм головним завданням бачила бережне ставлення до Лесиних «скарбів» 

– фактів. 

В книзі на основі документальних матеріалів висвітлюється непростий життєвий і 

творчий шлях Лесі Українки, суперечливий процес її становлення як української 

письменниці в умовах імперської дійсності. Книжка — це спроба відтворити гаму 

душевних переживань, духовних та інтелектуальних шукань Лесі Українки, збагнути 

сутність складних життєвих колізій, в які потрапляли герої її творів. Розрахована на тих, 

кого цікавить розмаїта проблематика національного минулого, зокрема питання 

становлення української інтелектуальної еліти. 

 

 

 

       

 

 

        Костенко А. І. Леся Українка [Текст] / А. І. 

Костенко. - К. : А. С. К., 2006. - 512 с. + 16 л. фотоіл. 

- (Життя видатних людей).  

 



Представлена книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки — людини 

надзвичайної навіть серед рівних їй за геніальністю. Уявлення про багатогранність 

легендарної постаті дає вдале поєднання відомої повісті Анатоля Костенка з листами та 

іншими документальними матеріалами, пов'язаними із життям і творчістю великої 

поетеси.  

Автор книги, який започаткував в Україні серію «Життя видатних людей», 

підкреслював, що «…в найкращий спосіб розповісти про життя Лесі Українки можна 

лише постійно тримаючись документальних джерел. Насамперед тих, що йдуть від неї 

самої та її рідних: її публіцистичні та художні твори; тисяча її листів. Сотні листів її 

батьків, родичів та найближчих друзів. Десятки мемуарних документів. Численні родинні 

фото та весь сімейний архів. Ось матеріал і фундамент цієї книги».Книга розрахована на 

широке коло читачів. 

   

 

 

  

      Аврахов Г. Г.  Леся Українка: проблеми 

текстології та історії друку (До дванадцятитомного    

видання творів, 1975-1979) [Текст] : монографія / Г. 

Г. Аврахов. - Луцьк : Твердиня, 2007. - 228 с.  

 

 

            У 2007 році нарешті побачила світ книжка відомого літературознавця Григорія 

Аврахова «Леся Українка: проблеми текстології та історії друку», яка була підготовлена 

ще у 1979 році. Об’єктом літературної критики у названій книзі є дванадцятитомник 

творів Лесі Українки, виданий у 1975-1979 роках.  

У книзі подано глибокий текстологічний аналіз дванадцятитомного видання творів 

Лесі Українки 1975-1979 pp. Об'єктом наукової критики взято рясні покривдження 

авторських текстів (передовсім корпусу поезій): від помилкових концепцій сучасних 

перепублікацій класиків до незліченних помилок, фальсифікаційних лакун, 

невиправданих кон'єктур. Посвітлено шляхи підготовки повного, передакадемічного 

видання спадщини Лесі Українки. Виконано і публіковано самвидавом у 1979 р. Це 

видання вперше дозволяє ознайомитись із працею автора широкому загалу. 

 

  

 

       Скупейко Л. І. Міфопоетика “Лісової пісні” 

Лесі Українки. – К. : “Фенікс”, 2006. – 416 с. 

 



Полісемантичність жанрового визначення "драма-феєрія" дає дослідникам простір 

для дебатування щодо казкового та міфологічного в п'єсі Лесі Українки «Лісова пісня». 

Розставити певні акценти в цій науковій полеміці намагається Л.Скупейко в монографії 

"Міфопоетика "Лісової пісні" Лесі Українки". Враховуючи авторську відмову від 

визначень "драма-казка", "драма-фантазія", а також проаналізувавши сюжетні мотиви, 

образну систему, хронотоп "Лісової пісні", Л.Скупейко доходить висновку про те, що 

"зберігаючи ілюзію казки, Леся Українка прагнула наповнити її символічним змістом, 

вписати в міфопоетичну структуру драми загалом". 

Аргументація дослідника зводиться до того, що філософія драми народжується в 

площині міфопоетики й "претендує на осягнення найуніверсальніших істин буття і 

свідомості". По-друге, на думку Л.Скупейка, міфологізація зображуваного досягається 

завдяки дотриманню "основних концептів архаїчної "онтології" та перенесенню 

художнього в площину трансцендентної (сакралізованої) реальності". 

У монографії досліджуються питання міфопоетики “Лісової пісні”. На основі 

аналізу художньо-образної системи, композиції, хронотопу, основних мотивів автор 

пропонує оригінальне тлумачення драми-феєрїї Лесі Українки. Залучено значний 

фольклорно-міфологічний, теоретико-літературний та текстологічний матеріал. Для 

науковців і широкого кола читачів.   

 

 

 

      Забужко О. Українка в конфлікті міфології / 

О. Забужко. – К. : Факт, 2007. – 640 с. з іл. 

 

 

 

Нова книжка провідної української письменниці, підсумковий плід її багаторічних 

роздумів — це вражаюча інтелектуальна подорож крізь віки, культури й конфесії в 

пошуках «України, яку ми втратили». Ключем до неї стає розкритий О. Забужко «код Лесі 

Українки». Аристократка і єретичка, спадкоємиця древнього лицарського роду і 

продовжувачка гностичної традиції, ця найвидатніша з українок залишилася 

незрозумілою в радянській Україні і майже незнаною широкій публіці — в Україні 

незалежній. Чому? Відповіддю на це питання стає велика історична драма «прихованої 

війни», яку Оксана Забужко з притаманною їй відвагою виносить із забуття і, на 

багатющому літературному й історичному матеріалі, відновлює на повен зріст.  

Це не лише фундаментальна історико-культурна студія чи вишукана філологічна 

екзегетика. Це ще й книга про наше сьогодення — про те, як жорстоко ми розплачуємося 

за втрату і забуття багатовікової лицарської культури…  



Дослідження Забужко вирізняється серед літературознавчих студій глибинним 

проникненням в епоху українського відродження в ХІХ ст., в осмисленням міфу Лесі 

Українки... Для пересічного читача текст – складний. Читати його тому, хто не володіє 

глибокими знаннями з філософії, культурології, історії релігії, особливо періоду раннього 

християнства, літературознавства, - кропітка праця. Дослідниця відкриває та розтлумачує 

езотерику “трудновчитних” драматичних поем Лесі Українки. 

  

 
 
 
 

        Левченко, Галина Дмитрівна. Міф проти 

історії: Семіосфера лірики Лесі Українки : 

монографія / Г. Д. Левченко. - К. : Академвидав, 

2013. – 332 с. – (Монограф). 
 

 

Монографія викладачки Житомирського державного університету імені Івана 

Франка ввійшла в списки лідерів Всеукраїнського рейтингу «Книга року 2013». 

Семіосфера у проекції на індивідуальну творчість автора є самодостатнім 

лінгвосоціокультурним середовищем, що оперує притаманними лише йому субкодами. 

Поєднання міфо-архетипного, екзистенційно-психобіографічного та структурно-

семіотичного методів прислужилося відкриттю в метатексті лірики Лесі Українки нових 

значень, увиразненню важливих його аспектів: тлумаченню проблеми міфологізму, 

метафізичних мотивів, світоглядних настанов, стильової еволюції, рецепції традиційних 

сюжетів та образів, що відображено у пропонованій монографії. 

                 Книга розрахована на  літературознавців, викладачів історії літератури у вищій і 

середній школах. Буде корисна студентам і всім, хто цікавиться семіотикою художнього 

тексту і стильовими пошуками раннього українського модернізму 

 

 

  

Андрійчук-Данчук, Павлина. Національне 

питання в драматичній поемі "Бояриня" Лесі 

Українки [Текст] / П. Андрійчук-Данчук. – Джерзі 

Сіті ; Нью-Джерсі : [б. в.], 2007. – 141 с. 

 

 



В 2007 році в Джерзі Сіті, Н.Дж. появилася публікація вчительки, колишнього 

редактора журналу «Крилаті» та суспільно-громадської діячки мґр Павлини Андрійчук-

Данчук, яку вона присвятила українській молоді. На твердій обкладинці розміщено 

портрет Лесі Українки (рисунок В.І.Касіяна). В середині книги - портрет авторки та 22 

чорно-білі світлини, переважно з життя Лесі Українки. В кінці книги-бібліографія.              

Сторінки біографії мґр Данчук є відгоміном багатьох життєвих доль патріотичного 

покоління післявоєнних політичних патріотів-еміґрантів з України, які подались на Захід, 

щоб зберегти своє життя від більшовицько-російського окупанта України.  

          В книзі авторка обговорює не лише національне питання в поемі «Бояриня», але й в 

усіх Лесиних драмах і поетичних творах. Вже в першій ліричній збірці «На крилах 

пісень», поруч ніжних мелодій, в яких оспівана краса природи, задзвеніли сильні акорди 

патріотичної громадської лірики (с.60), — підсумовує Павлина Данчук. Саме через це в 

1893 році російська влада заборонила розповсюджувати збірку Лесі Українки «На крилах 

пісень».  

          Даючи оцінку й переконливу інтерпретацію багатьох творів Лесі Українки, Данчук 

переходить до основної теми, поставленої у заголовку книжки — до національного 

питання у «Боярині». В цій драмі Л. Українка «висвітлює тяжкий історичний період 

конфлікту українського суспільства, порізненого присягою гетьмана Богдана 

Хмельницького Московщині, який тяжить над українським народом до сьогодні» (с. 110).  

Для Лесі Українки московський народ є ворожим народом, серед якого «товаришів нема» 

і з яким говорити слід не мовою «суплік», — тільки мовою зброї, бо хто тягне до угод, до 

компромісів, той несе співвідповідальність за все доконане лихо (с. 111), — підсумовує 

Данчук.  

           Авторка книжки зробила добру послугу українському шкільництву в Америці та 

українській молоді. Було б дуже бажано, щоб прочитали її всі педагоги — і ті, хто 

народився поза Україною, і ті, які не мали змоги познайомитись з правдивою творчістю 

Лесі Українки. Та, було б особливо корисно, коли б ця книжка знайшла свій шлях до 

читачів в Україні. 

 

 

Піснею народною натхнені (Творча 

співпраця Лесі Українки та Климента Квітки): 

матеріали. Статті. Дослідження  / Волин. держ. 

ун-т ім. Л. Українки ; упоряд. Н. Сташенко. – 
Луцьк : Волинська обл. друкарня, 2006.  – 144 с. 

 

 

До видання увійшли різноманітні матеріали (листи, рецензії, статті, дослідження), 

що стосуються історії записування ї публікації Лесею Українкою та Климентом Квіткою 

народних пісень і мелодій до них. Висвітлено етапи формування збірника «Народні 

мелодії. З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка», його значення для 

української культури. Пропонується книга широкому колу читачів. 

 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/9144/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/9144/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/74495/source:default


 

Диба А. Г.  Сподвижники: Леся Українка у колі соціал-демократів 

[Текст] / А. Г. Диба. – К. : Вид-во "Основні цінності", 2003. – 170 с. : іл. – 

("Спадщина" ; кн. 22). 

У грудні 2003 року в київському видавництві «Основні цінності» у серії 

«Спадщина» вийшла книга літературознавця, члена НСПУ Алли Диби «Сподвижники: 

Леся Українка у колі соціал-демократів». Ця книга стала підсумком більш ніж 

двадцятирічного наукового пошуку колишнього співробітника Київського музею Лесі 

Українки, а нині Інституту літератури ім. Т. Р. Шевченка НАН України. В її основі — 

документи, фотографії, факти, спогади сучасників, більшість з яких у свій час вдалося 

зібрати автору в державних і приватних архівах. 

           Книга складається з окремих есе — портретів людей з близького оточення поетеси. 

На багатому фактологічному матеріалі, часто невідомому, автор представляє нинішньому 

читачеві соціал-демократів: делегата і з'їзду РСДРП Павла Тучапского, його першу 

дружину Віру Крижановскую, Сергія Мержинського, лікаря сім'ї Лесі Українки та її 

свідка на вінчанні з Климентом Квіткою Максима Мережинского, близького друга 

письменниці, чоловіка її молодшої сестри Ольги — Михайла Кривинюка. 

Але основну увагу приділено Лесі, її внеском у соціал-демократичний рух України. Про 

це — в кожному есе-портреті її сподвижників, а також у вступному нарисі «Їй боліло 

наше сьогодні», в заключному — «Україна таки стане політичною силою» і в хронології 

«Леся Українка: віхи політичного і суспільного життя», де вказані дати і факти роботи 

поетеси на цьому терені. Відзначено, як вона розуміла сенс і значення соціал-

демократичного вчення і руху. Якби книга обмежилася рамками, визначеними назвою 

«Сподвижники: Леся Українка у колі соціал-демократів» і розділом «Леся Українка: віхи 

політичного і суспільного життя», то її можна прийняти за черговий опус, в якому автор і 

видавці намагаються підігнати необхідний матеріал під ранжир. Може видатися 

упередженим вибір персоналій, адже поруч із Лесею — десятки не менш виразних і 

яскравих особистостей. Але люди, про яких написана книга, дійсно за своїм політичним 

світоглядом були соціал-демократами (у всякому разі, як Леся Українка, на певному етапі 

життєвого шляху), і друзями поетеси. Їх нащадки передали в музей чимало унікальних 

матеріалів, про які варто було б розповісти нашим сучасникам, мало знають про цих 

дивних особистостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGPU_PRINT&P21DBN=VGPU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

Всі ці книги та багато інших ви зможете знайти у фондах 

бібліотеки імені академіка М. О. Лавровського 

Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала огляд провідний бібліотекар Кільдіватова Ольга Дмитрівна 

 



 


