
До дня народження найславнішої

української поетеси Лесі Українки

25.02.1871 – 1.08.1913



Лариса Петрівна Косач-Квітка, велика українська поетеса і 

драматург, відома світові під іменем Лесі Українки (1871 – 1913)-

послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за 

його консолідацію в політичну націю. Вся сукупність її творів – це образ 

ідеальної землі, земного раю, що зветься «Україною». З’явився цей образ 

– і цілі маси людей збагнули, що вони не просто обивателі, а українці, що 

це звання їх зобов’язує, що їм є за що боротись і віддавати життя.

Як кожен ідеал, цей образ не може бути повністю втіленим у земному 

житті, але він і сьогодні зобов’язує нас випростатись і вірно служити 

тій високій ідеї, що зветься «Україною».

25 лютого 2023 року світова спільнота відзначає 152- річницю від дня 

народження Лесі Українки. Саме в цей день, ще раз хочеться згадати 

письменницю, життя і творчість якої стали живою легендою нашої 

сучасності. Книжкова виставка стане в нагоді всім тим, хто шанує, 

знає й по-справжньому пропагує творчість геніальної української

поетеси.





Українка Леся. Усі твори в одному томі/ Л. Українка; Передм. М. І. Литвинця. 

– К.: Перун, 2008. – 1376 с.

• У книзі вперше в історії 
української літератури 
вміщено всю відому 
творчу спадщину 
славетної української 
письменниці Лесі 
Українки, яка 
спромоглася напрочуд 
сильно відтворити 
могутній творчий дух 
свого народу.



Українка Леся. Поезія. Драматичні твори/ Л. Українка. 

– К.: Наукова думка, 2008. – 384 с.

• У книзі вміщено кращі

поетичні та драматичні твори: 

"Давня казка", "Лісова пісня", 

"Одержима", "Оргія", 

"Бояриня». Неперевершені

твори чудової української 

поетеси і письменниці 

Лариси Петрівни Косач-

Квітки обов"язково

сподобаються Вам!



Українка Л. Лісова пісня. Драматичні поеми. Лірика/ 

Л. Українка. – Харків.: Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 385 с.

• Увазі читачів пропонується

збірка творів видатної

вітчизняної поетеси. До видання

увійшли вибрані поезії, 

знаменита драма-феєрія «Лісова

пісня» та інші драматичні

поеми. Внесок цієї людини в 

українську літературу та 

культуру взагалі важко

переоцінити, адже вона 

піднесла її на якісно новий

рівень та показала світові, які

талановиті, сильні, та чуйні

можуть бути люди в Україні



Українка Л. Нехай мої струни лунають: Поезії /Л. Українка . –

Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. – 222 с.

• Збірка складається із семи 

розділів, назви до яких 

підібрані за рядками творів 

Лесі Українки. Діапазон 

лірики надзвичайно 

широкий: в ній роздуми про 

сенс життя і призначення 

людини, мрії про світле 

майбутнє, твори про 

громадянську мужність, 

місію митця і призначення 

мистецтва.



Українка Л. Думи і мрії: вірші, поеми / Л. Українка. – Львів: 

Каменяр, 1983. – 167 с.

• «Думи і мрії» – друга за 
хронологією книжка поезій Лесі 
Українки – була епохальним 
явищем в історії політичної та 
інтимно-пейзажної лірики. 
Після виходу збірки Іван 
Франко написав: «Від часів 
Шевченкового «Кобзаря» 
Україна не видала кращої збірки 
поетичних творів». Це збірка 
поезій прометеївського гарту й 
чарівливої ніжності.



Українка Л. Бояриня: драматична поема / Л. Українка. – К.:  

Молодь, 1991. – 132 с.

• Поема Лесі Українки "Бояриня" 
має непересічне значення, вона 
не втратила своєї актуальності і 
в наш час. Адже зараз, коли ми 
відстоюємо незалежність  
української держави, 
відроджуємо її мову і традиції, 
мораль і духовність, культуру. 
Твір цей допомагає нам, 
громадянам України, свідомо 
обрати дорогу в майбутнє, 
стати на правильні позиції, щоб 
не допустити змертвіння 
національних коренів.



Українка Л. Мрії зламане крило: Збірник творів, документів і 

спогадів/ Л. Українка; упоряд. В. А. Костюченко. – К.: Веселка, 

1993. – 222 с.: іл.

• Ця оригінальна за композицією 

книга про життя і творчість Лесі 

Українки складається з чотирьох 

розділів: «Маленька Жанна 

Д’Арк», «Як світ старий з 

нового збудувати», «Хто вам 

сказав, що я слабка», «Стане 

початком кінець». 

Відкривається кожен розділ 

невеличким цікавим есе, а далі 

йдуть документи, фото, спогади 

про видатну дочку українського 

народу.



Костенко А. І. Леся Українка/ А. І. Костенко. –К. : А.С.К, 

2006. – 512 с.

• 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. Книга розрахована 

на широке коло читачів.



Мірошниченко Лариса. Леся Українка: життя і тексти/ 

Л. Мірошніченко. – К.: Смолоскип, 2011. – 264 с.

• Творчість Лесі Українки –

пристрасного лірика – органічно 

злита з її особистістю, і події її 

життя, до найінтимніших 

моментів «біографії душі», 

стають природним, украй 

важливим коментарем для 

розуміння текстів, так само як 

тексти – ключем до її життя. 



Зборовська, Н. Моя Леся Українка : есей / Н. Зборовська. 

– Тернопіль : Джура, 2002. – 228 с.

• Есей “Моя Леся Українка” 
— аналітично-
психологічне дослідження 
національної душі, 
феномену Лесі Українки, 
життя і творчість якої 
стали живою легендою 
нашої сучасності.



Кармазіна М. С. Леся Українка / М. С. Кармазіна. –

К.:Альтернативи, 2003. – 416 с.

• Книга присвячена 
геніальній українській 
письменниці Лесі Українці 
На основі документальних 
матеріалів висвітлюється 
непростий життєвий і 
творчий шлях Лесі Українки, 
суперечливий процес її 
становлення як української 
письменниці в умовах 
імперської дійсності.



Левченко Г. Д. Міф проти історії: Семіосфера Лірики Лесі Українки: 

Монографія/ Г. Д. Левченко. –К.: Академвидав,2013. – 332 с.

• Монографія призначена 
для 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.



Поетичне слово Лесі Українки - це найгостріша зброя в 

боротьбі за визволення нашого народу, а рівночасно, це 

немов євшан-зілля, що чарує своєю красою і особливим 

ароматом рідної України, що будять у нас найкращі 

почуття щирої любові до свого народу і до рідної землі"-

Нащо даремнії скорботи?

Назад нема нам вороття!

Берімось краще до роботи,

Змагаймось за нове життя!

Леся Українка



Шановні читачі!

Запропоновану літературу ви зможете 
знайти у фондах бібліотеки імені академіка 
М. О. Лавровського Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя

Віртуальну виставку підготувала                
провідний бібліотекар Рожок Ю. І.


