
“Вабить, кличе далекая муза мене”
(до 145-річчя від дня народження 
української поетеси Лесі Українки)

Хотіла б я піснею стати
У сюю хвилину ясну,

Щоб вільно по світі літати,
Щоб вітер розносив луну.

Щоб геть аж під яснії зорі
Полинули співом дзвінким,
Упасти на хвилі прозорі,
Буяти над морем хибким.

Лунали б тоді мої мрії
І щастя моє таємне,
Ясніші, ніж зорі яснії,

Гучніші, ніж море гучне.

Леся Українка

Одну із своїх поезій Леся Українка починає епіграфом: "Про що ти думаєш? - Про 
прийдешність" (В.Гюго). Ці слова великою мірою визначають суть усієї творчості письменниці. Про 
що б вона не писала - про Україну, античну Грецію, стародавній Схід - вона розмовляла із своїм 
сучасником, думала про майбутнє свого народу, вірила і боролась за нього. Тому-то так урочисто-
спокійно і переконливо звучать її слова:

Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень
І стримуваний промінь засіяє,

Вночі запалений, горітиме у день.

Леся Українка - співець мужності і боротьби - здобула найпочесніше ймення поетеси 
народної. Її талант поєднав гаряче серце громадянина і світлий розум філософа з жіночою 
ніжністю та грацією. Революційну сутність її творчості визначив Іван Франко, визначивши Лесю 
Українку послідовницею Т.Г.Шевченка і наймужнішим поетом України. 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, глибоко політичний письменник. У боротьбі різних 
літературних напрямів Леся Українка займала наступальні позиції. Продовжуючи традиції 
революційно - демократичної літератури, поетеса одночасно стала видатним новатором - внесла 
свої ідеї, теми, образи в українську літературу, розширюючи її обрії, а разом з тим дала їй нові 
жанри, послідовно утверджувала народження нового творчого методу, основні принципи якого 
намагалась обґрунтувати і теоретично. Взявши у Шевченка "іскру огню великого" - його революційний 
дух, вона надихнула вогняним пафосом українську літературу нової доби – доби імперіалізму і 



пролетарської революції.
Архівні матеріали розкривають багато фактів безпосереднього зв'язку Лесі Українки з соціал-
демократичними та іскрівськими організаціями на Україні, із загальноросійським визвольним рухом. 
Квартира Косачів була підпільною явкою для соціал-демократичних діячів, поетеса виконувала ряд 
конспіративних доручень (транспортування нелегальних видань).Іван Франко свідчить, що поетеса 
належала до "тих українських радикалів, що визнавали себе в першій лінії соціалістами, а тільки в 
другій українцями".

Поетеса мала такий голос - своє вогнисте слово-зброю, яке не раз закликало: "Встань!". І цим
закликом Леся Українка приєднувалась до народженого тоді пролетарського гімну: "Повстаньте, 
гнані і голодні ...".Так ставала своєю творчістю з віком на рівні.
Леся Українка прийшла в красне письменство в складний час соціальних потрясінь ,у період 
активного процесу оновлення літератури . Її творець бла в авангарді цього оновлення , яке йшло 
назустріч революційним битвам. Поетеса виступила в лавах передових діячів революційно-
демократичного мистецтва художнього слова. Разом з Франком, Коцюбинським, Стефаником, 
Павліком, Кобыянською, Грабовським та багатьма іншими товаришами по перу продовжувала й 
розвивала прогресивний і традиції класичної української літератури, відстоюючи принципи реалізму, 
народності, передової ідейності в нову історичну добу.

Леся Українка належить до митців, які пережили свій час , її літературна спадщина стала 
однією з вершин художньої свідомості
українського народу і разом з тим видатним явищем світової літератури. Ім'я поетеси овіяно 
всенародною любов'ю. Народ свято шанує пам'ять поетеси. Її іменем названі школи, вузи, театри, 
бібліотеки, вулиці, серед них - педінститут у Луцьку, театр у Києві, Луцьку, Сумарі, Канаді. Образ 
поетеси увічнений в живописі, графіці, поезії, прозі, драматургії.
Літературно-меморіальні музеї в Києві, Колодяжному, Новгороді-Волинському, Ялті провадять 
велику роботу по збереженню національних духовних цінностей, пов'язаних з життям і творчістю 
Лесі Українки.

“ Нехай мої струни лунають...”

(твори Лесі Українки)

      Українка, Л.  Твори : в 4 т. / Л. Українка; 
[вступ. сл. М. Олійника; предм. Л. І. 
Міщенко; упарядкув. та прим. Н. О. 
Вишневської]. - Київ: Дніпро, 1981-1982

      Твори в чотирьох томах містять 
поетичні та прозові твори Лесі Українки.
Збірки::” На крилах пісень”, “ Думи і мрії”, 
поеми, тощо.



      Українка Л. Вибране: для серед. та шк. віку / 
Л. Українка ; упаряд.  текстів,  передмет., 
підготов.  комент.,  прим. та навч.- метод. 
матеріалів Л. Мирошниченко. - Київ: Школа, 
2003. - 367   с.: іл. - (Шкільна хрестоматія). - 
Бібліогр.: с. 362-364.

      До хрестоматії увійшли вибрані твори Лесі 
Українки: поезія, поеми, проза, драми. Науково-
методичний “Додаток до прочитаного” 
містить біографічні й літературознавчі 
матеріали, що допоможуть читачеві 
ґрунтовніше вивчити життєвий і творчий шлях 
письменниці.

      Українка Л. Зоря поезії / Л. Українка . - 
Донецьк: Донеччина, 2008.- 352 с.

      До збірки ввійшли вибрані вірші,поеми та 
драматичні твори Лесі Українки, що стали 
класикою української літератури.

     Українка Л. Нехай мої струни лунають... :
вибрані поезії / Леся Українка; [упоряд. І 
перед. сл.  Н. Г. Сташенко]. - Луцьк:  
Волинська обласна друкарня, 2009. - 224 с.  

     Збірка складається із семи розділів, назви 
до яких дібрано за рядками творів Лесі 
Українки, що розкривають ідейно-
тематичну наповнюваність уміщених 
текстів.

     Українка Леся. Усі твори в одному томі 
/Л. Українка ; передм. М. І. Литвинця.- Київ; 
Ірпінь:  Перун , 2008. -  1376 с. 

      У книжці вперше в історії української 
літератури вміщено всю відому творчу 
спадщину славетної української письменниці 
Лесі Українки.



     Українка Л.  Вірші.  Драматичні поеми / 
Л. Українка ;  худож.-оформлювач І. В. 
Осипов. -  Харків: Фоліо, 2006. - 351 с.- 
(Українська класика).

     До видання увійшли вибрані вірші, поеми 
та драматичні твори Лесі Українки. За 
словами М. Стельмаха, ”колискою 
самобутньої поезії й драматургії Лесі 
Українки були зелені низинні ліси Волині, 
розвоєм поезії і драматургії  стала вся наша 
планета сподівань, бо до верхів”я людського 
духу сягнуло нетлінне слово творця!”

    Українка Л. Бояриня: драм. поема /  Л. 
Українка ; передм. М. Драй-Хмари. - Київ: 
Молодь, 1991. - 96 с.

      Драматична поема написана у квітні 
1910 року . Твір написаний під впливом 
історичних праць Миколи Костомарова, 
Пантейлемона Куліша та етнографічних 
джерел. Зміст поеми пов “язаний із добою 
Руїни й Петра Дорошенка.

     Українка Л. Поезія. Драматичні твори / Л.
Українка. - Київ : Наук. Думка, 1999. - 384 с.

     В книзі вміщено кращі поетичні та 
драматичні твори: “Давня казка”, “ Лісова 
пісня”, “ Одержима”, “ Оргія”, “ Бояриня”. 



     Українка Л. Бояриня: драм. поема; Лісова 
пісня: драма-феєрія в 3-х діях / Л. Українка . -
Київ: Український письменник, 2000.- 176 с.

     Книга вміщує два вершині драматичні 
твори Лесі Українки, перший з яких 
протягом десятиліть за радянського часу 
був заборонений до друку. 
     Національну ідею, дух України геніальна 
поетеса втілила в цих творах найглибше, а 
змістом своїм та суттю вони    взаємо-
довнюються.

“України  преславна  дочка”
(література про життя і творчість поетеси)

Леся Українка ввійшла в літературу як велика поетеса-лірик, геніальний 
драматург, талановитий прозаїк, перекладач, блискучий  літературний 
критик, невтомний збирач і дбайливий цінитель фольклорних скарбів

      Костенко А. Леся Українка / Л. 
Клстенко ;  упоряд. В. П. Сичевський: 
- Київ: А. С. К. , 2006.  - 512 с.  - 
( Життя видатних людей).

     Книга розповідає про долю і 
звитягу Лесі Українки.
     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.



     Мірошниченко Л. Леся Українка : 
життя і тексти /  Л. Мірошниченко ; 
передм. М. Коцюбинської. - Київ: 
Смолоскип,  2011.  -  264 с.

     Творчість Лесі Українки органічно 
злита з її особистістю, події її життя  
стають природним, украй важливим 
коментарем для розуміння текстів, так 
само як тексти- ключем до її життя.    
Текстологічні дослідження , у ході яких 
постають усе нові й нові об'єкти 
спостережень(  події, манускрипти, 
епістолярій, спогади, іконографія), часом 
розгортаються у великі панорамні 
картини “життєтворчості”, 
становлячи документально обгрунтовану
генеалогію творів. 

     Мороз М. О.  Літопис життя та 
творчості Лесі Українки  М. О. Мороз.
—  Київ: Наук. Думка, 1992. -  631 с.

     У книзі представлено хроноло-
гічний звід біографічних відомостей 
про життя й діяльність    Лесі 
Українки, а також про її родинне та 
літературне оточення.

     Степанишин Б І. Тарас Шевченко, 
Іван Франко, Леся Українка в школі: 
методичний посібник для вчителів / Б. 
І. Степанішин. - Київ: Проза, 1998.  - 
384 с.

     Методична трилогія,котра за 
жанром     не  має   аналогів  серед 
посібників.   Вперше   в   історії 
української культури інтегровано цикл
літературознавчо - методичних праць
на спільній, концептуальній основі з 
чіткім національним спрямуванням.




