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ЛЕСЯ УКРАЇНКА – 150 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

      25 лютого 2021 року виповнюється 150 років з дня народження Лесі Українки  - 

видатної української письменниці та громадського діяча, однієї з центральних 

постатей національної культури. Лариса Петрівна Косач (літературний псевдонім -

Леся Українка) народилася 25 лютого 1871 року у Новограді-Волинському. Мати її  

письменниця Олена Пчілка, батько — юрист. Серед близького оточення майбутньої 

поетеси були відомі культурні діячі: Михайло Драгоманов (її дядько по матері), М. 

Старицький, М. Лисенко. Все це сприяло ранньому входженню Лесі в літературу. В 

дев’ять років вона вже писала вірші, у тринадцять почала друкуватись.   Дитячі роки 

поетеси минали на Поліссі. В юнацькі роки Леся починає хворіти на туберкульоз, з 

яким вона боролась усе життя. Хвороба спричинила до того, що дівчинка не ходила 

до школи, однак завдяки матері, а також М. Драгоманову, який мав великий вплив 

на духовний розвиток Лесі Українки, вона дістала глибоку і різнобічну освіту. 

Письменниця знала більше десяти мов, вітчизняну і світову літературу, історію, 

філософію. Феномен таланту Лесі Українки полягав у тому, що вона одночасно 

плідно працювала в різних літературних жанрах. Через хворобу Лесі Українці 

доводилось багато їздити по світу. Вона лікувалася в Криму і на Кавказі, у 

Німеччині і Швейцарії, в Італії та Єгипті. І хоча чужина завжди викликала в неї тугу 

за рідним краєм, але й збагачувала новими враженнями, знанням життя інших 

народів, зміцнювала й поглиблювала інтернаціональні мотиви її творчості. Останні 

роки Леся Українка жила в Грузії та Єгипті. Невблаганно прогресувала хвороба. 

Перемагаючи тяжкі страждання, вона знаходила силу працювати.  

        Леся Українка померла 1 серпня 1913 року в грузинському містечку Сурамі. 

Тіло її перевезли до Києва і поховали на Байковому кладовищі. 

 

 

Лариса Косач –письменниця, перекладач, фольклорист, 

громадська і культурна діячка, геній української 

літератури, що входить в умовну тріаду Шевченко-

Франко-Українка. Її вірші вчать ще змалку, тож здавалось 

би, що ми знаємо про цю поетесу все. Адже про неї завжди 

багато говорять, багато пишуть, багато дискутують… 

 

 

 



1. Українка Л. 

        Бояриня: Драм. Поема; Лісова пісня: Драмафеєрія в 3-х діях / Л. Українка .- 

Київ: Укр. письменник, 2000.- 176 с. 

        Книга вміщує два вершинні драматичні твори Лесі Українки. Геніальна 

поетеса втілила в цих творах національну ідею та дух України.  

2. Українка Л. 

         Горить моє серце: вірші та поеми / Л. Українка .- Київ: ВАТ «Видавництво 

«Київська правда», 2004.- 464 с. 

        До цієї книги ввійшли вірші та поеми Лесі Українки. 

3. Українка Л. 

         Листи: 1898-1902.- Кн.2 / Л. Українка.- Київ: Комора, 2017.- 544 с.- іл. 

   У листах  другого тому читач знайде філософські роздуми, політичні 

монологи, пророчі передбачення щодо долі України, несподівані деталі 

приватного життя письменниці. 

4. Українка Л. 

         Листи: 1903-1913.- Кн. 3 / Л. Українка.- Київ: Комора, 2018.- 736 с.- іл. 

    У третій книзі подано листи Лесі Українки 1903-1913 років, які дають змогу 

по-новому осмислити найбільш плідні та літературні  шедеври етапу її життя. 

Листи сповнені міркуваннями надзвичайно ерудованої жінки щодо най -

вагоміших загальнолюдських проблем початку ХХ століття, і щодо питань 

суспільного та політичного життя українців. Багато тут і цікавих подробиць, що 

стосується її перекладацької й етнографічної роботи, а також співпраці з 

українськими та закордонними періодичними виданнями. 

5. Українка Л. 

         Оргія: Драматичні поеми / Л. Українка.- Київ: Видавництво Соломії 

Павличко «основи», 2001.- 772 с. 

     До збірки ввійшли такі драматичні поеми: «Блакитна троянда», «Касандра», 

«У пущі», «На полі крові», «Лісова пісня», «Адвокат Мартіан», «Камінний 

господар», «Оргія», «Бояриня». 

6. Українка Л. 

          Поезія. Драматичні твори / Л. Українка.- Київ: Наук. Думка, 2008.- 384 с. 

 У цій книзі вміщено кращі поетичні та драматичні твори: «Давня казка»,    « 

Лісова пісня», «Одержима», «Оргія», «Бояриня", які рекомендовані Програмою 

середньої загальноосвітньої школи з української літератури. Книга розрахована 

для широкого загалу читачі 

 



7. Українка Л. 

       Твори / Л. Українка.- Київ: Дніпро, 2000.- 632 с. 

До видання ввійшли вибрані вірші, поеми та драматичні твори Лесі Українки . 

8. Українка Л. 

       Твори в 2 т. Т. 1 / Л. Українка.- Київ: Наукова думка, 1986.- 608 с. 

9. Українка Л. 

       Твори в 2 т. Т. 2 / Л. Українка.- Київ: Наукова думка, 1987.- 728 с. 

У цих томах надруковано кращі поетичні, драматичні твори та поеми. 

10. Українка Л. 

          Твори в 4 т. Т. 1 / Л. Українка.- Київ: Дніпро, 1981.- 541 с. 

11. Українка Л. 

          Твори в 4 т. Т. 2 / Л. Українка.- Київ: Дніпро, 1981.- 528 с. 

12. Українка Л. 

          Твори в 4 т. Т. 3 / Л. Українка.- Київ: Дніпро, 1982.- 432 с. 

13. Українка Л. 

          Твори в 4 т. Т. 4 / Л. Українка.- Київ: Дніпро, 1982.- 438 с. 

 У цих томах вміщено драматичні твори, вірші, поеми, оповідання, статті та 

листи поетеси, які були написані в різні роки. 

14. Українка Л. 

            Сім струн: Лірика / Л. Українка.- Київ: Дніпро; Тбілісі: Сакартвело, 

1991.- 204 с. 

      До збірки ввійшли вибрані поезії  видатної української поетеси Лесі 

Українки в оригіналі та в перекладі грузинською мовою. 

  

 

 

 

 



1. Кармазіна М. 

          Леся Українка / М. Кармазіна .- Київ: Видавничий дім «Альтернативи», 

2003.- 416 с.: іл. 

     Книжка присвячена геніальній українській письменниці Лесі Українці. На 

основі документальних матеріалів висвітлюється її непростий життєвий і 

творчий шлях, суперечливий процес її становлення як української письменниці 

в умовах імперської дійсності. 

2. Костенко А. 

         Леся Українка / А. Костенко.- Київ: А.С.К., 2006.- 512 с. 

 Книга розповідає про долю і звитягу Лесі Українки – людини надзвичайної 

навіть серед рівних їй за геніальністю. 

3. Панасенко Т. М. 

         Леся Українка / Т. М. Панасенко.- Харків: Фоліо, 2013.- 123 с. 

 Автор описує життя Лесі Українки, її любов до України та українського 

народу. Творчість письменниці і донині вражає широтою тематики і безмежним 

драматизмом. 

     4.             Леся Українка.  Сюжети з життя в ілюстраціях і документах .- Київ, 

ТОВ «Спалах», 2001.- 166 с. 

 Фотокнига «Леся Українка.  Сюжети з життя» - це нова цікава розповідь про 

всесвітньо відому українську поетесу, її життя, коло її близьких та друзів, 

середовище, що живило і надихало її талант. Книга побудована на оригінальних 

документах та фотознімках з фондів Музею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

          Склала:                                                Л.Л. Кравченко 

         Відповідальна за випуск:                   С.А. Рудик 


