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«Золото добувають із землі, 
а знання — із книг» 

«Безсмертна Леся Українка 
 Була і є повік жива» 

 

(Олена Журлива) 
 

Кожен народ має своїх пасіонаріїв – унікальних і непересічних творців культури, котрі підносять його 
духовну велич до найвищих світових висот. Їх справедливо іменують національними геніями. В шерезі цих 
достойників яскраво вивищується ім’я однієї з найвеличніших Українок – Лариси Петрівни Косач. Її твор-
чість стала вершинним засягом національного інтелекту і художньої свідомості українського народу в його 
історичному поступі й водночас видатним явищем світової літератури. У пристрасно гуманістичному слові 
поетеси пломеніють невичерпні джерела високих людських ідеалів добра та справедливості, відроджувально-
го пафосу та утвердження органічного права на свободу – і окремої особистості, й народу загалом. Титанічна 
постать Лесі Українки від природи наділена колосальною притягальною силою, магічною привабливістю. Це 
людина виняткової мужності й принциповості, неперевершеної духовної краси та багатогранного мистецько-
го обдарування. Її талант поєднав пристрасть Прометея, мудрість філо-
софа й рідкісний хист художника-віртуоза. За своє коротке життя вона 
виявила творче обдарування у багатьох різновидах літературної праці 
– поезії, драматургії, прозі, перекладах, а також у фольклористиці, лі-
тературній критиці та публіцистиці. Лесю Українку називають дочкою 
Прометея,  бо  вона  використовувала  цей  співзвучний  їй  образ  дуже 
часто, вважаючи його безсмертним прикладом жертовності заради ви-
соких ідеалів і незламності сили духу. Силове поле її магнетизму лако-
нічно й переконливо сфокусовано в афористичному самоозначенні: 

 

Я честь віддам титану Прометею,  
Що не творив своїх людей рабами… 

 

Міркуючи про феномен Лесі Українки, Ліна Костенко у статті 
«Геній в умовах заблокованої культури» пише: «Хтось колись Байрона 
назвав – континентальний геній. На моє глибоке переконання, Леся 
Українка з її всеохопним інтелектом належала б саме до цього типу 
геніїв – континентальних, якби виросла на іншому ґрунті. І, очевидно, 
вона сама це розуміла. Не з марнослав’я чи надмірної певності себе, а 
як Атлант, котрий знає, що може тримати на собі небо... Але й такого 
масштабу поет потрапляє на обшири світу з проекції свого народу». 
В 1884 році під першими опублікованими віршами «Конвалія» і 
«Сафо» юна поетеса Лариса ставить псевдонім – Леся Українка. Через 
багато літ про неї напишуть, що ніхто з її сучасників не будив почуття 
гідності з такою гостротою, як це робила вона, що мало кому вдавалось 
так одержимо любити рідний край: «До тебе, Україно, / наша без-
дольная мати, Струна моя перша озветься...». Ім’я поетеси звучить 
узагальнююче; в ньому «злились мільйони українок і українців, міль-
йони  безвісних чесних  борців за свободу»  (Павло Тичини). «З часу 
Шевченкового “Поховайте та вставайте”, – писав Іван Франко, – Украї-
на не чула такого сильного, гарячого і поетичного слова». З її творчіс-
тю в нашу літературу «входили цілі світи, незнані чи малознані рані-
ше, відкривались нові тематичні обшири. Небагато хто виходив на такі 
океанні простори, досягав таких масштабів художнього синте-
зу» (Олесь Гончар). 

Ювілейні дні геніальної Лесі Українки, що припадають на роко-
вини незалежності нашої соборної Держави, сприймаються як знако-
вий sacrum, як символічне священнодійство. Воднораз її пристрасне, 
наснажене дієвим патріотизмом Слово – вогниста «іскра Прометея» – у 
сучасних  колізіях  нашого  повсякдення  лунає  як реальний імператив:  
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«Треба шукати дороги тим людям, що ходять в ярмі!..». Воно народжене під знаком високої мети, тому зву-
чить по-особливому проникливо й злободенно, заряджаючи націю пасіонарною енергетикою свободи, не-
прийняття рабства й покори, почуття людської самоповаги та національної гідності. Сьогодні очевидно, що 
ретельне прочитання життєпису пасіонаріїв української духовності, до реєстру яких чільно вписано ім’я 
геніальної Ювілярки, викликає загострений інтерес не тільки у зв’язку з літературознавчою проблемою 
ширшого й ґрунтовнішого вивчення та нового осмислення багатогранної спадщини геніальної «дочки 
Прометея», але й із практичною потребою зняти ті задавнені та непереборні суперечності й болючі колізії, 
котрі стоять на заваді українству нарешті «збутися в народ».  
 

Нащо даремнії скорботи? 
Назад нема нам вороття! 
Берімось краще до роботи, 
Змагаймось за нове життя! 
 

(зб. «На крилах пісень») 
 

Пасіонарне Слово Лесі Українки є для нас не тільки неоціненно багатим духовним скарбом, але й про-
зорою та чіткою етичною програмою. 

  
(професор Райбедюк Г. Б.) 

Уперше твори, листи та переклади Лесі Українки у повному, неспотвореному цензурою виданні 
зібрані. Презентація 14-томника стане центральною подією ювілейного року. Україна чекала на це видан-
ня півстоліття. Зібрання дійсно унікальне, адже попереднє «повне» видання було цензурованим і складало-
ся з 12 томів. Принципова відмінність зібрання — це максимальна увага до рукописів Лесі Українки, зокре-
ма до чернеток, які відкривають завісу над таємницями творчого процесу. 

Видання поділене тематично і жанрово за такими напрямами-блоками: 
 

драматургія (1–4 томи),  

поезія та ліро-епічні поеми (5 том),  

художня проза (6 том),  

літературна критика та публіцистика (7 том),  

переклади (8 том),  

записи народної творчості та пісні, записані з голосу Лесі Українки (9 том),  

«Стародавня історія східних народів» та конспекти, виписки, нотатки (10 том),  

листування (11–14 томи).  
 

Повне зібрання творів Лариси Косач-Квітки офіційно представлять у рамках Масштабного мистець-
кого проєкту «Леся Українка: 150 імен» в Національному центрі «Український дім». 

Зібрання підготовлено та видано зусиллями провідних науковців Волинського національного універ-
ситету імені Лесі Українки та інших навчальних і наукових інституцій України: Агеєвою Вірою Павлівною, 
Вісич Олександрою Андріївною, Громиком Юрієм Васильовичем, Данилюк-Терещук Тетяною Ярославів-
ною, Кирилюк Світланою Дмитрівною, Кицан Оленою Вікторівною, Кочергою Світланою Олексіївною, Ма-
ланій Оленою Олександрівною, Моклицею Марією Василівною, Полюхович Ольгою Павлівною, Прокіп 
Валентиною Анатоліївною, Романовим Сергієм Миколайовичем, Семенюк Ларисою Степанівною, Сірук 
Вікторією Григорівною, Стріхою Максимом Віталійовичем. 

 

Про день народження нашої геніальної Лесі Українки, як це буває зазвичай, 
напередодні ювілею пишуть, організовують конференції, виставки, круглі столи, та й 
навіть є дуже добрі новини, як, наприклад, підготовка творів у 14 томах під егідою 
університету її імені. Останнє особливо тішить. Правда, судячи з дописів Тамари 
Скрипки, відданої дослідниці Лесі Українки, в загроженому стані музей у Колодяжно-
му, невеселі новини надходять зі Звягеля... Відділ національної бібліографії бібліоте-
ки ім. В. Вернадського старанно працює над підготовкою наукової бібліографії Лесі 
Українки, яку закроєно на 4 томи... Як показує практика, виникає чимало проблем... 
Донині практично не порушувалося питання про створення обліку документів про 

Лесю Українку у фондах музеїв, архівів, не велася робота щодо підготовки покаж-
чиків краєвого лесезнавства, не кажу вже про долю колись проголошеної ідеї про 2 

ЛЕСЯ УКРАЇНКА, НА ЯКУ ЧЕКАЛИ ПІВСТОЛІТТЯ 

«Чи доросли ми до розуміння тих скарбів ідейних та літе-

ратурних, що залишила нам у спадщину Леся Українка?» 

(М. Драй-Хмара) 



 
«Не знаю напевно, але здається, що не помилюся, 

коли між тими впливами на першому місці поставлю 
вплив її дядька, Михайла Драгоманова» 

 

(Іван Франко) 
 

Історія кожного народу багата своїми видатними особистостями. Дослідники одностайні в тому, що 
окремі знакові постаті великою мірою визначають розвиток своєї батьківщини, спрямовують духовний 
поступ народу. У переліку таких особистостей переважно називають правителів, полководців, вдалих ре-
форматорів та революціонерів, які укладали визначальні угоди, перемагали у вирішальних битвах, зміню-
вали політичні устрої держави, розвивали соціальну та економічну платформу своєї країни, піднімали на-
родні повстання тощо. І справді, коли ми говоримо про минуле тієї чи тієї країни, одразу ж на пам’ять при-
ходять насамперед конкретні імена та прізвища державних діячів. Водночас, з-посеред таких імен вельми 
часто трапляються й ті, хто відомий не силою зброї і не величчю своєї влади. Вони вкарбовуються у вдяч-
ній народній пам’яті силою свого високого Духу, своєї думки та слова. Слова щирого й відвертого, слова 
глибокого і правдивого. В історії українського народу в пантеоні таких імен особливе місце посіла Леся 
Українка. Її по праву вважають знаковою постаттю національної та світової культури. В художніх образах, 
у високій співочій римі Лесі Українки звучить голос українського народу. Поетеса виражала його настрій, 
переживання, пропускаючи крізь своє палке серце та щиру душу. Кожен її вірш надихав сучасників, вселяв 
надію, заряджав оптимізмом, спонукав до романтичних мрій і, воднораз, до аналізу національних питань, 
до роздумів про вічно суще. Вважається, що пророк обов’язково має належати своїй батьківщини, більш 
того, він повинен проходити крізь горнило усіх труднощів і випробувань, переживати всі негоди, що випа-
ли на долю його народу. Унікальність Лариси Косач у тому, що вона належить Україні й усьому світу. І жи-

вильним джерелом її високого духовного аристократизму, органічно поєднаного з де-
мократичними ідеями та переконаннями, з глибоким відчуттям потреб народу, була 
родина  Драгоманових-Косачів  –  «найяскравіший  конгломерат  інтелектуалів  та уні-
кальний приклад культурно-історичної тяглості в українському суспільстві впродовж 
цілого століття» (Т. Скрипка).  

Як відомо, батько Лесі Українки (Петро Косач) був вихідцем із знатного дворян-
ського роду й мав чин дійсного статського радника. За «Табелем про ранги» цей чин 
не лише давав право спадкового дворянства усім нащадкам, але й відповідав посаді 
губернатора, градоначальника або керівника департаменту при міністерствах Росій-
ської імперії. Мати (Олена Пчілка) походила з дворянського роду Драгоманових і була 
вже прославленою письменницею, перекладачкою з активною громадянською пози-
цією. Одна з небагатьох українок, яку запрошували на аудієнцію до прем’єр-
міністра Вітте, на якій вона сміливо відстоювала свободу  української мови і друку.  3 

створення «Енциклопедії Лесі Українки». Тут варто згадати той факт, що ще в 1979 році відомий львів-
ський бібліограф Мирослав Мороз розробив проєкт енциклопедичного довідника «Словник Лесі Україн-
ки», до якого зібрав унікальні матеріали, які зберігаються у рукописному відділі бібліотеки Стефаника. 
А все це мало би стати основою для створення енциклопедії Лесі Українки. А чи мають, візьмемо для при-
кладу, хоча би обласні та університетські бібліотеки «Хронологію життя і творчості Лесі Українки» 
О. Косач-Кривинюк, яку треба було перевидати до ювілею, адже це цінна праця... А чи зібрана окремими 
виданнями епістолярна спадщина Марії Деркач, Олександра Дуна, Дмитра Косарика, Мирослава Мороза 
та багатьох інших дослідників творчості Лесі... А таке видання – епістолярні джерела лесезнавства – добре 
прислужилося б з’ясуванню багатьох малознаних, а то й невідомих цікавих фактів і питань в аспекті ви-
дання творів Лесі, радянської цензури, зрештою, історії видання літопису, який підготував М. Мороз, і роз-
віяв би деякі легенди, які пов’язані із його співпрацею з М. Деркач. А скільки інших питань... Але ювілей 
прошумить та чимало питань щодо гідного вшанування Лесі Українки і далі будуть невирішені... Назву 
одну лише проблему – переклади творів Лесі Українки іншими мовами світу й так звана лесіана у фондах 
провідних бібліотеках світу, чи питання «Леся Українка в англомовному світі» (над цією проблемою пра-
цює Л. Онишкевич у США в аспекті бібліографії, але, що знає про це широкий загал в Україні?). До речі, 
нещодавно  вийшло дослідження Л. Ільницької про «Енеїду» І. Котляревського у книгозбірнях світу! 
А цікаво би знати про «Лісову пісню» Лесі Українки в такому ж баченні питання... 

Насамкінець хочеться висловити сподівання, що питання фундатора академічного лесезнавства, по-
ставлене сто років тому, не звучатиме риторично. І що ми таки доростемо «до розуміння тих скарбів 
ідейних та літературних, що залишила нам у спадщину Леся Українка?» (М. Драй-Хмара). 

 
(Почесний професор Ізмаїльського державного гуманітарного університету Сидір Кіраль) 
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Дядько (Михайло Драгоманов) – один із найвідоміших українських діячів другої половини XIX ст., осново-
положник вітчизняного соціалізму, співорганізатор громадівського руху, публіцист і просвітник. У затиш-
ній оселі Косачів частими гостями були Микола Лисенко, Володимир Антонович, Олександр Кістяківський, 
близьким другом родини був Іван Франко. В такому оточенні зростала майбутня поетеса. Знайомство з ци-
ми гігантами думки та активної життєвої позиції, безумовно, вплинуло на світогляд майбутньої поетеси, її 
художньо-естетичні пріоритети, однак не затінило величної постаті Лариси Петрівни Косач – майбутньої 
Лесі Українки. Вона не лише підтримала інтелектуальну та освітню лінію свої родини та її інтелектуального 
оточення, але й розвинула духовний потенціал нації, глибину й красу українського слова, залишаючись 
простою у спілкуванні й відкритою до світу людиною. 

Видатний французькій письменник Віктор Гюго стверджував: «Людський розум володіє трьома клю-
чами, що можуть відкрити усе (цифра, буква і нота). Знати, думати і мріяти. В цьому полягає усе». Це озна-
чення людського інтелекту вповні можна стосувати до талановитої української письменниці. Леся Українка 
особисто наспівала 220 народних мелодій, переклала безліч іноземних праць, створила особисті мистецькі 
шедеври. Її творчість пронизана роздумами про своїх співвітчизників і долю рідної країни, в яких відлуню-
ють кращі спогади про родинне оточення. Подібні свідчення щодо виняткової любові до найближчих лю-
дей рельєфно прочитуються в епістолярії Лесі Українки. Так, в одному з листів про останні дні Михайла 
Драгоманова, Леся Українка писала: «Пригнічений стан духу значною мірою збільшується усвідомленням 
печального стану справ в Україні». Тобто, навіть у драматичні моменти вона пов’язувала глибоко особисте 
життя з проблемами загальнонаціональними. Михайло Драгоманов, на її думку, найгостріше переймався 
пом’якшенням самодержавного тиску в Україні. Вважаючи за потрібне продовжувати справу свого знаме-
нитого дядька, з яким у Лесі Українки були особливо теплі взаємини, вона взяла для себе його псевдонім 
«Українець» («Українка») й повсякчас відчувала велику відповідальність за таке звання. Олена Пчілка як 
мати бажала лише здоров’я для доньки, яку все життя мучила тяжка фізична недуга, й на щось більше не 
сподівалася, тим паче на її літературне і творче майбутнє. Єдиний, хто вірив у Лесю (так ніжно її називали в 
родині), був брат матері, рідний дядько Михайло Драгоманов. Перший його лист, надісланий Ларисі Косач, 
датується 1888 р., коли поетесі йшов 17 рік. У листах Михайло Драгоманов навчав її об’єктивно оцінювати 
історію та політичні події, тонко сприймати мистецтво й проблеми освіти, відчутно впливаючи в такий спо-
сіб на формування наукового світогляду. Більш того, він як видатний діяч постійно інформував письменни-
цю про нові європейські творчі проєкти, про знакові закордонні періодичні видання, літературні події то-
що. Своєю чергою, Лариса Косач щиро намагалась допомагати дядькові в його справах. «Дайте мені якусь 
роботу, – писала майбутня «Українка», – мені краще йде робота по Вашім слові». Серед творів Лесі Україн-
ки можна побачити й численні посвяти дядькові. В багатьох її віршах і поемах вчувається 
«Драгоманівська» любов до України. Її нотами перейнята остання поема «Бояриня» (1910), написана в 
Єгипті під час лікування, коли стан здоров’я поетеси вкрай погіршився... 

Саме таким був генетичний код родини Косачів-Драгоманових у біографії геніальної Лесі Українки, 
яка залишила нам у спадок не лише багату творчу спадщину, але й виняткову систему особистих цінностей, 
яскравий взірець одержимої відданості загальній справі, вірності високим моральним і духовним принци-
пам своєї родини. 

(кандидат історичних наук Михайлов О. І.). 
 
 
Для детальнішого ознайомлення зі сторінками життєпису Лесі Українки у зв’язках із 

найближчим оточенням пропонуємо читачам унікальне видання, в якому на основі доку-
ментального матеріалу, нових архівних письмових свідчень «реставровано» цікаві, пере-
важно маловідомі сторінки цих взаємин. У книзі розкривається духовне середовище та 
культурна атмосфера «родового гнізда Драгоманових-Косачів», що дає змогу повніше 
відтворити образ поетеси, її добу, наблизити до нашого сьогодення. У виданні вміщено 
понад півтисячі унікальних світлин, більша частина яких знаходиться у приватних колек-
ціях у США, Канаді, Швейцарії та інших країнах світу. 

Скрипка Т. О. Родові гнізда Драгоманових-Косачів : їх устрій та куль-
тура. Київ : Темпора, 2013. 655 с.; портр., фот., іл. 



« 

І все-таки до тебе думка лине, 

Мій занапащений, нещасний краю, 

Як я тебе згадаю, 

У грудях серце з туги, з жалю гине.  
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З-посеред творів Лесі Українки, на довгі десятиліття вилучених із духовної орбіти 

народу, осібне місце належить її драматичній поемі «Бояриня». В добу «розквіту» со-
ціалізму, в  пору злиття націй в єдину наднаціональну спільноту будь-яка згадка про на-
ціональну своєрідність, не кажучи вже про національну окремішність, розцінювалась як 
крамольна й каралась як найжорстокіше. Тож, видавничій та літературознавчій історії 
«Боярині» судився тернистий шлях до читача.  

...Рятуючись від фізичного болю у занесеному пісками Єгипті, 1910 року в Гелуані 
коло  Каїра  протягом  трьох  днів  Леся  Українка  пише  драматичну  поему  «Бояриня», 
зосередивши головну увагу не на «екзотичному» матеріалі, як це найчастіше бувало, а на 
національній історії. Свідченням того, що зображена у творі проблема її особливо хвилю-
вала, є той короткий час, за який письменниця його написала. Вперше поема побачила 

світ лише по смерті авторки, у 1914 році, в часописі «Рідний край» (№ 1–6), який 
тоді видавала Олена Пчілка. Удруге її окремою книгою було видано у 1918 році в 
Єкатеринославі (нині м. Дніпро). 1923 року «Книгоспілка» (Київ) розпочала 
«повне» видання творів Лесі Українки. У 4-ому томі (усього – 7) поміж драматич-
них творів уміщено й «Бояриню». У 1927 році готувалось видання 12-томного зіб-
рання творів письменниці. У 8 томі надруковано драму та рецензію на неї неокла-
сика М. Драй-Хмари. Це востаннє, коли «Бояриню» згадували поміж літературної 
спадщини поетеси. Після цього – 60 років мовчання: драматична поема «Бояриня» 
не афішована, не друкована, не аналізована. Причиною тому були порушені автор-
кою табуйовані проблем національної пасивності та національної зради української 
інтелігенції, котра «заради панства великого, лакомства нещасного» зрадила укра-
їнські традиції і, «помосковщившись, добровільно впряглася в чужинецьке ярмо». 
Саме так означив смислове поле «Боярині» фундатор академічного лесезнавства 
неокласик Михайло Драй-Хмара (1889–1939), якого радянські критики-ортодокси залучили до реєстру 
«ворогів народу» й піддали анафемі. Цей епізод у  долі поеми став ще одним чинником її заборони  офі-
ційною  радянською доктриною. 

Ідейно-тематичне ядро твору – «неволя України під Москвою» (Ю. Ковалів). Авторка звертається 
до доби Руїни, цього трагічного етапу української історії від 60-х років ХVІІ до початку ХVІІІ ст. Взявши 
матеріал з конкретної історичної епохи, поетеса, по суті не подає нам зразка історичного твору, бо історич-

на доба цікавить її передусім як тло, суспільно-політичні обставини, в яких діють 
не історичні, а створені її уявою герої-персонажі, які, проте, несуть правду про 
свій час і свою добу. «Психологічний момент у цій поемі покриває історич-
ний» (М. Драй-Хмара). Авторці добре була відома психологія людей, котрі жили 
після розгрому, «на руїнах», що дало їй можливість показати людину пори націо-
нальної катастрофи. Конфлікт, покладений в основу «Боярині», ґрунтується на 
протистоянні двох світів – України та Московщини, як і двох психологій, світо-
глядних і морально-етичних позицій: з одного боку, патріотично настроєної коза-
цької старшини, з другого – тих, що зреклися національної ідеї, перейшовши на 
службу до російського царя. Першу репрезентує Оксана й те середовище, що її 
формувало (родина, українське жіноче церковне братерство), другу – московсь-
кий боярин Степан, син загиблого козацького побратима батька Оксани.  Ідейно-
художні особливості твору зумовлені не «войовничим націоналізмом» (саме в цій 
площині пролягали основні звинувачення твору в неблагонадійності), а оскверне-
ним національним почуттям. Типово романтична розв’язка конфлікту «Боярині» 

– смертельна хвороба героїні від невимовної туги за Україною – сприймається як органічний компонент 
всієї ідейно-художньої системи твору. Трагізм долі Оксани, як і драматизм загального настрою поеми, під-
силюється зображенням не менш трагічного життя Степана, котрий мусить постійно грати роль, роздвою-
ватись, не бути собою, постійно вислужуватись перед боярами й царем, тремтіти щоденно за своє фізичне 
виживання. Його душа, хоча й покрита іржею («як на старих шаблях буває»), проте все ж відживає у най-
драматичніший момент життя – в передсмертний час дружини. І отой монолог-сповідь Степана конкрети-
зує як сутність трагізму його долі, так і основну думку твору:  

Нас доля так уже скарала тяжко, 
Що, певне й Бог простить усі гріхи. 
Хто кров із ран теряв, а ми із серця. 
Хто засланий, в тюрму замкнутий був, 
А ми несли кайдани невидимі. 
Хто мав хвилини щастя в боротьбі, 
А нас важка, страшна душила змора. 
І нам не вділено було снаги 
Ту змору подолати... 
 

 

«БОЯРИНЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ: РУЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ В ДУШАХ 



Поезія, драматургія і проза Лесі Українки свідчать про високий рівень творчого засвоєння нею дже-
рел народної поезії. Багатий, розмаїтий світ народної пісні зачаровував майбутню поетесу ще в дитячі ро-
ки. Саме від того часу народна пісня стала частиною її духовного світу, а пізніше мала великий вплив на 
формування поетичного світогляду письменниці. 

Дитинство Лесі Українки проходило здебільшого в селі Колодяжному на Волині. Тут вона пізнавала 
усі «сезонні» звичаї Колодяжного і навколишніх сіл, а крім цього, вивчала й пісні, котрі супроводжують 
народні звичаї. Це, звичайно, щедрівки, колядки, веснянки, весільні, купальські, петрівчані, жнивні та об-
жинкові. Із листів Лесі Українки дізнаємось, що насамперед її увагу привернули обрядові пісні. І не тільки 
тому, що вони були найдавнішими в скарбниці народної творчості й у них бриніла сива давнина, а й тому, 
що вже в Лесині часи ці пісні помалу зникали. Цікавило Лесю також і те, що йде поза сезоном – прислів’я, 
пісні, казки та інше. 

Цілеспрямовано займатись збиранням та вивченням українського фольклору, зокрема пісенності, 
Леся Українка почала з кінця 1880-х років. Наступні десять років аматорський інтерес Лесі до пісенної на-
родної творчості переростає в науковий. Поетеса вивчає фольклористичну літературу, спеціальні журнали 
(«Живая старина», «Этнографическое обозрение» та ін.), цікавиться методикою записів народних пісень. 
До своїх записів обрядових пісень Леся Українка додала понад двадцять мелодій. У цьому поетесі треба від-
дати належне: адже рідко хто з фольклористів тоді записував ще й мелодію пісень. Зібрала Леся Українка 
велику кількість також купальських пісень і додала до них не лише записи мелодій, але й детальний опис 
відповідного обряду. Коли наприкінці 1893 року Леся Українка дізналася, що Іван Франко запланував ви-
давати фольклористичний журнал, вона надіслала йому великий цикл саме купальських пісень і додала до 
них опис обряду та мелодії «Купало на Волині». Ці матеріали, але без мелодій з’явились на сторінках жур-
налу «Житє і слово» в 1894 році. 

У формуванні поетичної манери та емоційного голосу Лесі Українки активну участь брали волинські 
та полтавські пісні, адже дитячі роки її минали на Волині, а Полтавщина була рідним краєм її матері. 
Вплив цих пісень позначився і на жанрових формах її поезій, і в тематиці, в поетиці та ритміці, в мові і в 
звучанні вірша. Згадаймо те, що сама поетеса часто називає свої вірші піснями, а власну творчість співом 
(«На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несміло заспівала…»), і перша поетична збірка її недар-
ма має назву «На крилах пісень». Часто саме народна пісня у творах Лесі Українки виступає символом ба-
тьківщини та її долі – згадаймо хоча б такі її твори, як поема «Давня казка», поезії «Се ви питаєте за тих», 
«Місячна легенда» та інші. Усе це якнайкраще свідчить про вплив народної пісні на творчість поетеси. Так, 
Лесині вірші «Веснянки» (1890) виросли на ґрунті народних веснянок, поезії «Жалібний марш» (1888) – 
на основі голосінь, твір «Пісня» (1888) жанрово й художньо споріднена з народними ліричними піснями. Є 
у творчому доробку Лесі Українки вірші 1901 року, які написані під впливом народних західноукраїнських 
ліричних пісень та співанок. Це «Гей піду я в ті зелені гори», «Ой здається не журюся, таки ж я не рада», 
«Темна хмара, а веселка ясна» та ін., є також пісні, жанровим взірцем для яких були народні балади та ко-
лядки. Це «Ой в раю, в раю, близько Дунаю», «Калина». Поезії циклу «Подорож до моя» нагадують старо-
винні історичні пісні. Пишучи в певному народному жанрі, Леся Українка прагнула зберегти гармонію всіх 
ознак – стилю, ритміки, образності. Вона тонко відчувала структуру різних пісенних жанрів та стилів, зна-
ла властиву їм поетичну образність, тому легко опановувала їх, щоб вислови-
ти певну власну ідею. Названі вище вірші поетеси не є наслідуванням, це 
оригінальні твори великого митця слова, які дихають ароматом народної 
пісенності. 

Максим Рильський, пишучи про лірику Лесі Українки, зазначав, що 
авторка крізь усе своє життя пронесла любов до народної творчості, яку пре-
красно знала. Це знання, на думку Рильського, «з особливим блиском» ви-
явилось у «Лісовій пісні». Крім того, як вважає поет, «раз у поезіях Лесі 
Українки до самої її кончини стрічаємо ми фольклорні елементи, уживані 
дедалі з більшим тактом, дедалі з більшою художньою відповідальністю…». 

У драмі-феєрії «Лісова пісня» сконцентровано усю силу Лесиної любові 
до  рідної  землі,  захоплення  красою  його  природи  і  духовним   багатством   народу.   Записані  раніше  7 
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календарно-обрядові пісні та мелодії до них авторка щедро вплітає в канву своєї драми. Так, Лукаш грає 
на сопілці мелодію веснянки, записану у селі Митропілля на Звягельщині, «А вже весна, а вже красна», а 
також мелодію на слова «Перейди, місяцю, перейди, місяцю, та й на нашу улицю». Як бачимо, поетеса не 
копіювала фольклорні матеріали, а використовувала їх творчо, і, як зазначають авторитетні дослідники, 
«плавила їх в своєму творчому горнилі, надавала філософської глибини, підносила до вершин свого мис-
тецтва».  

Народна пісня справді була незмінним супутником і джерелом натхнення  творчості Лесі Українки, а 
глибинний інтерес до неї свідчить про велику любов поетеси до рідного краю, про її міцний духовний 
зв’язок з українським народом. 

 
(доцент Соколова А. В.) 

 
«Тільки останню коректу, будьте такі ласкаві, самі протримайте,  

то вже буде мені на певність, що хоч у моїх віршах і є помилки поетичні,  
та не буде друкарських. Самі знаєте, яка то біда ті помилки друкарські.  

Тільки два видання я бачила без помилок: «З вершин і низин» та «На новий шлях» 
 

(Із листа Лесі Українки до Івана Франка від 20 квітня 1892 р.) 
 

У наддніпрянській Україні 80–90-х рр. ХІХ ст. літературна творчість українців мусила вкладатися у 
прокрустові рамки заборон Емського та Валуєвського указів. Тому письменники шукали альтернативних 
просторів для оприлюднення власних праць за кордоном і, чи не в першу чергу, в Галичині, котра із тих 
часів почала виконувати роль українського П’ємонту, а на сторінках тамтешніх видань – «Зоря», 
«Правда», «Дзвінок», «Громадський друг», «Діло», «Народ», «Хлібороб», «Житє і слово», «Літературно-
науковий вісник» тощо дебютував не один автор зі східної України. Посилений інтерес українців до гали-
цьких видань співпав із періодом високої видавничої активності в біографії Франка. Під його уважним ре-
дакторським оком вийшло у світ чимало текстів українських письменників-класиків того періоду – 
А. Свидницького, Б. Грінченка, П. Грабовського, М. Старицького, О. Кобилянської, Г. Хоткевича та ін. 
І саме за його активної видавничої, редакторської й інформаційної підтримки відбувся також літератур-
ний дебют Лесі Українки. 

 

Літературний дебют Лесі Українки на сторінках журналу «Зоря» 
Першими літературними публікаціями Лесі Українки в Галичині стали вірші, надруковані на сторін-

ках журналу «Зоря» – це «Конвалія» (Зоря. 1884. №  22. С. 186) і «Сафо» (Зоря. 1884. 
№ 23. С. 195). 30 листопада 1884 року Олена Пчілка, ніби підсумовуючи факт опри-
люднення перших її текстів, написала у листі до Драгоманових: 
«Леся пише вірші й, цілком не зле володіючи віршем, може колись то стати справ-
жньою поеткою. Вона тепер ніби переживає загальні фази розвитку української 
поезії: спочатку писала про «долю», а пізніше вірші її набрали цілком романтичний 
характер». 

Відбором матеріалів для друку та редагуванням текстів журналу «Зоря», попри 
не завжди згідну з ним загальну редакційну політику, займався Франко. Саме в цьому 
журналі були надруковані більшість віршів Лесі Українки раннього періоду творчості, 
які згодом увійшли до авторської поетичної збірки «На крилах пісень» (1893). 
У 1887 році тут було надруковано перший вірш Лесі Українки «Надія» під заголовком 
«Пісня заволоки» (Зоря. 1887. № 24. С. 413), написаний під впливом заслання батько-
вої сестри Олени Антонівни Косач (тітки Єлі) за участь у революційному русі. У 1888 

році вийшли друком: «Пісня» («Чи є кращі між квітками…» (Зоря. 1888. № 16. С. 261), «Чого то часами, 
як сяду за діло…» (Зоря. 1888. № 4. С. 63) й «Остання пісня Марії Стюарт» (Зоря. 1888. № 24. С. 405) під 
заголовком «Прощальна пісня Марії Стюарт» із авторською приміткою: «Сонет сей написала славутна 
безталанниця Марія Стюарт, сидячи в темниці, 1586 р. 22 листоп(ада), після того, як дізналась, що смерт-
ний вирок її вже підписаний жорстокою сперечницею Єлизаветою. Чулая лебединая пісня Марії, зложена 
в таку хвилину, дивує ще більше штучною літературною формою сонета». У 1889 вийшли друком вірші 
«Завітання» (Зоря. 1889. № 2. С. 25), «До натури» (Зоря. 1889. № 8. С. 133), «Напровесні!» (Зоря. 1889. 
№ 9. С. 150), «Співець» (Зоря. 1889. № 21. С. 350–351), «В’язень» (Зоря. 1889. № 23. С. 335). У 1891 були 
надруковані поема «Самсон» (Зоря. 1891. № 10. С. 186–189) і поезії: «Fa» із циклу «Сім струн», під заго-
ловком «Сонет» (Зоря. 1891. № 4. С. 64), «В небі місяць зіходить смутний» із циклу «Зоряне небо» (Зоря. 
1891. № 12. С. 227), «Якщо прийде журба, то не думай її…» (Зоря. 1891. № 15. С. 286–287). У 1892 – вірш 

«До мого фортепіано» (Зоря. 1892. № 8. С. 149–150). У 1894 був надрукований вірш «Хотіла б я піснею 
стати» (Зоря. 1894. № 2. С. 35–36), який згодом увійшов до другої авторської збірки Лесі Українки 
«Думи і мрії» (1899). 
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ІВАН ФРАНКО – РЕДАКТОР ТА ВИДАВЕЦЬ ПЕРШИХ ТВОРІВ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 



 

Перша авторська поетична збірка Лесі Українки «На крилах пісень» 
[...] Листом  від 13/25  листопада 1891 [лист-відповідь Олені Пчілці. – Л. Ф.] Франко погоджується 

зайнятися виданням збірки поезій Лесі Українки і просить «панну Лесю присилати якнайшвидше, що у 
неї є, і заразом план її книжки, тобто порядок, в якім вона бажала б бачити уложені свої вірші, а ми 
вже тут надалі з новим роком розпочнемо друк».  

Леся Українка мала велику повагу до Франка як редактора. Надсилаючи йому 20 квітня 1892 р. час-
тину віршів для збірки «На крилах пісень», вона написала: 
«Оце я врешті зладила до друку свої вірші. Ви-сьте були такі ласкаві, 
що згодились провадити се видання, отож тепер звертаюся до Вас. По-
бачили ми, що видавати щось за кордоном і корегувати тут річ дуже 
затяжна, отож мушу я добрих людей трудити своїм виданням. Збірник 
мій має видаватись моїм коштом, тільки вже 
Вашим заходом. Я б хотіла, щоб він був такого 
типу, як наше видання Гайне, що вже досі скінче-
не [...]. Тільки останню коректу, будьте такі лас-
каві, самі протримайте, то вже буде мені на пев-
ність, що хоч у моїх віршах і є помилки поетичні, 

та не буде друкарських. Самі знаєте, яка то біда ті помилки друкарські. Тільки 
два видання я бачила без помилок: «З вершин і низин» та «На новий шлях». 

Вона прислухається до його поради видавати тільки власні вірші: 
«Послухавши Вашої ради, я не містила сюди жадних перекладів, бо й справді 

їх окремо видавати. Та, може, без перекладів книжка як-небудь в Україну протис-
неться, хоча й – надія мала! Ото усі мої умови, може, чого недомовила як слід, то 
вибачте, – я не досвідчена в видавецькому ділі. Тепер мені зостається перепроси-
ти Вас за прийдешні клопоти та подякувати за добру волю, з якою Ви беретеся 
мені помагати вийти на світ з моїми піснями». 

14 травня 1892 р. Леся Українка дякувала у листі до Франка за допомогу та уважність до її текстів, 
обговорювала різні видавничі деталі – не залишати порожніх карток, не ділити тексти на групи тощо. 
2/4 липня 1892 в друкарню  НТШ  надійшов рукопис збірки поезій Лесі Українки «На крилах пісень» [...]  
15/27 березня 1893 книга вийшла друком. 28 травня 1893 р. Леся Українка  отримала від О. Маковея дві 
похвальні рецензії на цю свою збірку – авторства самого Маковея (Народний часопис.  1893. №  60 від 
16/28 березня) та Івана Верхратського (Діло. 1893. 22–23 квітня / 4–5 травня). Як співробітник журналу 
«Зоря» О. Маковей надрукував свою рецензію також і в цьому виданні (Зоря. 1893. 15/27 червня). 
(Левченко Г. Приятелі святої поезії: Іван Франко та Леся Українка. Студія 2. «У видавецькому ділі» : 
Іван Франко – редактор та публікатор творів Лесі Українки. URL: https://frankolive.wordpress. 
com/2019/02/22/приятелі-святої-поезії-іван-франко-та-2/). 

Дослідники-лесезнавці свідчать, що Леся Українка називала Івана Франка «своїм учителем і товари-
шем». Він був перший, хто зумів розгледіти справжній талант майбутньої геніальної поетеси, допоміг їй 
«вийти в люди» (М. Василенко), друкуючи її талановиті твори. 

 
(матеріали підготувала доцент Фоміна Л. Г.) 

Сьогодні європейська культура доходить до тих речей, які Лариса Косач заявила на початку ХХ сто-
ліття. І без неї історія європейської літератури ХХ століття, звичайно, 
не просто не повна, а зяє великою лакуною, тому що це «справді пись-
менниця першої величини», – упевнена письменниця Оксана Забужко. 
На її переконання, саме Леся Українка «видала українцям паспорт, що 
ми – культурна нація». Вона належить до тих небагатьох митців укра-
їнського художнього слова, які своєю творчістю і діяльністю були міц-
но пов’язані з світовим літературним процесом, світовою культурою, 
залишаючись одночасно оригінальними і самобутніми національними 
письменниками. «Серед усього світового літературного жіноцтва, яке 
було колись і сьогодні суще, вона [Леся Українка] чи не  найбільша. 
Нам не вистачало не стільки моці, як свободи думки, аби цілковито 

дізнати, звідкіля тая велич, бо надто комусь хотілося увесь час бачити її передусім в оспівуванні “досвітніх 
вогнів”» (М. Рильський).  

З-посеред європейських країн осібне місце щодо пошанування імені Лесі Українки належить Болга-
рії – країні, яка пишається «болгарською сторінкою її біографії», пов’язаною з професором Софійського 
університету Михайлом Драгомановим. Пропонуємо читачам «Території слова» фрагменти статті бол-
гарського дослідника-історика Ніколи Караіванова, присвяченої ювілею поетеси. 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА І СВІТ 

https://frankolive.wordpress.com/2019/02/22/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0-2/
https://frankolive.wordpress.com/2019/02/22/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D1%96%D1%97-%D1%96%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B0-2/


За матеріалами статті доктора філологічних наук, професора Ізмаїль-
ського державного гуманітарного університета Шевчук Т.С. Народна 
педагогіка населення Буджака як соціокультурне явище (за матеріа-
лами графічних малюнків В. Афанасьєва) // Науковий вісник Ізма-
їльського державного гуманітарного університету : Серія 
«Педагогічні науки» : збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 
2017. – Вип. 36. – С. 256-262.   10 

В історії українсько-болгарського культурного і літературного співробітництва видатне місце посіда-
ють зв’язки Лесі Українки з болгарськими літературними та громадськими діячами, її перебування в Бол-
гарії. Зацікавленість Лесі Українки Болгарією пов’язують із її дядьком проф. Михайлом Драгомановим – 
відомим українським ученим-істориком та громадським діячем. Утиски з боку російської імператорської 
влади змусили його переїхати до Швейцарії. Кількома роками пізніше переїздить до Болгарії, де на посаді 
професора працює викладачем в Софійському університеті з 1889 року до своєї смерті в 1895 році. Невдов-
зі, після переїзду професора Михайла Драгоманова до Софії, Леся Українка надсилає йому лист, у якому  
цікавиться побутом, культурою та літературою болгарського народу. В першому своєму листі вона пише: 
«... чи співають в Болгарії колядки та чи схожі вони на українські, як там люди святкують Різдво. Взагалі, я 
багато чого хотіла б дізнатись про Болгарію» (Див: Леся Українка. Твори : в п’яти томах. Київ, 1956, Том V; 
всі наступні фрагменти листів поетеси взяті з цього тому – примітка автора Н. Караіванова). 

Із жвавої переписки між Лесею Українкою та професором Михайлом Драгомановим у період з 1890 
по 1894 роки видно, що вона серйозно готується до подорожі до Болгарії, вивчає болгарську мову, читає 
болгарські книжки в оригіналі, хоча в одному з листів зауважує, що «тверде діло болгарщина!», цікавиться 
болгарським фольклором. В опануванні болгарською мовою велику допомогу поетесі надає болгарський 
студент медицини Київського університету Максим Клісурський. Після перших своїх зустрічей з Лесею 
Українкою він відзначає її успіхи у вивченні та самостійному засвоєнні болгарської мови. В листі до проф. 
Драгоманова від 05 січня 1894 р. поетеса пише: «Він (Максим Клісурський) дуже здивувався тим, що я мо-
жу вимовляти болгарський «ъ» зовсім так, як він. Ми з ним будем вчити один одного, він мене болгарської 
мови, а я його – української …». 

Мрія Лесі Українки відвідати й жити в Болгарії збувається в червні 1894 року, коли вона приїздить до 
Софії в гості до свого дядька проф. Михайла Драгоманова. Вона мешкає в двоповерховому будинку профе-
сора, який і сьогодні стоїть у центрі Софії на вул. Івана Денкоглу, № 40. Леся Українка поселилась на дру-
гому поверсі, в кабінеті дядька, в якому всі чотири стіни було заставлено книгами. Тут вона читає заборо-
нену в Росії соціал-демократичну літературу, публіковану в Західній Європі (переважно в Лондоні та Же-
неві) […]. Крім Софії, Леся Українка проводить кілька місяців в красивому селі Владая, в підніжжі гори 
Вітоша. Тут чисте повітря, красиві ліси та захоплюючий водоспад Владайської річки, до якого поетеса час-
то ходить на прогулянку. Будинок, у якому вона мешкає, знаходиться на березі річки. В листі 19 липня 
1894 р. до свого дядька проф. Драгоманова (який на ту пору перебував у Франції), розповідає: «Моя лісова 
душа заспокоїлась... тут повинні зникнути всілякі невралгії та інші хвороби, навіть від самого повітря та 
води». Відомо, що Леся Українка бере участь у літньому соборі села Владая, одягнена в болгарське народне 
вбрання, й, незважаючи на недугу, танцює сільський болгарський хоровод. Сьогодні в с. Владая біла мар-
мурова плита свідчить про місце, де колись жила відома українка. Будинок, від якого лишились лише світ-
лини, на жаль, давно зруйновано. 

Трохи згодом Леся Українка мешкає приблизно місяць у м. Пловдив, за її словами, «справжнісінькій 
Болгарії». В листі до своєї подруги з міста Гадяча, що на Україні, А. Маркової вона описує це «надзвичайно 
красиве місто», що зберегло болгарський дух відродження і підкреслює схожість між Болгарією та Украї-
ною: «Так дивно річка в Пловдиві, Маріца, схожа на Псьол…». Поетеса захоплена красою природи Болга-
рії, що видно майже зі всіх її листів. Тамтешні умови клімату та особливо тепле ставлення людей, в оточен-
ні яких вона  перебувала, численні  болгарські  друзі-інтелектуали  благотворно впливали на її здоров’я і 
творчу діяльність. 

[…] У Софії Леся Українка заприязнюється з викладачем університету Іваном Шишмановим (пізніше 
видатним болгарським професором, одруженим з однією з доньок проф. Драгоманова – Лідією), з пись-
менником-сатириком Алеко Константиновим, із драматургом Петко Тодоровим, з поетесою Марою Белче-
вою та філологом Любомиром Мілетичем, етнографом Дімітром Матовим та скульптором Борисом Шта-
цом і багатьма іншими, а також із політичними емігрантами […]. Вона бере участь у національних святах 
та урочистостях. Її надзвичайно зворушило й вразило святкування у травні 1895 року Дня слов’янської пи-
семності та вшанування перших слов’янських учителів Святих Кирила і Мефодія. Леся Українка в болгар-
ській столиці відвідує численні театральні вистави, із яких найсильніше на неї вплинула драма «Хишове» 
Івана Вазова [...]  

У Болгарії Леся Українка почала писати більше, в чому немала заслуга Михайла Драгоманова. Він 
надихає свою племінницю на переклади з французької мови суспільно-політичної літератури, стає пер-
шим читачем її віршів, дає поради або робить критичні зауваження. На болгарській землі Леся Українка 
написала декілька яскравих публіцистичних статей і нарисів. Тут відзначаємо нарис «Школа», надісланий 
із Болгарії Михайлові Павлику та опублікований у журналі «Народ» [...]. На час перебування в Болгарії 
припадає написання Лесею Українкою кращої частини її громадянської лірики. Це стосується, насамперед, 
віршів, склали цикл «Невільничі пісні»: «Мати-невiльниця», «I все-таки до тебе думка лине…», «Слов’я-
нин-роб», «Ворогам», «Пiвнiчнi думи», «Товаришам» та ін. [...]. 

Восьмого  липня 1895 року в Софії помирає  професор Михайло Драгоманов. Це стало великим уда- 
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ром для Лесі Українки. Вона була присутня на багатолюдному похороні, а згодом переклала й опублікува-
ла українською мовою слова, виголошені над тлінними останками видатного українця. Одне з цих хвилю-
ючих слів належить бессарабському болгару, соратнику та однодумцю проф. Драгоманова проф. Дімітру 
Агурі. Через місяць після смерті дядька, на початку серпня 1895 року, Леся Українка покидає Болгарію й 
більше ніколи сюди не повернеться. Це зовсім не означає, що вона розірвала стосунки з Болгарією та її 
знайомими інтелектуалами. Леся Українка зустрічається з болгарськими студентами, які навчаються в Ки-
єві, листується з доньками проф. Драгоманова Лідією та Аріадною, а також з Іваном Шишмановим та ба-
гатьма болгарськими вченими, культурними й літературними діячами. Вона цікавиться політичним та 
економічним розвитком Болгарії, слідкує за розвитком болгарської літератури та фолкльору. Через сім’ю 
Лідії та Івана Шишманових надсилає Іванові Франку свої вірші «Слово, чому ти не твердая криця», «На 
вiчну пам’ять листочкові…», «О, знаю я, багато ще промчить…», «Грішниця», «Хвилина розпачу», які були 
опубліковані в 1897 році в журналі «Житє і слово» у Львові. В тому ж 1897 році вона планує знову побувати 
в Болгарії, проте через свою хворобу здійснити цього наміру не змогла. 

Твори Лесі Українки перекладаються болгарською мовою з великим запізненням; перші переклади 
припадають на 1946 рік. Щоправда, дещо пізніше перекладено більшість творів видатної української пое-
теси. Першим болгарським перекладачем віршів Лесі Українки є акад. Людміл Стоянов. Після нього її вір-
ші перекладають Росіца Бонева, Іван Дойчинов, Стоян Бакарджієв [...]. В 1959 році в Болгарії виходить ан-
тологія «Українська класична поезія XIX і XX віків», в якій творчість Лесі Українки представлена 16-ма її 
віршами. Поезія Лесі Українки болгарською мовою найповніше репрезентована у збірці віршів «Безсонні 
ночі» в перекладі Стояна Бакарджієва з передмовою Любоміра Павлова. Тут уміщено понад 60 творів пое-
теси. Болгарською мовою перекладена й повість Олександра Дейча «Ломикамінь» («Каменояд», Софія, 
1966), у якій художньо осмислено життя Лесі Українки. Твори поетеси увійшли також до виданої в Болгарії 
книги: Михайло Коцюбинський. Леся Українка. Вибрані твори. Софія, 1978 р. С. 267–497. 

Про творчість Лесі Українки пишуть також і болгарські літературні критики: Петко Атанасов, Стоян 
Бакарджієв, Любомір Павлов, Ліляна Мінкова, Олена Фурнаджієва та інші. 

Перед нами, болгарами, Леся Українка постає не лише як авторка відомих віршів, поем, драм, літера-
турно-критичних та публіцистичних статей, але і як представниця найвидатніших болгаролюбів, вірний 
друг болгарського народу. 14 місяців вона жила й творила на болгарській землі, під болгарським небом. 
(Джерело: http://www.izmail.es/article/51365/). 

(Нікола Караіванов, Софія) 

 

Нікола Борисов Караіванов за фахом історик. Після закінчення Софійського університету «Св. Кли-
мент Охрідський» багато років працював викладачем історії у своєму ріному місті Сев-
лієво та в Інституті підвищення кваліфікації – Габрово. Значна частина професійного 
життя Ніколи Караіванова пов’язана з нашою країною: з 1998 по 2002 рік він викла-
дав історію в болградській гімназії «Георгій Раковський»  і водночас залучався до ви-
кладання на філологічному факультеті Одеського національного університету 
ім. І. І. Мечникова. Протягом 30 років Нікола Караіванов публікує наукові та науково-
популярні статті у газетах та журналах України, понад 250 статей про видатних болгар 
і українців вийшли в газеті «Роден край».  

Постаті, до яких звертається у своїх працях Н. Караіванов, для сучасників автора 
і донині залишаються моральними орієнтирами в служінні своєму народові і батьків-
щині. В однії зі своїх монографій Н. Караіванов прослідковує внесок видатних україн-
ців, діяльність яких припадає на період з 30-х ХІХ ст. до другої половини ХХ ст., у роз-
виток болгарської історії і фольклору, мовознавства та літератури. В цьому колі Віктор 

Григорович, Юрій Венелін, Михайло Максимович, Осип Бодянський, Яків Головацький, Ольга Кобилянсь-
ка, Василь Стефаник, Михайло Драгоманов, Михайло Попруженко та ін. Інтерес історика-науковця при-
вертає і видатна українська поетеса Леся Українка, болгарський період життя якої висвітлює Нікола Кара-
іванов. 

(викладач Берестецька О. П.)  

...У Болгарії сьогодні глибоко шанують Лесю Українку. 
Тож, і ювілейні роковини поетеси тут відзначили багатьма захо-
дами. Так, 25 лютого у галереї Aspect Art Gallery з нагоди 150-ї річ-
ниці від дня її народження було урочисто відкрито фотопроєкт 
«Волинські легенди». В рамках відзначення ювілею української 
поетеси 24 лютого відбулася церемонія покладання квітів до ме-
моріального каменю, встановленого на честь її перебування у 
Владаї (неподалік Софії). Біля меморіального каменю лунали тво-
ри Лесі Українки українською та болгарською мовами. Українська 
громада Болгарії до роковин поетеси підготувала цікаву відео-
розповідь «Леся Українка в Болгарії», в якій презентувала місця й 
епізоди з періоду її життя в цій країні [https://www.ukrinform.ua/
rubric-diaspora/3191128-ukrainska-gromada-bolgarii-prezentuvala-
videoeksursiu-miscami-lesi-ukrainki.html].  

http://www.izmail.es/article/51365/


Не лише Україна, але й увесь світ відзначає цьогоріч знако-
ву дату, ювілейний 150-й день народження видатної мисткині Ле-
сі Українки. Вона своєю творчістю показувала українцям розмаїт-
тя світу, а світові потенціал України, будуючи містки між різними 
країнами та формуючи міжкультурний діалог. Тож недарма Лесю 
Українку знають, люблять й популяризують на Близькому Сході. 

Історія зв’язку Лесі Українки із Близьким 
Сходом, як відомо, має витоки у далекому 
минулому. І свідченням цього є те, що ще в 
зовсім юному 19-річному віці Леся Українка 
написала для своєї молодшої сестри «Стародавню історію східних народів». Це був 
перший українськомовний підручник зі стародавнього сходознавства. Книга була 
надрукована лише після смерті авторки у Дніпрі (тоді – Катеринослав) у 1918 році 
сестрою Ольгою Косач-Кривинюк. Та з епістолярної спадщини Лесі Українки відомо, 
що 1910 року письменниця замислила готувати рукопис до друку і протягом 1911 року 
старанно доопрацьовувала його, глибинно цікавилась тодішнім життям Сходу, ви-
вчала новітні сходознавчі дослідження. Перше видання перекладів вибраних поезій 
Лесі Українки арабською мовою побачило світ у Каїрі у видавництві «Дар аль Ейн» 
лише у 2017 році. Цю перекладацьку місію поширення слова Лесі 
Українки на Близький Схід здійснили викладачка Інституту фі-
лології  Київського  національного  університету імені Тараса 

Шевченка, директорка Єгипетського центру арабської мови та культури Олена Хо-
міцька та єгипетський перекладач, літературний критик, доктор філософії, автор пере-
кладу арабською мовою брошури про Голодомор 1932–1933 років Самір Мунді. «Та 
цього року, – як влучно зазначив надзвичайний і повноважний посол України в Лівані 
Ігор Осташ, – важливу естафету від Каїру прийняв Бейрут». До 150-річчя Лесі Україн-
ки у Бейруті, у ліванському  видавництві  «Аль-Мусаввер  Аль-Арабі» за підтримки 
Міністерства закордонних справ України та за сприяння Громади українців Лівану 
вийшов перший том перекладів прозових творів Лесі Українки, які здійснив відомий 
ліванський перекладач, українознавець Імадеддін Раеф. Ініціатором видання став 
надзвичайний і повноважний посол України у Лівані Ігор Осташ, який є автором пе-
редмови. До книги увійшло 19 перекладів оповідань та казок Лесі Українки. Презента-
ція першого тому відбулася 25 лютого, у день ювілею письменниці. Родзинкою пре-
зентації стала декламація перекладених текстів дітьми з української громади у Лівані. Другий том посоль-
ство України в Лівані у співпраці з Громадою українців Лівану планують видати до кінця ювілейного року. 
(Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/lesya-ukrayinka-livan-tvory-arabskoyu-movoyu/31116020.html). 

Він був єдиним справжнім, великим і спалюючим її коханням Леся Українка і 
познайомилися влітку 1897 року в Ялті. Лесю мучив туберкульоз 

кісток,  Мержинського  –  туберкульоз  легенів  (сухоти).  Він  приїхав з 
Мінська, де служив на залізниці. Вперше про нього згадується в листі до 
матері 21 липня 1897 р. «Мій новий знайомий панич Мержинський 
(направлений до мене Тучапським)». Сергій закінчив Київський універси-
тет, був доволі освіченою й цікавою людиною, громадським діячем 
(соціал-демократом),  шанувальником театру, робив переклади з англій-
ської мови. У Лесі з ним було багато спільного в поглядах на життя. Він 
подарував їй кольорову репродукцію «Мадонни» Рафаеля, з якою вона 
ніколи не розлучалася. З Сергієм Леся піднімалася на Ай-Петрі, де поба-
чила незвичайну квітку – гірський едельвейс. Її поетична душа назвала 

квітку «ломикаменем». Саме в Ялті розцвіло її кохання. 
Доля відміряла Сергію дуже короткий вік. Давня хвороба легенів несподівано активізувалася з небува-

лою  силою.  Він жив у своїх  родичів у Мінську.  Ще весною,  коли  Леся була в Мінську,  викликали   12   

БЛИЗЬКИЙ СХІД ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

«Я ТУТ, Я ЗАВЖДИ ТУТ, Я ВСЕ З ТОБОЮ!..»:  
душевна драма великого серця 



 

 

******** 

лікаря, який нічого втішного не сказав. Пожурились обоє, посумували, покладаючи надії на щедре літо й 
цілюще південне море. З наближенням зими Мержинському дедалі гіршало... Батьки не схвалювали донь-
чиних почуттів, вважаючи, що вона марнує себе чужим лихом, коли сама ледве стала на ноги після стіль-
кох недуг. Вони не докоряли вголос, не перешкоджали їй у рішенні їхати до Мержинського, однак мовчки 
засуджували. І від цього їй ставало ще тяжче. Невимовна туга звучить у цю пору в її віршах: 
 

Все, все покинуть, до тебе полинуть, 

Мій ти єдиний, мій зламаний квіте! 
Все, все покинуть, з тобою загинуть, 
То було б щастя, мій згубленйй світе! 
 

У листі до сестри Ольги Леся Українка пише: «Тепер нема й розмови про те, чи їду я, чи ні. Звичай-
но, їду». Коли раптом запроменіла крихітна надія, Леся планує разом із Сергієм вирушити на лікування до 
Швейцарії: «Я поїду, хоч би там що. Коли не стане на се моїх грошей, я позичу, дістану ще яку роботу і все-
таки поїду. Як тільки з початком зими С.К. поправиться (я таки маю на се надію), ми з ним рушимо». Чо-
тири рази за 1901 рік вона, перемагаючи власний біль, їздила до нього. Мов на крилах, летіла до Сергія, бо 
знала, що потрібна йому, а він з егоїзмом помираючого просив Лесю написати листа іншій жінці про тро-
янди його кохання, які ніколи не зів’януть. Цю гірку чашу Леся випила сповна. Що може бути трагічніше: 
вмираючий знесилений чоловік і безнадійно любляча жінка все розуміють, але нічого вдіяти не можуть. 
Вони не вводили в оману ні себе, ні одне одного: Сергій знав, що Леся кохає його, а Леся знала, що його 
серце належить іншій жінці. Це були миті надзвичайного трагічного напруження. Леся намагалася під-
бадьорити хворого. Біля постелі вмираючого коханого вона пише одну з найсильніших своїх драм –
 «Одержима». Критики вважать, що саме тоді народився в Україні новий драматург. У листах до близь-
ких і друзів Леся намагалася бути бадьорою. Писала, щоб їх заспокоїти, що навіть поправилась, але розумі-
ла, що скоро назавжди втратить кращого друга. Мержинський помер на руках Лесі Українки. Її велике сер-
це дарувало йому порятунок в останні  миті життя, а змучена душа виливала на папір глибокі переживан-
ня. До кінця свого життя вона зберегла любов до Мержинського, що живе в її проникливому, до болю щем-
ному слові. 

 

«Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами, ти, мій бідний, зів’ялий квіте! 
Легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу, минулу мрію. І ніщо так не вражає 
тепер мого серця, як сії пахощі, тонко, легко, але невідмінно, невідборонно нагаду-
ють вони мені про те, що моє серце віщує і чому я вірити не хочу, не можу. Мій 
друже, любий мій друже, створений для мене, як можна, щоб я жила сама, тепер, 
коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось різкого, пройня-
того жалем і тугою щастя, що палило мене, і мучило, і заставляло заламувати руки 
і битись, битись об землю, в дикому бажанні згинути, зникнути з сього світу, де 
щастя і горе так божевільно сплелись… А потім і щастя, і горе обірвались так рап-
том, як дитяче ридання, і я побачила тебе. Я бачила тебе і раніше, але не так про-

зоро, а тепер я пішла до тебе всею душею, як сплакана дитина іде в обійми того, хто 
її жалує. Се нічого, що ти не обіймав мене ніколи, се нічого, що між нами не було і спогаду про поцілун-
ки, о, я піду до тебе з найщільніших обіймів, від найсолодших поцілунків! Тільки з тобою я не сама, 
тільки з тобою я не на чужині. Тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, 
що мене мучить, я знаю, ти здіймеш своєю тонкою тремтячою рукою, – вона тремтить, як струна, – все, 
що тьмарить мені душу, ти проженеш променем твоїх блискучих очей, – ох, у тривких до життя людей 
таких очей не буває! Се очі з іншої країни… 
Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів’ялі троянди? 
Мій друже, мій друже, чому ж я не можу, коли так, облити рук твоїх, рук твоїх, що, мов струни, трем-
тять, своїми гарячими слізьми? 
Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? О візьми мене з собою, і нехай над нами в’януть білі тро-
янди! 
Візьми мене з собою. 
Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О дорогий мій! Я створю тобі світ, новий світ нової мрії. 
Я ж для тебе почала нову мрію життя, я для тебе вмерла і воскресла. Візьми мене з собою. Я так боюся 
жити! Ціною нових молодощів і то я не хочу життя. Візьми, візьми мене з собою, ми підемо тихо посе-
ред цілого лісу мрій і згубимось обоє помалу, вдалині. А на тім місці, де ми були в житті, нехай троянди 
в’януть, в’януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже… 
Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе: візьми, візьми мене з собою, се буде мій рятунок. 
О, рятуй мене, любий! 
І нехай в’януть білі й рожеві, червоні й блакитні троянди». 

7/ХІ 1900 
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У творчій біографії Лесі Українки особливе місце належить творам для маленьких і юних читачів. 
Образ дитини, починаючи від її раннього вірша «На зеленому горбочку» (1889) й до написаної в остан-
ній рік життя легенди «Про велета» (1913), завжди оповитий глибокою ніжністю, проникливим ліриз-
мом. Поетеса заглиблювалась у психологію дитини, розкриваючи світ її уявлень, прагнень, перших 
проявів індивідуального характеру. Поетичні блискітки Лесі Українки, присвячені дітям, наділені щем-
ною любов’ю до них, глибоким розумінням чистих дитячих душ. Невипадково саме її іменем названо 
високу премію за кращі твори для дітей. 

Літературна премія імені Лесі Українки за найкращий твір для дітей була заснована постановою 
Центрального Комітету КП України і Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1970  р. № 372 «Про відзначен-
ня 100-річчя з дня народження Лесі Українки». Премія присуджувалася щорічно, починаючи з 1972 
року. 2004 року встановлена «Премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літератур-
но-мистецькі твори для дітей та юнацтва», яка присуджується щороку за твори, які сприяють вихо-
ванню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духов-
ної єдності українського суспільства та здобули широке громадське 
визнання. Статус урядової премія отримала 14 січня 2004 року і 
відтоді присуджується у чотирьох номінаціях: 

 
1. літературні твори для дітей та юнацтва; 
2. художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва; 
3. театральні вистави для дітей та юнацтва; 
4. кінотвори для дітей та юнацтва (з 2007). 
 
Лауреатом у номінації «Літературні твори для дітей та 

юнацтва» у 2020 році стала сучасна українська письменниця-прозаїк, журналістка, волонтерка Дара 
Корній  за книжки: «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи», «Чарівні істоти 
українського міфу Домашні духи», «Чарівні істоти українського міфу Духи-
шкідники» (видавництво «Віват»). 

 
 

 
Дара Корній (справжнє ім’я Мирослава Іванівна Замойська) народи-

лась 20 вересня 1970 у с. Секунь Старовижівського району Волинської області. 
Тому їй такий близький світ чарівної волинської природи, що народила не-
повторну «Лісову пісню» Лесі Українки. Письменниця – лауреатка тре-
тьої премії «Коронації слова» за роман «Гонихмарник» (2010). Вона пише і 
для дітей, і для дорослих, гармонійно вплітаючи в сучасний світ елементи 
слов’янської дохристиянської міфології, майстерно використовуючи для 

цього народні казки, легенди, обряди й замовляння. Удостоєні премії іме-
ні Лесі Українки книжки надзвичайно цікаві. Авторка уводить читачів у 

таємниці правічного лісу; вони почують його дихання, подивляться у 
вічі старенькому лісовикові, послухають чугайстрову сопілку. Їм, імо-

вірно, щось прошепоче мавка або озоветься поважний цар Ох... Чи-
тач постоїть біля річки й подивується пустощами руса-
лок, а звідти недалеко й на гостину до суворих болотя-
ника й болотяниці. А далі – прогулянка полем і лука-
ми, де чекає зустріч із польовиком, споришем і лугови-
ком... Та й вітри з повітрулями супроводжуватимуть 
уважного під час мандрівки. А духи природи відкри-
ють допитливому свої таємниці...  
 

(доцент Погорєлова А. Д.) 

Літературна 

премія імені 

У ПОЛОНІ ЛЕСИНОГО СЛОВА 

https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1970
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Якими гранями відкривається Леся Українка сучасній мо-
лоді як митець, як духовна висота, як унікальна особистість – із 
нестримною геніальністю європейка та з витонченою душею 
Українка? Ці та інші питання поставали переді мною, коли за-
пропонувала студентам нашого Ізмаїльського вишу відгукнутись 
своїми міркуваннями про власне сприйняття Лесиного Слова – 
«іскри Прометея». На папір лягли цікаві есе-роздуми, глибоко 
інтимні зізнання у ставленні до поетеси, відверті (віртуальні) 
діалоги з Нею, вдумливе вчитування в її тексти й підтексти, роз-
мірковування про істинні смисли життя, про свободу, честь і гід-

ність... Ці думки проймали мене, коли сторінку за сторінкою уважно гортала студентські есе-одкровення. 
Втішена, що серед авторів, окрім філологів (магістранти: Олена Борган, Марина Іванова, Руслана Прокоф’-
єва, Тетяна Прохницька, Катерина Ткаченко; Олександра Бондаренко (344 Ф), Інна Петрова (444 Ф), Вале-
рія Завгородня (444 Ф), Євгенія Коваль (441 Ф), Валерія Кирмиза (441 Ф), Анна Бондар (14 Ф), Ангеліна Ді-
мова (14 Ф), Анна Стоянова (13 Ф), учасниками стали й вихованці інших факультетів університету: Доріна 
Дяченко (15 У), Ася Некраха (1–15 П), Ксенія Фоміна (16 І). Щиро вдячна конкурсантам, робота кожного з 
яких заслуговує на особливу увагу та окреме поцінування. Пропоную фрагменти есе переможниці конкур-
су – магістрантки Руслани Прокоф’євої,  а також тих авторів, чиє слово про незабутню Українку звору-
шило своєю оригінальністю, своєю щирою проникливістю.  

(професор Райбедюк Г. Б.) 

«Я честь віддам титану Прометею, 

що не творив своїх людей рабами, 

що просвітив не словом, а вогнем. 

Боровся не в покорі, а завзято... 

Я в слід його піду...» 

Л. Українка 

Руслана Прокоф’єва (54 Ф) 

Надзвичайно талановита, багато-
гранно обдарована, натхнена 
красою чарівної природи, зако-
хана у рідний край, стривожена 
за долю України, сильна й водно-
час тендітна Леся – дочка Про-
метея, Лісова Мавка... Та, що по-
при тяжку недугу та життєві не-
гаразди завжди линула до сонця, 
всією душею тяглася до світла, до волі: «Я на гору 
круту крем’яную, / буду камінь важкий піді-
ймать...». Та, котра боролась, мов Ізраїль, проти 
лиха свого народу, бо не хотіла «терпіти мовчки 
під’яремного життя». Та, що залишила нам у 
спадок вогненне слово, яке й досі невпинно палає, 
нагадуючи кожному з нас, що «сором хилитися, 
долі коритися...». Це наша Леся Українка. Обрав-
ши тернистий шлях Кобзаря, вона підхопила у 
нього «іскру Прометея», запалюючи серця усіх, 
чиї думки «літають вільно в світі», своїм без-
смертним заповітом: «Не кидай зброї, не відсту-
пай, не падай, не томись...». 

 
Валерія Завгородня (444 Ф) 

Яскрава зоря Лесі Українки вже 
півтора століття палахкотить на 
обрії української та світової культу-
ри... Її слово, наділене потужною 
енергетикою, будило (й будить) у 
людині почуття гідності – особистої 
та національної, кличе до оборони 
свободи... І сьогодні, в часи черго-
вого виборювання нашого майбут-
тя, безсмертне Слово «доньки Про-
метея» спонукає кожного з нас до 
непокори рабству, навчає ніколи не 
здаватися, любити життя, прожива-
ти його гідно, з високою чес-
тю...Тому таким потрібним є 
«вогонь її пісень», котрий, упевне-
на, «вночі запалений, горітиме 
удень». 

«Я ЧЕСТЬ ВІДДАМ ТИТАНУ ПРОМЕТЕЮ...»:  

конкурс студентських творчих есе 
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Ксенія Фоміна (16 І) 

Я не уявляю собі українську літе-
ратуру без Лесі Українки. Її по-
стать для мене є уособленням жі-
ночої ніжності у поєднанні з чоло-
вічою силою. Її слово є символом 
ліричної мелодійності й, водночас, 
крицевої потужності. Її талант гли-
боко закорінений у національне 
життя українського народу, а бага-
те віття творчості сягає світових 
вершин. Її життя – шлях мистець-
ки вишуканої та шляхетної особи-
стості, котра  явила нам винятково 
мужню людину-борця, в серці якої  
горить і не згасає Прометеїв во-
гонь... Читаючи Лесю Українку, 
переконуюсь, що й справді «Слово 
– то мудрості промінь, слово – 
то думка людська...». 

 

Інна Петрова (444 Ф) 

Високоосвічена обдарована особи-
стість із багатим духовним світом, 
з високими моральними принци-
пами, шляхетна й цілеспрямована 
натура, людина-стоїк... Чим не 
ідеал і не взірець для нас сього-
дні? Адже зуміти стати перемож-
цем у боротьбі за себе, за людину 
за народ, повстати за честь і волю 
розкутої душі здатен тільки той, 
хто, як і незабутня Леся Українка, 
«має в серці те, що не вмирає» – 
безсмертну іскру Прометея! 

 

Ангеліна Дімова (14 Ф) 

Сильний і могутній образ титана, 
який, офіруючи собою, піддавши 
себе мукам, подарував людям не 
тільки вогонь, а й віру в краще 
майбутнє, додав сили народові в 
переборюванні негод. Леся Укра-
їнка  використовує образ Проме-
тея у своїх творах невипадково. 
Для неї він  був справжнім ідеалом 
людської честі й гідності, взірцем 
незламності. Натура Лесина орга-
нічно не приймала сентименталь-
ності у виборюванні свободи духу. 
Вустами гордої Ніобеї вона прого-
лошує своє кредо: «І, хоч у горе 
закована, все ж я дочка Проме-
тея!». 
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Лариса Петрівна Косач. Леся Українка. Окраса і гордість української нації, одна з фундаторок новіт-
ньої української літератури. Вона давно посіла чільне місце у світовій літературі, стала народною в най-
ширшому розумінні цього слова. 

Леся Українка – письменниця широкого творчого діапазону. За своє коротке життя залишила на-
щадкам великий літературний доробок – полум’яну поезію, філософську драматургію, талановиту прозу, 
оригінальні публіцистичні та критичні статті, переклади. Вона бачила світ в образному сприйнятті: воно 
було у Лесі настільки всеосяжне, що виявлялося не лише в художньому слові, а й у роботі пензлем, май-
стерній грі на фортепіано. 

Вихована в дусі кращих європейських літературних традицій, одночасно просякнута національним 
духом, вона своїми творами і сьогодні залишається сучасною. Її поезія спонукає до вершинної доскона-
лості, справедливості й добра. Тож не дивно, що читачі й нині можуть тамувати спрагу з джерел Лесиної 
поезії. 

Про геніальну дочку українського народу написано чимало книжок, наукових розвідок та публіци-
стичних і популярних статей. Деякі з них представлено у пропонованому бібліографічному огляді. Видан-
ня, вміщені в огляді, розкривають багатогранний образ Лесі Українки, допомагаючи читачеві пізнати гли-
бини життєвого і творчого шляху поетеси, час і оточення, в якому вона жила, умови, за яких сформувалася 
ця надзвичайна натура. 

Забужко О.  

Notre Dame D’Ukraine : Українка в конфлікті міфологій [3-є вид.] / Ди-
зайн обкладинки : Лідія Кравченко. Київ : Видавничий дім «КОМОРА», 
2018. 656 с.  

Одна з найвідоміших книг Оксани Забужко, вперше видана 2007 року й від-
значена багатьма престижними нагородами, пропонує читачеві вражаючу інтелек-
туальну подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках «України, яку ми втра-
тили». Ключем до неї стає міф Лесі Українки – найгірше прочитаної і найдрамати-
чніше недооціненої письменниці з пантеону наших національних класиків. 

Скупейко Л. І. 

Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки / Вид. друге, доп. Київ : Фенікс, 
2014. 236 с. 

У монографії досліджуються питання міфопоетики «Лісової пісні» Лесі Україн-
ки. На основі аналізу художньо-образної системи, композиції, хронотопу, основних 
мотивів автор пропонує оригінальне тлумачення драми-феєрії в контексті народної 
календарно-обрядової  символіки.  Залучено  значний  фольклорно-міфологічний, 
теоретико-літературний матеріал. 

Задеснянський Р. 

Творчість  Лесі Українки.  Критичні нариси. / Вид.2-ге, доповнене.  
В-во «Українська критична думка», «Logos» GmbH, Buchdruckerei 
und Verlag, München 19, Bothmerstr., 14, 1965. 174 с. 

ДИВОВИЖНИЙ ЛЕСЕСВІТ 
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Демська-Будзуляк Л. 

Драма свободи в модернізмі : Пророчі голоси, драматургії Лесі Україн-
ки : монографія. Київ : Академвидав, 2009. 184 с.  

Кожна епоха наснажується своїми великими ідеями, питома сутність яких 
живить людство на всіх етапах духовного розвитку. Серед них — ідея свободи. До 
неї зверталися і фундаментально її осмислювали філософи античності, середньо-
вічні теологи, ідеологи французької революції, великі вчені різних часів, у літера-
турі — романтики, модерністи. 

Феномен свободи є одним із центральних у драматургійній спадщині Лесі 
Українки. Поєднавши у своїй творчості українську традицію і загальносвітовий 
культурний досвід, вона запропонувала власну візію загальнолюдських цінностей, 
ідеалу свободи особистості, нації.  

ЇМ ПРОМОВЛЯТИ ДУША МОЯ БУДЕ : «Лісова пісня» Лесі Українки та її 
інтерпретації / Упоряд. В. Агеєва. Київ : Факт, 2002. 224 с. 

«Лісова пісня» — один із шедеврів Лесі Українки, де прадавня міфопоетика, 
туга за втраченою гармонією людини зі світом і модерністське прагнення краси ви-
творюють магію тексту, що вже упродовж століття не втрачає принадності для чита-
ча. Кілька інтерпретацій драми, що належать дослідникам різних поколінь, уривки з 
листування, яке незрідка було авторським коментарем, дають змогу глибше та сте-
реоскопічніше прочитати твір, що став класичним, не втративши принадності лі-
ричного роздуму й глибини філософської рефлексії. 

Аврахов Г. Г.  

Леся Українка : Проблеми текстології та історії друку (До дванадцяти-
томного видання творів, 1975-1979). Луцьк : ПВД «Твердиня», 2007. 
228 с. 

У книзі подано глибокий текстологічний аналіз дванадцятитомного видання 
творів Лесі Українки 1975-1979 рр. Об’єктом наукової критики взято рясні покривд-
ження авторських текстів (передовсім корпусу поезій): від помилкових концепцій 
сучасних перепублікацій класиків до незліченних помилок, фальсифікаційних ла-
кун, невиправданих кон’єктур. Посвітлено шляхи підготовки повного, передакаде-
мічного видання спадщини Лесі Українки. Виконано і публіковано самвидавом у 
1979 р. Це видання вперше дозволяє ознайомитись із працею автора широкому за-
галу. 

Савчук В. А.  

Доля листів Лесі Українки : монографія. Луцьк : ПВД «Твердиня». 2011.  
168 с. 

У монографії здійснено спробу цілісного викладу історії збирання і видання 
епістолярної спадщини Лесі Українки, аналізу опублікованих листів письменниці в 
джерелознавчому та текстологічному аспектах. Уперше введено до обігу великий 
масив вилучених радянською цензурою уривків із кореспонденцій поетеси; встано-
влено причини, кількість та серйозність порушень творчої волі Лесі Українки в її 
надрукованих епістолярних текстах. 
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Кодак М. П.  

Долаючи драматизм життя : наукові розмисли над творчістю Лесі Укра-
їнки / упоряд. Л. С. Кодак ;  передм. Л. З. Мороз ; наук. ред. і кер. проек-
ту М. І. Мартинюк. Луцьк : ПВД «Твердиня», 2016. 88 с. 

У цьому виданні подано характеристику неоромантичного стилю Лесі Україн-
ки в аспекті її авторської свідомості, здійснено унікальне і надзвичайно змістовне 
визначення природи національного генія поетеси, проведено зіставний аналіз тво-
рів Лесі Українки та Максиміліана Волошина, які були «дітьми однієї історико-
літературної доби». 

Гонтарук Л.  

Леся Українка : сторінки кохання. Київ : Прометей, 2019. 158 с. 

Пульсація епічних колізій у вишуканій поетичній формі дає читачеві змогу 
катарсисно пережити драму життя видатної української поетеси і громадського 
діяча – Лесі Українки. Створене з поважною любов’ю мудрим автором ліричне 
тло допоможе кожному, хто відкриє сторінку книги кращим, тоншим, красиві-
шим, божественнішим. 

Малетич Н.  

Леся. Мандрівний клубочок. Київ : Портал, 2021. 151 с. 

Ми щодня зустрічаємо Лесю Українку в шкільних кабінетах і на купюрах, її ім’я 
читаємо у назвах вулиць. Але яким щодня бачила світ сама Леся? Жива людина, а не 
офіційний портрет. Що вона любила, з чого сміялася й сумувала, про що писала лис-
ти  рідним,  з  ким  дружила?  Кумедні  прізвиська  для  братів-сестер,  хоумскулінг, 
стильні вбрання, нехіть до публічних виступів і далекі мандри – певно, кожен знай-
де щось спільне з Лесею, яка називала себе boule vagabonde – «мандрівний клубо-
чок». 

Леся Українка у світі перекладу (вибрані переклади європейськими мо-
вами) : навчальний посібник для студентів. Київ : Видавничий дім 
«Кондор», 2019. 272 с. 

До навчального посібника увійшли статті про переклади творів Лесі Українки 
європейськими мовами, вибрані переклади англійською, німецькою, французь-
кою, іспанською, польською, російською мовами та мовою есперанто, а також ори-
гінали і завдання для аналізу. Його матеріали можна використати в курсах із теорії 
та практики перекладу художніх текстів, літературного редагування перекладів, 
лінгвістичного аналізу тексту, зіставного мовознавства, інтерлінгвістики, міжкуль-
турної комунікації та інших. Для студентів, магістрантів, аспірантів, науковців, 
учителів та всіх, кого цікавить поетичне слово Лесі Українки. 

(матеріал підготувала Колеснікова О. Г.) 
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