


ЛЕСЯ УКРАЇНКА –

ПОЕТЕСА І 

ДРАМАТУТУРГ
Шматок землі,

ти звешся Україною.

Ти був до нас. Ти будеш після нас.

Мій предковічний,

мій умитий росами

Космічний,

Вічний,

Зоряний, барвінковий…

Коли ти навіть звався – Малоросія, твоя поетеса була Українкою!

Ліна Костенко



Анотація видання

Репринтне видання 1958
року – насправді авторська збірка
віршів та поем Лесі Українки. До
неї увійшли твори останнього
чотиритомного видання творів
поетеси (Леся Українка. Зб.
творів під. редакцією Н. Брауна,
А. Дейка, М. Рильського. 1956 р.)

Весь матеріал викладений у
хронологічному порядку. Там, де
точно невизначена дата
написання віршів, у дужках
позначена дата перших
публікацій творів. Дати чітко не
визначені, позначаються знаком
питання (?).



Анотація видання

У книжці подано лише

літературні твори – поезія та

проза. Усі відомі вірші, поеми та

драми. Немає листування,

критичних статей «лесекритиків»

та «лесезнавців». Це – не

підручник із «українознавства»

для «українкознавців».

Мета видавництва, аби

кожен українець мав змогу

прочитати, полюбити або ні, а

головне – зрозуміти, наблизитись

до творчості поетеси-

письменниці самостійно.



Анотація видання

До видання увійшли вибрані

вірші, поеми та драматичні твори

Лесі Українки (справжнє ім’я

Лариса Петрівна Косач, 1871-

1913) – геніальної поетеси і

драматурга, чиї твори стали

класикою української літератури.

За словами М. Стельмаха,

«колискою самобутньої поезії й

драматургії Лесі Українки були

зелені низинні ліси Волині,

розвоєм поезії і драматургії Лесі

Українки стала вся наша планета

сподівань, бо до верхів’я

людського духу сягнуло нетлінне

слово творця!».



Анотація видання

Тривалий час небагатьом було
відомо про драматичну поему
геніальної української поетеси Лесі
Українки «Бояриня». Лариса
Петрівна написала поему в Єгипті
протягом трьох днів квітня 1910
року. За життя поетеси «Бояриня»
не друкувалася. Вперше вона
побачила світ після смерті
письменниці 1914 року в часописі
«Рідний край», а 1918 року вийшла
окремою книгою».

Зміст поеми відтворює події
ХVІІ століття, пов’язані з добою
Руїни й гетьманства Петра
Дорошенка. В драматичному творі
відтворені також неповторні
картини українського побуту,
народних звичаїв тогочасної доби,
що посилює його пізнавальне
значення.



Анотація видання

Невичерпна животворна сила
поезії Лесі Українки вражає нас і
понині глибиною образів, ліричністю
й драматизмом персонажів,
оптимізмом буття. Серед багатьох її
творів найбільш витончено і
милозвучно оспівано волинську
землю у невмирущій «Лісовій пісні».
У ній – таємниця, що оповила озеро
Нечимне, - яскравий спалах пісні
кохання Лукаша і Мавки,
предковічна мудрість дядька Лева.

Рядки книги переносять нас у
високий і одухотворений світ
поетичного слова, легенд поліського
краю, розкриваючи пласти древньої
української культури і духовності.



Анотація видання

До видання увійшли вибрані
вірші, поеми та драматичні твори
Лесі Українки (справжнє ім’я
Лариса Петрівна Косач, 1871-1913)
– геніальної поетеси і драматурга,
чиї твори стали класикою
української літератури.

За словами М. Стельмаха,
«колискою самобутньої поезії й
драматургії Лесі Українки були
зелені низинні ліси Волині,
розвоєм поезії і драматургії Лесі
Українки стала вся наша планета
сподівань, бо до верхів’я
людського духу сягнуло нетлінне
слово творця!».



Анотація видання

У цій книзі зібрані
найкращі твори
пристрастної, самобутньої,
геніальної поетеси Лесі
Українки. В жадобі життя, в
жадобі творчості Леся
Українка стала не тільки
поетом і драматургом, а й
принесла щедроту свого
таланту і в праці, і в
критику, і в публіцистику, і
в історію, і в етнографію та
фольклор.



Анотація видання

Видання 1954 р. У
багатогранній діяльності Лесі
Українки значне місце займають її
художні переклади, статті.
Всебічно освічена, прекрасний
знавець сучасних і класичних мов,
вона прагнула відтворити
українською мовою найвидатніші
досягнення літератур світу.

У списку твори М. В. Гоголя, І.
С. Тургенєва, М. Горького, А.
Міцкевича, Г. Гейне, В. Гюго, Дж.
Г. Байрона та інших видатних
письменників та поетів. Потрібно
відзначити її переклади з древньої
єгипетської і древньої індійської
літератури.



Анотація видання

До хрестоматії увійшли
вибрані твори українських поетів
ХІХ-ХХ століть, різноманітні за
стильовим і світоглядним
спрямуванням. «Додаток до
прочитаного…» містить
біографічні та літературознавчі
матеріали, які допоможуть
читатеві створити цілісну
картину стильового розвою
поезії від зародження нової
української літератури до
сучасного розмаїття течій,
напрямів і угруповань.



Анотація видання

До антології української

любовної лірики кінця ХІХ

– початку ХХІ століття

увійшли вірші 270 поетів.

Тема кохання в українській

поезії представлена і в

творчій спадщині Лесі

Українки. Це чудові, гідні

подиву твори за стилем і

поетичним сприйняттям.



Анотація видання

В українській класичній
драматургії одноактна п’єса
займає почесне місце. Етапи її
розвитку пов’язані з прізвищами
Котляревського, Квітки-
Основ’яненко, І. Франка, Л.
Українки.

Печаткою справжнього
новаторства відзначені і
одноактні п’єси великої поетеси
Лесі Українки. В цій книзі читач
ознайомиться з двома ії
драматичними п’єсами «В
катакомбах» і в «В дому роботи,
в країнах неволі» 1906 р.



Анотація видання

У видання 1962 р.

увійшли твори І. Франка, П.

Мирного, Л. Українки, Л.

Мартович, С. Васильченко.

У цій книзі Леся Українка

виступає в якості прозаїка.

Читач має нагоду

ознайомитися з двома її

оповіданнями «Над морем»

і «Помилка».



Анотація видання

Ця книга, як велика шпаргалка

– підручний літературознавчий

матеріал із текстами. Автор

створив велике панно – цілісний

портрет національної літератури

ХІХ-ХХ ст. Важливим складником

цієї своєрідної антології є художні

тексти, ретельно підібрані до

кожного нарису.

Видання містить п’ятдесят два

літературні портрети. Серед них і

Леся Українка, ідеальний голос

трагічної душі, та драматична

поема «Бояриня», яка не побачила

світ за життя письменниці.



Анотація видання

Ця книга об’єднує 40

окремих розповідей. Саме з

листів, підібраних до цієї

книги, ми пізнаємо чимало

цікавого з життя класиків

світової літератури, глибше

зрозуміємо витоки, суть того

чи іншого їхнього твору.

Ми дізнаємось, як

любили, переживали ці палкі,

часами трагічні миті

письменники, як складалося

їх життя.



Анотація видання

Книга містить твори

Лесі Українки на східні

сюжети, її переспіви

давньоєгипетських

ліричних пісень, переклади

віршів поетеси китайською,

таджицькою, татарською,

грузинською мовами, а

також статті, що присвячені

їм, у супроводі ілюстрацій.



Анотація видання

Ця книга являє собою
своєрідний літопис життя і
діянь найвизначніших жінок
України від княжих часів і до
перших десятиліть ХХ
сторіччя.

Книга охоплює понад
двісті персоналій, серед яких
читач знайде імена княгині
Ольги, Анни Ярославни –
королеви французької, Ганни
Орликової, Домініки
Огієнкової, Ольги Петлюри,
Лесі Українки.



Анотація видання

Автор цієї книги
намагався зібрати воєдино
розповіді про 100 символів
України, без яких не можна
уявити нашу країну. Це
люди, події, явища. Одним
із цих символів є і славна
дочка українського народу
– Леся Українка. У цій
книжці представлено
короткий життєпис
майстрині художнього
слова.



Анотація видання

Книга містить у собі сто
коротких біографічних нарисів,
історичних портретів відомих
представників різних верств
суспільства: мислителів,
письменників, художників,
вчених, громадських і релігійних
діячів, чиїми зусиллями протягом
віків створювалась українська
культура, формувався світогляд
української нації.

Історії життя і творчості
геніальної дочки українського
народу Лесі Українки (Ларисі
Косач-Квітки) присвячений один
з розділів цієї книги.



Анотація видання

Героями нової книги

серії «100 великих» є жінки

– символи свого часу. Дана

книга – це галерея історій

життя найвидатніших

постатей жінок, які

залишили свій слід в

історії. Почесне місце серед

них зайняла Леся

Українка/Лариса Косач/.



Цією експозицією ми намагались 

показати різні сторони особистості 

Лесі Українки: поетеси, 

драматургині, перекладача, 

дослідниці, особистості.

Книги, які вас зацікавлили можна отримати в загальній 

бібліотеці за адресою пров. Сабанський, 4.


