
Мотиваційний лист 

 Шановні члени журі, тема моєї дослідницької роботи «Проза Лесі 

Українки».  

Видатна постать Лесі Українки завжди захоплювала мене своїм 

умінням долати життєві складнощі, величезною силою духу, вмінням 

розкривати життєві вподобання у своїх творах, як поетичних так і прозових. 

Я сама ціную в людях сильні якості, відвагу, чесність, щирість, доброту, 

готовність оминати перешкоди та інші. Часто мені видавалось замислитись, 

чому у шкільному курсі літератури так мало уваги приділяється прозі цієї 

письменниці, адже вона не лише поетеса. Одного разу мені потрапила до рук 

книга Лариси Мірошніченко «Леся Українка. Життя і тексти» (2011), що 

справила на мене чимале враження. У своєму дослідженні Л. Мірошніченко 

багатогранно описує життя та творчість Лесі Українки. Такі дослідження 

дали змогу Л. Мірошниченко зробити висновок: «У пошуках точності 

зображуваного Леся Українка в тексті (а через нього і в автоілюстраціях) 

найближче стояла до художника історичного жанру, що прагне максимально 

правдиво зображувати людей, події, сюжети».  

Я замислилась про необхідність розширити наше уявлення про Лесю 

Українку як письменницю прозового жанру. На мою думку, навіть існуючі на 

сьогоднішній день дослідження присвячені творчості Лесі Українки, не 

дають повноцінної картини саме прозових надбань авторки. Тому у своєму 

дослідженні я намагалась проаналізувати та узагальнити вже існуючі праці 

присвячені її творчості та спробувати віднайти свої шляхи для відкриття Лесі 

Укрїнки не лише як поетеси, а й як автора прозових творів.  

Приступаючи до дослідження, я думала, що найбільшими труднощами 

будуть недоступність джерел або відсутність будь-якої інформації, та 

насправді я зіткнулась з іншими проблемами, які викликали ще більший 

інтерес – прихований у текстах, в образах, в подіях, описаних самою Лесею 

Українкою символічний, глибокий зміст, осягнути якого спроможні не всі.  



Хотілось би звернути увагу на постать саме цієї авторки, яку, як казали 

більшість дослідників, не оцінили в часи її життя та праці. 

Я не знаю, чому б я хотіла присвятити себе, але точно впевнена: ця 

робота над дослідженням допомогла усвідомити мені, що наші знання 

постійно треба піддавати критичному аналізу і сумніву. Я б хотіла бути 

борцем зі стереотипами у всіх галузях. З повагою Ангеліна Ліщеновська 
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