
 

 

У Лесі очі -  квіти з луків. 

А слово птаха різнопера... 

В собі тяжку борола муку, 

Співаючи: “Contra spem spero!” 
 
 

Кожним словом, кожним променем думки, кожним болем своїм живе 

в душі нашого народу людина, ім’я якій – Леся Українка. 

Постать Лесі Українки посідає гідне місце серед великих і 

безсмертних мужів, таких як Гомер, Данте, Шекспір, Гете, Пушкін і 

Шевченко, Бетховен і Чайковський, Мікеланджело і Рембрандт та інших. 

25 лютого 2021 року виповниться 150 років із дня народження 

видатної поетеси, драматургині і перекладачки Лесі Українці. 

03 лютого 2021 року у шкільній бібліотеці КЗ «Люботинська 

спеціалізована мистецька школа «Дивосвіт» Харківської обласної ради 

було проведено літературну годину для учнів 5-го класу, присвячена 

геніальній доньці українського народу – Лесі Українці.  

Бібліотекарка Надія Миколаївна розповіла про життя і творчість 

видатної поетеси. Учні багато чули про неї, та в котре доторкнулися більш 

розгорнуто її життєвого шляху і творчості. Присутні з цікавістю слухали 

про синьооку, біляву привітну, наполегливу, старанну, працьовиту й 

допитливу дівчинку, чутливу до краси, із душею гордою і ніжною, серцем 

лагідним і чистим, характером сильним, волею незламною, яка 

незважаючи  на всі життєві випробування відчувала радість від 

спілкування  з природою, рідними, друзями і вміла передати це у своїх 

віршах. 

Творчість Лесі Українки багата й різноманітна. ЇЇ поезія свідчить про 

велику любов до рідної землі, вболівання за долю свого народу. Цілі збірки 

українських пісень, казок, ігор зібрала поетеса, записала і передала нам у 

спадщину. Її твори надихають, додають сил та впевненості. Читачі також 

ознайомилися з творами авторки, які були представлені на книжково-

ілюстрованій виставці «Хотіла б я піснею стати». 

Надзвичайно скромною була поетеса та вміла розрадити себе й інших. 

Незадовго перед  смертю, коли ледве могла ходити, потішила і себе: « Що 

ж, і на лежачих світить Сонце» Боротьба і праця – таким був зміст життя 

Лесі Українки. 

Устами героїні «Лісова пісня» Л.Українка стверджує:  

Ні, я жива! Я буду вічно жити»! 

Я в серці те, що не вмирає! 

Спадщина Лесі Українки – це невичерпне джерело краси і творчого духу 

народу, яке надає нам наснаги до життя і праці.   

  
 


