Леся Українка – поетична квітка
України

Леся Українка – найславніша українська
поетеса, послідовний та енергійний борець
за утворення українського народу, за його
консолідацію в політичну націю. Вся
сукупність її творів – це образ ідеальної
землі, земного раю, що зветься «Україною».
З’явився цей образ – і цілі маси людей
збагнули, що вони не просто обивателі, а
українці, що це звання їх зобов’язує, що їм є
за що боротись і віддавати життя.
Як кожен ідеал, цей образ не може бути
повністю втіленим у земному житті, але він
і сьогодні зобов’язує нас випростатись і
вірно служити тій високій ідеї, що зветься
«Україною».

Леся Українка. Мрії зламане крило [Текст] :
зб. творів, документів і спогадів : для серед.
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творів : у 12 т. - К.: Наукова думка, 1975-1979. ISBN

Творчість Лесі Українки – видатне явище світової культури, де
поетеса вийшла за межі традиційних тем. Свої думки і свої ідеї вона зуміла
ввести у високу мистецьку форму, що чарує багатством поетичних образів і
музикою поетичного слова. Її творчість охоплювала широке поле світових
мотивів, тому стала вагомим художнім здобутком світової культури.
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Леся Українка [Текст] / Анатоль Костенко ; [упоряд.
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На крилах своєї музи понесла Леся
українську поезію у широкий світ.
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Талант

Лесі Українки розкрився перед світом
насамперед у високохудожньому звучанні національної ідеї,
гарячій любові до рідного краю, яка полягала в обороні прав
народу до незалежною національного і державного життя.
Свої думки і свої ідеї вона зуміла
ввести у високу мистецьку форму, що чарує
багатством поетичних образів і музикою
поетичного слова. Поетеса вийшла за межі
традиційних тем. Її творчість охоплювала
широке поле світових мотивів, тому стала
вагомим художнім здобутком світової
культури.
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Волинський обласний ін-т удосконалення вчителів. Луцьк, 1991. - 156, [1] с.

Костенко, А.
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Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.
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Леся Демська-Будзуляк. - К. : Академвидав, 2009.
- 181, [3] c. - (Серія "Монограф"). - Бібліогр.: с.
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Як я умру, на світі запалає
Покинутий вогонь моїх пісень...
Леся Українка
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Міф проти історії. Семіосфера лірики Лесі Українки
[Текст] : монографія / Галина Левченко. - К. :
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Кожним

словом, кожним променем думки, кожним болем своїм живе в
душі нашого народу людина, що ім’я їй Леся Українка. З не такої вже й
далекої минувшини, проте вже мовби крізь серпанок легендарності, проступає
до нас образ поетеси, образ ніжний і чистий.
Олесь Гончар
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Ні долі, ні волі у мене нема,
Зосталася тільки надія одна:
Надія вернутись ще раз на Вкраїну,
Поглянути ще раз на рідну країну,
Поглянути ще раз на синій Дніпро, –
Там жити чи вмерти, мені все одно.
Леся Українка

Леся Українка глибоко національна в
своїй основі, всім змістом своїм
зв'язана нерозривно з життям свого
народу,
з переживаннями нашої
людини в теперішню добу, ця творчість
переводила її на грунт
вічних
вселюдських змагань, уясняла в їх
світлі й зв'язувала з одвічними
переживаннями людскості.
Наше
громадянство не встигало йти за цим
захоплюючим,
бурним
потоком
натхнення, цею близкучою панорамою
образів, що розверталися перед ним;
цей високий рівень ідей, на який вела
творчість покійної, був незвичний для
його
ширших
кругів.
Смерть
перервала цю путь у вселюдські
простори.
Михайло Грушевський
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Однією з вершин художньої свідомості
українського народу в його історичному
поступі й водночас видатним явищем
світової літератури стала творчість Лесі
Українки, адже криє в собі невичерпні
джерела високих людських ідеалів добра
та справедливості, сповнена пафосом
оновлення
світу,
свободи,
гуманізму
народів.
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…Кілька років не дожила Леся Українка до тих вікопомних днів.
Вона, як і мріяла, як і бажала, згоріла в полум'ї перших досвітніх
вогнів, що владно розкраяли темряву самодержавної ночі. Та її ім’я, її
безсмертні творіння – назавше в серцях нащадків.
Микола Олійник
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«Україно! плачу слізьми над тобою…»
Україно! плачу слізьми над тобою…
Недоле моя! що поможе ся туга?
Що вдію для тебе сією тяжкою журбою?
Гай, гай, невелика послуга!
Ой, сльози палкі – вони душу палили,
Сліди полишили огнисті навіки.
Ті жалі гіркії – вони мені серце зв’ялили!
Даремні для нього всі ліки.
Чи ж мало нас плаче такими сльозами?
Чи можем ми, діти, веселими бути,
Як ненька в недолі, в нужді побивається нами?
Де ж тута веселого слова здобути?
Говорять, що матері сльози гарячі
І тверде, міцнеє каміння проймають;
Невже найщиріші кривавії сльози дитячі
Ніякої сили не мають?

Леся Українка

