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ВЕДУЧА: 

            Ти себе Українкою звала, 

            І ще краще знайти ім'я  

            Тій, що радістю в муках сіяла, 

            Як Вітчизна велика твоя. 

            І сьогодні чоло ми схиляємо 

            Перед світлим безсмертям твоїм. 

            25 лютого 1871р.н.   – 2016р. 

БІБЛІОТЕКАР: Сьогодні  ми  зібралися  у цьому залі вшанувати  імя нашої землячки Лесі 

Українки з нагоди 145-річчя від дня її народження. 

ВЕДУЧИЙ: ( під тихі акорди музики) 

     В останній зимовий місяць, коли холодна  завія вже потроху губилась у звегільських лісах 

і над тихою Случчю, коли останні заморозки ставали вже не такими дошкульними, у 

невеличкому будиночку, недалеко від річки, в Новоград-Волинському народилася друга 

дитина у сімї  Косачів, якій дали імя Лариса. Це був 25-й день лютого 1871 року. Зовсім 

маленькою кликали її Лося, а у 5 років вона попросила щоб її називали Лесею. Народилася 

маленькою зірочкою, щоб потім стати великим  сузір’ям, випромінюючі свій талант, свою 

любов, свою силу і мужність. І освітила! Зігріла мільйони одиноких, занепалих духом, 

скалічених  владою душ. Дала сили жити, вірити і боротися. 

ВЕДУЧА:До тебе , Україно, наша бездольная мати 

                  Струна моя перша озветься, 

                   І буде струна урочисто і тихо лунати, 

                   І пісня від серця поллється. 

                   По світі широкому буде та пісня лунати, 

                   А з нею надія кохана 

                   Скрізь буде літати, по світі між  

                                                     людьми питати    

                    Де схована доля незнана? 

                    І, може зустрінеться пісня моя  

                                                        Самотняя 

                    У світі  з пташками – піснями, 

                     То швидко полине тоді моя 

                                                    Гучная зграя 

                      Далеко шляхами  - тернами 

                      Полине за синєє море, полине 

                                                 За гори. 

ВЕДУЧИЙ: Літатиме в чистому полю. 

                     Здійметься високо- високо в небесні 

                                                                  Простори 

                     І може, спітка тую долю. 

                     І, може , тоді завітає та доля  

                                     Жаданна 

                     До нашої рідної хати, 

                      До тебе, моя ти Україно, мила, 

                     Моя безталанная мати! 



ВЕДУЧА: Леся Українка… ЇЇ імя для волинян особливо дороге. На Волині минули її дитячі 

та юнацькі роки, частково й роки її дорослого життя. І якими б шляхами не водила доля   

письменницю, у її серці завжди  жили спогади про рідний і милий край – Волинь. 

ВЕДУЧИЙ:  Волинь… Земля, що дала  світові геніальну поетесу. Сестра  Ольга Петрівна  

Косач-Кривенюк  у своїх спогадах про сестру Лесю писала: «Дарма, що наш батько був 

чернігівець, а мати  полтавка, всі ми, їх діти, що народилися й зросли на Волині, а Леся чи не 

найбільше за нас усіх, вважала себе за волинян. Леся  пристрасно любила Волинь». 

        «Ой чи так красно в якій країні 

           Як тут на нашій рідній Волині!»… 

Писала Леся Українка в поезії «Вечірня година». 

ВЕДУЧА: Усе життя Леся Українка палко любила рідну Волинь, через усю  творчість 

пронесла її образ. 

( Звучить  пісня про Волинь) 

ВЕДУЧИЙ:  Вперше на Волинь до Луцька родина Косачів приїздить у 1879 році і 

оселяється над самим Стиром близько замку Любарта. 

    Легенди про старовину захоплювали Лесю з братом і це був перший крок до пізнання 

суворої  історії нашого краю. 

А згодом саме  тут у Луцьку морозного дня 1880  року зявився  перший вірш Лесі 

«Надія», присвячений «тьоті Елі», яка навчила її мистецтва української народної вишивки. 

ВЕДУЧА: Леся росла тихою, спокійною задумливою дитиною. Змалечку кохалась у 

народних піснях, переказах, легендах, які пізніше знайшли своє відображення у творах 

поетеси . У листі до М. Драгоманова у 1891 році Леся пише: «Я так люблю наші ліричні 

пісні… Мені завжди здається, що коли де можна побачити вдачу народу то се скоріше в 

ліричних волинських піснях.» 

ВЕДУЧИЙ: З живої  народної мови, з пісень, легенд та переказів  Волині, набиралась 

могутня письменниця культури слова, мистецького сприймання світу. 

ВЕДУЧА: Серед факторів , які впливали на розвиток  таланту Лесі Українки, була музика, 

пісня.  В неділю під вечір  недалеко від садиби Косачів збиралися дівчата , співали  

українських пісень. Маленька Леся непомітно підсідала збоку і тоненьким чистим голосом 

підтягувала журливі дівочі пісні про кохання. 

Пісня: « Стоїть гора високая» 

ВЕДУЧИЙ: З 1878 року родина Косачів жила в Луцьку. Там і почалася творчість, яка 

піднесла Лесю так високо вже з юнацьких років. А водночас сталося лихо. У січні 1881 року 

дівчина пішла подивитись як святять воду ( було це на водохреща в Луцьку на річці Стир). 

Десятилітня Леся промочила ноги і застудилася. 

ВЕДУЧА: Спочатку туберкульоз  руки, потім ноги, на початку 90-х років – легень і врешті 

нирок та шлунку. Проте Леся виявляла величезну силу волі, борючись х хворобою. 

        « Що болить мене питали, 

           Але я не признавалась. 

           Я була малою горда, 

           Щоб не плакать я сміялась». 

ВЕДУЧИЙ: Туберкульоз знищив Лесю фізично, але духом не переміг. Що інтенсивніше 

наступала хвороба, то непереборнішим став дух, незламнішою робилася воля життя, а 

поетичний геній здіймався до вершин творчості. Бували такі моменти, коли Лесі впадала у 

розпач,вважала  себе знедоленою, найбіднішою в світі. Геть малодушність. 



Вірш  « Геть ти думи». 

ВЕДУЧА:  Довічний не тільки фізичний, а й душевний біль призначений цій жінці. В 1897 

році в Криму Леся познайомилася із Сергієм Мержинським, одним з організаторів 

Київського  «Союзу боротьби за визволення  робітничого класу». Полюбила  його глибоко й 

самовіддано. 

ВЕДУЧИЙ: Усі хто згадував Мержинського, не могли говорити про нього без почуття 

найглибшої поваги і ніжності. Це був лицар, про якого ще в дитинстві мріяла Леся , але не 

казковий , а справжній. 

ВЕДУЧА: Межинський як і Леся був приречений хворобою на передчасну смерть. Велику 

несправедливість виявила до обох доля. Але добре, що дала їм хоч три з половиною роки 

щастя. Не можна без глибокого жалю читати її листи до нього, не можна читати без болю 

лірику присвячену йому – Сергію Мержинському.  

( Лист до Мержинського – читає…… 

ВЕДУЧИЙ: Найкращими хвилинами життя поетеси був час її творчої праці. 

    Оживає мрія молода, цвітуть думки , серце щастям б’ється  і в хвилини душевного 

піднесення і коли в її серці негода, а страждання сковувало тіло, праця ставала  найкращою 

розрадою і порятунком. 

Вірш «Надія» 

ВЕДУЧА: Слово Лесі Українки – золота скарбниця  української літератури. Своє життя й 

талант вона присвятила рідному краю та боротьбі проти зла й неправди. Вона справжня 

донька України. 

ВЕДУЧИЙ: Весняний вечір… Українське село відпочиває. Навколо садочки, чепурні  

біленькі хати. Соловейко ще не спить. Співає свою пісню разом з вітром і місяцем. Ось яка 

гарна  картина рідної природи описана у вірші Лесі Українки «Вечірня година». 

Вірш «Вечірня година» 

У цьому вірші замальовується краса рідного краю Лесі Українки – Волинь. Ой чи так красно 

в якій країні, як тут на нашій рідній Волині. 

ВЕДУЧА: Співачкою досвітніх вогнів увійшла  Леся Українка в історію української 

літератури, огнів, що прорізають «темряву ночі», що дарують людям волю і щастя. 

ВЕДУЧИЙ: Леся Українка – мужній борець за кращу долю України. І ще не пусті слова, 

вони доведені справою. Навіть тяжка невиліковна хвороба не загасила  палкого вогню в серці 

письменниці. Вони вирішує боротися могутнім засобом поетичного слова. 

Вірш «Конвалія» 

ВЕДУЧА: Вогонь пісень Лесі Українки палає вже понад століття. Це невгасимий вогонь 

таланту – таланту  справжнього, від Бога. Донька прометея, як прозвали її, несла вогонь своїх  

поезій ,цю іскру божу, за життя людям, несе і зараз , устами нашими її нащадків. 

Звучить  мелодія «Ой гиля гусоньки на став» 

Пісня 

ВЕДУЧИЙ: Леся Українка залишила після себе чималу поетичну спадщину. Але серед її 

творів окреме  почесне  місце займає драма – феєрія «Лісова пісня», яка є справжньою 

перлиною у творчому доробку письменниці. 

ВЕДУЧА: «Лісова пісня» - це справжня пісня мрії і краси. Усі події та образи цього твору не 

читаються, а ніби відчуваються самим серцем. Тому цей твір, усі його образи, ідеали, 

почуття – безсмертні, як безсмертна героїня Лесі Українки – лісова дівчина Мавка, яка мала 

право сказати:  

«Я жива! Я буду вічно жити! 

 Я в серці маю те, що не вмирає». 



ВЕДУЧИЙ:Я знову  кажу : моя весняна згадко, 

                     Вернись до мене, на зорі прилинь. 

                     Ти простели мені зелену кладку 

                      І поведи у чарівну Волинь. 

ВЕДУЧА:   Піду туди, де сяють тихі плеса, 

                      В мовчазний гай… Із затінку дерев 

                      До мене вийде мудрий , щирий Лесин 

                       З любовю в серці добрий дядько Лев. 

ВЕДУЧИЙ:  Почую ще сопілки переливи 

                      І на галяві, наче на яву, 

                      Побачу юну, ніжну, наче диво. 

                      Казкову Мавку Лесину живу. 

ВЕДУЧА:    Вовік преславна будеш , Україно, 

                      Чарівна Лесю сильна духом жінко, 

                      Просвітнице світанків голубих. 

ВЕДУЧИЙ:  Крізь років плин і весен вирування, 

                       Крізь днів новітніх буйне квітування 

                       В серцях нащадків голос твій не стих. 

ВЕДУЧА:     Твій мужній голос музикою лине 

                       Як плюскіт хвиль і сяйво те зірок… 

                       Нехай же квітне на чолі Вкраїни 

                       Твоїх пісень нев’янучий вінок 

Пісня « Лесина казка» 

ВЕДУЧИЙ:І слово Лесі 

                     Причисте ніби ранок, 

                     По воді йде до Волинських криниць 

                     Леся трепет, вогонь , ідея, 

                     Леся – вірна, єдина струна, 

                     І хто знає співце  Антея – 

                     Той тебе у ньому пізна! 

                     Нова доба над нами розцвітала, 

                     Та слово Лесі вічно з нами буде! 

ВЕДУЧА:  Твого слова співучого сила 

                     Кличе нас до щасливих висот 

                     У піснях свій народ ти любила 

                      І тебе не забуде народ. 

ВЕДУЧИЙ:  Подякуймо природі, що зродила на нашій землі велику Лесю, яка стала 

символом всієї України. 

ВЕДУЧА: Світ опускався на коліна, 

                   Камінний він хилився ниць, 

                   І прилітала  Україна 

                   До мертвих Лесиних зіниць. 

                   Над  всі недолі та  …. 

                   Над старти всі та над бої 

                   Безсмерття Лесине вростало 

                   В народ , що народив її. 

                   І квола невисока жінка 



                   Лице підводила бліде, 

                  Народжувалась Україна 

                  Для світу, що над смерть гряде! 

ВЕДУЧИЙ:Вона боролась за правду й волю, 

                      Щоб не було життя злиденного 

                                                   Ніде. 

                      Вона боролася за нашу кращу 

                                               Долю, 

                      За наш буденний світлий 

                                День. 

                      ЇЇ вірші наповнені тугою 

                      Про рідний край Волинь, 

                                          Його ліси. 

ВЕДУЧА: ЇЇ життя – оповідання, 

                   Сумне, мов скрипки гіркий плач, 

                   Як непокірливе страждання 

                   ЇЇ життя -  її палач. 

ВЕДУЧИЙ:Вона Людиною була 

                     Талановитою,яскравою. 

                      Як квіточка, вона цвіла, 

                      І грала її творчість барвами. 

                      О, Лесю! Цілий дивний світ 

                      Ти відкривала кожним словом, 

                      Давала перед Богом звіт, 

                      Що чаруватимеш нас знову. 

                      Тільки мук перенесла –  

                       І біль, і втрату, і хворобу, 

                       Але ти духом ожила, 

                       Щоб з творчістю іти в дорогу. 

                       На крутую гору кремяну  

                       Важучий камінь підіймала, 

                       Несучи ту вагу страшную, 

                       Веселу пісню ти співала. 

                       Ти будеш жити у серцях, 

                       Тебе ніколи не забудуть. 

                       І твій важкий та дужий шлях 

                       Як приклад українським людям. 

БІБЛІОТЕКАР:  До геніального Лесиного слова припадатиме серцем ще не одне покоління. 

Будбмо гордими від того, що ходимо по землі, яка дала світові геніальну поетесу, чия 

творчість прославила наш народ у цілому світі. 

                           

                         

                    

 

 


