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Сичова Надія, учениця 11 класу ММК 
 
Джерельна база поетичної творчості Лесі Українки у 
боротьбі за волю українського народу 
 
Леся Українка зайняла почеcне місце серед прогресивних діячів світової 

культури. Її ім’я стало нашою славою і національною гордістю. Адже поетеса 
всією своєю літературною і громадською діяльністю пробуджувала 
свідомість у народі, вселяла в нього віру в прийдешній день соціального і 
національного визволення. Про геніальну дочку Прометея українського 
народу написано чимало наукових праць. 

Літературна і громадська діяльність Лесі Українки тісно пов’язана з 
періодом визвольного руху українського народу кін. ХІХ-поч. ХХ ст. 
Загострення класових суперечностей призвело до боротьби в політичній, 
економічній та ідеологічних сферах. 

Прогресивна українська література кінця ХІХ і початку ХХ ст. ставить 
своїм завданням допомогти народові зрозуміти його історичну мету. Цю 
літературу репрезентували І.Франко, М.Коцюбинський, Леся Українка, 
В.Стефаник. 

Творчість Лесі Українки розвивалась по двох взаємозв’язаних між собою 
лініях: критика існуючого самодержавного ладу – з одного боку, і 
оспівування волелюбних прагнень народу – з другого. Вже з середини 90-х 
років Л.Українка приходить до матеріалістичного розуміння долі народних 
мас в історії. В поемах (“Давня казка“, "Роберт Брюс", "Король 
шотландський"), в драматургії (“В катакомбах“, "Осіння казка"), в 
публіцистичних і літературно критичних статтях переконливо виступає ідея 
боротьби трудящих мас проти спільного ворога – експлуататорських класів. 
Леся Українка змальовує народ не сліпою юрбою, а через низку живих, 
яскравих характерів, людей, наділених рішучею вдачею, сильною волею. 
Міцний зв’язок Лесі Українки з народно-визвольним рухом на Україні і в 
Росії кінця ХІХ і початку ХХ ст. – джерело ідейного натхнення письменниці. 
У своїх художніх творах, у публіцистиці і листах Леся Українка 
неодноразово пише про значення цього руху, про участь у ньому народу. 
Живучи одним життям з народом, Леся Українка змальовує боротьбу проти 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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царизму, буржуазії і поміщиків за світле майбутнє, за волю. Але не тільки час 
і епоха заохочували письменницю звернутись до теми народу і мистецтва. 
При вивченні історії і культури Греції, Риму, Єгипту, Вавілонії, історії і 
культури Середньовіччя Леся Українка, людина глибоких знань, зрозуміла 
працю сотень тисяч поколінь пригнобленого люду в ім’я визволення. Війна 
рабів у стародавньому світі, падіння Бастилії, спалахи Французької 
буржуазної революції, повстання Кармалюка, 1905 рік в Росії – ось ті 
суспільні злами на поступі людства до прогресу, ось ті символи волі, які 
використовувала Леся Українка у своїй творчості. Велику роль в ідейному 
гартуванні Лесі Українки відіграла творчість Т.Г.Шевченка. У Шевченка 
Леся Українка вчилась полум’яності революційних закликів, правдивості у 
змалюванні боротьби поневолених народів. Ось у таких умовах зародилась і 
формувались суспільні і мистецькі погляди Лесі Українки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


