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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

УДК  82.161- 2.09 
П. В. Білоус, 

доктор філологічних наук, в.о. професора 
(Житомирський педуніверситет) 

“ДОСВІТНІ ОГНІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(Cтудія одного вірша) 

Відомий вірш Лесі Українки “Досвітні огні”, що раніше трактувався як вираження її політичних пози-
цій, розглядається із структурально-семіотичного погляду як об’єкт особистісної лірики. 

Вірш Лесі Українки “Досвітні огні” (1892), що увійшов до її першої збірки поезій “На крилах пісень” 
(1893), у сучасників поетеси не викликав “революційних” асоціацій, а образ “досвітніх огнів” не сприй-
мався як символ “переджовтневого руху” пролетаріату, тим більше - як паросток “нового мистецтва”, 
соціалістичного реалізму. Все те було вигадано пізніше на догоду радянській ідеологічній доктрині, по-
ширилося у шкільні підручники і витворилося у міф - “Дочка Прометея”, “Співачка досвітніх огнів”. 
Так і з’явилися, власне, позалітературні пасажі на кшталт: “Виняткову прозорливість виявила поетеса, 
відчувши і побачивши народження досвітніх вогнів серед темної самодержавної ночі (...) Вірш став по-
лум’яним закликом на всі наступні переджовтневі роки. Він захоплював свідомість прогресивної молоді, 
звучав як пророкування перемоги... ” і т.д. [1:105 -106]. Та все ж варто було б розглянути цей вірш не з 
ідеологічних позицій, а в контексті поетичного світовідчуття та образного мислення Лесі Українки. 

Будь-який літературний твір з’являється у той момент, коли його з’ява обумовлена певними життєви-
ми і психоемоційними обставинами, в яких перебуває авторське “я”. Ті обставини і стимулюють, під-
штовхують творчий процес, внаслідок якого на поверхні авторської свідомості виникає й оформлюється 
вербальний об’єкт. Постфактум можна простежити, в чому закорінені смисли і постать того об’єкта (ві-
рша, новели, роману, драми тощо) - це шлях до з’ясування інтенцій, початкових імпульсів, з яких у про-
цесі сотворіння народжуються образи, мотиви, формотворчі елементи і все інше, що притаманне літера-
турному твору. 

Якщо з такого погляду спробувати з’ясувати інтенції “Досвітніх огнів”, то чи не найкраще для цього 
підходять листи Лесі Українки, які відтворюють тривання у певному часі авторського “я”, проливають 
світло на творчі задуми, а головне - передають образ психофізичного стану поетеси. 

Отже, вірш, який датується 1892 роком, написаний найімовірніше у кінці зими чи на початку весни, 
коли ночі довгі і темні (з листа Лесі Українки до І.Франка від 2 травня відомо, що вона “врешті зладила 
до друку свої вірші” і надсилає частину з них поетові, а інша частина “готова”) [2:132]. Лесі Українці 21 
рік. Вона вже знає про свою страшну хворобу. Живе з батьками у Колодяжному, її здоров’я підірване 
тифом, яким занедужала взимку 1891-92 рр. ( про це пише у грудні 1891 р. М.Павлику та у січні 1892 р. 
М.Драгоманову [2:120-122; 123 -126]. Настрій цього періоду передають такі місця з її листування: “Мені 
тепер ще одна дуже велика біда - починає від часу до часу друга нога боліти, а се тримаю від всіх наших 
у великому секреті, бо то нічого не поможе, як хтось там буде надо мною розпадатись, але мені се дуже 
тяжить на душі” (лист до М.Павлика від 13 жовтня 1891 р.) [2:117]; “Тепер же я не знаю, як я ще на світі 
живу, бо в тяжчому стані душі я, здається, не була ще ніколи (...) Не знаю, що б я дала, щоб тільки се ли-
хо минуло, як прикрий сон (виділено мною. - П.Б.), яким воно мені часом здається, якби мала два життя, 
то їх би не пожалкувала” [лист до М.Павлика від 2-3 листопада 1891 р.; 2:118]; “Одно тілько прикро бу-
де, якщо писати прийдеться колись покинути, бо вже тоді іменно, що ніякої рації існування не зостанеть-
ся” (лист до М.Павлика від 17 грудня 1891 р.) [2:120]; “Знаю по собі, що інший раз ніщо не може так 
сприкритись, як питання про здоров’я” (лист до М.Драгоманова від 21 грудня 1891 р.) [2:125]; “От і те-
пер  моя одна повість то блукає, то вилежується цілими днями на одному місці. Зовсім так, як сам автор! 
” (лист до М.Драгоманова від 15 березня 1892 р.) [2:129]. У квітні-травні 1892 року настрій Лесі Україн-
ки змінюється: вона “зладила” першу збірку віршів і відсилає Франкові, а М.Павликові пише (лист від 2 
травня): “Я вже давно не бачила справжньої весни, і мені здається, що так багато зозуль, як сей рік, ще 
ніколи не було. Через те я, хоч і дуже не часто, приходжу в оптимістичний настрій” [2:133-134]. Перед 
цим життя здавалося подібним “до полярної ночі, добре ще те, що і такій ночі є свій кінець (виділено 
мною. - П.Б.). Покоротшала ніч після весняного рівнодення, надійшло світло і тепло, просунулася справа 
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з публікацією перекладів з Гейне та з підготовкою власної першої книжки поезій - і настрій поліпшився, 
з песимізму та зневіри перемінився на оптимізм, надію. 

Проте інтенції психофізичного походження - то лише складник цілого комплексу творчих імпульсів. 
Серед них важливе місце займають інтелектуальні. Передусім ідеться про інтелектуальну поживу, якої  
Лесі Українці, на її ж переконання, було недостатньо у Колодяжному взимку 1892 року: “Дуже прикрий 
стан, коли людина не знає, що в світі діється, се щось подібне до полярної ночі” [2:133]. Брак інтелектуа-
льно-творчого спілкування поетеса компенсує у цей час  листуванням з Франком, Павликом, Драгомано-
вим, хоч і жаліється: з “широко світу мало що чую, бо чогось добрі люди покинули до мене писати”, 
“мов на далекому острові живу і не чую нізвідки ні вітру, ні хвилі” [2:140].  

Творчі пориви Лесі Українки (пише вірші, перекладає, записує фольклорно-етнографічні матеріали 
для М.Драгоманова) перемежовуються невдоволенням, непевністю у необхідності цієї справи, самокри-
тикою, “бурчанням” з приводу того, що її твори, надіслані у редакції газет та журналів, довго не публі-
куються. 

Водночас Леся Українка переймається станом української літератури, часто в листах висловлює з 
цього приводу свої думки: “Українським же поетам слід би на який час заборонити писати національно-
патріотичні вірші, то, може б, вони скоріше версифікації вивчились (...) а то тепер вони найбільше наді-
ються на патріотизм своїх читців, а не на власну рифму чи розмір” (лист до М.Драгоманова від 15 берез-
ня 1892 р.) [2:130]; “Смішні ті наші видавці: оце смичуть за поли - давай щось нового! - а даси, то воно й 
зостаріється те нове, поки на світ вилізе” [2:129]. 

Психофізичний стан Лесі Українки о тій порі, коли було створено “Досвітні огні”, не просто впливав 
на її світовідчуття та поетичне мислення - він їх формував і визначав. Ішов процес кристалізації деяких 
образних домінант, серед яких можемо звернути увагу на контрастність у моделюванні художнього сві-
ту. “Моя натура любить контрасти” - це її визнання, і це один з принципів її творчого мислення. Увесь 
літературний доробок поетеси пронизує антонімічна пара “світло - тьма” (з численними варіаціями: доб-
ро - зло, правда - кривда, світанок - ніч, вогонь - темрява та ін.). Семантичне поле антоніма “світло - 
тьма” заповнюється багатьма смислами, а найчастіше виявляється в образі вогню і тьми: “блискавицею 
мусиш світити у тьмі", погляд “огнистий", думка “огниста", “святий вогонь”, “вогнисте диво” - “темні” 
хмари, “темні" води, “ночі темної дивні почвари” тощо. 

Інша образна домінанта тих днів - сон. Протягом 1891-1892 рр. Леся Українка написала такі твори, 
засновані на цій домінанті: “Безсонна ніч”, “На човні”, “Сон”, “Сон літньої ночі”. За  спостереженням 
А.Макарова, у Лесі Українки “були свої причини неприязно ставитися до снів. В силу якихось обставин, 
можливо, тому, що вона часто хворіла, їй снилися, як тепер говорять, неповноцінні сновидіння - “гніткі 
та дикі сни”, що не приносять почуття задоволення і виснажують нервову систему. В усякому разі, вона 
не бачила в них нічого привабливого, побоювалась їх і нерідко досить неприязно висловлювалась у вір-
шах про свої “важкі, ворожі сновидіння ”[3:115].  

Таким чином, “Досвітні огні” виникли внаслідок збігу гетерогенних обставин: психофізичних (хво-
роба, внутрішня самотність), гео-астральних (зима, довгі ночі, переважання “тьми”), соціо-культурних 
(становище української літератури), естетико-рецептивних (світовідчуття та його словесне відтворення). 

Далі звернемося до тексту цього твору, застосувавши до нього структурально-семіотичний підхід, за-
пропонований Р.Бартом [4:385-405]. Поділимо текст на “лексії” (одиниці читання): 

 
(1) Досвітні огні. 
(2) Ніч темна людей всіх потомлених скрила 

Під чорні, широкії крила. 
Погасли вечірні огні; 
Усі спочивають у сні. 
Всіх владарка ніч покорила. 

 
(3) Хто спить, хто не спить, - покорись темній силі! 
(4) Щасливий, хто сни має милі! 

Від мене сон милий тіка... 
Навколо темнота тяжка, 
Навколо все спить, як в могилі. 

 
(5) Привиддя лихі мені душу гнітили, 

Повстати ж не мала я сили... 
(6) Зненацька проміння ясне 

Од сну пробудило мене, - 
Досвітні огні засвітили! 
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Досвітні огні, переможні, урочі, 
Прорізали темряву ночі, 
Ще сонячні промені сплять, - 
Досвітні огні вже горять. 
То світять їх люди робочі. 

 
(7) Вставай, хто живий, в кого думка повстала! 

Година для праці настала! 
Не бійся досвітньої мли,- 
Досвітній огонь запали,  
Коли ще зоря не заграла. [5:52]. 

 

У кожній лексії відшукаємо значення (як зауважив Р.Барт, “не маємо на увазі значення слів чи слово-
сполучень. Ми маємо на увазі конотації лексії, її вторинне значення. Ці конотаційні значення можуть 
бути асоціаціями, вони також можуть бути у формі реляцій”) [4:386]. І конотації (асоціативне нарощення 
тексту), і реляції “донесення” про смисли тексту) у межах виділених лексій утворюють асоціативне поле 
значень (контекст) і є звичайним продуктом читацької інтерпретації.  

Лексія 1. Заголовок вказує на виняткове значення “огнів” (світла), бо вони, з одного боку, природно 
несвоєчасні (до - світні), а з іншого - викличні, оскільки протиставляються своєму антиподу - темряві, і 
та їх штучна з’ява стимулює обернення на символ, на означник очікуваного світла. Досвітні огні - знак 
неминучості прийдешнього світла, провісник його, що забезпечує надію у безнадійній, як здається авто-
ру, ситуації, коли природнього світла ще немає (див. далі - “ще зоря не заграла”). 

Лексія 2. Ніч - в образі фантастичного птаха з “широкими”, “чорними” крилами; вони рухомі, пере-
дають враження плинності часу (накрила”); вони сильні, і невідворотний їх розмах (ніч - володарка і ча-
су, і людей, яких накриває темрявою). Образ людської втоми підкреслюється, доконується згасанням 
“вечірніх огнів” - так з’являється контекстуальний антонім до винесених у заголовок “досвітніх огнів”. 
Вечірні вогні - також штучні, бо “людські”, “уречевлені”, тому й минущі, нетривкі, як нетривкий і хит-
кий світ людей, здатний зруйнуватися, і неминуче руйнується - від помаху велетенських крил ночі. Образ 
втоми асоціативно веде до образу покори (ніч “покорила”), рабського існування, вимушеного перебу-
вання у темниці “людей всіх”. 

Лексія 3. Розвивається тема “владарки ночі” трансформацією попереднього образу “ночі темної” - до 
“темної сили": та сила всеохоплююча, універсальна, невмолима, вона забирає у свою владу всіх - “хто 
спить, хто не спить”. Тут криється натяк на беззахисність людського єства, приреченого на покору. 

Лексія 4. Проте людина може сприймати покору як природній стан, навіявши собі відповідну ілюзію 
- “щасливий, хто сни має милі”. Вперше з’являється образ сну як забуття і відречення від “темної” дійс-
ності. Суміжно, на контрасті виникає образ безсоння - “від мене сон милий тіка”, - і те безсоння виму-
шене, чимось спровоковане, бо сон тікає, тобто навмисно звільняє простір для протилежного стану. Цей 
стан постає у значенні “темноти тяжкої”; у центрі її - авторське “ego” (це передається означником “на-
вколо”), а епітетом “тяжка” характеризується нестерпність тьми, що тисне на психіку своєю вагою, 
створює враження фізичного болю, драматичної напруги і наруги над людською душею. Зринає образ 
безпросвітньої тьми і, здається, вічного “сну”, бо все “спить, як в могилі”. Асоціативно варіюються од-
нокореневі слова: “тьма”, “смерть" (перше явлене у тексті, а друге виникає асоціативно, викликається 
передусім поняттям “могила”). Отже, хто заснув, той має ілюзію спокою, потрапляє в іншу дійсність - 
“милий сон” - і не переймається гнітючим настроєм від сприйняття темряви. Той, “хто не спить” - до 
смерті пригнічений тьмою, а надто авторська свідомість. 

Лексія 5. Безсоння породжує хворобливі “привиддя”; безсоння виступає як безсилля - “повстати ж 
не мала я сили”; відсутність сили - то усвідомлена фізична недуга, яка гнітить дух і шарпає нерви. Ніч 
для хворої поетеси (автобіографізм тексту підкреслюється відповідними займенниками - “мене”, “мені”, 
“я”) безсонна і тяжка тому, що ніч загалом - пора кризова, пора нелегких роздумів та відчаю, коли загос-
трюються і сходяться у зіткненні протилежні за змістом думки та настрої. На якийсь час перемагає та 
утверджується передчуття горя (“привиддя лихі мені душу гнітили”). Слово “гнітили” асоціюється з 
темрявою і передає враження процесу-перебігу душевної хворості, що трансформується в “привиддя”. 
Так гнітюче безсоння породжує споріднені зі змістом темряви-ночі чудернацькі химери, бо “милі сни” - 
то заспокійливі ілюзії. 

Лексія 6. Але “привиддя” - не явище реального світу, а швидше всього - марення, бо все-таки сон 
(напівсон) був: “од сну пробудило мене”. Причому цей сон обривається “зненацька”, себто авторська 
свідомість не розраховувала на якусь зміну, не була готова до зміни, вона змирилася зі своїм становищем 
перебування у темряві. З’являється альтернатива - “проміння ясне”, яке пробуджує від сну, тобто від 
тяжких роздумів-рефлексій, а інтровертність сприймання світу обертається на екстравертність. Враження 
несподіваності од з’яви світла передано гіперболізовано - “проміння ясне”, йому надається значення си-
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ли - “пробудило мене”. Отже, сила темряви гіпнотизує, а сила вогнів - прояснює свідомість. Штучне по-
ходження вогнів підкреслюється дієсловом “засвітили” - без вказівки на джерело і чинник світла. Така 
“недомовленість” викликає асоціацію метафізичного походження “огнів” та їх певну неприродність (во-
ни з’являються не самі по собі - їх засвічують); та вони не могли не спалахнути, бо кризова ситуація має 
якось розв’язатися - і розв’язується емоційним спалахом дивовижного полегшення - “досвітні огні засві-
тили! ”. Це відкриття резонує у наступних рядках, мотив світла підсилюється, утверджується (“огні пе-
реможні, урочі”). Демонструється їхня могутня сила - “прорізали темряву”, хоч вони видаються малими, 
неспроможними залити світлом усе навкруг, а тільки  прорізати темряву. Образ “до-світності”ще раз 
акцентується: “ще сонячні промені сплять” - на противагу досвітнім вогням, котрі несуть у світ ожив-
лення. Нарешті, вказано на джерело тих вогнів: “то світять їх люди робочі”. Тут Леся Українка виявляє 
звичайну обізнаність із селянським побутом (жила тоді в Колодяжному): селяни встають рано, вдосвіта, і 
запалюють вогники у своїх оселях. Та йдеться (у художньому, символічному сенсі) про людей працьови-
тих, здатних на дію, на поступ, на боротьбу проти сил ночі, а значить - проти пасивності, рабства, інерт-
ності. Вогні з’являються тому, що людина спроможна пробудитися і видобути собі хоч трохи світлого 
простору для активного діяння. 

Лексія 7. Рефлексійно-описова тональність тексту змінюється на енергійну імперативність з такими 
ключовими словами: “вставай - не бійся - запали”. Перший рядок лексії оформлений як риторичний за-
клик, у якому наголошується кожне слово: “вставай” - спонукання до рішучої, негайної та активної дії; 
“хто живий” - звернення до тих, хто проснувся, скинув із себе мертвотне відчуття рабської покори, лета-
ргічного сну; ”в кого думка повстала” - адресовано передусім інтелігенції, творчим особистостям, здат-
ним не просто “мати думку”, а “повстати” нею з безволля і темряви ночі. Останнє може пояснити і хара-
ктер “праці”, для якої “година настала" - це в дусі кінця ХІХ ст., коли значна частина української інтелі-
генції провадила просвітницьку  роботу; у наступних рядках цей суспільний підтекст змикається зі “сві-
тловими” образами вогню та зорі. Гнітючий настрій, навіяний тьмою, безсонням, мареннями, сумнівами, 
не може зникнути сам по собі - його треба здолати навмисним зусиллям - зустрічною напругою душі та 
розуму, його слід позбавитися ще до того, як “зоря не заграла”, оскільки з попереднього настрою цілком 
можливо вивести думку про безпросвітність, безнадію  і засумніватися у тому, що світ зміниться приро-
дним чином. Складність цієї внутрішньої боротьби несподівано виявляє себе і в площині художньо-
смисловій: епітет “досвітній”  змикає два протилежні поняття - “досвітня мла” і “досвітній огонь”. Те, 
що і мла, і вогонь співіснують в одночассі, зайвий раз підкреслює їх діалектичну єдність, їх символічну 
несумісність і взаємовідштовхування. Заклик запалити досвітній вогонь - це наказ собі струсити із свідо-
мості тяжкі, кризові думки і відчуття темної ночі, позбавитися самотності, розпачу, душевного та фізич-
ного болю. Швидше всього - це самонавіювання, спроба  увімкнути психологічні резерви, внутрішній 
самозахист - і вийти з кризи, запаливши в душі вогонь ще до того, як почне розвиднюватися. У листі до 
М.Павлика (13 жовтня 1891 р.) Леся Українка, розповідаючи про свої хвороби та гнітючий настрій, про-
сить зрозуміти, що “розводить жалі” не для того, аби “вимовитися за своє безділля”. “Мені справді со-
ром так жити”,- зізнається вона і заздрить людям, котрі “роблять своє діло при всяких обставинах”. “І я 
то змагаюся, але що то! ”- скрушно зазначає в листі [2:117]. Мотив темряви-страждання  звучить і в вірші 
“Сон” (1891-92). І тут, як і в “Досвітніх огнях”, виривається енергійне, самоімперативне: “Ті хмари тем-
ні давлять мою душу, // А серце палять, мов жерущий промінь. // Ні, гук страшний я видобути мушу! ” 
[5:51]. У вірші “Безсонна ніч” (1891) авторська свідомість, навпаки, пасивна: “Ох, коли б мені доля су-
дила // Хоч побачити ранню зорю!” [5:35]. Та все ж домінуючим є переконання, висловлене у “Сні літ-
ньої ночі”: “Собі я бажаю не сну, а життя” [5:54].  

Читання вірша закінчене. Наш погляд зупинявся на тій чи іншій лексії, котра дозволяла бачити висло-
влене у ній, як у сповільненому кадрі. Р.Барт такий метод вважає важливим тому, що “ми ставимо за ме-
ту не відтворення структури тексту, а стеження за його структуруванням” [4:387]. Водночас таке читання 
сприяє дослідженню вихідних точок значення (інтенцій) образів, мотивів, тропів. У підсумку прочитання 
“Досвітніх огнів” дає підстави говорити, що цей твір є інтимним у літературному доробку Лесі Україн-
ки. Безперечно, можлива і така його інтерпретація, коли шукатимуться “революційні мотиви”, а сам 
вірш може сприйматися за агітаційний твір. Але наскільки його зміст поширюється на соціальні пробле-
ми, зокрема і на революційну боротьбу, то вже залежить від політичної зорієнтованості поціновувачів 
цього особистісного вірша поетеси. Зрештою, звернімося до самої Лесі Українки, аби не впадати в соціо-
логізовані домисли, вчитуючись у “Досвітні огні”. У листі до М.Драгоманова від 15 березня 1892 р. вона 
визнає, що її “люди лають” за те, що вона “мало ідейна, чи то пак - тенденційна, але мені здається, що 
коли я буду тенденцію за волосся притягати, то всім буде чутно, як їй волос тріщатиме нещасній” 
[2:130]. Відомо, що Леся Українка іноді, зокрема під впливом того ж М.Драгоманова, захоплювалася по-
літикою, та це не було для неї визначальним взагалі, а в “Досвітніх огнях” - і поготів. У своїй байдужості 
до політичних проблем саме того року, коли написано вірш, вона зізнавалася і дядькові: “Часто мене 
займають такі думки, що не мають нічого спільного ні з громадськими справами, ні з патріотичними ду-
мками, а проте я забуваю про економію часу і паперу і мушу записувати їх, бо вони кажуть, що хотять 
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жити на світі” (лист від 22 грудня 1892 р.) [2:144]. Немає сумніву і в тому, що будь-який ліричний, гли-
боко особистісний твір спроможний подати “загальнолюдський” знак, асоціативно вивести на ті ціннос-
ті, які мають гуманний смисл. Тому її “Досвітні огні”, як і вся поетична творчість, - це, за слушним мір-
куванням сучасника поетеси М.Євшана, втішання безмежними можливостями поетичної фантазії, “про-
тест проти “всесвітньої нікчемності”, проти сірої буденщини, проти невільництва, боротьба за велике 
визволення індивідуальності! ” [6:155]. 

Студія одного вірша тим цікава і повчальна, що дозволяє не просто “розглянути” текст, а торкнутися 
його чутливої образно-словесної мембрани, осягнути не лише конкретну художню структуру, а й загалом 
спізнати магічні таємниці Поезії. 
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Билоус П. В. “Досвітні огні” Леси Украинки (Cтудия одного стихотворения). 

Известное стихотворение Леси Украинки “Досвітні огні”, которое раньше расценивалось как выраже-
ние ее политических взглядов, рассматривается с точки зрения структурализма и семиотики как объ-

ект интимной лирики. 

Bilous P. V. “The Predawn Light” by Lesya Ukraїnka (A Study of One Poem). 

A well-known poem “The Predawn Lights” by Lesya Ukra їnka earlir considered  as an expression of the au-
thor’s political convictions is being viewed structurally and semiotically as an object of intimate lyrics. 
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СЕМАНТИКО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОЛІРНОГО ЕПІТЕТА У ПОЕЗІЇ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті проаналізовано особливості семантики і стилістичного функціонування колірних епітетів у 
поезії Л.Українки. Охарактеризовано кольоровживання поетеси, виявлено ознаки її індивідуального стилю. 

Є письменники, чиї твори можна читати і перечитувати по кілька разів, одержуючи при цьому не 
тільки естетичну насолоду, а й пізнаючи глибину образів, думок, проблем, захоплюючись способами їх 
художнього вираження, відкриваючи все нові грані непересічного таланту автора. Таким митцем є Леся 
Українка, її творчість стала видатним явищем світової літератури. Відомими є висловлювання 
І.Я.Франка про талант Лесі Українки, зокрема у статті “З останніх десятиліть ХІХ ст. ” він писав: “Гово-
рячи про українських поетів цієї доби, може на першім місці прийдеться поставити Лесю Українку. Це 
талант сильний, наскрізь мужній, хоч не позбавлений жіночої грації і ніжності” [1:519]. 

Письменниця залишила велику творчу спадщину, що є результатом її клопіткої праці у різних галу-
зях:поезії, драматургії, прозі, літературній критиці, публіцистиці, фольклористиці. Але найсильніше її 
талант виявився у ліриці, у листах вона сама себе називала  ліриком. Саме в поезіях Леся Українка вили-
вала свої думки й переживання, відгукувалась на суспільні події тощо, послуговуючись багатими словес-
но-виражальними можливостями української мови. Її поетичне мовлення відзначається геніальністю ви-
словленої думки, влучністю, добірністю образних засобів, серед яких своєю ідейно-художньою силою 
виділяються епітети. Особливе естетичне навантаження у віршах Лесі Українки мають епітети з колір-
ною семантикою, які,  крім зорової інформації, виконують важливу ідейно-виражальну роль. 

Леся Українка, як і І. Франко, М. Коцюбинський, О. Кобилянська та інші письменники, у своїх творах 
зверталася до засобів суміжних видів мистецтва, уважна була і до світу фарб. Пізнавши важливу емоцій-
но – експресивну роль назв кольорів у словесній тканині вірша, вона сама висловлює своє ставлення до 
застосування цих лексем у поезії “Напис в руїні”, в якому пише: 

Якби я всіма барвами владала, 
то я б на барву  барву накладала 
і малювала б щирим самоцвітом, 
отак, як сонечко пречисте літом, 
домовили б проречистії руки, 
чого домовить не здолали гуки. 
І знав би ти, що є в душі моїй... 
Ох барв, і струн, і слів бракує їй...[2:236].  

Хоча й говорить поетеса, що має жаль за тим, що не знає усього багатства кольорів, однак її палітра 
фарб не є бідною. Л. Українка вводить цілі синонімічні ряди основних назв кольорів, наприклад: черво-
ний – кривавий, багряний, огнистий  (багрянії  зорі”, “криваві осінні рожі”, “цвіт з гранати огнистий”); 
сірий (ахроматична назва) - сивий, сизий; голубий – блакитний, небесний тощо. 

Інколи авторка подає поряд кілька означень з колірним значенням з метою  уточнення зорової інфор-
мації, наприклад: “молочно біла мла“небесне синє склепіння”; або підсилення смислової ваги попере-
днього означення, наприклад: “в холодній, білій сніговій труні”. Для передачі забарвлення поетеса акти-
вно використовує іменники з інших тематичних груп на зразок: на позначення червоного – назви кров, 
граната, огонь, рубін; білого – сніг, мармур тощо. 

Кольороназви у поезії Лесі Українки мають різне граматичне оформлення. Крім прикметників, колір 
часто позначають дієслова: “здалека чорніє  ліс”, “сніги біліють” та ін.; іменники “дай, матінко, злота й 
блакиту, нехай же я буду ясна”, “позолота блискуча в пустині” (колір піску) а ін.; прислівники  (рідше): 
“як там рівно, ясно, біло (у світі – І.Б.) ”, “буде чорно, як у гробі”  та ін. Хоча тут колірна номінація уже 
нашаровується на визначення предмета, дії, процесу, ознаки дії і не є їх основною функцією. 

Прикметники-кольороназви часто мають повну нестягнену форму, напр.: “зеленії луки”, “сивії бро-
ви”, “білії намети”, “золотеє багаття” та ін.,  властиві фольклорним творам. Вплив народнопоетичної 
традиції і її, зрештою, наслідування простежується й у вживанні постійних епітетів: “ясний місяць”, 
“синєє море”,  а також назв із здрібніло-пестливими суфіксами -еньк-, -есеньк-, напр.: “листок зеленень-
кий”, “руки біленькі”, “сіреньке небо”, “білесенький цвіт” та ін. 

У поетичному мовленні Лесі Українки велику групу становлять складні кольороназви, серед яких є: 
а) назви, що передають відтінки кольору, вказують на ступінь його насиченості, напр.: “ясно-

блакитний туман”, “темно-синє узгір’я” та ін.; 
б) назви, що передають колір з додатковим відтінком. Значення таких кольороназв уточнюється осно-

вою відносного прикметника, напр.: “криваво-червона стяга” та ін.; 
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в) назви, що містять поєднання основ двох назв кольорів і виражають проміжні кольори, позначають 
переходи, змішування барв, напр.: “злотисто-рожева світова зоря”, “срібно-блакитна площина”, “злото-
багряна верба”; 

г) емоційно-підсилюючі позначення, що супроводжуються колірною деталізацією; вони часто є інди-
відуально-авторськими.  Так, у Лесі Українки зустрічаємо “дзвінко-сріблисті соловейкові пісні”, “блаки-
тно-перлисту дорогу”, “мертво-зелену смугу”, “злотоіскристі піски” та ін. Такі назви є виразниками 
оригінального стилю поетеси; 

г) композити, які передають сталу, повторювану в часі ознаку предмета чи явища, напр.: “біловійний 
туман”, “білогриві вали”, “срібнокудрі хвилі” та ін. Такі назви у Лесі Українки переважно побудовані на 
перенесенні, є метафоричними; і також є індивідуально-авторськими, свідчать про багатство творчої 
уяви поетеси. 

Крім назв, що позначають конкретну колірну ознаку, у поезії Л.Українки є назви, що характеризують 
забарвлення предмета, не вказуючи на конкретний характер кольору, напр.: ясний, світлий, блідий, тем-
ний, тьмяний, барвистий  (квіти барвисті”, “тьмянії вікна”) тощо. Вживає поетеса й іменники, які позна-
чають сукупну колірну ознаку (барва, краска, веселка), напр.: “як те залізо, що біліє біллю, змінивши на 
страшнім вогні три барви”, “краскою непевною пала”, “барвою й пахом вродливиця... красила садок”, 
“де веселка така ясна, щоб не здалась блідою супроти вас” та ін.  

У поезії Лесі Українка найчастіше вживає такі колірні означення: блакитний, золотий, рожевий, бі-
лий, срібний,  чорний, які, на наш погляд, є концептуальними для її творчості. Взагалі поетеса у своєму 
кольоровживанні дотримується традиційної символіки кольорів, зокрема, чорний – це колір журби, сму-
тку біди; червоний – часто колір крові, доповнює назва кривавий; білий символізує світло, радість, спо-
кій; зелений – життєрадісний, оптимістичний тощо; як і загалом кольори світлої гами – радісні, життє-
стверджуючі, а темної – сумні, журливі. 

Яскраво це простежується у пейзажній ліриці авторки, зокрема у циклах ”Подорож до моря”, “Крим-
ські спогади”, “Кримські відгуки”. Багатством кольорів наповнені її прекрасні описи природи. Світлі 
колірні деталі доповнюють зображення “краси України, Поділля”. Тут і “лани золотії”, “ярочки зелене-
нькі”, “гори веселі й зелені долини”, “ясно-блакитний  туман”. Однак Леся Українка належить до таких 
письменників, які не є співцями тільки природи.  Поетеса ніколи не абстрагується від реалій життя. По-
даючи прекрасні пейзажні замальовки, вона в центрі своїх поезій ставить людину з її радощами і бідами. 
У пейзажному циклі “Подорож до моря”, захоплюючись красою Поділля, авторка пише: “Здається, що 
зроду недоля, що горе тебе не знавало” [2:65], але вони є, як є “латані ниви Волині”, як є “лихо назем-
не”. Романтичним, захоплюючим є опис морської подорожі, домінантні тут є назви світлої гами: “синє 
море чудово так грає, його сонечко пестить кохано, красним-ясним промінням вітає”, “блакитно-
перлиста дорога зостається за кораблем”, “срібнокудрії хвилі” [2:67]. Авторка опоетизовує море, “без 
краю просторе, руху повне і разом спокою”: 

 Забуваю і щастя, і горе – 
 Все наземне, - з’єднатись з тобою 
Я жадаю на час, на годину, 
Щоб не бачить нічого на світі, 
Тільки бачить осяйну долину. 
І губитись в прозорій блакиті! [2:67]. 

Так поетеса передає час блаженства, насолоди, заспокоєння, звертаючись до назви блакитний. Взагалі 
ця кольороназва є концептуальною для творчості Лесі Українки. Ми  зустрічаємо і “блакитні троянди”, 
“блакитну нічку”, “блакитне сіяння”, “блакитне світло”, “блакитну весняну мрію”, “блакитну кров” та 
ін. Епітет у таких сполученнях є метафоричним. Прикметник блакитний у поезії Лесі Українки найчас-
тіше виступає зі значенням “радісний, заспокоюючий, звеселяючий”, інколи це символ “нездійсненної 
мрії”, що перегукується з традиційним поглядом на голубий (блакитний), що вживаються без стилістич-
ного розрізнення, у світовій поезії к.XIX - поч.XX ст. У віршах Лесі Українки цей епітет  переважно ви-
конує емоційно-експресивну роль, виражає піднесений настрій ліричного героя. 

У “Кримських спогадах” авторка як вправний художник подає таку світлу, захоплюючу картинку: 
“ясне небо”, “білії хмаринки”, “в’ється злотиста стежечка”, на “синьому морі вітрила білі, хвилечка 
перлиста”, навкруги “світло рожеве і срібне”. “Певне, се країна світла та злотистої блакиті”, - стверджує 
поетеса, але це не є ілюзії, відвертання від реальної дійсності, і тому, тут же, у цій строфі, Леся Українка 
пише: “Певне, тут не чули зроду, що бува негода в світі”  [2:71]. 

Людина невіддільна від природи. Леся Українка нерідко зіставляє стан природи і душевний стан лі-
ричного героя, застосовуючи при цьому кольоропозначення, напр.: 

Гори багрянцем кривавим спалахнули, 
З промінням сонця західним прощаючись, - 
Так моє серце жалем загорілося, 
З милим, коханим моїм розлучаючись [2:122]. 
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Назви багряний, кривавий як кольори крові підсилюють тривогу, розпач героїні, яка розлучається з 
коханим. 

У поезіях Лесі Українки поряд із зображенням біди, горя, трагізму життєвих ситуацій бідного люду 
прочитується оптимістичний настрій самої авторки. І тому вірші  Лесі Українки часто побудовані на пе-
вному зіставленні чи протиставленні, що є особливістю її індивідуального стилю. Нерідко такі протиста-
влення підсилюються колірними епітетами, що часто стають засобом контрастного зіставлення, напри-
клад, у вірші “Поет під час облоги”: 

Усе одбивається в пісні, як в морі: 
Рожевая зоря й червоная кров, 
І темна ненависть, і ясна любов, 
І пломінь пожару, і місяць, і зорі. 
Та пісня, як море, і стогне, й рида, 
І барвами грає, і скелі зриває... 
Навколо них розпач хаосом чорніє,  
Над ними веселка надій променіє  [2:97] ,– 

так оптимістично завершується вірш. У наведеному контексті простежуємо цілі ряди зіставлення кольо-
роназв, що викликані певним ідейно-художнім навантаженням у контексті, зокрема, це: рожевий – чер-
воний, темний – ясний, чорний – кольори веселки.  

Інколи зіставляються й протиставляються назви, які, здавалося, не можна розглядати як протилежні. 
Наприклад, у контексті:  

Навіть муза боїться вступити сюди, 
В сей осінній туман небарвистий, 
Кличе здалека: “Встань і за мною ходи 
Тим шляхом, що сіяє сріблистий”  [2:117]. 

Сріблистий шлях – це шлях щастя, радості, що протиставляється сумному, “небарвистому”; тобто 
колірні лексеми у поезії Лесі Українки часто набувають нових значень, спостерігаємо розширення сема-
нтичної структури прикметників з колірним значенням.  

Колірні означення у поезії Лесі Українки нерідко виконують характеристичну роль, можуть виражати 
соціальний стан героїв. Зокрема, в описі народу переважають сірі, темні тони – це “сива юрба” у “прос-
тих, темних шатах”, живуть бідні люди у “чорних”, закурених... будинках, суворих та непишних», а з їх 
вікон визирають, “мов привиддя, якісь бліді, невільницькі обличчя. А над усім той дим, ... що не гризе 
очей, ... а тільки небо ясне застилає, і краде людям сонечко веселе, п`є кров з лиця, і гасить людський 
погляд, і барви всі рівняє сивизною” [2:225]. Переважаючими в описі бідного люду є назви чорний, сі-
рий, сивий, блідий. Яскраві, світлі тони характеризують багатіїв, їх одяг. 

Особливістю кольоровживань  Лесі Українки є й те, що колір у неї не є чимось сталим, незмінним. 
Ми спостерігаємо переходи, переливання барв, зумовлені чи зміною освітлення, чи пори року тощо, на-
приклад: “А восени ... Яка журба.., тоді й плакучая верба  злото-багряна стане. Коли ж суворая зима по-
криє барви й квіти – на гробі їх вона сама розсипле самоцвіти” [2:216]; настане осінь – “І зчорніють чер-
воні троянди, наче в ранах запечена кров” [2:216] та інші. Динаміка, рух часто досягається дієсловами з 
колірною семантикою, наприклад: “вид як сніг збілів” тощо.  

Творчій манері Лесі Українки властиве якнайточніше, якнайвлучніше описати зображуване,  з одного 
боку, а з другого, - створити образ. З цією метою поетеса свої колірні епітети підсилює ще порівняннями, 
- таким чином, створює цілі картини, здатні викликати відповідний настрій у читача, але, на наш погляд, 
такі порівняння переважно вносять тривогу, смуток в оповідь, наприклад: “Бачу я вогонь червоний, наче 
сонце, що конає у молочній білій млі [2:282]; “ його промінь червоний, сумний... мов пожежа на небі 
горить” [2:36] та ін.; або ж подає поряд з колірним епітетом цілий ряд інших, наприклад: (постать генія – 
І.Б.)  легка, блакитна, прозора і невиразна, як мрія” [2: 60]. 

Інколи опис може  бути повністю  побудований на кольоропозначеннях, наприклад, опис осені: 
Рветься осінь руками кривавими 
До далекого сонечка любого; 
Кров на шатах препишних шаріється, 
Оксамит і парчу залива [2:216]. 

Але знову ж відчувається експресія малюнка; Леся Українка не просто описує, вона впливає на чита-
ча, створює певне враження , настроює. 

Однак улюбленою порою для поетеси, на наш погляд, є весна:  авторка її опоетизовує у багатьох вір-
шах, лейтмотивом яких є думка, що весна – життєдайна сила, непереможна, всевладна. Леся Українка 
часто називає її золотою, хоч звичним є для нас “золота осінь”: 

Гетьте, думи, ви хмари осінні! 
То ж тепера весна золота! [2:39]. 
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Тут метафоричний епітет золотий набуває значення “веселий, життєстверджуючий. ” “Золота весна” 
символізує  надію на краще життя. Ясна краса весни принесе життя всьому темному, сумний настрій лю-
дини зміниться на веселий, бо весна “співає про любов, про молодощі, радощі, надії” (“Стояла я і слуха-
ла весну”). 

Загалом, говорячи про кольористику Лесі Українки, треба зауважити, що створювані поетесою колір-
ні образи не є спеціально надуманими, нафантазованими, вони реальні, життєві. Авторка не придумує 
незвичні колірні епітети, оригінальність, специфіка її епітетів у тому, що ці засоби є влучними, тонкими, 
вони органічно вплітаються в контекст вірша, відзначаються винятковою експресією і здатністю створю-
вати мальовничі, пластичні образи. Активно виконуючи емоційно-експресивну роль, колірні епітети 
відштовхуються від народної символіки кольорів, від усталених традицій українського кольоровживан-
ня. Зло, горе, сум, туга асоціюються із чорним, темним, наприклад: “і чорна, мов те горе, була її коса” 
[2:342]; “темна  туга і досада” [2:310]; “було б життя, як темна ніч, сумним” [2:32] тощо; а радість, лю-
бов, мрії, надії – із рожевим, золотим, срібним, блакитним, наприклад: “щастя колишнього хвилі злотис-
ті” [2:64], “вже зникла рожевая мрія моя...туди де, злотисто-рожева світова зоря” [2:56], “червоний, зо-
лотий (у значенні “радісний”) день” [2:267], “багрянець мрій” (індивідуально-авторська назва) [2:247] 
тощо. Про оптимістичний заряд подій поезій  Лесі Українки свідчить активне вживання назв кольорів 
світлої гами. 
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Бабий И.М. Семантико-стилистические особенности цветовых эпитетов в поэзии Леси Украинки. 

Исследование посвящено анализу особенностей семантики и стилистического функционирования цве-
товых эпитетов в поэзии Л.Украинки. Охарактеризировано цветоупотребление поэтесы, выявлены 

признаки её индивидуального стиля. 

Babiy I.M. Semantic and Stylistic Peculiarities of the Epithets Denoting Colour in Lesya Ukra їnka’s Poetry. 

The article gives a broad analysis of the peculiarities of semantic and stylistic functioning of the epithets 
denoting colour in  Lesya Ukraїnka’s poetry. The aspects of the individual style have been characterized. 
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ХУДОЖНЯ ІСТОРІОСОФІЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ВОЛЮНТАРИСТСЬКО-
ІРРАЦІОНАЛІСТСЬКИЙ ДИСКУРС  
(на матеріалі діалогу “Три хвилини”) 

Аналізуються історіософські погляди Лесі Українки в контексті еволюції її світогляду та ідей доби, 
встановлюється прив'язаність письменниці до ідеалістичної філософії, яка головним двигуном світового 

поступу вважає людську пристрасть і силу духу. 

Відомо, що ідейно Леся Українка часто відображала постулати соціал-демократії, іноді її навіть по-
дають як одного з фундаторів соціал-демократизму в Україні. Водночас ще Дмитро Донцов чітко поста-
вив тезу про ірраціоналістсько-волюнтаристські основи її світогляду як провісника  націоналізму. Отже, 
існує суперечність. Де ж  все-таки правда?  

Гадаємо, що ця суперечність зумовлена особливостями епохи, в яку жила письменниця, а також спе-
цифікою ідейно-культурного дискурсу української нації, що перебувала тоді у стані несформованості, 
соціально-ментальної ущербності як нація політично невільна і культурно провінціалізована. Іншими 
словами, суспільні умови вимагали від української еліти орієнтуватися передусім на завдання демокра-
тичної та економічної революції, тобто уповати на теорії соціалізму різних ґатунків - від анархізму до 
марксизму. Вся концепція визволення будувалася на ідеї поступового освітньо-правового піднесення 
плебсу і матеріального забезпечення його. Відтак двигуном Історії бачилася маса, об'єктом - соціальні 
умови, засобом - раціоналістичні теорії. 

Однак  Леся Українка була надто проникливим мислителем, тонким психологом, тому не могла не 
збагнути поверховості традиційних гасел Прогресу, не могла не звернутися до ідей ірраціоналістичної 
філософії, популярно репрезентованої тоді іменами А.Шопенгауера, Е.Гартмана, В.Дільтея, Ф.Ніцше, 
Т.Карлайла, Г.Лє Бона, В.Парето та ін. Ірраціоналістична історіософія основним двигуном Історії вважає 
сильну індивідуальність (героя, за Т.Карлайлем), об'єктом - людську психіку, душу, розбуджену пристра-
стю, засобом - напруженням волі, пробудження містичних переживань величі і героїки. Саме ці чинники 
національного поступу інтерпретує Д.Донцов у своєму трактаті “Націоналізм” (1926 р.), часто посилаю-
чись на Лесю Українку. Саме цю проблематику ми подибуємо у яскравому осмисленні письменниці в 
діалозі “Три хвилини”  та інших творах: “На руїнах”, “У катакомбах”, “Оргія”, “Бояриня”, “Що дасть 
нам силу" і под. 

Д.Донцов називав Лесю Українку “типовою постаттю Середньовіччя”  [1:29], яка з'явилася на світ не 
у свій час, розійшлася з пануючими настроями доби. Її натура прагнула “Бога”, а не “релігії розуму”, 
“абсолютної моралі”, а не “математичних формул”, “великих пристрастей”, а не “поміркованости”, “га-
рту волі”, а не “соціальної упорядкованости" [1:29]. Д.Донцов перший розгледів той трагізм світовідчут-
тя письменниці, справді кассандрівський трагізм, який був зроджений усвідомленням невідповідності 
наявних ідено-моральних засобі боротьби з реальними, “всеісторичними”  потребами самоствердження 
нації. “Цю тугу за тими часами, за тими людьми і характерами, за їх філософією життя, внесла Леся 
Українка до нашого письменства - внесла трагізм непохитної волі, непрощаючого почуття, завзятої гор-
дости воїна в рядах або мученика на хресті... Трагізм нації, поставленої долею в становище: перемогти 
або згинути”  [2:20]. 

Отже, великою суперечністю Лесі Українки було те, що вона живучи у ліберально-позитивістську до-
бу свого народу, у своїх статтях майже не артикулювала ідей ірраціоналістичної філософії, проте, як ху-
дожник, інтуїтивно тяжіла до романтичної, містико-героїчної візії світу. В дусі волюнтаристської конце-
пції історії вона завжди стверджує домінанту Духу над Матерією, Якості над Кількістю, елітарної Осо-
бистості над Юрбою, Шляхетності і Рицарського Пориву над Пристосуванством і Дріб’язковістю. 

Діалог Лесі Українки “Три хвилини”  є якраз яскравою ілюстрацією ірраціоналістично-
волюнтаристського історіософського дискурсу. Концепція твору побудована на протиставленні двох сві-
тоглядів: раціоналістичного, або ліберального - Жірондист, - та містико-героїчного, волюнтаристського - 
Монтаньяр. Події відбуваються у сам розпал Великої французької революції, тобто десь у 1793 або 1794 
році, потім через три роки. Як відомо, тоді революційно-плебейська, якобінська стихія повалила уряд 
жірондистів-лібералів і встановила диктатуру Комітету Громадського Порятунку на чолі з Максиміліа-
ном Робесп'єром. Диктатура монтаньярів (від французького слова “гора” - за назвою місць в залі Конве-
нту - парламенту) супроводжувалася терором передусім проти жірондистів, вона фактично ліквідувала 
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політичну свободу. Так парадоксально Революція своїми результатами обернулася проти своїх цілей. 
Власне, проблемі розгадки цього парадоксу присвячений цей невеликий твір Лесі Українки. 

Чому люди підтримали криваву диктатуру? Якими є закони психології мас? В чому сила і хто перема-
гає в Історії? 

Центральною проблемою для двох головних героїв є: ідея, теорія (розум) чи емоція, воля (серце), дви-
гає Історію? Обидва задивлені у майбутні світи, намагаються проектувати, кожен по-своєму, розвиток 
подій. Монтаньяр явно проникливіший, він збагнув уже всю циклічність Історії: вона повторюється ос-
новними своїми характеристиками, змінюються лише зовнішні форми. “О, тії Брути! Се ж і є те кодло, з 
якого Цезарі виходять потім!”  [3:234] - у цих словах Монтаньяра звучить одночасно ствердження того, 
що дві антиномії - ідея республіки (“Брути”) та ідея монархії (“Цезарі”) - циклічно взаємозамінюються і 
взаємопороджують одна одну. Убившись в силу, кожен Брут стане Цезарем - натяк на диктатуру Робес-
п'єра. Тому: “Хто хоче буть республіканцем добрим, /хай гострить меч на Брута щонайперше” (Монта-
ньяр) [3:217]. Силу ж тої, чи іншої ідеї творить жертовність, пролита кров за неї, тому, за словами Жіро-
ндиста, які захоплено сприймає Монтаньяр, “Кров Цезаря проливши, Брут обмив / усе болото цезарських 
тріумфів”  [3:218]. И навпаки: загибель Брута навіки освятила це ім'я в очах усіх поборників суспільної 
свободи і рівності: "... з Брута все болото / обмила кров, пролита при Філіппах, / а то б, либонь, вже не 
така чистенька / фігура ся в історії була”  (Монтаньяр) [3:227]. 

До речі, у цитованому 12-томовому виданні творів Лесі Українки за ред. Є.Шабліовського (К., 1976) 
саме через нерозуміння історіософських поглядів письменниці допущено помилку у примітках, де слово 
“Філіппи" пояснюється як “іспанські королі епохи середньовіччя, які відзначалися особливою жорстокі-
стю, запровадили інквізицію”  [3:392]. Насправді ж Леся Українка у вищенаведеній фразі має на увазі 
селище Філіппи на Балканах, де Брут був розбитий цезаріанцями Антонієм і Октавіаном і героїчно заги-
нув у 42 р. до Р.Х. Тобто, його "обмила”  кров, пролита за ідею, а не цілком безвідносна до нього кров 
жертв іспанських королів. 

Так само не прокоментованим у цьому виданні залишилося ім'я “madame Роллан”, про яку з іронією 
говорить Монтаньяр, що в разі смерті її оголосять святою [3:227]. Жанна-Марія Роллан де ла Платьєр 
(1754 - 1793) - відома жірондистка, велика ідеалістка-демократка, страчена якобінцями. Їй належать зна-
мениті слова: “О свободо, які злочини здійснюються від твого імені! ”. 

“Кров”  - у діалозі Лесі Українки ще означає велику пристрасть і силу духу людського, які вибухають 
в конкретні моменти Історії і тоді творять дива. Лише через “кров”  - через жертви, шал відваги, фанати-
чну закоханість в ідеал (згадаймо Міріам з “Одержимої”) – народжуються епохи, нові релігії, героїчні 
звершення, підносяться народи (порівн. запал Тірци, що кличе юдеїв до повстання у драматичній поемі 
“На руїнах”). Тому немає значення, за що вмирають люди - за Республіку чи за Короля, - для Історії важ-
ливо лише, як вони вмирають: у вічність увійдуть, переможуть ті, що  влили у свою боротьбу більше 
пристрасті. Зауваживши, що ще недавно король Людовік не означав нічого, його легко стратили револю-
ціонери, а тепер “імення се дива справдешні творить в Вандеї та в Бретані”, Мантеньяр каже: “Не в ідеї, 
мій пане, сила, а в самій крові” [ 3:227]. 

Тому і християнство виродилося в “церкви”, мов плями цвілі на сирій будові” (Монтаньяр) [3:221], 
бо люди втратили пристрасну віру, яка колись переповнювала їх серця. Тобто, навіть велика ідея Христа 
часом занепадала в Історії. Цим Монтаньяр заперечує тезу Жірондиста, що “Ідея - вічна” [3:221]. Монта-
ньяр каже: ”... ні на мить  не вірю, щоб ідея поборола  живую людську силу”  [3:228]. 

Зрозумівши закони Історії, Монтаньяр зухвало відпускає ув'язненого Жірондиста на волю, не хоче 
пролити його крові, щоб не увіковічити його ідею. Цим він принижує свого противника, позбавляє його 
можливості героїчного чину - смерті. Саме це й стає причиною морального і духовного занепаду Жірон-
диста, який на волі, у Швейцарії, мучиться з усвідомлення, що в нього не вистачило сили духу померти 
за ідею. Він безнастанно тужить за атмосферою Революції: “Звичайний крамар там ставав героєм, / там 
невіглас робився геніальним, одна хвилина там давала більше, / ніж всі три роки, що прожив я тут" [3: 
235]. Там “... змагався б я, боровся, поривався, / тремтів би за життя своє хвилеве, / але я жив би", - пере-
конаний він [3:236]. У атмосфері безпристрасності і спокою людина стає “могильним каменем”  - з гір-
котою зізнається Жірондист. Останній його крок - це рішення повернутися до Франції, у вир боротьби. 

Монтаньяр і такі, як він, є сильні і перемагають в Історії, бо знають: “Сила вродить повинна силу, а 
примари примарати зостануться”  [3:229]. Вони, попри всі свої помилки і навіть злочини, як, наприклад, 
терор якобінців, здатні завжди підкорити і повести за собою маси, бо сповнені великої віри і ненависті до 
противника - ось історіософський висновок твору. Лише містика пориву, напруження волі, особиста су-
вора моральна відповідальність і відданість людей вирішують долю того чи іншого руху чи ідеї. 
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Баган О.Р. Художественная историософия Леси Украинки: волюнтаристско-иррационалистский 
дискурс (на материале диалога “Три минуты”). 

Интерпретируются философские взгляды Леси Украинки на историю, где главными движущими прин-
ципами являются мистика переживаний, сила воли и моральная ответственность человека. Анализиру-
ются волюнтаристские особенности мировоззрения писательницы, что сближало ее с националисти-

ческими теориями того времени. 

Bahan O.R. Lesya Ukraїnka’s Artistic Historiosophy: Voluntary and Irrational Discoursе. 

The author presents Lesya Ukraїnka’s philosophical  views on history,  where mysticism of emotional 
experience, will-power and moral responsibility of a human being remain as the main principles. Voluntary 

peculiarities  of the writer’s outlook close to the nationalist theories of that period of time are being analysed. 
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М. ЗЕРОВ ПРО ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті аналізуються погляди М.Зерова на творчість Лесі Українки, зосереджується увага на його 
ставленні до культурної спадщини поетеси. 

Нині маємо значну кількість наукових досліджень про творчість видатної української поетеси, нашої 
землячки Лесі Українки. Та все ж кожного разу, перегортаючи сторінки літературної історії, знаходимо 
цікаві спостереження, з різних причин загублені у плині часу. Такою знахідкою є погляди знавця класич-
ної літератури М.К. Зерова на творчість Лесі Українки, чия поезія сповнена пафосу високих людських 
ідеалів добра, справедливості, людяності. Що ж приваблювало дослідника у творчій долі поетки? Що 
спонукало М.Зерова до глибокого і ґрунтовного дослідження її творчості? 

Творчістю Лесі Українки М.Зеров цікавився упродовж всього свого літературного життя. На це вка-
зують науково-дослідницькі статті, рецензії на нові перевидання збірок поетеси, виступи на літературних 
курсах, зборах і т.д. При цьому ми маємо пам’ятати і той факт, що одним із перших наукових досліджень 
творчості поетеси була його монографія “Леся Українка” [1:367]. Підходячи до характеристики творчих 
змагань поетеси, літературознавець використав весь набутий потенціал знань та думок про її діяльність. 

М.Зеров вважав, що творчість Лесі Українки стала вершиною української культури і, водночас, помі-
тним явищем світової літератури. Ця жінка з трагічною долею ввійшла у свідомість людей як символ 
незламності та боротьби. 

У  науковій розвідці  “Леся Українка” критик зазначає, що шлях митця в поезію не був стрімким, до 
поетичних образів Леся Українка підходила повільно, переборюючи “старі романтичні шаблони”. Веду-
чи мову про першу книгу Лесі Українки, автор погоджується з думками дослідників, що це лише проба 
власного поетичного голосу, своєрідний вступ до серйозної творчої роботи. На думку М.Зерова, лірика 
Лесі Українки природна, “як крик болю й туги, неприкрашений, непідроблений голос серця, по суті є 
щось більше, ніж звичайна “лірична поезія” [1:367]. З’ясовуючи причини душевних страждань поетеси, 
М.Зеров звертає увагу літературного загалу на страшну хворобу, що, нагадуючи про себе, спонукала Ле-
сю Українку до постійного протистояння та супротиву. 

Характеризуючи другий період творчості, критик зосереджує увагу на поемі “Давня казка” та циклі 
творів “Мелодії”. Цікавою, з погляду дослідника, є перекладацька робота поетеси над творами світової 
класики, зокрема над поезією Гайне. Та найсильнішими творами, вважає М.Зеров, є “Невільничі” та “Не-
вольницькі” пісні, а також “Ритми” й “Легенди”, що стали базовими у збірках “Думи і мрії” та “Відгуки”. 

“Невільничі пісні” віддзеркалюють настрої та погляди поетеси. На думку критика, це виступ не лише 
Лариси Косач, а частини інтелігенції на чолі з Драгомановим, яка “виходить з гострої оцінки своєї доби 
громадського лихоліття, громадської депресії: 

Порікування дрібних камінців 
Наводило оспалість і досаду; 
Минув час оргій, не було вінців 
І на вино не стало винограду; 
Старі мечі поржавіли, - нових 
Ще не скували молодії руки; 
Були поховані всі мертві, а в живих 
Не бойової вчились ми науки… 

(“Епілог”)”[ 1: 378]. 
І, безперечно, імпонують М.Зерову – майстру порівнянь - контрастні замальовки ентузіазму молодих 

та” поміркованості людей літніх” [1:378]. Даючи характеристику творчим пориванням Лесі Українки, 
М.Зеров проводить паралелі з думками Драгоманова, які той висловив у вірші “До товаришів”. При цьо-
му критику імпонує оптимізм Лесі Українки, її молодече завзяття: “Образ “кінцевої боротьби” ввесь час 
стоїть перед очима поетки. Нащадки Прометея колись повстануть проти усіх земних богів, проти соціа-
льної й національної неправди – і переможуть: 

Гей. Царю тьми!.. 
“Хай буде тьма!” – сказав ти, - сього мало, 
Щоб заглушить хаос і Прометея вбить. 
Коли твоя така безмірна сила, 
Останній вирок дай: “Хай буде смерть” [1:379]. 

Поряд із зразками поезії громадянського звучання,  М.Зеров акцентує увагу читача на групі творів 
іншого характеру. Знавець і великий шанувальник класики не може обійти увагою ще одну грань поети-
чного таланту, а саме:”…м‘яке жіноче серце, повне глибоко зворушливої ніжності; їй властиве уміння 
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віддавати найінтимніші поривання жіночого чуття, найзахованіші сторони жіночої психіки взагалі” 
[1:379]; або: “Звертаючись до себе самої, до внутрішнього свого життя і залишаючи коло ввійстя збройне 
слово, що вірно служило їй в боротьбі громадській, - поезія Лесі Українки набуває незвичайної чистоти й 
прозорості “вічно жіночого” [1:379 ]. 

Мужність, віра, впевненість у справедливості своїх поглядів зуміли гармонійно поєднатися з жіночою 
привабливістю, ніжністю, відчуттям краси та довершеності. Поряд із цими рисами поетесу не полишає і 
трагічна сторона особистого життя, що вселилась у порявняннях: “хвору й самітну”, в гурті здорових і 
повних веселості товаришів; перебування в ліжку – “дні без сонця, без місяця ночі”; рідна сторона – най-
частіше в далекій далечині (“Країно рідная, моя далека мріє”) [1:380 ]. Звертаючи увагу на ці вражаючі 
образки душі ліричної героїні, М.Зеров відтворює психологічні переживання Лесі Українки, доводить, 
що саме через  власний біль ішла поетеса до високохудожніх та високодуховних образних систем. 

Третій період творчості, відзначає М.Зеров, припадає на початок ХХ ст. Ліричні форми змінюються 
монологами, діалогами та драматичними сценами. На думку критика, ліричні вірші цього періоду “розтя-
гнені і мляві, переобтяжені описовим елементом, інколи навіть позбавлені темпераменту” [1:375]. Це 
критик пояснює втратою цікавості Лесі Українки до ліричних віршів, адже саме в цей час авторка  зна-
ходить “вираз для своїх думок у формі драматичної поеми” [1:375]. Драматичні поеми дали змогу поетесі 
розкрити свою силу і міць. Вона в постійних творчих пошуках, збагачується  новими знаннями, створює 
колоритні образи. М.Зеров пише, що в цих поемах “ціле життя людини відбивається, як всесвіт у краплі 
роси, отворяються горизонти думки, зарисовуються верстви людської психіки” [1:382]. Критик вказує і 
на словесну боротьбу “ межи двома супротивниками, де кожний всіма засобами і  до останнього боро-
нить свою тезу” [1:385]. Це, на думку М.Зерова, є важливим моментом у  творчих пошуках поетеси. До-
слідник робить припущення, що це, можливо, “родинна риса, один  із виявів драгоманівської складки 
мислення, мислення гнучкого, сильного в діалектиці. Можливо, це результат виховання літературного, 
пильного читання грецьких авторів, почасти доступних Лесі Українці і в оригіналах… Можливе й третє – 
впливи доби, що була добою суперечок, полеміки…”[1:385]. Та яка б причина цих словесних баталій не 
була, приходить до висновку літературознавець, “вони відіграють в її творах чималу ролю і досягають 
часом великої викінченості артистичної” [1:386 ]. 

Знавцю латині та античної культури імпонує звернення Лесі Українки до властивих античній драмі 
діалогів, що в деяких творах “…сиплються, складають щедрим, буйним дощем” [ 1: 386]. Критик дово-
дить на прикладі вибраних творів (“Лісова пісня”, “Камінний господар”, “У пущі”) досконалість засво-
єння специфіки цих способів. Відзначає критик і другу особливість стилю Лесі Українки, а саме: “порів-
нююча їх (діалогів авт.) блідість в розумінні дії, руху, звичайного фізичного руху” [1:388]. Це М.Зеров 
пояснює фізичним станом поетеси, що впливав на її психологію, адже вона “мусила заглиблятися в собі, 
зосереджувала на своїх внутрішніх переживаннях, призвичаювалась до тонких мислительських процесів, 
до рознімання кожної ідеї на її чинники, погоджені в діалектичному ході, до сприймання кожного жит-
тьового факту, як рівнодіючої двох, у різні сторони скерованих сил” [1:389]. Досліджуючи всі нюанси 
зародження та розвитку драматичного таланту поетеси, критик відзначає етапи творчих пошуків Лесі 
Українки: “Почала з монологу, від монологу перейшла спершу до діалогу, потім – до драматичної поеми 
(“Кассандра”, “Руфін і Прісцілла”, “У пущі”) і тільки в кінці творчого шляху підійшла до сутої драми” 
[1:389]. Давши характеристику творчих шукань поетеси, М.Зеров приходить до висновку, що завдяки 
насиченим, яскравим діалогам, виявленням усіх психологічних тонкощів героїв, різноманітності дії, 
“п‘єси Лесі Українки досягають найвищої точки, до якої коли-небудь доходила українська драма” 
[1:389]. 

Часто Лесі Українці дорікали тим, що в її творах багато чужини. Тому почали говорити про “екзотич-
ність” її сюжетів. М.Зеров намагається дослідити, які ж обставини це спричинили. Звертаючись до думок 
сучасників, критик приходить до висновку, що Леся Українка не завжди могла вибрати час і місце для 
творчості, що часто змушена була їхати за кордон і зрікатись українських сюжетів через відсутність пев-
них джерел. І все ж таки, підсумовує М.Зеров,  “її вавілоняни й єгиптяни мають сучасну психологію, а її 
американські пущі, середньовічна Іспанія, Рим і Єгипет – то тільки більш-менш прозорі псевдоніми її 
рідного краю” [1:392]. Уся її творчість присвячена розв‘язуванню вічних людських проблем, через що її 
супутниками завжди були мандрівні образи. Адже саме через них поетесі вдавалося реалізовувати свої 
поривання, досягати вершини філософської думки, знаходитись на п‘єдесталі досконалості художньої 
образності. М.Зеров погоджується, що поетесу оточувало суспільство, яке ще не було готове сприйняти 
геній Лесі Українки, а звідси й слова поетеси до своєї матері: “ бути голосом волаючим у пустині без 
відгуку все-таки нікому не весело, хоч би він мав і так мало претензій на популярність, як я…” [1:399]. 

Незважаючи на захоплення творчістю Лесі Українки, М.Зеров намагається проаналізувати як позити-
вні сторони творчих пошуків поетеси, так і реальні причини несприйняття частини її творів сучасниками. 
Критик вказує, що від поетеси “ прохали літературних оглядів, критичних розвідок, розправ про західно-
європейські письменства, її втягали в “журнальну” роботу, від неї сподівалися перекладів із чужомовних 
поетів – тоді як вона вся була переповнена своїми утворами, власними героями, що не давали їй спокою” 
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[1:399]. М.Зеров не погоджується з думкою частини сучасної йому критики, котра вважала індивідуалізм 
поетеси “розпачливим”, а мрійництво – “безпорадним”. “Її індивідуалізм – бурхливий протест проти 
кволості й дрімливості громадянства, проти його невільницького духу й пасивності. …Її трагедія – то 
трагедія сівача, що вийшов занадто рано… А її самотність … то самотність творця, що в горах повинен, 
як Заратустра, передумати всю свою мудрість, щоб у належний час понести її в долини, віддати людям” 
[1:400]. 

Тривалий шлях потрібно було пройти нашому суспільству, щоб  доступитись до інтелектуальних 
глибин поетичного мислення Лесі Українки. Нині ми не мислимо нашої культури без творів цієї талано-
витої жінки. І кожен раз, ведучи мову про поетичні пошуки Лесі Українки, маємо згадати добрим словом 
людей, які стояли біля початків наукового осмислення творчості поетеси, і серед них – тонкого знавця 
літератури, серйозного критика, вибагливого художника, автора цілого ряду літературознавчих праць – 
Миколу Костьовича Зерова. 
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Башманивский В.И. М.Зеров о творчестве Леси Украинки 

В статье  анализируются взгляды  М.Зерова на творчество Леси Украинки, сосредоточено внимание на 
его отношении  к литературному наследию поэтесы 

Bashmanivsky V.I.  M. Zerov’s View on the Literary Heritage of Lesya Ukra їnka. 

The article deals with M. Zerov’s attitude to Lesya Ukraїnka’s literary works. 
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ПОЧАТКОВА ОСВІТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Відображено способи організації та зміст початкової освіти Лесі Українки в домашніх умовах (звягель-
ський період життя: 13.02.1871 р. – раннє літо 1879 р.), розкрита роль рідної мови як основи навчання 

та виховання. 

Wer den Dichter will verstehen, 
muß in Dichters Lande qehen.* 

J.W. Qoethe*  
Висока освіченість Лесі Українки (з-поміж сучасників її переважав своїм рівнем хіба що Іван Фран-

ко), ще прижиттєва слава, що переросла в славу України, - і досі захоплює, змушує шукати “секретів” 
навчання та виховання у родині Косачів. 

Шкільного віку, як відомо, Лариса Косач сягла у містечку Звягелі, де і народилася, та у школу не пі-
шла. Раннім літом 1879 -го року, у зв‘язку з переведенням  П.А. Косача на посаду голови Луцько-
Дубенського з‘їзду мирових посередників, сім‘я Косачів залишає Новоград-Волинський (Звягель) і пере-
сувається до Луцька. Це переведення у родині обговорювалося як покарання батька за його “українофі-
льство” та за побачення з Михайлом Драгомановим під час подорожі Косачів до Парижа на всесвітню 
виставку у 1878 р. 

Тим часом у полі нашої уваги – не ця обставина, а саме ось цей короткий (звягельський) період життя 
малої Лесі (13 лютого 1871 р. – раннє літо 1879 р.). Що важили перші 8 років і кілька місяців у житті ге-
ніальної української жінки косачівсько-драгоманівського роду? Яке місце займають враження дитячих 
літ у творчому житті митця узагалі? 

Чи випадково геній української культури О.Довженко поспішив в останній своїй кіноповісті зробити 
визнання: в його реальний світ що не день, то все частіше вторгаються спогади: байки і молитви, і перші 
радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих… І непереможне бажання, “перебираючи дорого-
цінні дитячі іграшки, що завжди десь проглядають в наших ділах, усвідомити свою природу на ранній 
досвітній зорі коло самих її первісних джерел” [1:5]. 

Аналіз літератури, зокрема приватного листування Лесі Українки, спогадів про неї її сучасників (се-
ред інших – матері, Олени Пчілки, сестри Ольги Косач-Кривинюк, чоловіка, Климента Квітки) дозволяє 
стверджувати: “первісними джерелами”, маленькою країною, колискою, що виколихувала поетичний 
геній, стала початком Лесиної чинності, був Звягель. “По правді признаюся, - читаємо в автобіографічній 
незакінченій повісті “Спогади тітки Люсі”,- … не спадало й на думку мені, що, може, я туди повік вже не 
вернуся, … що не вернуться більше мої найперші, наймиліші роки життя, що уплили вже вони злото-
блакитним струмочком у прірву минулого , і вже не приплинуть ніколи назад…” [2:7:301]. Той “злото-
блакитний струмочок” Леся та Михайло згадували, за словами Ольги, як “щось найпрекрасніше”, “Лю-
бий Лесин Звягель”, найкращії літа згадує й Олена Пчілка; як до живих, звертається у віршах до Звягеля 
скель, узгір‘їв веселих, до Случі ігристої, вода якої “багацько умчала з собою” [4:52]. 

Образ свого Звягеля окреслює Леся 22-річна у листі до М.Драгоманова: ”Хочу в кінці мая рушити з 
тіткою до Полонного, звідти –одбігти до Звягеля – “schöne Wieqe meiner Zeiden“ [2:10:83]. Так поетич-
ними рядками німецького поета Генріха Гейне Леся називає Звягель “прекрасною  колискою своїх стра-
ждань”… 

Чому ж страждань? Можливо, ще у Звягелі перейнялася тими настроями, що їх називають передчут-
тям геніальної натури? У кожнім разі маємо сприйняти Звягель як прекрасну колиску, що виколихувала 
на ранній порі дівчинку – майбутню Лесю Українку. 

…Спробуємо хоч уявно наблизитися до родового гнізда Косачів у мальовничому містечку над Слу-
чем, де Леся побачила світ, де почав творитися її власний духовний світ. 

Йщов 1876 р. Наближалася Лесина шкільна наука, та доступ до української книжки через нове царсь-
ке розпорядження, ще більше звузився. Ні читанки, ні букваря. Указом Олександра ІІ забороняється на-
віть ввезення книжок українською мовою з-за кордону, забороняється сценічна вистава, друкування тек-
стів до нот.. “Може, ніколи не було так грізно поставлено питання: чи жити, чи згинути нашій нації? – як 
тоді”, - писав пізніше І.Франко [ Цит. за  5:12]. 

… Тим  часом у Звягелі молода мати Ольги Косач енергійно і заповзятливо організовує початкове на-
вчання Михайлика та Лесі. В 4 роки, як твердить Ольга, Леся вже справно читала, а на початку 6-го пише 
перший у житті лист до любих дядька та дядини Драгоманових. У ньому хвалиться:” У мене єсть дві 
книжки” [ 2:10:10]. Першою прочитаною книжкою були “Земні сили” М.Комарова, як згадує син автора 
Богдан [6:139]. Книжка стала першою радістю малої Лесі, бо відкривала сторінки невідомих світів.    

                                                                 
* Хто хоче зрозуміти поета, має побувати в його країні (нім.) 
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Книжка стала її першою учнівською (домашньою) лектурою. До школи, як говорилось, Леся з Михайлом 
не пішли, бо матері думалось, що офіційна (російська) школа “зараз же зруйнує мож змагання виховати 
дітей в українській мові”, і лише тоді, коли дітей вправлено в українській мові, то тоді школа цієї мови  
не руйнує… До цього страху за українську мову дітей приходиться і те, що я, живучи ще у Звяглі, в та-
кому простенькому місті, що скидалося навіть на село, приїхавши навіть з-за кордону, возила дітей з 
першою весною “на дачу; щоб вони не одвикали од мови…” [6:85]. У звягельській домівці батько з ма-
тір‘ю читають дітям казки, співають пісні. 

Батько, який рано усвідомив свою дочку як “найдорожчої ціни скарб” (за спогадами Ольги), учить 
малу Лесю з чуттям декламувати. Про книжки дбала “люба мамочка”, що свою хатню роботу називала 
“педагогічно-літературною”. У хаті Косачів “підручними”, “настольними”, “якимись святими книгами”, 
за свідченням Ольги, були томи праць Чубинського, з казками та піснями, “Сербські народні думи та 
пісні” у перекладі М.Старицького (до речі, з присвятою автора М.П. Драгоманову: “моєму щирому дру-
гові і товаришеві” [5:52], також – “Мифы классической древности” Штоля [6:37], оповідання Марка Вов-
чка, Куліша, байки Гулака-Артемовського і Глібова та інші. 

Цікава деталь: усі тексти були справжніми, не адаптованими. Молода мати не визнавала спеціально 
пристосованих для дітей творів, називали таке читання „кисло-солодким сосюканням”, прагнула хоро-
шими книжками розвивати „дитино-людині” смак  [6:84]. 

Хто зна, можливо, саме завдяки такій організації першої, ранньої лектури Леся активно розвивається 
як читачка, зі сформованими творчими і (як це не дивно!) – науковими інтересами... Уявляється, що з 
читання  тих міфів зародився у Лесі  інтерес до історії, до грецької та іноземних сучасних мов, до анти-
чної культури узагалі. Вплив сербських народних дум був такий сильний, що діти починали гратися у 
вигадані події, героїчні ігри. Казки, оповідання різних українських авторів – їх діти знали мало не всі 
напамять. У 6 років Леся охоче декламує „Русалку” А.Міцкевича, читає з братом „Пана Твардовського”. 

За аналізом К.Квітки, освіта у класичному стилі чимала була у Лесі Українки з дитячих літ. „Настоя-
щим письменником” і „своїм учителем” вважала Леся Куліша, казала, що в дитячі літа до самого пізньо-
го періоду „ніхто не мав на неї такого впливу, як читання Куліша”. Другим своїм учителем вважала 
М.Старицького [6:227]. Мимоволі напрошується „паралель”: своїм учителем називав Іван Франко батька 
Якова Франка – стільки почерпнув малий Івась у кузні батька-коваля, - пісень, розповідей, легенд! 

Інтерес до книжки, зронений у дитячу душу у звягельській домівці, не згасав ніколи. До кінця своїх 
днів у спогадах К.Квітки, Леся тішилася рідкісною і „спеціально їй  інтересною книжкою” дитячою раді-
стю. 

Через книжку („без різних реверансів” та „хороших манер”), мову та пісню Косачі намагаються дати 
дітям хороше виховання, прищепити їм чуття належності до свого народу, розвинути інтерес до його 
культури. Дарма що на Косачів ідуть доноси. 

Завдяки старанням батька та „любої мамочки у Лесину свідомість вростало кожне слово, почуте від 
оточуючих ще у „любому Звягелі” – так єдналася з рідною землею і рідним народом, вбирала мовно-
духовну енергію волинсько-поліського краю. Як зізнається сама Леся, мала вона „надзвичайну пам’ять 
на обличчя та місцевості, які бачила ще в дитячих літах”, добре пам’ятаєм дядька, дядину (Драгомано-
вих), дарма, що  мала всього шість літ”, коли їх бачила у Звягелі [ 2:10:125]. Таку ж чіпку і тривку 
пам’ять мала до мов, засвоювала їх з природних джерел. Російську мову вбирала і з уст няні-росіянки в 
короткий період, коли мати тяжко занедужала, і з читань вголос батьком текстів Некрасова, Салтикова-
Щедріна, до польської (можна догадатись) призвичаїлася, коли у меншої сестри Ольги була няня-полька. 
У природному звучанні пізніше, коли доля гнала “на штири  вітри, засвоювала болгарську, італійську, 
іспанську, вслухалася у мову єгиптян… 

Так само добре пам’ятала майбутня авторка розповіді, легенди, почуті від людей у Звягелі, у селі Жа-
бориці над Случем (тепер – с.Заріччя Баранівського р-ну). “Як гарно, як вільно жилось нам у тому Ново-
град-Волинську! ” – згадує літо 1975 року двоюрідна сестра Лесі Лідія Драгоманова – Шишманова. Роз-
повідаючи про поїздки на возі у ліс, про полювання, додає: “Леся тим часом сиділа і плела віночки з кві-
ток та жита  та співала вже трошки зі мною та мамою своєю українських пісень” [ 6: 416 ]. Серед інших 
пісень Драгоманова-Шишманова згадує і пісню “Звягельські люди”, яку Леся пам’ятала усе життя. 

Особливо багато вражень винесли діти з села Жабориці над Случем. Тоді Леся запам’ятала багато та-
мтешніх повір’їв, звичаїв, народних пісень, материних розповідей про мавок. Дивовижно обізветься той 
образ Мавки, ті повір’я, легенди у “Лісовій пісні”, створеній в останній рік життя авторки! 

Тихенька, зосереджена Леся любить співати. Вона “подовгу співає з сестриною мамкою Мотрею Дя-
ченко з Миропілля ( тепер селище Миропіль Дзержинського району), але ще не може вірно співати”, – у 
спогадах сестри [6:31-42]. “Пам’ятаю, як я ще зовсім мала була, - розказує Ольга, - мама чи сама Леся 
заспіває якусь пісню, чи розкаже якусь книжечку, чи  придибашку або приповістку, або щось вишиває 
Леся та й каже: цю пісню співала Мотря, а цю Килина, а це розказувала баба Коржицька (все то люди зі 
Звягеля чи Звягельщини, відомі мені з оповідань старших), а це взірець “маминих узорів”, тобто з тієї 
збірки народних орнаментів, що наша мама збирала на Звягельщині і впорядковувала до друку, як Леся 
була ще зовсім маленькою... Побачить Леся на малюнку церковцю з “опасанням” старовинної українсь-
кої архітектури, знов гукає: “А отака  церковця стояла у Звягелі над Случем” [ 6:36]. 
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Те, що Леся пам‘ятала почуті ще в дитинстві народні пісні, підтверджує К.Квітка. Багато їх записав 
він саме з її голосу. У передмові до збірника “Дитячі ігри, пісні й казки з Ковельщини, Лущини і Звяге-
льщини на Волині. Зібрала Л.Косач. Голос записав К.Квітка” про спосіб збирання говориться: “Матеріа-
ли сі… не було записано від якоїсь одної людини з народу, вони збиралися довго в пам’яті моїй; мало не 
всі я їх знаю, як-то кажуть, “Зроду”, перейнявши їх ще дитиною від сільських дітей…” [ 6:249]. У перед-
мові до книги “Народні мелодії з голосу Лесі Українки (ч.1- 1917 р.) ” К.Квітка пише, що Леся за-
пам‘ятала “зовсім малою, либонь п‘ятилітньою дитиною, деякі весняні танкові пісні, і то був несвідомий 
початок її чинності. Леся переймала ці пісні від люду свого рідного і коханого волинського краю в дитячі 
літа і в ранній молодості” [5:12]. Серед опублікованих фольклорних записів (матеріалів) Лесі Українки – 
до 120-зі Звягельського повіту. Це дитячі ігри, Великодні та Різдвяні пісні, казки, веснянки, щедрівки, 
весільні, заручальні пісні, пісні на хрестини, козацькі та купальські пісні… Пісні з Жабориці, Звягеля, 
Яроня (Яруня), Миропілля, Любара… 

Народна пісня, народне слово могутньо впливали на формування поетичного генію Лесі Українки. 
“Для поетичної вдачі і музикальності українського народу дуже характерним є факт, - писав Ф.Колесса, - 
що саме три найвизначніші українські поети, типові представники української психіки  - Тарас Шевчен-
ко, Іван Франко та Леся Українка,- були великими любителями та неабиякими знавцями української на-
родної поезії і музики і самі знали та любили співати сотні українських народних пісень, вплив яких по-
значився на формуванні та змісті їх поетичних творів” [ 6:332]. 

Зі звягельських часів лишилася в пам‘яті Лесі тітка Єля (Олена Антонівна Косач) – саме на неї та на 
Є.І.Драгоманову було залишено дітей, коли батьки вирушили за кордон, до Парижа. Тітка запам’яталася 
як енергійна, добра і справедлива людина. “До того її пробування з малою Лесею, - розказує Ольга, - сто-
сується Лесин вірш “Забуті слова”, написаний 9.12.1900 р.”[6:48]. Якраз тоді О.А. Косач відбувала за-
слання в Тобольську. Отже, і цей текст є яскравим відблиском дитячих вражень аж надто вразливої до 
всього хорошого з самого малку Лариси Косач – Лесі Українки! 

Це ті враження, які, користуючися словами К.Квітки, можна назвати “несвідомим початком” її поети-
чної “чинності”… 

Забуті слова 
То вже давно було. Мені сім літ минало, 
а їй, либонь, минуло двадцять літ. 
Сиділи ми в садку, там саме зацвітало, 
і сипався з каштанів білий цвіт. 
 
Вона не бавила мене і не учила, 
я кидала і забавки, й книжки, 
щоб тільки з нею буть, вона уміла 
єдину забавку – плести вінки. 
 
Я подавала їй квітки, і листя, й трави 
і з рук її не зводила очей. 
Здавалося, вона плела не для забави, 
а щоб зробить оправу для речей. 
 
В її речах слова котились, наче хвилі, 
мов сльози по її замучених братах, 
в вінку, здавалось, блідли квіти білі, 
і в‘янули слова журливі на устах. 

 
То знов зривалися слова палкі, ворожі, 
мов грізні вироки всім тим, що кров лили, 
в вінку палали кров’ю дикі рожі, 
слова, мов квіти ярії цвіли. 
 
Шумів зелений лист, а голос той коханий 
про волю золоту співав мені, - 
в вінку мінився злотом ряст весняний, 
і золотим дощем лились пісні… 
 
То вже давно було. Давно пора минула 
таких червоних необачних слів; 
либонь, вона й сама про них забула – 
хто дбає про вінки, що замолоду плів? 
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І я забула їх, не пригадаю й слова 
з тих наших довгих запальних розмов, 
а тільки барва їх, мелодія раптова 
тепер, як і тоді, мені бунтує кров. 
 
І та мелодія не може заніміти: 
не раз, як тільки лист од вітру зашумить 
чи блиснуть проти сонця ярі квіти, 
вона зненацька в думці забринить. 
 
Неначе хто її поставив на сторожі, 
щоб душу кождий час будить від сна, 
щоб не заглухли в серці дикі рожі, 
поки нова не зацвіте весна [ 2:1:186]. 
 

Початкову освіту збагачувало  знайомство  з народним мистецтвом. Не тільки плести вінки, але й ви-
конувати найрізноманітніші українські стародавні та сучасні вишиванки  учила Лесю тьотя Єля. Як най-
кращі речі берегла дівчинка подаровані нитнички й гольника. З наймолодшого віку спостерігала, як зби-
рала народні узори мама, як перемальовувала їх, ладнуючи до друку. Чи ж дивина, що Леся Українка 
добре розумілася на них, сама артистично виконувала, цікавилася національними вишивками? 

До усіх мистецтв додавалося музичне. Коли Лесі було 5 “ з чимось” рочків, Ольга Петрівна купила їй 
рояль, що був власністю Л.М.Драгоманової. Саме до того рояля, яким дуже дорожили у сім’ї, звертається 
поетка (”До мого фортепіано”) у хвилини сумні, нерозважливі. 

Нарешті, не можна обминути того факту, що до початкового виховання дітей Косачів природно при-
лучилася бабуня, “ милая бабушка” Є.І.Драгоманова. Час від часу бабуня прибуває до Звягеля, Леся по-
ривалася в усьому допомогти їй, і батько жартував, що Леся скоро й бабуню переважить, така з неї хо-
роша господиня. Саме бабуні належить ідея навчання Лесі у Гадяцькій прогімназії. 

Та через недугу Леся так і не зазнала шкільної освіти. 
Отже, початкову освіту Леся здобула в домашніх умовах і ця освіта, виразно гуманітарного спряму-

вання, потужно впливала на подальше самостійне, навчання “самотужки”. Основою цієї освіти була усна 
народна творчість, рідна мова, ретельно засвоювана не з граматики, а з природних джерел. Характерно, 
що усну народну творчість як пропедевтику багатьох шкільних курсів – мови, історії, літератури, музич-
ної творчості, – розглядав Іван Франко. 

Українська мова, культура стане головною турботою Лесі Українки, - цього живого символу України. 
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Отображены  способы организации и содержание начального образования Леси Украинки в домашних 
условиях (Звягельский период жизни: 13.02.1871 г. – раннее лето 1979 г.), раскрыта роль родного языка 

как основы обучения и воспитания 

Bondarchuk L.I. Elementary Education of Lesya Ukraїnka. 

The article contains the author’s views on the way of conducting Lesya Ukra їnka's elementary education in the 
family during her life in Zviagel (18.02.1981 – early summer 1879). Significance of the mother tongue as a basis 

of Lesya Ukraїnka’s education has been revealed. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

В статті аналізується педагогічна тема творчості Лесі Українки, яка сприяє справі виховання та на-
вчання дітей та молоді, поглибленому засвоєнню спадщини великої письменниці, підвищенню якості гу-

манітарної освіти, її наукового рівня, інтересам сучасної національної школи. 

Талант Лесі Українки поєднав пристрасть Прометея, мудрість філософа і хист художника-майстра. 
Вона виявила творче обдарування у багатьох різновидах праці, ім’я поетеси овіяне особливою всенарод-
ною любов’ю. На жаль, Леся Українка не залишила нам розгорнутого і систематичного викладу своїх 
педагогічних думок, проте освітньо-виховна діяльність великої письменниці розвивалася за продумани-
ми педагогічними принципами, що випереджали ряд навчально-виховних теорій свого часу. 

Леся Українка піддала ретельному аналізові стан освіти та школи свого часу, розвинула ряд важливих 
положень про виховання всебічно розвинених, вольових людей, показала всю неспроможність офіційних 
канонів у вихованні і віддавала перевагу демократичній, глибоко народній функціональній системі на-
вчання і виховання. 

Видатна поетеса обстоювала рідну культуру, рідну мову, національні традиції у вихованні і всі вихо-
вні проблеми вона розв’язула в світлі завдань громадянського виховання. Думки Лесі Українки про на-
родну освіту не можна відокремити від усієї системи її поглядів і переконань. 

З самого раннього дитинства Леся Українка цікавилася питаннями освіти і культури, навчально-
педагогічною літературою. Крім того, що вона склала збірник “Дитячі ігри, пісні та казки Ковельського, 
Луцького і Новоград-Волинського повітів Волинської губернії (1902 р.), написала збірник “Народні ме-
лодії з голосу Лесі Українки” (виданий її чоловіком К. Квіткою в 1917-1918 рр.), вона ще 19-річною дів-
чиною написала підручник. 

Педагогічні нахили поетеси та брак якісних підручників наштовхнули її на думку написати для мен-
шої сестри підручник стародавньої історії східних народів. В 1891 р. книжка на 15 друкованих аркушів 
була закінчена. Та роботу над підручником Леся Українка вважала незавершеною. Тільки в останні роки 
життя вона дала згоду на друкування цього підручника. 

У підручнику письменниця повсякчас спрямовує думку читача на роздуми про долю свого народу,  
зіставляючи минуле життя із сучасним. Стародавня історія східних народів пройнята повагою до трудя-
щих, співчуттям до її визвольної боротьби, гнівом проти поневолення. 

У 90-х роках ХІХ ст., коли розгорнулася запекла боротьба капіталістичних держав за колонії, це зву-
чало дуже по-сучасному, допомагало читачеві зорієнтуватися в політичній ситуації. 

Підручник “Стародавня історія східних народів” є яскравим свідченням глибокої обізнаності Лесі 
Українки з історією багатьох народів. 

Михайло Павлик  зазначав, що на свій вік вона була геніальною жінкою,  в кожнім її слові він бачив 
розум та глибоке розуміння поезії, освіти та людського життя [1:29] . 

В питаннях освіти Лесю Українку турбував напрямок діяльності царських чиновників, що забороняли 
організацію шкіл для народу. Як і всі українські просвітителі-гуманісти, вона критикує систему освіти, 
яка не забезпечує навчання усіх дітей трудящих. 

У статті “Голос однієї російської ув’язненої”, характеризуючи царську Росію, вона писала, що ця кра-
їна нагадує необмежену розмірами Бастилію, для тих, хто любить волю, Батьківщину, народ. В ній па-
нують голод, неосвіченість, злодійство, лицемірство. 

Істиний стан школи того часу Леся Українка розкрила в нарисі “Школа”, опублікованому в журналі 
“Народ” 1895 року. У 1891 році поетеса відвідала свою подругу Маню Биковську, яка вчителювала у во-
линському селі Піддубці біля Луцька. Там вона побачила надзвичайно важкі умови педагога, злиденні 
обставини, в яких навчалися діти. Про все це Леся Українка розповіла в своєму нарисі-образку. 

Вона виступила проти злочинної політики царизму, спрямованої на обмежування бюджетних асигну-
вань для народних шкіл, на пригнічення вчителів та учнів. 

Письменниця показує запустіння початкової школи на Волині, нестерпні злидні вчительки цієї шко-
ли, невелике приміщення, відсутність елементарних умов, низький рівень підручників, невеликий термін 
навчання, тяжкі умови проживання вчителів. 

Змальована у творі школа знаходиться в занедбаному стані, про що свідчить її інтер’єр: з класної кім-
нати пахло сирістю, сама кімната “була з нерівною земляною підлогою, стіни всі в тріщинах” [2:10:273].  
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Школа була під владою священика, який не був зацікавлений у тому, щоб селянські діти одержали 
належну освіту. Навчальних програм у вчительки немає. За короткий час, протягом якого діти ходять до 
школи, вони ледве вивчаються читати і писати без великих помилок. Багато часу займає навчання церко-
вному співу. У школі вкрай мало підручників. Бібліотека для позакласного читання складається лише з 
церковних книг. Забороненими (мабуть, попом) були книги: “Рідне слово” К.Д. Ушинського, хрестоматія 
Й.І. Паульсона, видання “Посередник”, хоча насправді ці книги схвалені Комітетом грамотності. 

Становище вчительки злиденне. Вона проживає через стіну від класної кімнати. У її помешканні голі 
стіни, потріскана стеля й піч, лавка, стіл. За свою працю вчителька одержує мізерну плату, яку збирає їй з 
сільської общини священик. 

Критикувала Леся Українка гостро й тогочасні  середні школи, в яких процвітали муштра і зубріння. 
Вона писала, що їй доводиться товкти з братом відмінювання і дієвідмінювання латинської мови всю 
зиму і всю весну, а більше всього тепер перед іспитами, бо іспити з латинської мови були навіть склад-
ніші, ніж з математики. 

“Я що далі, то більше впевнююся, – продовжує вона в листі до М.П. Драгоманова 30 серпня 1892 р., – 
як то добре, що мама не віддала мене в гімназію, бо гімназія хоч би не зломила мене, то все-таки пригні-
тила б” [2:10:164]. 

З великою радістю Леся Українка вітала рух протесту учнівської молоді проти закостенілої системи 
навчання, що панували в середніх навчальних закладах того часу. Високо цінуючи розумові здібності 
народу, вона писала: “Я думаю, що наші  люди від природи дуже розумні, бо їх навіть волинські школи 
не можуть дурними зробити, а для цього немало витрачено зусиль” [2:10:162]. 

З демократичної позиції розглядала Леся Українка роль учителя народної школи, який повинен вихо-
вувати молодь, надихати її на чесні, хороші справи. Про ідеал вчителя вона пише в листах до вчительки 
Антоніни Семенівни Макарової. Так, у листі з Києва від 23 січня 1894 року письменниця турбується про 
долю талановитої вчительки, якій за роботою зовсім ннколи жити для себе. 

“Уже одно то, что в школе есть человек неплохой, не черствая педантка, и притом честная, есть бо-
льшая польза для детей”, - зазначала Леся Українка [2: 10:272]. 

У листі виразно відчувається повага до благородної праці вчительки, яка просить поетесу бути її учи-
телем життя. Вона обіцяє Антоніні Семенівні допомогти наблизитися до ідеалу служіння людям. 

Ідеал кращого вчителя Леся Українка показала в образі героя-патріота Антея (“Оргія”), який говорив 
своїм учням, що після закінчення школи треба ще багато вчитися в житті, багато читати книжок, проби-
вати собі шлях в науку, ніколи не зазнаватися, не зупинятися на досягнутих успіхах, завжди продовжува-
ти вдосконалювати себе. Народним вчителям вона відводила важливу роль у суспільстві і водночас ста-
вила до них великі вимоги: “Якщо вчитель … добрий, освічений, то й учні знають те, що потрібно зна-
ти…”[2:6:174]. 

В деяких своїх творах Леся Українка порушила важливі соціально-педагогічні проблеми. Мету ро-
динного виховання письменниця вбачала у формуванні людини-борця. В оповіданні “Помилка” вона 
пише, що досягнути цієї мети можна тільки розвиваючи природні нахили дитини. Весь уклад сім’ї Коса-
чів був спрямований на те, щоб діти краще розуміли красу рідного краю, його традиції, звичаї, не соро-
милися працювати і любили працю. 

Праця і трудове виховання молоді займають чільне місце в діяльності Лариси Петрівни. Вона була 
сама зразком невтомного трудівника. Долаючи хворобу, Леся Українка до останніх днів не припиняла 
творчу роботу й  все її життя було безкінечною працею і боротьбою. 

У повісті “Над морем”, в оповіданні “Дружба” Леся Українка показала, що з сімей бідних, трудолю-
бивих людей виходять чесні, гідні громадяни, а з сімей забезпечених, де праця не стоїть на почесному 
місці у вихованні, наповнюють суспільство нікому не потрібні, а часто шкідливі для оточуючих людей 
моральні пустоцвіти.  

Леся Українка також займалася питанням освіти дорослих, наполягаючи на організації колективних 
читань для народу. З цією метою нею був складений каталог видань для таких читань. Особливе місце 
тут відводилось популярним брошурам, які правдиво висвітлювали вітчизняну й світову історію, давали 
істинну уяву про найважливіші соціально-політичні проблеми. 

Лесю Українку можна вважати  однією з кращих дитячих письменниць того часу. Їй були чужі низь-
копробні, докучливі твори для дітей, які викликали в малого читача нудьгу й огиду до прекрасного, при-
вчали до ситого міщанського життя. У дитячих творах письменниця майстерна й оригінальна, як і в усій 
своїй творчості. Використання народно-поетичних образів, розумне тлумачення філософських понять, 
педагогічний такт і основне - виховання любові і поваги до рідного народу і природи - ось найбільш цін-
не в творчості Лесі Українки для дітей. 
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Серед творів, які написані спеціально для дітей і про дітей, дві прозові казки – “Лелія” і “Біда на-
вчить”, вірші “Вишеньки” і “Колискова”, цикл “У дитячому крузі”, спеціальний збірник “Дитячі ігри, 
пісні, казки…”. 

Педагогічні погляди Лесі Українки стали значним внеском у становлення українського шкільництва, 
в теорію і практику навчання та виховання дітей і молоді, відіграли певну роль у розвитку світової педа-
гогічної думки. 
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Березюк Е.С. Педагогические взгляды Леси Украинки. 

В статье проанализирована педагогическая тема в творчестве Леси Украинки, что способствует делу 
воспитания и обучения детей и молодёжи, более углубленному усвоению наследия  великой писательни-
цы, улучшению качества гуманитарного образования, его научному уровню, интересам современной на-

циональной школы. 

Bereziuk O.S. Pedagogical Views of Lesya Ukra їnka. 

The article deals with the pedagogical topics in the works of Lesya Ukra їnka which contribute to the problem of 
educating children and the youth in order to extend their knowledge of the great writer's literary heritage. 
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ОЦІННІ НАЗВИ ОСІБ У ”ЛІСОВІЙ ПІСНІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ: ЕСТЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Стаття присвячена дослідженню естетичного аспекту оцінних назв осіб у ”Лісовій пісні” Лесі Україн-
ки 

В останні десятиліття особливо загострилась увага дослідників до естетичної ваги слова в художньо-
му творі, до естетичної функції мови в цілому як специфічної ознаки художньо-образного мислення і 
мовлення. Це зумовлено насамперед певним підходом до аналізу художніх текстів, одним із принципів 
якого є виявлення органічного зв'язку між тим, що зображено в творі і як зображено. Адже ідейний зміст 
будь-якого твору виражається в образній системі, яка виступає формою цього змісту, тоді як формою 
образів є поетичне мовлення, яке в свою чергу є сферою естетичного функціонування мови. На сьогодні 
в Україні ще бракує таких праць, де б всебічно і ґрунтовно розглядалися проблеми естетики слова як у 
теоретичному, так і в практичному планах. З огляду на це, тема, що передбачає дослідження  естетичного 
аспекту однієї з груп лексики на матеріалі “Лісової пісні” Лесі Українки, є актуальною. 

 В органічному поєднанні реалізму з романтизмом, психологізму з ліризмом, котре робить своєрідним 
стиль Лесі Українки, вбачають науковці високу художню майстерність поетеси. Зразком такого талано-
витого поєднання стала драма-феєрія “Лісова пісня”. Мистецтво композиції цього твору полягає у тон-
кому переплетенні фантастики зі світом реальним, в особливій участі природи у розвитку драматичної 
дії. Ніхто в україніській літературі до Лесі Українки, як стверджують дослідники її творчості, не підніс 
національних фольклорних міфічних образів до рівня такого філософського узагальнення, як це зробила 
поетеса  у своїй драмі. 

Крім того, у “Лісовій пісні” Лесі Українка досягла вершин поетичної майстерності. Вона використо-
вує найрізноманітніші ритми, в п’єсі є багато ліричних віршів, у репліках героїв знаходимо чимало при-
слів’їв, приказок, та чи не найбільше вражає драма своїм лексичним багатством. 

Лексичні особливості є одними з визначників змісту й естетичного спрямування творів Лесі Україн-
ки. У “Лісовій пісні” поетеса вміло використовує різні групи лексики, помітне місце серед яких займа-
ють оцінні назви осіб, що й стали об’єктом наших спостережень, наприклад: неборак, сиротина, невіль-
ниця, приблуда, накидач, помітниця, баламут, п’яниця, поштурховисько, жебрачка та інші. Лексеми, що 
складають цю групу, об'єднує обов’язковий компонент оцінної характеристики особи.  

Згаданий лексичний пласт постійно перебуває в центрі уваги багатьох вчених, відомі спроби класифі-
кації таких назв (Р.Керста, С.Панцьо, Н.Мігіріна). Нашим завданням було виявити подібні лексеми у “Лі-
совій пісні”, певною мірою систематизувати їх та простежити, яку естетичну функцію вони виконують.  

Відомо, що лексичний склад творів завжди пов'язаний з їх тематикою і жанром. У центрі  уваги дра-
ми-феєрії перебуває людина з її силою і слабкістю, з її переживаннями і стражданнями, обумовленими 
тяжкою соціальною дійсністю, з її мріями про вільне щасливе життя. Взявши з народної міфології образи 
Мавки, Русалок, Перелесника та інших фантастичних істот, Леся Українка змальовує їх настільки реаліс-
тично, що ні на хвилинку не сумніваєшся в правдивості зображуваних подій. Її “казкові істоти», як і лю-
ди, живуть своїм життям – кохають і зраджують, творять добро і зло, прагнуть духовної свободи. Тому 
використані поетесою оцінні лексеми на позначення осіб однаковою мірою стосуються як образів людей, 
так і міфічних образів. За допомогою подібних назв авторка виражає своє ставлення до створених нею 
образів, змальованих картин тощо. 

Симпатії Лесі Українки на боці людей добрих, правдолюбних, справедливих. З осудом ставиться вона 
до таких рис людської вдачі, як зажерливість, безсердечність, дріб’язковість і под., тому послідовно за-
суджує їх у своїх героїв. З цією метою широко використовує оцінну лексику на позначення осіб. Подібні 
назви, окрім того, що називають якийсь елемент дійсності (особу), також виражають певне ставлення до 
нього, його оцінку [1: 9]. 

У межах таких назв  послідовно вирізняють позитивно- і негативнооцінні лексеми. Якщо перші з них 
характеризуються позитивним забарвленням і містять відтінки захоплення, схвалення, співчуття, то 
останні, навпаки, наділені яскраво вираженим негативним забарвленням і мають відтінки осуду, зневаги, 
презирства [2:5]. 

У драмі однаковою мірою представлені і позитивно-, і негативнооцінні, або, як їх ще називають, 
оцінно-марковані назви [3:9]. Позитивно забарвлені лексеми такі, як сирітка, любка, любчик, друг, при-
ятель, коханок і под., - Леся Українка вживає насамперед у стосунку до Мавки, дядька Лева, рідше Лу-
каша, негативно забарвлені на зразок нехлюя, ледащо, нездарисько, відьма, злидень, мара, упириця та ін. – 
у відношенні до Килини, матері Лукаша, Перелесника. Наприклад: 
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Мавка (про дядька Лева) 
Ой, як же плаче серце по тобі, 
єдиний друже мій! [4:229] 

або: Мати (про Килину) 
Якби ж я знала, що вона така 
нехлюя, некукібниця!..[4:238] 
Щодо позитивних персонажів, то негативно забарвлена лексика на їх адресу теж лунає, але, як прави-

ло, з уст негативних героїв як засіб їх кваліфікації. Наприклад: 
Мати (до Мавки) 

Нездарисько! Нехтолице! Ледащо! [4:212] 
Характерно, що авторка акцентує увагу передусім на внутрішньому світі персонажів і нерідко “забу-

ває” про їх зовнішність.  Тому частіше використовує оцінні назви осіб, що відбивають риси характеру 
людини, її вдачу, особливості поведінки тощо, рідше – назви на позначення зовнішніх ознак: 

Килина (про Лукаша) 
Втопила ж я головоньку навіки 
За сим п’яницею! [4:236] 

або: Килина (про Мавку) 
Таж мали 
отут якусь задрипанку! [4:232] 
Більшість виявлених лексем є зразками власне оцінних назв [5:25]. Вони, як правило, однозначні, а 

компонент оцінки настільки очевидний, що не дозволяє  вживати слова в інших значеннях. Це стосується 
насамперед таких лексем, як помічниця, сирітка, пройдисвіт, дурень, нехлюя, розбійник і деяких ін.: 

Мати (про Мавку!) 
Бо та “помічниця” вже скалічіла [4:  213]. 
 Проте в п’єсі досить часто трапляються й емотивно-оцінні назви [5:25], які в прямому значенні здебі-

льшого перебувають поза сферою оцінності, зате в переносному наділяються яскравим оцінним забарв-
ленням і відзначаються посиленням естетичної функції, прикладами таких назв є: надія, рибонька, голуб-
ка, доля, біда, мара, відьма, гадюка, вжиті у стосунку до особи. Напр.: 

Мавка (про Лукаша) 
Зникай, Маро! Іде моя надія! [4:225] 

або: Мати (про Килину) 
Який би чоловік з тобою всидів? 
Бідо напрасна! [4:223]. 
Характеризуючись функціональною єдністю, однорідними семантико-стилістичними особливостями, 

позитивно і негативно забарвлені назви розрізняються інтенсивністю вираження оцінної експресії. Порі-
вняй: 

Лукаш (до Мавки) 
Та що ти, дівчино? Чи я розбійник? [4:174] 

і Мати (Килину) 
Ой, синоньку! Ой, що ж я набідилась 
з отею відьмою! [4:238] 
 Широко використовує Леся Українка також оцінні назви, утворені за допомогою суфіксів 

суб’єктивної оцінки. У п’єсі такі лексеми характеризуються здебільшого позитивнооцінним значенням, 
рідше – негативним. Так, до позитивно забарвлених відносимо більшість назв осіб за родинними стосун-
ками таких, як: матуся, дідусь, сестронька, братик, донечка, дитинка та багато інших. Прикладами не-
гативно забарвлених лексем є свекрушисько, дітиська та деякі інші. Порівняй: 

Лісовик (до Мавки) 
Ти, донечко? [4:226].  

і   Килина (до матері): 
Он чоловіка десь повітря носить, 
а ти бідуй з свекрушиськом проклятим, -  
ні жінка, ні вдова – якась покидька [4:223]. 
Відомо, що на значення позитивної чи негативної оцінки може впливати семантика мотивуючих ос-

нов. Зокрема, позитивно-оцінні назви утворюються насамперед від слів з позитивним значенням (сиріт-
ка, сиротинка, сиротята) і навпаки (нездарисько, поштурховисько, верисько). Крім того, оцінна лексика 
має свою специфіку. Наприклад, у драмі виявлено чимало слів, утворених від позитивно забарвлених 
основ за допомогою позитивних суфіксів, ужитих з негативним значенням. Так, як іронічні використо-
вуються лексеми: рибонька, любчик, дядинуся, невісточка, тітонька та ін. 

Килина (до Лукаша): 
Тягався, волочився, лихо знає, 
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де, по яких світах, та й ”не  питай”! 
Ой любчику, не тра мені й питати...[4:235] 
Специфіка іронії при цьому, на думку О.О.Тараненка, полягає в тому, що погане уявляється як гарне, 

негативне – як позитивне, погроза – як ласка [6:109].  
Помітне місце у досліджуваному матеріалі займають оцінні назви осіб, виражені субстантивованими 

прикметниками і вжиті авторкою з певною стилістичною метою: коханий, миленький, любий, мудрий, 
хороший, робітний. За допомогою подібних найменувань Леся Українка намагається передати щирість 
почуттів Мавки до Лукаша, що символізує красу духовного життя людини: 

Мавка (до Лукаша) 
То не треба, милий! 
Не треба, любий! Я не буду, щастя, 
не буду прислухатися, хороший! 
Я буду пестити, моє кохання! [4:193]. 
Як неперевершений знавець української мови, поетеса свідома у доборі її виражальних засобів. Зок-

рема, вміло використовує синонімічне (служебка, зарібниця, наймичка, жебрачка) і фраземне (такої 
матері такий і син) багатство української мови, порівняння (Мавка (про Килину “ся жінка хижа, наче 
рись,.. вона лукава, як видра”[4:215]), епітети (дитино бідна, мій щирий приятель) тощо.  

Помітною особливістю синтаксичного функціонування згаданих назв є використання їх з оцінною 
функцією у ролі прикладок (сиротята-потерчата, вербиченько-матусенько, дочка-небіжка), звертань 
(“Не руш, коханий”...[4:205]), частини іменного складеного присудка (“Тепер я мудрий став” [4:243]) і 
таке інше. 

Дослідження естетичного аспекту оцінних назв осіб у “Лісовій пісні” Лесі Українки дозволило нам 
краще зрозуміти й осмислити і грані таланту поетеси, і зображені в її творі події та персонажі. Майстерне 
використання нею зазначеної групи лексики є однією з тих рис поетичного стилю Лесі Українки, що зу-
мовлюють силу і красу її безсмертного твору. Слова з оцінним значенням надають мові образності, екс-
пресивності, емоційної насиченості, українського національного колориту, посилюють вплив поетичного 
слова на читача. 
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Вильчинская Т.Ф. Оценочные названия лица у “Лесной песне” Леси Украинки: эстетический 
аспект.  

Исследование посвящено актуальной проблеме изучения оценочных названий лица в художественном 
тексте. В работе анализируется эстетический аспект исследуемой группы лексики на материале ”Ле-

сной песни”Леси Украинки. 

Vilchynska T.F. Evaluative Personal Names in “The Forest Song”  by Lesya Ukra їnka. 

The article deals with the topic problem of the investigation of evaluative personal names in the literary text. The 
work gives the analisys of the aesthetic aspect of the given group of lexics from “TheForest Song” by 

Lesya Ukraїnka. 
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НАЗВИ ОДЯГУ ТА ВЗУТТЯ У КОНТЕКСТІ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ 
(на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”) 

У статті проаналізовані з точки зору етимології та поширення у східнослов’янських мовах назви одягу і 
взуття, використані Лесею Українкою в драмі-феєрії “Лісова пісня”  

Назви одягу та взуття – один з найдавніших шарів лексики. Адже номени на позначення цих реалій 
побуту і самі предмети супроводжують людину від народження до смерті, значною мірою залежать від 
географічно-кліматичних умов, часу і способу використання, пов’язані з історією розвитку народу, свід-
чать про його естетичні смаки й уподобання. 

Використання значної кількості номенів на позначення одягу та взуття селянина Волинського Полісся 
свідчить про обізнаність Лесі Українки з життям населення цієї території (ці знання почерпнула поетеса 
ще в ранньому дитинстві, коли слухала багато переказів про лісових мешканців, коли спілкувалася з се-
лянами різного віку), про усвідомлення його звичаїв, традицій, про знання побуту селян. Збереження на-
зв на позначення реалій побуту являє  значну цінність, оскільки ТГЛ одягу та взуття зображеної в драмі-
феєрії  території є об’єктом нашого дослідження. 

Назви одягу і взуття, використані Лесею Українкою у драмі, можна об’єднати в ряд лексико-
семантичних груп (пропонується класифікація одягу за основним призначенням його компонентів по-
кривати певну частину людського тіла, у деяких випадках – за статтю користувача): 

1) загальні назви одягу, номени на позначення сукупності речей, якими покриває своє тіло людина: 
одежа, полотняна одежа, одіж; 

2) загальні назви святкового одягу: шати, вбрання, убрання, златоглави, кармазини; 
3) загальні назви старого одягу: манаття, лахміття, жебрацькі шмати; 
4) загальні назви білизни: хустя; 
5) назви головних уборів: 

а) чоловічі: шапка, волохата шапка з куниці, шапка з вовчого хутра, бриль; 
б) жіночі: хустка, намітка, серпанок;  
в) дівочі: вінок, вінець, вінок з волошок, вінок рутвяний, вінок перловий, вінок зоряний; 

6) назви сорочок: сорочка, біленька сорочечка, сорочка з десятки, сорочка густо натикана, додільна 
сорочка; 

7) назви плечового одягу: 
а) номени на позначення одежі, яку носять під верхнім одягом: сукня; 
б) назви верхнього одягу: плащ, кирея, ясно-сива, майже біла свита; 

8) назви поясного одягу: 
а) чоловічого: пояс, ремінець; 
б) жіночого: крайка, фартух, фартух із димки, зафалдований фартух з димки, спідниця з набиван-

ки, бурячкова спідниця, дрібно та рівно зафалдована; 
9) назви взуття: черевички, постоли; 
10) назви елементів, деталей одягу: комір, чохли, пазуха, торочки. 
Зупинимося на аналізі загальних назв одягу та номенів на позначення головних уборів 
Лексема о'дежа із семантикою ‘сукупність речей, якими покриває своє тіло людина’ є літературною 

нормою української мови. Вона переважає для найменування одягу взагалі у досліджуваних нами волин. 
та поліс. говірках порівняно з назвою 'одяг. Лексема о'дежа та її варіанти відомі  у говорах усіх східно-
слов’янських мов [див.: 1:9; 2:20; 3:92; 4:67; 5:ІІ:к.153; 6:300; 7:44; 8:I:59; 9:III: 244; 10:152; 8:III:257; 
10:47; 1:151; 12:159; 13:83; 14:II:650; 15:35; [16: XXIII:100], що свідчать про її спільносхіднослов’янський 
характер. Номен одіж фіксується у досліджуваних нами говірках спорадично, відомий у ряді говірок 
української мови (пор. прикарп. 'одіж  [4:67], бойк. 'одіж, 'одіч [17:II:16], гуцул. 'одіж [18:34], закарп. 
'одіж [5:ІІ:153]). Обидві лексеми пов’язані з псл. *odevati ‘класти на себе’. Аналітична назва полотняна 
одежа вказує на матеріал виготовлення – полотно, адже переважно весь одяг на Поліссі виготовлявся з 
домотканого полотна. 

Лексема 'шати на позначення дорогого одягу відома у говірках укр. та блр. мов, зокрема наддністр. 
'шати [19:326], волин. 'шати [20:65], середньогорин. 'шати [ 21:16], закарп. 'шатя ‘одяг взагалі’ 
[5:ІІ:к.153], блр. 'шаты [22:76]. Слово зафіксоване у словниках російської мови: 'шата ’плащ, верхній 
одяг’ [23:III:1583; 14:IV:623]. Це давнє спільнослов’янське запозичення з германських мов і походить від 
герм. * hetaz та близьких германських варіантів [24:IV:412], фіксується у пам’ятках з XVIст. [25:72], 
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Очевидно, розвиток семантики йшов у напрямку від називання святкового, дорогого, багатого одягу до 
перенесення назви на одяг узагалі. 

Назви златоглави й кармазини Леся Українка використовує на позначення святкового одягу, оскільки 
саме в них убираються на свято осені представники лісу – верба, береза. Ці номени виникли внаслідок 
перенесення назви тканини на виріб з неї (пор. укр. златог'лав ’шовкова тканина з шовковим поробком і 
основою із золотої парчі’ [26:28], карма'зин ’тканина темно-коричневого кольору’, ’одяг з кармазину’, 
’червоне тонке сукно, м’яка вовняна тканина’ [26:29], карма'зин ’сукно малинового кольору’, ’одяг з ка-
рмазину’ [27:ІІ:222]). Слово кармазин через пол. karmazyn чи нім. Karmesin запозичене з іт. carmesino 
[24:II:201]. 

Назва лах'міття та її спільнокореневі утворення-деривати на позначення старого одягу поширені у 
говірках усіх східнослов’янських мов [див.: 17:I:405; 28:153; 29:II:244-245; 30:173; 31:63; 8:II:634; 32:114; 
33:178; 9:III:16; 6:296; 9:III:15; 34:127; 36:79; 7:254; 7:254; 16:XVII:161; 16:XVII:162; 15:148; 
16:XVII:161]. Слово похідне з пcл.*laхъmot-, яке є складним утворенням компонентів laхy  ’лахи’ і mot 
(пов’язаного з motati) [36:III:203; 37:V:264]. 

У говірках усіх східнослов’янських мов поширені назви ма'наття та ш'маття та їх деривати пере-
важно на позначення старого одягу, зрідка – одягу взагалі, білизни (пор. волин. ма'натє, ма'натки ’різ-
ний одяг’ [28:159], буков. ма'натки, ма'наття ’знев. одяг’ [26:20], ’шмаття, старий зношений одяг’ 
[27:II:403], блр. ма'нацце ’лахмани’ [33:189], рос. мана'тьё, ма'натья  ’старий рваний одяг’ 
[16:XVII:355]; ш'маття ’шматки’, ’білизна’ [27:IV:506], поліс. ша'маттє ’старий одяг’ [38:70], бойк. 
ш'матя ’білизна’, ’одяг’ [17:II:386], закарп. ш'матя [5:ІІ:к.153], волин. ш'матє ’білизна’ [28:262], рівн. 
ш'маттє ’білизна, натільний одяг’, шма'тун ’домоткане грубе полотно’ [3:133], наддністр. ш'мати 
’одяг, білизна’ [19:650], ш'мата ’ганчірка’, шма'тяр ’онучник’, ш'мати ’білизна’ [19:253], блр. ш'матэ, 
ш'мацье ’білизна’ [10:262], ш'мацце ’риззя’ [39:103], ш'мацце [40:227], ш'моцце ’одяг, особисті речі’ 
[41:171], ш'матье ’латки’ [6:318], ш'матэ, ш'мацье ’білизна’ [10:262], рос. ш'мотье ’лахміття 
[14:IV:585]). Слово ма'наття є похідним з  *манътья [24:ІІ:567], яке в давньоруську мову запозичено з 
грецької [36:ІІІ:191; 37:VI:212], ш'маття - від шмат ’шматок, обривок, обломок’, яке запозичене через 
пол. szmat ’шматок’, джерело якого, напевно, потрібно шукати в ср.-в.-н. snatte, snate ’смужка, рубець’, 
шваб. Schnatte ’розріз в дереві чи м’ясі’ [24:IV:458-459]. 

На позначення білизни Леся Українка використовує номен хустя. Лексема 'хуста ('хус΄т΄о, хуст) у 
правобережнополіських говірках має значення ’одяг (у загальному значенні)’, ’білизна (натільна і пості-
льна)’, ’хустка – жіночий головний убір’ [2:55]. Слово 'хуста та його деривати із семантикою ’білизна’ 
відомі у наддністр. говірках: 'хусти ’білизна’ [19:146], блр. 'хусти ’білизна’ [8:V:33], 'хуста, 'хусти ’біли-
зна’ [10:247], рос. 'хусти ’білизна’ [14:IV: 569].  

Лексема 'хустка та її деривати із семантикою ’жіночий головний убір’ відомі в говірках усіх східно-
слов’янських мов, зокрема укр. схполіс. 'хуста ’хустка’, ’маленька хустина’ [26:126], ’велика хустка’ 
[42:226], закарп 'хустка, 'фустка ‘жіноча хустка’ [5:І:к.56], бойк. 'хустка ’хустка’, ’кусок домашнього 
полотна’ [17:II:348], ’хустина’ [17:II: 348], волин. 'хусця ‘хустка’ [28:251], захполіс. [1:19], наддністр. 
'хустка ’вовняна хустка на голову’ [19: 256], ’хустина на голову’ [19:516], карп. 'хуста, 'фуста ‘хустка’, 
‘носова хустинка’ [43:ІІ:к.106], прикарп. 'фустка ‘літня хустка’ [44:181], блр. 'хуста ’хустка’ [7: 477; 
46:к. 332], 'хустка ’велика хустка’ [8:V:331], 'хустка, 'кустка ’хустка-укриванка’ [там же], х'вустка ’хус-
тка’ [7:472], 'хустка ’т.с.’ [7:477], 'хустка ’загальна назва хустки’ [6:316-317], хус'тина ’хустка’ [41:161]. 
рос. 'хуста ’хустка, серветка’ [15:279]. Слово 'хустка виникло з давньорус. хуста, яке вперше зустріча-
ється в грамоті XIст. [23:I:14]. На думку М.Фасмера, назви хуста і хустка укр. мовою запозичені через 
пол. (пол. chusta ’хустка, білизна’) з іт. fustagno, с.-лат. fustanum ’вид бавовняної тканини’ < араб. Fostag, 
стара назва Каїру  [24:IV:286]. А.Брюкнер вважає слово слов’янським, з псл. *skut ’одяг’ [47:186], 
Ф.Славський у пол. мові chustka – українізмом [48:I:89-90]. Зважаючи на значення лексеми хуста (хус-
тя), можна припустити, що розвиток семантики йшов у напрямі від називання білизни до найменування 
будь-якого шматка тканини, який не був одягом, а від нього – до назви хустки, жіночого головного убо-
ру. 

Вінок – це головний убір дівчат, оскільки, за народними традиціями, жінка не мала права ходити з 
непокритим волоссям. Саме тому в цей головний убір Леся Українка одягає дівчат – Мавку, Русалку. 
Номени на позначення цього убрання є найбільш поширеними у драмі, часто мають описову структуру, в 
якій основне семантичне навантаження несе на собі прикметник, що вказує на матеріал виготовлення 
виробу. Назва вінок є спільносхіднослов’янською, пов’язана з псл. *viti [36 :І:400].  

Головний убір заміжньої жінки на території Волинського Полісся, де відбуваються події драми “Лісо-
ва пісня”, складався з трьох предметів, одним з яких є намітка. Цю назву Леся Українка використовує на 
позначення покривалва, яке накидається на голову. 

Лексема на'мітка та її деривати поширені у багатьох українських говірках, зокрема захполіс. 
на'м’ітка, на'м’ітецґ ’покривало на голову заміжньої жінки’ [1:17], схполіс. нам'йітка ‘прозорий шарф’ 
[52:209], на'м’етка ’полотно вищої якості, яке використовують при виготовленні подушечки для помер-



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 7. Філологічні науки  

30 

лого’, ’полотно, яким замотують ноги покійнику’ [53:450-451], рівн. на'мітка ’тонке полотно з найкра-
щої якості прядива’, на'мітки ’полотно з візерунками’ [3:88], на'м’етка ’покривало померлого’ [53:451], 
бойк. на'м’ітка ’лляне полотно, що сягало від голови аж до колін; намітку вживали невістки, як ішли до 
церкви’ [17:I:470], волин. нам'нґітецґ ’тонке покривало, яким зав’язували поверх очіпка голову заміжні 
жінки, намітка’, ’тонке покривало, яким покривають покійника’ [54: 116], півд.-зах. на'м’ітка ’різновид 
грубої кисеї’, ’полотнище тканини до 2м, яким жінки пов’язували голову або яке давали сватам під час 
весілля’ [26:122]. Надзвичайно поширена лексема на'мітка та однокореневі назви у говірках білоруської 
мови [див.: 8:III:310; 8:III:16; 9:III:142; 55:119; 30:84; 33:205; 56:110; 7:277; 41:91-92; 6:298; 10:142; 
8:III:161; 57:75]. 

На позначення різних видів головних уборів та з деякими іншими значеннями лексема на'мітка та її 
деривати поширені у говірках рос. мови:  на'мётка ’жіноча хустка’ [15:168], ’хустка, покривало’ 
[15:175], ’жіночий головний убір’ [14:II:439], ’біла хустка’, ’марля’ [16:XXI:78], ’довга жіноча хустка’, 
’жіноче покривало’ [16:XXI:51]. 

 Значний матеріал про функціонування лексеми на'мітка в українських говірках представлений у на-
уковій праці П.Ю.Гриценка, який розглядає семантику лексеми, виділяє архісеми  ’жіночий головний 
убір’, ’полотно’, ’рушник’, навколо яких об’єднані семи  нижчого рівня [58:161-162]. 

Лексема намітка має прозору етимологію, слово зберегло зв’язок з мотивуючим словом – *nametti. 
 Назва головного убору сер'панок в основі мотивації має МО ’матеріал виготовлення’ (пор. сер'панок 

‘різновид легкої бавовняної тканини’, ‘тонка прозора тканина, йшла на чоловічу білизну, на рукави у 
жіночих сорочках, намітки переважно у жінок козацької старшини, ХVIIст.’ [26:34], ‘святковий головний 
убір заміжньої жінки з лляної тканини прямокутної форми, яким зав’язувались поверх очіпка’ [59:57], 
рівн. сер'панки ’полотно з візерунками’ [3:113]). Лексема відома у бойк. говірках - сер'панок, сер'банок 
’очіпок’ [17:II:211], блр. сыр'панок ’біла хустка’ [10:224], сар'панка ’тонке полотно’ [41:133]. М.Фасмер 
вказує на зв’язок слова серпанок з перс. ѕдp ’голова’ та перс.-тюрк. ѕerpenek ’жіноча прикраса на голову’ 
[24:III:610].  

У говорах усіх східнослов’янських мов хутpяний чоловічий головний убір має шазву 'шапка, яка є 
дуже давньою, відомою з XIVст. [23:III:158],  (пор. укр. середньогорин. 'шапка [21:156], захполіс. [1:22], 
волин. [28:258], наддністр. [19:326], схполіс. [52:209], блр. [6:318; 7:495], 'шепка [6:318; 10:260], 'чапка 
[8:V:402], рос. 'шапка [14:IV:621]. Остаточної думки про походження цього слова у лінгвістичній літера-
турі не існує [24:IV:406], хоч вважається можливим запозичення його через с.-в.-нім. із ст.-фр. мови, в 
якій chape ’шапка’ споріднене з лат. сappa ’вид головного убору’ [60:377]. Г.Циганенко доводить, що 
іменник 'шапка у формі шап запозичений в рос. мову давно (в пам’ятках з XIVст.), можливо, через с.-в.-
нім. із ст.-фр. мови, в якій слово chape (із с.-лат. cappa) означало ‘шапка’; в сучасній фр. мові chape вико-
ристовується із значенням ‘кришка’. Отже, шапка утворено від шап за допомогою суфікса -ък-а (по типу 
свитка) [61: 189].  

Назва шапка-рогатка має в основі МО ‘форма’, яка передається метафорично через порівняння з ро-
гом тварини, оскільки такий різновид шапок мав з боків певні виступи. Така шапка була у користуванні 
людей на території  Західного Полісся [1:23]. 

Як видно з вищенаведених назв шапок, використаних Лесею Українкою в творі, переважна більшість 
таких виробів виготовлялася з хутра диких тварин, які водилися у лісах Волинського Полісся. 

Слово бриль відоме у говірках усіх східнослов’янських мов переважно на позначення чоловічого літ-
нього головного убору з широкими полями, плетеного з соломи: укр. волин. бриль ’солом’яний капелюх 
для чоловіків різного віку’ [20:150], рівн. бриль ’чоловічий солом’яний капелюх’ [3:47], схполіс. бриль 
’саморобний капелюх з пшеничної соломи’, ’фетровий капелюх’ [52:210], фіксується в етнографічній 
літературі із значенням ’капелюх солом’яний’ [51: VII:413], блр. брыль ’капелюх’ [6:282; 7:92], ’чолові-
чий капелюх’ [62:236), ’поли капелюха’ [63:66], б'рылік ’козирок’ [8:I:227], рос. ’широкополий капелюх’ 
[64:II:186-187]. Щодо походження існує думка про запозичення через пол. bryl < іт. ombrello, відома та-
кож версія про те, що пол. bryl похідне від укр. бриль [37:І:389]. 

Як бачимо, у драмі-феєрії Михайло Павлик Лісова пісня» Леся Українка використала значну кількість 
назв на позначення елементів традиційного поліського костюма, які переважно належать до спільносхід-
нослов’янського фонду (із незначними винятками). При написанні твору поетеса виходила від реального 
життя, від конкретної місцевості і людей, їх побуту. Крій, колір, спосіб використання та виготовлення 
різних видів одягу, назви яких використано у творі, ще раз переконують у тому, що саме Волинське По-
лісся є тим джерелом, з якого Леся Українка черпала невмирущі животоки. 
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В статье проанализированы с точки зрения этимологии и распространения в восточнославянских язы-
ках названия одежды и обуви, использованные Лесей Украинкой в драме-феерии «Лесная песня». 

Hrymashevych H. I. The Appellations of Clothes and Footwear in the Context of the East Slavonic 
Languages (on the material of the fairy drama “The Forest Song” by Lesya Ukra їnka). 

The appellations of clothes and footwear used by Lesya Ukra їnka in the fairy drama “The Forest Song” are 
analysed from the point of view of etymology and spread  in the East Slavonic languages. 
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ТРАДИЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ТВОРЧОСТІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ 

У статті розглядаються деякі особливості поетики Наталени Королевої в руслі літературних тради-
цій Лесі Українки. 

Важко переоцінити значення спадщини Лесі Українки для подальшого розвитку літератури. Традиції 
письменниці творчо сприйняла й продовжила самобутня белетристка Наталена Королева. 

Кармен-Альфонса-Фернанда-Естрелья-Наталена де Кастро Лачерда і Медінаселі де Кордова і Фіґероа 
Дунін-Борковська (саме таке ім’я майбутня літераторка отримала від своїх шляхетних батьків) прожила 
довге нелегке життя. Біографія письменниці, незвичайна, драматична, часто бурхлива , могла б стати за 
основу пригодницької повісті (Р.Федорів навіть вважає , що в життєписі Н.Королевої забагато “білих 
плям”, які слід ретельно дослідити ) [1]. Згадаймо хоча б про те, що рід її матері, за сімейною легендою, 
походить від самого Понтія Пилата [2:8]; по батьківській же лінії белетристка є нащадком київських кня-
зів і може вважатись єдиною й останньою Ярославною [3:10]. 

Як і Леся Українка, Наталена Королева відзначалася потягом до знань (вона отримала диплом лікаря, 
археолога й художника), володіла багатьма мовами (іспанською, польською, італійською, арабською, 
французькою, перською, латиною), нарешті, була різнобічно творчо обдарована (крім літературного та-
ланту,  мала хист до малювання й співів). 

Незаперечним фактом є інтерес Лесі Українки до світової історії. Проте поетка цікавилась “переказа-
ми давнини старої” не з позиції кабінетного вченого - вона шукала в минулому різних народів відповіді 
на важливі питання сьогодення. М.Зеров слушно зауважив, що її вавилоняни й єгиптяни мають сучасну 
психологію, а її американські пущі, середньовічна Іспанія, Рим і Єгипет – то тільки більш-менш прозорі  
псевдоніми її рідного краю [4:392]. 

Наталена Королева – професійний археолог: вона писала наукові статті й брала участь у розкопках. 
Дві нероздільні половини її творчого “я”- митець і науковець - знайшли гармонійне втілення на сторінках 
повістей “Сон тіні”, “1313”, “Предок”, “З казок життя (Роксолана)”). Письменниця серйозно й відповіда-
льно ставилась до праці історичного белетриста, завжди ґрунтовно вивчала епоху, її реалії. Н.Королева 
підкреслювала: “...щоби писати про щось, треба студіювати, знати докладно оточення, психіку і т.д. Ін-
акше – “нагодуєш капуцинів картоплею” у ХІІ столітті, коли в Європі не було ще ані картоплі, ані капу-
цинів” [5:9]. 

Однак стверджувати, що літераторка цікавилась історією виключно заради неї самої, було б неправи-
льно. У своїх повістях Наталена Королева не обминає проблем, важливих для людства: відповідальність 
вченого за наслідки наукового відкриття (“1313”), емансипація жінки (“З казок життя (Роксолана)”) то-
що. 

Не випадковим, на нашу думку, було звертання обох письменниць і до літературної легенди. Так Леся 
Українка створила однойменний цикл, до складу якого ввійшли поезії “Ра – Менеїс”, “Жертва”, “Леген-
ди”, “Саул”, “Трагедія”. У “програмному” творі авторка змалювала картину вічної несправедливості 
людського буття. Однак “проти сих легенд червоних білий світ блідним здається”[6:211]. Д. Донцов за-
значив, що в тих  страшних часах поетку захоплювали великі пристрасті, що виправдовувало і жорсто-
кість, і несправедливість. Буденне життя видається тоді блідим і мертвим, без лиха, але й без руху, без 
боротьби, без того, що є  найвеличніше в житті: без морального героїзму[7:60]. 

Легенди Лесі Українки відзначаються напруженим сюжетом, часто із трагічним фіналом. У своїх тво-
рах вона торкається проблем, важливих для всієї творчості: митець і його творіння (“Сфінкс”), народ і 
влада (“Ра – Менеїс”), буденне й вічне (“Жертва”), поет і його покликання (“Саул”). Виразне інтелектуа-
льне, філософське начало є характерною ознакою циклу. 

Цілеспрямований інтерес до жанру літературної легенди проявляла і Наталена Королева. Її перу на-
лежать дві збірки – “Подорожній”[8] і “Легенди старокиївські”[9]. Останній цикл, що складається із 25 
оригінальних творів, відрізняється естетичною довершеністю, тематичною своєрідністю й жанровим но-
ваторством. На жаль, збірка дійшла до українських читачів із значним запізненням (перша публікація 
відбулася під час другої світової війни). “Легенди старокиївські” – непересічне явище в історії українсь-
кої літератури ХХ сторіччя. На думку О.Мишанича, письменниця розкувала жанр літературної легенди, 
вдало поєднавши язичницький, античний, скіфський і староруський світи з біблійним, християнським 
[10:634]. 

Показово, що і Леся Українка, і Наталена Королева на  ролі головних героїнь часто обирали сильних, 
непересічних жінок. 
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Пам’ятну галерею відданих і пристрасних характерів створила авторка “Блакитної троянди”: Міріам 
(“Одержима”), Кассандра (“Кассандра”), Тірца (“На руїнах”), Долорес (“Камінний  господар”), Мавка 
(“Лісова пісня”). Та й життя самої Л.П.Косач-Квітки є взірцем незламної волі, виняткової мужності. 

Небуденні жіночі постаті приваблювали і Н.Королеву. Серед головних героїнь її творів годі шукати 
звичайну жінку, матір та господиню: це пов’язано із життєвими обставинами письменниці. Вона  зокре-
ма згадувала: “Училась я то в Еспанії, то у Франції, то в Римі. Тому знаю багато речей, яких жінки зви-
чайно не знають (за освітою я археолог). Але не вмію шити, вишивати, в’язати. Варити навчилась, як 
вийшла заміж за Василя Королева в Чехах” [11:13]. Літераторку приваблювали сильні натури, тому  що 
такою була вона сама. Ноель (“Без коріння”), Естрелья (“Шляхами та стежками життя”), Ізі (“Сон тіні”), 
Олеся (“З казок життя (Роксолана)”) – жінки, що не чекають милостей від долі, а власноруч творять її. 
“Життя дає себе окульбачити!” [12:41] - ці слова могли б стати гаслом не тільки Роксолани, а й інших  
героїнь белетристки. 

Загалом творчість Наталени Королевої – непересічне явище в історії вітчизняної літератури першої 
половини ХХ сторіччя. Як слушно зауважив О.Мишанич, вона внесла в українську прозу нові теми з ан-
тичного і європейського світу, успішно продовживши традиції Лесі Українки. В цьому найбільша її за-
слуга [10:633]. 
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Голубовская И.В. Традиции Леси Украинки в творчестве Наталены Королевой. 

В статье рассматриваются некоторые особенности поэтики Наталены Королевой в русле литератур-
ных традиций Леси Украинки. 

Holubovska I.V. Lesya Ukraїnka’s Traditions in the Creative Work of Natalena Koroleva. 

The article deals with certain peculiarities of Natalena Koroleva’s poetics in the light of Lesya Ukra їnka's 
literary traditions. 
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ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ 

У статті розкривається значення літературно-текстового матеріалу з творів Лесі Українки під час 
вивчення української мови, який сприяє збагаченню мовної культури учнів, розвитку їх образного мислен-

ня, відчуття стилю, а також активізації творчих літературних здібностей школярів. 

Вивчення мови з опорою на літературний текстовий матеріал сприяє збагаченню мовної культури уч-
нів, розвитку їхнього образного мислення, відчуття стилю, а також активізації творчих літературних зді-
бностей школярів. 

Використання  творів Лесі Українки у процесі вивчення певних граматичних  понять, явищ, категорій 
вносить у процес пізнання ті стимули, які роблять його емоційно насиченим. 

Відомо, що лексичне значення слова пов’язане з предметом, явищем, дією, ознакою тощо. Звичні нам 
слова, наприклад, вогонь, зоря, весна в художньому тексті набирають нового образного змісту (“досвітні 
вогні”, “зоря надії”, “весна тривог” тощо). З допомогою подібних слів можуть бути схарактеризовані ті 
явища життя, які виходять далеко за межі лексичного, об’єктивно-звичного значення названих слів. 

Звернемося до тексту уривка поезії “Досвітні вогні” Лесі Українки: 
Ніч темна людей всіх потомлених скрила 
Під чорні широкії крила. 
Погасли вечірні огні, 
Усі спочивають у сні. 
Всіх владарка ніч покорила [1: 48 ]. 

Як бачимо, насичення дієслів допомагає глибше розкрити надію поетеси на те, що темна владарка-ніч 
буде подолана. У тяжкі хвилини, життя поетеса вміє “без надії сподіватись” і несе свій життєвий опти-
мізм людям. Вона впевнена, що навіть після її смерті “На світі запалає покинутий вогонь” її пісень. 

Інший приклад. Яким нецікавим є матеріал з мови про службові слова-сполучники, і як він зразу ж 
“оживає”, якщо учні усвідомлюватимуть їх естетичну функцію, яка може змінюватися залежно від худо-
жньої мети. Так, естетичну спрямованість службових слів добре ілюструвати на прикладах використання 
підрядних сполучників: 

Хотіла б я піснею стати 
Усюю хвилину ясну, 
ЩОБ вільно по світі літати, 
ЩОБ вітер розносив луну. 
 
ЩОБ геть аж під яснії зорі 
Полинули співом  дзвінким, 
Пасти на хвилі прозорі, 
Буяти над морем хибким [1: 87] 

або: 
Де тії струни, де голос потужний, 
де теє слово крилате, 
ЩОБ  заспівали про те лихоліття, 
Щастям і горем багате? 
 
ЩОБ понесли все приховане в мурах 
геть на просторі майдани, 
ЩОБ переклали на людську мову 
Пісню, що дзвонять кайдани? [1: 213] 

Звернення до літератури на уроках мови розвиває в учнів пізнавальний інтерес. 
Такі уроки свідчать, що граматичний матеріал, який розглядається з допомогою художніх текстів, 

сприймається учнями з більшою цікавістю, ніж тоді, коли аналізуються окремі слова, словосполучення 
чи речення.  

Учні перестають дивитися на мову як на чисто формальний засіб передачі змісту, який мовби сам по 
собі нічого не виражає. Школярі збагачуються розумінням того, що саме формування змісту кличе до 
життя відповідні форми мовлення, які і є предметним існуванням змісту твору. 

 Скажімо, суфікси типу – есеньк-, -еньк- прийнято називати суфіксами зменшувально-пестливого зна-
чення. Тому й доцільна ілюстрація – текст “Колискової” Лесі Українки: 
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Місяць яснесенький 
Промінь тихесенький 
Кинув до нас. 
Спи ж ти, малесенький, 
Пізній-бо час [1: 31]. 

Тут добре було б розглянути суфікси як словотвірні засоби, що активно впливають на читацьке 
сприймання відповідно до загальної поетичної тональності, авторського задуму. Так, названий суфікс –
еньк- використаний і в тексті Л.Українки “Вишеньки”: 

Поблискують черешеньки 
В листі зелененькім, 
Черешеньки ваблять очі 
Діточкам маленьким [1:179]. 

У першому тексті суфікс  -есеньк- відтворює  любов матері до своєї дитини, У другому тексті суфікс -
еньк- виражає тепле, щире, по-материнськи ніжне відношення до дітей, захоплення красою рідної землі. 

Так, організовуючи вивчення поезії Лесі Українки “Досвітні огні”, доцільно повторити з учнями ви-
значення синонімів, нагадуючи про їхню роль у художньому тексті, й запропонувати школярам дібрати з 
поезії групи слів-синонімів, що характеризують події, явища, предмети. Наприклад, до іменника  огні 
можна виписати дієслова-синоніми (засвітили, запалили), а синоніми-прикметники відтворюють різні 
відтінки ночі. 

Під час аналізу поезії “Колискова” діти можуть виконати подібне завдання, але дещо складніше – ви-
писати з вірша епітети і дібрати до них синоніми. Наприклад: 

місяць яснесенький, (світленький…) 
промінь тихесенький  (спокійнесенький, негучний…); 
Хвилинонька тяжка (важка, нелегка, скрутна…); 
годинонька гірка (тяжка, невесела…). 
Таке завдання дає можливість побачити, як на уроках мови школярі засвоїли відомості про прикмет-

ник, навчилися знаходити в тексті означення, “бачити “їх роль у літературних творах. 
На нашу думку, подібні завдання найбільш ефективно розвивають увагу до слова і розуміння його 

виразно-смислових відтінків, коли текст, на основі якого вони виконуються, близький, знайомий або пе-
вною мірою зацікавлює учнів. 

Тому, як підтверджено практикою, дуже ефективно граматичні явища розглядати на прикладах уже 
опрацьованих творів. Так, наприклад при вивченні матеріалу про складні речення доцільно використати 
раніше вивчені поезії Лесі Українки. 

Покажемо варіанти роботи з складним реченням на дидактичному матеріалі із творів Лесі Українки. 
А. Урок-практикум. Синтаксичний аналіз речень. 

Приклад одного тексту й завдань для аналізу. 
Ви скажіть своєму пану, 
Що заплати не бажаю, 
Бо коли я що дарую, 
То назад не одбираю [1:319]. 

 
Не поет, хто забуває 
Про страшні народні рани, 
Щоб собі на вільні руки 
Золоті надіть кайдани [1: 320]. 

1. Виразно прочитайте уривки з поезії, визначте головну думку, тему. 
2. Зробіть аналіз складних речень. 
3. Поясніть засоби зв’язку й розділові знаки. 
Б. Інтегрований урок (українська мова і музична культура). Використання складних речень у поезіях 

Лесі Українки, покладених на музику (“Стояла я і слухала весну”, “Хотіла б я вийти у чистеє поле”, “Хо-
тіла б я піснею стати”). 

В. “Синтаксична олімпіада”. 
Завдання олімпіади передбачають: 1.Знаходження головних і другорядних членів речення в таких 

уривках: 
Моя душа ніколи не забуде 
Того дарунку, що весна дала, 
Весни такої не було й не буде..[1: 89]. 
 
Я знаю, 
Що серце моє – українське, 
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В якому вогні засвітились досвітні. 
Я – Мавка лісова… і слово 
Уста мої німії оживило 
І я вчинила диво… 
Я збагнула, 
Що забуття не суджено мені [2:407]. 

2. Пригадайте й запишіть строфи з поезії Лесі Українки, які відповідають таким схемам: 
а)   [-],  (…), (…). 
б)  [ …, ( … ), …]  ;  […] , ( …  ). 
3. Лебедина пісня Лесі Українки, її геніальна драма-феєрія “Лісова пісня”, яка здобула всенародне ви-

знання, уособлює не лише красу природи, а й могутні духовні сили народу, його прагнення до волі. То-
му, варто було б використати уривки з драми-феєрії при проведенні синтаксичної олімпіади. Звернемося 
до тексту Лесі Українки “Лісова пісня”: 

Не зневажай душі своєї цвіту, 
Бо з нього виросло кохання наше! 
Той цвіт від папороті чарівніший –  
він скарби творить, а не відкриває. 
У мене мов зродилось друге серце, 
Як я його пізнала. В ту хвилину 
Огнисте диво сталось…[2:387]. 

Знайти в тексті складнопідрядні речення, проаналізувати засоби зв‘язку між частинами. Накреслити 
схеми підрядних речень. 

Орієнтація під час вивчення мови на літературні тексти дасть змогу, по-перше, показати красу і силу 
мови, її виражальні особливості, гнучкість та багатство, по-друге, ефективно засвоїти теоретичні й прак-
тичні питання, бо тільки в такий спосіб можна пробудити інтерес до мови, поєднувати вивчення грама-
тики з виразним читанням, а отже, розраховувати на свідоме й ефективне засвоєння пропонованого для 
розгляду матеріалу ( теоретичного й практичного). 

Вивчення мови на основі аналізу тексту в єдності змісту і форми сприятиме вихованню уваги до сло-
ва, пізнанню слова, збагаченню мовного запасу, формування читача і слухача, розвитку чуття мови, 
уміння бачити всі відтінки значення слова, вироблення естетичного смаку, розумінню краси слова, гли-
бини його виразності. 
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Грибан Г.В. Произведения Леси  Украинки на уроках родного языка. 

В статье раскрывается значение литературно-текстового материала из произведений Леси Украинки 
при изучении украинского языка, что способствует обогащению языковой культуры  учащихся, разви-
тию их образного мышления, ощущения стиля, а также активизации творческих литературных спосо-

бностей учащихся. 

Hryban H.V. Lesya Ukraїnka’s Works at the  Lessons of the Mother Tongue. 

The article deals with the importance of the literary and textual material taken from Lesya Ukra їnka’s  works in 
the process of learning the Ukrainian language to enrich the pupils’ language  culture, to develop their creative 

thinking, literary capabilities, feeling of the style. 
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ПЕРСОНАЖ-ТІНЬ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА В.ВИННИЧЕНКА: ДУБЛЮВАННЯ ТА 
САМОТОТОЖНІСТЬ 

У статті зроблено спробу типологічного зіставлення драматургії Лесі Українки та новелістики Воло-
димира Винниченка, розглядається екзистенційний мотив вірності чи зради самому собі та двійництво, 

дублювання персонажів як характерні риси творчого стилю письменників. 

Коли чорт міняє шкіру, чи не відпадає тоді також 
і ймення його? 

 Адже ім’я є тільки шкіра. І сам чорт, можливо, - 
тільки шкіра  [1: 199].  

Ф. Ніцше 
Порівняння творчості письменників може відбуватись у двох напрямках: як віднайдення 1) генетич-

них або 2) типологічних зв’язків. Перший з них, шлях пошуку запозичень та впливів, такий же неодно-
значний, як питання першості курки чи яйця, адже при тотальному підході міра оригінальності автора 
буде визначатися всього лише мірою незнання генетичних зв’язків. Проведення ж типологічних парале-
лей видається більш продуктивним, оскільки цей шлях – не просто віднайдення схожості, а створення 
таких рамок, такої “системи координат”, такої метамови, що дають можливість виявити певну схожість 
двох порівнюваних художніх явищ. Це не прирівнювання одного невідомого до іншого, давно вивченого, 
це новий когнітивний зміст, що стосується обох складових порівняння. Таким чином, можна знайти без-
ліч підстав для зіставлення творів Лесі Українки та В.Винниченка: 

- обоє – українські письменники; 
- належать до однієї літературної епохи; 
- пов’язані одним літературним напрямом – неоромантизмом, до якого, як відомо, Л.П. Косач за-

раховувала і себе, і В. Винниченка. 
Тільки три названі рівні (а їх перелік можна продовжувати) дають можливість говорити про типологі-

чну схожість відповідно у рамках національної ментальності та особливостей української літературної 
ситуації поч. ХХ ст.; у рамках відштовхування від народницької традиції та переходу до модернізму; 
зрештою, у рамках неоромантизму, як би широко він не трактувався. Все це дає достатньо підстав, щоб 
поставити проблему “Леся Українка і Володимир Винниченко”, що, до речі, і зробив Г.Костюк у своїй 
книзі “Володимир Винниченко та його доба” (Нью-Йорк, 1980). Ми ж обмежимося значно вужчим аспе-
ктом, ніж названі вище: проблемою дублювання та самототожності героїв, що простежується у творчості 
обох письменників. 

За об’єкт дослідження та зіставлення взято драму Лесі Українки “Камінний господар” та оповідання 
В. Винниченка “Терень” (хоч можливе значно ширше охоплення творчості обох авторів). Предмет нашо-
го розгляду – “взаємовідтінювання”, віддзеркалення, дублювання персонажів як характерна риса творчо-
го стилю згаданих письменників та екзистенційний мотив вірності чи зради самому собі як провідна де-
термінація та критерій оцінювання вчинків героя. 

У своїй незавершеній статті про В. Винниченка Л.П. Косач відзначає, “як легко переміщується центр 
ваги у творах ново-романтичного зразка з одних осіб на інші” [2:369], говорить про те, що за точку відлі-
ку можна взяти будь-якого героя, бо його роль не обмежується тим, щоб бути чиїмось середовищем, він є 
особистістю і має самостійне значення. Так розуміла письменниця оповідання Винниченка, такого розу-
міння сподівалася і для своїх творів, і саме тому в листі до О. Кобилянської шкодувала, що “люди занад-
то повірили зарозумілим словам неглибокого психолога Дон Жуана про Долорес: “Се тільки тінь моя” 
[3:463]. Йдеться, звичайно, про одну з кращих драм Лесі Українки “Камінний господар”, але цитована 
репліка героя зовсім не випадкова у цьому творі, хоч згодом ми побачимо, що її міг би сказати кожен із 
чотирьох головних героїв твору, і вся драма – це свого роду гра тіней. 

На перший погляд, ці дійові особи складають звичайний любовний чотирикутник, власне, два трику-
тники: Долорес та Донна Анна кохають Дон Жуана, а Командор та Дон Жуан закохані в Донну Анну. 
Цей наскрізний мотив кохання теж складається в трикутник, бо має три грані: між Долорес та Дон Жуа-
ном існує духовний зв’язок, Донну Анну та Командора поєднує шлюб, а кохання Дон Жуана та Донни 
Анни – поза законом. Проте не ця “класифікація” різновидів пристрасті є центром, навколо якого оберта-
ється дія і який пов’язує героїв. У всякому разі, не у трактуванні Лесею Українкою цього всесвітньо ві-
домого сюжету. 

Драма “Камінний господар” Лесі Українки відрізняється від багатьох інших обробок вічної історії 
саме тим, що в ній за наріжний камінь закладено категорію свободи, яка трактується насамперед як від-
сутність зовнішньої детермінації і в цьому плані надзвичайно близька до Винниченкової “чесності з со-
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бою”. Це свобода від усього зовнішнього, включаючи і зовнішні етичні принципи (порада Дон Жуана 
Донні Анні: “Ще краще – колючкам не потурати і не давать їм на поталу волі” [4:563]. Власне, ця воля і  
є перебуванням “по той бік добра і зла”. У “Камінному господарі” за цією межею перебуває Дон Жуан – 
на початку твору. Він не просто не рахується із суспільними нормами, громадським осудом, але нітрохи 
не почуває себе винним, бо в його системі цінностей є лише одне, через що не можна переступати: внут-
рішня свобода (“Мене лякає тільки те, що може зломити волю” [4:564]. У цьому плані Долорес справді 
стає тінню Дон Жуана, бо теж виходить за межу добра і зла, стає “вище від ганьби й честі” [4: 531]. І ціл-
ком зрозуміло, що слова героя “Адже ви через мене досягли високого, пречистого верхів’я!” [4: 531] ма-
ють на увазі не чернечий сан Долорес. Це “високе, пречисте верхів’я” – внутрішня свобода, внутрішня 
детермінація вчинків. Цікава думка самої письменниці про героїню: “Се тип мучениці прирожденної, що 
все мусить гинути розп’ята на хресті, хоч би мала сама себе на той хрест прибити, коли бракує для того 
катівських рук” [3: 462]. Отож, ми бачимо: Долорес щодо Дон Жуана – справді персонаж-тінь, але не 
лише у площині любовного мотиву, а насамперед – як наслідування чи, може, навіть спадкоємність його 
свободи від будь-яких “усталених форм життя” (Леся Українка). 

Проте і воля не є центром твору (драмам Лесі Українки взагалі не притаманна якась однозначна цент-
рація), це лише один із полюсів, якому протистоїть інший, означений письменницею як “камінне”, – всі 
ті умовності, “громадські пута”, “море лицемірства, що зветься кодексом чеснот лицарських”. Між цими 
двома крайнощами перебувають усі герої твору, проте їх місце зовсім не статичне, за винятком хіба що 
Командора, який, можна сказати, був “камінним” із самого початку. Саме він є уособленням отих 
“усталених форм життя”, але не уособленням зла, швидше, навпаки. Донна Анна говорить йому: 

Дон Гонзаго, 
ви хочете зовсім не мати вад, 
а се вже не гаразд, - се пригнітає. 

Отже, драматичний конфлікт знаходиться не в площині етичній, дидактичній, а на межі між свободою 
та залежністю. Дія драми, що має напрям до суцільного “скам’яніння”, дублюється вчинками героїв-
двійників таким чином, що смисл твору проходить крізь амфіліаду дзеркальних відображень, знаходячи 
підтвердження у повторенні. 

Ю. Лотман зазначає: “Подвоєння – найпростіший вид виведення кодової інформації до сфери усвідо-
млено-структурної конструкції” [5:437]. Мабуть, це ще й найдавніший вид. Якщо звернутись хоча б до 
таких давніх форм, як казка або пісня, можна помітити, що дублювання (іноді багатократне) персонажів 
та дії – то не просте повторення, без якого можна було б обійтись. Це акцентування на тому єдиному мо-
менті, який є іншим, зміненим, на тлі абсолютно однакових, інваріантних. І якщо, скажімо, дідова й ба-
бина дочки потрапляють у цілком однакові умови, то не через брак народної фантазії або принципову 
незмінність та одноманітність світу, а для того, щоб ми справедливо оцінили  різницю  вчинків героїв. 
Що ж до дублювання персонажів, то тут відображення також не повторює, а саме відтінює, іноді навіть 
контрастно. Наприклад, в “Одержимій” Лесі Українки Месія вчить любити ворогів, а Міріам ненавидить 
його друзів. Повернувшись до “Камінного господаря”, ми простежимо, яку роль відіграє персонаж-тінь у 
цьому творі. 

Насамперед помітний повтор, дублювання, що виконує функцію свого роду внутрішнього досвіду 
твору. Кладовище – так починається драма. У цьому епізоді із Донною Анною знайомиться Дон Жуан. І 
коли в ході подій ми знову бачимо Донну Анну на кладовищі, то “згадуємо” – і закономірно чекаємо по-
яви Дон Жуана. 

Підготовкою до подвоєння не лише ситуацій, але й героїв є епізод маскараду. По-перше, маски всере-
дині п’єси, тобто теж умовності, створюють враження реальності художньої дії драми, підсилюючи її 
серйозність. По-друге, це початок рольової гри, гри персонажів-тіней. Командор, одружившись із Дон-
ною Анною, цим позбавляє її свободи, і поступово вона стає його тінню, переймаючи його жадобу влади, 
його схиляння перед умовностями, його “камінність”. Долорес дублює цю ж ситуацію, роблячи проти-
лежне: відмовляється від свого права на одруження з Дон Жуаном. Повертаючи йому “громадські пута”, 
вона також позбавляє його свободи чи, в усякому разі, спрямовує його на цей шлях. На Дон Жуана у 
цьому випадку теж кинуто тінь легального життя, сповненого умовностей, підпорядкованого владі. Про-
те вибір все ще лишається за ним. 

Двійництво виявляється ще й у тому, що в кінці драми Донна Анна займає місце Долорес (нареченої 
Дон Жуана), а Дон Жуан – місце Командора. Тому зовсім не випадково повторюється смерть-
скам’яніння Командора та Дон Жуана і самотність черниці Долорес та двічі вдови Донни Анни. Це зако-
номірний наслідок: виконуючи чужу роль, не можна одночасно лишитись собою, прожити  власне  жит-
тя, співмірне своїй суті. Це продовження маскараду, де справжні лиця втрачають значення. 

Приймаючи одяг Командора, його думки і мрії, Дон Жуан стає його двійником. Про це надзвичайно 
красномовно говорить введення до дії епізоду із дзеркалом, у якому герой бачить не себе, а Командора. 
Останні слова Дон Жуана “Де я? Мене нема... се він... камінний!” [4:569] вказують на справжню причину 
смерті героя: фактично це духовне самогубство, бо на момент скам’яніння Дон Жуана, лицаря волі, вже 
немає. Він покараний не за те, що звабив стількох жінок, дійшовши аж до дружини командора (а вище – 
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тільки королева). У драмі Лесі Українки не це поставлено йому на карб, а те, що він зрадив самого себе, 
того, який говорив Донні Анні: 

Для мене найдорожче – врятувати 
ваш гордий, вільний дух! [4:519] . 

Щоб побачити зміну акцентів у трактуванні цього образу та взагалі проблематики драми, достатньо 
порівняти самі назви: “Камінний господар” Лесі Українки та “Севільський бешкетник, або Камінний 
гість” іспанського драматурга Тірсо де Моліни (1583 – 1648). У творі української письменниці вчинки 
Дон Жуана – не потішне і гріховне бешкетування, а вияв внутрішньої свободи. 

Ви бачили того, хто, йдучи 
за щирим голосом свойого серця, 
ніколи б не питав: “Що скажуть люди?” 
Дивіться – я такий. І тим сей світ  
не був мені темницею ніколи [4:517], – 

стверджує  Дон Жуан. У Лесі Українки це ж серйозний герой, герой драми. І саме тому класичний фінал, 
де грішник потрапляє до пекла, замінено на більш фатальний: герой не провалюється у геєну огненну – 
він кам’яніє, не помирає, а перестає бути собою, перетворившись на камінного Командора, символ гро-
мадських умовностей, встановленого порядку, влади і – цілковитої несвободи. Х. Ортега-і-Гассет писав: 
“Мабуть, найбільш трагічна доля – завжди відкрита для людини можливість підмінити саму себе, інакше 
кажучи, фальсифікувати своє життя” [6:310]. Це проблема, що постала у ХХ ст., і такий екзистенційний 
мотив вибору свободи чи несвободи, вірності чи зради самому собі, а відтак самоствердження чи само-
руйнування, – один з основних у драматичній творчості Лесі Українки. Пригадаймо хоча б Лукаша із 
“Лісової пісні”, який втрачає себе і тому перетворюється на вовкулаку, тобто стає перевертнем. Так само, 
як і в “Камінному господарі”, це не стільки покарання, скільки неминучість, не через зраду Мавці, але 
насамперед – через зраду Лукашем самого себе. Тому і вовкулакою він стає не відразу, а по кількох ро-
ках звичного, усталеного, буденного, чужого життя, виконання чужої ролі, а значить – втрати внутрі-
шньої свободи. Цей мотив – ще одна нитка, що пов’язує творчість Лесі Українки та В. Винниченка. 

Драма “Камінний господар” вперше була надрукована 1912 року, оповідання В. Винниченка “Терень” 
побачило світ 1913 року. Але ці твори поєднує не лише час написання, хоч ані формою, ані фабулою во-
ни не схожі. На відміну від історії Дон Жуана, сюжет оповідання “Терень” зовсім не “вічний” і не світо-
вий. Оповідь ведеться від першої особи, особи революціонера Дениса, якому “треба було на якийсь час 
сховатися” [7:167], отож, він поїхав на село “шукати роботи”. По дорозі оповідач зустрічає парубка, очі 
якого постійно плачуть. Подорожній виявився “одним із тих жайворонків, що з давніх-давен дзвенять 
над Україною, складаючи свої анонімні, прості і прекрасні пісні (...)” [7:170]. Через ці пісні Терень (так 
звали поета) став справжнім “зубним болем” для місцевої влади: “Вже чого з ним не робили: роботи йо-
му не давали, з лавки нічого не продавали, усовіщали, арештовували, забирали в його папір, книжки, тю-
рмою грозились. Тереньові те все тільки привід до нової пісні” [7:178]. Оповідач, що найнявся до попа, 
стає свідком “наради” всієї сільської верхівки, на якій приймається пропозиція о. Савватія. І от Тереню 
дають місце писарчука, а Одарка, племінниця “позакулісового володаря усього села” Осипа Копанки, 
стає зненацька прихильною до поета. “Але Терень ходив собі на вулицю так само, як і перед цим (...) 
Співали ж зовсім не лагідних пісень, а тих самих, не виключаючи й “Ой, чук, писарчук!” [7:188]. 
Розв’язку Винниченко відтягує в часі на півтора року, коли оповідач “випадково” знову зустрічає Тереня 
– хабарника-писаря, який люто б’є “дядьків”. 

Попри різницю сюжетів, у цьому оповіданні ми знайдемо багато чого, знайомого нам із “Камінного 
господаря”. Так само вектор дії спрямовано від цілковитої свободи поета, народного бунтаря, до запере-
чення ним самого себе, до самозречення, перетворення на представника влади. Спочатку Терень – прос-
толюдний двійник оповідача, професійного революціонера. Символічним виразом цього є їх проходжен-
ня Кривим Яром в очікуванні засідки – спиною до спини, як дзеркальні відображення. Із незначною змі-
ною соціального статусу Терень поступово втрачає себе, віддаляючись від Дениса. Вони не зважуються 
обійнятись на прощання, і слова оповідача “Я пішов у один бік, а він у другий” [7:190] вже виходять за 
рамки буквального значення. “Хвормений картуз з бархатним околушком” та темні окуляри відіграють у 
творі роль, яку, незважаючи на різницю “штилів”, можна порівняти із шатами Командора, які одягає Дон 
Жуан. Не випадково п’яний Терень (момент істини!) “грозився порвати на шматки хвормений картуз, 
кидався когось бити – чи Копанку, чи писаря” [7:189]. Характерна деталь: очі Тереня від чистої роботи 
перестали плакати, він носить темні окуляри, і це прозора метафора “оздоровлення” героя від співчуття, 
відгородження його від людей. У кінці твору Терень – двійник тих “барбосів”, проти яких раніше боров-
ся, власне, Тереня вже немає, є писар Терентій Софронович, набагато гірший за тих, на кого колись скла-
дав пісні. Отже, герой В. Винниченка зазнає такого ж перетворення, як і Дон Жуан у драмі Лесі Україн-
ки. 

Про В. Винниченка часто говорять як про майстра контрастів. Із цим можна погодитись, розглядаю-
чи, наприклад, смислове наповнення пір року: початок оповідання – весна, кінець – зима. Зрозуміло, що 
це виражає протиставлення “позитивне – негативне”, що автор недаремно показав нам перетворення Те-
реня не через рік чи два, а саме через півтора, взимку, з кров’ю на снігу, таким чином додавши у 



Горбань А.В. Персонаж-тінь у творах Лесі Українки та В.Винниченка: дублювання та самототожність 

41 

розв’язку “холоду” (до речі, те ж саме ми бачимо у “Лісовій пісні” Лесі Українки). Проте у багатьох ви-
падках “контрасти” можна розглядати і як подвоєння, оскільки двійництво – це не абсолютне повторен-
ня, а дзеркальний принцип правого-лівого, не стільки схожість, скільки корелятивність, тобто відмін-
ність за однією важливою ознакою при тотожності (чи неважливості, неакцентованості) інших. У такому 
освітленні кінцівка твору – не просто протиставлення, а дзеркальне відображення початку. При цьому 
тлом, інваріантом є сцена побиття. Вона була обіцяна на початку оповідання, і це очікування тягнулося 
через весь твір, маючи все меншу вірогідність здійснення. Але сцена побиття все-таки відбулася – проте 
за дзеркальним принципом, бо бити мали Тереня, а вийшло навпаки. І це “навпаки” не було б настільки 
акцентованим без такого подвоєння. 

Творчість В. Винниченка та Лесі Українки поєднує ще й оте “потойбіччя” добра і зла, їх неоднознач-
ність, релятивність. І – випадково чи закономірно – це зачіпає духовний сан, етику християнства. Отець 
Савватій – персонаж, який у духовному самогубстві Тереня відіграє роль, подібну до ролі Долорес у 
житті Дон Жуана. Прагнучи для нього добра, Долорес дала йому можливість фальсифікувати його життя. 
“Божий чоловік” о. Савватій, намагаючись вберегти Тереня від в’язниці, від озлоблення, дає пропозицію, 
яка без будь-якого насильства приводить до зради Теренем самого себе. І саме тому оповідач у кінці тво-
ру має “жагуче бажання повернути на Грузьке, приїхати до мого старесенького ласкавого попа і так зду-
шити його за горло, щоб він уже ніколи більше не міг давати кротких розумних порад” [7:192]. 

Цей же екзистенційний мотив самозаперечення чи самоствердження, категорію внутрішньої свободи, 
ситуацію втрати людського “я” ми знайдемо і в інших творах Винниченка, таких як “Голод”, “Талісман”, 
пізніших драмах та романах. Не поодинока у творчості письменника і реалізація задуму через систему 
двійників, власне, взаємоперевтілень героїв. Це свого роду рольова гра персонажів, умовність всередині 
художньої умовності твору, і тим реальнішою видається неспроможність героя вийти із цієї гри. При 
цьому, однак, вина за втрату власної свободи, своєї сутності як у творах В. Винниченка, так і в драмах 
Лесі Українки покладається не стільки на оточення чи обставини, скільки на самого героя. Власне, це 
критерій його оцінки, його “справжності”. Про це свідчить розв’язання подібної ситуації у драмах “Оде-
ржима”, “Лісова пісня” Лесі Українки, в оповіданнях “Студент”, “Талісман” Володимира Винниченка, де 
духовне самозбереження, самототожність досягаються часто ціною фізичної смерті, та при цьому неоро-
мантична особистість все ж перемагає – у боротьбі з обставинами не те що несприятливими, а просто-
таки смертельними. Та це ще й перемога над власною тінню, над можливістю фальсифікувати своє жит-
тя. 
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Горбань А.В. Персонаж-тень в произведениях Леси Украинки и В. Винниченко: дублирование и са-
моидентичность. 

В статье сделана попытка типологического сопоставления драматургии Леси Украинки и новелистики 
Владимира Винниченко. 

Horban A.V. Shadow as а Сharacter in the Works of Lesya Ukraїnka and V.Vynnychenko: Doubling and 
Self-identity. 

The author makes an attempt to compare the drama of Lesya Ukra їnka with the Volodymyr Vynnychenko’s short 
stories.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ У СПАДЩИНІ  
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті подається  синкретичне прочитання творчості Лесі Українки з урахуванням історії українсь-
кої філософії на тлі того культурного коду, в якому бачить себе письменниця. 

Подолання розколотості суб’єкта та об’єкта у філософії ХХ століття передусім ґрунтується на новому 
освоєнні філософсько-категоріального апарату як виразу певного світовідчуття. Функціонування семан-
тико-екзистенційного простору творчості Лесі Українки неодмінно постає перед нами специфічною фо-
рмою філософствування, яке потрапляє в контекст екзистенціальної філософії, а тому репрезентує харак-
терний для неї спосіб категорізації філософії буття людини, де увага до необмеженості проявів людсько-
го життя веде до необмеженості кількості можливих  способів її категорізації, виходячи із того, що кате-
горії виконують смислоутворюючу функцію. Семантико-екзистенційний простір в творчості Лесі Украї-
нки є смисловим континуумом, де буттєвозначущі культурні феномени в пізнанні опосередковуються 
людськими, персоніфікованими смислами, тому філософствування включає категорії, що фіксують 
суб’єктивно-гуманістичні, культурні інтенції. Однак для конкретизації та виділення мусимо спочатку 
проаналізувати їх характер.  

Сучасна українська філософія культури пропонує  виділяти поряд із  універсальними філософськими 
категоріями категорії культури, що виступають способами членування цінностей людського світу, їх те-
оретизації та рубрикації. Вони виступають різновидом культурних універсалій (загального характерного 
для різних конкретних видів предметності і для широкого кола формалізації предметного змісту) , де 
культура є  системою життєвих сенсів. Філософствування Лесі Українки репрезентує нам розуміння  
культури як єдності підсистем життєвих смислів, де цінності є смислостворюючою основою, та   їх реалі-
зацій, коли символ постає  найістотнішою формою  існування результатів. Сама творчість письменниці 
як явище культури визначима через функціонування в ній  категорій культури.  

Характерною рисою філософських категорій у Лесі Українки є їх трансформація у світоглядні екзис-
тенціали, що є характеристикою категорізації екзистенціальної філософії. Тут ми стикаємося, перш за 
все, із психологізацією категоріального апарату та змішуванням філософських категорій із категоріями 
культурними і світоглядними. Дискурс Лесі Українки постає не в формі систематизованого трактату, а в 
мистецтві літератури, де в художній творчості відбувається образне розв’язання суперечностей людсько-
го буття, коли у створенні й сприйнятті художнього твору відчужені відношення людини зі світом та 
собою перетворюються в гармонійні. Для нього характерне смислове наповнення у творчому акті, яке 
сама Леся Українка вбачає у насиченості сенсом буття за допомогою символічної форми вираження. У 
листі до Л. М. Старицької – Черняхівської виринає семантичний знак порожнечі як стану незаповненості 
смислом поза творчістю: “… я тоді тільки можу боротись (чи скоріше забувати про боротьбу) з висна-
женням, високою температурою і іншими пригнітаючими інтелект симптомами, коли мене попросту га-
льванізує якась idee fixe, якась не переможна сила. Юрба образів не дає мені спати по ночам, мучить, як 
нова недуга, - отоді вже приходить демон, лютіший над всі недуги, і наказує мені писати, а потім я знову 
лежу zusammengek lappt, як порожня торбина” [1:394]. Процеси наповнювання – спустошення є рисами 
буття – бування екзистенції. Смислонасичення порожнього світу образами (тобто ставання людини са-
мою собою) виступає опозицією об’єктивуючому життю й хворобі.  

В екзистенційному плані саме хвороба Лесі Українки загострила її несприйняття оречевлення персо-
ни, тому її філософствування виходить із таких екзистенційно обумовлених моментів: 

1. Конкретні тексти створюють разом систему семантико-екзистенційного простору творчості як ви-
рішення екзистенційної проблематики авторки в знятому вигляді через фільтр символічно – міфологіч-
ний. 

2. В освоєнні категорій немає теоретичного їх обґрунтування, тому полем розгортання стають драма-
тичні поеми та поезія, маргінальними нотатками до який є епістолярна спадщина та критика, причому 
розмежування пари “центр – маргінес” знаходиться під впливом внутрішнього семіотичного (феміністи-
чного) первня текстів, коли через окремі моменти теоретичного освоєння категорій відбувається зміщен-
ня центру і маргінесу, що дозволяє нам знаходити окремі іпостасі категорізації. 
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3. Прозаїчна спадщина Лесі Українки становить для нас інтерес, тому що вона займає проміжне місце 
в означеній вище парі і демонструє сферу розрізнення, де стикаються екзистенціальні імпульси автора 
(епістолярна спадщина) та символічна форма у її власному існуванні (драматичні поеми, поезія). 

4. Драматичні поеми та драми завдяки своєрідності поєднання в жанрі екзистенціальності автора та 
драматичної (а отже – полінаративної, поліфонічної) форми вираження дозволяють побачити риторику і 
діалогізм категорізації буття людини1. 

5. Завдяки тому, що кожна життєва програма і ситуація у художніх текстах вкорінена в екзистенціа-
лах автора як “розщепленого суб’єкта”, через використання символів, міфів, які мають духовно – цінніс-
не культурне значення, здійснюється розгортання категорій у знаковій системі власне філософствування 
автора із урахуванням їх зв’язку із загальнокультурним контекстом, причому в площині вертикалі “пе-
режитого” простору і часу, що створює власну історичність і пронизує крос – темпорально горизонталь-
не історично – культурне. 

6. Поява певних категорій у функціонуванні семантико – екзистенційного простору в творчості Лесі 
Українки зумовлена екзистенціалами буття автора, однак через комунікацію в тексті здійснюється спів – 
буття персон – ідей та персон – героїв, тому в художній інтерпретації категорій через ці явища здійсню-
ється корелятивна єдність спілкування та узагальнення, коли за словами авторів праці “Категорії філосо-
фії і категорії культури”, друге є похідним від першого. 

7. Комунікативне походження категорізації у Лесі Українки призводить до неодмінної присутності в 
категоріях її філософствування рис монологічності (специфічності) та діалогічності (здатності до кому-
нікації). 

Тут мусимо навести визначення категорій із вже цитованої нами праці “Категорії філософії та катего-
рії культури”: “Категорії – відсторонені від дійсності та зафіксовані в мові визначеності, до яких відно-
сяться групи об’єктів або аспекти всієї дійсності і які слугують засобами їх членування та синтезування” 
[3:20]. Завдяки екзистенціальності філософствування та феміністичному первню семантичного, у Лесі 
Українки відбувається переосмислення категорій як форм виразу переживання людиною світу або фено-
менів людського існування. Якщо розуміти філософствування як узагальнення культури, то категорії 
культури виступають виразом ціннісно-персоналістичних (смисло-буттєвих) екзистенціальних орієнта-
цій суб’єкта. Філософія культури, таким чином, стає філософією смислонасичення людського буття, а 
екзистенціальна інтерпретація її категорій видається для Лесі Українки у функціонуванні семантико – 
екзистенційного простору найпридатнішою. Тому розуміння та аналіз його як явища української філо-
софської культури може відбуватися через функціонування категорій культури як феноменів у ньому. 
Таким чином здійснюється настанова вивчення культури через орієнтацію на вивчення проблеми катего-
рій, які в нашому випадку стають екзистенціальними фільтрами структурування семантичного. Саме тут 
підтверджується здатність культури кристалізувати досвід пізнання “не з боку його об’єктивно-
істиннісних результатів, а під кутом розгляду його функцій у сукупному процесі людської життєдіяльно-
сті” [3:112 - 113]. 

Л. Шестов означив аналіз текстів С. Керкегора як “боротьбу” з ними. Аналогічно, завдяки розведено-
сті смислів, не можна оминути подібного і у наших спробах виділити певні категоріальні структури у 
семантико-екзистенційного просторі в творчості Лесі Українки. Вони неодмінно будуть нести на собі 
відбиток модельованості, “монтажу” (Барт), а отже – стануть до певної міри парадоксом нашого розу-
міння функціонування зазначеного простору. У досвіді духовності накопичуються різні смисли, інтенція 
яких може мати смисл відмінний від смислу історико – соціального його втілення. У Лесі Українки ми 

                                                                 
1 Зокрема, Оксана Забужко розглядає вибір Лесею Українкою драматичного роду в літературі як вираз певного типу 
мистецької свідомості. Скептицизм із утвердженням легітимності кожної точки зору людини боронить, за словами 
дослідниці, письменницю – філософа від присутності в її драмах “санкціонуючої інстанції”, тому “по відношенню до 
своїх героїв вона сама перебуває в стані “діалогу” в сенсі не просто бахтінському, загальнокультурному, а і суто 
платонічному – інтелектуально – полемічному [2:7]. Причому це іноді з точки зору естетично – формальної призво-
дить до певної недорозвиненості пластичної сторони драм і драматичних поем. Однак мусимо завбачати тут поруч із 
поміченим Оксаною Забужко вираз спроби подолати відчуження автора від власного натхнення, яке відбувається за 
словами Н. Хамітова у його спробі закріпити владу над персонажами в тексті. Саме тут подибуємо специфічне для 
функціонування семантико – екзистенційного простору в творчості Лесі Українки ставлення її до персон у драмах. 
Вони, з одного боку, є висвітленням внутрішньої екзистенційної риторики автора (помноженням його “Я”), але з 
іншого письменниця не узурпує владу на їх існування, тобто текст стає творимим, а сам творець – творивом. На на-
шу думку, тут потребує уточнення дане Ю. Шевельовим означення цих творів як драм ідей. Вбачаємо в них скоріше 
– драми риторики життєвих сенсів, які не піддаються субординативному тлумаченню, фіксують смисли світоглядних 
категорій 
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стикаємося із тим, що категоріальними утвореннями стають у некласичному дусі екзистенціали, в яких 
виражається “буття – що – переживається”. Незбіг загального філософського закону (логічно осягнутого) 
із способом реалізації особою свого життя є сферою екзистенціальної філософії, до якої зараховуємо і 
філософствування Лесі Українки.  

Через представленість екзистенціальної проблематики у найширшому спектрі шукань літераторів та 
філософів ХІХ - ХХ століття категорії тут виринають найрізноманітніші: екзистенція, свобода, 
об’єктивація (М. Бердяєв), відчай (С. Керкегор), життя (Дільтей), турбота (М. Гайдеггер), комуніка-
ція (К. Ясперс), буття, діяння, оволодіння, свобода (Ж. – П. Сартр), “беспочвенность” (Л. Шестов) тощо. 
Однак усі вони мають антропологічне значення, всі є людиновимірними. 

Для розгортання філософствування Лесі Українки теж характерні екзистенціальні категорії, що про-
являються як феномени і забезпечують єдність семантичного та екзистенціального в символіці. У неї ми 
подибуємо дві структури, що є цілісними у поліфонічності і мають в собі закладену можливість розгор-
тання смислу категорій, пізніше розроблених в ХХ столітті екзистенціальною філософією, філософією 
екзистенціалізму1 та персоналізму, – самотність та комунікативність. Навколо цих феноменів розгорта-
ється вся проблематика духовного досвіду в її творчості. Однак вони потребують уточнення у їх змістов-
ному аспекті, тому що аналіз функціонування досліджуваного семантико-екзистенційного простору по-
требує, по-перше, з’ясування змістового їх наповнення, а по-друге – співвідношення текстового та кон-
текстного їх аналізу.  

Самотність і комунікативність у Лесі Українки стають корелятами розгортання екзистенції. З точки 
зору філософствування вони є найбільшими категоріальними утвореннями – опозиціями, завдяки яким 
розширюється поле варіантних характеристик інших категорій, що у них письменниця-філософ предста-
вляє онтологію людського. Обидві структури у художніх текстах існують як феномени специфіки людсь-
кої ситуації в світі, а у критичній спадщині починають осмислюватися як обґрунтовані філософські по-
няття. Завдяки цьому Леся Українка у функціонуванні семантико-екзистенційного простору в її творчос-
ті поєднує три рівні освоєння даних феноменів: 

1 – екзистенційно-особистісний (екзистенціали буття авторки у знятому вигляді); 
2 – екзистенціально-символічний (смисли символів як форм репрезентації культурно – ціннісного в 

художніх текстах); 
3 – екзистенціалістсько-світоглядний та екзистенціально-філософський (категорії та феномени про-

блематичності екзистенційної людської ситуації у критичній спадщині письменниці). 
Відсутність у Лесі Українки суто наукових філософських трактатів не суперечить функціонуванню 

семантико-екзистенційного простору в її творчості як специфічному способі філософствування, репрезе-
нтованому у розгортанні смислів феноменів буття. Фіксацією тепер – стану людини Лесі Українки є вчи-
нок особистості, який призводить до переживання внутрішньої самотності, що у ній розгортається смисл 
екзистенції через висвітлення самості, а отже – репрезентується у трансцендентуючому бутті його від-
критість. 

Історико-філософський контекст освоєння цих екзистенціальних феноменів у Лесі Українки не зами-
кається межами її доби, тому що в плані демонстрації їх смислу письменниця-філософ виявляється пред-
течею українського екзистенціалізму. Аналогія може проводитися до положення С. Керкегора в європей-
ському екзистенціалістському філософствуванні, що є феноменом свідомості й філософії як рефлексії 
над досвідом духовного самоздійснення особи. Поворот у філософському дискурсі до екзистенціалістсь-
кого його типу К. Райда пов’язує із розумінням духовності як руху від зворотнього, де “духовне виступає 
як переживання втраченого, безнадійно загубленого, можливостей і змісту як постійно утримуваних у 
свідомості, в пам’яті, постійно емоційно і психологічно поновлюваних у переживанні” [4:156]. У цій си-
туації “екзистенціалістське” є відповідником певної якості, а “екзистенціальне” – внутрішнім, духовним. 
Перехід від другого до першого здійснюється в момент усвідомлення нового “онтологічного руху ре-
чей”. Ми погоджуємося з К. Райдою, що в С. Керкегора синтез власного духовного досвіду з 
об’єктивними тенденціями життєдіяльності унаочнив в його рефлексії незвичні виміри духовного. У фі-
лософствуванні Лесі Українки спостерігаємо те саме переживання вже ніколи не здійсненого, втраченого 
із його присутністю в теперішньому, коли мить людського існування є варіантом “повернення до своєї 

                                                                 
1 Розмежування між цими двома поняттями в історико – філософському аналізі фіксується у К. Райди у характерно-
му для екзистенціалізму рефлексивному відтворенні процесів протистояння екзистенціальності індивідів сучасним 
формам їх суспільної єдності, а також спотворення екзистенціальності реальними відносинами суспільного буття, у 
той час як екзистенціальна парадигма просто є виявом екзистенціального прагнення людини. 
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можливості”. Тут з’являється феномен людського існування, який акумулює духовні визначення індивіда 
в соціальному світі, - самотність. 

Власне на екзистенційно-особистому рівні у Лесі Українки ми стикаємося із феноменом граничного 
буття, репрезентацією якого стає семантико-екзистенційний простір в її творчості. За словами Н. Хаміто-
ва, таке буття характеризується дієсловом “ставати”, а не “бути”, і є трагічним напруженням людського. 
Як негація буденності воно також виступає самозапереченням індивіда, коли гранична собість (відповід-
ник європейського “екзистенція”) стає собою. Саме такий стан мав призвести до переорієнтації філософ-
ствування Лесі Українки до “екзистенціалістського” і призвести до категорізації його через самотність.  

Випливає це із того, що для українського філософствування завжди було характерним переживання 
зустрічі зі світом (комунікативний аспект) як первня покладання феноменів і категорій у дискурсі. Об-
стоюючи доцільність визначення “авторський міф” в аналізі філософії Тараса Шевченка, Оксана Забужко 
зазначає: “… творець авторського міфа дослівно “платить власним життям, усією його чуттєвістю і сми-
словою достовірністю цілокупно, за метафізичну істину свого квазілітературного універсалістського по-
слання – без перебільшення офірує своє життя (котре, зрозуміло, для цього має саме по собі бути винят-
ковим і наскрізно символічним, і таким воно і буває, тим – то в таких випадках навіть найдоскіпливіші в 
термінах науковці звичайно говорять уже не про “життя”, а про долю), цілеспрямовано – і, як правило, 
свідомо – підпорядковує його стихійну фактичність логіці буттєвого оприсутнення божистої істини, роб-
лячи плоть (власного життя) – словом (універсального значення)” [5:23]. У цьому ж полі діє і започатко-
вана Григорієм Сковородою у формі філософського дискурсу інтенсифікація внутрішнього життя люди-
ни та ідея “сродної праці”. Однак, якщо у Сковороди ми маємо справу із концепцією єдності макро- і 
мікрокосмосу із християнським акцентом на “невидиму натуру”, у Шевченка вже починає проступати 
опозиція сакрального і профанного у біполярності “Україна – імперія” (за словами Оксани Забужко, це 
була “парадигма співжиття українського індивіда з імперією”), то у Лесі Українки до цього додаються 
ще 3 моменти передумови, які призводять до тематизації феномену самотності  на екзистенційно-
символічному рівні: 

1. Перенесення екзистенціальної проблематики всередину самої людини, коли первнем є саме пере-
бування у граничному бутті собості, а не політично-історична чи християнсько-релігійна опозиція. 

2. Критика метанаративів призводить до особливого виміру філософствування, де “офірування” вла-
сного життя відбувається первинно у відчутті “оберненості” духовності в конкретній екзистенціальній 
ситуації, і лише потім через комунікацію, через творчість (власне вже тексту, а не автора) приходить у 
соціальне та робить спроби універсалізуватися.1  

3. “Іншість” жінки самій собі тягне феміністичний первень, що виявляється у деконструкції патріар-
хального дискурсу до дискурсу амбівалентності, коли поєднуються риси феномену в дусі міфологізму, 
екзистенціалізму, персоналізму, специфічного соціологізму (як розуміння суспільної структури через 
емансипаторські тенденції філософії марксизму). 

Зазначивши їх, буде слушним звернутися до екзистенційно-особистістого моменту, а саме – пережи-
вання оберненого духовного життя Лесею Українкою під час написання драматичної поеми “Одержима”, 
створеної за одну ніч біля ліжка смертельно хворого Сергія Мержинського. Це і є означенням стану гра-
ничного буття, коли глибоке розуміння кінечності призводить до апогею туги, відчаю, що тоталізує пер-
сону і водночас призводить до оголення собості. Внутрішня сила самотнього не ламається силою Тана-
тоса, влада якого не розповсюджується на собість, однак руйнує можливість подолання самотності кому-
нікуючої з нею Іншої і народжує відчуття нездійсненої можливості. У випадку з Лесею Українкою немає 
вирішення внутрішньої самотності на рівні роду. Ландшафт її особистих стосунків лежить у полі дій 
“любові-світотворення” (Н. Хамітов), а отже – смислотворення. Саме тому у циклі поезій, які Леся Укра-
їнка присвятила пам’яті Мержинського, часто подибуємо знаки “іншого світу”, що не означають роман-
тичне цитування. Потрібно вбачати тут смислорозкриття Лесею Українкою подолання самотності через 
комунікативність у любові. 

                                                                 
1 Тому, на відміну від Т. Шевченка, ми не маємо сакралізації постаті Лесі Українки в українській культурі. Вона не 
вкладається в міфологічний ряд “батьків нації”, бо більше означається як “дочка”,  що вже передбачає певну відсто-
роненість (потенцію у – самотнення) у психоаналітичному плані, яка мусить реалізуватися в бінарності: обов’язок 
дочки продовжувати “рід” і водночас право жити своїм життям. 
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Доброносова Ю. Д. Особенности категориального аппарата экзистенциального философствования 
Леси Украинки. 

Статья исследует особенности экзистенциально-философских категорий Леси Украинки. В статье 
делается попытка нового, синкретичного прочтения творчества Леси Украинки с учетом истории ук-

раинской философии на фоне того культурного кода, в котором видит себя писательница. 

Dobronosova Ju.D. Peculiarities of Existential Philosophical Categories in Lesya Ukra їnka’s Heritage. 

The article deals with the investigation of Lesya Ukra їnka’s existentional philosophic categories.The author 
makes an attempt of interpreting Lesya Ukraїnka’s heritage in a new syncretic way, paying attention to the  

history of Ukrainian philosophy on the background of a certain cultural code in which the writer reflects herself. 
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МАЙБУТНІ ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РОЗДУМАХ НАД ГЛИБИНАМИ 
ЛЕСИНОГО СЛОВА 

У статті розповідається про особливості використання творів Лесі Українки на заняттях з курсу 
“Основи культури і техніки мовлення” на факультеті підготовки вчителів початкових класів 

Полинемо до неї, молоді й жагучі, 
Наче струмки веснянії до бистрої Случі. 
Щоб почути Лесин голос уже з будучини,  
Сповнений страждання й болю за рідну  
Вкраїну. 
(Валентин Грабовський. “ Лесине віче”). 

Проблема формування мовленнєвої особистості майбутнього вчителя останнім часом все більше при-
вертає увагу методистів вищої школи. На жаль, термін “гнучкі педагогічні технології вузівського на-
вчання” іноді набуває суто формального значення – ми обмежуємося змінами у структурі навчальних 
планів, у послідовності різних форм занять, введенням нових систем контролю й оцінювання знань тощо. 
Але спробуймо за кожним нововведенням побачити особистість майбутнього вчителя не як об’єкта на-
шого педагогічного впливу – такий підхід порушує принцип спільності праці викладачів і студентів: 
“Важливим є принцип максимуму того, кого навчають, тоді навчання органічно перетворюється на само-
навчання, а виховання – на самовиховання” [7:4]. Не випадково ми приділяємо увагу розвитку ораторсь-
ких здібностей завтрашніх класоводів: їм вирішувати нелегке завдання, яке постало перед сучасною по-
чатковою школою – вже з перших років навчання розкрити перед дітьми дивовижні барви рідної мови, 
навчити дітей не просто читати, а усвідомлювати зміст прочитаного вірша, оповідання, відчуваючи при 
цьому  естетичну насолоду від кожної зустрічі з героями творів великого Кобзаря, незабутнього Івана 
Франка, мужньої і мрійливої Лесі Українки. Саме тому ґрунтовна мовна підготовка на педфаці органічно 
об’єднується з підготовкою риторичної особистості студентів.  

Для того, щоб навчити майбутніх учителів початкових класів основ літературознавчого й лінгвістич-
ного аналізу текстів, сформувати в них практичні навички виразного читання художнього твору й  ово-
лодіння прийомом розписування його мовної партитури, слід дещо змінити традиційний вузівський під-
хід до методики викладання навчального курсу “Основи культури і техніки мовлення”, введеного на пе-
дагогічному факультеті. На нашу думку, можна помітно активізувати продуктивну (творчу) діяльність 
студентів, якщо: 1) постійно, а не періодично звертатися до монопредметного навчання при опрацюванні 
тем, спільних для курсів “Основи культури і техніки мовлення”, “Дитяча література і основи теорії літе-
ратури”, “Сучасна українська мова”, “Сучасна російська мова”, методик викладання мов, музичних дис-
циплін; 2)матеріалом до практичних занять з культури мовлення будуть високохудожні поетичні, прозові 
та драматичні твори, ретельно дібрані викладачем-мовником; 3) на кожному занятті диференційовано 
підходити до студентів, виявляти в них індивідуальні виконавські можливості, рекомендуючи для вираз-
ного читання той чи інший художній твір; 4) на заняттях та факультативах з риторики викладач сам во-
лодітиме основами ораторського мистецтва та акторської майстерності, подаючи майбутнім учителям 
приклад для наслідування. 

“Учитель – не актор, але ж він – професіонал, і від нього вимагається мистецтво красномовства”, - за-
значає Н.Д.Бабич [4:142]. Тож гарна традиція створення аматорських студентських театрів у педагогіч-
них вузах сприяє не тільки розвитку звукового й художнього мовлення, а й вихованню (у тому числі й 
самовихованню) у майбутніх учителів дбайливого ставлення до перлин української класичної літератури, 
викоханих на плідному ґрунті народної мови. На практичних заняттях з курсу “Основи культури і техні-
ки мовлення” ми засіваємо у душах студентів зернини захопленості акторським мистецтвом, що нерідко 
дає  плідні сходи: майбутні вчителі прагнуть удосконалювати виявлені у них акторські здібності. Опиту-
вання, проведене у багатьох групах, свідчить, що майже всі студенти педфаку визнають заняття з вираз-
ного читання різножанрових творів найцікавішими.  

Вступне слово викладача перед вивченням розділу “Зміст, підготовка і безпосередність словесної дії” 
має бути взірцем майстерного володіння мовними засобами (згадаймо О.Реформатського, який писав про 
те, що “вузівська лекція – це злиття письменника з актором-виконавцем в одній особі й в одному акті” 
[8:155). Тож починаємо розмову про особливості виразного читання художніх творів саме з драматургії. 
Щодо подібності естетичного впливу слова вчителя й слова актора пригадуємо кропітку роботу над 
культурою сценічного мовлення у трупі Полтавського театру. Дослідники творчості М.Кропивницького 
пишуть: “Полтавська аматорська діяльність відкрила шлях у велике мистецтво багатьом вчителям полта-
вських народних шкіл (Ю.Шостаківській, Г.Затиркевич-Карпинській та ін.). А видатний актор українсь-
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кої сцени Ф.Левицький зазначав, що “це була вища школа мовознавства: не було помилок у наголосах не 
тільки в словах, а й у цілих фразах. Це був справжній показник правильної української мови” (Марко 
Лукич Кропивницький. – К., 1955. – С. 298)”.  

Поряд з творами Г.Квітки-Основ’яненка, І.Нечуя-Левицького, М.Старицького та інших улюблених 
письменників, зауважимо, що драматургія Лесі Українки у студентів викликає щире захоплення. Їм ціка-
во дізнатися про те, що на батьківщині Лесі у Новограді-Волинському з 1919 року почав діяти самодія-
льний драматичний колектив, до складу якого входили вчителі. Аматори у 1959 році вшанували пам’ять 
видатної землячки постановкою “Лісової пісні”. “Коли закінчилась робота, ми іншими очима дивились 
на світ, на людей, кожний хоч на сантиметр підріс як людина. І все завдячуючи Лесі Українці”, - пізніше 
писав режисер театру Я.Горілий [5:140]. Зачарувала своєю красою весь колишній  Союз  новоград-
волинська Мавка – акторка театру Майя Сидорчук, чий портрет було вміщено на обкладинці журналу 
“Огонек”.  

Звертаючись до дивоцвіту Лесиної творчості – “Лісової пісні” (1911р.), - студенти, як правило, оби-
рають для виразного читання діалоги Мавки з Лукашем, особливо фінальний. Створити образ Мавки – 
чи доступно це студенткам? Ми намагаємося допомогти їм побачити чарівну полісянку, таку схожу на 
них, молодих і життєлюбних, почути її голос, інтонації, уявити жести і міміку, що передають душевні 
страждання героїні. Читаємо розповідь “Побачення з Мавкою” з книги Валентина Грабовського “Лесин 
Заповіт” про образ, створений заслуженою артисткою України Л.І.Литовкою: “Скільки глибини й відтін-
ків, ніжності і ласки в поставі актриси, в голосі й очах! Природно й чисто звучать її монологи: “Спить 
озеро, спить ліс і очерет”, “Ні! я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає”, “О, не жури-
ся за тіло”[6:98].  Найбільший ефект мав конкурс на краще виконання монологів Мавки, проведений се-
ред першокурсників в осінньому парку. 

У списку рекомендованих для виразного читання творів Лесі Українки назвемо уривки з драми “Ка-
мінний господар” (1912 р.), поеми “Давня казка” (1893 р.), монолог Гамлета “To be or not to be?” (“Стій, 
серце, стій...”, 1896 р.), твори з циклу “Легенди” (“Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами...”, 
1900 р.), вірші з циклу “Сім струн”. 

Працюючи над читанням віршів на практичному занятті з культури мовлення, студенти, відповідно 
до рекомендацій  навчальної програми, зосереджують увагу на таких питаннях, як:ритмічна будова вір-
ша, організація його мови, осмислення манери читання з опорою на зміст, ритміку, риму, розмір віршо-
ваного твору. На підготовчому до читання етапі ми аналізуємо образ ліричного героя, його настрої, дум-
ки і почуття [3].  

Використання міжпредметних  зв’язків у процесі вивчення поезії різних жанрів має велике значення 
для комплексної підготовки майбутніх учителів до подальшої творчої діяльності, спрямованої на вихо-
вання й навчання молодших школярів. Курс “Дитяча література і основи теорії літератури”, запропоно-
ваний студентам у п’ятому – шостому семестрах, передбачає звертання до ліричної поезії Лесі Українки 
та казок, записаних нею з народних джерел. Але вже на першому курсі майбутні вчителі добирають для 
виразного читання поезії з циклів: “В дитячому крузі”, “Мелодії”, “Кримські відгуки”. Зауважимо, що 
студенти також виконують при вивченні теми “Технічні показники мовлення” ряд вправ з підручника 
Н.Д.Бабич, де текстовою основою є твори Лесі Українки: “Стояла я і слухала весну” (фразовий наголос), 
“В катакомбах” (тональна пауза), “Гей, шаленая пісне! І в кого вдалась ти така непокірна!” (звертання на 
початку фрази). Виконуються і  партитури наведених текстів. 

З огляду на проблему використання міжпредметних зв’язків, цикл “Сім струн” (1890 р.) становить 
особливий інтерес для студентів, які здобувають додаткову спеціальність “Музика”. На занятті з техніки 
мовлення лунають мелодії, дібрані до кожного виконуваного вірша:гімн, урочисті, веселі, колискові піс-
ні, - які є музичним супроводом для читців. Органічним до загальної атмосфери заняття став його епіг-
раф: “Почуття музики було в неї таке могутнє, що часто вона сідала за рояль і імпровізувала музику до 
своїх віршів. Музична обдарованість і дала їй можливість створити таку справжню музичну ораторію, як 
“Лісова пісня”, а також сім віршів – “Сім струн” від “до” до “сі” – своєрідну музично-словесну сюїту” 
(Є.Кротевич). Своєрідною методичною знахідкою, яка завжди має позитивні результати, є проведення на 
занятті  конкурсу на кращу ілюстрацію до творів поетеси, обраних студентами для виразного читання. 
Особливо  гарно виконуються студентами пейзажі. Кольори, використані художниками, відповідають 
барвам Лесиної пейзажної лірики . Зачитуємо вислови літературних критиків: “Хто хоч раз прочитав цю 
річ, де так чудово поєднуються барви і звуки, той ніколи вже не забуде її, бо перед очима стоятиме ніжна 
акварель весни, а срібні струмочки переливаються в словах:“Талого снігу платочки сивень-
кії...”(А.Костенко. Леся Українка. 1971),”Характерною особливістю пейзажної лірики Лесі Українки є 
майже повсюдне застосування нею в описах природи барви червоного і образу вогню, полум’я (особливо 
напередодні революції 1905 р.)” (А.Каспрук. Леся Українка.1963р.).  

Звертання до творчості геніальної поетеси на заняттях, де формується культура і техніка мовлення 
майбутніх учителів початкових класів, надзвичайно актуальне - ми збагачуємо не тільки мовлення, а й 
духовний світ молоді. Про це свідчать твори-роздуми над глибинами Лесиного слова, написані студен-
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тами на одному з узагальнюючих до курсу “Основи культури і техніки мовлення” занять за темами: 
“Путь на Голгофу велична тоді, коли тямить людина, нащо й куди вона йде”, “Ніхто не має більшої лю-
бові, як той, що душу покладе за друзів”, “Стояла я і слухала весну, Весна мені багато говорила”, “Фан-
тазіє! Ти, сило чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі”, “Тільки той ненависті не знає, хто 
цілий вік нікого не любив”, “Ой чи так красно в якій країні, як тут, на нашій рідній Волині?”. 
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В статье рассказывается об особенностях использования произведений Леси Украинки на занятиях по 
курсу “Основы культуры и техники речи”  на факультете подготовки учителей начальных классов. 

Klymova K.Ya. The Future Elementary School Teachers’ Reflections upon the Profundity of Lesya 
Ukraїnka's Word. 

 The article deals with the peculiarities of usage of Lesya Ukra їnka’s works at classes of mastering the art and 
techniques of speech at the Faculty of Training Teachers of Junior Forms. 
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ІДЕАЛ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

Досліджується гуманістична концепція поетичної творчості Лесі Українки:взаємозв ’язок особистіс-
ної, індивідуальної, загальнолюдської основ лірики. 

Оригінальністю і художнім новаторством позначене розв’язання проблеми  гуманізму  у творчій  дія-
льності Лесі  Українки.  За спостереженням Н.Калениченко, “головне в творчості Лесі Українки, як і в 
творах... І.Франка, це створення нової концепції людини - сильної, незламної, мужньої... ” [1:147]. 

Образ ліричного героя Лесі Українки створюється шляхом послідовного втілення ідеї прометеїзму. 
Імпульс до широкого і всеохоплюючого розгортання цієї ідеї в творчості письменниці дала нескореність 
душі, яка змусила хвору дівчину зробити виклик долі: 

Ні, я хочу крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись, 
Жити хочу! Геть думи сумні! [2:56]. 

Ця мужня боротьба за життя, за незгасність надії одразу розширила звучання  Лесиного   “Без   надії  
сподіваюсь”,  наповнила  його загальнолюдським змістом, надала соціальної гостроти. На думку П. Во-
линського, ліричний герой поезії став “художнім втіленням настроїв, що народжувались і розвинулись у 
90-ті роки XIX ст.. як прагнення подвигу в ім’я революційного перетворення дійсності” [3:151]. Вже цей 
твір поетеси викликає аналогії з шевченківським “Кавказом”, що звеличує непокору прикованого до ске-
лі Прометея, “живущу кров” його серця, яке у відповідь на кару 

Знову оживає  
І сміється знову [4:295]. 

“Невільничі пісні” відтворюють рішучий крок ліричного героя Лесі Українки в життя, у вир суспіль-
ної боротьби. Нова “огниста” мрія відтіснила зграйку любих “рожевих мрій”, владно запанувала в серці, 
вказала шлях туди, де “без упину лютує страшна, невсипуща війна” (“Північні думи”). “Кличеш? Я йду! 
” - це мужня відповідь людини, голос вільного вибору. Так розв'язує Леся Українка проблему свободи 
особистості. Попереду в її героя - труднощі і пошуки шляхів служіння народу, але не буде безплідних 
сумнівів та манівців, розриву між особистим і загальним. 

Ліричний герой Лесі Українки найповніше розкривається у відвертій розмові з молоддю свого поко-
ління, в активній боротьбі за неї (“Мати невільниця”, “До товаришів”, “Товаришці на спомин”). Викрит-
тям духовного невільництва Леся Українка разом з І.Франком гартувала душі сучасників, виховувала в 
них ненависть до міщанської самозаспокоєності, прагнення звільнитися від пут рабської моралі. 

Історію формування особистості ліричного героя поетеси можна охарактеризувати як шлях моральної 
підготовки до подвигу, вивірення своїх духовних можливостей. У його душі постійно звучить питання 
грізного “ангела помсти”: 

Чи ти боїшся смерті, кари, мук,  
Ти, що була душею завжди вільна? 

Вогонь, у якому “жевріє залізо для мечей”, це і є той Прометеїв вогонь, що готує душу до великого, 
робить людину здатною перейти немовби в нову духовну якість. Пройти через цей очисний вогонь су-
джено не всім, і тільки той, хто витримає гарт, гідний життя: 

Коли я крицею зроблюсь на тім вогні,  
Скажіть тоді: нова людина народилась; 
А як зломлюсь, не плачте по мені! 
Пожалуйте, чому раніше не зломилась! [2:140]. 

У сфері особистого прометеївський характер ліричного героя поетеси диктує вимогу безкорисливості, 
самовідданості в любові і дружбі. 

Трагічна  лірика  циклу,  викликаного  хворобою  і  смертю С.Мержинського, - апофеоз жіночої лю-
бові: 

Стать над тобою і кликнуть до бою 
Злую мару, що тебе забирає  [5:259]. 

Це найбільш природний вияв натури, для якої рятувати, гоїти рани, стояти на сторожі життя близької 
істоти - не подвиг, а невідхильна внутрішня потреба. Породжена розпачем, інтимна лірика Лесі Українки 
сприймається як гімн жіночому серцю, стійкому в боротьбі за життя коханого, вірному у виконанні гір-
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ких заповітів. Напружена і болюча, ця поезія водночас світла, урочиста, сповнена гуманності, торжества 
любові. 

Леся Українка послідовно втілює у творчості новий погляд на людину, згідно з яким  “ні в природі, ні 
в житті немає нічого, що було б саме по собі, так би мовити по праву народження, другорядним”. Пись-
менниця переконана, що кожна особистість суверенна, що кожна людина, якою б вона не була, є героєм 
для самої себе і частиною середовища по відношенню до інших... [2:25З]. 

Саме з таким поглядом на людину (Леся Українка вважала його головною ознакою демократизму в 
письменстві) пов’язана постійна сконцентрованість  поетеси  на  проблемі  гармонійного  розвитку осо-
бистості її мрія про те, щоб людина могла “своїм життям до себе дорівнятись”. 

Характер світовідчуття диктував героїчно-романтичне розв’язання проблеми особи, приковував увагу 
до незвичайного. Так, звеличення лицарських подвигів у середньовічних романах дало поштовх до пере-
осмислення концепції прекрасного й величного (поезія “Мрії ”). Леся Українка різко міняє сам ракурс 
зображення, утверджує нові цінності, нову точку зору на честь і гідність людини. В її зображенні велич-
ним постає не гордий переможець, а беззбройна бранка, чия нездоланна духовна сила виявляється у смі-
ливій відповіді напаснику: 

Ти мене убити можеш, 
Але жити не примусиш [2:160]. 

Трагедія нездійсненного життя розкривається в “Забутій тіні”. "Безсмертна пара Данте й Беатріче" не 
затьмарила в очах поетеси непоміної, безмовної, неуславленої співцями “тіні” - дружини Данте. Визна-
чаючи ідейне спрямування твору, О.Бабишкін і В.Курашова вказують: “В образі жінки-трудівниці, вірно-
го друга, ніжного, бачить Леся Українка справжню жіночу красу” [ 6:174]. 

У згаданій поезії відчувається властиве поетесі захоплення непоказним, суто жіночим героїзмом лю-
бові й відданості, героїзмом мовчазного страждання сильної і гордої душі. Однак типова життєва ситуа-
ція, осмислена через долю жінки Данте, не тільки не має нічого спільного з етичним ідеалом Лесі Украї-
ки, а й протилежна йому: 

Так вірна тінь! А де ж її життя, 
Де ж власна доля, радощі і горе? [2:130]. 

М.Рильський підкреслив, що в пильній увазі до “забутої тіні” виявляється “характерна для Лесі Укра-
їнки хвилююча людяність” [7:255]. Сильним акордом звучить у поезії невіддільний від гуманізму автора 
протест проти нівеляції особистості, ідея повноцінного людського життя. 

Цю ж тему Леся Українка розробляє в “Жіночому портреті”. Створюючи психологічний портрет інте-
лігентної жінки, вона прагне осмислити діалектику зв’язків між категоріями свободи і залежності, особи-
стого щастя і творчого покликання. Письменниця вільно прочитувала найглибші таємниці душі сучасни-
ці, яка нерідко розв'язувала складні колізії життя в дусі Джемми Донатті. Зречення власної індивідуаль-
ності заради кохання - це, за Лесею Українкою, слабість, втрата частки своєї душі. Проте портрет жінки, 
котра “душу продала, свій хист і розум віддала в неволю”, виписаний без властивих поетесі різких інто-
націй, обвіяний тим самим співчутливо-лагідним, гуманним почуттям, що й “Забута тінь”. 

Глибинний гуманізм Лесі Українки виключав категоричність в оцінці компромісних розв'язань про-
блем особистого життя. Письменниця розуміла, що відмова від особистого також збіднює людину, гли-
боко ранить душу. Ідеалом Лесі Українки була гармонія людини і світу, розквіт людської індивідуально-
сті у всіх сферах її буття. В “Жіночому портреті” поетеса торкнулася того складного комплексу філософ-
ських і морально-етичних проблем, які різнобічно й повно розв'язуються в її драматургії, передусім в 
“Лісовій пісні” та “Камінному господарі”. 

Звеличення особистісного, індивідуального начала в людині, – а в Лесі Українки це передусім гумані-
стичне начало, - вимога часу. І для його здійснення були необхідні новий підхід до слова і нові засоби 
вивільнення його внутрішньої енергії. Велика українська поетеса цього й досягла в своїй титанічній тво-
рчості. 
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Козубенко Л. М. Гуманистический идеал в творчестве Леси Украинки. 

Исследуется гуманистическая концепция поэтического творчества Леси Украинки: взаимосвязь лично-
стного, индивидуального, общечеловеческого начал лирики. 

Kozubenko L. M. Humanistic Ideal in Lesya Ukraїnka's Literary Works. 

In he article the conception of Lesya Ukraїnka’s poetic work  ( interaction of personal, individual and 
humanistiс grounds of lyrics) is investigated. 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА ЯК УОСОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБОВ'ЯЗКУ 

У статті  розглядається одна з основних проблем творчої спадщини Лесі Українка – проблема  націо-
нального обов’язку митця як свободи його суспільного діяння,  усвідомлення власних можливостей і по-

треби їх реалізації з метою задоволення національних інтересів.  
Проблема національного обов’язку митця – це програма всього творчого життя Лесі Українки, її оріє-

нтир у гострій ідеологічній боротьбі кінця ХІХ– поч. ХХ ст., в атмосфері складних, нерідко болісних фі-
лософських, естетичних і морально-етичних шукань цієї доби.  

Творчість Лесі Українки – це ті “вогнисті слова”, які кличуть на святе діло: на боротьбу за  націона-
льну, демократичну, політичну волю України, в яку вона добровільно вступила із “єдиною зброєю” – 
Словом -“одваги мечем двусічним”, бо на іншу форму боротьби через брак фізичного здоров’я поетеса 
не могла претендувати. “Коли моє здоров’я, мій невеликий хист, мій замало розвинений інтелект, моя 
життям пригнічена енергія не дали мені стати тим, чим повинна б я бути і чим, може, ніколи не стану, то 
се моє нещастя, але не моє бажання, і миритись з тим я  не не хочу, ні, я ще хочу боротись”,- писала по-
етеса в одному з листів до М.Павлика [1:12:64-65].  

Пристрасне шукання свого поетичного слова, свого місця в житті характеризує  весь творчий шлях 
Лесі Українки. Звичайно, у ранніх творах вона тяжіє до усталених поетичних ідей та образів, хоча вже й 
тут проглядає ідея національного служіння поезії. Так,  поема “Місячна легенда”, незважаючи на  роман-
тичнi штампи, образну символіку поезії народників, уже свідчила про намір молодої поетеси жити не для 
“марної слави” та “усміху пустого” [2:37], а для слугування убогим (“сумним”) людям своєю “смутно-
голосною” піснею [2:40]. Духовне зростання Лесі Українки відбувається дуже швидко.  

Звільнитись від сентиментального уболівання над горем народу і від мрійливих надій на рай на землі 
допомогла Лесі Українці сама дійсність тогочасного життя в Україні, яка від сльозливих “квилінь” 
(І.Франко) не тільки не могла поліпшитись, а робилась ще тяжчою, болючішою, мов розкраяна рана. По-
етеса усвідомлює, що становище України під пануванням російського самодержавства “страшніше Дан-
тового пекла”, її народ втрачає національну свідомість і сліпо служить своїм ворогам. “Темна без-
просвітня ніч стоїть над розтерзаним краєм… Скрізь із хаосу тьми виринають голод, злидні, жах несвіт-
ський усім морозить душу”,- пише Леся. І в той же час авторка стає свідком, як борці-революціонери, 
“сміливі нащадки Прометея”, що посміли виступити проти поневолення народу, знаходять смутну долю: 
“Вигнання, мук нерозривні пута, Дочасну смерть у дикій самотині…” [1:1:142]. 

Своє духовне переродження Леся Українка  змальовує у драматичній поемі “Грішниця”. Подібно до 
своєї героїні, була вона лагідною, тихою дівчиною, що “вірила в братерську любов” [1: 131]. Оточена 
рідними й друзями, довго не чула тих величних гімнів, що звучатимуть в її серці пізніше. “Образу я сьо-
зами зустрічала і перед кривдою схиляла я чоло…”, - зізнавалася поетеса [1:1:136]. 

Серце поетеси, як і серце героїні, стискає гостре почуття жалю за долю свого народу, який “ніколи  
світа-сонця не видав”[1:1:131]. Той жаль стає пекучим, надмір туги пронизує цілісну її натуру і витворює    
нову силу. Леся  усвідомлює свою роль як митця– у служінні народу, у мобілізації трудящих на боротьбу 
за своє визволення. “Не поет, хто забуває про страшні народні рани…”, – це поетичне кредо автора 
[2:74]. Тому такі природно закличні інтонації наступних її творів: “Ставай, вартовий, без вагання на ча-
ти!”,  “Товариші, даю вам добрий приклад”, “Я честь віддам титану Прометею, що не творив своїх людей 
рабами”,  “Я вслід його піду”. Зрада народних ідеалів веде митця до загибелі.  

Визначаючи провідну роль і значення митця для суспільства, Леся Українка поставала проти залеж-
ності його від пана і його золотого мішка, проти того, “щоб на вільні руки золоті надіть кайдани!” [2: 74]. 

Ще зовсім юною письменниця обурювалася громадською пасивністю багатьох своїх сучасників, коли 
окремі з них “просто сплять сном праведних, та сни їм золоті привиджуються” [1:10:122]. Соціальна ін-
фантильність і розпливчатість, невиразність ідеалів і загальні тиради про зле життя у світі викликали у 
Лесі Українки рішуче бажання протидії. Твердження галицьких “народовців” і “твердих”, “москвофілів” 
про те, що Україні ще, мовляв, рано на поетів, що тут лише свої “домашні”, “хуторські” ідеали єдино 
доцільні, що до світових тем і проблем український читач не доріс, поетеса не приймала. 

У листі до М.Павлика  Леся Українка писала: “Всі в нас кажуть, що зле жити у нашому світі, а як же 
воно має бути ліпше, коли всі задовольняються констатуванням того факту, і то - тільки в приватних роз-
мовах, хоч би принаймні люди знали, як, власне, зле і чому” [1:10:116]. В іншому листі  критична оцінка 
си- туації, оптимістичний порив звучать соціально виразніше: “Сором і жаль за мою країну просто гризе 
мене (се не фраза, вірте), і я не думала, що в душі моїй є такий великий запас злості. Я не знаю, що буду 
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робити, вернувшись в Росію, сама думка про се тюремне життя сушить моє серце. Не знаю, як хто, а я не 
можу терпіти мовчки під’яремного життя…” [1:10:297-298]. 

Російська імперія жахала Лесю Українку своєю похмурою атмосферою підозр, терору, цензури, шо-
вінізму і тиранічного абсолютизму. Не може поетеса творити в цій “тюрмі народів” духовні храми для 
чужих богів, коли своїх, національних, поруйновано. Вона вважає себе “ув’язненою” в духовно убогій 
країні, яку французькі митці називають великою. Леся писала: “Неволя ще мерзотніша, коли вона до-
бровільна… Ганьба вільним поетам, які перед чужинцем дзвенять ланками своїх добровільно накладених 
кайданів” [1: 8:17]. То хіба “співачка-невільниця” може співати на руїнах національних святинь? 

Для поетеси служіння національній ідеї не є свідченням тенденційності творчості, засобом упокорен-
ня творчої фантазії задля  припасування образної системи твору в “прокрустове ложе” класової ідеї. Кла-
сова солідарність, на думку поетеси,  штучна, бо не має духовної національної основи, не заглиблена в 
національні базові цінності, отож, не здатна духовно єднати людей. Національна ідея – це те, що 
об’єднує народ, гартує і надихає його на подвижництво. Це духовна концентрація національної свідо-
мості, розуміння народом суті свого існування, свого призначення. 

Устами Тірци Леся Українка закликає до єдності всіх національних сил, а не до класового розмежу-
вання в національному стані на гнобителів і гноблених. Національне єднання, братання творчих сил не-
обхідне для того, щоб на своїй землі силами молодих взятися “до іншої сівби і ждати інших жнив” [1: 3: 
180]. Для цього необхідно “розкувать ярмо залізне на коси та серпи” та зорати плугами покрите зчорні-
лою стернею широке поле землі обітованої [1: 3:180]. 

Подвижницька праця на національній ниві спроможна об’єднати пригнічений духовно люд, який 
складе каміння в підмурівки:   

“щоб не казали люди:тут руїна; 
щоб мовили, колись тут стане дім” [1: 3:181]. 

Тірца своєю пророчою прозірливістю і натхненною вірою в те, що “встане люд, мов хвилі серед моря, 
і божий дух ті хвилі оживить”[1: 3:181], для Лесі є тим ідеалом митця-месії, який не здобувається за жит-
тя на визнання. Але національний обов’язок велить не лише важко працювати задля духовної просвіти 
свого народу, не лише самій вірити в святість свого покликання, а й цією вірою запалювати інших, сло-
вами сіяти мир і повторяти, як нова Дебора: “Встань, Ізраїлю, повстань!” [1:3:181]. 

Творити, згоряти в таємничому вогні натхнення немислимо для поетеси без важкої праці на націо-
нальному культурно-освітньому грунті, без боротьби словом за долю думки, за повагу до правди в своїй 
країні.  Майже хрестоматійними стали рядки з листа до А.Кримського, в якому Леся  радісно свідчить: 
“Тим часом в поезії я тепер обдарована несподіваною гармонією настрою моєї музи з громадським на-
строєм (се далеко не завжди бувало!). Мені якось не приходиться навіть нагадувати сій свавільній богині 
про її “громадські обов’язки”, так обмарив її суворий багрянець червоних корогів і гомін бур-хливої юр-
би” [1:12:139]. 

Національна ідея – це та іскра, яка запалює вогонь творчості і без якої не може стати великим, сетбо 
національним, поет. У статті про Джона Мільтона Леся Українка наголошує, що Мільтон саме й тому 
став великим поетом, що “не жалуючи ні часу, ні здоров’я”, боровся “за волю слова, віри, людини і за 
політичну волю взагалі” [1:8:203], що “у нього було щире серце, вразливе на кривди і чутке до правди” 
[1: 8:3210], а оскільки він був “справжнім поетом і письмовцем, значить, не міг промовчувати своїх ду-
мок” [1: 8:214]. 

Національний фактор в пошуках українських політичних перспектив творив особливу духовну на-
пругу. Головне, розкувати “невольничу душу” українця, спонукати його до саморуйнації комплексу раб-
ської психології, інакше національні ідеали не будуть осягнуті.  А для цього має формуватися не зне-
особлена етографічна маса, а сильна духом, інтелектуальна індивідуальність, особистість, для якої націо-
нальна ідея є чітко осмисленою і усвідомленою системою ціннісних орієнтацій. 

Першопричина соціальної нерівності не стільки в соціально-економічних обставинах, а скільки в ду-
ховному рабстві, в релігійній абсолютизації “антитези ”пана і раба” яко єдино можливої форми відносин 
межи людиною і її божеством” [1:12:155].  

Чому  Неофіт-раб з драматичної поеми “В катакомбах” не хоче далі терпіти блудних слів і марних 
мрій про небесне царство, “боротися в покорі”[1: 3:254], ”воліє здолати передусім у собі “сей рабський 
дух” [1: 3:257]? Тому що він не хліба жадає, не слова прагне - не соціального звільнення передусім, а 
звільнення духовного:   

жадаю віри в ту святую силу, 
що розумом просвітить найтемніших 
і всіх людей збере в громаду вільну 
без пастиря-дозорця і без пана, 
а не в отару з пастухом свавільним… [1:3:259].  

Подолання, викоренення “сього рабського духу” – основна спонука громадської активності поетеси 
(як й інших митців того часу).  
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Як літератор і  патріот, Леся Українка вважала за свій національний обов’язок боротися проти полі-
тичної неволі свого народу. “Усе оте вкупі – неволю слова, науки, віри, зібрань і спілок і особисту нево-
лю  - освічені люди звуть політичною неволею (громадською, державною неволею)”, - пояснює Леся 
Українка на прикладі Англії часів Джона Мільтона [1: 8:214]. 

Під політичною боротьбою поетеса розуміє негайне утвердження тієї системи законів, яка б забезпе-
чувала права громадян, а це можливо лише в незалежній, у вільній державі. “Найвільнішою державою 
можна назвати таку, де люди мають всі людські і громадські права, які тільки встановлені на світі”,- за-
значала вона у статті “Державний лад” [1: 8:222]. 

У своїх творах Леся Українка намагалася не просто проголосити свої погляди на питання художнього 
втілення національного ідеалу, суспільної позиції письменника, а розкрити усю складність, неоднознач-
ність суспільної місії митця, прагнула ввести читача в саму атмосферу духовної діяльності поета як пов-
ноцінного і непересічного героя своєї лірики і драматургії. “Співець”, “На роковини Шевченка”, “Поет 
під час облоги”, “Слово, чому ти не твердая криця…“, “На столітній ювілей української літератури”, “Ні! 
Я покорити її не здолаю…”, “Давня казка”, “Вавілонський полон”, “У пущі”, “Оргія” – у цих та багатьох 
інших творах, а також літературно-критичних статтях письменниця проводить думку про органічний 
зв’язок соціальної ролі поета і його соціальної активності. 

Як митець, вона рішуче засуджувала самоізоляцію деяких письменників, не визнавала етнографічного 
побутописання, пропаганди “малих справ”, якими, на думку окремих ліберальних критиків, ніби тільки й 
доцільно займатись українській інтелігенції. Прямим обов’язком митця поетеса вважала донесення до 
читача загальнолюдських, національних проблем. Для неї “безпардонний патріотизм”, від якого б він не 
йшов, був виявом духовної мізерії, примітивізацією потреб і можливостей масового читача [ 1: 3:5]. 
Справжнє мистецтво служить народу, воно озивається болем у серці людському – ця думка стала в поезії 
Лесі Українки однією з визначальних. 

Великого значення поетеса надавала соціальному змісту мистецтва нової доби, яке замість натовпу- 
стихії оспівує союз-індивідуальностей. В образах своїх героїв поетеса прагнула розкрити як  соціаль-

но-типові риси, так і своєрідне, індивідуальне начало.  Вона наголошувала на тому, що автор суспільної 
драми повинен “стремиться понять и выяснить причины общественных антогонизмов во всей глубине и 
ширине'' [1: 7: 233]. 

Вся творчість Лесі Українки виходить із конкретного буття, її позитивні герої не живуть хвилиною – 
вони шукають суті свого земного існування, того, що дає їм право бути людиною. Від “мрій рожевих” 
поетеса переходить до поклику-роздуму над долею свого покоління і далі до рішучого протесту проти 
пасивності безвольних. Називаючи це покоління “лицарями без спадку” [1:1:185],  Леся Українка про-
славляє свідомий подвиг, готовність людини до самопожертви. Внутрішні боріння поетеси – “…я душею 
повстала сама проти себе і тепер вже немає мені вороття” [1:1:323] – ніколи не переростають у зневіру чи 
мізантропію. Навпаки, майже кожен вірш  циклу “Ритми” завершується пристрасною вірою у силу виз-
воленої пісні. 

Леся Українка переконана, що відбутися як політична нація може лише соціально розвинений народ, 
що має власну провідну верству, життєздатну еліту. Тому найважливішою проблемою української боро-
тьби поетеса визнає  брак гідних провідників народу, людей з виразною національною свідомістю і з на-
ціональними ідеалами.  Досвід пропаганди визвольних ідей серед селянства через “брак елементарних 
прав слова і людини” змушує “признати, що інтелігенція, перш ніж послужити як належить своєму наро-
дові, мусить вибороти собі можливість вільного доступу до свого народу” [1:8:214].  

Усвідомлюючи залежність державницького поступу від ролі й місця провідної верстви в суспільно-
політичному житті,  головним завданням в Україні вона вважає формування національної еліти, націо-
нальної інтелігенції, яка б зробила Україну “країною свідомою і готовою прийняти ті завдання, які їй 
поставить політична воля” [1:8:214]. В листі до М.Драгоманова Леся Українка зазначала: “є в нас ще й 
такі голови, що їх треба немало освічувати, поки вони зовсім світлими стануть”. І далі в листі з’являється 
образ зловісної циклопічної будови, “від якої  падає все-таки досить велика і темна тінь” і “проти сеї тіні 
треба боротися тим з нас, що не покриті нею” [1:10:202-203].  

Біди наші – не лише від найрізнорідніших перевертнів, а й від обмежених, засліплених у своїй  затя-
тості сановитих земляків, які нерідо національну ідею використовують як корогву для того, щоб прошто-
вхнутися в перші шеренги задля честолюбивого вивищення та егоцентричного парадування перед наро-
дом. Спочатку треба зробити Україну свідомою, а для цього слід виховати, підготувати національно сві-
дому інтелігенцію, повернути нації її “мозок”, а вже на цьому духовно-світоглядному фундаменті твори-
ти новий храм державності – національний, демократичний, соборний. 

Ідею драми “Камінний господар” Леся Українка визначає так: ”перемога камінного, консервативного 
принципу, втіленого в Командорі, над роздвоєною душею гордої, егоїстичної жінки донни Анни, а через 
неї і над Дон Жуаном, “лицарем волі” [1:12:396]. 

Судячи з визначення ідеї драми, поетеса не захоплюється революційним радикалізмом, таким собі 
анархічним пориванням до волі, не сприймає душевного роздвоєння, надмірної гордині – всього того, що 
не-минуче призводить до революційного авантюризму і моральної вседозволеності. Леся Українка вва-
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жає, що хай краще  утверджується консервативний принцип, уособлений в Командорі, хай спочатку виз-
волиться душа з “єгипетського” полону, а вже тоді духовно вільна людина забезпечить волю слова, віри, 
науки, політичну волю взагалі [ 1: 3:5]. 

На тему любові до свого рідного краю Леся Українка створила цілий ряд образів палких патріотів, які 
вміють любити свій край самовіддано, до самого кінця свого життя. Бо любити свою країну,  вірила Леся 
Українка, треба так, як уміє любити син свою неньку [1:1:370]. Така любов до Батьківщини у драмі “Іфі-
генія в Тавриді” палить жили героїні цього твору, і коли вона “за честь і славу свого рідного краю одва-
жно йде на страту, вогонь тої любові, мов пожежі пломінь непокірний, сушить її дівочі сльози” [1:165]. А 
коли, врятована випадково, вона потрапляє на чужину, ані слава, ані цнота, ні краса чужого краю не при-
ваблюють її. З туги за своїм рідним краєм вона готова відібрати собі життя, але і тут її спиняє “лише 
честь і слава рідної країни”, задля якої вона готова “все одважно зустрічати” [1:1:170]. 

Розуміючи важливість організованої боротьби, провідництва і влади, Леся Українка на одне з чільних  
місць висуває питання творення вільної держави і керівництва нею. Вона вірить, що в обороні держави, 
яка не має ще мурів і мешканці якої є здеморалізованою “отарою овець” по довгій неволі, потрібна сила, 
оперта на почуття обов'язку, сила героїв і визначних особистостей. 

У розв’язанні проблеми громади й еліти Леся Українка надає перевагу еліті, проте еліті справжній, 
незалежно від того, чи вона походить з гречкосіів, чи з родової аристократії. Проте поетеса гостро засу-
джує тих “лицарів”, які хочуть мати владу і посох не за справжні заслуги перед своїм народом, а за при-
вілеї, часто дані ласкою ворога. Однак самі герої і провідники, жертвуючи  своїми силами, не в змозі ви-
конати своє завдання, якщо не буде змобілізована спільнота людей. 

Засобом до організації народу , вважає поетеса, є мистецтво, оскільки навіть цілком втомлена, висна-
жена й збайдужила людина під впливом великого бажання поправити свою долю, могутнього пориву 
душі, зродженого прикладом ідеалізму та жертви, зможе стати в одну хвилину дуже сильною і дійти ви-
сокого патріотичного чину. Її пробуджує і веде мистецтво, яке повинно служити народові й вести його, 
надихати своєю красою і запалювати бажанням перемоги. Розгортаючи цю тему далі, Леся Українка 
висловлює віру, що сон, який сковує дух її нації, мине. І коли оживуть дух і сила характеру народу, з 
ними оживе й фізична сила, яка подужає розірвати всі пута і творити нове, вільне життя. 

''Повстанем, бо душа повстане''! – кидає гасло Леся Українка і стає на той  шлях, яким віками понево-
лений народ здобував собі право на вільне життя. Це нова сила, що зродилась в душі у відповідь на стра-
шну дійсність, яку вона бачить у своєму рідному краю.  

Люблячи самовіддано свій рідний край, Леся Українка безпощадно картає зрадництво в різноманіт-
них його виявах та формах. Пасивна зрада змальована поетесою в образі боярина Степана-москвофіла у 
драмі ''Бояриня''. Степан дороблявся на московській службі і вірно додержував слова Москві, бо краще 
зрадити Україну. Але рано чи пізно такий угодовець, що ''несе кайдани невидимі'', заходить у тупий кут і 
визнає: 

Сидів-сидів у запічку московськім,  
поки лилася кров, поки змагання 
велося за життя там на Вкраїні… 
От, здається, руки чисті,  
проте все мариться, що їх покрила 
не кров, а так… немов якась іржа… [2: 374 -375]. 

Проте найогиднійший образ зрадника і найглибше розглядання зради подає Леся Українка в образі 
класичного-символічного Юди Іскаріота. Він, будучи матеріалістом, не зміг зростися з ідеями Христа і 
збагнути їх. Переживши Христа, він все ж соромиться і мучиться докорами сумління,. Але не признаю-
чись собі в тому, тікає від людей і купує за ціну крові поле, тобто матеріальне добро за зраду цінностей 
духовних. 

Докір сумління не покидає зрадника і, випадково зустрівшись з подорожнім-прочанином, Юда випра-
вдовується перед ним, очорнюючи Христа. Об’єктивний суддя – подорожній – не може, проте, зрозуміти 
його, особливо обуруючись підлим способом зради – поцілунком. Він каже Юді: 

Коли ти справді отаке плюгавство  
Вчинив, то краще вже тобі мовчати [1: 5:155]. 

З такою ж рішучістю Леся Українка зриває маску з усіх інших проявів зради рідного краю й інтересів 
народу, які криються в угодовстві поневоленого народу перед пануючим, в соціалістично-утопічних ілю-
зіях про інтернаціональний рай на землі. 

Конкретно-історичні обставини ввели до творчості поетеси “героїв” сучасників, які завжди увивають-
ся коло великого діла. На той час це були “Веселий пан” [1: 1: 334], “Практичний пан”[1: 1:335], “Пан 
політик” [1:1: 336], “Пан народовець” [1:1:337], лицемірство, демагогія і пустослів’я – їх основні визна-
чальні риси і основні прийоми: 

 Я знаю сам, що я не Ціцерон, 
 а все ж таки, коли я добре схочу, 
 то хоч кого словами обморочу…[1: 1: 336]. 
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Поетеса розуміла і проводила ідею лідера в суспільстві, стверджуючи, що доки девіз його буде “за 
волю, за рідну країну!” [2:44], доти його підтримуватиме народ, інакше він скаже: “Ми тебе королем 
увінчали,  ми тебе й розвінчаєм самі” [2 : 52]. 

 Леся Українка спиняється і на такому аспекті, як на проблема влади. Цю тему вона розробляє в од-
ному з останніх своїх творів - “Камінному господарі”. Знову ж, у відповідь на поширені в той час прояви 
анархізму, поетеса зіставляє  погляди, що базуються на принципах ладу, обов’язку і самозречення для 
служіння ідеї. 

 Головний герой Дон Жуан є представником анархізованої молоді, що дбає лише про веселощі й на-
солоди життя та керується  волею від усяких обов’язків. Осліплений величчю влади, Дон Жуан вступає у 
боротьбу з Командором – людиною влади, обов’язку і гідності, що завжди дбає про збереження звичаїв, 
гордо і впевнено стоїть на своєму посту володаря і дістає повагу від усіх. Дон Жуан вбиває Командора, 
але, вдягнувши на себе ознаки влади, вмирає у кам’яному остовпінні. Цим Леся Українка довела, що ве-
лич і камінна сила влади вб’є кожного, хто не буде гідний її, а спокуситься до неї доторкнутися, тим са-
мим даючи тріумф великої ідеї владності супроти проявів анархізму  [1: 6: 71-163]. 

Визволившись від солодкавих ідей народницько-соціалістичних поглядів, Леся Українка дійшла до 
звеличування цілком протилежних ідей: відданої любові до рідного краю, безкомпромісної боротьби, 
вірності ідеї і оспівуванню кращих якостей людського характеру. І поруч – священне почуття любові, що 
природно переростає у возвеличення сили людського духу, справжньої еліти і віри у відродження украї-
нського народу:  

В просторі бачу я країну, 
Осяйну, наче світло ідеалу, 
Неначе світло правди… 
В нас на землі нема такого раю! 
Питаєш ти, що бачу я 
в просторі? -  
Прийдешність бачу я, віки      
потомні! [ 1:1: 395].   

Поетеса не зневірилась ні в грядущій перемозі національного і соціального визволення, ні в людській 
величі, ні в животворній силі громадянської поезії. Вона вірить у  національне утвердження на ґрунті 
творчої праці народу,  закликає до невпинної боротьби проти животіння і спокійного сну в умовах духо-
вного полону: 

Нащо даремнії скорботи? 
Назад нема нам вороття! 
Берімось краще до роботи, 
Змагаймось за нове життя! [2 : 17]. 

Відгук мужніх, бойових думок, висловлених у поетичних і драматичних творах Лесі Українки, її про-
відний світогляд і віра в майбутнє свого народу ще довго просвічуватимуть шлях для кожного українця і 
вдихатимуть в серце бадьорість і волю активного, корисного і цілеспрямованого життя, що належним 
чином служить розбудові свого рідного краю і плекає національні почуття в душі кожного українця. 
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Козловец Н.А., Захарченко И.Н. Леся Украинка как воплощение  национального долга. 

В статье рассматривается одна из основных проблем творческого наследия Леси Украинки – проблема 
национального долга художника как свободы его общественных действий, осознания собственных воз-

можностей и потребностей их реализации с целью удовлетворения национальных интересов. 

Kozlovets M.A., Zakharchenko I.M. Lesya Ukraїnka as Personification of National Responsibility. 

The article deals with one of the main problems of Lesya Ukra їnka’s heritage – an artist’s national 
responsibility as freedom of the  social position,  understanding abilities and needs for their implementation. 
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ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА “БАРИКАДАХ” ШІСТДЕСЯТНИКІВ 

Досліджується трансформація “словесної утопії” Лесі Українки в художній картині світу українських 
поетів-шістдесятників. Через “архетипи” – “психічні ідеї” Сонця, Місяця, Зірки, Моря (вода) і Моря 

(повітря) розкривається сутність Істини, Добра, Любові, Правди і Краси як психологічних імперативів 
“власне людського”. 

Як відомо, “літературні критики 60-х років, зокрема О.Ставицький, робили спробу нового прочитання 
Лесі Українки. Там тоді йшлося про розбиття “злих чар” і вивільнення слова великого поета. Навколо її 
імені почались баталії – Леся Українка вийшла на барикади шістдесятників,” – писав Є.Сверстюк [1:191]. 
Зокрема, у Д.Павличка знаходимо статтю “Кожному (і собі) читачеві Лесі Українки”, в якій є такі поети-
чні рядки: 

Не гнись в поклонах до 
Європи, 
Бо ти не є жебрак сліпий. 
Роди новий народ, а стогін 
народження розчав на щент [2:1]. 

Ці рядки явно свідчать про непримиренну позицію шістдесятників проти “ідейно вірної маскаради, до 
якої залучено і класиків літератури” [1:122]. 

Сила “Прометеєвої нареченої” [3:2] усвідомлювалася не тільки в мужній боротьбі з собою, а й у про-
кладанні нових шляхів сильного почуття і безкомпромісної думки у світі “півправди, півсвободи, пів-
життя” (М.Вінграновський): 

Коли неподолана Леся знову 
Врочистую одправу починала 
Перед своїм незримим вівтарем 
Коли кололась опівнічна тиша [3:2]. 

Леся Українка прочитувалась як: 1) заклик “на вершини чистих і чесних почувань, що ведуть до без-
корисливого громадянського подвигу…”; 

2) “не заманювала тріумфом слави чи перемоги, а лише обіцянкою повноти життя і краси самого зма-
гання, лише перспективою відчуття внутрішньої свободи і чистоти…”; 

3) “…вона добудовувала те українське життя, якого не дала добудувати нам історія…”; 
4) “…суворої школи чести, обов’язку, офірності та ідеалізму степова Україна ще не проходила…”; 
5) “…наше лицарство живило дух волі, підносило, як прапор, абсолюти Віри і Правди, завжди пока-

зувало готовність вмерти за землю батьків, за віру християнську” [1:194:195]. 
Саме духом добудовували шістдесятники ту “середньовічну ланку Лесі Українки, якої нам бракує як 

естетичного, морального і естетичного фундаменту, розмитого в лихолітті руїни і “Єгипетської неволі”, 
де: 

списані були усі імення 
Тої потвори: Сонце, Правда, Доля, 
Життя, Кохання і багато інших [4:205]. 

В умовах певної “інфляції романтики”, яка “не поборює життя фразою і не ширяє тріумфально навко-
ло нього”, як висловився І.Дзюба [5:3], шістдесятники звернулись до трансформації “словесної утопії” 
[6:247] Лесі Українки. “На існування такої утопії вказують численні визнання поетеси щодо “того слова, 
що стало вже тілом [4:12:65], щодо письма як “називання” (“коли я пишу про се і називаю факт його 
іменням, то я, власне, роблю його фактом, переводжу його в дійсність з облади якоїсь страшної, але тіль-
ки ілюзоричної абстракції фікції [4:12:93], а також страшного фатуму письменника (“наші слова стають 
нашими ділами і судять нас люди “по ділах наших” [4:12:118]. Численні аналоги туги за вимовленим, 
об’єктивованим, “повним" словом знайдемо і в ліриці поетеси: “Слово, коли ти живе, статися тілом пора” 
[4:1:323]. 

Либонь, тих слів немає в жодній мові, 
та цілий світ живе у кожнім слові, 
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і плачу я й сміюся, тремчу і млію 
та вголос слів тих вимовить не вмію [4:1:313]. 

Шістдесятники ці слова вимовили. Ось вони: Сонце – покрив їжі, тобто пристрасті, суперметафора, 
що символізує загальнофілософську позицію “власне людського”, Абсолюта. По-друге, Місяць – покрив 
життя, суперметафора, що замикає тему патріотизму, України. По-третє, Зорі – покрив розуму, суперме-
тафора, що замикає тему людини. По-четверте, Море (вода) – мудрість, суперметафора, що замикає тему 
природи, мудрості. Скажімо такі слова Є.Сверстюка про Лесю Українку: ”Великі імена розливаються в 
безмірі народного моря. Вони блякнуть, поки море дрімає. Вони никнуть на спаді хвилі та вкриваються 
тінями химерних потвор, що якусь мить панують над усім. Але в усі часи є ті, для яких Леся Українка – 
найулюбленіша” [1:194]. 

По-п’яте, Море (повітря) – покрив благодаті, суперметафора, що замикає тему творчості, культури. 
Це “квазіміти”, “архетипи” або, за словами О.Кульчицького [7:708], колективне безсвідоме, що кристалі-
зується з рештів загальних групових переживань. Точкою відліку таких архетипів є поняття “маї”, “кос-
мічної нитки”, за допомогою якої “арії” розмежовували “верх” і “низ” Всесвіту. Майя мала “властивість 
змінювати старі і творити нові форми" [8:276]. Цей термін на означення ілюзорності зовнішнього світу 
експресіоністи часто вживали у своїх творах [9:209]. 

У статті про І.Драча Б.Олійник ці елементи теж згадує: “апелюємо й до генетичного коду, до так зва-
ного підсвідомого, навіть формули вмонтовуємо в рядки" [10:315]. Оскільки “поезія, - як говорить І.Драч 
в поемі “Зоря і смерть Пабло Неруди”, - це не щось застигле, поезія струменить і часом вислизає з рук 
того, хто її створює. Сировина, з якої робиться поезія, складається з елементів, ці елементи є, і в той же 
час їх начебто немає, вони одночасно існують і не існують” [11:215]. Названі ідеї – це “психічні копії 
вражень, які колись безпосередньо діяли на людину, а в даний момент відновлюються і репродукуються” 
[12:65]. 

Простежимо трансформацію словесної утопії Лесі Українки (“тіла") через названі “психічні ідеї" у ес-
тетиці поетів-шістдесятників. 

По-перше, Сонце – психічна ідея Абсолюту. В.Стус писав: “Ми в слові двох сонць: Бога, провидіння і 
самоволі” [13:125]. І далі: “…ми безрелігійні стражденники, збиваємося з ритму пір року, шукавши своїх 
(і – для себе!) резигновань. Певне, структура нашої життьової витримки потребує не тільки нас, не хоче 
вдовольнятися лише з нас самих” [13:63]. У творчості поетів-шістдесятників знаходимо продовження 
Лесиної інтерпретації “божого слова”, індивідуальний суб’єктивний пошук смислу, що стає риторичним 
кодом гармонійного дискурсу: 

Христос давно нам дав його. Те слово 
він не сховав у схові під замки, 
і всяк його сам може взять тепер, 
а передавачів не треба нам [4:5:41]. 

Новоромантичну утопію Лесі Українки, форму освоєння нової онтології слова, його модерністського 
модусу, поглибленою знаходимо, скажімо, у Л.Костенко, яку “з металу виклепав модерн”: 

Тріпоче стяг нерукотворним спасом 
Свята вода об кризу шурхотить. 
І хрест, облитий буряковим квасом 
під білим сонцем дивно мерехтить [14:33]. 

Цей “юний ідеалізм, який просвітлює, підносить і єднає" [1:25], серед ознак шістдесятників посідає 
перше місце. 

По-друге, Місяць – психічна ідея Життя, Добра, а по-третє: Зорі, психічна ідея розуму. Сакральну ду-
ховну перспективу людського спілкування так само підкреслювала Леся Українка: 

Всі розмови, нескінчені тут на землі, 
десь кінчались там, між зірками. 
Проти вічності неба були ми малі, 
але небо схилялось над нами  [4:1:199]. 

Екзистенційне розуміння слова як чогось такого, що витягає людину з небуття й переборює його, а 
також уявлення про трансцендентну природу мовлення, зближує новоромантичну концепцію словесної 
творчості Лесі Українки і естетику поетів-шістдесятників. Образ неба співвідноситься з шуканням прав-
ди, чесної позиції. “В самому шуканні вже є неприйняття й опір. Поетів тоді називали формалістами за 
шукання своєї індивідуальності. Насправді, за шукання істини; замість ідеї, спущеної з верху для оспіву-
вання” [1:25]: 
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Де небо? Де земля? І як підняти крила? 
Фанерні журавлі… Фанерні журавлі [15:338]. 

Шістдесятників приваблював у Лесі Українки саме образ внутрішньо вільних, мужніх і безкомпромі-
сних героїв. У статті “Криця не іржавіє” І.Світличний писав: “Леся Українка не обмежувалась викриттям 
духовних рабів і ренегатів, а створювала образи внутрішньо вільних, мужніх і безкомпромісних” [16:58]. 

По-четверте, Море (вода) – психічна ідея вічної мудрості. По-п’яте, Море (повітря) – психічна ідея 
благодаті. Втілені вони, як правило, в образі “непочутого пророка”, який є носієм Любові і Краси, а “на-
род, як завжди бреде без броду” [Вінграновський, 17:3]. “Художня інтерпретація мотиву “пророк” і “на-
род” у творчості Лесі Українки продовжує й українську класичну традицію, в якій домінує образ непочу-
того пророка… Ті, до кого звернено пророче слово, не розуміють і не сприймають його, відтак геній, по-
сланий Богом для спасіння людей, не може виконати своєї місії…” [18:39]: 

Я вірю, що ти світло – і такого 
ся темрява до себе не приймає? 
Я вірю, що ти слово – і такого 
отой глухорождений люд не чує? 
Їм, може, треба іншого Месії, 
Їм, може, Сина божого не досить? [4:3:133]. 

Протистояння шістдесятників “було передусім морального характеру: брутальна сила наступає на 
морально-етичну позицію нонконформістів тієї вже й не молодої молоді, що налаштувалась іти проти 
течії – чи то в публічних виступах, чи то в своїх майстернях…” [1:25]: 

Початок в ячанні? Чи в горному кремені? 
У вітрі чи павітрі? В Богові? В демоні? 
Розчахнуто мисль, промисел почато –  
Де ж той початок? [19:223]. 

Отже, шістдесятники і Леся Українка зустрічаються у “глибокому ефірі, залюбки ширяють у ньому” 
[20:4]. 

Для них є звичними аргументи від античного ідеалу краси, від духовного гігантизму творців Відро-
дження, від драматургії Шекспіра. Їх міфопоетика, що виросла як з давньогрецької, так і власне україн-
ської мітотворчості, збагачувала світову літературу еманаціями української психіки. Вони відображали 
явища та образи у самій їхній суті, в ідеї, в ідеалі. “Ця тенденція (як одна із альтернативних) простежу-
ється в геніїв Відродження до видатних поетів живопису ХХ століття. Рубенс (його не зрідка помилково 
вважають поетом тілесності, тоді як він – поет духовності) прямо говорив, що хоче дати не скалки реаль-
ності, а саму ідею життя” [20:6]. Ця тенденція чітко прочитується і в поетів-шістдесятників, скажімо у 
І.Драча, у “Баладі про Хула-хуп”: 

Задихано, засмагло, дзвінко 
Завмір на клаптику вогню 
В незайманострунку легінку 
Пахучим поглядом бриню. 
 
А тіло грає чистим тоном 
І гроном золотих грудей [21:3]. 

Шістдесятники, як і Леся Українка, явно розрізняють дійсність як предмет наслідувального мистецтва 
і Правду як предмет вільної творчості: 

Нехай нікого хрест мій не лякає, 
Бо як почую я в своєму серці 
Святий вогонь і хоч на час, на мить 
здолаю жити не рабом злиденним, 
а вільним, непідвладним, богорівним, 
то я щасливим і на смерть піду, 
і без докору на хресті сконаю [4:3:262]. 

“Моральний терор зробив більше, ніж червоний терор: він убивав мертвих, живих і ненароджених. 
Їхнє майбутнє було вже закладене і продане, було запродане слово, яке перестало світити і просвітлюва-
ти життя. Діти звикли до блудного замінника слова, до ритуального славослів'я вождям і до алогізму та 
абсурда” [1:28]. 

Півслова правди дорогої, 
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Півслова сонця уночі – 
І слово правди дорогої, 
І слово сонця уночі. 
 
Цим словом схоплений, зануртуєш 
Своє життя і всіх – до дна [22:114]. 

Шістдесятники, як і інші традиціоналісти, схиляються до поетичного образу як поетичної персоніфі-
кації ідей та сил буття. Справжніми героями їхньої лірики є етичні й філософські категорії сутності. Це 
було велетенське зусилля саму думку зробити художнім образом: 

Ісус Христос розп’ятий був не раз 
Там, на Голгофі, це було у перше. 
Умер од смерті, може, від образ, 
і за життям не пожалів, умерши. 
А потім розіп'яли на полотні, 
у мармурі, у гіпсі, у граніті. 
А потім розіп'яли його в мені [15:366]. 

Ідеться про “особливу міру поєднання загального і конкретного в художньому образі, масштаб і рух-
ливість художнього часу і простору, “первісну гармонію духу і плоті” [20:8], на відміну від постійного 
конфлікту між матерією і духом. 

“Ефект очуження? Він покликаний руйнувати ілюзію достеменності дії, підсилювати її ігровий харак-
тер, показувати багатолике явище з різних поглядів, а найзагальніше кажучи – звичайне, нібито зрозуміле 
явище, подати незвичайним, дивним і незрозумілим” [20:8]. У межах такого світу, поставленого на грань 
Апокаліпсису, в ситуації кінця історії єдине слово (Сонце, Місяць, Зоря, Море) може влучати в людей пря-
мо і прицільно. “Одне-єдине слово” в Лесі Українки набуває особливого підтексту. “Забуті слова, остатнє 
слово Руфіна, остаточне Слово-Бог, таємне і багатолике… слово, уподібнене золотій арфі…” [6:275]. Саме 
це “остаточне слово” у п’яти ликах і становить суть естетики “шістдесятників”. “Всі ми пишаємося шістде-
сятниками, цінуємо їхній внесок в естетику століття… за вищим рахунком це був бунт проти тоталітарних 
канонів соцреалізму, історично неминучий, як бачимо нині, переможений. Мова про державу, як єдиного 
делегата вічності, була рішуче замінена мовою про людину і людську множину”: 

людиною йшов між оркестри людей [21:3]. 
Як бачимо, психічні - ідеї символи є складовими опозиціями метафори, яка в класичній своїй основі – 

“це вторгнення синтезу в зону аналізу, передбачення (образу) в зону поняття, уяви в зону інтелекту, оди-
ничного в зону загального, індивідуальності в країну класів” [24:19]. Приклади красномовні: “З душі зди-
раю лід”, “На шибениці страченого слова” (І.Драч); “В думки мої, як з моря в море Підводний човен”, 
“Це страшно, як людину розпинають” (Д.Павличко), “Малі для власного розп’яття” (В.Стус), “Застряло 
серце, мов осколок в грудях” (Л.Костенко). 
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Кужильная Л. В. Леся Украинка на баррикадах шестидесятников. 

Исследуется трансформация “словесной утопии” Леси Украинки в художественной картине мира ук-
раинских поетов-шестидесятников. Через “архетипы” – “психические идеи” Солнца, Луны, Звезд, Моря 
(вода) и Моря (воздух) раскрывается сущность Истины, Добра, Любви, Правды и Красоты как психоло-

гических императивов “собственно человеческого”. 

Kuzhilna L.V. Lesya Ukraїnka  on the Barricades of the Poets of the 60s. 

The transformation of Lesya Ukraїnka’s “philological utopia” against the heritage of the Ukrainian poets of the 
60s is investigated. Through the basic types –“psychological ideas” of the Sun, the Moon, the Stars, the Sea 

(water) and the Sea (air) the essence of the Verity, the Good, the Love, the Truth and the Beauty as the 
psychological imperatives of a human being have been revealed. 
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“КВІТЧАСТІ ВІРШІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті квіткові образи-символи розглядаються в традиційному та оригінальному трактуванні. Крім 
того, подається гамма смислових відтінків цих символів. 

Багатство образів та символів, новаторське їх трактування та надання нових відтінків  традиційному 
звучанню – все це в повній мірі притаманне ліриці Лесі Українки. Вона тонко відчувала слово, могла за 
допомогою найпростіших штрихів, стислих фраз намалювати прекрасні пейзажі, передати найтонші по-
рухи душі, відтворити найпотаємніші мрії та почуття. 

Федір Кислий свою вступну  статтю до одного з видань творів  поетеси назвав “Огниста квітка поезії  
Лесі Українки”. Але що значило слово “квітка”для самої Лесі Українки? Який зміст вона в нього вклада-
ла? 

З усіх поезій видно , як ставилась Леся Українка до квітів – цього феномену природи. Вона любила їх 
усі – від пишної троянди і до ледь помітних тернових квіточок. Ця любов була безмежною, квіти для по-
етеси були мірилом чистоти помислів і вчинків: 

 Не плямив поцілунок мій зроду квіток, 
 чи то пишні були туберози, 
 чи квітки, що зродив найпростіший садок, 
 чи до краю вразливі мімози [1:153]. 

Через двопланове трактування  каменю і цвіту Лесі Українці вдається протиставити дієве життя й 
душевну свободу пустці, камінному спокою. Вона неодноразово використовує цей прийом і досягає не-
баченого результату. Квітка як джерело творчості і натхнення, як носій кращих традицій козацтва, як 
символ служіння своєму народу постає у поезіях “Уривки з листа”,  “Contra spem spero”  та “Ой високо 
сонце в яснім небі стало”. Камінь, переліг, “кора льодовая, міцна”, “темная темниця” – символ камінної 
смерті, душевного заціпеніння, бездіяння, яке долає тендітна квіточка, утверджуючи перемогу добра над 
злом. І поетеса захоплюється цією мужньою красою: 

 Нам, поетам, годиться назвати її ломикамінь 
 І шанувать її більше від пишного лавра [1:105]. 

Інший план зіставлення – конкретна вказівка на відсутність квітів як ознака повного запустіння, мер-
твого духу, відсутності іскри життя: 

Палкого сонця промені ворожі 
На кладовища сиплються, мов стріли, 
На те каміння, що вкрива могили, 
Де правовірні сплять, піддані божі. 
Ні квітів, ні дерев, ні огорожі…[1:59]. 

Соціального звучання набувають квіткові образи і в поезіях “Обгорта мене туга, болить голова”, “Я 
знала те, що будуть сльози, мука”, в яких поетеса трактує квіти як одну з нагород для переможця. Та вже  
в наступних віршах (“Епілог” із циклу “Невольницікі пісні” та “Мій шлях”) вона доводить, що для на-
родного співця квітчання славою – то недосяжна мрія, що йому дістаються лише тернові вінки та сльози. 

Не можна не вказати на те, що не всі квіти беззастережно чарували Лесю Українку. Вона не любила 
тепличних рослин і квітковий їх аромат ставав для неї трутою (“В магазині квіток”). Тоді простенькі дикі 
проліски в сотню разів були для неї миліші, ніж міські троянди, гвоздики чи геацинти, бо вони несли до 
міста пахощі весняного лісу, волі. 

Інтимна лірика Лесі Українки рясніє квітковими образами та символами, бо поетеса не могла собі 
уявити кохання без квітів. Червоні квіти граната символізують поцілунки закоханих, урочиста магнолія – 
прекрасна наречена, нікотіана – квітка палкого забуття. Але власне уособленням  кохання є троянда, пи-
шна , горда та чарівна красуня: 

червона рожа – 
То кохання  квітка та розкоші! [1:32]. 

Але троянда є також символом смутного, нездійсненного, але не забутого кохання (“Твої листи пах-
нуть зов’ялими трояндами”) та померлого кохання, втрати дорогої людини. 
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І зчорніють червоні троянди, 
Наче в ранах запечена кров [1:155].  

Символічне звучання осінньої троянди пов’язується за часом  в творчості Лесі Українки з хворобою 
смертю близького друга Сергія Мержинського. Тоді знову, як і на початку творчого шляху, з’являється у 
поезіях безліч квітів. Але це квіти смутку. Вони як недомовлені речі, недописані листи, остання воля 
приреченного почуття (“Квіток, квіток, як можна більше квітів”, “Твої листи пахнуть зов’ялими троян-
дами”, ”Останні квіти”). 

 Тоді ж пише Леся Українка і поезію “Калина”. Цей образ взятий поетесою з українського фольклору. 
Так, у “Словнику символів” читаємоУ”Сумну символіку мала калина  на хвилину вічної розлуки з доро-
гою людиною. Її часто висаджували на могилах неодружених дівчат та хлопців” [2:64].  

 Традиційно його подає і Т.Г.Шевченко у своєму “Кобзарі”: 
 Посадили над козаком 
 Явір та калину, 
А в головах у дівчини  
червону калину [3:21]. 

Беручи все це до уваги, Леся Українка значно поглиблює цей образ. Вона зображує калину як символ 
самопожертви заради вічного кохання: 

 Ой, ще ж над миленьким не зросла й травиця, 
 Як вже стала калиною мила жалібниця [1:151]. 

 Цікавого звучання набув у Лесі Українки   образ рути. Той же “Словник символів” повідомляє, що  
вона є “символом очищення, дівочості, цнотливості, відвернення злих духів. У Європі набула значення 
смутку, горя” [2:17]. Поетеса протиставляє ці два трактування, і тому рута набуває в віршах Лесі Україн-
ки символічних рис волі: 

 Хай процвіта ваша воля, як рута! [1:79]. 
 Мак порівнює Леся Українка з досадою (“зійшла моя досадонька, як мак серед збіжжя”), проліски та 

ряст є провісниками весни (“Талого снігу платочки сивенькії…”), яблуневий цвіт повертає хвору поетесу 
до життя, наповнює новою силою її душевну волю (“Давня весна”). 

 Лілії у творчості Лесі Українки набувають зовсім нового, нетрадиційного звучання. У фольклорі лілія – 
це символ смутку, а в неї – втілення надії – ніжної, іноді недосяжної, але такої бажаної та хвилюючої:  

... лілія біла – 
 квітка чистої та любої надії! [1:32]. 

 На джерело  дивної мелодійності та чарівності строфіки своїх віршів вказує поетеса у вірші “Забуті 
слова”. Народили їх палкі слова диких рож та пісні про волю рясту. Слова забулися , але залишилися в 
душі з дитинства “барва, їх мелодія”, що “тепер, як і тоді,… бунтує кров” [1:125]. 

Тепер стає зрозуміло, чому так часто Леся Українка порівнює свої вірші, думки, ідеї з квітами. Через 
вірші вона передає всі порухи своєї душі і навіть зміну думок чи настроїв. 

В юності поетеса творила “квітчасті вірші”, які “жартуючи лилися з-під пера” [1:79]. Пізніше Леся 
Українка звернулася до громадянських та соціальних мотивів, і квіти стали зустрічатися набагато рідше. 
Навпаки, тепер  постійно поетеса нагадує, що вони на шляху дієвої людини трапляються дуже рідко, во-
ни створені лише для улюбленців долі і тому стають недосяжною мрією. 

Але в поезії “Зимова ніч на чужині”, коли лірична героїня в безсонну ніч сперечається подумки зі 
своєю музою, вона висловлює надію, що “й пісні, і квіти на гранаті  вогнем загоряться новим!” [1:112]. 
Гранатові квітки – то заснулі почуття, які невід’ємні від щасливих пісень. 

У поезіях Лесі Українки зустрічається більш як сорок інтерпретацій образу-символу квітки. Вони ста-
ли невід’ємною частиною багатої образності творів поетеси, надали їм оригінальності, барвистості, роз-
маїтості. 

І.Я.Франко, оцінюючи її вірші, так охарактеризував їх: ”Цвіти і зорі, зорі і цвіти…”[Цит за: 4:69]. З 
цим не можна не погодитися, бо ніхто з українських поетів ні до, ні після Лесі Українки не змальовував 
так багато квітів і  не надавав їм такого значення. Кожен її вірш – то окрема квітка в саду поезій. 

Леся Українка любила природу настільки, що змогла виразити красу, ніжність, тендітність і життєву си-
лу цієї природи у слові. Її поезія і досі “лине і щедро квітки розсипає геть по всім небі навколо“ [1:161].    
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Кожевникова С.Е. “Цветные стихи Леси Украинки“. 

В статье цветочные образы- символы рассматриваются в традиционной и оригинальной трактовке. 
Кроме этого дается гамма смысловых оттенков этих символов. 

Kozhevnikova S.Ye. “Flower poetry” of Lesya Ukrаїnka. 

 This article  focuses upon to flower  images – symbols  which are considered in traditional and original  
interpretation. Moreover,  the range of semantic shades of such  symbols have been presented. 
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АНТРОПОНІМИ В ЛИСТАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті розглядаються семантичні ознаки антропонімів, уживані в листах Лесею Українкою, за їх 
семантикою і за структурою.  

Листи, видрукувані в Зібранні творів у 12 томах, - то лише частина багатої епістолярної спадщини 
Лесі Українки. Як видно з опублікованого, вона була дуже активною у спілкуванні з людьми. Так, пере-
їжджаючи  з тих чи інших причин на нове місце проживання, Леся Українка відразу знаходила спільну 
мову із сусідами, заводила знайомство із тими, хто приїздив на лікування (бо переїзди її здебільшого 
пов’язані із лікуванням), шукала однодумців, про що повідомляла детально найближчих людей у чис-
ленних листах: просячи вибачення у Л.М. Драгоманової-Шишманової за те, що не зможе часто писати, 
Леся Українка засвідчує, що “коли б бути акуратною в кореспонденції, то мусила б щонайменше по 30 
листів на місяць писати (я й так уже 25 написала, відколи тут), а я се не завжди в силі робити, тим біль-
ше, що мої листи не вміють бути короткими” [1:11:308]. 

Однак коло тих, з ким активно листувалася Леся Українка, досить обмежене: це найближчі рідні (ма-
ти, батько, сестри – найбільше Ольга, - брат Микола, дядина Л.М.Драгоманова, пізніше – чоловік 
К.Квітка та ін.) і письменники: О.Кобилянська, І.Франко, В.М.Гнатюк, М.І. Павлик, А.Ю.Кримський, 
Б.Д.Грінченко. 

Тематика листів дуже широка – від справ сімейних, стану здоров’я і до громадсько-політичних, мис-
тецьких, літературних, про що жартома Леся Українка пише О.Кобилянській:” Чи хто вам пише такі лис-
ти, як я? Певне, ні, бо я вже прославилась далеко своїми листами, що в них ніколи нема того, що треба. 
Мама не раз сміється, що я пишу їх, певне, з високості неба чи зо дна моря, але не з свого світу, часами 
вони подібні до рецензій, як от і сей: спочатку література, потім музика, а щоб докінчити рубрику, уміщу 
і драму”[1:11:162]. 

Саме з широтою проблем пов’язана велика кількість власних назв, уживаних Лесею Українкою (у ли-
стах 1898-1913 років їх більше тисячі). Серед онімів переважають антропоніми і топоніми, а також назви 
творів літератури, мистецтва, збірок, газет і т.п. 

Антропоніми неоднорідні за семантикою і структурою. Це власні назви: 
− рідних і близьких людей (членів родини Косачів і Драгоманових, а також Кл. Квітки): Ліля, Ок-

саночка, Катюша, Миша, Олеся, Рада, Микось, Зоря, Дора, дядя Саша, Михаль, тьотя Саша, тьотя Єля, 
Кльоня, Лютюсь, Феоктиста Семенівна ( прийомна мати Кл. Квітки) та ін.; 

− прізвища лікарів: П.Дерижанов, Е.Бергман,  Пашкевич, Щербань, Спасович, Горощенко, Нотна-
гель, Поліна Ізраїлівна, Яновський, Еліасберг, Фінк та ін.; 

− українських письменників: Левицький (і Нечуй), Шевченко, І.Франко, Кониський, 
О.Кобилянська, І. Котляревський,  А Кримський, П.Куліш, Чубинський, Б.Грінченко, Мирний, 
М.Кропивницький, Федькович, Шушкевич, Квітка-Основ”яненко, В.Винниченко, О.Кониський, 
М.Коцюбинський, Хоткевич та ін.; 

− російських письменників: Л.Толстой, Тургенєв, Чернишевський, Чехов, Салтиков-Щедрін, Пуш-
кін, Ломоносов, Лермонтов, Короленко, Герцен, Гоголь, Горький, Л.Андрєєв, А.Бєлий, І.Крилов, Некра-
сов, Сологуб та ін.; 

− письменників західноєвропейських: Д.Байрон, Беранже, Жюль Верн, Г.Гауптман, Г.Гейне, Гете, 
Шіллер, Діккенс, Доде, О.Дюма (син), Евріпід, Есхіл, Мопассан, А.Міцкевич, Ф.Ніцше, Е.Ожешко, Жорж 
Санд, Д.Свіфт, Гюго, Ю.Словацький, Софокл, Шекспір, Шеллі, Ф.Петрарка, Джером, Е.Золя, Г.Ібсен, 
М.Конопніцька, Ада Негрі, Метерлінк, Сервантес, В.Скотт, Г.Флобер, Матильда Серао, Грація Деледда 
та ін.; 

− композиторів: Бетховен, Моцарт, Бах, Ф.Ліст, Шерман, Шопен, М. Лисенко, Гріг, Гендель; 
− акторів: Муне-Сюллі, Багров, Заньковецька, Tina di Lorenzo,  Базилевська, Сара Бернар, Наумен-

ко, Мороз; 
− персонажів творів: Іфігенія (Леся Українка, “Іфігенія в Тавріді”), Нора (Г.Ібсен, “Нора”), Люба 

(Леся Українка, “Голуба троянда”), Полоній, Офелія (Шекспір, “Гамлет”), Татьяна, Онєгін (Пушкін, “Єв-
геній Онєгін”), Дон Кіхот, Санчо Панса (Сервантес, “Дон Кіхот”), Андрій Лаговський (герой одноймен-
ного роману А.Кримського), Анціллодея (“В катакомбах” Лесі Українки),  Стентор (герой епосу Гомера), 
Петр Иванович Добчинский (“Ревизор” М.Гоголя), Елеазар (“Вавілонський полон” Лесі Українки), Ко-
мандор, Анна, Дон Жуан, Dolores (”Камінний господар” Лесі Українки), Отелло  (Шекспір), Мавка (“Лі-
сова пісня” Лесі Українки) та ін.; 
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− біблійних і міфологічних персонажів: Христос, апостол Павло, Мойсей, богиня Діана, Рахіль, 
Ірод, Ізраїль, Пегас, Кассандра,  Афродіта, Прометей, Феміда, Аполлон, Юпітер, Язон (Ясон), дух Тіфон, 
бог Ра, Дажьбог та ін.; 

− кобзарів: Вересай, Гончаренко, Скубій, Пархоменко, Кравченко; 
− відомих історичних осіб: Ціцерон, Дікштейн, Енгельс, Ленін, Маркс, Бонапарт (Наполеон), Галі-

лео Галілей, Леонардо да Вінчі, Сальєрі, Дорошенко; 
− інших осіб,  з якими була знайома Леся Українка або про яких принагідно згадувала у листах 

(знайомі, родичі, прислуга, режисери, театральні діячі, художники, музиканти, перекладачі, професори, 
генерали та ін.); 

Широкий семантичний спектр антропонімів – прізвища письменників, діячів культури і мистецтва 
(українських і зарубіжних), а також власні назви персонажів творів, релігійних і міфологічних героїв до-
зволяє хоча б приблизно уявити багатство внутрішнього світу Лесі Українки, яка мала глибокі знання з 
літератури, історії, мистецтва, цікавилася географією, новинами науки і техніки, суспільно-політичними 
подіями і т.п. Важливе місце в її житті посідали не тільки власне літературна творчість – вона багато пе-
рекладала із західноєвропейських мов, писала літературно-критичні статті, наукові монографії (напр., з 
історії східних країн) та ін. Антропоніми засвідчують її захоплення класичною музикою, а також пісен-
ним фольклором (вона багато допомагала К.Квітці у виданні його записів українських пісень та дум і в 
популяризації кобзарського мистецтва). 

За складом антропоніми теж різні: 
− це прізвища, імена і по батькові (Людмиле Михайловне Драгомановой); 
− прізвища та ініціали (П.Н.Ге); прізвища та ім’я (п. Ольга Кобилянська); 
− ім’я та по батькові (Вера Григорьевна, Павел Лукич, Сергей Константинович); 
− прізвища (Труш, Гейне, п. Чернявський, п.Маковей, д. Соловець, Хом”якова, Дr. Левицький); 
− імена (п.Ольга, Миша, Микусь, Дора, Оксана, Рада). 
−  Частина анропонімів – це скорочення, вживані задля зручності (що характерно для епістолярно-

го стилю): 
− ініціали: О.Ф. (Ольга Федорівна),   С.К. (Сергій Костянтинович); 
− початкові літери прізвищ: Ф. (Франко), m-lle К(ойчу), Г(ейне), Ст(арицькі); 
− частини прізвища чи імені і по батькові: Берг (ман), Маня Ст(арицька), Лис(енко), Людм(ила) 

Мих(айлівна) Драгоманова); 
  Деякі власні імена мають особливе емоційне забарвлення: це або відомі “побутові” форми (Аня, Со-

ня, Муся, тьотя Єля, Льоня, Женя, Тося, Фотя, Маня, Галя), або форми із здрібніло-пестливими суфікса-
ми (Оксаночка, Лілеєчка, Михайлятко, Наталочка, Катюша), а також ряд синонімічних утворень: Лілічка, 
Лілеєнька, Лілія, Джілія, Ліліточка, Ліля, Ліцик, Олеся, Ліциток, Ліліціка, Пуц, Пуцик, Путільда (так у 
сім’ї називали Ольгу, сестру Лесі Українки, переважно з якою листувалася письменниця і якій через сво-
рідні форми звертань висловлювала свою особливу прихильність і любов). 

 Жартівливі прізвиська мали також інші члени родини: Уксус (Уксусок) – Оксана Косач, Гуси – Оль-
га, Оксана та Ісидора Косач, Дроздик (Дора, Дроздишко, Біла Гусь, Гусиця) – Ісидора Косач, Микось 
(Микунька) – Микола Косач. Переважно це імена досить інтимні, як і Кльоня (Квіточка, Лютусь) – Кли-
мент Квітка, Євця (Імочка) – Євгенія, дочка М.П.Косача. 

Їх  постійне уживання у листах (особливо вражає багата варіативність пестливих імен сестри Ольги) 
свідчить про дружнє, чуйне, часто по-материнськи ніжне і лагідне ставлення до рідних і близьких людей, 
про яких вона все своє свідоме життя турбувалася   і яким завжди чим могла допомагала. 

 Цікавими видаються підписи Лесі Українки під листами: Леся; Твоя (Ваша) Леся; Леся Українка; 
Л.У.; Л.Косач; Л.К.; Л.; Л.Косач-Квітка (Леся Українка); Л.Кос.; Л.Українка; Л.Укр.; Лариса Квітка (Леся 
Українка); Л.Косач-Квітка; Л.Квітка. Зорозуміло, що варіант залежав від ступеня “близькості” стосунків і 
від ставлення до того, кому лист написано. Особливий підпис зустрічаємо в листах до Ольги Кобилянсь-
кої – “Хтось” ( у текстах – хтосік, хтосічок), що пояснюється загадковою своєрідністю взаємин двох пи-
сьменниць. Щодо ініціалів  та криптограм (н-д, Н.С.Ж. – криптонім, яким ЛесяУкраїнка підписувала 
деякі свої твори), то в листі до матері [1:12:426] вона дуже спокійно пояснювала своє ставлення до таких 
засобів, “бо всім літераторам, в тім числі і тобі, трапляється з різних причин підписуватись ініціалами і 
криптонімами, ніхто сього злочином не вважає…” (називаючи драму “Бояриня” “чорно-білою”, Леся 
Українка, на домагання матері, погодилася друкувати її лише за умови, якщо вона з’явиться під крипто-
німом чи нікому не відомим новим псевдонімом; а  К.Квітка застерігав від публікації, оскільки вважав, 
що це може  бути небезпечним для сім’ї). 

Частина антропонімів у тексті записана мовою оригіналу, найчастіше французькою: Saint Beuve; Gaston 
Paris; George Sand; Madonna; Heine, “Oedipe Roi”, Rimbaud;  Verhaeren; Regnier та ін. – Леся Українка сама 
блискуче володіла багатьма мовами, як і переважна більшість її кореспондентів, тому подібні варваризми – 
цілком природні у листах. Французький вислів “Cher Maitre!” (“Дорогий Учителю!”)  уживає Леся Українка 
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як звертання до Івана Франка, підкреслюючи таким чином глибину шанобливості до геніального письмен-
ника.  

Деякі антропоніми входять до крилатих висловів, частіше оказіональних (Юпітер, що сердиться; не 
співатиму Лазаря, йдеться не до Петра, а до Різдва; “іскушенія святого Антонія”; на безлюдді і Хома 
дворянин) як засіб увиразнення думки і приваблення уваги до висловлювання, частково – з гумористич-
ним забарвленням. Леся Українка часом вдається  до такого стилістичного прийому, як уживання однин-
них власних назв у множині: “Не дав біг свині ріг! Так і нашим “Катонам і Ціцеронам” біг не дав такого 
“пустяка”, як літературна  здатність [1:11  :34]. Тут Леся Українка, обурена утисками українських пись-
менників з боку видавців, поглиблює силу іронії, уживаючи власні імена політичних діячів та письмен-
ників Стародавнього Риму у множині, створює нові, свіжі образи через відомі, однак надає їм негативної 
оцінності. 

У листі до А.Кримського, аналізуючи його повість “Андрій Лаговський”, Леся Українка зауважує: 
“Що ж до вини отаких Бобрових та судних, то тут діло не так просто – вони можуть рятунку шукати в 
соціології та ще хто зна, який вона їм рятунок дасть…” Уживаючи прізвище героя у множині, письмен-
ниця підкреслює існування певного типу людей. Подібне бачимо і у листі до О.Кобилянської, у якому 
вона трактує драму “Камінний господар”: “…бо так буває в житті, що такі, як Долорес, мусять відходити 
в тінь перед Аннами і стають жертвами – властиво не Дон Жуанів, а власної своєї надлюдської екзальта-
ції”, де множина власних імен  - традиційний прийом вираження осуду, зневаги.  

Таким чином, антропоніми у листах Лесі Українки – це не просто імена людей, які оточували пись-
менницю, з якими вона спілкувалася, про яких думала, турбувалася, хвилювалась. Більшість антропоні-
мів – то частина її внутрішнього світу, що засвідчує широту кругозору, глибину духовності, непересіч-
ність творчої особистості. 
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Конторчук А.К. Антропонимы в письмах Леси Украинки 

В статье рассматриваются семантические  признаки антропонимов, которые употребляла в письмах 
Леся Украинка, и их структура. 

Kontorchuk H. K. Anthroponyms in Lesya Ukraїnka’s Letters. 

The article deals with the semantic and structural peculiarities of anthroponyms  used by Lesya Ukra їnka in her 
letters/ 
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КОЛО СТИЛІСТИЧНИХ ЗАЦІКАВЛЕНЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті на підставі аналізу публіцистичного та літературно-критичного доробку Лесі Українки до-
сліджено широке коло стилістичних поглядів письменниці, які вона виробила шляхом глибокого прочи-

тання  кращих творів  української та світової  літератури від Біблії  до початку XX століття. 

Серед питань осмислення творчої спадщини Лесі Українки, ґрунтовно досліджуваної головним чином 
у літературознавчому напрямку, проблематика її лінгвістичних інтересів займає порівняно скромне міс-
це. Серед розвідок незалежницького десятиріччя можна назвати дещо зі збірки тез міжвузівської науко-
во-практичної конференції 1991 року [1], [2], цікаву статтю В.Б.Грабовського “Леся Українка і санскрит” 
[3]. Між тим, навіть побіжне знайомство з публіцистичним та епістолярним доробком співачки досвітніх 
вогнів свідчить, що тут маємо справу з глибокими міркуваннями великого розуму над різноманітними 
аспектами мовознавства - міркуваннями, які й нині не втратили своєї свіжості та актуальності. 

Мета нашого дослідження - піддати бодай первинному аналізові ті думки Лесі Українки, які пов’язані 
зі стилістикою - галуззю філології, що поєднує лінгвістичну й літературознавчу проблематику. Основу 
розвідки становлять публіцистичні та літературно-критичні праці Лесі, опубліковані у 8-му томі її 12-
томника [4].  

Перш за все варто відзначити, що Леся Українка приділяла увагу функціональним стилям у їхній спе-
цифіці та взаємозв’язку. Ось що писала вона, зокрема, у статті 1906 року “Утопія в белетристиці”, харак-
теризуючи два функціональних стилі, відбиті у творчості Томаса Мора: “Можна думати, що “Утопія” 
здобула собі одразу славу не так справедливістю своєї провідної ідеї, як чисто белетристичною правдо-
подібністю викладу... Томас Мор більше послужив своїй ідеї там, де він писав як чистий белетрист, ніж 
там, де він забував про картини й почуття та вдавався в сухі й холодні розумування... Цікаво, що такі 
невдатні з літературного погляду уступи відносяться до найменше вдатних пунктів теорії Томаса Мора..., 
а найяскравіші белетристичні сторінки ілюструють, власне, найглибші його ідеї” [4:169]. Не торкаючись 
тут переваг, які Леся Українка приписує Томасові Мору більше як художникові слова, ніж як науковцеві, 
звернемо увагу на ті риси, якими вона цілком обґрунтовано характеризує значною мірою протилежні 
книжні стилі: белетристичний стиль характеризується образністю та емоційністю (“картини й почуття”), 
експресивною естетичністю (“найяскравіші сторінки”), а науковий – інтелектуальністю та підкресленою 
беземоційністю (“сухі й холодні розумування”). Разом з тим, оскільки йдеться про використання цих 
двох стилів одним автором в одному творі, Леся Українка звертає увагу й па прояви певної нерозмежо-
ваності їх: в “Утопії” “є чимало неперетвореного матеріалу, частенько скидається вона на важко скомпо-
нований трактат з розумуваннями схоластичного характеру – форма красної прози була мало вироблена в 
ті часи, і їй ледве признавано самостійне значення – але ж є там і такі живі моменти, що становлять То-
маса Мора нарівні з найкращими белетристами новітньої доби” [4:169]. 

Привертали зацікавлену увагу Лесі Українки й риси, притаманні стилеві публіцистики. До таких рис 
авторка відносить поєднання інтелектуальності та емоційності (того, що принципово роз’єднане в белет-
ристичному й науковому стилях). Так, у “Замітках з приводу статті (Ганкевича) “Політика і етика” (1903 
р.) вона окреслює певні умови щодо взаємодії – у непростій динаміці – цих двох складових зазначеного 
стилю: “Взагалі цікаво б знати, що думає шановний публіцист про те, чи не час би, власне, постаратись 
впливовим публіцистам ужити свого впливу до оздоровлення полемічного стилю в пресі і на трибуні? 
Може б, наш український гумор обійшовся без тої потовченої солі, що пересипає грубо  всі наші часопи-
си... Коли наш розум має розвиватись і йти вперед, чому наше почуття має йти назад і приймати те, що 
відкинув давно наш народний гумор в своїх ліпших об’явах?” [4:264]. Як бачимо, Леся виступає за певну 
гармонію інтелектуального (“наш розум”) та емоційного (“потовчена сіль”, “наше почуття”) начал у пуб-
ліцистичному стилі, включаючи його полемічний різновид, виступає за те, щоб не було регресу в одному 
з цих аспектів при прогресі в другому. Емоційна забарвленість є ознакою і публіцистичного, і розмовно-
го стилів, однак якість цієї забарвленості (конотації, користуючись сучасною термінологією) має бути 
неоднаковою, тому Леся й вимагає: “Час уже встановити виразну різницю між корчемним і публіцистич-
но-ораторським стилем хоч принаймні передових партій” [4:264]. 

Повертаючись до наукового стилю, загальну характеристику якого Леся Українка давала у зв'язку з 
творчістю англійського мислителя ХVІ століття Томаса Мора, можемо констатувати, що відносно рідної 
української мови Леся відзначала слабку розробленість цього стилю в умовах, коли українське слово бу-
ло під постійною забороною й лише в неофіційній обстановці торувало собі дорогу. Ось як живописує 
цю ситуацію Леся у “Спогадах про Миколу Ковалевського” (1898 р.): “Були то не звичайні журфікси, а, 
краще сказати, зібрання для самоосвіти, і то самоосвіти спеціальної: там мали вестися розмови і читатися 
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реферати з літератури, історії, географії України, взагалі з “украиноведения”, як тоді говорилося в нашо-
му товаристві, тим часом ще не дуже вправному в українській мові. Кажу “тим часом”, бо тож, власне, 
одним з найважливіших завдань нашого товариства було привчання себе і других до поправної українсь-
кої мови: для цього мали служити реферати, зладжені молодими товаришами, а потім спільні розмови на 
теми, зачеплені в тих рефератах” [4:223]. Йдеться тут саме про стиль науки (свідченням цього є і спеціа-
лізація в межах українознавства: література, тобто літературознавство, історія, географія України, – і 
один із жанрів наукової продукції – реферати, їх обговорення). 

Але якщо науковий стиль української літературної (“поправної”) мови у той час (рубіж ХІХ-ХХ сто-
літь) лиже зароджувався, та все ж таки вже існував, бо діяли і українські філологи (О.Потебня, 
А.Кримський), і українські історики (М.Грушевський, Д.Яворницький), і українські фізики (І.Полюй), то 
відносно ділового стилю Леся з сумом констатувала, що в умовах розпорошеності українських земель по 
двох імперіях ділового стилю української мови на той час взагалі не існувало, бо не здійснювалися по-
українськи ні діловодство, ні законотворчість. У праці “Державний лад” (1898 р.) авторка малює таку 
картину: “Наші люди, такі, що говорять нашою мовою, живуть, як то всякий знає, більш усього в Росії, а 
менша частина їх живе в Австрії, в Галичині... А звідки ж його знати простому чоловікові, що по вищих 
школах не бував і навіть прочитати законів тих не вміє, а хоч і прочитає, то навряд чи розбере, бо в Авс-
трії вони писані по-німецьки, а в Росії по-російськи, та часом так круто, що не кожний і вчений одразу 
второпає” [4:215]. 

Але найбільшу увагу Лесі Українки, видатної письменниці, привертали, звісно, проблеми белетрис-
тично-художнього стилю. Вельми цікавими і продуктивними в уже цитованій її статті “Утопія в белетри-
стиці” є спостереження за стилістичними відмінностями й нюансами таких жанрів словесної творчості 
минулого, як історично-епічні (“легендарні”) та пророчо-ліричні книги Біблії, яка розглядається тут у 
статусі яскравої літературної пам’ятки. Ось характеристика першого типу книг: “Чисто літературні спо-
соби в усіх... легендах однакові і належать неначе до однієї стадії літературного розвитку. Сюжет тракту-
ється поважно, епічним, об’єктивним стилем, без прикрас, розказується як щось абсолютно віри гідне й 
певне, у що читач повинен вірувати без критики... Цей тон надає оповіданню художню правду...” [4:139]. 

Як бачимо, цьому жанрові біблійної творчості, за Лесиними спостереженнями, притаманні поваж-
ність (неемоційпість) викладу, об’єктивність стилю (тобто мінімум авторської суб’єктивності), уникання 
образності, тропіки (“без прикрас”) - і при всьому тому це стиль белетристичний, стиль епосу (“цей тон 
надає оповіданню художню правду”). 

Інші параметри характеризують пророчу поезію: “Форма пророчої утопії, як і взагалі пророчої поезії, 
зовсім інша, ніж в утопії-легенді. Замість епічно-спокійного тону, певного в безперечній для всіх правді 
того, що оповідається, замість простоти і навіть скупості легендарного стилю, ми знаходимо в пророків 
запал і завзятість, повний брак об'єктивності, нагромадження образів, порівнянь, докорів, погроз, обітни-
ць, віщувань, жалю, надії, гніву – всі почуття, всі пристрасті людського серця відбились яскраво в тій 
огнистій ліриці. Автори пророчих книг вже неначе непевні в тому, що їм читачі й слухачі повірять на 
слово, раз у раз вони покликаються виразно на авторитет самого Бога, щоб додати ваги своїм словам; 
полемізують з авторами протилежного напряму, взиваючи їх “лжепророками”, лякають своїх читачів 
карами небесними за неймовірність, опановують їх  уяву грізними образами “видив небесних”, “божого 
суду” над “нечестивими”. Навіть сама техніка фрази неначе вивірена свідомо на те, що тепер звуть сугес-
тією (внушенням): кожний образ, кожна імперативна фраза повторюється двічі, різними, але синонімни-
ми виразами рівної сили і через те силоміць западають в пам’ять і заглушають голос критики в думці 
читача” [4:160]. Тут зустрічаємо набір стилістичних рис ліричної й полемічної поезії: підвищену емоцій-
ність (“запал і завзятість”, “всі почуття, всі пристрасті людського серця”, “огнистість”), апеляцію не так 
до розуму, як до серця (“повний брак об’єктивності”), посилені образність і тропіку (“нагромадження 
образів, порівнянь”). “Запал” почуттів має широкий діапазон як позитивної конотації (надія), так і не-
гативної (докори, погрози, жаль, гнів, лякання, кари, грізність). Леся не обходить і синтаксичні особли-
вості пророчої лірики - техніку (побудову) речення, зокрема    імперативні (наказові) фрази, наявність по-
вторів і структурної синоніміки. 

Водночас, уміючи бачити діалектику взаємопереходів і відсутності абсолютних розмежувань між по-
люсами, Леся Українка відзначає у співвідношенні епосу та лірики те саме, що й у співвідношенні белет-
ристики й науки, – можливість взаємопроникнення стильових ознак: “Цю техніку стрічаємо ми, правда, 
подекуди і в окремих уривках легендарної поезії, але пророча поезія розвила і довела до крайності цю 
форму” [4:160]. 

Як відомо, специфіка белетристичного стилю полягає в тому, що, окрім загальних функціональних 
ознак (багато з яких Леся Українка охарактеризувала в наведених нами висловлюваннях), цей стиль скла-
дається ще із множини індивідуально-авторських стилів, Леся вважає індивідуальність стилю 
обов’язковою і, звичайно ж, позитивною рисою справжнього письменника й так пише про це у статті 
“Михаэль Крамер” про п’єсу Г.Гауптмаиа (стаття підготовлена для російського журналу "Жизнь" за 1901 
рік і писана російською мовою): “Драма “Михаэль Крамер” поражает нас... тем, насколько Гауптман в 
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ней верен себе, насколько он проникнут  о д н и м   с т и л е м, своим собственным стилем, который... 
всегда самобытен, всегда узнаваем с первой, раскрытой наудачу страницы. Уже прочтя первую сцену, 
всякий, кто только знает этот стиль, скажет: да, это Гауптман!” [4:132]. Втрата белетристом стилістичної 
самобутності, наслідування чи відхід у тінь іншої мистецької (хоч і великої) особистості є регресом для 
письменника. Про це як про епізод у поетичній творчості Ю.Федьковича Леся писала у російськомовній 
статті “Малорусские писатели на Буковине” (1900 р. – для журналу “Вестник Европы»): “...влияние по-
эзии Шевченко на Федьковича было роковым: эта сильная поэзия слишком поразила еще не окрепшего 
буковинского поэта, чем более Федькович увлекался Шевченко, тем более терял свою оригинальность и, 
наконец, совершенно подчинился ему, а если порой освобождался, то только для подражания галицким 
“боянам”, что, конечно, было совсем не лучше” [4:65]. 

Якщо у цитованій статті “Михаэль Крамер” індивідуальний стиль Г.Гауптмана охарактеризований 
лише узагальнено, без конкретних рис, то про стиль М.Метерлінка  у статті “Утопія в белетристиці” го-
вориться вже з визначенням певних стильоутворюючих параметрів (мова йде про твір “Оливне гілля”): 
“Якби він був написаний іншим стилем, ми б залічили його до наукової утопії... Але ж “Оливне гілля” 
написане стилем Метерлінка, цебто мовою поета-філософа з пророчими нахилами, мовою, повною ху-
дожніх образів, ліричного нестяму” [4:189]. Якщо стиль Метерлінка відзначається художньою образніс-
тю та емоційним ліричним жаром, то у стилі Дж.Мільтона, в його славетній поемі “Утрачений рай” Леся 
відзначає величність (стаття “Джон Мільтон”, 1894-1895 рр.): “Найбільше люблять сю поему ті “брати-
християни”, що то їх інші люди взивають “штундами”, читають вони її, запевне, через те, що там гарною 
і величною мовою розказується про те, що кожний з них читав у Біблії з вірою і повагою” [4:204]. 

Аналізуючи драматургію Фр.Шіллера, Леся Українка звертає увагу на те, як у різних його творах гору 
бере то надіндивідуальний, національно забарвлений, то індивідуально-авторський стиль з такою ж, як і 
в Дж. Мільтона, величавістю (російськомовна стаття “Новейшая общественная драма”, 1900-1901 рр. – 
для журналу “Жизнь”): “Если в “Лагере Валленштейна”, этой живой жанровой картине в тяжеловатом 
фламандском стиле, мы видим толпу только в виде пролога, т.е. опять-таки в виде фона для последую-
щих действий героев, то в драме “Вильгельм Телль” она занимает такое большое место, что фигура героя 
мельчает и теряется перед ней. Но это исключительная, необыкновенная толпа, состоящая почти сплошь 
из героев, выражающих самые возвышенные чувства самым возвышенным стилем” [4:230]. 

Індивідуальний стиль письменника може вбирати в себе особливості різних функціональних стилів. 
Для певної плеяди українських белетристів ХІХ-початку XX ст. такою стильовою стихією була мовна 
специфіка села – основного середовища існування й самореалізації українського народу. Це відзначала 
Леся у цитованій статті “Малорусские писатели на Буковине”, говорячи про одного з найяскравіших про-
заїків – Василя Стефаника, який “близок к крестьянской среде, ...любит ее, ...усвоил язык ее и проникся 
ее чувством” [4:72]. Ту ж саму рису відзначала Леся і в творчості (поетичній та прозовій) Ю.Федьковича, 
називаючи цей стиль народним: “Поэтического таланта Федьковича хватало на воспроизведение непос-
редственных впечатлений жизни в безыскусственной  форме, стиль народной песни лучше всего давался 
ему, но едва поэт переходил к отвлеченным темам или сложным сюжетам, пытался усвоить себе форму 
сонета и книжный стиль, как получались произведения безжизненные” [4:64-65]; “...повести своим кра-
сивым, чисто народным стилем и трогательной манерой напоминают малороссийские повести Марка 
Вовчка” [4:66]. Втім, подібне стилістичне спрямування не є константою: “...впоследствии народный сти-
хотворный стиль тоже изменил Федьковичу...” [4:65]. 

Якщо використання народної (селянської) мовної системи буває характерним для стилю письменника 
в цілому, то найбільш природним є воно, як зауважує Леся Українка, в мовленні певних персонажів – 
таких, як David Harum американського письменника Вестскотта чи Вердье у французів Доннея й Декава 
(стаття “Новейшая общественная драма”): “David Harum, как и Вердье в “Сіаігіеге”, не только не стыдит-
ся своего плебейского происхождения, но даже щеголяет им, преувеличивая свой простонародный говор 
и неджентльменские манеры...” [4 :244]. 

Разом з тим Леся підкреслює, що народна, селянська, діалектна забарвленість мовного стилю в худо-
жньому творі не адекватна реальному мовленню народу поза белетристичним твором, бо якщо в житті це 
– мовлення як таке (просторіччя, територіальна говірка), то у творчоcті письменника воно стає фактом 
мистецтва, наслідком спеціального творчого акту – стилізації. Тому Леся Українка і вважала 
Ю.Федьковича непересічним стилістом: “Можно сказать, что лучшего стилиста, чем Федькович, не было 
и нет среди буковинских и галицких писателей...” [4:66]. Письменник не іде сліпо на повідку в певного 
діалекту – він опрацьовує його й може, виходячи з поставленого перед собою завдання, “облагороджува-
ти”, як це Леся спостерегла в Г.Гауптмана: “Такова жена фабриканта Дрейсигера в “Ткачах”, в которой 
бывшую ткачиху можно узнать только по силезскому говору, впрочем, и то уже значительно “облагоро-
женному”, да по легкой вульгарности платья и манер” [4:247]. 

Як бачимо, стилістичні міркування Лесі Українки є глибокими і понині актуальними, вони відзнача-
ються широким охопленням матеріалу й базуються на виключній мовно-літературній ерудиції авторки, 
яка вміла побачити і спільне, і специфічне у творах різних епох (від Біблії до сучасності) і народів (вона 
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оперує творами англійських, німецьких, французьких, американських, бельгійських і, звісно ж, українсь-
ких письменників).  
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МУЗА У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті робиться спроба показати ставлення Лесі Українки до своєї музи та зрозуміти її роль у вирі-
шенні поетесою проблеми “митець і суспільство” 

 Свідчення сучасників Лесі Українки, їх спогади про поетесу, результати різних літературознавчих 
досліджень за багато десятків років дають нам змогу побачити цю дивовижну жінку у різноманітних іпо-
стасях. Її геній був унікальним. 

Будучи тяжко хворою, але попри все сильною і надзвичайно обдарованою, вона не страждала манією 
величності. Сама говорила, що “я не так знаменита, як Байрон та інші боги літератури”, а тому і не боя-
лась, що її життя і творчість будуть розглядатись під мікроскопом  історії. З листа поетеси до О.Маковея 
у вересні 1883 року із Колодяжного видно ставлення Лесі до справи “виставляння особи автора на позо-
рище” ще за його життя (тобто вривання чужих людей в його душу і серце). Вона називала це “чимось на 
кшталт інквизиції літературної” і була певна, що тоді ніхто не писав би віршів по “щирості”, бо довелось 
би пам’ятати щохвилини про суворий “аналіз психологічний  “невблаганної критики” [1:10:166]. 

Вона не боялась такої критики щодо себе. Саме тому її вірші були дуже щирими і віддзеркалювали 
все, що робилось у її душі і серці. Саме ця щирість дає сьогодні змогу дослідникам зробити аналіз її тво-
рчості в рызних  аспектах. 

Літературний геній Лесі Українки заявив про себе досить рано. Її перші кроки в літературу були лег-
кими, по-дитячому щирими і, за словами Є.Маланюка, деякою мірою епігонськими, з неуникненими й 
досить зовнішніми ремінісценціями з Кобзаря” [3:78], але, пройшовши шляхом безперервного і послідо-
вного становлення, вони перетворилися на зламі століть в ходу сильної особистості, вольової натури чи 
не "одинокого, - як казав І.Франко, - мужчини  на всю новочасну соборну Україну". 

Психологією творчості Лесі Українки займалось багато дослідників. Цікавило питання: звідки бра-
лась ота “юрба образів”, що , цитую, “не дає мені спати по ночах, мучить, як нова недуга.” [1: 12:394].  
Що створювало ці образи: запалена підсвідомість у процесі сну (чим часто користувався Тарас Шевчен-
ко) чи якісь реальні фактори? 

Ми нікого не здивуємо, наголосивши, що іще в найдавніші часи мистецький дар уявлявся багатьом 
якимось божественним насланням, божою іскрою, дарунком музи і т.п. Та й в сучасному літературознав-
стві існують спроби заперечити всяке свідоме начало художньої творчості. В 60 -х роках ХХ століття 
відомий теоретик американської естетичної думки Роберт-Пенн Уоррен проголошував повний індефере-
нтизм митця стосовно суспільства, відсутність будь-яких моральних, громадських і взагалі духовних 
зв’язків з ним. У своїх філософських трактатах Сальвадор Далі – один з головніших теоретиків і практи-
ків сюрреалізму – оголошував мистецьку сферу світом хворобливих видінь, що межують з божевіллям, 
стверджував абсолютну незалежність мистецької творчості від суспільної свідомості, від нормального 
наукового мислення. 

Творчість Лесі Українки була зовсім іншою. Вона не була відірвана від реальності. Навпаки, її поети-
чна думка зливалась з оточуючими реаліями, брала з них матеріал для розвитку свого натхнення. Для 
створення  поетичних образів Лесі Українці не потрібна була допомога сновидінь. Це пояснюється акти-
вністю поетеси, її життєдієвістю. Тому погодитись з тим, що її літературна творчість – химерні галюци-
нації, “сон наяву”, - не можемо. Все, що твориться в її свідомості в години творчого натхнення, не є чи-
мось ззовні принесеним – це результат впливу оточуючих Лесю реалій, життєвих обставин, думок-
переживань, які під впливом “каталізаторів або просто поштовхів чи струсів” [3:79] перероджуються і 
створюють той особливий душевний стан  (натхнення), який і відчиняє двері для бажаної гості – музи. 
Від спілкування музи з генієм Лесі Українки народжувались дивовижні речі. Завдяки Евтерпі з’являлось 
слово. Починала працювати схема: реалії – каталізатор (поштовх) – муза (натхнення) - слово. 

Відтворення внутрішнього світу людини досліджувалось в різні часи і дуже багатьма літературознав-
цями. У 20-х роках були відомі праці М.Доленго, О.Білецького, М.Зерова, Ф.Якубовського та інших до-
слідників. Серед сучасних – це імена В.Агеєвої, М.Жулинського, Ю.Кузнєцова, П.Білоуса, В.Мельника, 
С.Пригодія, А.Макарова. 

На відміну від різних іноземних модерністських течій, українське літературознавство в радянські ча-
си було аж занадто заідеологізоване. Творчість Лесі Українки, як і творчість багатьох інших письменни-
ків  кінця ХІХ – початку ХХ століття, розглядалась виключно, як творчість пророків і співців майбутньої 
революції. І не бралось до уваги те, що “співачка досвітніх вогнів”, “дочка Прометея” – звичайна земна 
жінка, зі своїми мріями, думками, почуттями і фізичними та душевними болями. Не згадувалось і про те, 
що, можливо, саме від її психофізичного стану часто залежало її натхнення. Можливо, саме тому такою 
багатогранною була її муза, завдяки котрій ми знаємо Лесю – музиканта і художника, поета, драматурга, 
автора білих віршів і прекрасних сонетів, фольклориста, історика, літературного критика і журналіста... 
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Ця строкатість не означає, що Леся не знала, до якого берега пристати. Просто муза її була дуже силь-
ною, і служила вона своїй власниці вірою і правдою, за що б не бралась. 

Інша справа, як Леся ставилась до своєї подруги-служниці. Ким вона її для себе вважала і чого від неї 
хотіла? 

Для Лесі Українки муза була всім: 
Хто ти, мрія чи сон, я не знаю, 
Тільки в тебе я вірю і віри повік не зламаю, 
. . . . . . . . . . 
Ти мене до життя пробудила,  
Ти мені очі одкрила [1:1:176], - 

говорить письменниця в поезії “Зоря поезії” (1898 р.). В іншому вірші “До музи” (“Прилинь до мене, ча-
рівнице мила...”), де авторка “спокійна”, бо хвора і втомлена, “подолана ворожою силою” (хворо-
бою - С.Л.), вона називає музу чарівницею: 

Прилинь до мене, чарівнице мила, 
І запалай зорею надо мною, 
Нехай на мене промінь твій впаде... [1:1:120]. 

Поетеса вірить у її чарівну силу, хоче слухати річ її “урочу” і “тільки думкою на світі жить”. Думка 
була її другом, а мрія вела вперед. Лесина муза (її натхнення) була для поетеси то подругою-порадницею 
(“Розваж мене, музо, моя ти порадо, Так тяжко в сей вечір на серці мені” [1:1:120], то якимось безумст-
вом поетичним. Так, у листі до Людмили Старицької-Черняхівської у травні 1912 року Леся називає стан 
поетичного натхнення пришестям “демона, лютішого над усі недуги”, демона, що мучить і наказує писа-
ти  [1:12:394]. 

Поетеса мужньо переносила ці муки, вони здавались їй навіть солодкими, жаданими. Вона віддає музі 
(творчості) все, що в неї є, радо називає себе її бранкою і співає їй величний гімн: 

Ти, горда царице, мене повела за собою, 
Мов бранку-невільницю в ході твоїм тріумфальнім.  
Ти, владарко, все одбираєш од мене ... [1:1:147]. 

У подібному зрізі можна розглядати творчий набуток Лесі Українки до безкінечності, бо муза зримо 
чи незримо присутня в більшості її творів. Тому цілком закономірним є те, що в деяких з них знаходять 
вияв сумніви, з якими вона жила, пошуки відповіді на болючі питання, що тривожили душу.  

Ми звикли чути, що слово Лесі – це зброя іскриста, це меч, це знаряддя боротьби. Все це так. Але за 
явною заангажованістю радянськими дослідниками образу митця у творчості Лесі Українки якось не ду-
же помітно було, що сама Леся вбачала у ньому (митцеві), скоріше всього, саме митця – людину творчу, 
на результати праці якої надзвичайно велике значення мала віра в те, що він робить, віра в себе, в свою 
музу. 

Людина може мати якісь ідеї, думки, переконання. І якщо вони не дріб’язкові, а важливі для інших,  
коли людина хоче, але не може передати їх іншим,- вона не в змозі жити з цим тягарем. Він розчавить її. 
Для того, щоб вижити, врятувати своє життя, ця людина повинна знайти сили спілкуватися з іншими,  
повинна знайти своє слово, викликавши в собі надзвичайну енергію – натхнення. 

1903 року Леся Українка написала цікавий вірш під назвою “Одно слово”, де досить вдало показала, 
що слово може бути не обов’язково зброєю, що вчасно знайдене, воно може полегшити людині страж-
дання або ж довести людину до фатального кінця своєю відсутністю. 

Чому називають “дурним” (мається - не таким, як всі) чужого чоловіка у вище згаданій поезії? Що з 
ним не так? Чого йому не вистачає?   

Він їв, і пив, і спав, все, як здоровий, казав: 
“Нічого не болить”. А схуд 
і перше все лежав, дивився в стіну, 
ні з ким не говорив і виганяв, 
як хто приходив в хату... [1:2:79-80]. 

Дивний стан. Людина доходить до межі життя-смерті з однієї причини: немає слова! Слово, яке б ста-
ло ліками! 

Звичайно, кожен читач розуміє, що першопричиною смерті чужинця є воля, вірніше – її відсутність у 
чужому краї. Немає волі – це страшно. Але поетеса вважає, що ще страшнішим є те, що немає навіть 
слова, яке могло б допомогти хворому у його боротьбі за життя: 

... те, від чого міг би я ожити, 
не зветься теж ніяк, немає слова, 
але його самого в вас нема... 
Якби було хоч слово, може б, я 
ще й жив би з вами... і чужий аж плакав... [1:2:83]. 

У стані душевної депресії, фізичної неможливості поїхати “геть від вас” людині забракло цілющих лі-
ків – слів, щоб розказати тамтешньому народові про свою недугу, розкрити йому очі на те, чого в них 
нема (волі).  То що ж є страшнішим для поетеси: відсутність свободи, за яку слід боротись? Але це пови-
нні були відчувати всі! Страшним є інше. Словесна убогість! Неможливість висловитись. Чужинець не 
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знайшов слова. Якщо творче натхнення ми називаємо музою, то в даному випадку муза  не зійшла до 
вмираючого, не допомогла йому створити нове, ще не існуюче слово.  

Муза Лесі Українки часто допомагала поетесі вирішувати складні питання. Вона, по суті, була другим 
Лесиним “Я” Навіть тоді, коли Леся сама чітко не усвідомлювала, що робити: чи з головою поринути у 
соціальні та політичні проблеми і присвятити своє життя виконанню громадянського обов’язку, чи прос-
то служити “безжалісній” музі, мистецтву. Одним із фундаторів  становлення світогляду письменниці 
був М.Драгоманов, вірніше його народницькі погляди, з якими, на перших порах, Леся погоджувалась. 
Та з часом, зацікавившись ще й соціал-демократичним рухом (особливо після знайомства з 
С.Мержинським), вона стала відчувати і розуміти обмеженість і народницького, і марксистського вчень. 
Очевидно, саме філософські роздуми  Лесі Українки і визначили характер драматизму її творів. Саме 
вони призвели до витворення образу, який постійно знаходиться в боротьбі між ірраціональним та раціо-
нальним. Це образ митця, це проблема визначення мистецтва як засобу служіння суспільству. Підніма-
ється ця тема у багатьох творах Лесі Українки, починаючи з ранньої поеми “Місячна легенда” (1891), яка 
була надрукована у збірці “На крилах пісень”. Розкривається ця тема і в поемі “Давня казка” (1893), апо-
крифі “Що дасть нам силу?”, легенді “Орфеєве чудо”(1913). Знайшла вона відгук і в драматургії пись-
менниці, найсильніше прозвучавши в драматичних поемах “У пущі” (1909) та  “Оргія” (1913). Якщо 
уважно проаналізувати творчий доробок поетеси, то стає очевидним, що погляди авторки на мистецьку 
проблему помітно еволюціонували. “Модерністська концепція мистецтва формувалася у Лесі Українки 
через подолання народницьких лозунгів і стереотипів, засвоєння й трансформацію традиційних романти-
чних уявлень” [4:11],  - пише з цього приводу В.Агеєва. 

У Лесі Українки протистояння обов’язку митця перед суспільством і служіння своїй власній музі за-
вершується перемогою музи. Не всім дано талант творця. А якщо хтось його має, то він не владен зму-
шувати цей талант діяти за якимось статутом, за кимось встановленими правилами. Свобода – головна 
умова розквіту таланту - в неволі, в путах він загине. Свобода творчості, вільного польоту думки – ось до 
чого має прагнути митець. Він не має права витрачати свій дар даремно. Ідея служіння митця народу у 
творчості Лесі Українки еволюціонувала  до утвердження думки про служіння митця таланту, про трепе-
тне до нього ставлення. 

Леся хотіла служити суспільним ідеям і, як могла, робила це. Але її муза була сильніша за неї, вона 
диктувала свої умови. Вона брала митця в полон. Леся була бранкою своєї подруги “винозорої” і її пере-
могу над усіма земними рішеннями сприймала, як свою особисту, людську поразку. Вона підкоряється 
своїй музі з радісним болем, і в її каятті звучить тріумф причетності до вічності. Вона відчуває владу му-
зи над собою і захоплюється нею: 

Очі твої променіли вогнем переможним, 
І вабив мене той вогонь і про все заставляв забувати   [1:1:147 ]. 

Леся віддає їй “найкращії думи”  свої, “квіти серця” і добровільно йде за нею в полон тріумфальною 
ходою (“Ave Regina”). 
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В статье сделана попытка проанализировать отношение  Леси Украинки к своей музе и понять ее роль 
в решении проблемы  “ художник и общество” 

Lototska S. V. Muse in the Heritage of Lesya Ukra їnka. 

The author makes an attempt to show Lesya Ukra їnka’s attitude to her Muse and to examine the role of the Muse 
in  “the artist and the society” relations. 
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ТРАГЕДІЯ РОДИНИ КОСАЧІВ 

В статті простежуються долі членів  родини Косачів та їх трагедія, яка є безприкладним  глумом над 
українською духовністю у ХХ столітті. 

Не зважаючи на плин часу, творчість Лесі Українки – славної дочки українського народу, письменни-
ці зі світовим ім’ям – і сьогодні викликає великий інтерес у читачів та літературознавців нового поколін-
ня. На жаль, немало праць Лесі Українки загублено, деякі знаходяться в закордонних і приватних архі-
вах, а ті, що друкувалися на Україні за радянських часів, піддавались відповідному “редагуванню” і до-
стовірність їх текстів ще належить розпізнати. А тому кожне документальне джерело, яке надходить в 
Україну, кожне свідчення сучасників та дослідників творчості славної поетки розкривають все нові і нові 
сторінки її подвижницького життя та трагічної долі її родини. 

Як відомо, могутня творча  індивідуальність Лесі Українки сформувалась в родині високого інтелек-
ту. В цій родині звучало рідне українське слово і задушевна пісня, панував дух прадавньої історії і гли-
бока повага до свого національного кореня. Всі члени сім’ї палко любили свою землю, народ, Україну. 
Це і принесло їм важкі випробування в післяжовтневий період, коли сталінська репресивна машина без-
карно калічила людські долі, знищувала українську інтелігенцію фізично і духовно. 

Звичайно, однією з перших до списку “неблагонадійних” та “попутників” потрапила мати Лесі Украї-
нки – відома на той час українська письменниця, академік Олена Пчілка. Ще до революції ця невтомна 
жінка втратила чоловіка, сина Михайла і дочку Ларису – Лесю Українку. Після смерті Лесі вона пере-
бралась до Гадяча, маючи намір зайнятись виданням журналу “Рідний край”. Та влада не дозволила. Ха-
рактеризуючи свій душевний стан, в листі до Ольги Кобилянської від 16 жовтня 1913 Ольга Петрівна 
писала: “Живу, не слабую.  Ще давнішнє тяжке горе, смерть любого сина, так гірко загартувало моє сер-
це, що вже розбити його не може ніщо. І так житиму, працюватиму, доки зможу, доки й мене подолає 
природна сила, від нас не залежна”[ 1 ]. Та на цьому випробування не завершились. Починалися нові. 
Протягом 1917-1919 р.р. О.Пчілка редагує в Гадячі “Газету Гадяцького земства”, пише ряд п’єс для ді-
тей, оперу “Дві чарівниці”, видає збірку оповідань та віршів “Книжка Різдвянка”. Особливу увагу у своїй 
культурологічній діяльності в роки національного і духовного відродження О.Пчілка приділяла вихован-
ню молоді в українському національному дусі. З цією метою вона часто виступала в школах з розповідя-
ми про українських письменників, допомагала організовувати літературні вечори і свята. За часів Украї-
нської Народної Республіки (1918 р.) сприяла  перейменуванню “Гадячской мужской гимназии” на Гадя-
цьку чоловічу гімназію імені М.Драгоманова. За виступ на селянській конференції в 1920 році, в якому 
радянська влада запримітила крамолу, О.Пчілка була заарештована. А хіба багато треба було доказів, 
щоб звинуватити письменницю? Тоді кожне, навіть обережне слово українського інтелігента, який був 
причетний до національно-визвольного руху, вважалось “контрреволюційною пропагандою”.  Однак, 
дякуючи долі, знайшлись захисники і допомогли звільнити О.Пчілку з-під арешту. Після короткого пере-
бування в дочки Ізидори в Могилів-Подільську Олена Пчілка приїхала в Київ і до кінця життя працювала 
в ВУАН. Хвиля масових  репресій кінця 20-30-х років сповна торкнулась сім’ї Косачів. Причісуючи од-
ним гребінцем всіх, кого можна було запідозрити в приналежності чи інкримінувати цю приналежність 
до якоїсь “шпигунсько-диверсійної” або “контрреволюційної” організації, сталінська репресивна машина 
активно вишукувала “ворогів народу”, “буржуазних націоналістів”, “націонал-ухильників”, “боротьбис-
тів”, “петлюрівців” і т.д. В цьому плані Олена Пчілка, її дочки і зяті та інші родичі, які не були сторонні-
ми глядачами того, що творилося в Україні “іменем революції і маузера”, якраз підходили на роль 
“контрреволюціонерів”. 

Першим під “караючий меч революції” потрапив чоловік дочки Ольги – Михайло Кривинюк. Звину-
вачений у приналежності до Спілки визволення України (СВУ), він пройде Лук’янівську і Харківську 
тюрми, показове судилище в Харківському оперному театрі. Його, як і інших в’язнів, возитимуть на це 
судилище на відкритій машині через весь Харків… Із тюремних застінків він повернеться на волю зовсім 
немічною людиною. 

В 1930 році до Вологодської Губернії буде вислано чоловіка Ізидори – Борисова Юрія Григоровича. 
Заарештований за доносом колег з Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості 
за “підривну діяльність”, Юрій Борисов буде вирощувати цукрові буряки на Вологодщині. Після 
повернення до Києва – знову арешт у 1938 році і відповідний вирок. 

Недремне око каральних органів пильно стежило за кожним членом цієї родини і знаходило “комп-
ромат” для арештів. Так, на початку 1939 року органи ДПУ заарештували і чоловіка Лесі Українки – ві-



Монастирецький Л.С. Трагедія родини Косачів 

77 

домого юриста і фольклориста Климента Квітку. Його теж звинуватили в приналежності до СВУ та в 
інших “злочинах”. 

Не залишала нова влада “без уваги” і Олену Пчілку. У 20-му році вся власність Косачів у Гадячі була 
націоналізована. Так  стирали з лиця землі “дворянські гнізда”. Було забрано родинний альбом з фото-
знімками, портрет батька, портрет померлого сина Михайла, листи, гравюри, меблі тощо. Характеризую-
чи цей період життя своєї родини, О.Пчілка в листі до знайомого О.Іванова у Могилів-Подільський пи-
сала: “Дружина  Ваша перекаже Вам, як живемо (тісненько, не дуже вигідно), а про життя духовне не 
розпишешся… Та й нащо маю розводити Вам, як тяжко, як бридко переживати  всю ту бридоту, що пе-
реживаєш, бачиш тепер навкруги! Ви все це добре знаєте й перебуваєте самі. Може бути тільки те, що як 
тут більший “центр”, більше й всякого паскудства! Боже, скільки всякого хамства, “подхалімства”! Цур 
йому…”[ 1 ]. 

Восени 1929 року на квартиру до О.Пчілки прийшли агенти ДПУ з ордером на “право обшуку і ареш-
ту”. Немічна і паралізована вісімдесятилітня жінка виявилася “нетранспортабельною”, що і врятувало її 
від смерті на тюремних нарах. Але такої наруги берегиня великого роду пережити не змогла. 

В жовтні 1930 року Олену Пчілку поховали на Байковому кладовищі поруч з Лесею та чоловіком. В 
глибокій скорботі стояли біля могили дочки Ольга та Ізидора, а зяті в цей час перебували в тюрмах. Не 
було промов. Присутні на  похоронах прощались з покійницею, мовчки кидаючи грудочки землі в моги-
лу. Лише Михайло Грушевський спромігся сказати: “Вічна пам’ять Тобі на рідній землі!” 

Незважаючи на терор, що охопив всю Україну, кращі науковці 20-х років продовжували досліджува-
ти творчість Л.Українки та видавати її твори. Протягом 1923 -1925 р.р. вийшло семитомне, а в 1927-1930 
роках – дванадцятитомне видання творів Л.Українки. До її спадщини зверталися і видали монографії М. 
Зеров, М.Драй-Хмара, А. Музичка, а також літературознавці О.Білецький, Ф. Якубовський, А. Шамрай, 
Б. Якубський та ін. 

Не менші випробування довелось пройти й Ізидорі Косач-Борисовій. Звинувативши її у шпіонажі і 
розповсюдженні контрреволюційних чуток, тройка НКВД своєю постановою від 20.ХІ.1937 року вислала 
вже немолоду жінку на 8 років у так званий ОнегЛАГ. В листі до Н.Крупської від 6.ХІІ.1938 р. Ізидора 
просила допомоги в реабілітації та  поверненні на  волю і зробити це в “ім’я радянського правосуддя”. 
Невідомо, чи дійшов цей лист до Н.Крупської. В лютому 1939 року вона померла. А радянське правосуд-
дя мовчало. Визволення прийшло випадково. При врученні академічної пенсії наркомом освіти   Ользі 
Кобилянській  вона запитала його про долю родин Косачів та Старицьких. Нарком опинився в незручно-
му становищі, а при поверненні в Київ зробив усе можливе для звільнення Ізидори з концтабору. З цього 
приводу в 1939 році сестру Ізидори Ольгу Косач-Кривинюк приймав  М.Хрущов. 

Друга світова війна принесе нові випробування цій багатостраждальній родині. За тиждень до її поча-
тку до сина Михайла у Свердловськ поїхав Михайло Кривинюк – чоловік Ольги і до Києва вже не повер-
нувся. В 1944 році він загинув під колесами паровоза. При невідомих обставинах в 1941 році загинув в 
концтаборі і Юрій Борисов – чоловік Ізидори. Потрапить до німецького полону менший син Кривинюків 
Василь, який після фінської війни служив у Мозирі. Втікши з полону у жовтні 1941 року, він дістався до 
Києва. Яка доля чекала б його після визволення, вже тоді було відомо. 

З наближенням Червоної Армії Ізидора, Ольга і її син вирішили виїхати до Львова. Взяли з собою 
лише домашній архів. Потім доля закине Ольгу з сином Василем до Праги, де вона зустрінеться з тре-
тьою сестрою Оксаною, а Ізидора з дочкою Олесею та внуками переберуться до Відня. Більше сестри не 
зустрінуться. В листопаді 1945 року Ольга помре від хвороби печінки в Аугсбурзі і навічно залишиться в 
чужій землі. В 1990 році дружина покійного Василя Кривинюка передала на Україну єдиний примірник 
рукопису праці Ольги Косач-Кривинюк “Леся Українка. Хронологія життя і творчості.” 

З 1950 року і до кінця своїх днів у США жила Ізидора Косач-Борисова. Вона жила багатим духовним 
життям, листувалася з автором художньої біографії Л.Українки Анатолем Костенком, з яким познайоми-
лася ще в концтаборах, друкувала  спогади про Л.Українку та про свою родину. Померла Ізидора 12 кві-
тня 1980 року у віці 92 роки. Частину архіву Ізидори до Інституту літератури ім.Т.Шевченка НАН пере-
дала в 1989 році її дочка Ольга Сергіїва.  Як не дивно звучить, але потрапила під сталінські репресії і 
сама Л.Українка. За що? А, мабуть, за те, що в драмі “Бояриня” торкнулась  теми російсько-українських 
відносин ще в ХУІІ столітті, розкрила їх складність, простежила різницю в самому способі життя двох 
народів, осмислила долі  людей, що потрапили в лабети азіатського деспотизму… Із творчої спадщини 
Л.Українки було вилучено все, що збуджувало національну свідомість і приналежність до українського 
першородства. За твердженням тодішньої літературної критики, “Досвітні вогні” мало не провіщали жо-
втневу революцію 1917 року… А написано цей вірш Лесею Українкою зовсім з іншої причини… 

Перед війною твори Л.Українки взагалі вилучили з шкільної програми і ввели уже під час війни як 
класика української літератури. 

Які ж сліди залишились на Україні від цієї родини? 
На жаль, садиба в Гадячі і дача Зелений Гай, побудована для Лесі Українки, знищені вщент. Про них 

нагадують у Київському музеї Л.Українки лише вікно і дверна ручка із Зеленого Гаю. 
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Дякуючи ентузіастам, і особливо директору музею Лесі Українки в м.Новоград-Волинському Вірі  
Омелянівні Римській, ця садиба збереглася найкраще. З усіх сил стараються зберегти свою святиню і 
працівники музею Л.Українки в Колодяжному, роками чекаючи ремонту обох будинків Косачів. 

Роки і трагічна доля сім’ї Косачів не применшили їх ролі у царині української духовності. Нащадки 
цього роду і сьогодні живуть у різних країнах, свято зберігаючи пам’ять про свою берегиню Олену Пчіл-
ку і невмирущу у своїй творчій спадщині Лесю Українку. В Єкатеринбурзі нині живе сім‘я племінника 
Лесі Українки Михайла Кривинюка, в США – дочка Ізидори – Ольга Сергіїва і син  Юрія Косача теж 
Юрій Косач з сім’ями, в Будапешті – Наталка Драгоманова – Бартой, в Цюріху – внуки Оксани Косач – 
Шимановської, в Латинській Америці – Аріадна Драгоманова, в Канаді – сім’я Василя Кривинюка. В 
серпні 2000 року померла в Києві остання із Косачів – відома перекладачка Валентина Болдирева. Зали-
шились нащадки роду Косачів у Чернівцях. Лише в 1989 році були реабілітовані Ізидора і Юрій Борисо-
ви. 

Трагедія родини Косачів – це безприкладний глум над українською духовністю в ХХ столітті. Хай 
буде він уроком для наступних поколінь, які не повинні допускати подібних трагедій. 
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Матеріал надійшов до редакції 10. 01.2001 р. 

Монастырецкий Л.С. Трагедия рода Косачей. 

В статье прослеживаются судьбы членов семьи Косачей и их трагедия, являющаяся беспримерным глу-
млением над украинской духовностью в ХХ столетии. 

Monastyretskiу L.S. The Kosachs’ Tragedy. 

The fates  of the Kosachs and their tragedy is considered in the article. 
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ПЕРЕКЛАДИ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ 

У статті аналізується шість перекладів Ярослави Павлюк віршів Лесі Українки польською мовою. 

У 2000 році Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України вида-
ла збірку Ярослави Павлюк “Rycerskość ducha” [1]. Збірка вміщує 41 вірш, а саме: 27 оригінальних вір-
шів, 11 перекладів та 3 сучасних дитячих пісеньки. Серед перекладів шість віршів Лесі Українки: “Ви 
щасливі, пречистії зорі”, другий, четвертий і сьомий вірші з циклу “Мелодії”, “Ой, здається, – не журю-
ся”, “Ой піду я в бір темненький”[2]. 

Авторка збірки – Ярослава Степанівна Павлюк – народилася у 1932 році в Бродах на Львівщині, у 
дванадцятирічному віці зазнала кривди і болю у фашистських таборах для полонених, після війни у 
Львові здобула вищу педагогічну освіту і працювала вчителькою, журналісткою. На Житомирщину Яро-
слава Степанівна приїхала у 1973 році, оселилась у районному містечку Любарі, де живе і сьогодні. Яро-
слава Степанівна була серед перших у Житомирській області, хто почав навчати школярів польської мо-
ви. В ясний день і в негоду долала вона кілометри розбитих доріг і йшла у село Філенці до дітей, щоб 
навчати охочих мови батьків. 

Ярослава Павлюк – людина творчої вдачі. Вона неодноразова учасниця фестивалів і конкурсів, лауре-
атка премії Лесі Українки, чотири рази нагороджена премією Марії Конопницької. Ярослава Павлюк 
пише українською і польською мовами. Її вірші вміщено в “Антології різномовної поезії України”, у ква-
ртальнику “Rota”, у численних збірках і газетах в Україні і Польші. Вона автор трьох україномовних та 
двох польськомовних збірок. 

Збірка “ Rycerskość ducha” привертає до себе увагу не тільки цінувальників поетичного слова, але й 
дослідників художніх перекладів. Поетичний переклад – справжня подія в культурному житті, адже це, 
за висловом майстра і знавця перекладу М.Т.Рильського, – “знаряддя спілкування між народами, знаряд-
дя поширення передових ідей і обміну культурними цінностями” [3:25]. “Сьогоднішній перекладач більш 
ніж коли є зв’язківець між народами і країнами”, - писав наш земляк, відомий перекладач “Іліади” та 
“Одіссеї” Борис Тен [4:388]. 

Генетична близькість української та польської мов дозволяє Ярославі Павлюк знаходити надзвичайно 
точні лексико-граматичні відповідності. 

Наприклад: 
 

“Знов весна і знов надії 
В серці хворім оживають” 
(Знов весна і знов надії…) [2:118] 

„Wiosna znów i znów nadzieje 
W sercu chorym ożywają”[1:41]. 

“Як упаде з гори іскра, наче з неба зірка” 
(Ой піду я в бір темненький) [2:20] 

„Jak upadnie z góry iskra, 
Niby gwiazdka z nieba” [1:44] 

  
“Ви щасливі, пречистії зорі, 
ваші промені - ваша розмова” 
(Ви щасливі, пречистії зорі…) [2:195] 

“Wy szczęśliwe, o zorze preczyste, 
Promień wasz – to jest wasza rozmowa”[1:40] 

“Якби я була зіркою в небі, 
я б не знала ні туги, ні жалю” 
(Ви щасливі, пречистії зорі…) [2:192] 
 

“Gdybym gwiazdka tak mogła być w niebie, 
To nie znałabym smutku ni żalu”[1:40]. 

Ярослава Павлюк – прихильниця якомога більшої відповідності тексту-оригіналу та його перекладу. 
Однак зазначимо, що вживання в оригіналі периферійної лексики унеможливлює абсолютно точний пе-
реклад. Так, у вірші “Ой піду я в бір темненький” Леся Українка використовує слово “ватра”, яке харак-
терне для західного регіону України. Цим словом, а також образами “сухої смереки”, “смолової ялиці” 
поетеса надає всьому тексту яскравого стилістичного забарвлення, створює поетичний світ Карпат. У 
тексті перекладу вдалося зберегти образи смереки та ялиці (“zapłenęła tuż przy świerku smolna jodła 
żywo”), образ “ясної ватри” вдало замінено на “ognisko”. 

Дещо поступається переклад іншого фрагменту цього ж вірша. 
“Притулишся до серденька, мов дитина рідна, буде тобі з мо-

го серця колиска вигідна:” [2:203]. 
„Przytul się więc do serduszka, 
Jak rodzone dziecię 
Będzie tobie z mego serca 
Kołyseczka przecież.” [1:44]. 
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Перекладачка внесла зміни в будову вірша. У Лесі Українки – це сім строф з двох рядків, що риму-
ються. У Ярослави Павлюк – це сім строф з чотирьох рядків. У перебудованому перекладі римуються 
другий та четвертий рядки, а в одному випадку ще й перший і третій рядки. 

„Zapłoneła tuż przy świerku  
Smolna jodła żywo 
Pali moja się rozterka 
Jak gdyby łuczywo” [1:44]. 

Пошуки цієї додаткової рими, на нашу думку, спровокували втрати у перекладі епітета “вигідна” до 
слова “колиска”. Переклад “kołyseczka przecież” неадекватний оригіналу, та й для рими не багато дав: 
dziecię – przecież. Ризикнемо висловити припущення про доцільність використання у перекладі слово-
сполучення “kolebka wygidna”, тим більше, що в останній строфі перекладу цього вірша ужите саме це 
слово: „kolebka się wzbije”. 

Аналізуючи польські переклади з української мови, слід пам’ятати, що близькість цих мов не гаран-
тує легкості перекладу. Славетні майстри художнього перекладу підкреслювали хибність суджень про 
легкість перекладу з близької мови. Саме при перекладі даються у знаки відмінності у граматичній будо-
ві генетично близьких мов, вони можуть суттєво впливати на ступінь адекватності перекладу і оригіналу. 
Відомо, що Леся Українка,яка перекладала багато і охоче, рідко бралася за переклади з близької мови. У 
листі до В.О.Поссе вона писала: “… я не люблю переводить с одного родственного языка на другой” 
[2:11:172-173]. 

Перекладознавці відзначають, що близькість мов може провокувати хибний переклад. На рівні лекси-
ки це так звані “підступні друзі перекладача” (міжмовні омоніми), що викликають комунікативно значу-
щі вади перекладу. На рівні граматики це інтерферентні помилки. На жаль, у типографії під час друку-
вання в переклад вірша “Ви щасливі, пречистії зорі…” потрапила такого роду помилка. В українській 
мові дієслова минулого часу змінюються за родами і числами, але не змінюються за особами. У польсь-
кій мові вони змінюються за родами, числами та особами. Це граматичне правило поширюється на умов-
ний спосіб дієслів. Тому виразу “якби я ваші промені мала” мав би відповідати рядок  „Gdybym wasze 
promienie ja miała”. Переклад “Gdyby wasze promienie ja miała” звучить парадоксально “якби я вона ваші 
промені мала” і створює комунікативні проблеми. 

У теорії та практиці художнього перекладу загальновідомо, що для перекладача надзвичайно важли-
вим є прагнення засобами однієї мови максимально адекватно передати художні образи, зміст, гармонію 
усього вірша. М.Т.Рильський зазначав, що “перекладів без жертв не буває” і додавав: “Я особисто перед 
терміном точність надаю перевагу термінові вірність” [3:67]. А Борис Тен підкреслював: “Тепер уже 
повинні відійти в непам’ять переклади з підрядника” [4:388]. У листі Лесі Українки до В.О. Поссе знахо-
димо висловлювання про те, що вона не любить перекладати цитат [2:172-173]. Позиція поетеси цілком 
зрозуміла, адже в окремій цитаті важко зберігати вірність усій системі твору, що перекладається. В од-
ному з листів до О.П.Косач  (сестри) Леся Українка скаржилася: “Тут я не маю ніяких етнографічних 
збірників і не можу “начитатись” так, як треба для того, щоб витримати потрібний стиль” [2:12:57]. Як 
бачимо, поетеса надавала особливої ваги стилю усього тексту. 

Така концепція перекладу передбачає відтворення в іншій мові усієї системи твору-оригіналу, збере-
ження його образів, його духу. Саме такий підхід є характерним і для Ярослави Павлюк. Перекладачка 
дбає передусім про збереження образів, характерів, а не тільки самих слів. Ось декілька досить вдалих 
прикладів. 

“все на світі вам видно звисока” 
(Ви щасливі, пречистії зорі) [2: 199]. 

„Cały świat widać wam z wysokości” [1:40]. 

“Не співайте мені сеї пісні, 
 Не вражайте серденька мого!” 
(Не співайте мені сеї пісні)[2: 117]. 

“Nie śpiewacie mi, proszę, tej pieśni, 
Nie urażcie serduszka mnie wbrew.”[1:41]. 

“Знов мене колишуть мрії; 
 Сни про щастя навівають” 
(Знов весна, і знов надії…) [2:118]. 

“Znуw marzenia–czarodzieje 
Sny o szczęściu nawiewają”[1:41]. 

“Ясніші, ніж зорі яснії” 
(Хотіла б я піснею стати…) [2:119]. 

“Jaśniejsze, niż gwiazdek promienie” 

“Хотіла б я піснею стати 
  У сюю хвилину ясну, 
  Щоб вільно по світу літати, 
  Щоб вітер розносив луну.” 
(Хотіла б я піснею стати) [2:119]. 

“Tak chciałabym pieśnią pozostać 
W tę chwilę uroczą, bym świat 
Swobodnie tak modła ogdlądać 
I echo roznosiłby wiatr.” [1:42]. 

“Упасти на хвилі прозорі, 
  Буяти над морем хибким” 
(Хотіла б я піснею стати) [2:119]. 

“I paść raptem tak pośród morza 
Na fale, pomiędzy krzyk mew” [1:42]. 
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 В останньому прикладі порівняльний аналіз тексту оригіналу і перекладу показує, що авторка пере-
кладу глибоко проникає у загальний настрій твору-оригіналу, розуміє бажання ліричного героя відчути 
вільну стихію моря (“упасти на хвилі”, “бути над морем”) і тому у своєму поетичному світі відтворює 
цей настрій, зберігає образи (“pośrуd morza”, „na fale”) і додає образ чайки, що є невід’ємним від морсь-
кого пейзажу (“krzuk mew”) . 

Розглянемо ще один вдалий приклад: 
 
“горить моя досадонька, мов сухая глиця” 
(Ой піду я в бір темненький) [2:203]. 

„Pali moja się rozterka 
Jak gdyby łuczywo”[1:44]. 

Як бачимо, перекладачка відступає від словосполучення “сухая глиця”, однак зберігає образ. В народі 
кажуть: горить (палає) як солома, як глиця, як лучина, як скіпа, як скалка. 

Усі наведені приклади підтверджують думку М.Т.Рильського про те, що “перекладач поетичного тво-
ру передусім повинен бути сам поетом” [3:80-81] і думку Бориса Тена про те, що “переклад – це робота 
співтворення” [4:388]. 

Надзвичайно уважно ставляться перeкладачі художніх текстів до “збереження віршованої структури, 
метра, ритму” [3:138]. Цей підхід був творчим кредо Тена-перекладача, який зазначав: “Я в першу чергу 
намагаюся зберігти загальний дух і ритм оригіналу. У моїй перекладацькій практиці це стало законом. 
Оригінал твору і переклад його обов’язково мусять бути еквіритмічними” [4:484]. Такого ж критерію 
дотримувалась і Леся Українка. В одному з листів до О.П.Косач (матері) вона писала: “Тепер сей пере-
клад вийшов у мене ближчим до тексту… Я тепер краще знаю метрику італьянську, ніж тоді, і через те 
змогла передати далеко точніше розмір сього вірша, можу навіть сказати, що переклала його зовсім точ-
но” [2:12: 175]. 

Принцип еквіритмічності, тобто збереження ритміки твору-оригіналу, цілком витримується в пере-
кладах Ярослави Павлюк. Наведемо декілька прикладів. 

“Ви щасливі, пречистії зорі, 
Ваші промені – ваша розмова 
Якби я ваші промені мала, 
Я б ніколи не мовила слова” 
(Ви щасливі, пречистії зорі) [2:199]. 

„Wy szczęśliwe, o zorze przeczyste, 
Promień wasz – to jest wasza rozmowa, 
Gdybym wasze promienie ja miała, 
Nigdy bym nie mówiła i słowa.” [ 40]. 

“Ви не знаєте, що я гадаю, 
Як сиджу я мовчазна, бліда. 
Тож тоді в мене в серці глибоко 
Сяя пісня сумная рида!” 
(Не співайте мені сеї пісні) [ 2:117]. 

„Wy nie wiecie, co mam ja na myśli 
Kiedz blednę i mileczy się mi. 
 A w ten czas w moim sercu głęboko 
 Pieśń ta łkaniem i smutkiem wciąż brzmi”[1:41]. 

Не менш важливим для художнього перeкладу є збереження характеру рими твору-оригіналу. Дотри-
мання цього критерію вимагає від перекладача копіткої праці, однак результат цінується читачами. Сама 
Леся Українка надавала перевагу віршованому перекладу перед прозовим [2:10:287], хоча і любила кори-
стуватись білим віршем [2:11:39]. Ярослава Павлюк зберігає римування оригіналу в усіх перекладах. На-
приклад: 

“Не співайте мені сеї пісні, 
Не вражайте серденька мого! 
Легким сном спить мій жаль у серденьку, 
Нащо співом будити його.” 
(Не співайте мені сеї пісні…) [2:117]. 

“Nie śpiewajcie mi, proszę, tej pieśni, 
Nie urażcie serduszka mnie wbrew. 
Lekkim snem śpi mój żal sobie w sercu 
Poco budzić go będzie ten śpiew?”[1:41]. 
 

 
У наведених строфох українського та польського текстів римуються другий та четвертий рядки. 
 
“Лунали б тоді мої мрії 
І щастя моє таємне, 
Ясніші, ніж зорі яснії, 
Гучніші, ніж море гучне” 
(Хотіла б я піснею стати) [2:119] 

„Zabrzmiałyby wtedy marzenia 
I szczęście tajemnych mych dum, 
Jaśniejsze, niż gwiazdek promienie, 
Głośniejsze, niź fal morskich szum” [1:42]. 

Ці строфи мають перехресну риму . 
У поетичному синтаксисі важливу роль відіграють звертання. Тому перекладачі намагаються зберіга-

ти їх. Ярослава Павлюк надзвичайно уважна до звертань і у перекладах точно їх відтворює. 
Зміна порядку слів у звертанні спостерігається лише в окремих випадках і пояснюється особливостя-

ми польського синтаксису: постпозиція означення.  
“Ви щасливі, пречистії зорі” [ 2:199] “Wy szczęśliwe, o zorze 

przeczyste” 
„Пливи, пливи, мій віночку, до самого моря” „Płyńże, płyń ty, mój wianeczku,    
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(Ой, здається, не журюся…) [2:203] do samego morza.” [ 1:43]. 
„Ой спи, дитя, вдень і вночі, поки серце б’ється!” 
(Ой піду я в бір темненький) [2:203]. 

„Oj, śpi, dziecię, [1: 45]. 
Aż dopóki serce się me bije.” 

“Весна красна! Любі мрії! 
Сни мої щасливі! 
(Знов весна, і знов надії…)[ 2:118]. 

„Wiosno piękna! Wy ma zenia! 
Moje sny szczęśliwe!”[ 1:41]. 

„Лежи ж тепер, досадонько, тут у серці тихо” 
(Ой піду я в бір темненький…) [2:203]. 

„Leży teraz, zła godzino, 
Tutaj w sercu cicho.”[1:44]. 

Цікаво, що в останньому прикладі перекладачка не вибирає жодного з синонімічних еквівалентів до 
слова “досада” – “przykrość, zmartwienie, szkoda”. Словосполучення  „zła godziną”, якому надає перевагу 
Ярослава Павлюк, є еквівалентом до слова “досадонька” не тільки за змістом, але й за кількістю складів, 
що забезпечує адекватність ритміки оригіналу і перекладу. У цьому ж тексті перекладачка двічі уживає 
слово „rozterka” як еквівалент до слова “досадонька”. Цікаво, що у перекладі вірша “Ой, здається - не 
журюся…” еквівалентами до слова “досада” є „przykrość”, „szara godziną”. Все це засвідчує не тільки 
глибину проникнення у текст оригіналу, але й надзвичайно тонке відчуття мови, адже „rozterka” – це ду-
шевний розлад, тобто дизгармонія душі, що пригнічує, робить світ сірим („szara godziną”), викликає до-
саду, прикрість. 

Дуже чуйно ставиться перекладачка до стилістичних фігур тексту-оригіналу. Так, перші рядки вірша 
“Ви щасливі, пречистії зорі” утворююють анафору. Перекладачка намагається зберегти її, проте у повній 
мірі оригіналу відповідає лише початок першої строфи. Початок другої та третьої строф відрізняються 
займенниковим прислівником „jak” та стверджувальним словом-реченням „tak”. Усе це створює ефект 
посилення. Змінюючи у кожній строфі епітет до слова-звертання “зорі”, Леся Українка розгортає його 
характеристику: “пречистії зорі”, “високії зорі”, “холоднії зорі”. Я.Павлюк прагне зберегти цю особли-
вість: „zorze przeczyste”, „zorze wysokie”, проте у третій строфі перекладачка залишає слово „zorze” без 
епітета. 

Синтаксис таїть чимало складностей для перекладача. Тому найбільше розбіжностей між оригіналом і 
перекладом ми знаходимо у синтаксисі. Розглянемо декілька прикладів. 

„Якби я так високо стояла, 
хай була б я весь вік одинока.” 
(Ви щасливі, пречистії зорі…) [2:199]. 

„Gdybym ja tak wysoko stać mogła 
  Niech by zawsze mi źyć w samotności.”[1:40]. 

У тексті оригіналу двоскладне речення з предикативним центром “я була б одинока”. У тексті пере-
кладу цьому реченню відповідає односкладне інфінітивне речення з предикативним центром “źyć”. Зміна 
конструкції на інфінітивну зумовила усунення граматичного суб’єкта. 

“Може, буря тебе втопить, 
чи не збудусь горя” 
(Ой, здається, не журюся…) [2:203]. 

„Może burza cię utopi,  
  byś mni nie mógł trwożyć!”[1:43]. 
 

Друга частина рядка з оригіналу – це односкладне означено-особове речення з педикативним центром 
“не збудусь”. У перекладі конструкція змінена на двоскладне неповне речення з предикативним центром 
„nie mуgł trwożyć”. І у цьому випадку відбувається зміна синтаксичного суб’єкта. 

“Чом я свою досадоньку не можу втопити” 
(Ой, здається, не журюся…) [2:203]. 

Czemu szara ta godzina w topi nie zaginie? [1]. 
 

У тексті оригіналу двоскладне речення з предикативним центром “я не можу втопити”. У тексті пере-
кладу теж двоскладне речення, але з іншим предикативним центром “godzina nie zaginie”, а отже з іншим 
суб’єктом. 

“Ой піду я в бір темненький, 
там суха смерека” [2:203]. 

„Oj, pójdę ja w bór ciemniuntki 
  I świerk suchy swalę” [1:44]. 

У тексті оригіналу речення складається з двох частин. Перша частина – двоскладне речення з преди-
кативним центром “я піду”. Друга частина – це двоскладне еліптичне речення з предикативним центром, 
що складається з підмета “смерека” і присудка-еліпсиса, на місце якого можна підставити, наприклад, 
“росте”, “височить” тощо. У тексті перекладу це просте речення з предикативним центром „ja pуjdę i 
zwalę”. Отже, одного з суб’єктів не стало. 

“Як сиджу я мовчазна, бліда” 
(Не співайте мені сеї пісні) [2:117]. 

„Kiedy blednę i milczy się mi” [1:41]. 

В тексті оригіналу двоскладне речення з предикативним центром “я сиджу”, а у тексті перекладу – це 
складне речення з двох частин: означено-особове (“blednę”) і односкладне безособове („milczy się mi”). 
Як бачимо, знову відбулася зміна суб’єкта. 

“Нащо співом будити його?” 
(Не співайте мені сеї пісні) [2:117]. 

„Poco budzić go będzie ten śpiew?” [1:41]. 

У тексті оригіналу односкладне інфінітивне речення з предикативним центром “будити”. У перекладі 
– це двоскладне речення, в якому є суб’єкт. („Spiew będzie budzić”). 
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Як свідчать приклади, зміна синтаксису змінює прагматику тексту, або уточнює її, наприклад: “Ой 
спи, дитя, вдень і вночі, поки серце б’ється!” Підрядне речення “поки серце б’ється” не містить інформа-
ції про те, у кого воно б’ється (у самої дитини чи у матері). У перекладі підрядне речення “aż dopуki serce 
się mi bije” не залишає місця здогаду про те, що це може бути серце самої дитини. Перекладачка відчу-
ває, що зміни синтаксису вносять зміни в текст, його настрій, навіть коли використовується максимально 
еквівалентна лексика. І тому зміна нею типу речення за інтонацією цілком виправдана. Так, у Лесі Укра-
їнки строфа закінчується розпачливим звертанням до долі (речення окличне). “Як упаде з гори іскра, на-
че з неба зірка, та як влучить в саме серце, - доля ж моя гірка!” У перекладі до цієї конструкції знайдено 
еквівалент у формі безособового речення, тому перекладачка знімає окличну інтонацію: 

“Jak upadnie z góry iskra, 
Niby gwiazdka z nieba, 
I jak włączy w same serce – 
Los ten ścierpieć trzeba” [1:44]. 

Таким чином, аналіз перекладів переконує у тому, що Ярославі Павлюк вдалося створити високоху-
дожні тексти, які наближають талановиту українську поетесу до польського читача, до польського наро-
ду, вдалося звести ще один міст, що єднає цінувальників поезії з різних країн. 
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Месяц Н. К. Переводы стихотворений Леси Украинки на польский язык. 

В статье анализируется шесть переводов Ярославы Павлюк стихотворений Леси Украинки на польский 
язык. 

Misyats N. K. Translations of Lesya Ukraїnka’s Poems into Polish. 

Six Polish translations of Lesya Ukraїnka’s poems performed by Jaroslava Pavliuk are considered in the article. 
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ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ ОСВІЧЕНОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У  статті розглядаються фактори, які сприяли високій освіченості Лесі Українки. 

Серед широкого загалу своїх сучасників Леся Українка виділялася не тільки завдяки винятковим ри-
сам душі, характеру, але й передусім широкою ерудицією в галузі літератури, літературної критики, в 
знанні іноземних мов. 

Гортаємо сторінки творів письменниці, переглядаємо епістолярну спадщину, знайомимось із мемуар-
ною літературою про Лесю Українку і не перестаємо дивуватись: як стрімко зростав її освітній рівень, 
яким широким діапазоном суспільних знань, літературної критики володіла ця виболіла тілом і така міц-
на духом жінка! 

Сьогодні важко виплести канву, за допомогою якої можна було б простежити головні етапи її освіт-
ньо-культурного росту. В 4 роки вона вже зовсім справно читала. А на початку 6-ого року вже і писати 
почала. Улюбленими книжками з дитинства у неї, як і у брата Миші, були томи “Трудів” Чубинського з 
казками та піснями, сербські народні думи й пісні в українському перекладі, міфи стародавніх греків і 
книжки про походження мандрівників. 

Мати її Олена Пчілка опікувалася тим, щоб оберегти дітей від небажаних впливів, тому до школи, де 
навчання велося російською мовою, своїх 5 дітей (крім Миколи), не віддавала. Сама була їх першою вчи-
телькою. Як згадує сестра Лесі Ольга, “Леся вчилася систематично з учителями разом з Мишею всього 
дві зими” [2:5]. Через недугу, що заволоділа Лесею з 1881 року, вона більше ніколи систематично не на-
вчалася  з учителями, ніколи не була в жодній школі. Про джерела для навчання Олена Пчілка теж дбала 
сама. Педагогічно-літературна діяльність її в роки життя у Луцьку, потім в Колодяжному зводилася до 
забезпечення лектури для своїх дітей, заняття перекладацькою роботою. У результаті з’явилася книжечка 
“Українським дітям. Переклади” (1882), куди ввійшли переклади з російської (Пушкіна, Лермонтова), 
польської (Сирокомлі) мов. Зацікавленість Лесі російською літературою сформувалася під впливом бать-
ка  П. А. Косача. Як відзначає Ольга Косач-Кривенюк, батько був дуже начитаною людиною, хоч і в пе-
рекладах, але добре знав світову літературу, літературу ж російську - досконало. Особливо любив Салти-
кова-Щедріна, вчив “розшифровувати його “иносказания”, казки Пушкіна та “Руслана і Людмилу” де-
кламував своїм дітям напам’ять” [2:55]. Заохочені матір’ю і при активній її допомозі діти теж займалися 
перекладами з російської М.Гоголя. 

За часів формування літературних інтересів дітей Косачів ще не розрізняли книжки дитячої чи неди-
тячої, тому вони охоче читали Куліша, оповідання Марка Вовчка, знали напам’ять “Пана Твардовського” 
Гулака-Артемовського. 

Інтересу до драматичної літератури, розвитку творчих здібностей, пов’язаних із сценічною діяльніс-
тю, сприяли активна участь Лесі в постановці лялькової вистави історичної драми “Кармелюк”, написа-
ної матір’ю, влаштування аматорської вистави за п’єсою Олени Пчілки  “Сужена не огужена”, інсценіза-
ція “Кози-Дерези”, підготовка шевченківських вечорів, де Леся була і за режисера, і за декоратора, і за 
костюмера, і за суфлера, і за артиста. 

Таким чином, літературна стихія, що панувала у родині Косачів та їх друзів Лисенків, Старицьких, 
була колискою формування літературних обдарувань майбутньої письменниці. 

Та не тільки література цікавила Лесю з дитинства. В періоди загострень хвороба часто приковувала її 
до ліжка, до крісла. В руках тоді опинялися книжка, “зшиток” з ручкою чи п’яльця з вишиванням або 
просто шитво. “Які чудові сорочки вона вимережувала у Колодяжному! Часом шила і собі, і молодшим 
сестрам щось із убрання” [2:328]. Читати й писати, французької мови, грати на фортопіано Леся вчила 
своїх молодших сестер і багатьох дітей  Колодяжного, де школи не було. Як згадують Поліщук Г.В. (по-
коївка у домі Косачів), Іллюх Ф.О., Бігун І.Г., навчаючи інших, Леся виявляла терплячість, стриманість. 
Завжди при ній були зошит і олівець. Вона записувала пісні українські з голосів колодяженських хлопців 
і дівчат, цікаві підслухані серед людей вирази, оповідки, робила замальовки з натури (вона і малювала 
гарно!).  

В стихію народної обрядової пісні, казки, оповідки, звичаю, народного узору, вишивки ввела Лесю 
мати, яка не тільки сама всім цим цікавилась, робила записи, замальовки, готувала до друку, але й всіля-
ко дбала, щоб її діти, а особливо старші Миша й Леся, слухали їх з уст народу, розумілися в них, прилу-
чалися до безпосереднього збирання зразків народної творчості. Перші кроки в цьому напрямку були 
зроблені рано, ще у Звягелі. Олена Пчілка вивозила “з свідомим наміром” дітей літувати в село Жабори-
цю, що за 25 км. від Звягеля, щоб вони проймалися там українським народним духом. Жаборицькі пісні, 
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звичаї, легенди Леся пам’ятала упродовж всього життя, як пам’ятала і часто згадувала побут і звичаї ко-
лодяженських селян, була закохана і сама ж виспівувала, а згодом і нотами позначила мелодії українсь-
ких народних веснянок, пісень. Через десятки літ ті мелодії, повір’я, оповідки воскресали то у творах 
самої Лесі Українки (“Лісова пісня”), то у збірниках К.Квітки. Її лірична душа постійно прагнула трима-
тися рідного берега – народної творчості. У цьому черпала сили, свіжі образи.  

Останнє десятиріччя 19 ст. і перші роки 20 ст. Позначилися в Україні поширенням “європеїзму”, осо-
бливо серед молоді. Громадські кола національно налаштованої інтелігенції поставили собі за мету зба-
гачувати українську літературу не лише своїми власними творами, але й  перекладами класиків з інших 
мов. У зв’язку з цим знання іноземних мов було не тільки просто ознакою освіченості, але і потребою 
для активної літературно-перекладацької діяльності. Переклади зарубіжних класиків вводили літераторів 
до “творчої майстерні” письменника, давали орієнтири творення образів, способів відображення суспіль-
ного життя, аналізу психологічних глибин людської натури. Таким своєрідним творчим полігоном  стали 
переклади з російської, німецької, французької, польської мов і для Лесі Українки. Починала вона з пе-
рекладів художніх текстів і впродовж всього життя успішно віддавалася і літературно-критичним пере-
кладам з італійської, німецької, польської мов. 

Проте до душі їй більше були саме поетичні переклади. В ранній юності Леся звертає свої погляди на 
лірику німецького поета Генріха Гейне, бо він близький був їй окремими мотивами творів, а проте біль-
ше - своїми настроями: будучи в полоні ще страшнішої хвороби, ніж вона, зберігав при цьому дух борця 
і незламність. Перекладена Лесею лірика Гейне була серед кращих свого часу. Зверталась Леся до худо-
жніх  перекладів окремих творів Данте, Д.Г.Байрона, В.Шекспіра, В.Гюго, А.Міцкевича та інших. 

Найбільш об’єктивно оцінював її переклади М.П.Драгоманов. Не раз у своїх листах вона дякувала дя-
дькові за слушні поради, висловлювала впевненість, що “колись вилюдніє”. В одному з листів до 
М.Драгоманова від 29.09.1894 року Леся дякує йому за щиру й гостру критику її перекладів, бо “до сього 
часу ... критика моїх знайомих і рідних більше оберталась на мову і стиль ..., а ніхто не хотів чи не міг 
взяти діла в корінь” [1:111]. 

Особливим у Лесі Українки було ставлення до літературної критики. Це для письменниці - своєрідна 
школа самовдосконалення. На кожен свій новий твір з нетерпінням чекала реакції у літературно-
критичних колах, причому завжди потребувала компетентних порад тямущої і літературно освіченої лю-
дини. 

Практично у всіх листах до матері, друзів – І.Франка, М.Павлика, О.Маковея, О.Кобилянської, 
А.Кримського – Леся Українка висловлювала стурбованість з приводу затяжного замовчування критики 
на сторінках періодики. “Нашій літературі ... найбільше бракує доброї талановитої критики, - пише вона 
у листі до О. Маковея, - ... я хотіла б, щоб судили мене по щирості, не вважаючи ні на молодість, ні на 
молодість нашої літератури, а я б тоді відала, як мені з тим судом обійтися” [1:257]. І можна справді по-
вірити Лесі Українці, бо вона тут же додає: “Щоб розв’язати руки до гострішої критики, я скажу, що ні-
коли не ображаюсь, коли судять мою роботу” (там само). 

Постійно тримаючи руку на пульсі літературної критики свого часу, вона поринала в ознайомлення із 
чисельними часописами на Україні, в Галичині, в Європі, сама відгукувалась на запросини редакцій до 
співпраці. У своїй критиці була дуже щирою, не зважала ні на вік автора, ні на місце у літературному 
процесі. Вимоглива до себе, такою ж була і до інших. Гідні подиву і захоплення її критичні зауваження, 
висловлені в листі до І.Франка на збірку “Зів’яле листя” [1:289] або реакція на критичні зауваження 
І.Франка щодо власної збірочки “На крилах пісень” [1:254 -255]. 

Професіоналізм, мовна ерудиція, такт звучать у кожній її фразі. У критиці, як і у творчості, виявля-
лась її “гаряча” натура. Вона не раз підкреслювала це сама у листах. “Я читач-літератор, а се порода “не-
нормальна”..., отруєна професіональною хворобою аналізу”, - пише Леся Українка до А.Кримського 
[1:339]. 

Якщо літературна творчість (поетична чи драматична) вимагала від Лесі спалаху почуттів і залежала 
більше від того, “яка погода в душі ..., я пишу лише в ті дні, коли на серці негода”, то критичні статті 
потребували “тільки думки, а думка ще доволі незалежна від настрою” [1:256]. Окрім того, письменниця 
усвідомлювала, що інша праця для “зарібку” “затамувала б розвиток” її [1:471]. Цим самим вона визнала 
освітню роль занять літературно-критичною діяльністю і співпрацею з часописами. 

На формування Лесі Українки як особистості,  поета,  критика і перекладача широко впливало те ото-
чення, серед якого вона зростала, працювала, жила. Вона “кочувала”  світом, як і її  “вічно мандрівна 
родина” [1:335], і доля  “милувала” їй не тільки можливість ознайомитись із архітектурою, театром, літе-
ратурою, іншими культурними пам’ятками Австрії, Італії, Єгипту, Грузії, Галичини, але і дарувала друж-
бу із найбільш відомими й освіченими людьми того часу – І.Франком, М.Лисенком, М.Старицьким, 
О.Маковеєм, О.Кобилянською, А.Кримським, Ф.Колессою, М.Павликом. Та чи не найбільшої ваги у до-
помозі, підтримці і підвищенні її освітнього рівня мав її дядько по матері М.П.Драгоманов, який забезпе-
чував її необхідною художньою європейською літературою, словниками, джерелами  з історії східних 
народів, дбав про її “лікарні справи”, радив вивчати іноземні мови. “Дядько хотів, щоб і моя праця, і моя 



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 7. Філологічні науки  

86 

думка росли і жили, щоб ні літератури, ні політики не скидалась, щоб я шукала свого шляху, була б не 
епігоном його, а духовною дитиною”, - згадує Леся Українка у листі до М.Павлика [1:315].  

Однією з характерних рис високоосвіченості Лесі Українки було знання нею іноземних мов. Вони не 
раз слугували їй у поступі до успіхів літературних і літературно-критичних, а також у скрутні матеріаль-
ні часи були засобом до заробітку, хоч і мізерного, проте часто єдино можливого – приватні уроки у Ге-
луані,  Відні. “Дипломів у мене жодних немає. Чи досить просто знати чотири європейські мови поряд-
но..., щоб могти знайти собі хоч приватний зарібок. Французьку і німецьку мову я знаю далеко порядні-
ше, ніж звичайно знають “перші учениці”  різних гімназій та інститутів в Росії, знаю... остільки, що можу 
статті в тих мовах писати, а листи і поготів, говорити мені що по-французьки, що по-російськи сливе все 
одно. Італьянську мову знаю ..., розмовляю тепер плавко і досить, щоб провадити ділову кореспонден-
цію. Англійську знаю теоретично... і можу без словника перекладати з неї..., знаю по-польськи стільки, 
скільки треба, щоб пояснити при лекціях. Російську мову знаю не менше, ніж кожен українець, що пере-
йшов російські школи..., але вимову маю в російській гіршу, ніж у французькій... ”  [1:314]. 

Тож знання іноземних мов допомагали Лесі Українці не тільки відкривати для себе і співвітчизників 
світову літературу,  але деякою мірою забезпечувало її матеріальну, а отже, і моральну незалежність, 
яких вона прагнула над усе. Це штовхало її до співпраці із періодичними журналами в Росії,  Європі і 
рідше на Україні. Леся Українка визнає, що “чим більше поважних журналів стоятиме в моєму  “форму-
лярі”  професіональному, тим легше буде мені надалі здобути собі повсякчас літературний заробіток” 
[1:283]. А з другого боку їй болить, що “наш український літератор не може “в своїй хаті”  ні шеляга за-
робити”  [1:284].   

Природа її розуму була такою, що чим би не займалася, - скрізь виявляла свою “гарячу” натуру, пе-
реживала черговий напад “настирофобії”. Наполегливість належала до основних Лесиних  “ідіосинкра-
зій”, і всі близькі люди знали, що Леся в“сьому пункті ненормальна навіки” [1:337]. Попри безкінечні 
змагання з хворобою, тільки завдяки вірі в свої сили і, звичайно, часто титанічній праці, Лесі Українці 
вдавалося бути на вершині культурно-суспільного життя на Україні. “...все, що тільки залежить від мене 
... все зроблю..., хоч би се було для мене і трудно і тяжко”, - пише вона з Одеси братові Михайлу 1889 
року [1:131]. “У мене таки багато того “гарячу”  в натурі: подумаю – зроблено! ”  – сповідається вона 
І.Франкові [1:190]. Такою Леся Українка була у житті, у творчості. 

Таким чином, можна стверджувати, що  до своєї загальновизнаної високоосвіченості Леся Українка 
йшла упродовж всього свого короткого життя, і вирішальними при цьому були: літературна стихія родин 
Косачів і Драгоманових, незвичайні здібності до вивчення іноземних мов і прилучення завдяки їм до сві-
тової культури взагалі, а літератури зокрема, зв’язки з творчою інтелігенцією України, Галичини, заціка-
влення народною творчістю і виняткові риси характеру, серед яких виділяються працьовитість, наполег-
ливість, професійна порядність і компетентність. 
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ЗВІДКИ РОДОМ ДЯДЬКО ЛЕВ? 

Аналізуються нечисленні назви локального характеру, які вживає Леся Українка у драмі-феєрії “Лісова 
пісня”.  

Поліссю, Волині на співців масштабу національного, мабуть, не вельми таланило. Не народив цей 
край своїх Шевченків, Франків. Є в українській літературі гуцульський соловей, є покутська трійця, га-
личани, подоляни, безперечно, наддніпрянці. Черемшина, Кобилянська, Руданський, Маковей – хресто-
матійні постаті нашої літератури. Вони внесли в українське письменство як нові оригінальні художні 
образи, так живильні мовні струмені. Читаючи Руданського, ми виразно уявляємо  подолянина. Подоля-
нина не лише на рівні етнографічному, а й на мовному. У художніх творах класиків української літерату-
ри можна простежити найрізноманітніші вияви територіальної диференціації мови на всіх її рівнях 
(включаючи й фонетичний). Годі там шукати тільки поліських лінгвальних особливостей. Їх нема. Деякі 
оригінальні риси  знаходимо в творах Уласа Самчука (переважно на рівні словотвірному та лексичному). 
Але це поодинокий виняток, тим паче, що у першій половині двадцятого століття, коли творив Самчук, 
норми літературної мови вже практично склались. 

Окреме місце в українській культурі, як уродженка Полісся, займає Леся Українка. Вона народилася і 
росла чи не в серці полісько-волинського краю: Звягель та Колодяжне. Ці населені пункти в плані етно-
лінгвістичному для Полісся і Волині  – те ж саме, що й Нагуєвичі для Галичини або Путила для Гуцуль-
щини. Однак ніхто не наважиться стверджувати: як Франко великий галичанин, Федькович – гуцул, так 
Леся – славетна  полісянка чи волинянка в українській культурі. Дійсно, Франко – галичанин. І в цьому – 
ні вивищення, ні приниження. Леся ж – просто, обминувши місця народження та дитинства, геніальна 
українська поетка.  

Людей, яких Творець не обділив своєю невгасимою, продуковною іскрою, цікавило все, що було на-
вколо. Одних природньо, бо іншого не було, як данність, як щось постійне, інших екзотично, як скоро-
минуще. Такою дивно-незбагненною екзотикою відкрились маленькій Ларисі Косач і Жабориця, і Коло-
дяжне. Екзотикою в усьому: поведінці, традиціях, мові. Не могли не вразити глухість, сірість та забитість 
(вони вражають ще й нині) місцевості, де дівча опинилося. З непідробною зацікавленістю мала Леся спо-
стерігає за своїми сучасниками-поліщуками. Цікавило все. Легендарними, міфічними перелес-никами з 
русалками дитяча уява наповнювала ліси та жита, водяниками  – поліські болота.  

Поетичний талант, напевне,  й полягає у тому, щоб змальований митцем образ був органічно вплете-
ний у час та місцевість. Важко сказати, якими були б Мавка та дядько Лев у зображенні поета-поліщука 
(аналогів немає), але  згадані персонажі в Лесі Українки, здається, дуже достойно представляють вельми 
нечисленний поліський літературний пантеон.  

Справді, Лесина “Лісова пісня” займає доволі особливе місце як у творчості самої поетеси, так і в 
українській літературі взагалі. Це не звичайна драма, це не тільки драма-феєрія, а драма-пісня, ніжна, як 
голос сопілки, пісня волинського замріяного лісу, зворушлива, глибока, мудра [1:250]. У чому ж секрет 
успіху твору? Складових багато. Та навряд чи можна заперечити той факт, що одним з головних чинни-
ків було напрочуд органічне вплетення у канву  твору полісько-волинських типажів. Коли Мавка, 
Перелесник, Лісовик, Русалка, Водяник, Куць, Мара, – образи взагалі характерні для української 
демонології (окремо стоять вифантазувані поетичною уявою письменниці Той, що греблю рве та  Той, 
що в скалі сидить) [2:155 -176], то  Мати, Килина, Лукаш – постаті цілком реальні з виразними ознаками 
північно-української локалізації (поведінка, характер, одяг). Осібне місце в системі образів драми-феєрії 
займає дядько Лев – живий приклад гармонії людини і природи, а також жива скарбниця 
народнопоетичних надбань. Віддаленим прототипом цього образу став  однойменний пасічник-волиняк 
із села Скулин [3:36 -37], [4:105]. Хоч персонажі-люди в драмі дослідниками однозначно зводяться до 
реальних селян із Ковельщини – вже згадуваного дядька Лева Скулинського, його сварливої жінки (образ 
Килини) та  дядькового небожа Ярмила (образ Лукаша), все ж у цілому це збірні поліські образи.  

Попри виразно регіональний характер твору, на рівні лінгвальному він наближається до ідеально 
українськомовних. Намагання дослідників знайти в драмі щось мовнополіське швидше можна трактува-
ти як – віддати належне Майстру. Адже не може твір, написаний про Полісся, де відображені поліські 
архетипи, бути зовсім вільний від поліської мовної домішки. Тому  й  читаємо такі студії над Лесиною  
перлиною: “Леся Українка використала в “Лісовій пісні” мову Волинського Полісся не тільки для пере-
дачі місцевого колориту, для типізації та індивідуалізації персонажів, але й з метою збагачення українсь-
кої літературної мови взагалі. Мовні народні скарби окремого краю використовує поетеса не так, як Ва-
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силь Стефаник чи Марко Черемшина, навіть не так, як Михайло Коцюбинський. До “Лісової пісні” не 
треба ніякого словничка діалектизмів, і то не тому, що між північноукраїнським діалектом і літератур-
ною мовою менша відстань, чим між покутською і гуцульською говірками та загальнонародною мовою” 
[1:285]. Справді, до твору словничок діалектизмів не потрібен, бо вживання їх обмежується бодай десят-
ком утворень: гладишка, лепсько, верисько, нехтолице, вельми, коб, тра, тута. І стверджувати, що Леся 
Українка використала у своєму творі мову Волинського Полісся, буде аж занадто сміливо. Щодо збага-
чення української літературної мови можна, знову ж таки, говорити під кутом  зору таланту Лесі, її вмін-
ня обіграти рідні їй українські наддніпрянські слова, їх форми, фраземи, речення. Але  аж ніяк не збага-
чення полісизмами.  

Звичайно, колорит місцевості відбиває природа, одяг персонажів, їх побут. Та все це разом не замі-
нить кількох скулинських  реплік. Із небагатьох діалектних утворень, фіксованих у творі, що носять пе-
реважно загально-поліський характер, кілька – вузьколокального поширення. Це кловня [5:90] та шіпля 
[5:110].  

Лексема кловня “…убраний Лев у полотняну одежу і в ясно-сиву, майже білу свиту; на ногах посто-
ли, в руках кловня (маленький ятірець)…” фіксується переважно на середньому Поліссі (климня, кловня, 
кломля, кломня, клом’я, клумля) [6:446] із семантикою ’різновид ятера’. 

Номен шіпля  
“Шіпле-дівице, 
Пропаснице-Трясовице! 
Іди собі на куп’я, на болота, 
де люди не ходять, де кури не піють. 
де мій глас не заходить…” [5:110]  

записаний нами під час польових досліджень з аналогічною семантикою, охоплює досить вузький ре-
гіон поширення (Любомльський, Ратнівський, Річицький, Камінь-Каширський, Ковельський райони Во-
линської області) [7:28].  На інших територіально-мовних просторах України слово шіпля – невідоме. Це 
ж стосується і самого шептання. Воно не абстрактно придумане, не контаміноване. Структура його чітко 
вказує нам на волинські (західнополіські) витоки [8:62]. Промовистим є той факт, що це слово поетеса 
якраз і вкладає в уста дядькові Леву, коли той говорить замовляння проти пропасниці.  

Таким чином, дядько Лев – справді поліщук-волиняк, який хоч і говорить середньонаддніпрянським 
діалектом української мови, все ж народився і жив на Ковельщині. Із Жаборицею його може пов’язувати 
хіба що кловня, яку він бере на риболовлю. 
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Моисеенко В.М. Откуда родом дядька Лев? 

В статье анализируются малочисленные названия локального характера, употребляемые Лесей Украи-
нкой в драме “Лесная песня”.  

Moiseyenko V.M. Where Does Uncle Lev Come from? 

A limited number of local denominations used by Lesya Ukra їnka in the drama“The Forest Song” are being 
analysed in the article. 
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ПОЕТИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті досліджуються шляхи творення літературної казки в українському письменстві, зокрема у 
творчій спадщині Лесі Українки. 

Народна творчість допомагала українському народові вижити, не розгубитися на крутих шляхах ми-
нулого, зберегти свою духовність. 

Саме казки, думи, пісні, легенди відображали мрії і сподівання народу. В цих жанрах реалізовувалися 
народні уявлення про своїх захисників і героїв. 

Народна казка дала поштовх, з одного боку, для розвитку літературної фантастики, яка виросла з неї, 
але виробила свої особливі шляхи і прийоми зображення людських проблем. З другого боку, в народній 
казці – витоки казки літературної, котра використовує народну казкову форму для вираження того ба-
чення світу і його проблем, яке відкриває автор. 

А тому відзначимо, що літературна казка є близькою до народної, тісно зв’язана з нею та водночас, і 
відмінна від неї. 

Всупереч  труднощам історичного шляху, українська літературна казка розвивалася і свідчила про те, 
що в мистецьких пошуках українські письменники йшли в ногу з письменниками Європи і світу. 

Так, казки Шарля Перро з’явились у кінці ХVІІ століття. Він перший відчинив для казки двері у вели-
ку літературу, збагативши її сюжетами та мотивами національного фольклору. 

Казки братів Грімм побачили світ на початку ХІХ століття ( 1812-1815 р.). Вони нерідко зверталися 
до тих сюжетів, що й Перро, але прагнули зберегти зміст і словесний одяг казок у тому вигляді, в якому 
їх створив народ. 

У кінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. стали відомими літературні казки Є.Гофмана, В.Гауфа, 
Г.Андерсена, О.Пушкіна, В.Жуковського. 

У цілому ж часом літературної казки слід вважати саме ХІХ століття. В цей час розвивається і україн-
ська літературна казка, біля колиски якої стояли І.Франко, М.Коцюбинський, Олена Пчілка, І.Манжура, 
О.Кониський, Леся Українка та ін. 

В історію української фольклористики важливі сторінки вписали в ХІХ столітті такі дослідники і зби-
рачі фольклору, як М.Максимович, І.Срезневський, П. Лукашевич, Ю.Федькович, А.Метлинський, 
Я.Головацький, М.Сумцов та ін. І.Я. Рудченко видав два збірники “Народных южнорусских сказок” 
(1869, 1870 рр.). Під редакцією О. Потебні в 1890 р. опубліковано збірник казок, прислів’їв  та пісень, 
записаних в “Екатеринославской и Харьковской губерниях” І.Манжурою. 

Узагальнюючий огляд розвитку фольклору тоді ж робить М.Ф. Сумцов, дві частини збірника якого 
виходять 1893 і 1897 року під назвою “Современная малорусская этнография”. 

Вивченню усної народної творчості приділяли велику увагу І.Франко, В.Гнатюк, О.Пчілка, 
Ф.Колесса, М.Лисенко, Леся Українка. 

Зародившись, як уже зазначалося, під впливом фольклорної, казка літературна не втратила з нею 
зв’язків, хоч і має свої особливості, а тому звернення до досліджень народної казки, її поетики, генетич-
них коренів і т.д. певною мірою сприяє осмисленню і казки літературної, її специфіки. 

Серед робіт, присвячених дослідженню народної казки, насамперед слід назвати монографії В.Я. Про-
ппа “Мифология сказки” та “Исторические корни волшебной сказки”. Перша з названих робіт стала 
однією з найбільш відомих книг у світовій фольклористиці, бо розкриває як проблеми теорії, так і при-
йоми та характер і методи аналізу фольклорних творів. 

Розроблені автором питання методології аналізу можуть бути використані при дослідженні будь-яких 
літературних явищ, де потрібні порівняння і аналіз фактів, що стають основою для висновків і узагаль-
нень. 

Структурно-типологічний метод аналізу казки, розроблений автором, завоював прихильність бага-
тьох дослідників. Заслугою В.Я. Проппа є не тільки сам факт відкриття названого методу, але й визна-
чення меж його використання – він ефективний там, де є значна повторюваність фактів, а це саме й спо-
стерігається при порівнянні сюжетів, мотивів, образів народних казок багатьох народів. 

Досліджуючи історичні корені чарівної казки. Пропп розкриває походження багатьох образів і моти-
вів казки, їх зв‘язок з побутом, традиціями, обрядами тощо. 

Взаємозв’язок народної казки і новітньої фантастики досліджує Т.Чернишова [7:2 ]. Цінним у її робо-
ті є аналіз таких елементів казки, як магічне (чарівне слово), магічна дія, чарівний предмет. Автор аналі-
зує особливості дії в казках, розкриває роль невизначеності часу і місця, де відбувається дія, і звідси пе-
реходить до розкриття ролі художньої ілюзії авторської казки. Таким чином, бачимо спробу визначити і 
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порівняти особливості поетики казки народної і казки, створеної письменником. При цьому автор вико-
ристовує приклади із творів М.Гоголя (“Нос”), Ф.Кафки (“Перетворення”) та інших авторів. 

У роботах В.П. Анікіна та М.Г. Новикова розкривається особливість ставлення до казкової оповіді – в 
її істину вірили так само непорушно, як ми сьогодні віримо в історико-документальні розповіді чи нариса. 

Розглядаючи типологію російської та української народної казки, Л.Ф. Дунаєвська та О.М. Таланчук 
зосереджують увагу на традиційних формулах – стійких словосполученнях, що відіграють важливу роль 
у драматизуванні дії казки. [ 3: 91] 

Казка прийшла у світ як один з найголовніших жанрів фольклору. Фольклорна казка покликала до 
життя і казку літературну, у якій органічно поєднуються елементи дійсності та художньої вигадки, доми-
слу, нерідко використовується народний казковий сюжет, образи народної казки тощо. 

У процесі свого розвитку літературна казка виступає: 
-як художній переказ (переспів) народного сюжету; 
-як казка за фольклорними мотивами; 
-як власне витворена авторська казка, без запозичень фольклорних сюжетів. 
Але в усіх цих випадках використовуються основні закони жанру, що зближують літературну казку з 

казкою фольклорною. 
Більшість дослідників вважає, що суттєвою особливістю казки є здатність розважати, захоплювати. 

“Головна мета казкаря, - засвідчує С.Г. Лазутін, - розважити, а іноді й просто здивувати, вразити слуха-
чів.  З цією метою він нерідко навіть цілком реальним життєвим фактом подає  зовсім неправдоподібну, 
фантастичну форму вираження [ 4:12]. 

Дослідники приходять до висновку, що чарівна казка зв’язана з давнім повір’ям, релігією, міфами, 
обрядами. А момент відкріплення від обряду став  “початком історії казки, в той час як її синкретизм з 
обрядом являє собою доісторію. Але казка уже позбавлена релігійних функцій, сама по собі не являє чо-
гось знищеного порівняно з міфом, від якого вона походить, навпаки, звільнена від релігійних умовнос-
тей, казка виривається на свіже повітря художньої творчості, що рахується вже іншими соціальними фа-
кторами і починає жити повнокровним життям” [5:357 - 358]. 

Отже, казка увібрала в себе той досвід пізнання людини і світу, який склався протягом усієї історії на-
роду. У цьому плані не можна не погодитися з думкою відомого французького письменника і літературо-
знавця П’єра Гамарри: “Але хоч Пропп і повністю переконаний, що “сучасна казка цікава у значній мірі 
тим, що вона зберігає хоча б сліди всієї пам’яті давніх епох, які змінювали  одна одну, він, подолавши не-
рішучість, прийшов до цього висновку після копіткого, терпеливого, ретельного вивчення казок… На його 
думку, поєднання концепції життя і смерті – ось головні складові частини чарівної казки” [2:193]. 

Таким чином, звернення до народної казки – це звернення до витоків людської моралі, народних уяв-
лень про одвічну боротьбу добра і зла, життя і смерті. А в неминучій перемозі добра над злом – джерело 
того народного оптимізму, що став одним із чинників, який зумовив появу жанру казки літературної. 
Вона наслідувала не тільки певні формальні ознаки народної казки як жанру, а й особливості змісту, що 
виражається цією формою. Більше того, саме казково-оптимістичний зміст, який треба було виразити 
письменнику, покликав до життя літературну казку як жанр. І справді, народна казка навіть у своїх фан-
тастичних картинах відображає характерні риси побуту народу, суспільних і сімейних відносин тощо. Як 
правило, казковий персонаж є носієм якоїсь однієї характерної риси: розуму, хитрості, лицемірства та ін. 
Казка навчає поважати розум, сміливість, людську чесність, мужність, працьовитість, вірність і відда-
ність; зневажати лінощі, боягузство, зажерливість, грубість і т.д. 

Носіям добра  в казці завжди протиставляються сили зла. 
Українська літературна казка розвивалася, як і казка європейська, в трьох напрямках, що породили її 

три жанрові різновиди. Найближчою до народної казки є літературна інтерпретація фольклорного казко-
вого сюжету. 

Жанрові різновиди літературної казки можна з‘ясувати з погляду їх генезису, а саме: 
а) літературна обробка казкових сюжетів; 
б) літературна казка за фольклорними мотивами. 
В оригінальній казковій творчості українські письменники звертаються насамперед до таких жанро-

вих різновидів: казки про тварин та чарівні казки. 
У першому випадку одним із визначальних художніх засобів є антропоморфізм, але з байковою але-

горією тут мало спільного тому, що характер персонажів розкривається в їх взаємодії.  
У чарівних же казках вирішального значення, як і в народних чарівних казках, набуває фантастичний 

елемент. При цьому, як правило, героями є звичайні діти, які за допомогою чар чи просто фантазії потра-
пляють у надзвичайні ситуації. 

У літературних чарівних казках вимисел не терпить ніяких обмежень, завдяки чому розвиток подій не 
вкладається в рамки ніяких очікувань з боку читачів, а це значно підсилює інтерес до казки. 

“В літературній казці часто відсутні ініціальні формули зачину, які поділяються на формули часу 
(хронологічні) та формули простору (топографічні) ”, - писав С.Волков [ 1: 17]. 
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У переважній більшості літературних казок відсутня традиційна для народних казок фінальна форму-
ла, що посилює нарочитість дії. У літературній казці зовсім не дотримується числова символіка, в той час 
у фольклорних жанрах цьому надається величезне значення. 

Письменники враховують великий педагогічний вплив казки, тому кожен письменник намагається 
передати своє бачення різних ситуацій, вчинків, вчить перемагати всякі негаразди, встановити справед-
ливість на землі. Казка породжує і виховує кращі риси у людей. Знаючи це, письменники надають вели-
кого значення спрямованості казки. За словами відомого французького письменника-казкаря Шарля Пе-
рро, “мораль являється основним моментом у будь-якій казці”. Саме Шарль Перро відзначив, що перше 
місце належить ідеї, оцінці дійсності, а друге – образності. У фантастиці казки реалізується все те, що 
хвилює серце і душу народу, письменника. 

Оригінальними є казки славетної нашої землячки Лесі Українки – Лариси Петрівни Косач. Знаючи 
про виховний та навчальний потенціал казки, Леся Українка створила казки для дітей. Самобутньою ри-
сою її казок є те, що письменниця вдало переплітає в канві казки реальність і вимисел, фантазію. У каз-
ках живуть цілком реальні діти – Павлусь, Мар’яна, і водночас ми бачимо казковий світ квітів (“Лелія”). 

Ми знайомимось із Лукашем, матір’ю, Килиною, дядьком Левом та казковими героями (Потерчатами, 
Мавкою, Тим, що в скалі сидить та ін.) у казці-феєрії “Лісова пісня”. Казковий світ полонить, чарує, ва-
бить нас. Він вчить добру, людяності. Досягти ж цього можна тільки в гармонії з прекрасним світом при-
роди – така ідея “Лісової пісні”. Та ще коли переможе духовне начало над матеріальним, бо воно, оте 
матеріальне, губить душу нашу, робить нас черствими, бездушними, грубими. 

До жанру літературної казки можна віднести і “Давню казку” Лесі Українки. У творі є казкові елеме-
нти, за допомогою яких досягається поставлена мета: перемога добра над злом, правди – над кривдою, 
несправедливістю. Поетеса створила драматичні твори, які посідають гідне місце в європейській культу-
рі. Серед них – драма “Осіння казка”. У ній є елементи казковості, які надають драмі відповідного коло-
риту та літературної вишуканості. 

У доробку великої письменниці є твори написані для найменших – дітей. Серед цих творів важливе 
місце посідають казки. Особливу увагу привертає казка “Біда навчить”,  яка за своїм змістом співзвучна 
казці М.Горького “Горобенятко“. У казці Лесі Українки використано сюжет народного твору, де гороб-
чик звертається до курки, зозулі, бузька, гави, сови, сороки, щоб ті навчили його розуму (елемент нани-
зування епізодів). І тільки поважний крук відповів горобчику-бешкетнику: “Розум, молодче, по дорозі не 
валяється, не так-то легко знайти! А я тобі от що скажу: поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш. 
От тобі моя наука” [6:24]. З великими труднощами пережив горобчик зиму, зазнав холоду й голоду. Все 
пережите загартувало його. Він приглядався до життя інших птахів і став добрим господарем, ніжним і 
дбайливим батьком. У казці стверджується, що розум, досвідченість і серйозність приходять не самі со-
бою, а є результатом життєвого досвіду. Життя – то найкращий учитель: таку вона  пропагує. Її початок 
нагадує народну казку: “Був собі горобець. І був би він нічого собі горобчик, тільки біда, що дурненький 
він був. Як вилупився із яйця, так з того часу нітрохи не порозумнішав” [6:21]. Оригінальність авторської 
казки – в конкретизації народної приказки: “Розум, молодче, по дорозі не валяється”. 

Цікавою є і літературна казка Лесі Українки “Метелик”. Основна її ідея розкривається через вчинки 
персонажів – Лелика (кажана) і Метелика. Лелик живе у темному кутку, за бочкою з капустою і цілком 
задоволений таким життям. Єдине, про що він мріє, щоб його ніхто не знайшов, щоб поменше було світ-
ла. Метелик же прагне до іншого. Він, побачивши світло від свічки, став мріяти про світло. В пошуках 
його, він, не думаючи про небезпеку, летить в кімнату. Те яскраве світло від лампи полонило його, мани-
ло до себе теплом, сяйвом. “Не втерпів Метелик, забув своє безсилля, забув свою несвідомість “Світло, 
світло! – і полинув за ним” [6:16]. І далі: “Хотів він бачити якнайближче те ясне сонце, яким йому здава-
лася лампа. Чи думав же він, що там життя стратить? Воно горить, миготить, міниться, - там світло, там 
тепло, там життя!” [ 6:16]. Метелик не усвідомлює, що світло – то його згуба, його смерть, але воно ча-
рує, притягує… Він не відлетів геть, коли його, застерігаючи про загибель, всі відганяли. Лампа спалах-
нула – і Метелика не стало. Хтось із товариства кинув докір: “Дурному дурна і смерть!” Та то зовсім не 
так. Прославляючи світло як начало начал, як пошук простору, кращого, волі, Леся Українка виголошує: 
“А хіба ж розумніша була б його смерть, якби він навіки заснув у темнім льоху? Те світло спалило його, - 
але він рвався на простір! Він шукав світла!” [6:16]. Для цього єдиного, високого  і світлого треба жити, 
треба шукати його, оте світло. 

“Лелія” – ще один майстерний твір письменниці. У казці переплелися  реалістичні та фантастичні ка-
ртини та образи. Є тут чарівні перетворення, що характерні для фантастичних казок:“Потім торкнула 
Павлуся квіткою своєю і раптом Павлусь почув, як він сам зробився квіткою, тільки не лелією, а роже-
вим маком. От Лелія взяла його в ручку. Притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок” [6:31]. 
Хлопчик Павлусь літає з Лелією до її сестер-квітів, відвідує сади, міста; потрапляє в цех, де дівчата роб-
лять штучні квіти, бачить, як важко працюють вони. Сум і співчуття до долі дівчат звучить у казці. Але є 
у казці і щасливі хвилини. Радісна і щаслива зустріч Лелії з найменшою сестричкою (маленькою лелією), 
яка проживає у Мар’ниному саду (в простої селянської дівчинки, закоханої у квіти, квіти всякі: чорно-
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бривці, тоя, любисток, рута, канупер, м’ята кучерява, повна рожа, барвінок хрещатий). Дуже вихваляє 
Лелія Мар’яну  за доброту,сердечність, увагу та любов до неї. Є у казці і цілком реалістичні деталі пан-
ського і селянського побуту. Павлик  чує скарги квітів у панському саду, скарги дівчат, що тяжко зароб-
ляють на шматок хліба. Леся Українка у доступній формі доводить, що людина з добрим серцем, з ніж-
ною душею може бачити і розуміти красу, хоч вона є бідною і важко трудиться. Дівчина-наймичка 
Мар’яна  “на чужому полі ніжки натомила, на чужій роботі ручки натрудила, на чужих городах цілий 
день полола, бур’яном колючим руки поколола“ [6:37]. Але багата душа Мар’яни любить красу, вміє ба-
чити і творити її власними руками. Для неї все миле у цьому світі, а особливо Лелія: “Ти ж моя відрада! 
Ой ти ж моя мила, лелієчко біла, як же ти цвітеш пишно, як подивлюся, аж усміхнуся, так мені у тебе 
втішно! Я ж тебе, квіточко мила, за свою працю заслужила, на свою долю посадила, - рости ж, леліє, роз-
кішна, красна, щоби була моя доленька щасна “[ 6:37]. Так говорила Мар’яна, милуючись Лелією. 

Таким чином, літературна казка творчо засвоюється українською літературою. Зокрема її тематична 
та художньо-поетична інтерпретація наявна і в творчості Лесі Українки, котра використала мотиви, обра-
зи, художні засоби фольклорної казки, створивши нові літературні цінності. 
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ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ У МІФОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖІВ  ДРАМИ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ'' 

В статті аналізуються особливості міфологічної свідомості персонажів “Лісової пісні”. 

Духовне життя народу завжди привертало увагу дослідників. В центрі аналізу були найрізноманітніші 
його сторони, але найбільший акцент завжди робився на міфологію та обрядовість. Обряд (ритуал) як 
інсценування міфу, і міф як пояснення, обґрунтування обряду, досліджували М.Мід, Е.Тайлор, Я.Грім, 
А.Афанасьєв, Г.Спенсер, Р.Маретт, К.Леві-Стросс  та  інші відомі вчені [1:235]. 

Яке ж значення мали міф і обряд у житті окремої людини і суспільства в цілому? Міф у минулому був 
формою суспільної свідомості. Пояснюючи таємниче і невідоме доступно і зрозуміло, він виступав спо-
собом розуміння світу. Обряд же дозволяв співіснувати поряд з цим таємничим і невідомим. Разом вони, 
міф і обряд, будували світ навколо людини таким, яким вона хотіла його бачити, і підтримували цей об-
раз, більше того, вони жорстоко визначали і регламентували поведінку кожного члена групи у заданих 
умовах. Саме знання міфів і дотримання ритуалів забезпечували ту стабільність у постфігуративній куль-
турі, на яку вказувала Маргарет Мід [2]. 

Розгляд ритуалів і міфів у світі психоаналітичної теорії дозволяє виявити одну дуже важливу функ-
цію, яку виконував ритуал. Це функція психологічного захисту. Видатний психолог Зигмунд Фройд на-
голошував на тому, що кожна людина має цілу систему захисних механізмів, які оберігають її від трав-
муючої інформації. Одним із таких механізмів є ритуалізація. Цей захист полягає в тому, що людина ви-
робляє і виконує певну систему ритуальних дій, які, на її думку, зможуть вберегти від чогось лихого. Але 
виконання цих дій аж ніяк не усуває об’єктивні причини негараздів. В дійсності людина захищається від 
своєї безпорадності, власних тривог і переживань. Знімаючи їх, вона в деякій мірі забезпечує собі спокій 
і затишок. Емоційний комфорт досягається, але, на жаль, за рахунок викривлення і спотворення сприй-
мання оточуючої дійсності. 

На рівні окремої людини ритуалізація не завжди дозволяє конструктивно перебудовувати поведінку і 
містить значний негативний момент. Дещо інше значення має вироблення і використання ритуалів на 
рівні великої групи людей – племені чи народу. 

Бачення світу і система ритуалів як захист від нього, властиві окремій людині, наслідувалися і закріп-
лювалися іншими представниками групи. Ритуали ставали загальноприйнятими, а їх виконання 
обов’язковим. Регулятором цього процесу виступала суспільна свідомість. Громадська думка підтриму-
вала своєчасне і правильне виконання ритуалів, і (головне!) засуджувала та карала за недбайливе став-
лення до них. У багатьох випадках вона здійснювала своєрідне навіювання. Людина, яка порушувала 
встановлені норми, підсвідомо очікувала покарання за скоєне. Таке відчуття було для неї настільки не-
стерпним, що вона прагнула наблизити час цього покарання і якомога швидше звільнитися від негатив-
них переживань. Тому вона підсвідомо будувала свою поведінку таким чином, щоб потрапити у якусь 
біду: все, я отримала по заслузі і тепер вільна. Але оскільки ці процеси не усвідомлювалися, то усі нега-
разди пояснювалися дією якихось фантастичних сил. І сама  людина, і ті, хто її оточував, ще раз переко-
нувалися, що дотримання ритуалів і обрядів має дуже важливе значення. Ритуал ставав не тільки дозво-
леним, а й обов’язковим захисним механізмом. Тепер він не вироблявся кожним членом групи окремо, а 
задавався ззовні як система дій, він не спотворював світ кожного індивідуально, а дозволяв бачити його 
усіма членами групи однаково. Виконання обряду не тільки забезпечувало певний комфорт, а зближува-
ло людей, сприяло їхньому об’єднанню, згуртуванню. 

Неабияке значення міф і обряд відігравали і в житті українців, для яких не так давно був характерний 
саме постфігуративний тип культури. Вони не просто пронизували все життя народу, не тільки були його 
складовою, вони ставали своєрідними віхами на життєвій дорозі. Міф і обряд (ритуал) наповнювали змі-
стом будь-яку ситуацію і поведінку в ній. Це забезпечувало не лише захист, а почуття доцільності, нема-
рності як поведінки у окремих ситуаціях, так і життя в цілому. 

Духовний світ українського народу завжди привертав увагу етнографів, філософів, письменників. Чи 
не найкраще світ українців відобразила у своїх творах Леся Українка. Так, пережите і передумане в ди-
тинстві, а пізніше переосмислене уже в дорослому віці склалося в єдиний образ і прозвучало “Лісовою 
піснею”. Цей твір – втілення Лесею Українкою дивного, мерехтливого, сповненого надій і тривог життя 
волинян, їхнього світогляду, світосприймання і світовідчуття. 

Критики зупиняються на тому, що “Лісова пісня” – то художнє вираження проблеми взаємодії люди-
ни і природи. Зокрема П.К.Волинський говорить: “Основний план зображення людини і природи поетеса 
знайшла в народній міфології, в народних уявленнях про зв’язки людського життя з життям фантастич-
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них істот, що є художньо-міфологічним втіленням властивостей і проявів різних сил, об’єктів і явищ 
природи”  [3:45]. 

Дійсно, найбільші колізії і драми в житті героїв твору так чи інакше обумовлені зв’язками з фантас-
тичними лісовими істотами. І стосунки тут варіюють від теплих і дружніх до недоброзичливих, а то й 
ворожих, і дуже тісно пов’язані зі знанням та дотриманням обрядів. 

Звернімося до “Лісової пісні”. Єдиний, хто почуває себе більш-менш затишно у взаємодії з лісовими 
істотам, – це дядько Лев. Чим же він відрізняється від інших героїв твору? Що саме забезпечує йому таке 
особливе становище? Дядько Лев знає усі тонкощі спілкування з лісовими жителями. Він знайомий з 
усілякими ритуалами і ретельно їх виконує, своєчасно звертаючись до обрядових предметів та заклинань. 
Його не тільки не лякає зустріч з різною лісовою силою, він навіть не боїться мати її за сусіда, оскільки 
має намір поставити хижку в лісі. Така перспектива трохи бентежить племінника дядька Лева, Лукаша: 

“Та як же будемо сидіти тута? 
Таж люди кажуть – тут непевне місце...” 
На що йому дядько Лев відповідає: 
“То як для кого. Я, небоже, знаю, 
як з чим і коло чого обійтися; 
де хрест покласти, де осику вбити, 
де просто тричі плюнути, та й годі.     
Посієм коло хижки мак-відюк,  
Терлич посадимо коло порога, 
та й не приступиться ніяка сила... ” [4:219]. 

З психоаналітичної точки зору дядько Лев мав би розглядатися як найбільш неблагополучний персо-
наж, оскільки він найчастіше звертається до ритуалів, а отже найбільше вдається до психологічного за-
хисту. Натомність ми бачимо, що дядько Лев у порівнянні з іншими героями твору найбільш психологіч-
но благополучна людина. Він відчуває меншу залежність від оточуючої дійсності, більш упевнений в 
собі, урівноважений. Це є свідченням того, що ритуал, який стає загальноприйнятим, несе в собі більше 
конструктивних моментів, ніж деструктивних. Коли його приймає ціла група, то він уже виступає не 
тільки дозволеним чи бажаним, а обов’язковим. Акцент дещо зміщується: більш негативні наслідки несе 
не те, що до ритуалу вдаються як до захисту, а ігнорування його дотримання. То вже не спотворення сві-
ту, а загальноприйняте його бачення. 

Дядько Лев виступає взірцем народної мудрості. Він настільки добре і глибоко знає міфологію і на-
стільки ретельно виконує обряди, що виникає думка про втілення в  його образі архетипу “мудрого стар-
ця”. Найкраще підтвердження тому – поведінка у різних життєвих ситуаціях. 

Так, наприклад, дядько Лев не тільки знає, що потрібно сказати у певну годину, йому відомо, що і не 
слід говорити, аби не накликати біди. Він дуже уважний і не використовує у розмові слів-табу. Саме то-
му він уникає називати своїм іменем Пропасницю -Трясовицю і лише вказує на неї: 

“Поки дійдем, ще й тая нападе – 
не тута споминаючи – цур-пек! – 
а потім буде душу витрясати... ” [4:235]. 

Коли ж хвороба у вигляді білої жіночої постаті все-таки з’являється перед дядьком Левом, він відга-
няє її за допомогою зілля та заговору: 

“Се що за мара? 
Ага! Вже знаю. Добре, що побачив…  

(Оговтавшись, виймає з кошеля якісь корінці та зілля і простягає назустріч марі, немов боронячись 
від неї. Вона трохи відступає. Він прочитує, замовляючи, дедалі все швидше). 

Шіпле-дівице,  
Пропаснице-Трясавице! 
Іди ти собі на куп’я, на болота, 
де люди не ходять, де кури не піють, 
де мій глас не заходить. 
Тут тобі не ходити, 
білого тіла не в’ялити, 
жовтої кості не млоїти. 
чорної крові не спивати, 
віку не вкорочати. 
Ось тобі полинь – 
згинь, маро, згинь.”[4:236]. 

До заклинання дядько Лев звертається і тоді, коли його будять голоси у лісі: 
“Га?.. Що таке? Вже знов якась мара? 
Цур-пек! Щезай! ” [4:247]. 
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Він знає управу на усіляку лісову істоту. Так Потерчатам він погрожує: 
“Еге! То знаю ж я! То Потерчата! 
Ну-ну, чекайте ж, приведу я взавтра 
щеняток-ярчуків, то ще побачим, 
хто тут заскавучить! ” [4:249]. 

Та що там Потерчата, дядько Лев має намір поквитатися з самим Лісовиком: 
“Ей, кодло лісове! Така в вас правда!.. 
Ну, попаду ж і я Лісовика, 
то вже не вирветься, – в пеньок дубовий 
вщемлю те бородище-помелище, 
то буде відати! ” [ 4: 249]. 

Як бачимо, дядько Лев почуває себе рівним з лісовими істотами, він не тільки не боїться їх, а навіть 
сам погрожує їм. 

Мати Лукаша і Килина, на відміну від дядька Лева, не засвоїли необхідну систему знань і в тогочас-
них умовах проживання є дезадаптованими особистостями. Це веде до включення інших захисних меха-
нізмів, в першу чергу заміщення. Саме лайка і прокльони “допомагають” жінкам зняти тягар негативних 
переживань. 

У “Лісовій пісні” ми знаходимо чудові приклади народного бачення причин  негараздів у житті Мате-
рі Лукаша і Килини. Жінки не знаються на тонкощах взаємодії з лісовими жителями, бояться їх і ненави-
дять. Тому і стосунки з цією силою у них складаються не так, як у дядька Лева. Порушуючи основні пра-
вила поведінки, вони самі на себе накликають біду. 

Згадаймо ситуацію, коли попід хатою Лукаша з’являються і починають вештатися злидні. Мавка, чу-
тлива до болю і страждань інших, кидається навперейми злидням і намагається перешкодити їм увійти 
до хати. Але Мавка для них не перепона. Злидні не зважають на неї. Єдиний, хто може впустити їх до 
хати, – це самі господарі. Злидні нетерпляче  чекають, а тим часом Килина з матір’ю у сварці порушують 
заборону згадувати злі сили в домівці і тим самим відчиняють їм двері: 

“Мати: 
Який би чоловік з тобою вседів? 
Бідо напрасна! що було – то з’їла 
З дітиськами своїми, – он, сидять! – 
Бодай так вас самих посіли злидні! 
Килина: 
Нехай того посядуть, хто їх кличе! ”[4:285]. 

Після сказаного двері для злиднів відчинені, вони схоплюються і забігають у сіни. 
Та не лише цей випадок, усе життя Килини і матері Лукаша після смерті дядька Лева може бути яск-

равим прикладом того, до яких негативних наслідків веде порушення ритуалів. Їхнє господарство зане-
пало. Лісові сили заїздили їм коней, попсували корів і не тільки: 

“Ще ж Водяник стіжка їм підмочив, 
а Потерчата збіжжя погноїли, 
Пропасниця їх досі б’є за те, 
Що озеро коноплями згидили” [4:282]. 

І як вирок звучить оте страшне: “Не буде їм добра тепер у лісі”. 
Коли зникає дотримання звичаїв, виконання ритуалів, в баченні волинян зникає єдність, гармонія лю-

дини і природи. Тож не дивно, що дядько Лев як утілення народної мудрості, і дуб як символ єднання 
людини і природи, у “Лісовій пісні” відходять разом. 

 Ритуал відігравав дуже важливе значення у житті людей у минулому. Він  допомагав людям зберегти 
рівновагу у складних умовах невизначеності і повної залежності від оточуючого світу. Саме цю складну і 
таку важливу сторону життя волинян відобразила Леся Українка у “Лісовій пісні”. Виступаючи тонким 
психоаналітиком, поетеса нам відкрила неповторний, дивовижний, вразливий світ людської душі. 

Сьогодні вже ніхто не вірить в Мавку чи Лісовика. Рівень знань у сучасному суспільстві звільнив лю-
дину від повної залежності від природного середовища. Вона вже не змушена звертатися до образів фан-
тастичних істот, щоб пояснити складні процеси, які відбуваються в оточуючому світі. Міфи і ритуали 
наших предків відживають і відходять назавжди. Сьогоднішнє покоління до них не тільки не звертається, 
а й часто їх не знає. Чим більше наша культура набуває рис кофігуративної, тим менше ритуал виконує 
роль загальноприйнятого регулятора поведінки, схвалюваного виду захисту. Більше того, поведінка, яка 
регулюється дотриманням ритуалу, виглядає застарілою, смішною і певним чином  засуджується.  

Від природного середовища ми в якійсь мірі звільнилися, але проблеми і тривоги залишилися, вони 
просто перемістилися в іншу сферу – сферу суспільних відносин. Людина, як і раніше, вдається до пси-
хологічного захисту, тільки сьогодні кожен створює власну систему захисних механізмів, кожен спотво-
рює світ на свій лад. 
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А “Лісова пісня” залишається лише як згадка про такий рідний і такий уже далекий світ наших пред-
ків, світ, від якого ми відмовилися, і на заміну якому ще не створили кращого. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.  Мифы народов мира. Энциклопедия в 2-х т./ Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: НИ “Большая Российс-
кая Энциклопедия”, 1998. – Т.2. – 720 с. 

2.  Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. – М.: Наука. – 1988. – 429 с. 
3.  Волинський П.К. Людина і природа. Єдність і суперечності. (“Лісова пісня” Лесі Українки) // 

Рад. літ-во. – 1978. - №1. – С. 42-55. 
4.  Українка Леся. Лірика. Драми/ Передм. Ф. Кислого, приміт. Н.Вишневської. – К.: Дніпро, 1986. – 

415 с. 
 

Матеріал надійшов до редакції 18.01.2001 р. 

Никончук Н.А. Защитные механизмы в сознании персонажей  драмы Леси Украинки  “Лесная пес-
ня” Леси Украинки. 

В статье анализируются особенности мифологического сознания персонажей   “Лесной песни”. 
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УДК 82 :1 
Г.І. Нікітчина, 

вчителька 
(Мокренська ЗОШ І-ІІ ступенів) 

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ДРАМАТИЧНИХ ГЕРОЇВ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті аналізуються вільні і незалежні характери героїв драматичних творів Лесі Українки  як пси-
хологічна компенсація її фізичних недуг. 

Визначальною рисою неоромантизму, який в українській літературі кінця ХІХ століття найяскравіше 
окреслився в творчості Лесі Українки, є конструктивна спроба подолати властивий романтизму розрив 
між  ідеалом та дійсністю і завдяки силі волі непересічного героя зробити сподіване і можливе дійсним, 
не полишаючи те “можливе” на пасивну розгубленість юрби [7]. 

Послідовним утвердженням образу сильної незалежної особистості Леся Українка переконує читача у 
можливості і навіть необхідності героїчного способу життя. Такий спосіб  життя услід за К.Г.Юнгом мо-
жна назвати “безумовним”, тобто таким, що не залежить від обставин і який визначається доленосним 
рішенням. При чому рішення про вибір певного напряму діяльності залишається в силі навіть у випадку 
гірких, а то й трагічних її наслідків: 

Путь на Голгофу велична тоді, 
коли знає людина, 
нащо й куди вона йде, 
не прагнучи інших тріумфів, 
знаючи іншу величність, 
ніж ту, що з престолу гукає...” [8:1:388]. 

Утвердження героїчного у творах звучить ще переконливіше, коли врахувати стиль життя самої  по-
етеси. 

Її вибором була етика любові – добровільна покута за “безвинну провину”. Як і кожний інший украї-
нський письменник, вона отримала “у спадок” цілий комплекс найрізноманітніших проблем і “неволь” 
свого народу. Який український геній був вільним і міг дивитися на творчість з висоти “естетичного ім-
перативу”? Проте Леся була покарана ще й неволею власною. Життя проходило у боротьбі з хворобою. Її 
мучить фізична знесиленість, підвищення температури, виснажують часті переїзди. До цих бід долуча-
ються недомовки лікарів, прикрі перипетії з виданнями. Часто вона не може визначити, чим зумовлений 
її важкий фізичний стан: фізичними недугами чи нападами “творчого божевілля, бо по ночах надходить 
юрба образів, сильніша за всі недуги і наказує писати...” [8:12:394]. 

І все ж щось таки змушує нашу письменницю “mit Todesverachtung”* кидатися у дебрі світових 
тем” [8:8], виводити нашу літературу “на ґрунт вічних вселюдських змагань”, наповнюючи її образами 
світової літератури, і попри всі негаразди кинути виклик  обставинам і долі: “Коли у мене справді є 
талан, то він не загине, - то не талан, що погибає від туберкульозу чи істерії. Нехай і заважають мені сі 
лиха, але зате, хто знає, чи не кують вони мені такої зброї, якої немає в інших, здорових лю-
дей” [7:206]. 

Ця думка Лесі Українки нагадує ідею цілісності організму Альфреда Адлера, яка виявляється у різних 
формах компенсації, зокрема у взаємному переході один в одний “комплексу недостатності” та “компле-
ксу переваги”. Вчений стверджував, що почуття переваги може фіксуватися тільки на базі недостатності. 

Тут доречно згадати також цілком справедливу антитезу І.Я.Франка про те, що за своєю духовною 
силою, творчою проблематикою і життєвою позицією “ся хвора слабосильна дівчина – трохи не одино-
кий мужчина на всю новочасну соборну Україну” [4:106]. Схоже до того, як у творах Ф.Шіллера, який 
страждав вадами зору, ми знаходимо багато особливо яскравих зорових образів; як у творах Ф.Ніцше, 
який за своїм станом здоров’я був залежний  від найменших змін у погоді і жив поза сферою інстинктів, 
зустрічаємо заклик до дарування волі всім людським демонам-інстинктам - так у творах Лесі Українки, 
цієї  “слабосилої дівчини”, ми незмінно зустрічаємо сильну особистість, яка відважно встає до боротьби з 
гнітючими обставинами. 

Звідси й найболючіша проблема, яку намагається розв’язати у своїх творах Леся – проблема свободи. 
Вона постає перед читачем у найрізноманітніших іпостасях: як проблема політичної і національної сво-
боди, свободи переконань і вірувань, індивідуальної духовної свободи, свободи творчості і, нарешті, сво-
боди жінки. Таким чином, маємо якнайтісніший зв’язок особистих проблем з проблемами епохи. Ліна 
Костенко дала чудове визначення Лесі Українці як творця – “геній в умовах заблокованої культури”. До 

                                                                 
* Нім. із зневагою до смерті. 
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нього можна додати визначення Лесі як людини – жінка у замкнутому колі трагічного фатуму геніальної 
людини. 

Недарма Леся у своїх листах до друзів і знайомих жаліється часом на симптоми неврозу чи істерії. За 
К.Г.Юнгом, невроз є спробою індивіда розв’язати у собі самому всезагальну проблему, до того ж  спро-
бою невдалою. Його позитивний зміст полягає в тому, що він є спробою нового синтезу життя, це зарод-
ки, котрі не вдалися через несприятливі обставини зовнішньої та внутрішньої природи [10:51]. Проте це 
зовсім не означає, що вони не мають майбутнього. 

У одній із своїх статей Леся Українка писала: “...тільки белетрист і поет можуть нам розказати про 
терни і квітки нових шляхів, про світло й плями нових світочів. Вкупі з митцями будемо ми прагнути й 
боятись, любити й ненавидіти, будемо жити не тільки в минулому і в теперішньому, але й в прийдеш-
ньому, але й у вічності, наскільки в неї може сягнути наша фантазія. Хто відкриває прийдешність нашо-
му почуттю, той поширює межі вічності нашій душі [8:8: 198]. 

І все ж, коли ми візьмемося розглядати ті твори Лесі Українки, у яких вона пробує розв’язати про-
блему свободи, то помітимо безнадійність усіх тих спроб. Звичайно ж, найбільше стосується це її драма-
тургії. Своїх дійових осіб Леся виводить за схемою героїв нової європейської драми – це сильні особис-
тості, пригнічені обставинами життя, які унеможливлюють їх повну самореалізацію. Герої стають жерт-
вами і часто гинуть, а драми мають трагічне закінчення. 

Сучасна дослідниця Леся Демська, аналізуючи проблему внутрішньої свободи особистості в драмату-
ргії Лесі Українки, окреслює два основні підходи до трактування свободи: позицію Марбурзької школи 
неокантіанства: воля людини – це перше джерело свободи, яке породжує цінності; це свобода етична; і 
позицію Баденської школи (В.Вундт, Б.Йодль, Ф.Паульсен): почуття – джерело цінностей і свободи; це 
свобода естетична [3:54]. 

Показово, що жодна з цих свобод не святкує перемогу у драматичних творах Лесі Українки. 
Уже в першій психологічній драмі “Блакитна троянда” напруженість почуттів і деяка нервовість тво-

ру зумовлюються зіткненням двох людських свобод, одна з яких до того ж тривалий час перебуває у вну-
трішніх конфліктах. 

Орест між почуттям і відповідальністю вибрав почуття. Як сильна особистість, він у своєму виборі по-
слідовний. Героїня поставлена у набагато складніші обставини. Любов Гощинська змушена завжди вибира-
ти страждання: або втратити коханого чоловіка, або наділити спадковою хворобою своїх дітей. Її вибір об-
межується “свободою іншого”. Вона не може змушувати страждати разом із собою людину, яку вона лю-
бить, і вибирає відповідальність. “Немає виходу у “прекрасне”, оскільки герой стає заручником обставин 
життя. Вибирається розум чи нелюбов, що в кінцевому результаті знищує обох закоханих” [3:55]. 

Цікаво, що найперша назва п’єси – “Нічні метелики”. Олег Бабишкін пояснює цю назву порою реак-
ції, “коли тільки нічні метелики, що самозречено горіли на свічці громадянської відваги, чимось порушу-
вали пітьму існування. Недарма у всіх тогочасних рукописах п’єси час дії зазначено поняттям fin de 
siecle, що оцінювався з загальною світоглядною хворобою інтелегенції ХІХ століття [1:138]. 

Крім того, просто напрошується аналогія цих “нічних метеликів” із комплексом Емпедокла, виведе-
ним французьким філософом Гастоном Башляром.”Метелик-одноденка, приносячи себе в жертву все-
спалення, дає нам настанову вічності. У смерті гарантія того, що ми перейдемо в інший світ, але в утробі 
вогню смерть перестає бути смертю... Вогонь був одним із елементів всесвіту, мабуть, тому, що в ньому 
начало мислення, найцінніше джерело фантазії [9:444]. 

У схожій до Любиної ситуації перебуває героїня психологічного етюду “Прощання”. Зображена вона 
теж у момент вибору між душею (почуттями) і розумом (відповідальністю). Передчуття кінця любові, 
хоча ще є реальна можливість залишитися, змушує Дівчину вибирати “нелюбов”. Це драма одного героя, 
у якій духовна ситуація хлопця служить всього-на-всього тлом. Дівчина, як і Любов, обмежує свою сво-
боду свободою іншого. Але вибір її цікавий тим, що відбувається він у двох площинах. По-перше, між 
почуттям і розумом, по-друге, між внутрішньою свободою і внутрішнім рабством. Дівчина свідомо зрі-
кається свого права на кохання, бо вже нема взаємного почуття [3:55]. 

Драматична поема “Одержима” має глибоке культурне коріння. В основі поеми – трагічний епізод. 
Поема дотична до критики християнства, розгорнутої на схилі віку. 

Перша назва “Месія та Міріам” вказує на діалогізм голосів трагічного героя і жінки. Цим поема схожа 
до античних трагедій, які “охоплювали переважно сфери смерті та еросу” [5:3]. У них драматичний мо-
нолог героя доповнювався так званими “жіночими пристрастями”, які виражали жіночі хори. Міріам у 
цьому випадку займає місце хору. 

У Лесі Українки образи образи Месії та Міріам рівноцінні. У них авторка показує два шляхи, що мо-
жуть вивести людину із світу абсурду. Перший шлях – шлях Месії, шлях беззастережної віри в Бога і 
стоїчного ідеалізму. Другий шлях – шлях “одержимості духом”, індивідуалізму. 

Міріам перебуває поза сферою Христа, поза сферою релігії. Вона жертвує собою за Месію з любові. Її 
погляд на Месію максимально наближається до його екзістенційної людської самотності. Словами Мірі-
ам про самотність Месії починається кожна сцена і підсумовується в кінці драми: “Умер він, зраджений 
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землею й небом, як завжди, одинокий”. Таким чином “сакрального есхатологічного царя” – Месію – Леся 
Українка олюднює, вносить в ідеально-просвітлене й незмінне Божественне буття людський сенс” [2:21]. 
Міріам, котра жертвує собою даремне, не задля свого спасіння і вічного життя, - тим самим “мовби по-
новому сакралізується, перетворюється у своєрідний тотем, божество, що його, подібно до Діоніса, роз-
риває розлючена юрба” [2:26]. І цим Міріам дорівнюється до Месії, і навіть перевершує його. 

Отже, в драмі присутні два сильні індивіди, котрі роблять вибір у межах різних свобод: Міріам – у 
межах естетичної, а Месія – у межах етичної. Вибором Месії завжди керує необхідність. Він є втіленням 
розуму. Вершина його цінностей дещо абстрактна – “любов до ближнього”. Міріам, навпаки, є втіленим 
почуттям. Всі її вчинки мотивуються любов’ю до Месії та ненавистю до його ворогів. Проте і та, й інша 
любов, і обидві свободи – приречені. Любов Месії розбивається об байдужість натовпу, любов Міріам 
розбивається об надлюдський вибір Месії. 

Сама Леся Українка пояснює трагічну безвихідь цього твору в одному з листів до І.Я. Франка. Драма-
тична поема писалася біля ліжка вмираючого С.Мержинського, “в самому апогею” туги. “Якби мене хто 
спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла б відповісти: j’en ai fait un drame* (від 14 січня 
1903 року) [7:163]. 

Леся Демська слушно зауважує, що Месія й Мірам сприймаються як одне ціле. Або ж є двома проти-
лежними одного цілого, що перебувають у постійному протиставленні [3:56]. 

Але, крім того, що у взаємодії героїв поеми простежується боротьба двох свобод, не буде, мабуть, 
помилковим зауваження, що ми маємо в образах Месії та Міріам дві протилежні одна одній природні 
установки, або спрямовані рухи, які Й.В.Гете назвав “діастолою” та “систолою”. К.Г.Юнг називає їх інт-
роверсією та екстраверсією. В основі протиставлення лежить перевага якоїсь однієї функції свідомості - 
мислення чи почуття. “Жодна людина не є менш інтровертом або менш екстравертом, а поєднує обидві 
можливі установки, але так, що тільки одна із них має у неї розвиток  як пристосування (...) у інтроверта 
на задньому плані у нерозвиненому стані дрімає екстраверсія, тоді як у екстраверта схоже тіньове існу-
вання має інтроверсія” [10: 49]. Ці дві установки повинні були б ”своїм гармонійним чергуванням здійс-
нювати ритм життя, однак (...) необхідне найвище мистецтво життя для того, щоб досягти цього ритму 
[10:64]. Месія є тим типом духовного складу людини, який визначається суб’єктом. Міріам, навпаки, 
набуває змісту через об’єкт. Відповідно вибір Месії і його “любов до ближнього” – це жадання влади,  
що і доводить багатовіковий розвиток християнства. Вибір Міріам – самозречена любов. Ні одна, ні інша 
установка не можуть виправдати себе в житті. Проте їх протилежність необхідна. “Без протилежності не 
існує ні рівноваги, ні самоврегульованої системи. Психіка, проте, є самоврегульованою систе-
мою” [10:67]. 

Коли ж психіка людини потрапляє в екстремальну ситуацію, коли в душі відбувається глибинне збу-
рення всіх сил, з дна її можуть підніматися навіть невластиві їй зазвичай напрями думок і бажань. Діало-
ги Месії і Міріам у поемі “Одержима” цілком можуть виражати взаємодію двох вище вказаних установок 
особистості Лесі Українки: переважаючої екстраверсії, яка в Міріам перемагає і через смерть здобуває 
вічне життя, та недостатньої інтроверсії, яка в образі Месії зазнає  поразки. 

Ще одним твором, у якому персонажі є виразниками протилежних типів установки, є драма “Камін-
ний господар”. У цій драмі екстравертом з особливим акцентом на об’єкті виступає Долорес. На проти-
вагу їй яскраво інтровертованою особистістю є Анна. Анна не приховує свого жадання влади під лю-
бов’ю до ближнього. Проте і та, й  інша не є переможницями у житті. 

Цікавим з погляду розв’язання проблеми свободи виступає чи не найоригінальніший твір Лесі Украї-
нки – драма-феєрія “Лісова пісня”. Л.Демська називає “Лісову пісню” “драмою випробовування свобо-
дою. Зрештою, Лукаш не витримує цього випробовування”  [3:56]. У цій драмі Леся показує всю траге-
дію добровільної втрати свободи, або ж вибір духовного рабства. 

Будь-яка свобода складається з кількох етапів: по-перше, це проблема вибору; по-друге, усвідомлення 
відповідальності за цей вибір; по-третє, необхідність свободи іншого  як постійного джерела для підтри-
мки власної свободи. “Чому майже всі сильні особистості з глибоким усвідомленням внутрішньої свобо-
ди  доби Відродження однозначно гинуть? Вони самотні, їх знищує власна свобода. Біля них немає рівної 
їм особистості, свобода якої була б і джерелом  їхньої свободи, і межею” [3:57]. Відсутність рівного ко-
релята внутрішньої свободи має два виходи: у смерть або у божевілля. 

Коли Міріам має такого корелята у Месії, то Мавка на певному етапі втрачає його. Лукаш не герой. 
Свобода для нього непосильний тягар, і він зрікається її. Для Мавки найвищі цінності – це воля і краса. Са-
ме вони дають їй змогу підніматися навіть над своєю любов’ю. Цим вона вивищується над світом людей. 

Той вогонь, що запалила у її серці любов до Лукаша, перетворюється на очисний вогонь творчості. 
Той вогонь знищує світ, до якого належить Лукаш і який заважає йому “до себе дорівнятись”. Типовий 
фінал для багатьох творів Лесі Українки: герой через смерть переходить в інший вимір, здобуває вічне 
життя. 
                                                                 
* Фр. з того я зробила драму 
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За сторінками Лесиних творів  вчувається невимовний біль і щирий жаль над своєю долею молодої 
жінки, прикутої невиліковною хворобою до ліжка. За ними звичайне людське безсилля перед долею, 
приреченість митця на неповноцінне особисте життя. А повні оптимізму заклики до боротьби, утвер-
дження сміху крізь сльози, гордого радісного співу серед суму – то сила духу, народжена із безсилля і 
виснаженості тілесної, то спалювана на творчому вогні душа геніальної людини, яка ніколи не належить 
тільки собі. 
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Никитчина Г.И. Компенсационный характер свободы личности драматический персонажей  Леси 
Украинки. 

В статье анализируются свободные и независимые характеры героев драматических произведений Ле-
си Украинки как психологическая компенсация ее физических недомоганий.  

Nikitchyna H.I The Compensating Peculiarity of Personal Freedom of Lesya Ukra їnka’s Dramatic 
Characters. 

The article deals with the free and independent characters in Lesya Ukra їnka’s dramatic works as  a compensa-
tion of her psychological and physical disease. 
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ІМПЛІЦИТНИЙ ЗМІСТ СИМВОЛУ КАМІНЬ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
“КАМІННИЙ ГОСПОДАР” 

У статті розглядаються особливості функціонування лексичної групи, об'єднаної навколо словесного 
символу камінь, у драмі Лесі Українки “Камінний господар”.  

Мова, як особлива знакова система, забезпечує породження її носіями різноманітних текстів, у яких 
інформація може виражатися не тільки експліцитно, але й імпліцитно. Експліцитний спосіб її вираження 
передбачає передавання й сприйняття передовсім тих значень, які закріплені за певними експонентами 
лінгвальних знаків мовною нормою. Для цього достатньо звичайного “впізнавання” певної звукової фо-
рми словесних знаків і встановлення властивої їм загальномовної семантики, тобто відповідних значен-
нєвих концептів. Так, наприклад, у “Словнику української мови” зафіксовано десять лексико-
семантичних варіантів лексеми камінь, серед них: 1. Тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або 
окремих шматків [...]; 2. Окремий шматок, брила такої гірської породи; 5. перен. Тяжке почуття; туга, 
смуток, горе; 7. Надмогильний пам’ятник [1: 83–84 ]. Якщо це слово вживається в будь-якому вислов-
люванні з одним із наведених значень так, що мінімальний контекст дає змогу без домислювання сприй-
няти цю семантику, то йдеться про експліцитність її вираження. 

На противагу експліцитній, імпліцитна інформація об’єктивується опосередковано. Для цього замало 
згаданого звичайного “впізнавання” експонентів словесних знаків. Необхідне імплікування (виведення) 
її з експліцитних значень, ширше – домислювання змістових пластів із опорою на контекст, мовленнєву 
ситуацію, позалінгвальні знання тощо. Імпліцитність змісту виявляється в комунікативних процесах і є 
наслідком такого мовомислення, яке спрямоване на породження, передавання прихованої семантики, 
зокрема різноманітних смислових й емотивних прирощень. Тексти, їх компоненти з прихованою інфор-
мацією (підтекстом у найширшому розумінні цього терміна) вимагають відповідного читацького сприй-
няття, а від дослідників – лінгвістичного контекстного аналізу, що його дехто з мовознавців якраз і трак-
тує як макроконтекстний аналіз тексту з метою розкриття латентного змісту комунікації [2:66]. 

Імпліцитний зміст найпомітніше виявляється тоді, коли спеціально створюється смислова неоднозна-
чність, на якій ґрунтується функціонування багатьох тропів та фігур, що є однією з найхарактерніших 
прикмет художньої мови і художніх текстів, особливо тих, де активно використовується символічна роль 
словесних знаків. Імпліцитною вважається інформація, для отримання якої необхідні додаткові мислен-
нєві операції, спрямовані також і на виявлення прямо не реалізованих у тексті його прихованих смисло-
вих потенцій [3:10–11]. Із цього погляду словесний символ є за своєю природою засобом вираження саме 
такої інформації. Адже символ – це такий знак, що “містить у собі узагальнений принцип подальшого 
розгортання згорнутого в ньому смислового змісту” [4:10]. 

У художній мові словесні символи імпліцитно зображають предмети, явища, почуттєво спрямовуючи 
розгортання їх характеристик у мисленні, уяві. Найчастіше символ-лексема з відповідним загальномовним 
значенням дає змогу на основі такого значення творити доступний для сприйняття семіотичний концепт, 
покликаний означити найчастіше те, що нашому сприйняттю безпосередньо недоступне – абстрактні філо-
софські ідеї, поняття, внутрішні глибокі почуттєві переживання тощо. Тому стає очевидним, що символічна 
функція словесних засобів є особливою прикметою мови таких художніх творів, які насичені філософським 
змістом, психологізмом, тобто розкриттям внутрішнього стану персонажів, мотивації їх вчинків, характе-
рів.До них належить і драма Лесі Українки “Камінний господар”. Це передовсім поетично-філософське 
переосмислення видатною українською письменницею відомого у світовій літературі мандрівного сюжету 
про Дон-Жуана, яке вона втілила в естетично довершену та оригінальну словесно-образну структуру. 

У тексті п’єси на семантичному рівні його організації домінантною виступає лексична група, центром 
якої є експресема камінь (ЛГК). Вона охоплює похідні слова, утворені від указаного іменника: камін-
ний, кам'яний, каміння, кам’янити. До неї також тяжіють лексеми на зразок: гора, мармур, скеля, кру-
ча, твердиня та под. ЛГК та семантично близькі до неї слова творять словесно-асоціативне поле, в ме-
жах якого не тільки експліцитно, а й імпліцитно виявляються помітні фрагменти поетичного змісту дра-
ми. Важливо наголосити на тому, що вживання словесних компонентів ЛГК в аналізованому поетичному 
тексті  виразно демонструє їх символічну роль. На це вказує сама Леся Украінка, розкриваючи прихова-
ний зміст заголовку драми у листі до А.Ю.Кримського: “Боже, прости мене і помилуй! я написала “Дон-
Жуана”! (...) Правда, драма (знов-таки драма!) зветься “Камінний господар”, бо ідея її - перемога камін-
ного, консервативного принципу, втіленого в Командорі, над роздвоєною душею гордої, егоїстичної жін-
ки донни Анни, а через неї - і над Дон-Жуаном, “лицарем волі” [5: 335]. На те, що у цьому творі через 
посередництво символів необхідно дошукуватися прихованої у них філософської інтерпретації людсько-
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го буття, певних його суспільних та особистісних вартостей, спрямовують й інші автокоментарі до нього. 
У них Леся Українка постійно звертається до метафоричного епітета камінний із його символічним зміс-
том. Так, характеризуючи образ Долорес, письменниця протиставляє його образові Анни: “Якби не було 
Дон-Жуана, то знайшлося би щось інше, для чого вона б “душу розп’яла і заколола серце”, бо там, де 
Анна могла б уже бути щасливою, Долорес ще б таки не знайшла свого Святого Грааля, а се тому, що 
над нею ніщо “камінне” не має влади (...). Отже, усталені форми для неї тільки якісь містичні формули, 
що мають виражати, власне, невиразимі ні в яких формах почуття, але те, що в тих формах є “камінно-
го”, пригнітаючого, позбавляючого волі, не може мати влади над її вільною душею. Так я думаю про 
Долорес, але, на жаль, не вміла передати тої думки читачам” [5: 387]. Ми навели цю досить широку ци-
тату із листа Лесі Українки до О. Кобилянської, щоб зробити кілька важливих висновків. 

По-перше, тут переконливо засвідчується, що символічність компонентів окресленої ЛГК постійно 
знаходилась у центрі уваги авторки драми, тому й не дивно, що в тексті твору вони активно вживаються 
(виявлено двадцять дев’ять відповідних мікроконтекстів), наприклад: 

Ходім, дон Гонзаго! я полину, 
як біла хвиля, у хибкий танець, 
а ви спокійно станете, мов камінь. 
Бо знає камінь, що танок свавільний 
скінчить навіки хвиля - коло нього [6:108]. 

Зауважимо, що відповідні лексеми часто стосуються характеристики Командора, який, на думку самої 
Лесі Українки, “вийшов занадто схематичним – се більше символ, ніж жива людина” [5:386]. Додамо, що 
цьому значною мірою сприяє якраз уживання у ремарках, репліках слів із ЛГК: 

Чому ж мені [Анні] веселою не бути, 
коли я можу так на вас [Командора] впевнятись,  
як на камінну гору! [6: 85]. 

По-друге, у наведеному авторському коментарі висловлений жаль із приводу того, що письменниці не 
вдалось із належною повнотою донести читачам протиставлення образів Анни і Долорес, які уособлю-
ють альтернативний вибір особистості: підкоритися усталеним, “камінним” нормам, формам суспільного 
життя, що позбавляють волі, або ж, відмовляючись від його принад, зберегти вільну душу, щоб пожерт-
вувати нею. Та думається, що Лесин жаль – це, мабуть, прояв надто вимогливого ставлення до власного 
тексту. Адже в ньому досить виразно і на текстовому, й на підтекстовому рівнях простежується це про-
тиставлення. Воно вловлюється читачами,які не обтяжені стереотипним сприйняттям образу Долорес як 
тільки тіні Дон-Жуана та здатні  домислювати імпліцитні значення, що приховується також і за словес-
ним символом камінь, і за  іншими виражальними засобами, асоціативно пов’язанами з ним.. 

По-третє, Леся Українка сама вказує на суттєві складники прихованого змісту лексем аналізованої 
групи. Камінний — це передовсім такий, що позбавляє волі, гнітить вільну душу. Інакше кажучи, це 
усталений спосіб поведінки й життя особистостей на зразок Анни й Командора з їх прагненням до влади, 
яка дає змогу їм нехтувати почуттями, волею інших людей, перетворюючи їх у “камінні” фігури власно-
го світу, де руйнуються й здобуваються “всесвітні трони” во ім’я власної величі й слави: 

Він [плащ Командора], мов прапор, 
єднає коло себе всіх одважних, 
цих, що не бояться крів'ю й слізьми 
сполучувать каміння сили й влади 
для вічної будови слави! [6: 155–156]. 

Саме символічно прихована семантична наповненість експресем, які об’єднуються навколо лексеми 
камінь, сприяє і дослідницькому проникненню в ідейно-змістову глибину, філософське підґрунтя аналі-
зованого твору, який, за Я. Розумним, “втілює головні філософські концепції епохи й надчасу у своєрід-
ному чотирикутнику людських колізій – в Дон Жуані, Донні Анні, Командорові Дон Гонзаго й Дольо-
рес” [7:24]. Як твердить цей дослідник, кожний із цих персонажів є “мікросвітом, в якому схрещуються й 
зударяються основні концепції драми – свобода, влада й закон з однією підкресленою домінантою” 
[7:25]. Зокрема,  Донна Анна розумом, хитрощами й своїм жіночим чаром підпорядковує громадські пра-
вила своїй концепції волі, а воля - це влада й “потрібен камінь, коли хто хоче будувати міцно своє життя 
і щастя”. У Командора акцентоване “камінне” служіння громадській етикеті та державному й Божому 
законові [7:25]. 

Особливо помітною є багатовимірність і змістова насиченість словесних компонентів ЛГК у тексті 
драми Лесі Українки, якщо його порівняти з текстом відомого твору О. Пушкіна “Каменный гость”. Від-
мінність спостерігаємо навіть стосовно кількості вживання. В О. Пушкіна натрапляємо лише на одиничні 
випадки використання лексеми камень та епітета каменный: у заголовку твору “Каменный гость”, а та-
кож деяких мікротекстах, наприклад: 

О, пусть умру сейчас у ваших ног, 
Пусть бедный прах мой [Дон Гуана] здесь же похоронят [...], 
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Там - у дверей - у самого порога,      
Чтоб камня моего могли коснуться 
Ты [Анна] легкою ногой или одеждой [...] [8:520]. 

Та найвідчутнішою є концептуально-змістова віддаленість прихованої естетичної інформації, яка роз-
кривається з опорою на аналізовані ЛГК в обидвох текстах - російському й українському. У творі О. Пу-
шкіна семантика експресеми камень та похідного від неї епітета не виходить за межі загальновживаних 
значень, відомих в російській та українській мовах (“надмогильний пам’ятник; створений, виготовлений 
із каменю”) та тих емоційних та значеннєвих імпліцитних прирощень, які є загальнопоетичними. Ці до-
даткові смислові компоненти спираються на асоціативний зв’язок: камінь – гробниця – смерть і водно-
час посилюють його у тексті О.Пушкіна: 

Дон Гуан 
Вот она... о, тяжело 
Пожатье каменной его десницы! 
Оставь меня, пусти - пусти мне руку...  
Я гибну - кончено - о Донна Анна! 
 Проваливаются [8:532]. 

Це фінал драми, у якому вбитий Дон Гуаном командор (“покойник был ревнив”) карає хтивого й об-
лудного коханця – спокусника Анни. Отже, традиційний конфлікт особистості й суспільства в художній 
інтерпретації російського поета вичерпується насамперед тим, що “переростає у трагедію пристрастей” 
[7: 23]. 

На противагу цьому, у творі Лесі Українки  колізії драми не зводяться тільки до пристрастей кохання. 
Українська поетеса пропонує власне художнє осмислення значно ширшого кола проблем суспільного 
буття людини, її вибору між свободою і несвободою, почуттям і розумом, між неприйняттям закону, 
умовностей і їх беззастережним дотриманням. Тут ідеї несвободи, скутого інтелекту, непорушності пев-
них регламентацій суспільного життя виражені не лише експліцитно, але й певною мірою імпліцитно, у 
підтексті, на формування якого відчутно впливає особливе функціонування в українській драмі експре-
семи камінь та її похідних. Слова із ЛГК Леся Українка вживає впродовж усього твору, починаючи від 
заголовка і кінчаючи останньою ремаркою. Важливо звернути увагу на те, що навіть у ремарках - авто-
рських прозових поясненнях, які здебільшого виконують певну допоміжну роль у драматичному творі - 
поетеса використовує експресеми із ЛГК з їх імпліцитним змістом, виникнення якого формується шля-
хом метафоризації епітета: 

Тим часом із свічада вирізняється  п о с т а т ь  К о м а н д о р  а, така, як на пам’ятнику, тільки без 
меча й патериці, виступає з рами, іде важкою камінною ходою просто до Дон-Жуана [6:157]. 

Хоча у них простежуємо і використання слова камінь у прямому значенні: 
Печера на березі моря в околиці Кодікса. Дон-Жуан сидить на камені і точить свою шпагу [6: 108]. 

Згодом він “кладе шпагу на камінь” [6:110]. 
Подібні мікроконтексти ще не виявляють властивого символам поєднання, співіснування двох семан-

тичних планів: експліцитної семантики (тут камінь – “окремий шматок гірської породи”) і прихованого 
за нею прирощеного значеннєвого компонента. Однак і в цьому випадку, мабуть, може виникати певне 
домислювання на зразок: світ, що його символізує “камінність”, ще нічим не загрожує Дон-Жуану, бо 
йдеться про камінний уламок, яким персонаж просто послуговується, але своєю шпагою він діткнеться 
цієї  “камінності”. Однак воно можливе тільки після прочитання усього твору й сприйняття підтексту, 
індикатором якого виступає лексема камінь. Крім того, її широке використання в поетичному тексті дра-
ми і навіть у ремарках зумовлюється певними формально-стильовими настановами Лесі Українки, про 
які вона образно висловилась, знову ж таки спираючись на дещо іншу, але метафоричність означення 
камінний. Поетеса прагнула сконцентрувати стиль драми, зробити його лаконічним, як “написи на база-
льті”, “уняти сюжет в короткі енергічні риси, дати йому щось “камінного” [5:386]. 

Уже вкотре висловлювання авторки про свій твір демонструють, що, ймовірно, в самому його заду-
мові, за яким “ся драма повинна була нагадувати скульптурну групу” [5:386], певною мірою проглядає 
зорієнтованість поетеси на особливе естетичне навантаження ЛГК та інших семантично близьких до неї 
лексем. Тому й не дивно, що в українському тексті, на противагу творові Пушкіна, ця група як кількісно, 
так і якісно багатша. Леся Українка вживає іменники камінь, каміння, прикметники камінний, 
кам’яний, дієслово кам’янити. Найвищою активністю відзначається функціонування прикметника ка-
мінний, який використано майже у половині з двадцяти дев’ятьох виявлених мікроконтекстів. 

Помітною є також різноманітність лексичної сполучуваності експресеми камінь, її похідних у тексті 
драми “Камінний господар” та їх здатність входити у певні тропеїчні структури (метафори, порівняння). 
Це сприяє формуванню семантичної двоплановості лексем, а, отже, й виникненню власне поетичного 
прихованого змісту, який з’являється внаслідок текстового перетворення експліцитних прямих і перено-
сних значень іменників камінь, каміння та прикметників камінний, кам’яний. Базою для поетичної 
трансформації стають окреслені на початку статті прямі значення слова камінь. Вони в дериваційно 
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транспонованому вигляді наявні також у похідних прикметниках камінний, кам’яний, а значення 
“окремий шматок, брила гірської породи” має також збірний іменник каміння. Поряд із цим поетична 
символічність аналізованих експресем безпосередньо ґрунтується і на загальномовному переносному 
значенні: камінь –“тяжке почуття; туга, смуток, горе”. Воно, наприклад, простежується в репліці До-
лорес, що прагне передати свій душевний стан, почуття, викликані її стосунком із Дон-Жуаном, які в 
контексті драми не вичерпуються переживаннями, описаними в наведеному лексикографічному тлума-
ченні: 

Сядь, Анно, сядь. Чи ти ж того не знаєш, 
як тяжко зрушити великий камінь? 
(Кладе руку до серця) 
А в мене ж тут лежить такий важкий  
і так давно... 
[...] Ти думаєш, я плакала по мертвій  
своїй родині? Ні, моя Аніто, 
то камінь видавив із серця сльози ... [6:171]. 

Тут камінь – не просто “туга, смуток, горе” від нещасливого кохання, а й почуття заздрощів до су-
перниць (“заздрю їм, Аніто, тяжко заздрю!"), важкого жертовного обов’язку, чистої відданості коханому 
(“Я наречена, і ніхто не може мене сплямити, навіть Дон-Жуан”), яка приречена так і залишатись нереа-
лізованою (“Мене з коханим тільки мрія в’яже”). 

Подібне розширення загальномовної семантики, яке веде до появи прихованого символічного змісту, 
спостерігаємо і стосовно лексеми кам’янити. Вона виражає два значення, зафіксовані лексикографічно: 
1. Робити нерухомим, застиглим, як камінь (у 1, 2 знач. ) та 2. Робити байдужим, нечулим [1:85]. При-
клади, які ілюструють ці значення, вказують на їх переносність, хоча вона чомусь не ремаркована в 
“Словникові української мови”. Цікавим є те, що друге зі вказаних значень підтверджується тут цитатою 
із драми Лесі Українки: 

Я [Анна] не можу...  
той камінь... він не тільки пригнітає, 
він душу кам'янить... 
се найстрашніше... [6:130].  

Зауважимо, що імпліцитна семантика, яка сприймається у наведеному мікроконтексті через призму 
ширшого контексту всієї драми, виходить далеко за межі того словникового значення, яке вказаний ури-
вок має ілюструвати. У репліці Анни, яка стала подібною до “каріатиди, що держить на собі тягар камін-
ний”  і перебуває, на думку Дон-Жуана, в “камінній в’язниці", “камінній зморі”, визнання героїні “той 
камінь (...) душу кам’янить” не стільки засвідчує її байдужість, скільки стан неспроможності покінчити з 
власною роздвоєністю. Вона нездатна позбутися залежності від спокусливо-принадних вимріяних, але 
духовно мертвотних прагнень досягти вершини “камінної гори” – могутньої влади й слави – і віддатись 
вільному пристрасному коханню Дон-Жуана, що хотів її  “живою мати, а не камінною”. 

“Камінна гора” – це символ Командорового світу. Ґонзаго – не гість, а законний господар у власній 
твердині, з якої не могла і не бажала звільнитись Анна. У світі Командора панує “камінь” та його при-
кмети: “повітря “камінне”, тягар, таран камінний”,“камінна одіж, брама, в’язниця”, “камінне щастя”, 
що є несумісним із волею, з живим “вогнем любові”. Проте саме таким щастям спокусила Дон-Жуана 
Анна -“справді камінь, без душі, без серця”. Незважаючи на передчуття кінця (“Я конаю під камінним 
гнітом! Вмирає серце! Я не можу, Анно, з умерлим серцем жити”), “лицар волі” все-таки зраджує себе: 

Чому мені не взять свого [Командорового] плаща?  
Адже я цілий спадок забираю.  
Вже ж я господар буду сьому дому! [6:156]. 

З погляду осмислення прихованого змісту експресем ЛГК увагу привертає художньо й психологічно 
переконлива сцена, що завершує твір. Дон-Жуан у Командоровому плащі з його атрибутами влади у сві-
чаді, замість власного віддзеркаленого образу, бачить із жахом вже інше: 

Де я? Мене нема... се він... камінний! [6:157]. 
У цій репліці епітет камінний своєрідно вмотивовує фінал драми – загибель нового господаря дому, 

який “застигає, поражений смертельним остовпінням”, від покладеної на його серце Командорової пра-
виці. Але це, власне, не тільки Командор, але й відбиття у цій постаті переродженого Дон-Жуана. Він 
став духовним спадкоємцем, двійником Камінного господаря і сам смертельно карає себе. 

Художнє зіткнення двох символів, “серця” і “каменю”, з їх імпліцитним змістом спрямовує увагу на 
підтекст драми, у якому в дусі концепцій Сковороди, Юркевича, Ніцше та інших криється прагнення 
поетеси до “відромантизування серця, як основи внутрішньої і зовнішньої гармонії; авторове й людське 
шукання доріг до себе, свого щастя (...), моральности людських стосунків, етичної влади та “живої” лю-
бови -“дитини волі” [7:25]. Відштовхуючись від такого проникнення у підтекст і вказуючи на відкритість 
трагедійної розв’язки драми для різних інтерпретацій, Я. Розумний подає власну. Він стверджує, що “пе-



Невідомська Л.М. Імпліцитний зміст символу камінь у драмі Лесі Українки “Камінний господар” 

105 

ремагає, отже, не “серце”, а “камінність”, як драматургова метафора реальности, влади консервативного 
закону над свободою та іронії людської віри в ідеал” [7: 25]. 

Однак сприйняття прихованих компонентів змісту, їх домислювання у фінальній частині драми може, 
на наш погляд, наштовхнути й на дещо іншу думку. Трагедійність розв’язки не свідчить про повну без-
надійність душевних і духовних поривань особистості. Надія залишається, адже Командор як уособлення 
“камінності” гине, а його свічадний образ карає нову “камінність” – Дон-Жуана, який обдурений і захо-
плений “гордою мрією” про іншу волю, волю, якої “нема без влади”, приносить на вівтар цієї омани своє 
серце. Тому такий рух одвертої внутрішньої однобічності можна трактувати як замкнуте в своїй загроз-
ливій смертельності коло. І тільки прагнучи гармонії, шукаючи й хоча б частково знаходячи її в суспіль-
ному та особистому житті, людина може вийти за межі страшної для неї “камінної” замкнутості. Почут-
тєва напруга, зіткнення різних характерів, поглядів у творі, трагічне розв'язання його конфліктів приму-
шують вдумливого читача зробити такий висновок, що є своєрідною антитезою тому, який експлікується 
у завершальній сцені драми. 

Аналіз особливостей естетичного функціонування лексичної групи, об’єднаної навколо експресеми 
камінь, з’ясування додаткового семантичного навантаження словесних складників цієї групи у творі 
“Камінний господар” (при його частковому зіставленні з тематично близькою драмою О. Пушкіна “Ка-
менный гость”) дають змогу простежити, як Леся Українка внаслідок авторського перетворення експлі-
цитної загальномовної та традиційно поетичної семантики досягає символічного, а тим самим імпліцит-
ного вираження вагомих фрагментів ідейно-художнього змісту драми. Його багатоплановість і філософ-
ська глибина переконливо засвідчують, що її текст – це високоталановите втілення в літературі ще однієї 
версії світової теми про Дон-Жуана в її українському оригінальному прояві. 
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Невидомская Л.Н. Имплицитное содержание символа камень в драме Леси Украинки "Камен-
ный властелин" 

В статье рассматриваются особенности функционирования лексической группы, объединённой вокруг 
словесного символа камень в драме Леси Украинки “Каменный властелин”.  

Nevidomska L. M. Implicit Meaning of the Symbol “Stone”  Lesya Ukra їnkа’s drama “The Stone Host”. 

The article deals with the functional peculiarities of the lexical group united around the symbol of a stone in 
Lesya Ukraїnka’s drama “The Stone Host”. 
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ІСТОРИЗМ МИСЛЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ “КАССАНДРА” 

У статті здійснено спробу проаналізувати історичний аспект драматичного твору Лесі Українки “Ка-
ссандра”. 

Леся Українка належить до надзвичайно рідкісних постатей. Але потрібен був час, як писав О.Гончар, 
щоб в усій справжньості відкрилась нащадкам величава постать Лесі Українки, її подвижницька праця. 

Літературна творчість поетеси була різноманітна, але зупинимось лише на історичній драмі “Кассан-
дра”, над якою Леся Українка працювала  впродовж  семи років (1901-1907). Ця поема одна із найвизна-
чніших творів письменниці, в якому загальнофілософська концепція історичного розвитку втілена най-
повніше. 

Відомо, що в історичній науці  однією із проблем є об’єктивне висвітлення минулої епохи самої в со-
бі, не нав’язуючи їй свого бачення. 

Історизм у літературі – це художнє освоєння конкретно-історичного розвитку певної епохи, її непо-
вторних рис, колориту. В художній творчості минуле – це засіб художнього дослідження теперішнього, 
оскільки мотиви і картини історичного минулого можуть бути використані для відображення сучасності 
за принципом аналогії. 

Використання історичних сюжетів – давня літературна традиція, до якої звернулася Леся Українка в 
поемі “Кассандра”. 

Для розуміння історизму цього твору багато що дає нам Лесина стаття “Утопія в белетристиці”, в якій 
вона стверджує, що утопія – це “оживлення” майбутнього, а історичний твір – це “оживлення” минулого. 
І в першому, і в другому випадку поет розв’язує проблему дистанції, що віддаляє зображувану в творі 
епоху від сучасності. Для автора – утопіста і для автора-історика однаково актуальна проблема генетич-
ного зв’язку з сучасністю. Леся Українка вважала, що проблему взаємозв’язку двох епох не можна роз-
глядати прямолінійно, шляхом механічного перенесення сучасної людини в обставини майбутнього чи 
далекого минулого. На думку письменниці, основою для єдності між сучасним, минулим і майбутнім є 
художній синтез, в основі якого лежать суспільно-психологічні аналогії між різними історичними епоха-
ми, синтез історії і сучасності, міграція літературних героїв – типів з епохи в епоху на основі поетичної 
аналогії. 

Поема “Кассандра”, як і  “кожен історичний твір поетеси, містить ніби три пласти: узагальнено-
символічний (філософсько-історичний), конкретно-історичний (факти, деталі давньої епохи) та індивіду-
ально-психологічний (зв’язок із сучасним та майбутнім через художні характери – типи)” [1: 39]. 

Відносно філософських поглядів Лесі Українки, то “сам тільки факт, що з двадцяти Лесиних драм … 
шістнадцять є, по суті, історичними, дає підставу припустити, що історія для неї – справді системотворча 
світоглядна категорія, основний спосіб моделювання стосунків індивіда зі світом людської культури” [ 
2:88 ].  

Що ж до конкретно-історичного пласта твору, то загальновідоме свідчення  А.Кримського, що поете-
са працювала над історичним твором  “як справжній учений, дослідник” [3:689 ]. Вона зверталася не ли-
ше до історичних монографій, але насамперед до оригінальних історичних документів. Такий підхід да-
вав їй змогу не лише з першоджерел осмислювати історичну дійсність, а й виявляти свій погляд на до-
вколишні події і перекидати  місток до сучасності. 

Леся Українка будує сюжет поеми на основі історичних джерел, але внутрішнє психологічне напов-
нення історичних подій здійснює по аналогії з сучасністю. 

Важливе значення має загальнофілософська концепція історичного розвитку поетеси для з’ясування 
історизму твору. В поемі розкривається глибока психологічна драма головної героїні. Сюжет для свого 
твору письменниця взяла з античних легенд про Троянську війну. За стародавніми грецькими міфами, 
Кассандра – дочка троянського царя Пріама і Гекуби. Аполлон за те, що дружина Пріама відмовила йому 
в коханні, покарав Кассандру і дав їй дар віщування, але ніхто не вірив віщунці. На основі цього і розго-
ртається у творі драматичний конфлікт. 

Спочатку з’ясуємо суть і роль образу Мойри, котрий символізує історичну необхідність. Кассандра 
говорить про неї: 

Не поможе 
твоя рука проти правиці Мойри [ 4:242]. 
А Мойра, брате, невблаганна Мойра? 
Її ж бо воля світом всім керує  [4 :283]. 
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В іншому констексті поетеса Мойру називає “долею”, але завжди її безапеляційні пророцтва -  це 
об’єктивні закономірності: 

Кассандра:         
мені так страшно, я боюся долі… [4:255]. 

Кассандра: 
Що зможуть проти долі всі боги? 
Вони законам вічним підлягають 
так, як і смерті, - сонце, місяць, зорі, 
то світачі в великім храмі Мори, 
боги й богині тільки слуги в храмі 
всі владарки жорстокої раби [4:256]. 

Брат Кассандри – Гелен – також віщун, але без дару провидіння. Він ігнорує об’єктивні закономірно-
сті: 

Я з правдою  борюсь і сподіваюсь 
її  подужати і керувати, 
от як стерничий кораблем керує 

[4 : 283]. 
В основі поглядів – Гелена – чистий практицизм. Він віщує те, що вигідно людям, і використовує свій 

розум не для безкорисливого служіння істині: 
Кассандра: 

Як же ти віщуєш? 
Що кажеш людям? 

Гелен:  
Те, що треба, сестро, 
Те, що корисно, або що почесно [4:284]. 

Тому логічним є і його кінець як зрадника батьківщини: після зруйнування Трої Гелен пішов служити 
завойовникам. 

Кассандра вважає, що і вона, і Гелен – лише знаряддя для реалізації цілей Мойри: 
Я її знаряддя. 
Тонкий фрігійський розум і гнучкий, 
його зігнула Мойра і зломила, 
її правиця і важка, й тверда, 
вона кує з народів зброю світу, 
а я і ти – ми тільки цвяхи в зброї. 
Не переоцінюймо себе, Гелене [4: 289]. 

Це місце дуже важливе для з’ясування історизму твору. Відомо, що суб’єктивні наміри та цілі, щоб 
бути до кінця успішними, повинні збігатися з об’єктивним ходом історії, яку уособлює Мойра. Коли та-
кої відповідності немає, то не можна досягти своєї мети. 

Кассандра – розумна, вродлива, чесна, з ніжним і чуйним серцем, полум’яна патріотка. Але станови-
ще її трагічне. Через долю героїні Леся Українка розв’язує складну філософську проблему історичного 
провидіння. 

Кассандра більш глибоко розуміє історичні закономірності, але її пророчий дар в тому полягає, що 
вона вловлює, як писала Леся Українка О.Ю.Кобилянській, “не холодним знаттям філософа, тільки інту-
іцією”: 

Гелен: 

Певне, 
Боги в тім повинні, що дали тобі 
пізнати правду, сили ж не дали, 
щоб керувати правдою. Ти бачиш…[4:282]. 

Царівна Кассандра бачить лише найближчі наслідки дії, не до кінця усвідомлюючи загальний закон, 
їй невідомі перспективи Мойри – історії, і в цьому трагізм її становища. Цей трагізм посилюється ще й 
тим, що Троя веде несправедливу війну. Кассандра інтуїтивно відчуває несправедливий характер цієї 
війни і неминучість гибелі своєї вітчизни: 

То не слова, я все те бачу, сестри, 
що говорю, я бачу: Троя гине [4:238]. 

Пророчиця Кассандра – голос історичної справедливості й необхідності. Її душа – це поле битви, де 
зійшлись у двобої об’єктивний закон історії і суб’єктивні почуття. Ми бачимо безнадійний двобій з істо-
ричною необхідністю в епізодах, коли Кассандра намагається врятувати Долона, і коли вона змушена 
була погодитись на шлюб з Ономаєм, і коли вона безуспішно хоче розбудити сп’янілих вартових. 
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Епізод з Сіноном є кульмінацією цієї внутрішньої боротьби в душі Кассандри. Весь трагізм в тому, 
що смерть Сінона не врятувала б Трої, як не врятувала її марно пролита кров лідійців. Справа не в Сіно-
ні:від такої причини, як військова хитрість окремої людини, народи й держави не гинуть. Леся Українка 
стверджує, що причина загибелі Трої не зовнішня, а внутрішня: в відсутності внутрішніх потенціальних 
життєвих сил. 

Загибель Трої – велика трагедія лише для справжньої патріотки Кассандри. Всі інші, потрапивши в 
рабство, примирились зі своїм становищем. Опинившись перед вибором фізичної і духовної смерті, вони 
вибрали останню. 

Леся Українка вважала, що справжня людина у подібній ситуації вибере фізичну, а не духовну 
смерть. 

Історизм поетеси в цьому творі включає в себе не лише життєву правдивість, а й морально-етичну 
оцінку подій. На її думку, благородна історична мета вимагає таких же чистих з морального погляду за-
собів. 

Героїня твору дуже чутлива до гармонії засобів і цілей. Хоч яка почесна мета – врятування рідного 
міста, проте вона вважає, що ганебний шлюб дочки Пріама з Ахіллесом не врятував би Трої. Не міг би 
врятувати її і підневільний шлюб Кассандри з Ономаєм. 

Поетеса вустами Кассандри осуджує плазування “фрігійського розуму” своїх братів, які прагнуть 
будь-якими засобами досягти мети. 

Беззавітно вірячи в прогресивний хід історії людства, Леся Українка була глибоко переконана, що 
сприяти цьому можуть лише люди високих моральних принципів. Прогрес суспільно-політичний та еко-
номічний, на думку Лесі Українки, має поєднуватися з прогресом морально-етичним. 

Отже, головна героїня твору причетна до певної конкретно-історичної епохи. Істотні риси цієї епохи 
відбиваються в творі, але як елемент ширшого ідейно-художнього узагальнення, що синтезує не лише 
минуле і сучасне, а й майбутнє. 
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Алексеева Т.Ф. Историзм Леси Украинки в драматической поэме “Кассандра”. 

В статье делается попытка проанализировать исторический аспект драматического произведения 
Леси Украинки “Кассандра”. 

Alexeyeva T.F.Lesya Ukraїnka’s historism in a dramatic poem “Cassandra”. 

In the article an effort is made to analyse the historical aspect or Lesya Ykra їnka's dramatic piece “Cassandra”. 
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ІГРОВІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ  ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ ("ОДЕРЖИМА" ЛЕСІ УКРАЇНКИ) 

У статті  розглядається  поняття сценарного типу як складове культурологічної та психологічної те-
орії гри, аналізуються шляхи реалізації авторської концепції буття і структурно-художня функція об-

разів на прикладі драми “Одержима” Лесі Українки. 

 

Використання категорії сценарного типу у дослідженнях драматичних творів ґрунтується на ідеях 
Й. Гейзінги, котрий розглядає в історичному аспекті гру як феномен культури, на деяких позиціях теорії 
трансакції і сценаріїв Е.Берна, що пропонує психологічну точку зору на гру як складову людського буття, 
і особливості драми як літературного роду. 

Е. Берн, якому належить термін “сценарний тип”, розвиваючи ідеї психоаналітичної теорії З.Фрейда, 
пропонує трьохкомпонентну структуру особистості: “Дитина”, “Батько”, “Дорослий”. В одному з цих 
станів проявляється людське “Я” в кожний момент свого існування в соціумі. Психолог моделює ситуації 
стосунків між людьми, щоб зрозуміти і пояснити, як взаємодіють визначені компоненти структури осо-
бистості, до чого це призводить і які можливі висновки про мотиви та причини поведінки людини. Вре-
шті, вчений розробляє теорію сценарію і визначає сценарний тип, що базується на комунікативному, ча-
совому тощо принципах запрограмованості поведінки і долі [ 1]. 

Скористатися понятттям “сценарний тип” дозволяє співвідносність деяких принципів та ідей Е. Берна 
з характером творчого процесу драматурга. Зокрема, виділення гри як найбільш значимої системи транс-
акцій з головною її ознакою - наявністю конфлікту, а також — моделювання ситуацій людських стосун-
ків. 

Проте первісне значення сценарного типу трансформується і набуває смислового трактування спів-
відносного з принципами і законами, якими керується драматург. . 

Відмінність драми як літературного роду від лірики та епосу полягає в тому, як відомо, що розкриття 
характеру в дії виключає, як правило, наявність авторських роздумів, оцінок, описів. А. Цейтлін, зокрема 
писав, що дійові особи повною мірою заміняють собою їх творця [ 2:481]. Але яким чином відбувається 
процес заміни, як реалізується причинно-наслідковий зв’язок між авторським “Я” і системою образів? В 
розв’язанні цієї проблеми важливе місце займає осмислення концепції буття письменника. Ця категорія 
передбачає виявлення системи поглядів, способу розуміння, тлумачення життєвих явищ, а звідси - домі-
нуючих переконань та психологічних чинників, які вплинули на творчий процес. Проте концепція буття - 
це лише визначальна субстанція творчої лабораторії драматурга з її специфічними шляхами і формаль-
ними засобами втілення задумів. У свою чергу, виявлення вказаних шляхів та засобів без врахування 
концепції буття нерідко призводить до спотвореного сприйняття і трактування письменницьких намірів і 
творчості загалом. 

До різних аспектів проблеми психології творчості як однієї з наріжних в літературознавстві зверта-
лось немало дослідників, серед яких: О. Потебня, І. Франко, Д. Донцов, Л. Виготський, О. Ранк, 
О.Білецький, А. Цейтлін та ін. 

Одним із шляхів вирішення заданої проблеми, на нашу думку, є застосування системи сценарних ти-
пів. Сутність сценарного типу розкладається на два вектори, один з яких спрямований до автора, другий - 
до дії драматичного твору. Спільною вихідною точкою для обох векторів є образ, наділений домінуючою 
рисою, перейнятий метою, ідеєю, переконанням, на яких ґрунтується характер, висловлювання, вчинки, 
що, в свою чергу, мають певну визначеність і внутрішню причинну структуру. 

Отже, сценарний тип – це показник шляхів реалізації авторської концепції буття і структурно-
художня функція образу. 

Серед сценарних типів, в першу чергу, виділяємо Переслідувача, що є нападником у конфлікті, він 
пов’язаний з авторськими переконаннями, конфліктом між почуттями, розумом і волею, між бажаним і 
реальним. Наступний сценарний тип Переслідуваного за такими ж позиціями пов’язаний з автором, але 
виступає антагоністом до першого, його функція вторинна - це реакція на напад. Сценарний тип Посере-
дника - це “третейський суддя", що дає оцінку першому і другому і пов’язаний з авторським прагненням 
врівноважити суперечливі позиції. Сценарний тип Рятівника підживлює протистояння Переслідувача і 
Переслідуваного, приймаючи позицію одного з них. Нарешті, сценарний тип Простака відтінює конфлікт 
і демонструє авторське ставлення — негативне чи позитивне - до певного життєвого явища. 

Наявність усіх сценарних типів чи лише деяких з них зумовлена структурою твору, сутністю і фор-
мою конфлікту та системою образів. Сценарний тип рухливий, тому конкретний образ може бути носієм 
різних характерологічних ознак сценарних типів в певних моментах розвитку дії. 
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Прагнення драматурга осмислити, а можливо й знайти вирішення художнім проблемам, реалізувати 
своє сприйняття і розуміння їх виливається в різноманітні шляхи проекцій складових авторського “Я” на 
дію і характери персонажів. Показовим в цьому плані є аналіз особливостей творення сценарного типу в 
драматургії Лесі Українки. 

Розкривати секрети творчої лабораторії потрібно, насамперед, спираючись на свідчення самої поете-
си. Лише вона об’єктивно визначає характер проекцій свого “Я” в конкретних творах. 

Бунт і шалений опір пасивності та аморфності юрби намірам вишукувати виправдання, аргументи і 
логічну доцільність в боротьбі і поступі можна було б ілюструвати численними прикладами з поезій. А 
шлях Лесі Українки до драматургії лежав через поезію гострих соціальних і філософських проблем, ан-
тагоністичних зіткнень непримиримих поглядів. В драматургії письменниця продовжила втілення тої 
концепції буття, що знайшла свій відбиток в поезії. Проте звернемось до свідчень, не опосередкованих 
через художню форму, які ілюструють активність життєвої позиції Лесі Українки. Ось кілька думок зі 
статті “Утопія в белетристиці”: “Свіфт, може й несвідомо, остеріг людей від небезпечного консерватиз-
му: він показав усю гидоту й жах застою, рабської культури, дрібного, позбавленого ідеалів повного без-
глуздого егоїзму життя” [ 3:8:171] . А це про утопію Вільямса Морріса “Звістки ні звідки”: “...нам ніяко-
во в тому прийдешньому товаристві, хоч ми й не сподіваємось опинитись в ньому непроханими гостьми. 
Нам сумно серед того безхмарного щастя... Ми тямимо, що це не життя, а повільне вмирання від щастя, 
від безцільного, непотрібного добробуту... Нема боротьби, цієї конечної умови життя, нема трагедії, що 
дає глибінь і зміст життю” [ 3:8:185]. Такі свої ідеали “неспокою” Леся Українка втілила, зокрема,  в 
драматичній поемі “Одержима”. 

В листі до 1. Франка поетеса написала про психологічний стан, в якому був написаний твір: “При-
знаюся вам, що я її в таку ніч писала  (18 січня 1901 року в Мінську, біля ліжка смертельно хворого С. 
Мержинського - В.Б.), після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, 
не перетравивши туги, а в самому її апогеї. Якби мене хтось спитав, як я з того всього жива вийшла, то я 
б теж могла відповісти: “Я з того створила драму...” [ 3:12:18 ]. Це зізнання наводить на думку, що саме 
підсвідома потреба в катарсисі спонукала Лесю Українку до блискавично втіленого творчого вирішення. 
Зауважимо, що драма як рід найбільшою мірою близька до гри. Про це писав Й. Гейзінга, виявляючи 
“впадання” в ігрову сферу лірики, епосу і драми: “Тільки драма завдяки своєму незмінному функціона-
льному характеру, притаманній їй властивості завжди бути дією, лишається завжди пов’язаною із грою” 
[4:10]. Є ще інший аспект цієї проблеми: пишучи твір, митець опосередковано включається в гру з реци-
пієнтом. 

В драматичній поемі “Одержима” зовнішній конфлікт виростає на протистоянні двох головних героїв 
- Міріам і Мессії - індивідуально-сильних особистостей з протилежними життєвими поглядами (маємо 
антитезовий агоністичний характер конфлікту). При всій неоднозначності ставлення Лесі Українки до 
ніцшеанської філософії в позиціях головних персонажів очевидна ремінісценція із Ніцше. У слові Зара-
тустри про три перетворення духу йдеться, зокрема, про боротьбу духа лева, що мовить: “Я хочу” з вели-
ким драконом, ім’я якому – “Ти повинен”. Ці два кредо є визначальними чинниками у змаганні  (грі)  
Міріам та Месії. 

Структурно-художня функція образу Міріам ґрунтується на заданих смислових позиціях: одержи-
мість духом, небажання спокою, любов до Месії, ненависть до юрби, прагнення самопожертви заради 
Сина Божого. Функція образу Месії за основу має самопожертву в ім’я всіх, всепрощення, невизнання за 
іншими права на неспокій. Обидва образи наділені характерологічними ознаками сценарних типів Пере-
слідувача і Переслідуваного. В “Одержимій” розгортається конфлікт інтелектуальний, виражений в дис-
кусійній формі. Вчинки з’являються лише в останній четвертій частині. І.Франко відзначав домінуюче 
ліричне начало драматичної поеми і Леся Українка сама це визнавала. Чи не тому ігрова напруга створю-
ється агоністичним діалогом, в якому функції Переслідувача і Переслідуваного переміщуються з образу 
на образ в різних точках розвитку конфлікту. 

Ігровий ритм, створений діалогом, не порушується і тоді, коли письменниця вводить монологи Мірі-
ам. В них образ героїні роздвоюється, поєднуючи дві функції - Переслідувача і Переслідуваного. Їх бала-
нсування виявляється в сумнівах і ствердженнях, в думках про бажане і можливе. Лише в заключному 
короткому монолозі Міріам проявляється одна функція - Переслідувача. “Одержима духом” досягає мети 
- самопожертви з любові до Месії. Саме це досягнення мети і є ігровою розв’язкою. У творі відсутній 
образ, який виконував би функцію Посередника, бо відсутній і елемент рівноваги в конфлікті. 

В четвертій частині драми з’являється кілька нових персонажів, розширюються рамки дії. Образи Йо-
ганни та Старого виконують функцію Рятівника. Стаючи на захист Месії, Йоганна і Старий активізують 
Переслідувача – Міріам. Такий розвиток дії урізноманітнює варіантність форм конфлікту. 

Слуга і Преторіанець, які є носіями сценарного типу Простака, не беруть безпосередньої участі в 
конфлікті, але їх дії посилюють напругу, підводять Переслідувача до вчинку, яким завершується конф-
лікт, або, як уже зазначалось, настає ігрова розв’язка. 
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Обсяги і мета статті не передбачають більш глибокого аналізу, який пов’язав би особливості творення 
сценарних типів з типом конфлікту та жанровими ознаками. Проте навіть схематичний виклад основних 
положень і спостережень дає підстави до застосування системи сценарних типів, до розгляду внутрі-
шньої ігрової структури драматичного твору при вирішенні проблеми реалізації причинно-наслідкового 
зв’язку між автором і образами драми. 
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Белобровец В.В. Игровые аспекты анализа драматических произведений 
(“Одержимая” Леси Украинки). 

В статье рассматривается понятие сценарного типа как составляющая культурологической и психо-
логической теории игры, анализируются пути реализации авторской концепции бытия и структурно-

художественная функция образов на примере драмы “Одержимая” Леси Украинки. 

Bilobrovets V.V. The Game Aspects of Analysis of Dramatic Works (“The Possessed” by Lesya Ukra їnka). 

The notion of a screen-play type as a part of  cultural and psychological theories of a game are considered. The 
ways of realizing the author's concept of existence including the structural and artistic functions  of characters 

are analysed on the material of Lesya Ukrаїnka’s dramatic work “The Possessed” . 
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КОНТЕКСТ ТРАДИЦІЇ І ТРАГЕДІЙНИЙ  ЖАНР ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті аналізується творчий досвід Лесі Українки в жанрі трагедії на  тлі української та світової 
літературної традиції. Автор доводить унікальність цього досвіду в національній культурі, засвідчує 
співзвучність естетичних пошуків Лесі Українки засадам античної трагедії та тенденціям раннього 

модернізму. 

В історії літератури еволюція жанрових структур симптоматична з точки зору її включеності в ціле, у 
систему. Через активність чи пасивність окремих жанрів, їх запотребуваність чи, навпаки, автаркічну 
замкнутість  можна виявити сутнісні ознаки літературної творчості в багатьох аспектах. Принаймні, са-
моочевидним є та істина, що  через систему жанрів проявляється характер письменства – національний, 
ментальнісний, філософський, соціальний, іманентно-естетичний.  

Як пояснити той очевидний факт, що певні жанри опиняються в епіцентрі літературного життя, при-
чому утримують такий статус надовго, незважаючи на зміну культурних епох та критеріїїв творчості? 
Інші ж художні форми, навпаки, засвідчують пасивність в історії письменства і не виходять за рамки 
другорядних, хоч якими б цінними властивостями вони не володіли та якими б перспективами не при-
ваблювали. Зрозуміти таку нерівномірну запотребуваність різних жанрів непросто. Прийнамні, без осми-
слення якихось глибших закономірностей, які дають ключ до розуміння не лише ролі окремих жанрів, а 
й загальнолітературних тенденцій.  

Відтак дослідження діахронної функціональності окремого жанру може привести нас до висновків 
куди глибших, аніж часткові зауваження про природу побутування цього жанру. Надто – в тих випадках, 
коли йдеться про жанри невипадкові, провідні, дискурсивні. 

При досить багато представленій шкалі комічних жанрових модифікацій в українській літературі зве-
ртає на себе увагу  відносна незреалізованість трагедії. Трагедія – цей найскладніший і найважчий дра-
матургічний жанр – протягом багатьох часів лишалася мало розвиненою, рудиментарною в нашому наці-
ональному письменстві. Ця риса послідовно простежується у тривалому історичному часі та впевнює у її 
невипадковості, в заданій тенденційності.  

Питання дефіциту трагедії і – ширше кажучи – модусу трагічного в українській літературі тим більше 
варте уваги, що у класичній поетиці ця художня форма корелює із найвишуканішою літературною майс-
терністю. Ідея про переваги трагедії над іншими формами була обґрунтована ще Арістотелем. Він дово-
див, що трагедія “значніша і достойніша” за інші роди поезії [1:28], а в кінці знаменитої праці навіть по-
ставив її вище за епопею [1:70].  Між тим, в українському письменстві ані трагедія, ані епопея не розви-
нулися повною мірою, їх історичне становлення (зокрема, у плані стилю, відповідної “високої” мови, 
якої вони неодмінно потребують) завше натикалося не вагомі перешкоди. Оцінюючи проблему в кон-
тексті нашої літератури, слід говорити про цілий комплекс факторів, що пов’язані з глибинними законо-
мірностями національної культури в цілому. 

Таким чином, проблема трагедії означується в широкому контексті не лише як проблема генологічна 
(недорозвиненість окремого жанру) чи історико-літературна (дефіцит осягнення трагічного в межах 
певних культурних епох). Вона виявляється значно ширшою та масштабнішою, оскільки неспроможність 
трагедії взагалі засвідчує приховану із поверхового погляду внутрішню ураженість нашої національної 
літератури, її неготовність утримуватися на високих реґістрах естетичного мислення, які неодмінно ко-
релюють із модусом трагічного. Мимоволі напрошується аналогія із тезою Дмитра Чижевського про 
“неповну” літературу, незважаючи на численні ініціативи заповнити лакуни [2:458]. 

Між тим, спроби трагедії чинилися українськими письменниками неодноразово. Проте їх аналіз свід-
чить, що з тих або інших причин такі спроби були непослідовними, суперечливими, половинчастими. Це, 
вочевидь, мало свої передумови з обох сторін літературного життя: і з боку письменника, який не мав 
спроможності створити по-справжньому трагічну драму, і з боку реципієнта, який не потребував чи не 
сприймав трагізму, а тяжів більшою мірою до драматургії розважально-викривального та соціально-
побутового характеру. До жанрової моделі трагедії уперше звернувся Феофан Прокопович у драмі “Вла-
димир”. Наступним кроком була трагедія романтичної літератури, оприявлена у драмах Миколи Косто-
марова. У руслі реалізму художнє втілення трагедії стало можливим у п’єсі “Сава Чалий” Івана Карпен-
ка-Карого. Однак ці та подібні твори реалізували трагічний пафос задуму лише частково. На те складало-
ся кілька причин. Першою можна вважати невиробленість художньої мови трагедії, а врешті – високого 
стилю в нашій літературі. Це провокувало недокрівність власне художнього осмислення категорії трагіч-
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ного. Відсутність в естетичному арсеналі наших письменників відповідних кодів, із допомогою яких ма-
теріалізується трагічне, щоразу виштовхувало спроби трагедії поза марґінеси літературного життя в сенсі 
дискурсу, тобто активного тривання, запотребуваності тих або інших жанрів. 

Навряд чи можна було б нарікати на брак трагічного в сюжетах чи образах нашої літератури. Ідеться, 
проте, про вибіркову, неповну, спотворену його репрезентацію. 

У зв’язку із цим не можна оминути аспекту національно-ментальнісного сприйняття трагічного. Він 
настільки важливий, що мав би бути одним із ключових арґументів нашої проблеми. Ідеться про те, що 
українська ментальність не схильна до естетизації трагічного. Попри те, що трагедій і в минувшині 
України, і в її культурі не бракувало, вони або не акцентувалися літературою, або зводилися у її естетич-
ній проекції до спрощених епічних чи комічних наративів. Цю властивість проникливо спостеріг свого 
часу Євген Маланюк. Він писав: “Українській душі бракує почуття трагічного, не вважаючи на всю 
об’єктивну трагічність  української історії. Найбільшу трагедію українець спростить, сплощить і зведе до 
степеня “кумедії”[3:13]. 

Це – власне ментальнісний чинник. Можна означити також похідний від нього – чинник літературно-
го канону і його тяжіння. Слід ураховувати, що в новій українській літературі трагічне принаймні від 
Котляревського стійко витіснялося комічним та сентиментально-мелодраматичним. “Енеїда”, а слідом за 
нею котляревщина надовго утвердили в нашому письменстві домінантні позиції бурлескування, “низько-
го” стилю. Так, Д.Чижевський відзначав “небезпеку травестійної традиції” не тільки для ХІХ, а й для ХХ 
століття [2:353]. Еволюція модусу комічного в реалізмі засвідчує його перевтілення в соціальну сатиру. 
Досить характерною із цього погляду є драматургія театру корифеїв: на тлі численних  соціальних та 
соціально-побутових комедій, водевілів тощо трапляються лише поодинокі спроби трагедії, вони є хіба 
тим винятком, котрий має підтверджувати правило. 

Часи розквіту народницької реалістично-побутової драми, зрештою, й не могли дати нашій літературі 
справжньої трагедії. Адже в такій драмі основна увага зосереджувалася на побутовому, соціальному пла-
нах, а не на самовідчутті героя, його екзистенційній приреченості, роздвоєності поміж волею та рокова-
ністю долі. Відтак модус трагічного звужувався до суспільно-побутової детермінативності долі і нещасть 
героїв, натомість загальна, родова сутність проблеми фатуму залишалася неосягненою. 

Умови для реалізації жанрового модусу трагедії складаються лише на переломі ХІХ-ХХ віків, у добу 
обнадійливої зміни естетичних орієнтацій та переходу від побутописання й натуралізму до модерністич-
ної естетики з характерними для неї темами та мотивами самотності, обраності, конфлікту ідеалу й реа-
льності, розчарованості суспільною практикою та втечі в ірреальне, у містику, в міф. Можна стверджува-
ти загальну закономірність: нові естетичні тенденції сприяють утіленню модусу трагічного. Адже літера-
турна творчість упритул підступає до проблем філософського, екзистенційного порядку. 

Окремо випадає відзначити пошуки стилю. Ще в 70-90-х роках ХІХ століття символісти, а слідом за 
ними декаденти й імпресіоністи заклали засади переосмислення художньої мови. Утверджувана ними 
парадигма  наративу передбачала звільнення від загальників та проникнення углиб людської душі, по-
шук на межі допустимого в мистецтві, а то й за межею його (психічні відхилення, хвороби, аномалії, со-
ціальне дно, богемність, циганерія тощо). Так, Ш.Бодлер вважав вартими естетизації будь-які людські 
пристрасті, принципово відстоював потребу розширення сфери зображення мистецтва, звільнення її від 
шаблону та формалізму [4:127, 137, 138]. Так вироблявся дуже вартісний досвід для подолання канону 
комічного, для ствердження в естетиці нового часу трагічного світовідчуття. 

Коли оглянути під цим кутом зору весь масив української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст., то 
стає очевидним: найбільша заслуга у становленні трагедії належить Лесі Українці. Конкретніше це сто-
сується Лесиної поетичної драматургії. Правда, в її поезії також можна знайти трагізм особливого, сказа-
ти б, драматичного штибу. Проте повновартісно, ґрунтовно він втілився у драмах, де характери героїв 
розкривалися на тлі тривалої, багатоступеневої дії. 

Власне, поетеса не називала своїх драм трагедіями. Проте трагічне начало в них становить важливий 
чинник художнього задуму, а нерідко стає чинником домінантним. Часто воно, вдало й глибоко втілене, 
виявляє філософський, загальний, родовий, уселюдський, інтертекстуальний пласт творчості Лесі Украї-
нки. 

Дослідники традиційно вказують на межу віків [5:375] як програмний вододіл Лесиної творчості. Ці-
каво, власне, не те, що поетеса остаточно обирає драматургічні форми (це лише зовнішній вияв цікавого 
процесу внутрішнього розвитку творчої особистості), а те, що мислення в категоріях драми оформлюєть-
ся в її індивідуальний стиль. Такий вибір був свідомою позицією. Адже саме на зламі віків поезія Лесі 
Українки набула нової якості і не містила ознак творчої вичерпаності, швидше, навпаки, своїм відчайним 
оптимізмом прозраджувала силу, а не слабкість. До того ж, не можемо не враховувати, що в тогочасного 
українського читача поезія мала значно більший успіх, аніж велика проза чи драма. На межі століть по-
етичні твори Лесі Українки змушують говорити про них критиків і читачів: це збірки “Думи і мрії” 
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(Львів, 1899) та “Відгуки” (Чернівці, 1902). Палко привітав цю поезію Іван Франко, найавторитетніший 
критик і літературний діяч тієї доби. Його оцінки надто любили і досі люблять у нас цитувати, останннім 
часом – критично, з приводу “одинокого мужчини на всю новочасну соборну Україну”, як було названо 
Лесю Українку, щоб підкреслити мужню, енерґійну домінінту її лірики.  

Таким чином, важко спостерегти якісь радикальні причини, що спонукали б “перевербуванню” Лесі 
Українки з поезії у драму. Очевидно, ці причини виникали з логіки еволюції її творчої особистості, яка в 
цей час уже виразно демонструє певну автономність у принципах та засадах художнього письма. При-
наймні, в цьому випадку схвальні і патетичні оцінки критики аж ніяк не завадили Лесі Українці занедба-
ти свою ліричну музу. Мабуть, так само й вагу Франкової оцінки не варто перебільшувати, як це роблять 
літературознавці-феміністки (С.Павличко, В.Агеєєва, Н.Зборовська): вона характерна передусім як реце-
пція Лесиної творчості, яка хіба що зі зворотнім ефектом вплинула на вибір подальшого творчого шляху, 
тобто на принципову відмову від  народницько-громадського пафосу.  

Межа поміж лірикою і драмою не була різкою, радикальною. Багато віршів названих вище збірок 
прозраджували драматичні конфлікти і драматичну напругу пристрастей. Характерна й така деталь. У 
виданні “Відгуків” Леся Українка зважилася поряд із поетичними творами подати драматичну поему 
“Одержима”, написану на початку 1901 року. Тобто, вона свідомо відкривала перед читачем себе як дра-
матурга, не пориваючи з образом поета,  засвідчувала потребу поєднання двох іпостатей, їх суголосність 
на новому рівні художнього письма, визрівання якого вже відчувала в собі. 

Класична Лесина трагедія твориться в період 1907-1912 років (“Кассандра”, “У пущі”, “Камінний го-
сподар”,“Лісова пісня”). Це час, коли були втілені в життя провідні драматичні проекти, час, який знаме-
нує вершину творчої майстерності письменниці. Та при більш уважному погляді його межі доведеться 
дещо розширити, визнавши також певний попередній етап, протягом якого Леся Українка осмислювала 
естетику трагічного, шукала властивих художніх засобів утілення трагедії. Значення цього етапу також 
непроминальне в еволюції жанру. 

Мова, власне, про добу від 1896 до 1907 року. Перша дата  пов’язана з написанням “Блакитної троян-
ди”, дебютної Лесиної драми, в якій, проте, оприявнився трагічний у сутності конфлікт. Але не тільки. 
Саме в цей час було задумано драму про скульптора Річарда Айрона, а перші начерки її з’явилися 1897 
року [6:5:301]. Так само давніше виник задум “Кассандри”: перша згадка про цей твір трапляється у лис-
ті до Ольги Кобилянської від 14.III.1903 року i дає зрозуміти, що поетеса не від учора взялася за тему, що 
характер героїні вже досить добре, філігранно осмислений. Так само й Климент Квітка свідчив, що про-
тотекст драми був створений не 1907 року, а “кілька літ перед тим”[7 :240]. Можна здогадуватись, що 
аналогічним чином реалізувалися ідеї інших Лесиних трагедій: вони не поставали одразу, а потребували 
тривалого осмислення, визрівання, вирафіновування. Це цілком узгоджується із родовими вимогами тра-
гедії як найвищого та найдосконалішого літературного жанру, який потребує не лише таланту, а й уміння 
концептуалізувати задум у регістрі трагічного. 

Евентуально, модус трагічного у творчості Лесі Українки кінця ХІХ та перших років ХХ століття ще 
не був репрезентований настільки потужно, що можна було б говорити про постання трагедійного жанру, 
попри безумовно трагічні мотиви Лесиних драматичних поем цієї доби. Жанр драматичної поеми та дра-
матичного етюда проявлював трагічне як зародок більшого і глибшого сюжету. У таких творах (“Одер-
жима”, “Вавилонський полон”, “На руїнах”) дія не має принципового значення; за цією ознакою вони 
більше статичні, ніж динамічні. Зате основна авторська увага кладеться на дві речі: характери персона-
жів та загальний стан, обставини, в яких вони діють. Щодо першого слід зауважити, що Лесині характе-
ри – то її програмні моделі персонажів, “ходячі ідеї”, як іноді висловлювалися критики. Трагізм героїв 
зумовлюється від початку закладеним конфліктом між особливим призначенням, надзвичайними здібно-
стями та неможливістю реалізувати особистісний потенціал: Міріам – екзальтовано-бунтівлива, Елеазар 
– елітний співець, Тірца – пророчиця. Обставини їх дії створюють враження драматичної невідповіднос-
ті, якій залишається тільки розвиток у трагічну розв’язку. Щоправда, для повноцінної трагедії тут іще 
бракує простору, розвитку, дійства. Слабкість дії авторка приховувала за жанровими ознаками драмати-
чної поеми, в якій повнозначним лишається лірико-наративний чинник. 

Інша справа – драми 1907-1912 років. У них письменниця дбала про належну організацію дії, усвідо-
млюючи це як вимогу цільної трагедії. Скажімо, “Кассандра” будується з низки мізансцен, кожна з яких 
розвиває й поглиблює враження безвиході та приреченості; сцени драматичної поеми поступово дезаву-
юють останні ілюзії Кассандри і виявляють відчайдушну безнадійність її бунту. Подібна архітектоніка 
характерна і для “Камінного господаря”: трагічна маска Дон-Жуана відкривається як зворотна проекція 
легковажно-грайливого образу коханця. Наповненість простору й часу дії дає ефект повноцінності траге-
дії, глибини переживання, без якої неможливий був би катарсис.  
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У зрілій творчості Леся Українка, отже, наближається до еталону класичної трагедії. Домінантою тут 
стає дія, а не характери. Дія оприявнює глибину трагічного. Між іншим, саме в дії, а не в характерах чи, 
тим більше, видовищності, Арістотель вбачав мету трагедії [ 1: 30, 31, 32, 33]. 

На який досвід спиралася Леся Українка у творенні жанру трагедії? Питання це видається дуже важ-
ливим, оскільки досвіду вітчизняної літератури в цьому випадку було явно замало, лише із ним письмен-
ниця не могла б вирватися з порочного кола недокрівності трагічного своїх попередників у національно-
му письменстві. Тим часом уже в ранніх творах Лесі Українки відчитується прагнення осмислювати тра-
гічне, вдаючись до світових тем та мотивів і моделюючи вироблені іншими літературами відповідні за-
соби трагічного. Добре, класичного взорування літературне навчання тут, очевидно, пішло на користь 
молодій авторці, дало їй сили вдатися до таких пластів мистецької метамови, до яких її попередники й 
нерідко сучасними боялися підступатися. 

Таким чином, в осмисленні трагічного Леся Українка зверталася передусім до традиції класичних та 
західних літератур. Особливе місце  належить відтак урокам античної трагедії, яка виявилася в постанов-
ці глобальної проблеми людського буття, незахищеності людини від сліпого фатуму дуже співзвучною 
вимогам часу fin de siиcle. Доречно зауважити, що назагал література раннього модернізму багато черпає 
з античної драми, вдаючись до її “перечитування”. У рамках цієї традиції випадає оцінити “неокласи-
цизм” Лесі Українки. 

Прикладом трагедії, модельованої за кращими античними взірцями, є “Кассандра”. Стилізація в темі 
тут вдало поєднується із жанровою стилізацією. Провідні теми “Кассандри” розвиваються у площині 
трагічного. Як стверджував В.Петров, це “історіософічна тема “загибелі Трої” та “гносеологічна тема 
“пізнання”, “правди”, “пророцтва”, “пізнаного майбутнього” [8:61]. Це поєднання фаустівської теми 
знання із прометеєвською темою покари за бунт, страждання стає органічною дихотомією. В обох випа-
дках  трагізм виявляється внутрішньою сутністю зовні героїчної оболонки. Та саме в трагічному 
реалізується властивий зміст кожної із цих глобальних тем. Справжнє пізнання обертається драматичним 
і трагічним актом життєствердження людини. Розгортається у трагедію й бунт-кара-покута, спровоковані 
волею Кассандри до вираження власної ідентичності, попри все, незалежно від наслідків. 

Категорії трагічного у драмах Лесі Українки належить осібне місце. І хоча трагізм не є абсолютно пе-
реважаючим чинником, проте він нерідко просочує усю сценічну дію, наближаючи власне драму до тра-
гедії. Таке враження виникає у “Кассандрі”, “Боярині”, “Одержимій”, “Вавилонському полоні”. Модус 
драматичного стремить до трагізму не в сенсі скерованості до розв’язки, а через відкриття глибинної сут-
ності життя, яка несе на собі печать трагедії. 

А “Лісова пісня”? Унікальність цієї драми, власне, полягає в органічному поєднанні трагізму та рома-
нтики, у винятковій взаємопроникності трагічного, патетичного (героїчного) та комічного. В такий спо-
сіб Леся Українка уникнула площинності  та епічної монотонності трагедії, зумівши поєднати непоєдну-
ване, втілити амбівалентність людських духу і душі  в буттєвому соціумі. 

Складність становлення трагічного в тому, що воно, власне кажучи, не могло бути запозиченим. За-
позичення тут можуть виконувати лише допоміжну роль, допомагати кшталтуванню специфічно націо-
нальних засад трагічного. Адже система засобів, з допомогою яких виражається трагічне, є національ-
ною, вона залежить не лише від виробленості художньо-образної мови, але й від особливостей націона-
льної ментальності, відчуття світу та буття. Тим-то були приречені на невдачу ті літературні проекти, які 
базувалися на формальному перенесенні на національний ґрунт світових (переважно класичних) трагіч-
них сюжетів, тобто твори Миколи Костомарова, Людмили Старицької-Черняхівської тощо. 

Незамінність саме національного досвіду, національної практики для вироблення канону трагедії в лі-
тературі оприявнюється передусім на рівні рецепції. Трагедія мусить стати камертоном відповідних від-
чуттів та переживань конкретного реципієнта. Тільки акт її рецепції конституалізує трагедію як повно-
цінний літературний жанр. До речі, подібна ситуація неспіввідносності склалася на межі  ХІХ-ХХ сто-
літь у багатьох літературах. Ранній модернізм, котрий назагал “виріс” із ситуації культурної кризи, мора-
льно-психологічного дискомфорту, колапсу вартостей, означив як принципово важливе осмислення тра-
гічних тем та образів. Натомість у царині рецепції трагічне найчастіше зазнавало естетичних аберацій. 
Публіка не мала ані досвіду, ані традиції, що уможливили б повноцінне сприйняття трагічного. Відчува-
вся розрив між національно-традиційним культурним досвідом, з одного боку, та експериментаторським 
художнім дослідженням трагічного, з іншого. Саме про це писав М.Волошин, спостерігаючи за непрос-
тими потугами трагедії в російській літературі “срібного віку”: “Вироблених західним театром форм бу-
ло достатньо для російської комедії. Натомість форми трагедії можуть виникнути тільки із органічного 
розвитку театру”[9:183]. 

Щодо театру Лесі Українки ця думка слушна не меншою мірою. Осмислюючи неуспіх її драм, перед-
усім звернемо увагу на неготовність тогочасного українського театру і його глядача до власне трагедії, 
відсутність літературно-естетичного ґрунту сприйняття трагічного.  



Вісник Житомирського педагогічного університету.Випуск 7. Філологічні науки  

116 

Що означує модус трагічного в Лесиних драмах, якщо співвіднести їх з класичною трагедією? Типова 
трагедійна ситуація виявляє проблему особи і вищих сил, волі й рокованості, порядку і хаосу. Протягом 
драматичної дії з’ясовується, що, окрім самої людини і вищого закону, вищого порядку над нею, існують 
сили непроґнозовані, “сліпі”, руйнівні, котрі унеможливлюють нетрагічну розв’язку людського буття та 
змагання. Така класична ситуація загалом поширюється на драми Лесі Українки. Проте якщо в античних 
авторів герой змушений був підкоритися рокові, фатуму, хаосові, то Лесині персонажі бувають сильні-
шими й активнішими. Відповідно, трагізм їх ситуації зростає: чим більшою силою гармонізувати життя 
вони володіють, тим драматичнішим є їх зудар із фатумом. 

До речі, в трактуванні трагічного Леся Українка ближча до класичної традиції, ніж до модернізму. У 
модерністичному мистецтві трагізм виникає з індивідуалістичного бунту проти загалу, суспільства, на-
товпу, увага художника зосереджується на неможливості індивідуальної свободи, індивідуальної інтен-
ції. В індивідуалізмі ж прочитується, через нього оприявнюється одвічний бунт людини.  

Не так у Лесі Українки. Її герої змагаються, цілком свідомі загального  обов’язку: морально-етичного 
(Міріам з “Одержимої”, Раб-неофіт, “У катакомбах”), національного (Оксана в “Боярині”), творчості-
покликання (Річард Айрон, “У пущі”, Елеазар з “Вавилонського полону”), хоч, звісно, не можна скидати 
з рахунку їх яскраво виражену особистісно-персоналістичну природу. У плані їх благородного, морально 
свідомого виклику силам хаосу вони близькі до героїв класичної трагедії. Так, О.Лосєв, досліджуючи 
давньогрецьку трагедію, визначав у ній “таку життєву ситуацію, яка створюється завдяки неможливості 
тих або інших надособистих сил реалізуватись у людському житті без суттєвої катастрофи” [10:183]. 

Нарешті, діалектика трагедії проявляється в її життєстверджуючій наснаженості. Сила такої драми – 
не в трагічності, а в трагічному оптимізмі. Повноцінна трагедія засновується на змаганні людини з хао-
сом, що передбачає рівновеликість обох чинників: страшні й могутні сили фатуму, але й людина виявляє 
могутню волю та одважно бунтує проти стихії. Відтак цей змаг засвідчує торжество особистості, яка ки-
дає виклик долі.  

Повною мірою ця властивість трагічного характерна для Лесиної “Лісової пісні”. Життєствердний ха-
рактер трагічного у драмі-феєрії оприявнюється через означення трагічних суперечностей, у контексті 
яких розвивається дія. Отже, трагедія локалізується не у розв’язці драми, вона супроводжує дію й вини-
кає з неї. Людське життя виявляється втягнутим у трагедію –  кохання Мавки й Лукаша, смерть дядька 
Лева та розладнання стосунків із Лісом, марна спроба Мавки примирити два ворожі світи, стосунки в 
родині Лукаша тощо. Разом із трагічністю буття Леся Українка суґестіює оптимізм свідомого вибору, 
жертви, і цей оптимізм стає можливим і неповторно-характерним саме  завдяки постійній ситуації пере-
живання трагедії. Подібний ефект зауважував О.Лосєв у Гомера, коли “трагізм дивовижним чином ото-
тожнюється … з повнокровним життєствердженням, з глибокою любов’ю до життя, з невтомною бадьо-
рістю та оптимізмом” [10:197].   

“Лісову пісню” випадає вважати пуантом, апогеєм Лесиного осмислення трагічного. Ця драма поста-
ла на трагедійному досвіді попередніх текстів, оприявнивши той досвід у філософській  рефлексії, в мо-
делюванні постійної включеності сильної особистості в ареал трагічного світовідчуття. Тут діалектика 
трагізму виявляється особливо яскраво і переконливо. Трагічний оптимізм же є характерною ознакою, 
квінтесенцією усього твору, а не лише фіналу чи окремих епізодів. 

Творчий досвід Лесі Українки в утвердженні трагедії на національному ґрунті має надзвичайно важ-
ливе значення. По-перше, він демонструє поворотний пункт в історії української літератури, засвідчений 
принциповим, концептуальним осягненням “повноти” національного письменства (у сенсі 
Д.Чижевського). По-друге, цей досвід поширює свою актуальність на всю нашу літературу кінця ХІХ – 
початку ХХ століть, виразно позначається на кшталтуванні інших драматичних і недраматичних жанрів, 
на становленні стилів, виробленні нової естетичної мови доби модерну. По-третє, Лесині трагедії мали 
далекосяжний вплив на драму 1920-30-х років  (М.Куліш, І.Кочерга) та наступних часів. По-четверте, це 
була жива, ефективна інтеґрація у світову культурну традицію, зокрема класичної трагедії, актуальна тим 
більше, що український театр протягом тривалого часу лишався ізольованим від цієї традиції. По-п’яте, 
відкриття Лесею Українкою глибин трагічного засвідчило освоєння нового естетичного пласту, доти не-
запотребуваного в національному мистецтві. Ідеться про осягнення глибокого переживання буття, яке 
неодмінно породжує рефлексію трагічного. Недаремно О.Лосєв розумів життя особистості і її найвище 
вираження – пізнання – як трагедію [11:256]. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.  Аристостель. Поэтика. Риторика. – СПб: Азбука, 2000. –348 c. 
2.  Чижевський Дмитро. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). – Терно-

піль: МПП “Презент”, ТОВ “Феміна”, 1994. – 480 c. 



Поліщук Я.О. Контекст традиції і трагедійний  жанр Лесі Українки 

117 

3.  Маланюк Євген. Книга спостережень. Фрагменти. - К.: Атіка, 1995. – 236 с. 
4.  Бодлер Ш. Об искуссстве. Пер. с фр.- М.: Искусство, 1986. – 138 с.  
5.  Точніше, 1901-1902 роки, за М.Зеровим, який аналізує різні періодизації Лесиної творчості, але 

віддає перевагу саме цій. Див.: Леся Українка // Зеров М. Твори:У 2 т. – Т. 2. – К.: Дніпро, 1990. – 435 с.  
6.  Українка Леся. Зібрання творів: У 12 т. – Т. 5. - К.: Наукова думка, 1976. – 331 с. 
7.  Спогади про Лесю Українку. – К.: Дніпро, 1971. – 483 c. 
8.  Петров Віктор. Драматична поема Лесі Українки  “Кассандра” // Вісник АР УРСР. – 1991.– № 2. 

– С. 61. 
9.  Волошин Максимилиан.Лики творчества. 2-е изд.. стереотип. – Л.: Наука, 1989.–363 с.  
10.  Лосев А.Ф. Гомер.– М.: Учпедгиз, 1960.– 1960.– 183 с. 
11.  Лосев А.Ф. Дерзание духа.– М.: Политиздат, 1988.– 256 с. 
 

Матеріал надійшов до редакції 16.11.2000 р. 

Полищук Я.А. Контекст традиции и жанр трагедии Леси Украинки. 

В статье анализируется творческий опыт Леси Украинки в жанре трагедии в контексте украинской и 
мировой литературной традиции. Автор доказывает особую ценность этого опыта для национальной 
культуры, а также констатирует созвучность эстетических поисков Леси Украинки ключевым прин-

ципам античной трагедии и тенденциям раннего модернизма. 

Polishchuk Ya. A. Context of Tradition  and Genre of Tragedy in the Works of Lesya Ukra їnka. 

The article dwells upon Lesya Ukraїnka’s creative experience in the genre of tragedy in the context of Ukrainian 
and World literary. The author proves  its special value for our national culture.  The consonance of Lesya 

Ukraїnka’s aesthetical experiments  to the principles of antique tragedy and to the tendencies of early 
Modernism have been claimed. 
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СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ОСОБИ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(спроба дискурсивного підходу) 

У статті розглядаються різні способи найменування особи Ісуса Христа у християнському циклі дра-
матичних поем Лесі Українки.  

Різні найменування одного й того ж об’єкта дійсності закладені у можливості відмінного його позна-
чення, “що є наслідком численних суджень, які можуть бути сформульовані про один і той же об’єкт 
(особу чи предмет)” [1:307]. Кожен письменник, публіцист чи журналіст залежно від задуму, від кон-
текстів його втілення так чи інакше вдається до різних способів номінації зображуваної особи (як літера-
турного персонажа чи героя нарису і под.), в міру свого обдарування та володіння багатими ресурсами 
тієї мови, якою він творить. 

Леся Українка належить до тих діячів української літератури, які не просто майстерно володіли рід-
ною мовою, але й які, написавши твори вершинного рівня світової культури, об’єктивно творили мову, 
що прийнято називати літературною. Драматичні поеми християнського циклу, котрі, на жаль, незрідка 
не сприймалися адекватно до авторського замислу, крім того, зазнали ще й вульгарно-атеїстичного тлу-
мачення в радянській історії української літератури. Між тим неослабний інтерес до історії християнства  
у його витоках і до самої особи Ісуса Христа у Лесі Українки зумовлений упертим прагненням, як вона 
формулює в одному з листів до А. Кримського, самій відчути “пахощі” древніх епох, прочитавши і пере-
плавивши у горнилі свого бачення першоджерела, бо на “чужу інтерпретацію вона не могла і не хотіла 
покладатись” [2:395]. Через те і “В катакомбах”, і інші драми циклу писалися “не з маху”, а з деякими 
vollдnfige Studien, як вона зазначає в одному з листів до того ж адресата від 9.02.1906 р. [2: 154]. Саму 
письменницю у первісному християнстві приваблювали переважно жінки - учениці й послідовниці Ісуса, 
зокрема їх щиросердечні почуття, їх милосердя і проповідуване та втілюване життям-діяльністю Христа 
почуття всепрощаючої любові до ближнього. 

Отже, не випадково ядро драм християнської тематики становлять ті твори, у яких Ісус Христос ви-
ступає текстовим чи підтекстовим (частіше) персонажем, тобто його постать дається у сприйнятті людей, 
що його знали (“Одержима”, “На полі крові”, “Йоганна, жінка Христова”). Твори, у яких йдеться про 
становлення гонимого й переслідуваного християнства як релігії у часи Римської імперії, можна віднести 
до периферії циклу за колом порушуваних проблем і мистецького їх розв’язання (“В катакомбах”, “Руфін 
і Прісцілла”, “Адвокат Мартіан”). 

Проте у всіх цих творах особа Спасителя виводиться або як художній персонаж, або як міфологема (з 
чітким акцентом на реальності історичної особи Ісуса). Тому у способах найменування особи Ісуса Хри-
ста відбивається, з одного боку, ставлення інших героїв, їх сприйняття та оцінка Христа як непересічної 
особистості, з другого – особа Спасителя через різні способи його найменування у художньому дискурсі 
подається в історичному контексті, з третього – завдяки різним номінаціям Ісуса Христа можна виявити 
концептуально-естетичне осмислення Боголюдини, Бога-Сина, у художній спадщині Лесі Українки. Крім 
того, за ними можна певною мірою судити про деякі особливості ідіостилю непересічного митця Лесі 
Українки. 

Аналіз функціонуючих у драматичних поемах номінацій Ісуса Христа показує, що структурно вони 
поділяються на: 1) лексичні; 2) синтагматичні; 3) фразові. Перша модель є найбільш компактною (слово), 
однак вона недостатньо гнучка, оскільки майже не містить надлишкової інформації (пресупозитивну не 
враховуємо поки що): учитель, пророк, Месія, промовець, єсей, назорей, тесля, Христос, Бог, світло, 
слово. Синтагматична модель достатньо гнучка і має й поза текстом надлишкову інформацію: син Бо-
жий, назаретський тесля, син теслі, великий чоловік, цар голоті, юдейський цар, світоч моїх очей, Гос-
подь Христос, Його син Ісус із Назарету, облесливий пророк (вживаються й інші епітети). У дискурсі ця 
модель розкриває закладені мовою глибокі потенційні можливості. 

Максимальні ступінь гнучкості та свободу мовленнєвої реалізації має, безперечно, фразова модель, 
або запозичена Лесею із євангеличних чи інших давніх текстів, або стилізована під них. Йдеться про 
складнопідрядне нерозчленоване речення, здебільшого займенниково-ототожнювальне: Той, хто всіх 
любив і всім прощав; Той, про кого за життя так мало дбали; Той, що недавно розп’яли («Одержима”); 
Такий, як всі; Отой, що ти продав (“На полі крові”), Той, хто прийняв за всіх нас муки хресні (“В ката-
комбах”). Напівпредикативні конструкції є поодинокими і зафіксовані лише в першому творі циклу – 
“Одержимій”: Він, зраджений землею й небом. 

При використанні усіх структурних типів найменувань Ісуса Христа на етапі вибору того чи іншого 
імені Леся Українка намагається дотримуватися сформульованого О.Ф. Лосєвим естетико-філософського 
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принципу: “… Творення відбувається шляхом називання імен, “словом” і словами. Назвати – для сутнос-
ті значить створити” [3: 227]. 

Таким чином, ім’я як розумово-тріадична енергія є міфологемою, а сам “міф є ім’я, розгорнуте в на-
прямку смислу й ідеї” [3: 232]. Леся Українка, геніальний художник-мислитель, це відчуває, і тому в до-
борі імені, слова у вершинних творах вона винятково строга й точна. У неї слово-мова як художня форма 
є, користуючись висловом цитованого вже філософа, “оновлюваною (і, таким чином, посталою), тобто 
енергійно-рухливою інакшістю смислової предметності, або смисловою предметністю, даною як своя 
власна енергійно-рухлива інакшість” [4: 54]. Сказане повною мірою стосується добору імені Ісуса Хрис-
та у всіх без винятку драмах християнської тематики, починаючи із ранньої і не зовсім досконалої “Оде-
ржимої”. 

З точки зору мови-мовлення використовувані в драмах номінації Ісуса Христа, як узуальні, так і ока-
зіональні, перебувають у відношеннях співвідносності, інакше кажучи, мово-мовленнєвої синонімії. За 
характером внутрішньої форми (усі найменування її мають, причому максимально глибоку й містку, з 
високим рівнем інтенсіоналу) всі номінації особи Христа є прямими або непрямими, з переважанням 
останніх (Вчитель, пророк, Месія, слово, світло, цар голоті, юдейський цар і под.). Сам вибір імені зале-
жить від того, який персонаж і за яких обставин вдається до найменування Ісуса. Для Лесі Українки ж 
земне життя його не є легендою-вимислом, а безперечним історичним фактом, адже не раз вона вдава-
лась, беручись до написання драми, до численних історичних студій, більшість першоджерел Леся чита-
ла в оригіналі або ж давньому перекладі, у тому числі, очевидно, й Флавія, котрого не міг обминути жо-
ден порядний історик чи культуролог усіх часів і народів. У 18-й книзі “Иудейських древностей”, де 
йдеться про події в Іудеї за земного життя Ісуса, Й. Флавій пише: “Близько цього часу жив Ісус, людина 
мудра, якщо її взагалі можна назвати людиною. Він здійснив чудесні діяння і став наставником тих лю-
дей, які охоче сприймали істину. Він привабив багатьох іудеїв та елінів. То був Христос [5: 439]. 

Різні найменування Ісуса в художньому дискурсі Лесі Українки дво- або навіть трипланові: 1) це засіб 
характеристики-оцінки і сприйняття тим чи іншим персонажем (здебільшого художнім героєм, а не істо-
ричною особою) особи Ісуса у конкретно-історичному вимірі, тобто контексті епохи (між Месія, про-
рок, Учитель, юдейський цар і под. є істотна відмінність); 2) це засіб самохарактеристики і самороз-
криття літературного героя (звернення одержимої Міріам до Ісуса переважно як Месіє-Месія само по 
собі показове для передачі образу екзальтованої фанатички – художнього узагальнення більшості учнів, а 
особливо учениць, які супроводжували Ісуса у його походах по Галілеї та Іудеї; 3) це один із потужних 
засобів концептуально-естетичного розв’язання того чи іншого замислу у кожній драматичній поемі і 
водночас один із показників етапу осмислення проблеми християнства і релігії в цілому та ряду дотич-
них до неї проблем самою авторкою – Лесею Українкою. 

Найбільш показовими у цьому аспекті є три твори письменниці – “Одержима”, “На полі крові” та “В 
катакомбах”. Розглянемо кожен з них хоча б зарисово з погляду різних способів номінації особи Ісуса. 

Почнемо з того, що саме ім’я Богоявленого Сина, про прихід якого на Землю сповіщено було ще у 
Ветхому Завіті в книзі пророка Ісайї [6: 814–868], було дане не батьківською, а Господнею волею: Ісус – 
давньоєвр. Ієгошуа, Єшиє і означає  “Бог спасе” [7: 40, 472]. Ісус – це Спаситель, Спас. 

Наголосимо і повторимо, що для Лесі Українки звернення до постаті Ісуса аж ніяк не випадкове: вона 
намагається збагнути сама, осмислити і подати в притаманній їй блискучій художній формі, очистивши (і 
не лише для себе!) від буквально-фарисейського, якоюсь мірою талмудичного тлумачення, подати есте-
тично саме призначення Спасителя, віднайти істинний Божий Промисел, розкрити сутність проповіду-
ваного Ісусом вчення-діяльності, основна підвалина якого “Возлюби ближнього свого, як самого себе”. 
У цьому плані всі християнські драми – спроба і різні етапи проникнення у сутність Божого Промислу – 
життя–смерти–Воскресіння Ісуса. Звернемось до найбільш вдалих, як на наш погляд, спроб чи певною 
мірою як етапних, показових. 

“Одержима”. Хронологічно ця драма була першою у християнському циклі (1902 р.). Леся Українка 
написала її протягом однієї ночі біля ліжка вмираючого С.К. Менжинського. Пізніше у листі до 
І.Я. Франка вона сама так визначила свій стан: “ … Я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго 
жити, коли вже жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене 
хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: J’en ai fait un drame” (фр. “Я з 
того створила драму”) [2:3:381]. 

Основні персонажі драми Месія та Міріам, одна з учениць Ісуса, сліпо і безтямно в нього закохана. 
Дія відбувається напередодні і під час ув’язнення-страти Ісуса та звістки (від іншої учениці Йоганни) про 
його Воскресіння. Це не стільки дія, скільки діалог між Учителем та Міріам (І, ІІ дії), монологи Міріам 
(кінець ІІ та вся ІІІ дія), полілог з представниками влади та людьми з натовпу у день Воскресіння (IV 
дія). Для фанатичної Міріам основне ім’я Ісуса – Месія, рідше Учитель, Божий син, у стані хворобливої 
екзальтації вона вдається до метафоричних перифразів, однослівних (“Я вірю, що ти слово  …, що ти 
світло”) чи описових (“Учителю! Єдиний! О світочу моїх очей! ”). У ІІІ дії (Голгофа) використовуються 
займенник він у його граматичних формах та займенниково-ототожнювальні  СПР на зразок Той, Хто 
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всіх любив і всім прощав, лише зрідка – Месія, син Божий. У IV дії Міріам гине, засипана градом камін-
ня, проклинаючи всіх і вся зі словами, які вказують на афективний стан дівчини і пояснюють причини 
нерозуміння сутності вчення Месії і сутності його Воскресіння: Месіє! Коли ти пролив за мене … / хоч 
краплю крові дарма … я тепер / за Тебе віддаю … життя … і кров … / і душу … все даремне! … не за 
щастя … / не за небесне царство … ні … з любові! ”. 

Образ Міріам психологічно доволі переконливий: це земна жінка, яка не здатна любити всіх, бо лю-
бить (без взаємності) одного і життя своє віддає за нього ж. Решту, тих, хто відвернувся, не підтримав, 
зрадив, хто послав на смерть, – решту вона проклинає, не розрізняючи друзів і ворогів, тому (цілком ло-
гічно) гине, бо, як сказав Месія у відповідь на одне з її проклять: “Не проклинай, вертається прокляття 
/ на того, хто сказав його (І дія). З одного боку, Міріам – прототип значної частини послідовниць Ісуса, 
що любили його і залишилися вірними, на відміну від переляканих учнів, до кінця. Однак як суто земні 
жінки, як плоть від плоті свого конкретно-історичного та етносоціального оточення вони не могли при-
йняти багатьох його заповідей і, зокрема, головної –“Возлюби”. З другого боку, Міріам – своєрідний 
психологічний прототип самої Лесі, котра, пишучи цю драму, сама переживала чимсь подібну. На відмі-
ну від Міріам, образ Месії досить-таки схематичний і невиразний. Правда, поетеса зуміла вловити і пе-
редати його психологічний стан напередодні відомого йому в деталях відходу: усвідомлення минущості і 
марності зусиль за життя. Як людині, йому все-таки трохи прикро, а може, й боляче … 

Показово, що лише в цьому творі персонаж названий Месією (давньоєвр. машіах – помазаник; Хрис-
тос – по-грецьки те саме). У Біблії перше є ветхо-, а друге – новозавітним іменами Спасителя). Сам Ісус, 
як відомо, категорично забороняв навіть учням називати себе так, можливо, тому що, за Промислом, не 
міг він стати, як того очікували не лише учні та прихильники, а й вся Галілея й немало людей з Іудеї, не 
міг він стати царем Іудеї, не міг коронуватися в Єрусалимі під час Пасхи, не міг перетворити поневолену 
Іудею на Ізраїль – землю обітовану, царство Боже на землі за свого життя. Він мав інше призначення і 
був цілком і завжди свідомий його, тому й не міг. Проте усвідомлення того, що його не розуміють навіть 
апостоли, не приймають через те його добротворчих заповідей, – усвідомлення це, при всій його мужно-
сті та розважливості, певною мірою трагічне. Сказане з болем: “Ні, для тебе / я не Месія. Ти мене не зна-
єш”, - стосується не тільки Міріам. 

Таким чином, усі імена Спасителя у цій драмі відповідають авторському задумові і “працюють” разом 
з іншими мовними засобами на головну її естетично-філософську концепцію. 

“На полі крові”. Поема була опублікована 1910 р. Судячи з чорнових варіантів, Леся Українка упро-
довж довгого часу працювала над нею: скорочувала текст, змінювала кінцівку. Бо саме остаточний текст 
з фінальним висловом-вистрілом прочанина “Тебе убити мало! ”  [2: 5:156] як відповідь на спробу пси-
хологічного виправдання Юди: “Ні, не простив! Я пригадав – він докорив мені”,– видався письменниці 
психологічно логічним епілогом поеми-діалогу (у чернетці Юда завішується). Одне з головних завдань, 
яке ставить перед собою Леся Українка, – не стільки розвінчати зрадника (це зроблено, й не раз, до 
неї;саме ж слово апелятизувалося і стало синонімом до зрадник), скільки дати естетично і психологічно 
переконливу відповідь на запитання: чому Юда, один із 12-ти апостолів, зрадив свого вчителя, чому 
продав його всього за 30 срібляників ворогам? 

Центральний герой драми – Ісус, якого добре знають і пам’ятають обидва текстові персонажі твору – 
прочанин (земляк Ісуса із Назарета) і Юда (іудей із південного міста Керіот  в Іудеї), спочатку він фігу-
рує під іменем чоловік. Навколо постаті Ісуса точиться розмова з неговірким спочатку чоловіком (дія 
відбувається невдовзі по страті Ісуса), у ході якої з’ясовується, що чоловік – той самий Юда. І поле, яке 
він так тяжко обробляє, – те саме, що Юда зміг придбати за виручені гроші (небагато, бо ділянка препо-
гана). Зав’язується суперечка, що переходить у звинувачення-оборону і, зрештою, фінальний вирок про-
чанина. Образ Ісуса подається лише через сприйняття-оцінку обома персонажами: це ілюструють (і дуже 
промовисто!) ті номінації Ісуса, до яких вдаються співрозмовники. Основне, найбільш нейтральне з-
поміж інших ім’я – це Учитель. Для прочанина Ісус – найперше вчитель, можливо, навіть пророк і вза-
галі великий чоловік. Проте він зовсім не Месія і аж ніяк не Божий син, бо прочанин добре знає його 
батьків, отже, це людський син. 

У мовній партії Юди утворюється інший синонімічний ряд: промовець, спочатку солодкоголосий 
(уже потім облудний) – син Божий – Месія. Потрапити у царство Боже, в яке Юда так сліпо, так фана-
тично повірив і яке так хочеться купити для себе, він може в єдиний спосіб: роздавши добро, успадкова-
не і примножене ним, голоті каріотській. Тяжко було зважитись на цей крок, але царство Боже здавало-
ся таким близьким, таким реальним, що снилось і бачилось наяву з Месією на престолі і самим Юдою 
серед наближених, і, звичайно, так хотілось у ньому не просто жити, а й процвітати. Отже, Юда, послу-
хавшись учителя, безоглядно повіривши його словам про царство Боже, таки роздає маєтності і лише 
після цього стає нарешті учнем Ісуса і навіть (велике довір’я!) скарбником громади. Однак досить швид-
ко, опинившись у гурті послідовників (а це переважно рибалки, один митар, решта – взагалі голота, якій, 
звичайно, нічого було втрачати) та учнів Ісуса, Юда розчаровується у своєму вчителеві, котрий із со-
лодкоголосого промовця перетворюється в облудного (такий собі словесний еквілібрист!), із Месії, 
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юдейського царя – в царя голоті. Така діалектика: зачарування, зокрема фанатичне, неминуче призво-
дить до розчарування. Спрацьовує і купецька психологія (такий у Юди доапостольський соціально-
професійний статус), адже купець мусить продати знецінений товар, хоч і дешево, але продати. Виявля-
ється, Учитель – не тільки не Месія, він навіть не збирається, не думає -не гадає стати юдейським ца-
рем (стільки людей на це розраховувало!), тож вимріяна, виплекана надія жити у царстві Божім нереа-
льна (його обманули, і він, досвідчений купець, дав себе обманути – як таке пережити?) – пропала віра, 
як і роздане добро. Тому – логічно – Юда продає Учителя, адже учнівство він купив ціною втрати нажи-
того і ним, і батьками. Отже, зрада Юди, з його точки зору, – крок не просто виправданий, а необхідний, 
умотивований і ходом подій, і його дрібновласницькою психологією. Знецінений товар купець має і му-
сить продати, хоч і за безцінь – за скільки дають. 

Досить слушною виглядає інтерпретація О. Меня: “Ім’я цієї людини стало символом підлості та віро-
ломства. Однак сумнівно, що Христос міг наблизити до себе моральну потвору, етично безнадійну лю-
дину. Драма Юди була пов’язана із  в т р а т о ю  віри в Учителя, розчарування породило в ньому 
почуття озлоблення і штовхнуло на шлях зради. В кожному разі, вважати, що Юда керувався лише жаді-
бністю, – означає неправомірно спрощувати євангельську трагедію” [8:184]. 

Леся Українка пропонує дещо іншу інтерпретацію образу Юди, проте вона також не спрощує Єванге-
ліє й апокрифічні перекази. На її думку, для Юди справжня пекельна кара Божа – прощення Вчителя, 
саме тому він, як утопленик за соломинку, хапається в суперечці з прочанином за пригадані, начебто чуті 
слова Ісуса, сказані ним під час ув’язнення (очевидно, вимисел Юди, скоріше слухова галюцинація): “Ні, 
не простив! Я пригадав – він докорив мені”. Це своєрідне психологічне виправдання, бо сутності пропо-
відуваного Ісусом учення, одна з підвалин якого – акт прощення → милосердя → любови, йому (і чи ли-
ше йому?) не дано зрозуміти. Отже, за інтерпретацією Лесі Українки, прощення Вчителя – більша кара 
для Юди, ніж людський суд і навіть прокляття. 

Обидва антипоти драми – чесний, добропорядний прочанин і безчесний, підступний Юда –однаковою 
мірою не розуміли, не зрозуміли і ніколи не зрозуміють сутності акту прощення, його добротворчої фун-
кції, як не розуміють вони самого Християнського вчення. Проте розіп’ятий-розп’ятий Ісус постає у їх 
пам’яті таким, яким був за життя, – це і є його в о с к р е с і н н я . За тогочасних соціально-
історичних та суб’єктивно-етнопсихологічних обставин воно таке, відповідне до контексту епохи, спів-
звучне з ним. В іншому дискурсі воскресіння набуває і набуде іншого смислу. І цей смисл наблизиться 
чи, може, й буде відповідним до Божого Промислу, якщо окрема людина і людство в цілому с п о -
в і д у в а т и м е  християнські заповіді, тобто керуватиметься цією високогуманною мораллю у 
своєму повсякденному житті-діяльності, у своєму бутті. Оце і буде і с т и н н е  воскресіння. 

Леся Українка прагне осмислити і дати образне естетично-концептуальне розв’язання проблеми зради 
і прощення у цій драмі; саме тому вона, як засвідчує епістолярія, в останньому періоді творчості постій-
но повертається до християнської тематики: її думку, її уяву хвилює історія перших християн, станов-
лення самого християнства як всесвітньої релігії. Номінація Вчитель, основна в поемі, відбиває її зами-
сел – показати сутність проповідуваного і втілюваного Ісусом учення, розкрити комплекс причин, як 
об’єктивних, так і суб’єктивних, неадекватного його сприйняття або ж і нерозуміння, які мали і мають, 
на думку поетеси, фатальні для соціуму наслідки. 

“В катакомбах”. Цю драму Леся Українка написала восени 1905 р., а опублікувала 1906 р. в Полтаві 
(журнал “Рідний край”). Дія відбувається поблизу Рима усередині або в другій половині ІІ ст. н.е. 
[2: 156]. 

Від періоду земного життя Ісуса уже пройшло достатньо часу, аби постать Спасителя міфологізувала-
ся, інакше кажучи, його найменування, канонізовані у євангеличних (уже записаних натоді) текстах, тлу-
мачення його імен служителями церкви стали сприйматися як “символічно здійснений міф” [4: 34]. Номі-
нації особи Ісуса, перефразовуючи вислів цитованого філософа, становлять логічний синтез знання і 
віри, а це породжує в і д а н н я , тобто поєднання й примирення віри зі знанням. Церква, зокрема її 
служителі, пішли шляхом абсолютної міфології, проте з акцентом на першому компоненті – вірі. 

Леся Українка керується тезою (це засвідчує наведений вище лист до А. Кримського), що учення Ісу-
са – Боголюдини було перекручене ще в зародку священиками: “С и н а  л ю д с ь к о г о  вони 
забули просто” [2:12:155]. Християни, як і іудейські фарисеї, за дотриманням ритуалів, за приписами 
обрядовірування нерідко, на що вказує й О. Мень, “забували, що для Христа любов до Бога і людей не-
зрівнянно вища, ніж будь-які зовнішні приписи” [8:189]. 

Головна проблема  у цій драматичній поемі – проблема сліпої віри, служіння Христовій вірі, дотри-
мання її ритуалів, а не дотримання, не слідування заповідям. Ця проблема розв’язується у конфлікті між 
єпископом і рабом-неофітом. Церква уже є, але вона переслідувана й гонима – в катакомбах, усі прихо-
жани приховують свою віру, вони раби господні – господні, але раби. Конфлікт – основна пружина дра-
ми – простежується, правда, неповною мірою, в найменуваннях Спасителя (їх у драмі мало, бо період 
інший): єпископ, служитель церкви, називає його Христос (грецький відповідник імені Месія) або Гос-
подь Христос. Єпископ-пастир і перші християни, його вівці, фанатично віддані і вірні Христу, керу-
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ються тим, що йому треба вірити і беззастережно служити, як і Творцеві, адже “Христос віддав і плоть, і 
кров свою в поживу вірним” [слова Єпископа – [2:3:261], і за “Того, Хто прийняв за всіх нас муки хресні” 
[слова молодого християнина – [2:3:260] у разі потреби, нагальної необхідності слід віддати й життя. 
Найголовніші чесноти християн – це покора, терпіння і вірне служіння “Тому, Хто за всіх людей пост-
раждав”. Для неофіта-раба, котрий не може, та й не хоче, сліпо вірити (це передано і в дискурсі, і в на-
йменуваннях Ісуса у мовній партії неофіта: “Якщо тільки правда, що він є Бог … ”, “Адже Месія ваш не 
посоромивсь укупі з розбишаками конати на тім Хресті”), рабство господнє нічим не краще від соціаль-
ного, бо з будь-яким епітетом сутність рабства однакова. Трагедія в тому, що сам Ісус прагнув виокре-
мити людину з натовпу, пробудити в ній зерна добра, любов чи жаль до ближнього, а перші християни в 
період становлення християнства як релігії змушені були змістити акценти: лише вірне служіння, госпо-
днє рабство могло згуртувати їх для утвердження, для розширення кола віруючих чи хоча б прихильних. 
Тому такі люди, як неофіт, і об’єктивно, і суб’єктивно не могли бути серед перших християн, вони були 
б не просто зайвими, а могли б і нашкодити справі. 

Леся Українка у центрі уваги поставила особистісний конфлікт єпископа й неофіта, тому твір не 
сприймався багатьма як художньо переконливий. Більше того, оскільки вона виходила з тези, що “тепе-
рішня форма християнства є логічним і фатальним наслідком його н а й п е р в і с н і ш о ї  фор-
ми” (лист до А. Кримського, якому і присвячено сам твір), тобто християнство як вчення, а потім і все-
світня релігія у ході становлення й утвердження було перекручене, то саме це вона й показала і 
об’єктивно, завдяки цій драмі (може, й поза бажанням – скоріше так!), не могла не стати донькою Про-
метея. Сам же твір не міг не бути поцінований радянською літературною історіографією як відверто ате-
їстичний. Хоч у задумі і не зовсім художньому його втіленні він таким не є, але таким може сприймати-
ся. Певного прометеївського запалу йому додали історичні події 1905 р. (революція у царській Росії) – 
інакше кажучи, той соціально-історичний контекст, який значною мірою сприяв появі саме такого, як 
читаємо, як сприймаємо, як вивчали, – сприяв появі відповідного художнього дискурсу “В катакомбах”. 

Підсумуємо сказане. У розглянутих драматичних поемах християнського циклу Леся Українка вико-
ристовує різні способи номінації особи Ісуса Христа, що зумовлено цілим комплексом об’єктивних і 
суб’єктивних, мовних і позамовних, історико-культурологічних та індивідуально-авторських – цілим 
комплексом причин. Усі ці найменування органічні в її художньому дискурсі і виконують низку ієрархі-
чних функцій, які ми спробували показати у цій статті. 
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Пархонюк Л.М. Способы номинации лица в драматических произведениях Леси Украинки 
(опыт дискурсивного анализа). 

В статье рассмотрены разные способы наименования лица на примере функционирующих в драматиче-
ских поэмах христианской тематики номинаций Иисуса Христа.  

Parkhoniuk L. M. The Ways of Appelation of a Person in Lesya Ukra їnka’s Dramatic Works ( An Attempt of 
the Discourse Analysis). 

The article deals with the different ways of appelating Jesus Christ in the Biblical cycle of Lesya Ukra їnka's dra-
matic poems. 
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ІПОСТАСІ ГОЛОВНОГО ГЕРОЯ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ ОДЕРЖИМА” 

Стаття  пропонує  простежити бачення Лесею Українкою біблійних персонажів  , її інтерпретацію 
вічних тем. Порівнюються відображені в драматичній  поемі “Одержима”  іпостасі головного героя.  

Драматична поема  “Одержима” продовжуе інтерпретацію світових образів в українській літературі, 
подавши їх нове бачення. Біблійні персонажі – висхідна субстанція, навколо якої ланцюжком асоціацій, 
несподіваних под1й створюються нові версії образів, новий міф на тлі міфа з Біблії. Міф Лесі Українки 
має не тільки смислове навантаження , а й емоційне , претендує на зруйнування  традиційних стереотипів 
у сприйманні чоловіка та жінки, постаті Володаря, лідера і маси, яскравої індивідуальності, розкриває 
глибини  людської душі. 

Перший погляд на Месію в поемі підтверджує його традиційну роль. Месія -  Бог-син, визволитель, 
жертва, якою, за Біблією, викуплено світ: ”Я  Світло для  світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у 
темряві той, але матиме світло життя”(Івана 8:12); “Я –дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить 
ніхто, якщо не через Мене” (Івана 14:6). Він непогрішний, точно дотримується свого призначення, вір-
ний встановленому Всевишнім планові, а тому й помирає  на хресті. 

Новий  погляд на Месію з’являється тоді, коли поруч із ним бачимо жінку. Тепер це   чоловік, який не  
здатний  зрозуміти почуття  любові,відчути душу жінки , пройнятися її переживаннями. І якщо Біблія не 
передбачає інтимних стосунків для Христа-Бога, то Христос-чоловік, як і будь-який земний чоловік, ля-
кається сили жіночого самозречення. Соціальна роль, інший склад мислення, психіки не  дозволяють 
чоловікові  й жінці дійти згоди на почуттєвому рівні. 

Леся Українка не єдина, хто помітив це.   Про таку невідповідність говорила  й  Ольга  Кобилянська: 
“Є рід любові… жінок, на якій мужчина ніколи не розуміється. Вона для нього заширока, щоби зрозумів-
ся на ній. Таку широку любов,що мала мене вповні розвинути, ні, розцвісти мала мене, віддала я йому. 
Не від сьогодні до завтра, лиш назавсігди. Кожний рух його був для мене потребою, його вид був мені 
потребою, голос був для моєї душі потребою, його хиби й добрі сторони…Був мені потребою,щоб я ста-
ла викінченою і щоб багато дечого, що спало в мені , збудилося.  Мав стати сонцем для мене, щоб я роз-
винулася в його світлі й теплі вповні; мала ще іншою стати , не знаю вже якою там...” [1:163]. 

Любов Міріам до Месії особлива, але Месія прийме її тільки як всеприйняття ідеї, а не як духовну чи 
емоційну єдність. Така  “чуттєва  глухота “  не є випадковою. По-перше, сама роль Месії  у світі виклю-
чає стосунки з жінкою, по-друге, моральний  аспект людських взаємин вимагає впорядкованості й серйо-
зного вибору партнера. Вибір Месії-чоловіка не падає на Міріам. 

Силою свого духу Міріам – неначе інше втілення образів донни Анни, Кассандри. Це жінка, яка воліє 
коритися чоловікові тільки   як початкові всього. А от, вирішуючи свою долю, вона не скорюється навіть 
самому Месії, відкидаючи його вчення, Божий план, бо вони , на її думку, несправедливі. Міріам відріка-
ється від несправедливого. Найвищим проявом любові є навіть не готовність померти за коханого , саме 
відречення, бо воно уже несе в собі смерть за непоправний гріх. 

Любов у “Одержимій” подано не як самостійне явище, а як ілюстрацію жіночої рішучості, вірності, 
душевної сили, тому це не є відтворенням традиційного мотиву в українській  літературі – нещасливого 
кохання. Любов – невід’ємна частина ідеального, вищого, вона, дієва, формує новий жіночий образ 
,переосмислений відповідно до уявлень про призначення жінки у світі, її місця у клані чоловіків.  

Поведінка Міріам якоюсь мірою принижує її гідність, бо самопожертва є одним із способів завоюван-
ня прихильності Месії. Разом із тим , це потрібно їй,адже емоційно Міріам спрямована на страждання, на 
постійне  відчуття болю. Без болю не було б індивідуальності Міріам, не було б самозречення.Вона ви-
шукує для себе страждання, тому цій жінці  просто судилося  бути закоханою нещасливо.Емоції перева-
жають над розумом, жінка діє у стані афекту і готова на все. Водночас емоційність жінки і розсудливість 
чоловіка приводять до єдиного завершення: знищення себе заради іншого  через свідоме  прийняття сме-
рті. 

Таким чином, і Міріам і Месія виявляються схожими духовно. Вони невідступно наполегливі, ідуть 
до здійснення поставленої мети, вони вірні тим, заради кого жертвують собою. Але якщо Міріам жертвує 
собою заради однієї людини, то Месія рятує усе людство через свою загибель і загибель Міріам. Міріам 
так і не розуміє , що смерть Месії – спасіння для всіх, тому порятунок його самого призвів би  до загибе-
лі усього,через те вона не приймає дару відкуплення. 

Рішучість цієї жінки  можна було б пояснювати божевіллям, фанатизмом, якимись нав’язливими іде-
ями, але на захист їй  стає ще один надзвичайно цікавий образ – Кассандра, пророчиця, яка переступила 
межу традиційної дозволеності, жінка, яку не розуміють. Сила її любові до ближніх настільки велика, що  
вона підставляє себе під гнів маси. Жінка не стоїть на одному щаблі з чоловіком, між ними немає  рівно-
сті та цього й не потрібно – силою непереборного інстинкту продовження себе, надзвичайною інтуїцією 
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вона здатна бачити майбутнє. Отже, божевілля визнано тут через конфлікт, боротьбу за рівність двох 
начал – чоловічого й жіночого. 

Якщо на рівні первинного сприймання існує протиставлення Месія – жінка [2:254], то в ідеологічно-
му  сенсі  своєю добровільною жертвою Міріам ототож нює  себе з Месією. Смерть Міріам – повторення  
його кроку. З погляду логіки, ця смерть нікому не потрібна, а от в переконаннях  “одержимої“, у сприй-
нятті самої себе і своєї любові – це викуп за себе, адже Міріам відмовляється від жертви Месії. Біблія 
говорить: “ Ви дорого куплені...” ( 1 Кор. 7:23). Міріам відкидає це: 

чи в огняній геєні, 
чи в темряві без краю доведеться  
мені навік-віків з душею  пробувати, 
та радощі моєї не зруйнує 
сам  князь темноти, радощі від того,  
що на мені не важить кров  Месії,  
що він  її за мене не пролив 
ані краплини [ 3:284]. 

Міріам поводить  себе чесно: хоче викупити Месію, а не  бути викупленою його кров’ю. Він казав їй: 
Хто зрікся всього, а себе не зрікся, 
не любить той [ 3:373]. 

І вона зрікається себе так, як уявляє цеж, бо для  неї неможливо користуватися чужим болем. 
Але, йдучи на смерть , Месія  виконує волю батька, яка вже спланована, передбачена, Месія – лише 

виконавець. Міріам водночас і творець, і виконавець своєї ролі. 
Вона переосмислює Божий  план: бути Месією кара, що пов’язана із самотністю і нерозумінням: 

Війна і звада, смерть,недуги зникнуть, 
мир буде на землі і щастя в людях… 
А для Месії?  - знову  “слава в вишніх? 
І тільки слава?  О, яка ж то кара  
Месією, що світ рятує бути! [3:263]. 

Тільки вона одна може зрозуміти біль Месії. Максимально наближаючись своєю суттю до нього, Мі-
ріам з властивою їй наполегливістю береться нав’язувати свою правоту. Тут вона непослідовна у своїх 
діях: з одного боку засуджує план  вищих сил, який вирішує чужу долю, з іншого – диктує свою волю 
спочатку Месії, а після його смерті і його послідовникам, прагне до того ж самовільного виправляння 
чиєїсь долі, не розуміючи, що її втручання зайве. Від нього відмовляються. 

Тут доцільно було б провести паралель із віршем Лесі Українки  “Жертва”: 
Тільки потім , уже по вечері, прийшла до господи 
жінка якась “ одержима” – їй  дав колись поміч Месія –  
і принесла для Месії олії пахучої міру, 
що не годилась ні в страву, ні в лампу до світла. 
Правду казали апостоли: жертва була непотрібна, -  
нащо йому та олія, що тільки царі уживали? [3: 255]. 

Але тут Месія приймає за пожертву олію, бо, змащуючи  нею його голову, жінка визнає його царем, 
підкорюється йому, приймає його волю. Але цим її любов і вичерпується.Міріам іде набагато далі. Вона 
давно вже визнала Месію за царя, змастити голову олією їй не досить, це надто дрібний дарунок. Вона 
усвідомила силу свого царя, суть його долі-жертви. Своєю жертвою Міріам показує надзвичайну силу, 
яку прирівнює до сили Месії, пробує протистояти їй – вона  визволителька самого Месії! Вони обоє си-
льні особистості, які мали б відчувати єдність духу, але не можуть співіснувати разом, комусь потрібно 
поступитися.  У своїй всеглядності Міріам пішла далі Божого плану, вона недарма вимагає від Месії ува-
ги до себе,  адже такій жйнці для духовного єднання, для повного розуміння потрібен Бог. 

Але навіть він не розуміє її. Діалог Міріам і Месії  провадиться немовби різними мовами. Його учас-
ники не розуміють один одного, чують тільки те , що  хочуть почути, перекладу із мови підтексту не від-
бувається, кожен  говорить своє: 

МЕСІЯ : 
Ти дорівнятись хочеш... 

МІРІАМ : 
Ні, Месіє,  
я не рівняюся до тебе , ні! [3:265]. 

Говорячи ці слова, Міріам не усвідомлює, що насправді таки ототожнює себе з Месією, сприймає йо-
го як незаперечний ідеал,спонукає ідентифікувати себе з ним, і бажання врятувати його через самопоже-
ртву черговий раз підтверджує це: 

МЕСІЯ : 
Так нащо ж ти зрікаєшся спокою, 
єдиної потіхи всіх нещасних? 

МІРІАМ 
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Бо ти його не маєш, Сине Божий! [3: 266]. 
Зважаючи на міф про  всеобізнаність Бога, діалог Міріам і Месії видається безглуздим, адже Бог  мав 

би знати усе, що вона почуває , іще до розмови  знею. Діалог підкреслює,що Месія не може осягнути 
почуттів Міріам. Міріам свято вірить у свого Бога, але  віра трансформується відповідно до  її уявлень, 
до власного сприйняття світу. 

На думку Тамари Гундорової, дистанція між співрозмовниками підкреслюється ще  й тим, що Міріам 
і Месія – представники двох абсолютно різних світів: людського та божественного [2:254]. На відміну від 
Месії, Міріам прагне і духовного, і тілесного існування. 

Дії Міріам протизаконні: вона ненавидить, проклинає, сумнівається у правильності задуму  Всевиш-
нього і такою поведінкою спростовує деякі Божі обітниці. Так, Євангеліє від Івана (14:18) вміщує таку 
обітницю: “ Я не кину вас сиротами, - я  прийду до вас!” Месія Лесі Українки рішучо-відвертий у розмо-
ві зі своєю прихильницею:  “ Ні, для тебе я не Месія. Ти мене не знаєш” [3:275]. 

Міріам вірить у ще одну обітницю: “ Ніхто більшої любови не має над ту, як хто свою душу поклав 
би за друзів своїх”( Івана 15:13). 

Жінка не може зрозуміти, чому ж Месія не приймає її душі, її любові, її жертви, адже на це, крім  неї, 
ніхто не спромігся. А раптом ця жертва врятувала б Месію? – думає вона, пропонуючи себе, і зі страш-
ним відчаєм  вигукує біля хреста з розп’ятими: 

Чи ти гадав,- я не зреклась себе? 
Зреклась! Я прокляла себе і душу, 
ту душу, що не хтів прийнять Месія  
собі на жертву. Де ж ще більше горе,  
як не могти   віддать за друга душу? [3:279]. 

Порівнюючи долю “ одержимої” з долею Мавки, прослідковуємо уподібнення жінки до тіні [2:261], за 
якого традиційним є  дотримання волі свого пана ( сцена у Гефсиманському саду ). Разом з тим, після 
смерті Месії Міріам переймає на себе роль лідера, яскраво протиставляючи себе масі. Це так звана  фор-
мула “ звільнення особистості”.У цій формулі, зазначає Ярослав Поліщук, “слід визнати домінанту осо-
бистості, а не маси, яка здобуває сенс остільки, оскільки стає наповнюваною повновартісними  особисто-
стями” [4:126]. 

З огляду на це, виникає думка, що людський натовп із псевдопослідовниками Месії так і лишається 
некерованою, інтелектуально й духовно неповноцінною масою,бо знищує найяскравіші постаті – Месію і 
Міріам – які, жертвуючи собою, досягають мети лише в ідейному плані, реально ж  їх  жертва нікому не 
потрібна. 

Отже, перед нами конфлікт протилежностей, різних світів: земного й небесного, чоловічого й жіночо-
го, любого і люблячого, який, досягаючи свого апогею, переконує у єдності цих  протилежностей. Майс-
терно висвітлені образи – це якісно нове втілення краси і гармонії людських стосунків, пошуку  сенсу 
життя, права вибору своєї долі, “одержимості  на шляху до здійснення мети. 
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Павлинчук Т.И. Ипостаси главного героя в драме Леси Украинки “Одержима”. 

Статья  предлагает проследить виденье библейных персонажей Лесей Украинкой, ее интерпретацию 
вечных тем.  Сравниваются  предложенные в драматической  поэме “Одержима”  ипостаси главного 

героя .  

Pavlynchuk T.I.  The Hypostases of the Main Character in the Drama “The Possessed” by Lesya Ukra їnka. 

Lesya Ukraїnka’s  view on the Biblical characters and her interpretation of the eternal problems were  analysed. 
The author made an attempt to compare the hypostases of the main character in the drama “The Possessed”. 
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ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОГО КОЛОНІАЛІЗМУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
“ОРГІЯ” 

У статті аналізується художнє осягнення Лесею Українкою у драмі “Оргія” проблем культурного ко-
лоніалізму. 

У драматичній поемі “Оргія” Леся Українка підняла важливі проблеми, що їх наші сучасники окрес-
лили як філософію “національної честі” [1] та філософію “національного поневолення” [2]. Гадаю,  не 
менш важливим є погляд на цей твір з позицій постколоніальної критики, оскільки незалежна Україна 
стоїть сьогодні перед складною дилемою політично-економічно-культурної деколонізації. “Оргія” дає 
можливість реально розуміти цю проблему і накреслити шляхи для її розв'язання. 

У поемі змальовано два протилежні світи: світ римської метрополії з її сумнівними цінностями і світ 
упокореної Еллади. Це час, коли Рим здобув повну політичну й економічну перемогу над Грецією, сюзе-
рени почуваються на завойованій землі вільно і впевнено. Тепер перед імператорськими можновладцями 
стоїть нелегке завдання духовного упокорення еллінів. Кожен бачить це по-своєму. 

Ставлення до культури підневільного народу Леся Українка анатомувала в дискусії між представни-
ками “Всесвітнього владаря Риму” [3:392] − Меценатом, Прокуратором і Префектом. Прокуратор і Пре-
фект не можуть змиритися із здобутками давньогрецької культури, заперечують все, що може стати 
предметом гордощів еллінів. Перший в’їдливо зауважує, що “у греків отих усі герої” [4:408], що “в атен-
ській академії купити двох лавреатів можна за обол − один поет, другий філософ буде” [4:409]. Найбільш 
цинічно звучить заява Прокуратора, що у греків “навіть мови не було ніколи”, тільки якісь там діалекти, 
“але гартованої міцно мови, єдиної, всесвітньої, як наша, не мали греки зроду” [4:410]. Його підтримує 
Префект, переконання якого зводяться лише до того, що грецькі вірші “партацькі”, а мова еллінів “по-
творна”. 

У такому колі владної верхівки Меценат видається, на перший погляд, освіченою людиною з витон-
ченим мистецьким смаком. Він не заперечує колишньої величі Еллади, нагадує співбесідникам, що “Рим 
ходив у Грецію до школи” [4:409], що не хто інший, як греки навчили римлян шанувати рідну мову; ви-
знає навіть, що “поезію латинську почав нам еллін-бранець, не римлянин” [4:410], натякаючи тим на 
римського поета грецького походження Лівія Андроніка, який переклав латиною давньогрецькі трагедії, 
комедії та "Одіссею", чим започаткував римську літературу. І хоч така позиція Мецената сприймається 
його співбесідниками як філелленство, що веде до відокремлення від Риму Корінфської республіки, вона 
все-таки відбиває психологію колонізатора. Меценат значно проникливіший від Прокуратора і Префекта. 
Визбирування “коштовних перлів” на грецькому “смітнику” − це одне із завдань його загарбницької по-
літики, коли різними спокусами, ласкою і дарами привчають “всіх видатних чужинців Рим любити” 
[4:412]. Така асиміляційна політика передбачає уподібнення поневолених поневолювачам, бо “хто лю-
бить, той уподобитися може до любого і тілом, і душею” [4:412]. А відтак дія її згубна, небезпечна, роз-
тлінна. 

Прокуратор і Префект в ієрархії культурних цінностей перевагу віддають імперській спадщині, запе-
речуючи при тому вартість мистецтва завойованого народу. Так відбувається “привласнення макси-
мальної вартости метрополітальному, меншої вартости − колоніальному” [5:533]. Позиція Мецената, 
який схиляє до співпраці найталановитіших еллінів, демонструє механізм привласнення метрополією 
всього того, що здобуло високу оцінку за світовою шкалою культурних цінностей. Він купує у Федона 
статую музи танців і хорового співу Терпсіхори, намагається прихилити до себе талановитого співака 
Антея, збирає для хору панегіристів обдарованих юнаків-еллінів тощо. Леся Українка геніально розкрила 
суть явища, що в сучасній зарубіжній літературній критиці дістало назву культурного колоніалізму. Це 
цілий комплекс заходів, спрямований на підтримку політичної й економічної влади завойовника [5:533]. 

Культурний колоніалізм однаковою мірою притаманний як культурі колонізатора, так і культурі ва-
сала. Найяскравішим у цьому плані є образ скульптора Федона. Талановитий і водночас славолюбивий, 
він не хоче скніти у неславі й злиднях, готовий прийняти від завойовника визнання свого таланту і “бу-
дувати мавзолеї, хоч би і не собі” [4:397], аби тільки це прославило його. Перед читачем постає типовий 
представник лояльної, а на мові постколоніальної критики - колаборантської культури. Звідси − амбіва-
лентність його позиції, роздвоєння душі. Шукаючи визнання у римлян, прагне здобути славу грецькому 
народу; вирізьбивши статую давньогрецької богині для дому найкращого друга, погоджується продати її 
в палати Мецената. І все ж відступництво, ренегатство Федона не менш аморальне, ніж зрада улюблено-
го учня Антея − Хілона, котрий подався до хору панегіристів, чи брутальне приниження Неріси. Харак-
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терно, що Неріса - повністю колонізований суб’єкт, позбавлений будь-якої свідомості, окрім імперської. 
Вихована рабинею-наложницею, змалку морально “ґвалтована”, вона не спроможна поцінувати волю, 
даровану Антеєм. Неріса не тільки змирилася зі своїм становищем, а й визнала саму систему національ-
ного “ґвалту” і на розпусному бенкеті римських завойовників чинить по-плебейськи, безсоромно зра-
джуючи чоловіка, а відтак і свій народ. 

Кожен із цих еллінів покірно приймає умови асиміляторської політики поневолювачів. І тільки позиція 
Антея носить виразно антиколоніальний характер. Співець підневільного народу, він свідомо відмовляється 
від римської слави, бо для нього служіння імперії дорівнювало б національній зраді. Лаври готовий прийняти 
тільки з рук вільних співвітчизників (символічна сцена увінчання Антея лавровим вінком з рук сестри Евфро-
зіни). На його думку, той, хто примножує духовні надбання завойовника, подібний до мертвої глини, з якої 
кожен ліпитиме все, що схоче. Такий митець уже не спроможний осягнути “вищої краси” [4:398], він прире-
чений на ганьбу й приниження, бо всесвітню славу рано чи пізно імперія привласнить собі. 

Стійкий у своїх переконаннях, по-еллінськи амбітний, Антей не боїться погроз Префекта щодо бага-
тозначного “завтра”, яке треба заслужити у влади. Глибокі переконання свого героя Леся Українка пе-
редала філософським афоризмом: “Не раз, хто забувається про завтра, той має вічність” [4:418]. 

Протистояння між імперією і колонією виразно загострюється амбівалентністю оргії. Для римських 
завойовників, далеких від духовного розуміння давніх грецьких обрядів, оргія − розгульний бенкет, на 
якому хтиво розглядають танцівниць-наложниць, спонукають їх до розпусти. На римській оргії все дихає 
зрадою: Федонова статуя Терпсіхори, фальшиві співи панегіристів-перекинчиків, підступна у своїй без-
соромності Неріса. Антей не сприймає зовнішнього лоску римської оргії, бо він визнає “правдиву святу 
оргію, встанову божу” [4:382]. Його натхненна пісня звучить так, як і має виконуватися під час таємного 
обряду дифірамб − хвалебна пісня Діонісу, гімн весняному пробудженню природи. Своїм щирим одухот-
вореним співом Антей намагається розбудити рабів-греків, та ніхто не відгукнувся на те напруження 
творчої енергії духу. Така “заблокованість культури” (термін Ліни Костенко) владою колонізатора вима-
гала від митця морального вибору. Заплямований ганьбою і зрадою близьких йому людей, Антей ціною 
власного життя відстоює свою честь і гідність. 

Варто підкреслити, що комплекс шлюбних мотивів, зокрема, мотив подружньої вірності й зради, у фі-
налі драматичної поеми переростає у філософську проблему національної солідарності й національної зра-
ди. Шлюб Риму з Елладою, про який говорить Меценат, неможливий через колоніальну залежність остан-
ньої. “В цьому союзі, − наголошує Л. Масенко, − їй відведена роль наложниці, а не дружини... Образ спо-
кушеної і зганьбленої дружини в глибшому прочитанні проектується на тему національного розтління, яку 
несе країні втрата незалежності" [2:47]. А відтак смерть Антея можна потрактувати, за римським правом, як 
індульгенцію, тобто помилування грецькому народу. Саме через фізичну смерть співця-патріота елліни 
врятувалися від національного розтління, від духовного знищення, здобули право на майбутнє. 

Уже сучасники Лесі Українки вказували на глибоку заанґажованість її драматичної творчості у зло-
боденні проблеми української реальності. “Оргія” не стала винятком, про що свідчить її генеза, дослі-
джена В. Панченком [6:234 - 238]. Твір був своєрідною реакцією поетеси на бажання Володимира Вин-
ниченка написати “велику повість по-російському”. Виправдовуючи свій намір, письменник ремствував у 
листі до Михайла Коцюбинського на читачів, критиків, видавців, редакторів, загалом на українське грома-
дянство, яке “усе робить, щоб одпихнуть мене від української літератури” [6:233]. У листі до матері від 19 
лютого 1913 р. (а в цей час ішла напружена робота над “Оргією”) Леся Українка писала: “...я не буду за-
грожувати переходом в чужу літературу, як то роблять інші, бо то “себе дороже стоит”, але я можу зроби-
тись учителькою європейських мов і прожити без тих “гонорарів”, за які треба стільки зневаги приймати” 
[7:436]. Кому-кому, а письменниці ті “гонорари” були до болю знайомі: холодність і байдужість сучасни-
ків, нерозуміння і неприйняття її творчості. Та Лесі Українці непотрібна була слава, зароблена ціною гане-
бного відступництва. Надто важливими для неї, на думку Дмитра Донцова, були “тільки такі категорії: свій 
народ/чужий народ, своя держава/чужа держава, свої боги/чужі боги” [8:164]. У такій бінарній опозиції 
перевага надавалася пригноблюваному “своєму”. Відчув це і російський режисер А. Парра, коли на початку 
90-х років привіз до Києва виставу "Оргія" з участю московських акторів-українців. Режисерське рішення 
було просто талановитим: елліни на сцені говорили по-українськи, римляни - по-російськи, а Меценат ві-
льно переходив з однієї мови на іншу, в залежності від того, з ким розмовляв. Колектив акторів зрозумів, 
що античний фон у драмі − то тільки художня умовність, за якою виразно проступають взаємини колоніа-
льної України і Росії-метрополії. Саме цей момент через свою тяглість-у-часі не втратив актуального зву-
чання і в наші дні, оскільки і Україна, і Росія повинні якомога швидче позбавитися колоніальної психології. 
Перша − як колишня периферія, друга − як колишній імперський центр. 
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Руснак И.Е. Проблемы  культурного колониализма в драматической поэме Леси Украинки “Оргия”. 

Анализируется художественное осмысление Лесей Украинкой в драматической поэме “Оргия” проблем 
культурного колониализма. 

Rusnak I. Ye. The Problems of Cultural Colonialism in the Drama “The Orgy” by Lesya Ukra їnka. 

The article deals with Lesya Ukraїnka’s analysis of the problems of cultural colonialism in the drama “The 
Orgy”. 
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(Білківська ЗОШ І-ІІ ступенів) 

ЛІРИКА ЛЕСІ УКРАЇНКИ В ПЕРЕКЛАДАХ АНГЛІЙСЬКОЮ ҐЛЕДІС ЕВАНС 

В статті розглядаються переклади лірики Лесі Українки англійською мовою, здійснені Ґледіс Еванс. 

“Ця книга представляє лише невелику частку поетичної спадщини Лесі Українки. Передаючи її гли-
бокі думки та пристрасні почуття, вона все ж залишається, як навіть найкращі переклади, зворотним бо-
ком персидського килима”, – зауважує проф. Арсен Іщук у передмові до двомовної збірки Лесиної ліри-
ки “Надія / Hope” [1:10]. Далі вчений висловлює надію, що “щирі й людяні слова знаменитої української 
поетеси знайдуть шлях до серця англійського читача” [1:10]. Поділяючи цю надію, залишається хіба що 
її розширити, уточнивши: читача англомовного. 

Шлях до того серця торовано було, звичайно ж, не вперше. Принаймні до того, як Лесине слово про-
лунало англійською за посередництва Ґледіс Еванс, проживали його в собі й дарували англомовним по-
ціновувачам поезії слов’янського світу досить багато перекладачів. Першим серед них вважається англі-
єць Бекгофер, який здійснив переклад драматичної поеми “Вавілонський полон” (опубліковано в Лондо-
ні 1916 року). Згодом лірику, поеми та драматичні твори Лесі Українки рядили в англійські шати Персі-
валь Канді (в його перекладах 1950 року в Нью-Йорку було видано збірку вибраних творів “Spirit of 
Flame” (“Дух полум’я”), серед яких 5 драматичних творів, у тому числі “Лісова пісня”, та 28 поезій), Ма-
рія Скрипник та Джон Вір (Іван Федорович Вив’юрський), які представляли окремі Лесині поезії на сто-
рінках англомовної періодики (другий із перекладачів – також автор перекладу драматичної поеми “Ка-
такомби”, виданої окремою книгою1971 року), а також Віра Річ, переклади якої склали окрему збірку 
вибраних творів Лесі Українки, виданої в Торонто 1968 року. Активно і талановито долучалися до тлу-
мачення англійською окремих поезій Лесі Українки перекладачі з середовища української еміграції 
[2:95]. За деякими підрахунками, загальна кількість англомовних інтерпретаторів творчості Лесі Україн-
ки складає понад півтори сотні [3:149]. 

Отож, повторимо: Ґледіс Еванс – не перший провідник англомовних чительників на шляху до Леси-
них творів, ба, навіть більше: ряд поезій, нею обраних, було озвучено англійською раніше: скажімо, 
“Contra spem spero” – принаймні чотири рази [4:30]. Але при цьому перекладачка торує свій власний 
шлях, зберігаючи власне бачення засобів перенесення Лесиних образів та ідей на англомовний ґрунт, 
свідченням чого можуть служити навіть деякі її формальні огріхи, яких вдалося уникнути іншим пере-
кладачам (наприклад, у циклі “Сім струн” у перекладі Еванс не збережено відповідності назв поезій як 
назв нот та їх перших складів, відповідності, яку простежено в ранішому перекладі циклу, здійсненому 
Вірою Річ [2:97]. Варто тут згадати, що 1985 року видавництво “Дніпро” випустило в світ окремою збір-
кою драму-феєрію “Лісова пісня” в перекладі Еванс, що викликала низку зауважень із приводу засобів, 
обраних для передачі поліських реалій, стилістичної адекватності та невірного розуміння граматичних 
зв’язків у тексті [5:83]. Природно, що твір, густо просякнутий фольклорно-міфологічною образністю, 
глибоко занурений у таємниці національного буття, з’явив перепони перед носієм іншої мови та відмін-
них традицій. В той же час лірика Лесі Українки, всуціль метафористична, глибоко закорінена в традиції 
українського писаного й мовленого красного слова та разом з тим прозора з погляду загальнолюдської 
проблематики, надихнула Ґледіс Еванс на перекладацьку працю високого рівня майстерності. 

Збірка “Надія / Hope” налічує 43 поезії; повністю представлено цикли “Сім струн” і “Сльози-перли” 
та частково – цикли “Ритми” й “Весна в Єгипті”. Твори розміщено в послідовності їх написання: від за-
головного вірша “Надія” (1880) до незакінченої поезії “Хто вам сказав...” (1911). Серед поданих віршів – 
хрестоматійні: “Contra spem spero”, “Слово, чому ти не твердая криця...”, “Досвітні огні”. 

Найперше, що привертає увагу дослідника перекладів Ґледіс Еванс із Лесі Українки, – це передача 
метрики оригіналу. Як відомо, в англійській ліриці найчастіше використовуються висхідні, ямбічні рит-
ми, в той час як хорей чи дактиль, втім, як і всі трискладові розміри, рідковживані [6:20]. Це є наслідком 
загального ямбічного характеру англійської мови; попри те, що окремо взяті англійські слова мають пе-
реважаючу трохеїчну тенденцію, тобто в переважній більшості двоскладових слів наголошеним є пер-
ший склад, у мовленні цим словам, як правило, передують ненаголошені артиклі, прийменники, сполуч-
ники, або ж ненаголошені склади попередніх слів [7:254]. Втім, зауважимо: мова йде лише про доміную-
чу тенденцію; серед найбільш поширених зразків англійського метра І. Р. Гальперін наводить ямб, тро-
хей, дактиль, амфібрахій, анапест [7:253,254] – усі (ні більше, ні менше) розміри, використані в поезіях 
Лесі Українки, що увійшли до двомовної збірки “Надія”. В той же час серед перекладачів поезії, зокрема 
зі слов’янських мов на германські, поширеною є думка, що український і російський віршовий рядок у 
перекладі повинен обов’язково подовжуватися, а хорей або ямб мають бути замінені на якусь із трискла-
дових стоп. На думку вітчизняних перекладознавців, “це переконання ґрунтується не на справжньому 
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співвідношенні двох різномовних поетик, а на існуючій традиції перекладу, а вона, ніде правди діти, да-
леко не завжди обирає той шлях, який найважчий” [8:51]. До честі Ґледіс Еванс, перекладачка намагаєть-
ся дотриматися віршового розміру оригіналу в своїх перекладах: всі трискладові розміри передано їх 
відповідниками, як і майже всі двоскладові. Лише в деяких випадках вона чинить згідно перекладацької 
традиції, що склалася, зокрема, в перекладі вірша “Як дитиною, бувало...” Втім, і тут у перекладі ямбічні 
рядки сусідять із хореїчними: 

As a child I sometimes fell,    ∪ ∪ / – ∪ / – ∪ / – 
Hard enough for it to hurt;    – ∪ / – ∪ / – ∪ / – 
Though my heart with pain would swell,       – ∪ / – ∪ / – ∪ / – 
Yet I rose without a word.    – ∪ / – ∪ / – ∪ / – 

В наступній строфі відбувається зміна розміру, і вже в трьох рядках третьої строфи спостерігається 
яскраво виражений ямб: 

But now the drama soon will end;                  ∪ – / ∪ – / ∪ – / ∪ – 
For me, a bitter cup to sip,    ∪ – / ∪ – / ∪ – / ∪ – 
And a clever epigram    ∪ ∪ / – ∪ / – ∪ / ∪ 
Is on the brink of tongue and lip [1:75].                ∪ ∪ / ∪ – / ∪ – / ∪ – 

Отож, у перекладі спостерігаємо поєднання хореїчних та ямбічних віршів, а якщо точніше – перехід 
від перших, менш характерних для англомовної поезії, до других (рядки оригіналу не наводяться: в них, 
як пам’ятаємо, хореїчний розмір є наскрізним).Так само хорей перетворено на ямб у перекладі вірша 
“Епілог” [1:35, 37]. Втім, чи виправдане таке перетворення з причин нібито рідкої вживаності хорея в 
англомовній поезії, якщо згадати, що саме цей розмір використано, скажімо, в таких хрестоматійних зра-
зках американської літератури як “Крук” Едґара По чи “Пісня про Гайявату” Генрі Лонґфелло?  

Особливі зауваження з приводу адекватності римування в англійських версіях поезій Лесі Українки 
неправомірні вже хоча б тому, що англомовна поетична традиція в силу обставин історичного розвитку 
англійської мови має до рим інші вимоги, ніж традиція українська, а саме: вона більш ліберальна до не-
точних рим. Саме тому англійському читачеві чи слухачеві поезії не ріжуть слух і зір асонанси, консона-
нси й дисонанси, що стали вислідом багатовікової традиції англійського фольклору та давньої англійсь-
кої поезії, де чи не найосновнішим принципом звукової організації тексту була алітерація. Окрім того, 
фонетичні процеси, що відбувалися протягом століть, ґрунтовно дистанціювали вимову та написання в 
англійській мові, що спричинило феномен так званої “зорової рими” (eye-rhyme). Але заміна сміятись–
сподіватись на laughing–hoping [1:26, 27], де в основах слів жоден (!) звук – ні голосний, ні приголосний 
– не збігається, має насторожити і найменш вибагливого читача. Як і відсутність рими в деяких місцях, 
наприклад, у двох рядках останньої строфи циклу “Сльози-перли” – і це після того, як з успіхом було 
передано метрику й римування всього циклу!  

На деякі міркування, пов’язані з ритмом та римами поезій Лесі Українки та їх передачею в перекла-
дах Ґледіс Еванс, наштовхують особливості клаузул у деяких віршах української поетеси. В цьому випа-
дку не можемо вести мову про ритм та рими відокремлено. Безперечно, добір клаузул різних видів у ра-
мках окремої поезії додає штрихів до ритмічного її рисунка. Втім, перекладацька традиція не підходить 
до передачі клаузул буквально: не існує перекладацьких норм, які б зобов’язували жіночу риму переда-
вати лише жіночою, чоловічу – лише чоловічою і тому подібне; окрім того, перекладач виходить із мор-
фологічних особливостей та акцентологічних норм тієї мови, на яку здійснюється переклад. Та поза тим, 
якщо в окремих віршах Лесі Українки спостерігаємо наскрізну “жіночість” рими, важко не погодитися з 
тим, що цей прийом спрямований на досягнення певного стилістичного ефекту: скажімо, як у віршах 
“Завітання”, “До натури”, “На давній мотив”, “Епілог” тощо (подібний прийом, для прикладу, дуже часто 
спостерігається в загалом нечисленній римованій силабо-тоніці Віслави Шимборської). І там, де пере-
кладачка чутобно ставиться до авторського добору клаузул, експресивний ефект перекладу на порядок 
наближається до стилістичних особливостей ритму оригіналу [1: 15, 17; 1: 97, 99]. 

Якщо звернутися до фонетичних особливостей лірики Лесі Українки та її англійського відповідника в 
баченні Ґледіс Еванс, можна зафіксувати загалом дуже нечасту, але довершену практику алітерації. І там, 
де вона найбільш помітна, перекладачці вдається скерувати сприятливі в плані алітерації лексичні ресур-
си англійської мови в належне русло. Отож, рядок В темну безсонную ніч, в передсвітнюю чорну годину 
[1:14] звучить англійською як Once on a sleepless night, when the hours fall blackest near morning  [1:15] – 
досконалий зразок вирішення непростої перекладацької задачі. Наступний приклад можна розглядати в 
контексті як алітерації, так і ономатопеї: аналізуючи в цьому аспекті одну з поезій Р. Л. Стівенсона, І. Р. 
Гальперін припускає, що звук [w] спрямований на відтворення звучання вітру: 

 
Whenewer the moon and stars are set, 
Whenewer the wind is high, 
All night long in the dark and wet 
A man goes riding by [7:125]. 
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Але ж у цьому відношенні приклад аналогічного звуконаслідування з вірша “Завітання” Лесі Україн-
ки значно багатший: один лише рядок поезії містить п’ять звуків [в], причому в подібному змістовому 
контексті! І що головне – їх стилістичну функцію адекватно відтворено в перекладі: відповідником рядка 
І хвилювала в повітрі, як море в негоду [1:14] виступає Whipped to wild swirls in the wind, like the sea in bad 
weather [1:15]. 

Вже згадувалося, що, порівняно з тими перепонами, які постали перед Ґледіс Еванс під час перекладу 
“Лісової пісні”, зокрема при спробах прагматичної адаптації українських реалій, лірика, що увійшла до 
збірки “Надія / Hope”, в аспекті цих реалій менш “заземлена”. І в тих небагатьох випадках, коли перекла-
дачка постає перед необхідністю передачі реалій, вона користується різними прийомами цієї передачі, 
виходячи з умов, які диктує контекст: в одному випадку це ненав’язливе лексикографічне тлумачення: 
веснянки – the spring songs of maidens [1:36, 37], в іншому – транслітерація: кобза – kobza [1: 36,37]. 
Останній спосіб передачі реалій вважається найпростішим і не завжди прийнятним: він, аби не залиши-
тися незрозумілим для іноземного читача, буде потребувати супровідного лексикографічного тлумачення 
з боку перекладача, в той час як переклад художнього твору не має права виставляти окрему деталь у 
більш яскравому світлі, ніж в оригіналі [9:96]. Але саме в цьому випадку транслітерація виправдана, 
оскільки на значення слова наштовхує сам контекст: Perhaps there’s a kobza somewhere | Whose strings will 
resound through the air [1:37], при цьому збережено певний національний колорит оригіналу. Дещо іншо-
го ефекту досягла перекладачка, використавши в якості англійського еквіваленту калини слово guelder [1: 
93], яке викликає образ калини передусім у контексті ботанічної термінології, у той час як необхідну 
стилістичну роль, зумовлену “казковим” контекстом (Чи тільки в казці вироста калина... [1:92]), виконав 
би швидше інший відповідник калини в англійській мові – snowball-tree. 

Більше перекладацьких випробувань на стилістичному рівні поставило перед Ґледіс Еванс уживання 
Лесею Українкою зменшувально-пестливих утворень, які займають значне місце серед використовува-
них письменницею мовних засобів. Як відомо, пестливі форми іменників та прикметників англійською 
мовою передати об’єктивно неможливо за браком відповідних пестливих форм [5:83]. До вирішення цієї 
проблеми перекладачка підходить неоднозначно, беручи до уваги як семантичне та експресивне значен-
ня демінутивів у контексті, так і виходячи з виражальних можливостей англійської мови. Основними 
способами передачі зменшувально-пестливих утворень англійською мовою перекладачка обирає: 

1) лише в деяких випадках – додавання до англійського відповідника іменників у зменшувально-
пестливій формі означення little, причому в тих випадках, коли вживання демінутивів може слугувати 
буквальній меті – для позначення малого розміру: мої всі малятка – my little ones [1:105, 106], або ж до-
давання при цьому ще одного означення: оченьки, іскорки ясні – sweet little eyes, brightly shining [1: 109, 
110] (в одному випадку перекладачка використала прикметник wee, позначений у лексикографічних 
джерелах як шотландський діалектизм [10:638], отже, атрибутив цей як такий, що належить до прошарку 
позалітературної лексики, виконує компенсаторну експресивну функцію); 

2) додавання до англійського відповідника таких іменників інших означень з адекватним семанти-
чним наповненням: ниточка тонка – taut and slender threads [1:68, 69],  устонька гожі – lips, sweet and 
tender [1:110, 111]; 

3) компенсацію тієї експресивної функції, яку виконує в українській мові демінутив, використан-
ням літоти – широко уживаного стилістичного прийому в англомовному красному письменстві: Тяжка 
годинонько! Гірка хвилинонько! [ 1: 32] стилістично цілком адекватно передано як Hard times are not 
sunny! Moments far from honey! [1:33]; 

4) синтетичний підхід – використання лексичних ресурсів англійської мови, добір слів, які містять 
у своїй семантичній структурі відповідні семи: листочки передано як liflets [1:128, 129],  листячко – як 
petals [1:22, 23],  віконце – як loophole [1:57, 58], а часинку – досить сміливо – як moment [1:134, 135]. Ці-
кавою перекладацькою знахідкою є пестливі звертання в колисковій “Mi”: baby bunny (відповідник до 
дитинонько) та sleepy-head (у контексті: Sleepy-head, no crying як відповідник до Спи ж ти, малесенький) 
[1:32, 33]; 

5) використання нейтральних з погляду експресивності відповідників: дзвіночок – bell,  листочки – 
leaves [1:91, 92], нічка – night [1:24, 25]. Втім, чи таких уже й нейтральних? Важко не згодитися з думкою 
Т. Р. Левицької та А. М. Фітермана, що емоційне “співзначення” створюється тими позитивними чи не-
гативними асоціаціями, які слова викликають; вчені не погоджуються з думкою Е. С. Азнаурової, що в 
семантичній структурі слів love, hate, pain, joy тощо немає емоційного значення, оскільки воно, мовляв, є 
частиною їх денотативного значення [11:169]. Можна сперечатися, чи наявні позитивно експресивні ко-
нотації в структурі слів bell, leaves чи night, але можна висловити припущення, що в контексті вони його 
набувають. 

Перекладачку відзначає відсутність прагнення до буквальної передачі авторських епітетів, її більше 
переймає збереження їх експресивної функції. З тієї причини маленька іскра звучить англійською як faint 
spark [1:42, 43], а голоснії слова – ringing words [1:90, 91]. Інколи для збереження експресії перебудову-
ється граматична структура оригіналу: знебулеє серденько – heart, about to break [1:18, 19]. Втім, іноді 
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Еванс не вдається відтворити англійською мовою весь ряд епітетів із відповідною семантикою – і гост-
ра, злобна епіграма означується всього лише як clever [1:74, 75]. Або ж епітети зникають без сліду – і 
срібний туман перетворюється на просто mist, а лебідь, який умирає не з криком навісним, а з любим спі-
вом, у перекладі – dying swan, який всього-навсього cries not on meeting death (тавтологія!) but sings a 
song [1:92, 93]. Знову спостерігаємо, що знахідки перекладачки сусідять із втратами. Перші, однак, пере-
важають. 

Того ж висновку можна дійти, порівнявши образні системи в поезіях Лесі Українки та в перекладах 
Ґледіс Еванс. У вступному вірші циклу “Сім струн” (“Do”) доля цілком виправдано витлумачена в кон-
тексті як happiness [1:28, 29]: буквальний відповідник fate, позбавлений позитивної конотації, був би тут 
менш доречним. 

Виправдане також перетворення чар на magic weapon в контексті наступного рядка (Чарівну добуду 
зброю) [1:30, 31]. В одному випадку для уконкретнення авторської антитези перекладачка вводить образ 
ліри там, де в Лесі Українки йшлося лише про струни (поезія “Si” з циклу “Сім струн”) [1:36, 37]; врахо-
вуючи, що цей образ відтіняє незнайому англомовним читачам транслітеровану кобзу, таке вирішення 
слід вважати виправданим. The weeping birches would reach silent fingers  | across the sleepy dreaming waters 
замість Схилялися б над сонною водою | беріз плакучих нерухомі віти [1:96-99] – це тлумачення теж вирі-
зняється самостійністю образотворення, і в поетичності йому не відмовити. 

Для відтворення стилістичних засобів, що простежуються в ліриці Лесі Українки на синтаксичному 
рівні, Ґледіс Еванс уживає їх відповідники в англійській мові. Це передусім інверсії, паралелізми та сло-
весні повтори. Останні в Лесі Українки здебільшого анафоричні; їх нескладно зафіксувати, загалом не-
складно відтворити. Скажімо, як у “Contra spem spero”: 

Я на вбогім, сумнім перелозі  So in fields full of gloom and dejection, 
Буду сіять барвисті квітки,  I shall plant my flowers of cheer, 
Буду сіять квітки на морозі,  I shall plant in the frost vivid flowers, 
Буду лить на них сльози гіркі [1:24]. I shall water them with bitter tears [1:25]. 

Як бачимо, анафоричність передано, хоч і втрачено римування першого та третього рядків строфи. 
Але не завжди повтори використано перекладачкою належною мірою, що не може мати обґрунтованого 
виправдання, оскільки, як відомо, повтор є досить поширеним прийомом в англійській літературі, більш 
поширеним, ніж, скажімо, в російській [11: 53]. Скажімо, у вірші “На давній мотив” рядок Мені снились 
білії лілеї, що лунає в авторки двічі, в одному місці перекладено як I dreamt of lilies white and pure, а в 
іншому, в наступній строфі – In my dream I saw lilies gleaming [1:20,21].  Або кайданів брязкіт, що так 
само зустрічається в двох сусідніх строфах поезії “Порвалася нескінчена розмова...” перекладено в одно-
му випадку як the shackle-clang, в іншому – як the ring of shackles [1:78,79]. В перекладі сонета “Fa” з ци-
клу “Сім струн” байдужий промінь зорі переданий Ґледіс Еванс як cold light of stars [1:32,33], що само по 
собі, поза контекстом, є свідченням згаданої відсутності в перекладачки прагнення до буквальної пере-
дачі епітетів, але очевидно, що в першому терцеті сонета – в “антитезі” – три риторичні запитання є реа-
кцією на твердження першого катрена: 

1 катрен:  Фантазіє! Ти – сило чарівна, 
   Що збудувала світ в порожньому просторі, 
   Вложила почуття в байдужий промінь зорі, 
   Збудила мертвих з вічного їх сна. [1:32] 
1 терцет:  Як світ новий з старого збудувати? 
   Як научить байдужих почувати? 

Як розбудити розум, що заснув? [1:34] 
Вся гострота авторської думки, підкреслена засобами лексичних повторів та синтаксичного паралелі-

зму, втратиться, якщо в терцеті вжити інші епітети, що у випадку з байдужими вчинила Ґледіс Еванс – 
вони в неї the indifferent [1:35]. І нехай субстантивоване байдужі в терцеті втратило роль означення – 
погодьмося, що на стилістичому ефекті лексичного повтору синтаксична роль не відображається. Поза 
контекстом – і cold, і the indifferent на своєму місці, але це саме той випадок, коли сума доданків не дорі-
внює цілому. 

Значно більших успіхів досягає Ґледіс Еванс у використанні стилістичного ефекту інверсій, також до-
сить часто вживаних українською поетесою. Скажімо, якщо І. Р. Гальперін виділяє п’ять найбільш ужи-
ваних зразків стилістичної інверсії в англійській прозі та поезії [7:204, 205], можемо спостерегти, що всі 
ці зразки використано в перекладах Еванс: 

1) додаток розміщено на початку речення: No freedom have I, my good fortune has flown  (Ні долі, ні 
волі у мене нема) [1:12,13]; 

2) означення розташоване після означуваного слова: But the flowers, the birdsong serene (Тії співи та 
квіти ясні) [1:34,35]; 

3) предикатив стоїть перед підметом: Moonlit and clear was the night (Вечір був місячний, ясний) 
[1:14,15]; 
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4) обставина розміщена на початку речення: So there I stood, as if turned into stone (І я стою, неначе 
скам’яніла) [1:56,57]; 

5) і обставина, і присудок стоять перед підметом: Down came a long shining ribbon (Довгая білая 
стяга простелилась) [1:14,15]. 

Як бачимо, інверсія в поетичних перекладах Ґледіс Еванс спостерігається не лише в тих випадках, ко-
ли до неї спонукає експресивний ефект зворотнього порядку слів у тексті оригіналу, але й тоді, коли в 
рядках Лесі Українки порядок слів прямий. Отже, перекладачка творчо підходить до необхідності пере-
дачі емоційної напруги, продуктивно використовуючи стилістичні засоби, що склалися в англомовній 
поетичній традиції. 

Існує парадоксальна закономірність праці перекладача: чим у більшій мірі він досягає успіху в адек-
ватності передачі художнього тексту, тим у меншій мірі кидається в очі його внесок. Переклади з Лесі 
Українки в збірці “Надія / Hope” – безумовно, результат творчих зусиль перекладача-професіонала, оскі-
льки огріхи, допущені Ґледіс Еванс, можна зафіксувати лише на тлі поетичного перекладу високої якості. 
І внесок, зроблений Ґледіс Еванс узагалі, і цією книжкою зокрема, в справу перекладу класичної спад-
щини Лесі Українки – один із найвагоміших у царині поетичної інтерпретації творів письменниці англій-
ською мовою. 
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Савенец А. М. Лирика Леси Украинки в переводах Гледис Эванс на английский язык. 

В статье рассматриваются переводы лирики Леси Украинки на английский язык, совершенные Гледис 
Эванс.  

Savenets A.M. Lesya Ukraїnka’s Lyrics in English Translations by Gladys Evans. 

The  article deals with the translations of Lesya Ukra їnka’s lyrics into English by Gladys Evans. 
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ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В НАУКОВІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ М. ДРАЙ-ХМАРИ 

У статті представлено матеріал про широку діяльність українських неокласиків у сфері наукового 
освоєння спадщини Лесі Українки. Особливе місце відведено висвітленню ключових позицій лесезнавчих 
праць М.Драй-Хмари, виявленню новаторських тенденцій і специфіки його дослідницької манери в син-

хронному контексті українського літературознавства 20-30-х років ХХ століття. 

 

Вагомий внесок у формування наукових засад українського лесезнавства, що почало складатися у  
20-х роках ХХ століття, зробив М.Драй-Хмара. Відомо, що він належав до угрупування неокласиків 
(М.Зеров, П.Филипович, О.Бургардт), які становили “наймолодший “доріст” серед учених академічного 
типу в перші пореволюційні роки” [1:22]. Цю генерацію талановитих і потужних дослідників, разом із 
А.Музичкою, А.Ніковським, справедливо вважають фундаторами наукового студіювання Лесі Українки. 
Індивідуальний доробок кожного з неокласиків вельми значний і подосі відіграє суттєву роль у запов-
ненні прогалин в історіографічних концепціях української літературознавчої думки загалом і лесезнавст-
ва зосібна. 

У лесезнавчих студіях неокласиків доволі ґрунтовно реалізувався широкий спектр органічних складо-
вих загальної неокласичної концепції розвитку національної літератури, розроблюваної ними в числен-
них працях, що передбачала “тлумачення українського письменства як повноцінної європейської літера-
тури, розуміння її як відкритої динамічної системи, в якій глибока національна традиція синтезується з 
культурним досвідом людства [2:862]. Керуючись переважно естетичними критеріями в охопленні ши-
рокого кола проблем лесезнавства, неокласики одні з перших змогли найповніше наблизитись до студію-
вання сутнісних ознак мистецької техніки поетеси, психології її творчості, генези й типології її неорома-
нтизму, а головно – зуміли “прочитати” Лесю Українку в світовому літературному контексті. 

Леся Українка входила до сфери дослідницьких інтересів і М.Драй-Хмари. З цього приводу І.Дзюба 
зазначає, що поетеса була “щасливою темою” вченого. Колективно створюване наукове лесезнавство у 
20-х роках суттєво доповнювалось такими його грунтовними працями :“Поема Лесі Українки “Віла-
посестра” на тлі сербського та українського епосу”, “Ів.Франко і Л.Українка”, “Бояриня”. 

 Новим словом у лесезнавстві 20-30-х років була монографія “Леся Українка”. Вона ґрунтується на 
доволі багатій фактологічній основі. Перша її частина (59 сторінок) становить собою біографічну “кан-
ву” Лесі Українки, що написана із залученням основних засадничих принципів найпродуктивніших шкіл 
українського літературознавства 20-30 рр. (історико-соціологічна, порівняльно-історична та ін.). Як і 
М.Зеров та А.Музичка, М.Драй-Хмара розглядає творчість поетеси “рівнобіжно з її біографією” 
(С.Гаєвський). Перебуваючи під впливом позитивістської емпірики (тут, безсумнівно, прислужилися 
праці Б.Якубського, зокрема, його книжка “Соціологічний метод у письменстві”), він проте не став на 
шлях суворого документування фактів біографії Лесі Українки, тим паче – їх вульгарно-соціологічних 
спрощень (це засвідчує друга частина його праці). З цього приводу В.Іванисенко цілком слушно відзна-
чає, що “в дусі найсерйозніших здобутків тодішнього літературознавства (згадаймо опоязівські збірники, 
працю О.Білецького “В майстерні художника слова”) М.Драй-Хмара пильну увагу приділяв психології 
художньої творчості [11:262]. “Аналіза людської психіки, - підкреслює М.Драй-Хмара, - ось одно із го-
ловних завдань, що його поставила перед собою письменниця” [6:121]. 

Утверджуючи нові тенденції в літературознавстві, М.Драй-Хмара виявляв неабиякий інтерес  до про-
блем в галузі поетики. Цим зумовлена особлива увага дослідника до естетичної природи текстів Лесі 
Українки, суто поетичних якостей її творчості. Він відзначав “музичність, багатство ритмів, що шумлять, 
мов весняні води” у “Лісовій пісні”, “діалектичний розвиток думки”, “потяг до контрастів” у більшості 
драматичних творів, “дар мислення символами” у поезії Лесі Українки. 

Незважаючи на описовий харктер монографії М.Драй-Хмари, її безпомильно можна вважати “цінним 
придбанням в гурті видань про Лесю Українку”, що “зачіпає велику силу питань”[12:125]. Ця монографія 
свого часу “ознаменувала чималий поступ у вивченні творчості нашої великої поетеси” [13:37]. М.Драй-
Хмара у цій розвідці подає істотний фактичний матеріал про біографію Лесі Українки, ретельно дослі-
джує суспільно-політичні умови й джерела її творчості, окреслює типологічні зв'язки її поезії з європей-
ським літературознавчим контекстом. 

Поряд із намаганням сказати нове слово про природу естетичного обличчя поетеси учений говорить 
про необхідність популяризації її творчості. Ця засаднича ідея відзначається ним у передмові названої 
книжки: “Можна сподіватися, що й момент оцінки Лесиної творчості та популярність її серед широких 
кол суспільства прийдуть невдовзі” [14:4]. Закономірною, таким чином, була й активна участь М.Драй-
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Хмари у виданні творів Лесі Українки. Це стосується усіх неокласиків. Так, М.Зеров брав участь у підго-
товці дванадцятитомника поетеси, виступивши як автор ґрунтовної передмови до сьомого тому (“Руфін і 
Прісцілла: До історії задуму і виконання”, 1930). П.Филипович, наприклад, написав блискучу передмову 
“Леся Українка” до окремої книжки її “Поем” (1920). 

М.Драй-Хмара у 20-х роках, окрім названих локальних лесезнавчих праць, також виступав упорядни-
ком творів Лесі Українки (1927 року, разом із Б.Якубським) та автором передмов (вступна стаття до дра-
матичної поеми “Бояриня” у восьмому томі “Творів”, 1929 р.). Зауважимо цікаву, на наш погляд, деталь, 
що засвідчує сталість наукового інтересу М.Драй-Хмари до постаті Лесі Українки. Окремі його вступні 
статті з часом переростали у ґрунтовні розвідки, що не втратили своєї вартості і понині. Таким прикла-
дом може бути вступна стаття до поеми  “Віла-посестра” (Українка Леся. Твори. – К., 1927. – Т.ІІІ), що у 
результаті багатьох доповнень, розширення фольклорно-літературного контексту набула ознак наукової 
праці, яка й подосі залишається “кращою серед наявної критичної літератури” (Т.Аврахов). Відповідно 
до змісту автором було змінено і назву статті. Вона з'явилася на сторінках “Записок історико-
філологічного відділу ВУАН” (1929, кн. 23) під назвою “Поема Лесі Українки “Віла-посестра” на тлі се-
рбського та українського епосу”. 

Сучасна дослідниця означеної проблеми М.Зубрицька підкреслює, що названа праця М.Драй-Хмари 
“багатоаспектна, в ній розглядаються генетичні зв'язки, типологічна спільність, контакти і рецепція” 
[15:15]. Стаття “Поема Лесі Українки “Віла-посестра” на тлі сербського та українського епосу” направду 
стала доволі розлогою розвідкою, в якій автор робить підступи до вивчення творчості поетеси у світово-
му літературному контексті. Тут подано багатий фактаж про оточення Лесі Українки (переважно родин-
не), документальні свідчення сучасників про виношування задуму поеми “Віла-посестра”, ймовірні істо-
рико-етнографічні та літературно-фольклорні джерела твору (книга перекладів М.Старицького “Сербські 
народні думи і пісні”, “Исторические песни малорусского народа” Антоновича та Драгоманова, етногра-
фічна розвідка О.Афанасьєва “Поэтические воззрения славян на природу” та ін.). 

Стаття “Поема Лесі Українки “Віла-посестра” на тлі сербського та українського епосу” цінна у бага-
тьох відношеннях. Найперше варто відзначити, що саме М.Драй-Хмарі належить пріоритет в осягненні 
естетичної природи “Віли-посестри”, в уведенні поеми в науковий обіг (правда, цей факт, як і багато ін-
ших, не згадувався в наступні роки навіть у бібліографічних посиланнях довідкових видань). Важливо й 
те, що у статті ґрунтовно досліджено генезу поеми, а для увиразнення провідних мотивів твору (мотив 
визволення юнака із в’язниці та мотив його вбивства) подано широкий фольклорно-літературний фон 
(сербські думи: “Марко й сестра капітана Лека”, “Марко і арапського короля дочка”; українські думи: 
“Маруся Богуславка”, “Втеча Самійла Кішки з турецької неволі”; літературні твори: “Дума про княгиню-
кобзаря” В.Чайченка (Б.Грінченка), “Поеми про білу сорочку” І.Франка. Переконливо з’ясовано автором 
співвіднесеність фольклорно-змістових елементів південно-слов'янського й українського епосу в поемі, 
досліджено літературні чинники та психологічні ідеї, що стимулювали появу “Віли-посестри” (героїчна 
тематика українського й сербського народів імпонувала “визвольним” настроям поетеси). 

Проаналізувавши стиль поеми, М.Драй-Хмара підкреслює, що “Віла-посестра” є не просто майстер-
ною стилізацією фольклорно-міфологічних пам’яток, а цілком оригінальним і самостійним твором. Бі-
льшість міркувань ученого становлять собою глибоке проникнення у тексти сербських та українських 
дум і, безумовно, самої “Віли-посестри” на рівні поетики та стилістики. Добра обізнаність із сербською 
культурою, бездоганне володіння мовою дало авторові можливість зробити глибокий порівняльний ана-
ліз не тільки на рівні сюжету чи мотивів, а усіх жанрово-стилістичних рис, включаючи характеристику 
ритмічної будови, особливостей мови тощо. Так, наприклад, учений переконує, що поема подібна до се-
рбського епосу своєю ритмічною будовою (вона написана п’ятистопним хореєм, який наближається до 
сербського десетерця). У ній немає одноманітних (переважно дієслівних) рим, “характерного ритму 
української думи”. Щодо ключових у поемі тропів (метафори, паралелізми), то на Лесю Українку, на ду-
мку дослідника, однаково впливали як українські, так і сербські чинники (напр., із сербського епосу: 
“Щоб не трісло серце з туги-жалю”; з українського фольклору: “Тільки серце кров’ю обкипіло” і под.). 

Освоюючи фольклорно-міфологічний матеріал двох народів, Леся Українка, як переконує М.Драй-
Хмара, надає йому нового звучання. Вивівши образ віли від сербського юнацького епосу, поетеса вели-
кою мірою втілює в ньому “свою власну індивідуальність”. Заслуговують на увагу також оригінальні 
думки ученого про індивідуально-авторські знахідки Лесі Українки. Як відомо, нинішні дослідники, тра-
ктуючи художньо-естетичні особливості “Віли-посестри”, акцентують увагу на трагічному фіналі поеми, 
що вирізняє її з-поміж аналогічних європейських сюжетів (сербського у тім числі). М.Драй-Хмара був 
один із перших, хто переконливо довів, що Леся Українка зробила це усвідомлено і що її “Віла-посестра” 
органічно вписується у ряд творів, “просякнених трагізмом”, які були написані між 1900 та 1911 роками 
(“Кассандра”, “Руфін і Прісцілла”, “У пущі”, “Бояриня”). В художній інтерпретації відомого фольклор-
ного сюжету поетеса пішла значно дальше, порівняно із сучасниками, давши йому філософське 
підґрунтя. Ці спостереження М.Драй-Хмари потверджуються ним у статті і аргументами самої Лесі 
Українки, зокрема, її висновками про те, що тільки трагедія “дає глибінь і зміст життю”. Тож сербський 
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епос, як переконує дослідник, захопив поетесу саме своєю “величністю образів та трагічною красою”, 
однак він був для неї тільки своєрідним фоном, “канвою”, на якій “вишивала вона узори власної філо-
софської думки” [5:438]. 

У статті М.Драй-Хмари “Поема Лесі Українки “Віла-посестра” на тлі сербського та українського епо-
су”, що є “найцікавішою з серії його праць про Лесю Українку” (В.Іванисенко), найповніше виявилися 
сильні сторони його дослідницької манери – “пильна увага до історичних джерел, до генезису художньо-
го образу, прагнення ввести літературне явище в найширший контекст світової культури” [11:262].  

У 1926 році М.Драй-Хмара звернувся до полеміки між І.Франком і Лесею Українкою, що відбулася 
1897 року. На сторінках журналу “Життя й революція” (1926, №5) він видрукував статтю “Ів.Франко і 
Л.Українка: З полеміки 90-х років”, широко висвітливши її хід та вузлові проблеми. На початку статті 
М.Драй-Хмара зазначає, що ця полеміка була суттєвим “епізодом із взаємин між галичанами й українця-
ми”. Вона фактично розпочалася зі статті І.Франка “З кінцем року” (“Життя і слово”, 1896, кн. VІ), у якій 
автор закликає українську інтелігенцію до “систематичної праці серед народу” (під народом І.Франко 
розумів селянство), гостро звинувачує наддніпрянських радикалів (переважно драгоманівських поглядів) 
в “інтересі до абстрактних питань” та “глибокому розриві з народом”. 

М.Драй-Хмара акцентує увагу на тих головних позиціях І.Франка, з якими не погоджувалась Леся 
Українка. Відомо, що Франкова стаття викликала з її боку цілу низку заперечень поглядів опонента, 
окремі з яких вона кваліфікує як помилки, “проповіді – “научки” a la Толстой” і критикує “далеко не про-
вірені рецепти спасенія душі і рідного краю” [16:19]. М.Драй-Хмара коментує головні положення статті 
Лесі Українки “Не так тії вороги, як добрії люди” (стаття була надрукована також на сторінках журналу 
“Життя і слово” (1897, кн.ІІІ) і підписана ініціалами “Н.С.Ж.”). При цьому він, як і Леся Українка, не 
приймає народницьких поглядів І.Франка і висловлює розчарування від того, що симпатії поета зверну-
лись “до аполітичної літератури і наукової діяльності” [17:245]. Йому більше імпонує думка Лесі Україн-
ки, що в Україні “перш усього треба здобувати собі інтелігенцію, вернути нації її “мозок”, - аби не було 
так, що є над чим робити, та нема кому” [16:22].  

У з’ясуванні основних питань полеміки ключовою М.Драй-Хмарі бачилась проблема принципового 
“розходження, ідеологічної диференціації, характерної для української інтелігенції кінця ХІХ століття” 
[17:240]. Отож, ймовірно, що звернення дослідника до полеміки 90-х років не випадкове і свідчить про 
його увагу до провідних тенденцій розвою української культури у 20-х роках ХХ століття. Симптомати-
чно, що стаття “Ів.Франко і Л.Українка” вийшла поза межі аналізу конкретної полеміки. У ній фактично 
поставлено питання про роль української інтелігенції в національно-духовному відродженні, яке Драй-
Хмару хвилювало особливо гостро. Саме така позиція зафіксована і в його численних щоденникових 
нотатках. Так, у записі від 13.08.1924 р. він наголошує, що “в революції інтелігенція не перемогла в по-
вній мірі національного моменту (не закріпила своїх позицій) і через те почуває себе “ні в цих, ні в тих” 
[18:41]. 

З погляду означеної проблеми, характерна ще одна праця М.Драй-Хмари – вступна стаття до поеми 
“Бояриня” Лесі Українки. Звернення до цієї драматичної поеми, думаємо, також закономірне. Настроям 
М.Драй-Хмари імпонувало ставлення поетеси до тієї частини “продажної української інтелігенції, яка 
заради “панства великого, лакомства нещасного” зрадила українські традиції і, помосковщившись, доб-
ровільно впряглася в чужинецьке ярмо” [19:229]. Проблема активності національної інтелігенції в умо-
вах обільшовичення України бачилася М.Драй-Хмарі, як і свого часу Лесі Українці, в усіх трагічних то-
нах.  Тож закономірно, що він зосереджується в основному на одному з провідних мотивів поеми “Боя-
риня” – мотиві пасивної зради Степана. Саме цей образ символізує, на його думку, “продажну”, “помос-
ковщену” частину освіченої нації. Леся Українка своєю поемою заявила, що “всяке угодовство, яке веде 
в остаточному до національної зради, є злочинним” [20:120]. 

Безперечно, не все у лесезнавчих працях М.Драй-Хмари сприймається беззастережно, надто коли 
йдеться про сьогоднішого читача-фахівця. Окремі положення видаються принаймні дискусійними. Од-
нак незаперечним є той факт, що М.Драй-Хмара накреслив широку програму дослідження творчості Лесі 
Українки в контексті світової літератури. Його праці, за словами Г.Костюка “багатством свіжого, вперше 
тоді опублікованого фактажу, низкою вникливих спостережень, висновків і гіпотез були не тільки твер-
дим ґрунтом для наступних досліджень, але й зберігають свою вартість і для нашого часу” [21:11]. 
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Томчук О.Ф. Творчество Леси Украинки в научной интерпретации М.Драй-Хмары. 

В статье представлен материал о широкой деятельности украинских неоклассиков в сфере научного 
освоения наследия Леси Украинки. Особое место отведено освещению ключевых позиций лесеведческих 
работ М.Драй-Хмары, выявлению новаторских тенденций и специфики его исследовательской манеры в 

синхронном контексте украинского литературоведения 20-30-х годов ХХ века. 

Tomchuk O.F. Lesya Ukraїnka’s Literay Heritage in  M. Drai-Khmara’s Scientific Interpretation. 

The article deals with the Ukrainian neoclassics' scientific interpretation of Lesya Ukra їnka’s literary heritage. 
The main part of the article concentrates upon the key position of M. Drai-Khmara’s works about Lesya 

Ukraїnka. The author makes an attempt to discover the innovatory  tendencies and specific character of his 
research style in synchronic  context of  History of Ukrainian Literature in the 20-30s of the XXth century. 
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СТАТУС ЖІНКИ В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  “БОЯРИНЯ” ТА ҐЕНРІКА 
ІБСЕНА  “ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ” 

Розкрито психологію жіночого образу в конфліктній ситуації, основою якої є відповідальність людини 
за формування своїх життєвих принципів. 

Вже так повелось, що людство завжди намагається знайти відповідь на споконвічні питання: 
як жити, як любити, якими бути?.. Але чи не найголовніше - в чому секрет сімейного щастя? 
З часів героїв античної легенди про Філемона і Бавкіду не пригадати абсолютно щасливої сімейної 

пари. Древня легенда змушує замислитись: у чому ж полягає той єдиний загальний корінь сім’ї, яку роль 
у ньому відіграє жінка? 

Упродовж століть, разом із розвитком суспільства, жіночий образ пройшов складний шлях еволюції - 
від романтичної героїні до реалістичної. Друга половина 19ст. у вітчизняній та західноєвропейскій літе-
ратурах позначена гострим конфліктом  “особа - суспільство”, який, зокрема, в драматичних творах Лесі 
Українки  “Бояриня” та Г.Ібсена  “Ляльковий дім” поданий як конфлікт  “жінка - суспільство”. 

Українська драматургія поч. 20ст. стала феноменальним явищем саме завдяки Лесі Українці. Вона 
вражала новизною тем, актуальністю соціально-психологічних конфліктів, філософськими узагальнен-
нями, красою поетичної мови... Наша землячка була прекрасно обізнана з історією та культурою народів 
Європи, відшукувала такі події, які були б співзвучні українській сучасності. Так українська драма під-
нялась на художні вершини, які сягнули, зокрема, драми Ґ.Ібсена. У статті  “Європейська соціальна дра-
ма в кінці 19ст. ” Леся Українка пише: “...саме тоді драма розбила, нарешті, кайдани мертвої рутини, 
що то від них так довго та одважно намагався визволити її єдиний в своїм роді, але нерівний та негар-
монійний талан  “північного лицаря” Ібсен“  |1: 8:282 ]. 

Видатний норвезький драматург показував у своїх творах суспільні проблеми на фоні буденності, від-
мовившись від звичайного любовного конфлікту як головного, звертався до низки болючих проблем про 
місце особистості в суспільному водокруті. 

Підстави для проведення паралелі між драматичною поемою Лесі Українки  “Бояриня” та драмою 
Г.Ібсена  “Ляльковий дім” досить вагомі. В центрі психологічного конфлікту знаходиться жінка. Надзви-
чайна актуальність цієї теми підкреслюється у статті Лесі Українки “Новые перспективы й старые тени": 
“...в скандинавских странах женский вопрос особенно сильно овладевает умами, главным образом, бла-
годаря влиянию Ибсена... ” [1:8:83] 3 цього часу, за висловом Лесі Українки, почали говорити  “не о же-
нщинах, а о женщине”. На літературній арені з’являється нова соціально-психологічна драма, яка спону-
кає до змін у свідомості глядача і читача, розкриває якісно нові почуття людей у ставленні один до одно-
го. 

Драми  “Бояриня” та  “Ляльковий дім” характеризуються сталою композиційною будовою. В основі 
обох художніх творів - жіноча доля. Так, Оксана, героїня  “Боярині”, поєднала своє життя із боярином 
Степаном і опинилась в Московії, сподіваючись на щасливе майбутнє. Щодо Нори, героїні  “Лялькового 
дому”, то в неї заможній чоловік, діти, дім, в якому так впевнено почуває себе господиня. Рай, та й тіль-
ки, невже може бути краще? Однак існує те, що вривається в їхнє життя, і стає зрозумілим, що щастя 
тільки привид. Вони звили сімейне гніздечко, але опинились в клітці за золотими ґратами: їх годують, 
дають пити, але змушують співати чужу пісню. Їхні чоловіки лагідно ставляться до дружин: Степан на-
зиває Оксану  “любою”,  “рибонькою”, “серденьком”,  “голубонькою”, Хельмер - Нору  “лялечкою“,  
“жайворонком”, який  “співає”. Та все це ілюзія, яка швидко розвінчується. На цьому грунті розпочина-
ються випробування - перевірка кохання, розуміння обов’язку перед собою, сім’єю, суспільством. Осно-
вна увага переноситься із зовнішньої дії у внутрішній світ. Наші героїні - це особистості, мрії яких зруй-
нували ті, кому вони довіряли. Вони не підкорились думкам та вчинкам своїх чоловіків, бо кожна з них 
наділена власним характером. Їх не задовольняє класична тріада: церква, кухня, діти. 

Як яблуневий цвіт, облетіли сподівання та мрії Оксани, яка зіткнулась у Москві віч-на-віч з числен-
ними заборонами: мати будь-які контакти з рідними та близькими (зустрітись з Яхненком, поїхати в гості 
до батьків, надіслати гроші)... Не думала Оксана, що її спіткає така доля. Вона побачила справжнє об-
личчя свого чоловіка, який, роблячи службову кар’єру, не зупинявся ні перед чим. Він - лукавий, нещи-
рий, улесливий, хитрий і жорстокий. Аякже, треба було ж будь-що отримати тепленьке місце. Цареві він, 
власне, не служить, а догоджає як раб, навіть танцює гопака. Оксана приголомшена, її душа бажає вирва-
тися з полону. Про неї з презирством говорили: “черкашенка”, “чужачка”. Але чим вона була гірша: хіба 
тим, що не так розмовляла та одягалась, що викохалась на волі, що хотіла мати власну думку? Московсь-
ка одежа швидко обридла, а чудернацькі звичаї загасили іскорку, яка жевріла в душі. Все це було штуч-
ним для неї, нерідним, вона прагнула самовираження, а не лялькового співіснування. 

Леся Українка в драматичній поемі  “Бояриня” через зображення трагедії рідного краю показала, що 
може статися із людиною, коли її зрадять, як це вчинив Степан, зробивши з Оксани  “ляльку”, але ніяк не 
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бояриню. Назва твору символічна, вона не відповідає тому становищу, в якому опинилась Оксана. Вона 
не була “бояринею”  її зробили рабинею: 

Степане, та куди ж се ми попались? 
Та се ж якась неволя бусурманська? [2:61]. 

Чому ж дім Нори  Ґ. Ібсен називає  “ляльковим". Слово  “ляльковий" набуває також значення символу і 
стає ключем до розуміння драми. "Ляльковий" - тобто штучний, неприродний, дім, що розвалюється від 
найменшого поруху вітру. 

За зовнішнім щастям сім’ї Хельмерів стоїть неправда та непорозуміння. Непорушна будівля сімейно-
го щастя починає давати тріщини. Уважний, милий Хельмер поводиться з дружиною так, що у глядача 
складається враження, що він кохає Нору не як людину, а як власність, прекрасну коштовну іграшку. 
Дізнавшись, що Нора, заради його порятунку, скоїла протизаконний вчинок, звинувачує її у брехні, в 
поганому впливі на дітей, адже іграшка перестала бути покірною. Нора зрозуміла, що закони байдужі до 
людських страждань, що найближчу їй людину хвилює тільки суспільне становище (як і Степана): “Коли 
я озиралась назад, то мені здавалось, що я жила тут як той жебрак: мене годували й одягали, а моїм 
завданням було - розважати, забавляти... Ось в чому полягало моє життя ”. 

Автори драм дають критичний аналіз загальноприйнятих цінностей, намагаються розв'язати етичне 
питання: “Що заважає жінці бути власне собою? ” Конфлікт досяг свого кульмінаційного моменту. Втра-
та віри Норою та Оксаною в те, що сприймалось як надійне, призводить до руйнації їхнього щастя. Під-
лягають випробуванню не тільки сім’я, а й суспільні закони, правила та норми поведінки, їхня гуманіс-
тична невідповідність. Такої принципової, послідовної й руйнівної критики театр не знав. Застосований 
Г.Ібсеном спосіб постанови проблеми - діалог, - як зазначав Бернард Шоу в статті  “Нова драматургічна 
техніка у п’єсах Г.Ібсена”, став вагомим показником, як для драматургії в цілому, так і для романістики 
19ст. Завдяки діалогам поглиблюється художнє дослідження психології жінки, розкривається багато-
гранність характерів і стосунків. Оксана говорить про своє життя так: 

От, здається, руки чисті, 
Проте все мариться, що їх покрила Не кров, так, немов якась іржа...  
Як на старих шаблях буває... [2:89]. 

Вона помирає, тому що роль  “чужоземки”, що в перекладі з грецької означає ім'я Оксана, їй не під 
силу. 

Нора обрала інший шлях. Вона йде з дому невідомо куди, подалі від  “лялькового” світу. Торвальд іще 
сподівається, що дружина повернеться, але вона промовляє: “Для цього повинно статися  “чудо із чудес 
” - щоб  “співжиття дійсно стало шлюбом.. ” 

Коротка художня деталь, яка набуває символічних ознак, часто викликає в уяві цілу картину, робить 
зображення дуже відчутним і яскравим. Завдяки цьому художньому прийому ми бачимо, як зовнішня 
ілюзія щастя закінчується катастрофою. Наші героїні нарешті усвідомили, що у бажанні зберегти сімейне 
щастя вони пожертвували найдорожчим, тим, що весь час ятрило душу, - своєю гідністю. Оксана та Нора 
не можуть продовжувати так далі жити: одна з них перетворилась на  “іржаву шаблю”, а інша - в  “обі-
брану з обгорілими свічками ялинку”. Життя наших героїнь заіржавіло і потьмяніло, воно втратило свою 
привабливість. 

Отже, Леся Українка та Ґ.Ібсен звернули увагу на те, що жінка - це не лише служниця в домі, це осо-
бистість, яка має право на самовизначення. Виводячи на сцену Оксану та Нору, драматурги змушують 
замислитись над тим, як змінити своє життя і людину в ньому, яка має право вибору власної долі чи не-
долі. 

Можливо, завдяки цьому буде знайдено загублений секрет сімейного щастя Філемона та Бавкіди?.. 
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Трифонова Т. Н. Статус женщины в драматических произведениях Леси Украинки  “Боярыня” и 
Ґенрика Ибсена  “Кукольный дом”. 

Раскрываются  особенности психологии женского образа в конфликтной ситуации, основой которой 
является  ответственность человека за формирование своих жизненньїх принципов,  своей индивидуа-

льности. 

Trуfonova T. M. The Position of a Woman in the Dramatic Works “Boyarynia”( by Lesya Ukra їnka) and 
“The Doll’s House”( by Henryk Ibsen). 

The psychology of a woman’s image in the conflict situation based upon a person’s responsibility for build-
ing up life principles has been analysed.  
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ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ  ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті обгрунтовується проблема співвідношення між необхідністю і свободою як важливими чин-
никами  самореалізації особистості, що призводить до трагічних колізій,  у творчості Лесі Українки. 

Він запитав спокійно: 
“Чому я потерпів крах? ”.   

“ Во ймення краси”, - я відповів. 
“А я за правду - один серед усіх - 

Брати ж ми є”,- він відповів. 
Емілі Дікінсон  

Ще Арістотель стверджував, що людина вільна у своїй долі й у своїх вчинках [Цит. за 1:63], тільки від 
неї залежить: прагнути до високого чи до низького. 

Персонажі драм Лесі Українки перебувають у постійному відвоюванні місця своїм бажанням, вони, 
як правило, потерпають, бо протистоять обставинам, оточенню, яке їх не сприймає, майже скрізь постав-
лені у виключні ситуації. Вони  змагаються за вільну творчість (“У пущі”, “Оргія”), моральний обов’язок 
(“Одержима”, “Блакитна троянда”), правду (“Касандра”), честь нації (“Бояриня”). 

Боротьба необхідності і свободи надзвичайно складна і трагічна, вона спричиняє страждання. Най-
страшніша кара, якої зазнають герої драм Лесі Українки, - це докори власного сумління, довічна спокута, 
що є гіршим, ніж фізичне покарання. Пригадаймо Юду з драматичної поеми “На полі крові”. Тут Юда, 
всупереч біблійній розповіді, не повісився, а продовжував жити в поті чола й у докорах сумління, себто 
вічним спокутником. 

Воля у боротьбі з необхідністю часто програє. Герої  зазнають внутрішнього спустошення й усаміт-
нення, фізичної або моральної загибелі, оскільки  “справжня цінність в очах суспільства не поважається, 
що має повагу - не має ніякої ціни  [1:120-121].  Доказом і наслідком цього є усамітнення кожної гідної і 
видатної людини.  Вустами донни Анни з “Камінного господаря” Леся Українка проголосила:“Для гордої 
і владної душі життя і воля - на горі високій” [2:6:104]. 

Суттєвими ознаками драматургії Лесі Українки П.Филипович вважав вольову стихію і нахил до трагі-
зму  [3:108]. 

На мотиві вольовості, точніше на двох типах волі ( волі розуму і волі фанатичної відданості одній ідеї 
в “Одержимій” наголошував Ю.Шерех [4 : 308].   

М.Євшан розглядав поезію Лесі Українки як вічно свідомий акт творчої волі  [5:162] . 
Трагічна доля героїв драм Лесі Українки є не чим іншим, як, власне, актом їх волі, а не наслідком по-

карання долею . У порівнянні з класичними зразками античної трагедії, де конфлікт часто спричиняла 
світова недосконалість, Лесині персонажі переживають крах свого внутрішнього світу .  

Свобода,  з її орієнтацією на власні сили, концентрацією та мобілізацією внутрішнього потенціалу 
для того, щоб винести весь тягар моральних випробувань – одна з найголовніших засад самореалізації 
особистості [6:104]. 

Свобода, як правило, співвідноситься з необхідністю. Шеллінг вважав, що необхідність долає саме 
волю і свобода виборюється в її власній формі.  Найвеличніша думка і найвища перемога свободи - доб-
ровільно нести також покарання за неминучий злочин, щоб самою втратою своєї свободи довести саме 
цю свободу і загинути, виявляючи свою вільну волю  [7: 403]. 

Між тим, у змаганні з необхідністю герой не обов'язково мусить гинути фізичною смертю. Пригадай-
мо Рассіна, представника французької класичної трагедії, який зауважував, що у трагедії кров і смерть не 
є чимось неминучим, досить коли дія велична і дійові особи трагічні, коли палають пристрасті і в усьому 
відчувається смуток. 

Можна окреслити спільне для трагічних ситуацій в драматичних творах Лесі Українки. Скрізь стика-
ються неспівмірні сили і в результаті змагання з фатальною неминучістю нівечиться якась висока цін-
ність.Ця цінність становить глибинний зміст життя персонажа, тому природним і цілковитим є те, що він 
беззастережно бере на себе тягар боротьби і змагається навіть тоді, коли бачить тріумф ворожих сил над 
собою, усвідомлює  марність самого змагання. Більше того, в процесі боротьби відбувається злам чогось 
великого і цінного в героєві.Трагічний персонаж у процесі свого змагання, буває, сам ніби прискорює 
свою катастрофу. 

Звернімося до драми “У пущі”, де основна колізія зводиться до протистояння митця і громади, несу-
місності пуританських чеснот та мистецького таланту. Справді, вічність мистецтва “оплачується особис-
тою трагедією художника [8:18]. Щасливих варіантів Леся Українка не розробляла ніколи. Адже муза 
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ніколи “не хоче робити того, що мусить, а те, що їй забагнеться”. Леся Українка часто жартома повторю-
вала, “що треба, того не треба”, тобто: що потрібно для громади в першу чергу,  то не є внутрішньою 
потребою її творчості і навпаки: що не є для громади її щоденний хліб, те дуже часто з’являється конеч-
ною потребою її душі  [ Цит. за 9: 399] . 

Річард Айрон постійно роздвоюється між необхідністю служити громаді і власним прагненням до 
творчої праці, свободи. Але ж “щоб до душі душею промовляти, то треба, щоб ті душі поріднились''. Од-
нак скульпторові не вдається оживити серця людей, хоч він  “вмів живим робити камінь''. Річард ціною 
тяжких втрат виборював свободу, яка виявилась непотрібною. Вступивши у нерівне змагання за вільну 
творчість, Річард Айрон занедбує свій мистецький талант. Навіть в Род-Айленді, де йому уже в принципі 
ніхто не ставить перешкод, всеодно талант його нидіє. 

Отже, змагання за вільну творчість і волю сумління приносять Річардові ту свободу, яка - іронією до-
лі - стає могилою його хисту. Моральна сила, яка штовхнула його колись до нерівного змагання за вільну 
творчість, внаслідок різних чинників призвела його до самозаперечення як митця [10: 9 ]. 

Гострий конфлікт поглядів з обов’язками бачимо у психологічному етюді  “Йоганна, жінка Хусова''. 
Основна інтрига етюда полягає у прагненні Хуси справити певне враження на знатного римлянина 

Публія та його дружину Марцію задля здійснення честолюбних планів, бо “вона з родини цезаря і має 
велику силу там...'' [2:5:164]. 

Погоджуючись з думкою деяких літературознавців [11:186], що тут євангельський контекст явно вто-
ринний, відзначимо головне, що хвилює Хусу - необхідність дотриматися пристойності під час перебу-
вання гостей, показати, що в його домі панують благополуччя, спокій і згода. 

Своєрідним каталізатором трагізму, як відомо, є поняття “трагічної провини", яке трактують як “будь-
яку дію, несвідомо спрямовану проти об'єктивного стану світу, яка порушує його етичні норми, хоча са-
мому діячеві його поведінка уявляється не тільки слушною, але й закономірно неминучою, обов'язко-
вою"[12:9]. Концепцію трагічної помилки розробляли  Арістотель, Гегель. Останній підкреслював той 
факт, що трагічні герої настільки ж винуваті, наскільки і безневинні. Фактором, що пом’якшує провину 
героя, може виступати його неінформованість чи незнання, а також страждання, які він відчуває, остато-
чно виправдовують його в наших очах.  

Драматургію Лесі Українки пронизують категорії провини та самотності, вони, по суті, є тими інтеле-
ктуально-емотивними вісями, довкола яких розгортається сюжет твору [13:194]. 

Почуття провини тяжіє на “лицареві обов’язку”, адвокатові Мартіанові у драматичній поемі “Адвокат 
Мартіан”. Маємо на думці так звану трагічну провину, яку годі логічно обгрунтувати, і для якої треба 
шукати властивих рацій у метафізичних зв’язках. [10: 9]. 

Трагічне в житті Мартіана складається таким чином, що він в ході виконання свого обов'язку судово-
го оборонця християнської громади завинив перед родиною, дітьми, другом, бо щоб успішно виконувати 
своє діло, він затаює свою приналежність до Христової  церкви і водночас накладає печать мовчання на 
весь свій дім. Атмосфера мовчання стає нестерпною. Молодь, захоплена християнською ідеєю, не ви-
тримує підпілля, хоче відкрито героїчно боронити свою ідею, і тому Мартіан  втрачає своїх  дітей, дру-
жину. Прощаючись  з сином, Мартіан особливо відчув тягар провини:“Я розбив вам душу”,- каже він, 
зрозумівши, що “дітей своїх на жертву рокував”, “положив їх на вогонь повільний – тепер вони конають” 
[2:6:34]. Почуття провини поглиблюється, коли він відмовляє юнакові Ардентові, який шукав порятунку 
у Мартіана як свого опікуна, переслідуваний юрбою. Інтереси громади переважили, і він задля них по-
жертвував вірністю пам’яті покійного друга, батька Ардента. 

Іще одного удару зазнає Мартіан, коли сторожа в погоні за Ардентом, вдирається до його дому і стає 
причиною наглої смерті  небоги, яка щойно приїхала   з матір'ю на гостину до адвоката. 

Постать Мартіана стає трагічною у тому сенсі, що він робив те, що за своїм глибоким переконанням, 
повинен був робити, але через що він занапастив свою душу, рятуючи громаду. Лицар обов’язку стає 
жертвою обов’язку.У постаті Мартіана бачимо перемогу елемента волі у зіткненні з найважчими випро-
буваннями долі [14:77]. 

Зауважимо між тим, що Річард Айрон і Мартіан в своїх трагічних змаганнях не позбавлені надії: Рі-
чард - на молодого митця Деві, Мартіан - на Христову громаду, носія нової істини, яка дає йому життя.  
Незмірно поглиблюється трагізм у пророчиці Каcсандри (драматична поема “Каcсандра”), яка змагається 
без надії. Маючи віщий дар, даний їй Аполоном, вона віщує горе своїй батьківщині, яке нависло над нею. 
Але її віщування озброюють усіх проти неї. Ніхто не хоче вірити її лиховісним словам. Її  правда занадто 
важка, щоб люди могли й схотіли їй повірити. Тому від неї відвертаються найближчі їй особи.  

Трагізм Касандри полягає в тому, що вона стає провісницею правди, здійснення якої не може бажати, 
але  вважає за своє покликання служити правді й тільки правді.Вона мусить підкоритися своїм пророцт-
вам, іде за правдою, як її фанатична бранка. На відміну від свого брата Гелена, теж віщуна, який гово-
рить людям те, що вони хочуть почути, Касандра внутрішньо не може годувати людей ілюзіями, бо по-
слуговується етичними вимогами, має категоричний імператив внутрішньої правдивості всього, що ви-
пливає з її душі. Тому вона сильно карається, коли на власні очі побачила Трою в огні та ще й почула  в 
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свій бік прокляття. “Так, проклін на мене,- каже вона,- бо я тепер побачила найгірше...Прокляті очі, що 
такеє бачать! Проклін на мене, я мовчать не вмію! ”[2:4:91]. 

В “Епілозі” внутрішній розлад Каcсандри  доведений  до кульмінації. Ми бачимо там пророчицю в 
моменті, коли вона, як рабиня царя - переможця Агамемнона, входить до його палацу в Мікенах. Хвиля 
розпачу затуманює їй розум: вона “здіймає з голови діадему і кидає теж додолу зі словами: “Тепер нема 
нічого від Касcандри! ” [2:4:99]. Те, що вона переживає, можна окреслити поняттями моральної смерті. З 
таким станом героїні не може навіть рівнятися фізична загибель трагічного героя, який  зберіг переко-
нання про правду своєї справи. Доречним буде у цьому зв’язку згадати  покару, на яку прирікає Леся 
Українка уже згадуваного вище Юду з  драми  “На полі крові”. 

Трагедія Антея у драматичній поемі “Оргія” порівняно з Кассандрою поглиблюється на тлі трагічної 
долі його батьківщини. Він знає дві пристрасті: грецьку пристрасну любов до мистецтва і не менш при-
страсну любов до батьківщини, яка  опинилася під п’ятою завойовника, що присвоює собі все цінне в 
Греції, залишаючи грекам - зневагу і презирство. Рим переманює до себе грецьких митців, змушуючи їх 
втішати завойовників творами грецького генія. Тільки Антей замикається в своїй домівці і ціною вбоже-
ства та зречень платить дань за збереження національної честі і гідності, протиставляючи аргументам 
політичної розсудливості і життєвого практицизму, як засаду, “вищу красу - красу змагання, хоч і без 
надії”. 

Але цей  нонконформізм вільного творця й громадянина стає джерелом його трагедії. Він заплутуєть-
ся в тенетах, які сплітає йому доля, люди і він сам. Починається з того, що його запрошує меценат, пред-
ставник Риму, до себе на оргію. Антей готовий ризикувати відмовою римському вельможі, але справа 
ускладнюється тим, що його дружина Неріса, танцівниця, яку втомило сіре і вбоге їхнє життя, наважи-
лась виступити на оргії, заманена багатством, розкошами і славою. Прагнучи рятувати честь грекині і 
дружини, яку він кохає до нестями., Антей наважується сам піти на оргію, зобов'язуючи дружину зали-
шитися вдома. Але Неріса не дотримує слова і з'являється на оргії, де танцює вакхічний танок, ви-
кликaючи захоплення у Мецената та його товариства. Під впливом її негідної поведінки Антей спалахує 
шаленою пристрастю й обуренням і вбиває Нерісу, а потім губить сам себе, звертаючись перед смертю 
до грецьких митців зі словами:“Товариші, даю вам добрий приклад! ” [2: 6:217]. 

На думку деяких критиків, оці останні слова Антея бринять незрозуміло, непереконливо і неприрод-
но. Незрозуміло: бо залишається без ясної відповіді питання, чи може, було наслідком внутрішнього акту 
самозасуду за власну провину (могли тут діяти й обидва мотиви разом). Непереконливо: бо на самому 
Антеєві затяжіло почуття провини внаслідок його подвійного заламання. Насамперед надламалось у 
ньому щось уже тоді, коли він, поступаючись перед своєю дружиною, зважився  піти на оргію, а зважи-
вшись на те, з сорому уникав зустрічі з сестрою Евфрозиною, бо боявся, що мусітиме признатися їй у 
своєму рішенні. Потім прийшли скоро один за одним несподівані і невраховані моменти: поява Неріси на 
сцені, її обурлива поведінка і голос демона в його власному нутрі: все те, як блискавиця, перерізало його 
душу, і він не міг уже бути в повному значенні собою. Це було його друге зламання. Врешті його останні 
слова бринять також неприродно, бо  маєстат смерті вимагав одного: заціпити уста. Тільки така могла 
бути гідна відповідь  на зловіщі запити, перед розв’язкою яких життя поставило Антея, створивши йому 
до того всі умови безвихідності. Трагізм його полягає не в неминучості фізичної загибелі, а в чомусь тя-
жчому: у внутрішньому спустошенні, що його мало б  залишити по собі вбивство Неріси. Він поховав 
себе морально вже в моменті перед самогубством. Після вбивства Неріси він не міг уже жити і відійшов, 
але, відходячи з цього світу, мусів пошанувати маєстат мовчання. 

На прикладі драм Лесі Українки можна простежити, як диференціюється трагізм залежно від мораль-
ної постави героя, його віри в себе, його почуття своєї правоти і почуття провини, врешті - від роду цін-
ності, за яку йде змагання.  

Шопенгауер бачив у явищі трагізму підтвердження свого песимістичного погляду на світ. 
Виникає питання: чи дають підставу драми Лесі Українки для песимістичних висновків про життя. 

Безперечно одне: явище трагізму змушує поставитися з поважними застереженнями до евдаймонізму з 
його популярною проповіддю щастя як іманентної мети життя. У світі, байдужому до найвищих духов-
них цінностей, а то й ворожому їм, евдаймонізм мусить здаватися чимсь, щонайменше, проблематичним. 
Але й песимізм не дає повної відповіді на загадку життя, оскільки він, спрямований у темну сторінку 
життя, не бачить іншої, важливішої сторінки, де рушійною силою є віра людини в духовні цінності і воля 
здійснювати їх. Та віра і та воля підіймають трагічних героїв високо над ареною змагань, де нівечаться 
цінності. Трагічні герої черпають з них усвідомлення вищості духовно-моральних цінностей над силами 
знищення. Вони  не мусять оформлювати свою віру в поняттях і категоріях, але вони живуть нею, і вона 
діє в них як життєва сила, що штовхає їх на діло, як моральний абсолют, що не знає умовного  “остільки, 
оскільки”. Трагічна містерія стає, таким чином, ревеляцією метафізичних глибин буття. Тут тільки наби-
рає властивого значення вислів Шіллера, що Доля підносить високо людину тоді, коли її розчавлює. 

“Трагедійна свідомість” змагається постійно за щось, що “повинно бути”, вона активізує наші духов-
но-моральні сили, і, не задовольняючись науковим фізичним образом світу, який розкриває перед нами 



Чайковська В.Т. Проблема необхідності   і свободи у творчості Лесі Українки 

143 

індиферентну у всіх напрямах безконечність, підсилює переконання, що буття має свою височінь і свою 
глибінь. Трагічна свідомість надає образу  світу нової перспективи бачення . 
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Чайковская В.Т. Проблема необходимости и свободы в драматургии Леси Украинки. 

В статье обосновывается проблема соотношения между необходимостью и свободой как важнейших  
факторах  самореализации личности, что приводит к трагическим коллизиям,  в творчестве Леси Ук-

раинки. 

Chaykovska V.T. The Problems of Necessity and Freedom in the Drama of Lesya Ukra їnka. 

The article deals with the problem of the correlation between  necessity and freedom as the important factors of  
а human being’s self -realization in the works of Lesya Ukra їnka which result into tragical collisions. 
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ПРО ДЖЕРЕЛА СИМВОЛІКИ ТЕКСТІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Й ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ 

У статті порівнюються  жанрові, образні й тематичні особливості текстів Лесі Українки 
й Тодося Осьмачки. 

У своєму намаганні зрозуміти й упорядкувати  світ людина - тепер уже усвідомлено - обмежує його, 
скажімо, створюючи подвійні опозиції типу: час - простір, хаос - космос, початок - кінець, час від часу 
доповнюючи ці опозиції третім елементом (Богом, пророком, Волею, Розумом і т.д.) й відтак змінюючи. 
Одна з таких спроб, збережена Біблією “Об’явлення св. Івана Богослова”, називана ще Апокаліпсисом, 
прислужилася народженню нового жанру, про трансформації якого подає “Літературний енциклопедич-
ний словник”: “...Апокаліпсис відкриває епоху християнської апокрифічної апокаліптики... Середні віки 
виявляють тенденцію до поступового витіснення жанру апокаліпсиса жанром видінь і поглиблення заці-
кавлення індивідуальною есхатологією, ... що дала в підсумку й “Божественну комедію” Данте... Інтерес 
до апокаліпсичної тематики в нові часи відновлюється двічі: в епоху Французької революції 1789-94 й 
Наполеона... і потім - з кінця 19 ст. ” [1:31]. Автор статті “Видіння” в першому томі “Української літера-
турної енциклопедії” - В.В.Лисиця - стверджує, що про цей жанр відомо ще з античних часів. Видіння 
входять як складові частини до житій святих, літописних оповідей. “Відмираючи як жанр, В. продовжу-
вало існувати як форма, худож. прийом у рос. і укр. л-рі наступних періодів”[2:307], - зазначає 
В.В.Лисиця й наводить чимало прикладів із художньої літератури, де використано такий прийом. Пере-
лік цих прикладів, доповнений і наведеними в Літературознавчому словнику-довіднику серії “Nota bene” 
[3:119-120], можна продовжувати тим більше, що в названих джерелах прийом видіння співіснує (а на-
віть ідентифікується) з прийомом сну. Таким чином, вибудовується ланцюжок взаємопереходів: апокалі-
псис (розкриття, одкровення) - видіння - сон. 

30 квітня 1905 року поняття “сон” “одинокому мужчині” української літератури не здається простим. 
У цей день з'являються цикл  “Пісні з кладовища” й нарис “Примара”. 

Я на старім кладовищі лежала, 
тиша могильна круг мене співала, 
тиша могильна співала: “Засни! 
Щастя - то сни! ” 
Спати? Ох, спить у колисці дитина, 
спить у могилі померла людина, 
хто ж непомерлий в могилі лежить, 
той хіба спить?.. [4: 318]. 

Вихід у безмір екзистенції на цей раз не обмежується традиційним християнським дискурсом, але й 
не переливається у фольклорну стилізацію, затримуючись у містичному. Художня інтенція є щонаймен-
ше подвійною. Поєднана з другою частиною поетичного циклу - “На кладовищі ми про щастя говорили... 
”, - вона означає примирення антагонізму початків і кінців у третьому елементі - щасті. Співвіднесена ж 
із “Примарою”, вона уривається в кульмінації, коли з’ясовано протидіючі сили й необхідність подолання 
протидії третьою силою, але: “Хто визволить видющих людей з тіла сліпої потвори? ”.  

Примара в цьому творі - видиво, видіння. При загальному домінуванні в творах Лесі Українки музич-
них образів і мотивів тут активізовано зорову тематику: “Я бачу їх, як вони йдуть, здалека, з правіку, 
йдуть без упину і без кінця, довгою зграєю. Початок тої зграї загубився вдалині, кінця не видко у тьмі, 
аж непевність бере, чи є той кінець і початок, чи се не коло величезне, безвихідне кружить перед очима 
моїми, кружить, кружить і нема йому впину... Вони всі йдуть однаковим кроком, із першого погляду зда-
ється, що то змій - полоз правічний, подоланий, але не поконаний, виліз і тихо в’ється навколо землі... І 
кожен з них іде, щоб уже не вертатись... Ідуть туди, де зливається темрява з далиною, звідки ні один жи-
вий голос не доходить, де жах одвічний стоїть на сторожі... Сі люди, що змієм-полозом обвивають зем-
лю, йдуть без проводарів, але вони мають погоничів... а геть-геть за ними, зовсім невидимо женеться 
жах...кричить їм безглузді слова: верніться вперед!.. Я бачу, як лізе сей змій - полоз, але я не бачу голови 
його. Хто був той  о д и н, що був головою потвори?.. Чи, може, оцей змій - полоз був споконвіку безго-
ловий, і сліпий, і страшний у своїй сліпоті безнадійній, як сам хаос?.. ”[5: 201 - 202] . 

Леся Українка акцентує не на суб’єктивному протиставленні - “хороший (свідомий) пророк (вождь) - 
поганий (несвідомий, темний) натовп”, як за Біблією трактували й інші митці (згадати хоча б І. Франка, 
О. Олеся), а на об’єктивно існуючій приреченості таких стосунків. Частина й ціле не самодостатні, вони  
підпорядковані рухові й невідомому третьому. 
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Образ змія - полоза не лише викликає біблійні асоціації, але й нагадує близького за часом народження 
та обтяженого соціальним значенням boa constrictor' а Івана Франка, тим більше, що Леся Українка пише 
твір у Тифлісі, який у цей час лихоманить від страйків і соціальних заворушень. Але, перш за все, образ 
має екзистенційне наповнення як спроба символічного зображення й осмислення часу, пошуку початків і 
кінців, розмежування та з’ясування причин і наслідків. Суб’єкту міркування в цьому прозовому творі рух 
бачиться колоподібним. Початку цього руху вона (він) не бачить  і не знає, хоча й наполегливо прагне 
зрозуміти, але показово, що відає кінець - символічну браму, яка позначує злиття темряви й далини, “зві-
дки ні один живий голос не доходить”. У жанровому палімпсесті крізь видіння проступає давній апока-
ліпсис.  

Сьогодні можна лише здогадуватися, чому за життя Лесі Українки жоден із трьох згаданих творів не 
був опублікований. Нарис “Примара”, скажімо, з’явиться друком у 1923 році в другому номері “Черво-
ного шляху”. У цьому ж номері буде й поезія Тодося Осьмачки “Труни у гаях”. Осьмачка тоді - автор 
публікацій у періодичних виданнях і однієї, високо оціненої критикою, збірки поезій. Дружина, повіри-
вши в непересічний талант, сприяє його саморозвитку й освіті, він у цей час особливо багато читає. Мо-
жна з великою вірогідністю стверджувати, що не обходить увагою й “Примару”.  

У другій збірці поезій Осьмачки “Скитські вогні” (1925) в нагромадженні образів-символів надзви-
чайно широкої тематичної амплітуди буде й спроба такого розуміння та символічного зображення часу - 
через рухомий натовп: “Я ж стояв і бачив, як люди юрбами мостом простували швидко до мети... ” (“По 
шляху віків” [6:12-25]. В Осьмачки, щоправда, своє бачення причин і умов такого руху. Суб’єктивований 
жах у Лесі Українки, який і стоїть, і женеться водночас, у творі Осьмачки - малозрозуміла деталь: “І за-
єць скаче через шлях,  щоб у скиртах збудити жах ”. А з образом змія співвідносною може бути хіба що 
“дивезна дорога, похожа на довгий-предовгий підпалений хвіст”. Чергування теперішнього й минулого 
часу дієслів у поезії Осьмачки, як і в нарисі Лесі Українки, творить ілюзію циклічності подій. Умови ру-
ху подаються в оригінальних складних образах-символах: “В кожної людини летів попереду  голуб із 
зорею у лапах блідих...  Птахи ті летять по шляху  віків  із безодень світа з серцями-зірками...  люди до-
ганяють летючих вогнів  по мосту в пустелі аж на край безодні...  Та й падають з мосту в щілину землі - у 
мішки туманів сірі та холодні ” Ця “безодня” має в поезії ще такі характеристики, як “розколина -
безодня”,  

що по-під горою з заходу на схід -    
розколола землю, розвернула кручі... 
Там не горів денний ще ніколи світ. 
Кублились тумани, як смола, тягучі [6:19]. 

і, зрештою, - дещо прямовисно - “безодня глухої труни”. Так крізь видіння, знову ж, проступає кінець 
руху, хоча про початок у цьому варіанті твору не йдеться.  

Про початок Осьмачка буде говорити в інших варіантах і редакціях цього твору, яких тільки друкова-
них є чотири. Поема “По шляху віків”, уже під назвою “Синя мла”, щоразу змінюючись, але зі сталим 
образно-композиційним кістяком, вийде друком у львівських “Наших днях” 1942 року, потім увійде до 
збірки “Китиці часу (1943-1948) ”, а пізніше - до останньої поетичної збірки Тодося Осьмачки -“Із-під 
світу” (1954). Наскільки відомо, жоден із творів Осьмачки стільки не передруковувався, тож “Синя мла", 
очевидно, була особливо значимою й важливою для її автора. 

 Лексема “народи” співіснує з “людом”, а пізніше деталізується: це народи “без жодного прапору, 
зброї й музик” (у Лесі Українки: “Сила їх пройшла передо мною, в убраннях незнаних віків і народів”). У 
варіанті 1942 року з’являється дуже реальний відповідник “погоничів” Лесі Українки: “гонила народи 
Чека”.  Щоправда, в інших друкованих варіантах він зникне як невідповідний: поема виразно стремить 
до нівеляції повсякденних або історичних часо-просторових уявлень, до  “екзистенційності”.  

Пунктирно окреслений у варіанті 1942 року початок - “путь із пустелі”, в двох інших уточнений - “із 
глибу пустелі, з безмежної плями”. Але кінець руху в усіх варіантах твору представлений повторюваним, 
супроводжуваним епітетами, порівняннями образом-символом  ями-єдиної, всесвітньої безодні-
розколини-западні з підземними, густими, тягучими туманами й под. При цьому і в творі Осьмачки, і в 
творі Лесі Українки суб’єкт спостереження знаходиться  п о з а   тим, що йому (їй) доводиться бачити, не 
є учасником руху. Леся Українка привертає до цієї постаті якнайменше уваги - лише у словосполученні 
“я бачу”. Але в Тодося Осьмачки суб'єкт спостереження є в межах одного твору ще й суб’єктом дії, учас-
ником розгорнутого складного драматичного дійства, що відбувається, звичайно, поза рухом народів і 
передує видінню. Іншими дійовими особами тут виступають дівчина й орел, які беруть участь у символі-
чному накладанні вінка із зірок “на чоло непокірне” суб’єкта дії. Побачивши приречений рух народів, 
герой зриває вінок і кидає його в безодню, а орел випускає з кігтів сонце, й воно теж падає в безодню. 
Орел завмирає, налягає синя мла, “а в повітрі зависли склянисті моря, мов завмерлі громи, глушини, 
глушини...глушини...” [7:230] Схожа за образним втіленням, проблема отримує цілком оригінальне ху-
дожнє забарвлення не лише в композиції, але й у вирішенні. Позбавлені відповіді, схожі питання став-
ляться по-різному. Назва “Примара” відверто декларує належність до світу суб’єктивних відчуттів, мо-
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нолог-видіння завершується цілим рядом відкритих запитань. Плакатно-схематична назва “По шляху 
віків” змінюється на “Синю млу”, яка, не зважаючи на “туманність”, усеж чітко претендує на об'єктив-
ність. Багатоликий суб’єкт “Синьої мли”  позбавлений міркувань і сумнівів суб’єкта “Примари”, він теж 
“бачить”, але не міркує, а - як уміє - діє. Митці втілили у творах свій час. 

18 липня 1900 року Леся Українка, у відносно спокійний і щасливий період свого життя (Мержинсь-
кий щойно подарував їй збірку творів Гейне, хвороба притихла й - працюється), зачарована нічним лип-
невим небом, пише три поезії про зорі: “Ви щасливі, пречистії зорі... ”, “Свята ніч” і “Часто кажуть: “ясні 
зорі”...”. Вона, звичайно, не підозрює, що побіжно дає неймовірно влучну характеристику одному з укра-
їнських поетів і письменників ХХ століття. Коли через тринадцять років і один день скупа доля покличе 
Лесю Українку з життя, учень двокласної школи Тодось Осьмачка ще тільки боронитиме від глузувань 
учителів свої перші невмілі поетичні спроби.  

Лише в далекому сорок другому в мистецьких колах Львова племінник Лесі Українки, письменник зі 
складною долею та химерним характером, Юрій Косач вітатиме Тодося Осьмачку. Осьмачка, імітуючи 
божевілля, дивом виживе під час репресій, одним із перших з'явиться в рятівному Львові, викликавши 
неабияке захоплення - його ж уважали загиблим.  

Пізніше, коли велика частина українських емігрантів опиниться в Америці, перетнуться життєві шля-
хи Тодося Осьмачки й іншого представника (а точніше - представниці) родини Косачів.  

У 1962 році Г.Костюк, вражений лікарняною самотністю паралізованого Осьмачки, публікує в газеті 
“Свобода” звернення до української громади Нью-Йорка з пропозицією відвідати важко хворого поета. 
“Єдиною особою, що відгукнулася на мій заклик і відвідала Осьмачку, була Ізидора Петрівна Косач-
Борисова – молодша сестра Лесі Українки. Жінка похилого вже віку, але великого людського серця і гли-
бокогромадського інстинкту... Осьмачка зрядів, як побачив її. Не знав, де її посадити коло себе. Був весе-
лий, говіркий. Показував книжку Лесі Українки”, - пише Г.Костюк [8: 196] . 

Ізидора Петрівна буде й серед тих, які проведуть Осьмачку в останню путь. Її присутність на похоро-
ні, звичайно, зафіксують невгамовні газетні репортери. 

На той час творчості Осьмачки вже присвячено чимало літературно-критичних статей. Юрій Клен 
якось напише: “Образи цієї Осьмаччиної гігантомахії стрясають, вулькан його поезії шпурляє з жерла 
свого передсвітні млавини, що розсипаються іскравим дощем космічного пороху, мимоволі нагадуючи 
слова Ніцше про хаос, який може породити танцюючу зірку, але ж... хаос Осьмаччин, силою його приро-
дних даних, назавжди лишиться хаосом, в цьому і сила, і слабість його” [9:56]. Юрій Шерех дискутува-
тиме: “Легенда про хаотичність Осьмаччиної поезії походить від критичних Терешків, що добре шевцю-
ють у межах свого напряму, але не бачать нічого вище чобіт у іншомасштабній поезії автора “Поета” 
[10:317]. Кленові вже не судитиметься продовжувати дискусію, та через тридцять років Ніла Зборовська 
назве своє дослідження “'Танцююча зірка” Тодося Осьмачки” [11]. А В. Медвідь вирішить з’ясувати: 
“божевільний чи геній? ” [12]. 

Та в 1900 році ще ніхто не знає, які сюрпризи приготувало наступне століття. Леся Українка пише: 
Але єсть на світі люди 
Необачні, безпорадні, 
Що й при світлі сонця бачать 
І хаос, і ясні зорі, 
Кращі зорі, ніж небесні, 
І хаос, темніший пекла. 
Люди ті не знають світла, 
Як там рівно, ясно, біло. 
В тих людей життя буває, 
Мов порізані листочки, 
Де написані поеми 
Божевільного поета [4:256] 

Про Осьмачку.  

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 

1.  Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В. М. Кожевникова, П. А. Николаева. 
- М.: Сов. энциклопедия, 1987.  – 752с. 

2.  Українська Літературна Енциклопедія: В 5т. / Ред. кол.: І.О.Дзеверін (відповід. ред.) та ін. - К.: 
Голов. ред. УРЕ ім. М.П.Бажана, 1988. - Т.1. – 536с. 

3.  Літературознавчий словник-довідник / Ред. кол.: Гром’як Р.Т., Ковалів Ю.І., Теремко В.І. - К.: 
ВЦ “Академія”, 1997. – 752с. 

4.  Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах. - Т.1: Поезії. - К.,1975. – 447с. 
5.  Українка Леся. Зібрання творів у дванадцяти томах. - Т.7: Прозові твори. Перекладна проза. - 

К.,1976.  – 567с. 



Чернюк С. Л. Про джерела символіки текстів Лесі Українки й Тодося Осьмачки 

147 

6.  Осьмачка Тодось. По шляху віків // Осьмачка Тодось. Скитські вогні. - К.: Держ. видавництво 
України, 1925. – 93с. 

7.  Осьмачка Теодосій. Із-під світу. Поетичні твори. - Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук, 
1954. – 317с. 

8.  Цит. за: Скорський М.А.Тодось Осьмачка (життя і творчість). - К.:Український Центр духовної 
культури, 1999. – 224с. 

9.  Цит. за: Слабошпицький М.Ф. Тодось Осьмачка:Літературний профіль // Слабошпицький М.Ф. 
Тодось Осьмачка:Літ. профіль; Никифор Дровиняк із Криниці: Роман - колаж (фрагменти). - К.:Рада, 
1995. – С.4 -76. 

10.  Шерех Юрій. Незустрічанний друг (“Китиці часу” - Осьмаччина лірика) // Юрій Шерех. Не для 
дітей. Літературно-критичні статті й есеї. - В-во “Пролог”, 1964. – С. 315-322. 

11.  Зборовська Ніла. “Танцююча зірка” Тодося Осьмачки. - К.: МСП “Козаки”, 1996. - 63с. 
12.  Медвідь В. Тодось Осьмачка. Божевільний чи геній? // Українське слово. - 1995. - 13 квітня. 

 

Матеріал надійшов до редакції 20.01.2001 р. 

Чернюк С.Л. Об истоках символики текстов Леси Украинки и Тодося Осьмачки. 

В статье сравниваются жанровые, образные и тематические особенности текстов Леси Украинки и 
Тодося Осьмачки. 

Chernyuk S. L. The Problem of the Sources of Symbolics  in the Texts of Lesya Ukra їnka ond Todos' 
Os'machka.  

The article deals with genre, figurative, and thematic features of the texts by Lesya Ukra їnka compared to those 
by Todos’ Os’machka. 
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АСПЕКТИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БІБЛІЙНОГО СЮЖЕТУ В ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “САМСОН” 

В статті розглядаються особливості обробки Лесею Українкою біблійного сюжету про Самсона. Про-
стежено риси інтерпретації в аспекті авторської залежності від літературної традиції. 

Складність процесів засвоєння авторською свідомістю традиційного сюжету зумовлюється багатьма 
чинниками. По-перше, це знаковість і загальновідомість такого сюжету, що витворює певну культурну 
залежність авторського погляду і одночасно провокує до руйнації стереотипів. По-друге, при множинно-
сті шляхів інтерпретації традиційний сюжет вимагає збереження своєї структурно-семантичної системи 
або матриці, що й робить його знаковим культурним явищем і забезпечує рецепційну і комунікаційну 
значимість. При цьому авторові важливо уникнути тавтологічності чи плагіату; твір, за основу якого ви-
користано традиційний сюжет, мимоволі і досить часто викликає закиди у вторинності (для прикладу 
назвемо  популярне у радянському літературознавстві твердження про вторинність “Камінного господа-
ря” Лесі Українки, залежність від “Кам’яного гостя” О.С. Пушкіна). 

У будь-якому випадку найважливішим у процесах обробки традиційних сюжетів є особливості авто-
рського засвоєння, те творче завдання, яке він ставить перед собою, а також ступінь інтерпретаційних 
змін і мутацій, яких зазнає такий сюжет. Все це визначає якість оригінального підходу автора до відомої 
теми і багатство авторської рецепції. 

Чинник авторства існує у двох співвідносних вимірах: особистісному (суб’єктивному) та зовнішньо-
му (умовно об’єктивному). Особистісний рівень, що визначається біографічними аспектами (походжен-
ня, освіта, включеність у контекст, особистісні контакти, зокрема зустрічі, листування, програмні висту-
пи, декларативні виступи тощо), особливостями рецепції (письменник як читач) проявляється на всіх 
щаблях засвоєння та інтерпретації традиційних сюжетів. Умовно об’єктивний рівень визначається зале-
жністю автора від традиції, контексту, від рівня його заангажованості суспільством, а також його твор-
чою позицією як приналежністю / неприналежністю до певного типу культури, напрямку мистецтва.  

У ключі залежності від традиції та творчої позиції автора, С. Павличко окреслює літературну постать 
Лесі Українки як амбівалентну: гостра критика народництва, “прагнення відшукати “свою” традицію в 
рамках української культури” [1:  90] поєднувалась у творчості письменниці з певним продовженням 
старої традиції, від якої їй до кінця не вдалось звільнитись. Подібна амбівалентність накладала відбиток 
на особливості інтерпретації Лесею Українкою традиційних сюжетів та визначала риси їх націоналізації 
як включення до кола національної культури. 

Письменниця в більшості випадків оберталась у колі сюжетів (мотивів), традиційних для української 
літератури. Більш того, її обробки часто ставали продовженням усталених у нашій словесності засад й 
аспектів інтерпретації таких матеріалів. Це стосується, зокрема, образу Прометея у багатьох творах Лесі 
Українки, біблійних сюжетів (наприклад, сюжет вавілонського полону і Книги Вихід). Така включеність, 
закоріненість у традицію визначала: 

напрямки інтерпретації традиційних сюжетів, що видно, наприклад, з творів на біблійні сюжети єги-
петсько-вавілонського рабства євреїв (“На руїнах”, “Вавілонський полон”, “Єврейські мелодії”); 

засоби, прийоми інтерпретації, наприклад, створення параболічних планів при повному запозиченні, 
видима аналогійність до подій іншої дійсності, сучасної авторові. 

Твір-обробка у цьому випадку стає прикладом “наративного розгортання національного змісту” 
[2:233], коли “з допомогою сітки понять, символів, новочасних мітів, метафор, узагальнень, соціальних і 
культурних метанарацій національний ідеал ... вписується в художній простір” [2:234]. Це призводить до 
накладання традиційного сюжету на національну дійсність.  Паралельно з цим у процесі обробки авторка 
виробляє свій особливий підхід до традиційного матеріалу, одночасно закорінений у традицію і такий, 
що її руйнує. Це характерно, зокрема, для пізнього періоду творчості письменниці.  

Лесі Українці, на думку Т. Гундорової, належить особлива роль у трансформації наративності, сфор-
мованої в межах натуралізму і позитивізму, їй належить також критика засад народницького дискурсу 
[2:240]. Це протистояння, зазначає дослідниця, відбувається вже на рівні текстологічності мислення Лесі 
Українки, що виявляється насамперед у зверненні до відомих сюжетів [2:244]. У такий спосіб письмен-
ниця розмикає автократний, лінійний (однотипний) наративний дискурс і вводить в українську літерату-
ру твори, в яких переважає мовна гра і свобода інтерпретації в обробках традиційних сюжетів. Це стосу-
ється також розширення рецепційних горизонтів нашої літератури через введення в неї невластивих, не-
знакових для реципієнта (на загально-національному рівні) традиційних сюжетів (образів, мотивів) – Дон 
Жуан, Кассандра, Орфей, багатьох біблійних сюжетів, які завдяки Лесі Українці перетворилися у знакові, 
ціннісно орієнтовані. 
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Окрім цього, подібне розмикання відбувалось і в тих випадках, коли письменниця оригінально інтер-
претувала знані (знакові) традиційні сюжети, ламаючи стереотипи їх сприйняття, що сприяло новому 
перезасвоєнню їх українською літературою. Це відбулося через осучаснення їх онтолого-поведінкового 
коду, а також через заглиблення процесів націоналізації. Видимий аналогійний план ставав прихованим, 
Леся Українка сполучала пласти традиційних сюжетів і пласти національної дійсності, нарації та дискур-
су на рівні підтекстовому, а також через прочитання традиціоналізованих подій та характерів у плані 
сучасного, зокрема національного світобачення та світорозуміння.  

У дослідженні ми намагаємось простежити особливості обробки Лесею Українкою традиційного сю-
жету в плані її залежності від традиції. Прикладом такої обробки є поема “Самсон”, написана з викорис-
танням біблійного сюжету про Самсона й Далілу.  

Дослідники зазначають, що поштовхом до написання твору міг бути вплив Олени Пчілки, що викори-
стала мотиви Книги Суддів у поемі “Дебора” [3:97]. Можна згоджуватись чи не згоджуватись з цим при-
пущенням, однак поема “Самсон” є першим твором Лесі Українки на біблійну тематику, який певним 
чином продовжив традицію використання Святого Письма як матеріалу для оригінальної творчості в 
українській літературі. Залежність від Олени Пчілки в цьому плані досить показова. 

У поемі “Самсон” Леся Українка використала повний тип запозичення традиційного сюжету, тобто 
вона зберегла його подієву схему, систему персонажів (Даліла і Самсон, филистимляни), час, місце, об-
ставини дії. Джерелом сюжету є старозаповітна Книга Суддів. Авторка запозичує ключові моменти біб-
лійної оповіді: народження Самсона як Божого обранця, боротьба з филистимлянами, одруження його з 
Далілою, її зрада, смерть Самсона під руїнами храму (момент, коли Бог допоміг йому помститися воро-
гам). Одночасно Леся Українка змінює біблійну основу, що й стало виявом авторського переосмислення 
традиційного сюжету. У творі відсутні деякі сцени (притча про мед, епізоди сварки Самсона з ворогами 
за свою першу дружину та ін.). Окрім цього, біблійна Даліла – персонаж виразно негативний, вона блуд-
ниця, що за гроші зраджує Самсона, намовлена й підкуплена филистимлянськими володарями. Далілу з 
поеми “Самсон” ніхто не підмовляє, згадки про те, що вона блудниця, відсутні у тексті. Використавши 
відому біблійну історію, Леся Українка різко переакцентовує її мотиваційну наповненість. Образ Самсо-
на як борця за незалежність Іудеї від зовнішніх ворогів відходить на другий план; натомість важливий, 
але другоплановий образ Даліли виділяється, виразно окреслюється (у цьому простежується, на наш по-
гляд, певна залежність від світової культурної традиції). Цьому також сприяє драматична діалогічність 
поеми, яка активізує позиції героїв. Зауважимо, що при всій увазі до першоджерела традиційного сюжету 
(Леся Українка використовує не тільки сюжетну схему й хронотоп, а й прямо цитує Біблію), авторка 
пропускає опис трьох випробувань Даліли (Самсон, підозрюючи наміри дружини, обманював її щодо 
джерел своєї надлюдської сили [Кн. Суддів, 16:6-13]. Це зняло певну умовність біблійної оповіді, коли 
Самсон після кількох спроб Даліли зрадити його таки звіряє їй таємницю. У стосунках героїв поеми не-
має непорозумінь і фальші в такому значенні. Вчинок героїні глибоко вмотивований: 

Прощай, Самсоне! – Крикнула зрадлива: –  
Ти думав, що для тебе я забуду 
Родину? Ні! Ти гинеш, – дяка се правдива 
Від мене за погибель мого люду! [4:23]. 

Таким чином,  Леся Українка ускладнює біблійний традиційний сюжет, виводячи на його тлі конф-
лікт переконань, інтересів. мотивацій, який стане характерним для її подальшої творчості. Конфлікт по-
глиблюється, перетворюється у психологічний, що є прикладом того особливого підходу до традиційно-
го матеріалу, коли закоріненість у традицію, найперше національну, не є закам’янілою. 

Поема “Самсон” не уникнула прямо-аналогійних інтерпретацій у критиці [3:97], однак саме в цьому 
творі є елементи, що дійсно стали причиною подібної рецепції (події біблійної історії накладаються на 
події історії України). На рівні змісту – це тема визвольної боротьби іудеїв проти поневолювачів, образ 
Самсона – як ідеолога і героя цієї війни. На рівні формальному, перш за все мовно-стилістичному, це 
закоріненість у національну літературну традицію. Написана на першому етапі творчості, поема “Сам-
сон” має виразні риси стилізації під українську усну народну творчість, що було характерно для ранніх 
творів Лесі Українки. Ці риси спостерігаємо, наприклад, у використаній авторкою формі діалогу із звер-
таннями, запитаннями та відповідями на них [5:86], а також у багатстві народнопісенних засобів (тропі-
ка, лексика). Ми бачимо також важливий процес “переписування” традиційного сюжетного матеріалу 
при його повному запозиченні, коли текст спрямований у реаліях у інше соціо-культурне середовище, 
виразно включений в український мовний простір. Мовні стереотипи, форми слововживання, характер 
мови (використання фразеологічних зворотів, емоційно-забарвленої лексики, “фонової лексики” (слів з 
національно-значимою семантикою), створюють певний асоціативно-емоційний колорит твору, який стає 
одним з чинників параболізації тексту, вияву аналогійних планів між зображеним в ньому і, скажімо, 
сучасною авторові дійсністю. 

Звернемося до тексту:  
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“стіна його господи забіліла”; “уголос вихваля Єгову”; “Чужа для мене мого люду доля”; “для тебе 
відцуралась я родини”; “Скажи, повідай, моя зоре, те бажання”; “На личку усміх ясний бореться з сльоза-
ми // Що сяють  в очах, мов роса порання”; “Як глянув на Далілу-чарівницю”; “Вони йому зв’язали руки 
дужі // і повели його до свого стану”; “... Ти гинеш, –  дяка се правдива”; “В темній темниці, в кайданах 
закутий”; “Де ж  сила його молодеча? ” і т.ін. Додамо: в текстовій тканині поеми деталі хронотопу сю-
жету в деяких випадках виглядають неприродньо, потрапивши в текст, що цілком спрямований в інший 
мовний простір. 

Особливості обробки біблійного сюжету в поемі “Самсон” полягають в одночасному накладанні ав-
торського цілком оригінального погляду на матеріал і у вияві залежності Лесі Українки від національної 
літературної традиції, коли сюжет старозаповітної історії інтерпретується як джерело асоціацій і аналогій 
до української історії. Це визначає ступінь і гатунок змін структурно-семантичної системи традиційного 
сюжету, а також міру авторського переосмислення. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1.  Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі: Монографія. – К.: Либідь, 1997. – 
360 с. 

2.  Гундорова Т. ПроЯвлення. Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна 
інтерпретація. – Львів: Літопис, 1997. – 300 с. 

3.  Одарченко П. Біблійна тематика в творчості Лесі Українки (книги Старого Заповіту) // Одарчен-
ко П. Леся Українка: Розвідки різних років. – К.: В-во М.П. Коць, 1994. – С.91-111. 

4.  Українка Леся. Твори у 10 т. – К.: Держлітвидав, 1963. – Т.2. – 376 с. 
5.  Кулінська Л.П. Фольклорні елементи поетики творів Лесі Українки // Народна творчість і етно-

графія. – 1965. – №4. – С.84-89. 
 

Матеріал надійшов до редакції   21.01.2001 р. 

Шевчук М.В. Аспекты интерпретации библейского сюжета в поэме Леси Украинки “Самсон”. 

В статье рассматриваются особенности обработки Лесей Украинкой библейского сюжета о Самсоне. 
Прослежено черты интерпретации в аспекте авторской зависимости от литературной традиции. 

Shevchuk M. V. The Aspect of Interpretation of the Biblical Plot in Lesya Ukra їnka’s Poem “Samson”. 

The article deals with Lesya Ukraїnka’s way of interpretating the Biblical plot of the story of  Samson. The 
features of interpretation in the aspect of the author’s dependance upon the literary tradition are observed 
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ОСОБЛИВОСТІ “ПЛАСТИЧНОЇ” МОВИ В ІЛЮСТРАЦІЯХ ХУДОЖНИКА О.МАКАРЕНКА 
ДО ДРАМИ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  “ЛІСОВА ПІСНЯ” 

У статті розглядаються особливості образного мислення самобутнього художника у процесі ілюстру-
вання драми-феєрії “Лісова пісня”. 

В Україні зацікавленість ілюструванням творів Лесі Українки ніколи не згасала. Навпаки, як і народні 
майстри, так і художники-професіонали черпали і черпають нині живодайну енергію для пластичної мо-
ви саме з ліричного слова поетки. 

Заслужений майстер народної творчості, лауреат премії ім. Івана Огієнка Олексій Макаренко уже по-
над двадцать років не втрачає духовного зв'язку з поетичним доробком нашої славетної землячки Лесі 
Українки. Дослідження про Макаренкову образотворчу мову прочитання твору “Лісова пісня” почнемо з 
антропоморфної й зооморфної композиції  “Осіннє залицяння” ( 1980 рік), в якій народний майстер не 
тільки профільно вибудовує жіночий і чоловічий силуети, але й робить спробу в осередді  квітки, що у 
центрі, створити в анфас жіночу поставу, пелюстковізм якої утримує стихію вогню – дві симетричні три-
дугасті помаранчево-жовті пелюстки, які обрамляють зеленоріст молодого стебла на темно-червоному 
тлі у формі бубляха з податливою висвітленістю зверху, а також стихії води і повітря – контрастно чис-
то-синє облачання стилізованої народним майстром маківки. 

На зворотньому боці картону ми читаємо перший варіант назви твору, досить таки невдалий – “Жар-
тівливе кохання”, написаний поспішно синьою кульковою ручкою, а потім, мабуть, через деякий час за-
креслений чорним олівцем. Внизу інші написи варіантів, які свідчать про те, що О. Макаренко почав се-
рйозно перечитувати всесвітньовідому драму-феєрію “Лісова пісня” Лесі Українки. Спочатку – “Бо я ж 
тебе люблю.. ”, а потім – “На цілу довгу мить тобі я буду вірна, хвилину буду я ласкава і покірна... ”. Ось 
тут ми розкриваємо ще одну грань народного майстра, а саме – спробу ілюструвати прозові і поетичні 
твори українського краснописьменства, але особливо поетичної спадщини Лесі Українки. 

Можна  чітко виділити групу творів, в основі яких лежить асоціативний розпис мовою пелюстки і кві-
тки з натяком на сюжетність. Більшість із них складають композиції на тему “Лісової пісні''. Читаючи 
драму-феєрію, О. Макаренко відчув, як у кожне слово чи його склад, у кожну фразу, у кожен діалог чи 
монолог героїв Леся Українка “вкладала “цвіт душі” і “вливала” у кожен свій витвір з свого серця “те, що 
не вмирає” [1:147].  

Ще у 70-і роки поліський ліс озвався в душі народного майстра якоюсь напрочуд утаємниченою си-
лою, а тут раптом “Лісова пісня” відкриває перед ним “чари Полісся у шумах і тінях лісових, у веселко-
вих барвах квітів, у зітханні вітру, у гомоні весняної ночі, у буйних, “безупинного руху жагучих силах 
природи”[1: 148]. 

Згадаємо ряд творів митця, які зберігають сюжетну канву драми-феєрії: “На дні лежить рибалка, над 
ним сидить русалка.. ”(1975), “Бери мене! Я хочу забуття” ( 1977), “Мати Лукаша” (1977), “Полинеш по-
над виром” (1981), “Хто тут бентежить наші води тихі... ”(1981), “Лісовик і Русалка” (1981), “Водя-
ник”(1981) та інші, які зберігаються нині у державних та приватних колекціях. До цього списку  ми  до-
лучаємо і твори-ілюстрації народного майстра до “Лісової пісні”, які закуплені Житомирським держав-
ним педагогічним університетом ім. І. Франка. 

Зазначимо, що творчі пошуки та й самі ілюстрації О. Макаренка до драми-феєрії  “Лісова пісня” Лесі 
Українки, на жаль, ще не ставали об’єктом серйозного мистецтвознавчого аналізу, у деяких статтях лише 
згадується наявність міфологічних творів народного майстра у контексті міфологічного мислення поете-
си. А все-таки слід відразу звернути увагу на той факт, що все проілюстроване митцем у більшості гли-
бинно переосмислене. Перечитуючи не один раз ранню поезію, цікавлячись особистим життям Лесі 
Українки, О. Макаренко раптом відчув, як його  муки дитинства   перегукуються з її фізичним болем.. 
Він зрозумів, що лише творчість і натхенна праця можуть допомогти позбутися “дум сумних”. 

Перед написанням драми-феєрії Леся Українка доклала багато зусиль, щоб дослідити  глибинно во-
линсько-поліський фольклор, з його багатою міфологічною сутністю, “записувала такі пісні, яких до неї 
ніхто не записав” [1:150]. А народний майстер О. Макаренко йшов до свого фольклорного, міфологічно-
го пелюстковізму через сприйняття незайманості поліського лісу (особливо поблизу села Рача Народи-
цького району) ще у ранньому (пейзажному) періоді творчості. Його вабила смарагдово-зелена дріму-
чість хащ, у яких то тут, то там з’являлись людиноподібні образи-химери в кострубатості корчів та пень-
ків. Мабуть, внутрішній емоційний стан митця переповнювався тим світом фантасмагорії, яким перепов-
нювалася ніжна душа і Лесі Українки під час подорожі до села Скулина, поблизу якого в лісі заховалося 
невеличке озеро Нечимне. Сестра її Ольга згадує так про цю поїздку: “У дядька Лева в Нечимному була 
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хатина і шопа на сіно з трьома стінами і стріхою, з четвертого боку шопа була  відкрита якраз у бік озера. 
В тій шопі на сіні ми ночували, тоді були саме місячні ночі і Леся навіть вночі мала перед очима той кра-
євид з “Лісової пісні”, який був би найдокладнішою декорацією до неї, коли б я була малярем та нама-
лювала його, як пам’ятаю досі. Видко, що і Леся його пам’ятала, пам’ятала і все те, що їй мріялося, коли 
вона на нього дивилася, бо все ж у тому листі до матері каже: “...і над Нечимним вона (Мавка) мені мрі-
ла, як ми там ночували – пам’ятаєш, у дядька Лева Скулинського... Зачарував мене сей образ на весь вік” 
[2:38-39]. 

Неважко підмітити із самих назв, які приховують сюжетну канву твору, що О. Макаренко відштовху-
ється від  думок, матеріалізованих Лесею Українкою в поетичному слові, ось чому кожна його компози-
ція просякнута полемічним оголеним нервом моральних вартостей  людини. Його міфологічний світ у 
пелюсткопластиці – Мавка, Лісовик, Перелесник, Водяник, Той, що в скалі сидить, Русалки й Потерчата 
– та й реальний світ в образах дядька Лева, Лукаша і його матері, Килини підсилені цитатами із “Лісової 
пісні” або просто варіаціями на тему драми-феєрії у назвах композицій. 

У зв’зку з цим вельми варті уваги ті композиційні вирішення мовою пелюстки квітки (“Дідусю лісо-
вий, там чужий... ”, 1989) чи мовою полум'я (“Перелесник і Потерчата”, 1990), де об’єктом споглядання є 
не чистий декоративний розпис (“Дресирувальник”та “Чортополох”, 1981, “Сестри”, 1987), а “платкові” 
образи-мотиви з ремоутним натяком на людиноподібність (“Кохання”, 1982, “Спи, моя радість, засни... ”, 
1984), у яких проявляються як  смислові, так і вигадані реалії навколишнього світу у царині тілесно-
плaстичних перетворень. 

У цьому випадку слід  звернути увагу на одну важливу деталь: найчастіше митець працює з профіль-
ним силуетом (“На дні лежить рибалка... ”, 1973, “Мати Лукаша”, “Той, що в скелі сидить”, 1980 рік, 
“Лукаш і Мавка”, 1985), а образомислення такого роду в композиції вимагає зображення, яке, власне, 
існує в глибині тла твору і має внутрішню здатність вирватись із плоскісного декоративного відображення 
у світ трьохвимірності. Це і спричинює те, що О. Макаренко  відшуковує у заданому ним наперед колориті 
не форми кольору у чистому вигляді, а випробовує десятки тонів і напівтонів одного і того ж кольору, щоб 
пелюстка народжувалась там, де з’являється чорний простір – обшир пластичної реалізації думки. 

Профільність самої квітки (“Мати Лукаша”), яка займає у композиції осереддя, співпадає з уявною 
ремоутною профільністю голови  жінки в літньому віці. Кожна пелюстка (а їх тут понад 17) працює на 
передачу внутрішнього стану образу матері Лукаша: злий погляд, кинутий на тендітну стеблину справа, 
квітка-цвіт якої нагадує Мавку не в стані пробудження від зимового сну, і навіть не тоді, коли її “береза 
ніжно колихала”, а в час, коли  “мелодія сопілки і пісня лісу, виражена в барвах, рухах, лісових звуках” 
[2: 159], залишилася десь далеко позаду.  

Колорит напівжевріючого листя і цвіту вибраний народним майстром ненавмисне, адже ж конфлікт у 
сім’ї наростає у другій дії драми-феєрії, а це вже пора пізнього літа, коли рослинність, віддавши усю ене-
ргію для буяння цвіту, починає поступово відходити у стан зимового спокою. О. Макаренко вимальовує  
у пізнолітньому колориті і образ Лукаша, який мовби ненароком принишк обабіч матері. Скованість його 
рук та присадкуватість постави говорять про те, що  потрібно  мало часу, щоб рабська послушність уже 
не парубка, а молодого чоловіка обезкровила мелодію сопілкової веснянки,  на чарівну “кучеряву” мело-
дію якої зовсім недавно відгукувалось все, що росте в лісі: на озері “розкривались лілеї білі'', казковим 
місячним злотом покривались “квітки на лататті”, а дика рожа “появляла ніжні пуп’янки” [3:213]. 

Над головою матері Лукаша якось ненароком розкинуті квіти, які у сюжетній канві Макаренкового 
твору несуть глибинний підтекст. Внутрішнє єство меншої квітки з правого боку  та  лапата квітка з ліво-
го передають стан гніву матері, що явно прихований у стиснутості жіночих губ та дбало кинутому по-
гляді на Мавку. Щоправда, донедавна лісова красуня, а тепер – “наймичка”, не залишається  одинокою. 
Народний майстер О. Макаренко вводить в композицію твору образ ангела-охоронця Мавки, який надто 
легко вгадується у стилізованій квітці сон-трави.  У своєму житті митець зазнав болю відстороненості й 
одинокості також, коли втрачалися святі поняття родинно-сімейних  зв’язків.  

О. Макаренко, відступаючи від  сюжету  “Лісової пісні”, надає своєму твору сучасного звучання, тим 
самим розкриває сімейний конфлікт новочасного життя, коли “в погоні хоч за якими-небудь матеріаль-
ними статками, за найнеобхіднішим (з точку зору сучасних батьків) для існування своїх дітей” [4: 176-
177] породжуються звички аморального оточення з несумлінністю, що в першу чергу наносить приціль-
ний удар генній пам’яті народу, яка в часину народження “Лісової пісні” не виходила з берегів народно-
поетичної творчості.              

Не поверховy, а глибиннy сюжетність антропоморфного пелюстковізму з наявністю міфологічних об-
разів довкільного світу, не виходячи за  межі драматичного твору Лесі Українки, ми зустрічаємо і в ін-
ших творах народного майстра – “Хто тут бентежить наші води тихі? ” та “Той, хто греблю рве” (1981). 
Є одна спільна особливість творів-ілюстрацій 70-80 років до “Лісової пісні” – усі вони виписані майст-
ром на  чорному тлі насиченим темно-синім кольором (інколи з проявом помаранчевості крізь тло темної 
поверхні. Як бачимо, народний майстер зовсім не боїться “променів поглинання” [5:76]. Для нього “чор-
ний промінь” К. Малевича дарує не “лише морок, недосяжний ні для якого світла сонця, ані для світла 
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знання” [5:76], а й зворотний бік природнього світла, у якому фольклоризується форма або образ-мотив. 
Складається враження, що О. Макаренко суперечить наступному судженню теоретика науки про колір К. 
Малевичу, і світлосяйністю пелюсток композиції доказує, що у чорному кольорі не “кінчається видови-
ще наше.. ”[5:76]. У творі “Хто тут бентежить наші води тихі? ” народний майстер збагачує чорне тло 
сиво-фіолетовими й темно-зеленими  хвильчастими смужками, які уявно передають внутрішній спокій 
плеса озера. 

Твір “Хто тут бентежить наші води тихі? ” говорить про те, що народний майстер докладає багато зу-
силь, щоб поетичне слово Лесі Українки легко віднаходилося в кожній його міфотворчій пелюстці. Вла-
сне,  полізначимість символіки кольору О. Макаренка спрацьовує як на імпресивність, так і експресив-
ність виразності опису пензлем тієї стихії, у якій консонанс кольорових плям з проявом люмінесцентного 
цвітіння перетворюється у феєричне дійство, що пронизане плетивом динаміки рухів героїв в межах гар-
монічних ліній-конструкцій, які утримують пластичною мовою пелюстковізму одну із цікавих ремарок 
про Водяника у пролозі “Лісової пісні”: “Виринає посеред озера. Він древній, сивий дід, довге волосся і 
довга біла борода в суміш з баговинням звисають аж по пояс. Шати на ньому – барви мулу, на голові 
корона із скойок, голос  глухий, але дужий” [3:206]. 

У цьому творі ми бачимо, як лінія-зажим для кольорової плями пелюстки може бути динамічною (же-
сти рук Водяника та чудовиська-жаби справа), урівноваженою (спокій річкової лілеї на тихому нічному 
плесі озера), послушною (обриси лінії профільної постави Русалки-квiтки у лівій частині композиції) і 
навіть ніжною (уявний взаємозв’язок Русалки “зі своєю парою”). Тож виходить, що макаренковим лініям 
навіть під силу передати найскладніші асoціативні прояви новизни міфологічних oбразів, зібраних в єди-
не ціле Лесею Українкою в “Лісовій пісні”. Мабуть, у цьому пелюсткомисленні митець робить спробу 
практично розв’язати афористичну формулу історика мистецтва Я. Рогінського, який стверджує, що “об-
раз – це повернення нашим відчуттям новизни. Ритм – ілюзія, що рішення знайдено”[6:26]. 

Зміни у  “новизні” такого роду спонукають народного майстра “викладати” мозаїчно пелюсткою не 
лише міфологічні образи – Водяник, Русалка, Мара,– але й заглиблюватися у їх людські якості через при-
зму  національного мислення у лінії, формі й кольорі, намагаючись при цьому не спричинити будь-яких 
втрат  в естетиці нашого міфосприйняття. 

О. Макаренко йде слідом  за словом поетки і намагається відшукати у своїй уяві ті цінні міфологеми 
явищ природи, які залишаються незабутими етнопам’яттю і водночас актуальними. Ось чому саме фізи-
чний ритм організму людини втілюється народним майстром у міфологічні образи, ремоутна антропомо-
рфність яких допомагає повернутись в загальний ритм сучасної природи, шукаючи в ній симетрію, по-
вторів мотивів, усталеності, саме всього того, що втамовує  неспокійну душу народного майстра. 

У цій серії творчого доробку митця ми віднаходимо твір “Той, що греблю рве”, немовби витворений 
народним майстром із  водної стихії природи, яка дозволяє виявити міфопоетичний підтекст сюжетності 
під час творення образу. О. Mакаренко навмисне нехтує Лесиними  означеннями “молодий, дуже біля-
вий” в описі зовнішності Того, що греблю рве” і добирається до тієї описової субстанції, суттєвість якої 
приховує динаміку формовияву міфологеми – “...синьоокий, з буйними і разом плавкими рухами; одежа 
на ньому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і поблискнує гострими злотистими 
іскрами. Кинувшися з потока в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду; туман 
розбігається, вода синішає” [5:202]. 

Народний майстер у логіку  схеми композиції  вводить розбурхане плесо озера, уже не “сонна вода” 
якого, а розбурхана від кружляння “Того, що греблю рве” змішується з туманом, перетворюючись споча-
тку в монолог: 

З гір на долину 
біжу, стрибаю, рину! 
Місточки збиваю, 
всі гребельки зриваю, 
всі гатки, всі запруди,  
що загатили люди, – 
бо весняна вода,  
як воля молода! [3:202] 

а потім – в діалог, коли Русалка “випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи в долоні”: 
Се ти, мій чарівниченьку?! [3:204 ] 

Мабуть, найулюбленішим міфологічним образом народного майстра залишається Русалка Польова. 
Можливо тому, що його дитинство просякнуте дівочою невидимою подобою, яка могла в будь-яку мить 
“виринути і залоскотати” хлопця, якщо б він без дозволу бабусі чи матері зайшов на грядку огірків, чи 
рвав достиглі маківки, чи забігав “толочити” на полі напівстигле збіжжя. Цей напрочуд мудрий елемент 
залякування непослушних дітей вимальовував невидимий образ Русалки Польової, що несподівано ви-
ринає з розпущеним волоссям  у шумовинні вітру і так само зненацька зникає. 
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У зрілому віці О. Макаренка уже цікавить не лише заподатливий міфологізм образу дівчини-русалки, 
але й її монологічне благання до Мавки: 

Уже ж мене пошарпано, 
всі квітоньки загарбано, 
всі квітоньки-зірниченьки 
геть вирвано з пшениченьки! 
Мак мій жаром червонів, 
а тепер він почорнів. 
наче крівця пролилася, 
в борозенці запеклася... [3: 252-253]  

Народного майстра  вразили “квітоньки-зірниченьки” і мак, який  “жаром червоніє”. Власне тому він і 
знехтував описом Русалки Польової Лесею Українкою, де “зелена одіж на ній просвічує де-не-де крізь 
плащ золотого волосся, що вкриває всю її невеличку постать; на голові синій вінок з волошок, у волоссі 
заплутались рожеві квітки з куколю, ромен, березка” [3:252]. Його образ Русалки Польовї виображується 
в колориті стиглого жита, палаючого польового маку. Саме ці явно виражені два стилізовані мотиви, об-
печені полудневим вітром, домагаються присутності імпресіоністичної палітри. 

Однак  О. Макаренко як народний майстер намагається фігуральний пелюстковізм, який присутній у 
кожній його ілюстрації до “Лісової пісні”, дещо ускладнити в останьому творі “Бери мене! Я хочу забут-
тя” (1979 р.) з точки композиційного рішення – тобто конструктивістична бганка пелюсток починає “ку-
щитися” зверху донизу у межах холодних бронзово-сірих тонів і напівтонів. Нечіткість образу “Того, що 
у скелі сидить” та і самої Мавки  лише ремоутно наближаються  до міфологічного виявлення самого дій-
ства, так лаконічно, але чітко образно виписаного Лесею Українкою: “Той, що у скелі сидить” торкається 
до Мавки; вона, крикнувши, падає йому на руки, він закидає на неї свою чорну кирею. Обоє западаються 
в землю” [5:170]. 

Тут не слід шукати якихось проявів безпредметності, навпаки – чистий чуттєвий символізм пелюст-
кових форм у дотичності одна до одної узгоджує світобачення народного майстра зі світобаченням вели-
кої поетеси. А явна деформація людиноподібних образів “продукується у згоді з візією митця і насвітлює 
інтенцію” самої драми-феєрії  “Лісова пісня” Лесі Українки [7: 1058]. 

Безперечним є той факт, що О. Макаренко шукав у драмі-феєрії Лесі Українки сюжетність, виявляю-
чи відверте зацікавлення до драматичної канви, де міфологічна (і в той же час життєва) історія не тільки 
переказана словами, але також відображена дійством. Час від часу у народного майстра виникає бажання 
відшуковувати власні образи без зовнішнього впливу на його асоціативне мислення, ось чому ми можемо 
відшукати у його доробку образи, які позбавлені будь-якої сюжетної драматичної дії. 

Значимість “чистого” пелюстковізму у цих розписах абсолютно не видозмінюється, а лише у деякій 
мірі  зміщується від драматичної подієвості до портретного позування з властивим лише О. Макаренку 
ліризмом і міфологізмом. Але тут неприхованість елементів емоційності й поетичної схвильованості 
(“Польова царівна''), виваженої самозакоханості (“Виринає”, 1984) і навіть щиросердного істеричного 
сміху (“Водяник”, 1981) стичні з пластичними думками  народного майстра, які хоч віддалено стривоже-
ні тонким і в той же час глибинним словом  Лесі Українки, але бажають, “не лишаючи світу трьохвимі-
рів” [6: 61], йти у світ сучасної міфологізації й фольклоризації, де Макаренковій пелюстці, як основному 
чиннику образомислення і міфотворення, випадає нагода бути усталеністю медитативної форми, опертям 
якої є перш за все людиноподібність з прямим натяком на манери поведінки, характерним лише тварин-
ному світу. Тут мається на увазі образ Водяника, який своєю позою сидіння нагадує жабу на круглому 
листі річкової білої лілеї.  

У цьому творі  поряд зі світлоносністю барв пелюсток активну значущість для передачі внутрішнього 
стану міфообразу відіграє динаміка ліній самої композиції. Їх примхливість і водночас химерність вибу-
довують не лише обрис образу володаря сумирної стихії багновища, але й народжують сильну звукову 
хвилю крику-сміху, бажання якого є втрутитися в рабську терпимість й “мовчання” самого життя. А це 
вже сміливий  крок до проблем сьогодення., у якому людська “мораль зробилася  відштовхуючою голо-
вним чином через свою слабість і нещирість” [6:60]. 

Темне тло твору сприймається глядачем просторово, перетворюючись в метафору сутінок, в якому 
мерехтіння округлих пелюсток пастельної зелені досягається завдяки вкрапленню червоного нерозплив-
частого кольору, що нагадує форму ягід  барбарису, або бірюзового з  пуанталітсичними білими вкрап-
линами. 

Зазначимо, що вкраплини пуанталістичної мови українського народного розпису вдало використані 
народним майтром і є тим видимим подразником ока споглядальника, який допомагає розщеплювати  
уявно пірамідальність руху попарних пелюсток-гачків, що рухаються в певному заданому народним май-
стром ритмі знизу верх. Пуанталізм уявних зубів цієї веселої жабоподібної потвори вібрують звуками 
сміху і відверто намагаються вплинути на єднання настроєвості Природи з внутрішнім душевним станом 
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людини. Спробу такого роду ми зустрічаємо в народному мистецтві, принаймі у творчості Марії При-
майченко  (“Лев зламав дуба”, 1962) [7:33].  

Анімалістичний крик жабоподібної тварини-химери уявно матеріалізується і в композиції “Вири-
нає”(1980). Щоправда, тут крик виступає в ролі оберега магічних дій річкової Русалки, яка, назбиравши 
цвіту лілеї, купається в сяйві повного місяця. Символічна умовність присутня у всьому – піднятість рук, 
корона з квітів у місяцесяйві,  дещо завелика для голови Русалки. Для народного майстра О. Макаренка, 
який творить в межах емоційної напруженості, зoвнішня деталізація дівочої постави занадто суттєва. Хоч 
пелюстковізм обличчя русалки зведений до абсолютного мінімуму пізнаваності (лише натяк на обличчя 
у місячному сяйві), все-таки читабельність образу відшуковується глядачами у вартостях прихованого 
символізму внутрішнього єства Русалки – ромбоподібна розхристаність натільної ноші, у зламах якої 
рожева, голуба, тепло-сіра і світло-зелена барви створюють ілюзію темряви, крізь яку  “Русалка в очереті 
зорить”.  

Отже, мова пелюстковізму народного майстра О. Макаренка зберігає не лише мелодику й ритм, але й 
лексичне  наповнення описів “Лісової пісні” Лесі Українки. Його ілюстрації так і прагнуть бути матеріа-
лізованими у книжковому друці. 
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Шевчук А.М. Особенности “пластического” языка в иллюстрациях  художника О.Д.Макаренко к 
драме-феерии Леси Украинки “ Лесная песня”. 

В статье рассматриваются особенности образного мышления самобытного художника в процессе ил-
люстрирования драмы Леси Украинки  “Лесная песня”. 

Shevchuk A. M. Peculiarities of the “Plastic” Language in the Illustrations of the Artist O. Makarenko to 
Lesya Ukraїnka’s  “The Forest Song”. 

The article deals with the peculiarities of the figurative thinking of the original artist in the process of  
illustrating Lesya Ukraїnka’s dramatic poem "The Forest Song" 
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ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
(на прикладі оповідання “Жаль”) 

У статті зроблена спроба аналізу художньо-естетичної структури прози Лесі Українки на прикладі 
оповідання “Жаль” 

Поява у творчому доробку Лесі Українки низки прозових творів не була випадковою. Уже наприкінці 
80-х років ХІХ століття письменниця розпочала досить активний пошук нових для себе художніх форм і 
засобів відтворення оточуючої дійсності. “На самих ліричних віршах вже не втриматись! – тісно робить-
ся, хоч се не значить, ніби їх зовсім покинути маю, того, певне, ніколи не буде”[1:10:91], –  відверто зі-
знається вона у листі до відомого українського письменника, критика і публіциста Михайла Павлика від 
22 червня 1891 року. 

Звичайно, Леся Українка не збиралася залишити поезію і зосередитися виключно на прозі. Розширен-
ня творчого діапазону свідчить, мабуть, про її намагання більш повніше і глибше розкрити власну особи-
стість, яскравіше реалізувати своє багатогранне художнє обдарування. Прозові твори письменниці умов-
но поділяються на дві групи. Першу складають твори для дітей, другу – твори актуальної соціальної і 
морально-етичної проблематики. 

Усі вони в переважній більшості належать до так званих ”коротких жанрів” (оповідання, новела, на-
рис). Ці жанри завжди відзначалися особливим динамізмом, вони дозволяли Лесі Українці, по-перше, 
миттєво фіксувати “власні душевні порухи”, відчуття і переживання, викликані подіями особистого і 
суспільно-політичного життя, і, по-друге, швидко реагувати на самі події. 

При житті великої поетеси її прозові твори друкувалися лише у періодичних виданнях. Потрібно у 
першу чергу відзначити такі часописи, як “Зоря”, “Народ”, “Літературно-науковий вісник”, “Дзвінок”, 
що виходили у Львові; “Ілюстрована бібліотека для молодіжі, міщан і селян”, який видавався у Чернів-
цях; харківський літературний альманах “Складка”; одеський літературний журнал “Южные записки”; 
журнал “Киевская старина” та інші. 

Ставлення як критики, так і самої письменниці до власної прози не було однозначним. З одного боку, 
Леся Українка ніколи не ідеалізувала свої оповідання, не вважала іх досконалими, але, з іншого, завжди 
вимагала сприймати їх як її “рідних дітей”, а не щось прохідне і другорядне. Прозові твори поетеси – це 
результат не тільки її активного творчого росту, а й внутрішнього розвитку, духовного зростання, ре-
зультат напружених і болючих роздумів над проблемами людського буття. 

Із усіх своїх оповідань і нарисів особливої ваги і значення Леся Українка надавала оповіданню 
“Жаль”. Це найбільший за обсягом прозовий твір письменниці. Не випадково вона часто називала його 
маленькою повістю. “Жаль”, можливо, з’явився в результаті домашнього літературного конкурсу, який 
проводили між собою члени сім’ї Косачів у 1888 або 1889 році. Очевидно, кожен із учасників цього тво-
рчого змагання мав представити на суд родини власний літературний твір під назвою “Канапка” чи 
“Кушетка”. Про це може свідчити той факт, що оповідання під назвою “Кушетка” є у брата Лесі Україн-
ки Михайла Косача, потрібно зазначити також, що новела з аналогічною назвою зустрічається і серед 
недрукованих творів Олени Пчілки. 

Робота над оповіданням була закінчена у 1890 році, але лише восени 1894 року на сторінках львівсь-
кого журналу “Зоря” воно побачило світ. Такий довгий шлях до читачів можна пояснити невизначеністю 
стосунків між Лесею Українкою і редколегією журналу, до якого оповідання було надіслане, очевидно, 
одразу після написання. “Що ж до моєї повісті, то, далебі, не знаю, як з нею буде, бо не розумію, як маю 
думати про відносини “Зорі” до мене; “Зоря” має чимало моїх віршів і дещо з прози, але ніщо не друкує, 
хоч і назад не вертає і не каже, що їй моє писання непридатне, отже, не знаю, як з нею бути” [1: 7 : 539], 
– з гіркотою писала Леся в одному із своїх листів з Відня. 

 Очевидно, членів редколегії журналу насторожила “несподіваність теми”, яку підняла письменниця в 
оповіданні. У ньому розповідається про високий злет і стрімке падіння молодої самолюбивої дівчини 
Софії Турковської з нетитулованої родини, котра увійшла у вищий світ завдяки шлюбу з уже немолодим 
князем. Власне, невміння вести фінансові і господарські справи, а також нерозважливість і марнотратст-
во молодої дружини призводять князя до банкрутства  і несподіваної смерті. Залишившись без будь-якої 
матеріальної підтримки, молода удова, яка надзвичайно швидко звикла до свого нового стану, раз і наза-
вжди засвоївши закони життя аристократичного світу, мріє про нове одруження. Не нажилась за князем, 
то, може, наживеться за графом! Вона не хоче повертатися у село до батьків, а воліє поступити “у ком-
паньйонки”, точніше – у прислуги до старої вередливої баронеси. Баронеса, родичка померлого чоловіка, 
постійно дорікає Софії, замучує її дрібними проханнями і лайками. Під час чергової словесної перепалки, 
знаходячись у стані надзвичайного нервового збудження, героїня убиває баронесу бронзовою статует-
кою… 
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Роль надзвичайно важливої художньої деталі у творі відіграє рожева канапка, яку привезли у дім Ту-
рковських у той самий день, коли героїня познайомилась із князем. Цей предмет хатньої обстановки спо-
чатку став причиною жвавого сімейного обговорення, а потім –  сварки між Софією і молодшою сестрою 
Надією. На канапці відбулася і перша розмова головних персонажів оповідання, тому зрозуміло, чому 
Софія вирішила після весілля забрати її з хати батьків у свою нову господу.  

По смерті князя канапка дісталася старій баронесі як компенсація за борги родича, і кожна зустріч з 
нею пробуджувала у Софії щасливі спогади. Рожева канапка стала для неї символом веселого і безтурбо-
тного життя, про яке вона завжди мріяла, якого постійно прагнула і яке так несподівано для себе втрати-
ла. Не випадково саме після того, як Софія без дозволу баронеси лягла на канапку, відбулася їхня остан-
ня трагічна розмова. 

Леся Українка ніколи не погоджувалася з твердженням деяких критиків, що тема твору є “далекою 
для автора... бо таких людей, як героїня повісті, він знає чимало і бачить дуже зблизька…”[1:10:91]. 
Останній відчайдушний вчинок Софїї свідчить, що письменниця “не зовсім розчарувалася в своїй неща-
сливій, хоч і дурній” героїні [1:10:91]. Молода жінка, можливо, вперше і лише на мить гостро відчула 
необхідність захистити власну людську гідність, протидіяти знущанням і образам. Але чого варта ця 
єдина мить…  

Письменницю завжди цікавила проблема відповідального вчинку, проблема творчого діяння. Велика 
поетеса власним життям і творчістю завжди активно стверджувала думку про те, що будь-яка людина – 
не ”страждаючий свідок”, не просто учасник випадкових подій, не іграшка в руках вищих сил, а творець 
власної долі. Краса людських душ проявляється лише у дії і через дію, лише у діянні в ім’я високої і бла-
городної мети розкривається уся сила справжньої любові. 

Головна героїня оповідання Софія достойна не тільки і не стільки осуду, скільки співчуття. Адже по-
руч з нею вирувало справжнє життя, життя, сповнене тривог і відкриттів, пристрастей і боротьби. Але 
героїня в силу ряду обставин і причин цього не знає і не хоче знати, вона  обмежила світ канапкою, обтя-
гнутою рожевим атласом.  

Причина розчарованності і непристосованості до життя багатьох молодих українських інтелегентів, 
вважає Леся Українка, полягає у підміні цінностей духовних цінностями матеріальними, у відсутності 
високої внутрішньої культури, у втраті чи деформації морально-етичного ідеалу. Сама ж поетеса увійшла 
у вітчизняну літературу не тільки як творець нової суспільної ідеї, а й нового громадсько-етичного ідеа-
лу, нового поняття прекрасного. Звеличуючи боротьбу за кращу долю, оспівуючи подвиг і самозречення 
заради інших, показуючи їх благородний вплив на людину, Леся Українка постійно підкреслювала також 
важливу роль художньої літератури у формуванні кращих рис людського характеру. “Наші слова стають 
нашими ділами” [2:1: 333],– писала поетеса. 

В оповіданнi “Жаль” письменниця залишилася вірною собі, але, на відміну від більшості своїх поезій, 
вона утверджувала основні риси нового суспільно-етичного ідеалу, на цей раз ідучи від протилежного, 
тобто через засудження громадянської пасивності, бездуховності, втрати будь-яких зв’язків з народними 
традиціями. 

Леся Українка сама бачила деякі недоліки свого прозового твору, та виправити їх уже не мала можли-
вості. Вона часто любила повторювати вислів французького письменника Віктора Гюго: “Виправляти 
художній твір потрібно лише своїм наступним твором”. І дійсно, кожен наступний твір безсмертної доч-
ки Прометея збагачував духовну скарбницю нашого народу, активно сприяв росту авторитету українсь-
кої літератури.  
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В статье сделана попытка анализа художественно-эстетической структуры прозы Леси Украинки на 
примере рассказа “Жаль”. 

Shynkaruk V.F. The Artistic and Aesthetic Prose of Lesya Ukraїnka (using a story  “That’s a Pity”). 

The author makes an attempt to analyse artistic and aesthetic structures of Lesya Ukra їnka’s prose 
(“That’s a Pity”). 
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СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

У статті йдеться про кольорову символіку у творчості Лесі Українки.Автор показує спроможність 
кольорів еволюціонувати і викликати асоціації. 

Поезія Лесі Українки насичена барвами й різноманітними їх відтінками. Серед усього цього багатства 
Лесиної палітри домінує кілька кольорів: червоний, чорний, золотий, частіше, ніж інші, також зустріча-
ється білий. Чи випадково це?  

Як відомо, “у художньому творі колір функціонує вже не як безпосередня природна даність, 
об’єктивно-означальна реалія, а як одна із поетичних категорій, що набуває певного ідейно-естетичного 
значення”[2:142]. Тобто, символічним колір стає тоді, коли набуває такої ж, як і символ, здатності опосе-
редковано вказувати на сутність якогось явища, коли червоне – це не лише захід сонця чи троянда, а й 
ризик, боротьба, нестримність, жага, енергія … 

А.Ф. Лосєв бачив сутність символу в тому, що він, на відміну від метафори, може викликати у читача 
довгий ряд асоціацій, тоді як метафора є самодостатньою для її розуміння: 

“И если метафора есть самодовлеющая действительность, а тип эту действительность адекват-
но отражает и потому обобщает, то символ в прямом смысле вообще не говорит ни о какой действи-
тельности, а только намекает на нее, только создает условия для ее понимания, только есть функция 
действительности, подлежащая разложению в бесконечный ряд, и только в результате этого разло-
жения указывает нам на то или иное приближение не явно данных вещей к их явной данной…” [4:158]. 

Таким чином, колір, з’являючись поряд із конкретним образом, органічно вливається в нього, семан-
тично доповнює його. Якщо ж цей образ символічний, то, зрозуміло, що і колір набуває символічної се-
мантики, сам стає символом, натяком на щось. На що саме опосередковано вказуватиме колір-символ, 
залежить уже від авторського задуму. Тому один і той же колір може мати різне символічне значення у 
різних творах одного письменника. Колір, якщо у ньому збережено якості символу, народжує своє асоці-
ативне поле із власною семантикою, яке визначене контекстом, ходом подій у тексті. 

У вірші Лесі Українки “В небі місяць зіходить смутний…” виведено символічний образ червоного мі-
сячного променя: 

В небі місяць зіходить смутний, 
Поміж хмарами вид свій ховає, 
Його промінь червоний, смутний 
Поза хмарами світить-палає [3:36]. 

Те, що місячний промінь червоний, привертає увагу читача, адже у природі такого забарвлення у про-
менів місяця немає. Уже сама незвичність такого художнього означення (червоний) для місячного вказує 
на те, що це – умовне означення приховує в собі елемент символічного. Що ж символізує колір? Для 
чого незвичність означення? 

Червоний колір у поезії Лесі Українки часто виступає означенням до різних предметів і явищ дійсно-
сті. Найчастіше читачеві зустрічаються символічні образи червоних, або кривавих, осінніх троянд, баг-
ряного золота, багряних квітів, багряної іскри… Іноді червоний поєднується у контексті із чорним. 

Щодо рядків із поезії, то в їх контексті червоний колір має таке значення: жагучий, той, що хоче про-
битися крізь перепони, це – прагнення, боротьба, виклик, протистояння… Ряд асоціацій, які викликає 
червоний колір у даному контексті, можна продовжити. Ці рядки вірша Лесі Українки можна було б зро-
зуміти й буквально, як опис нічного неба, ночі взагалі, і тоді це був би просто пейзаж, все нібито було б 
зрозумілим… Крім, знову-таки, “червоного променя” місяця. Чому він червоний? Чому не блідий, не 
білий, не срібний?.. Це загадка, яку читач повинен відгадати. Оскільки у природі не існує червоного мі-
сячного світла, то, скоріше всього, мова іде не про природне явище. 

Про що ж? 
Далі у цій поезії Леся Українка виводить образ ясної зірки із гордим промінням, яка не кориться ніч-

ній темряві, яку ніщо не лякає, але…  
Гордий промінь в тієї зорі,  
Та в нім туга палає огниста… 
<…> Чи того, що самотня вона 
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По безмірнім просторі блукає? [3:37]. 
Така персоніфікація наштовхує на думку, що зоря – це людина або людська вдача, горда, нескорима, 

безстрашна і водночас самотня. Це можуть бути також горді сподівання і мрії, думки, прагнення… Зірка 
– це символ. 

А червоний промінь місяця? 
Це – символ поривань, яким не судилося здійснитися, прагнень, які розпалюють жагу, несуть неспо-

кій, яким, на жаль, не встояти проти сили нічної темряви – неправди, підступності, байдужості, випробу-
вань долі. Червоний промінь – це щось, що має дві протилежні суті – боротьба, енергія і сила, протисто-
яння і прагнення, але і безсилля, нездатність встояти, зневіра і печаль. 

Тепер зрозуміло, чому місяць смутний: бо не може його промінь здолати мряку, пробитися крізь хма-
ри (також символічний образ). Місячний промінь сумний і червоний. Червоний, бо саме цей колір ви-
кликає асоціації із чимось жагучим, стрімким, непокірним. Сам собою червоний колір може викликати 
безліч асоціацій, активізувати те, що уже є у підсвідомості читача і пов’язане певним чином зі сприйман-
ням саме цього кольору. Але поява червоного у контексті дещо конкретизує колір-символ, спрямовуючи 
потік асоціацій читача у певне русло, окреслюючи, таким чином, семантичне поле кольору-символу. Так 
поява слова “смутний” наче увиразнює межі семантичного поля кольору-символу: червоний і смутний – 
той, що прагне, але не досягає мети; той, що бореться, але іще не може перемогти; той, що протистоїть, 
але не довго. 

Зрозуміло, що створення художнього образу, зокрема символічного, відбувається на рівні підсвідомо-
сті. Не можна сказати, що митець навмисне вигадує зовнішню форму символу. Вона “підказана” підсві-
домістю. Розуміння символу читачем, вочевидь, відбувається послідовно: спочатку через сприймання 
символу на підсвідомому (інтуїтивному) рівні завдяки появі ряду асоціацій ряду, а потім – через “деши-
фрування” символу завдяки усвідомленню змісту цих асоціацій, їх зв’язку із явищем чи предметом дійс-
ності. Щодо загадковості, яка властива авангарду, А.М. Макаров пише так:  

 
“Естетика авангарду – це переважно естетика таємного, незнайомого, інтригуюче загадкового. 

<…> Це своєрідна естетика пізнання. <…> Усяка таємничість змушує активно думати й пережива-
ти” [5:275]. 

Незвичне завжди хвилює, не залишає байдужим, зацікавлює читача. Так відбувається із незвичним 
епітетом “червоний” у вірші Лесі Українки. А для символістів і неоромантиків, як відомо, головним було 
схвилювати читача будь-якими засобами. Головним, проте, була форма. Незвичність форми дозволяла 
поетам досягти своєї мети – схвилювати.  

Сама ж Леся Українка з іронією написала про це у гуморесці “Музичні химери”: 
Ні, музо, будь гречненька, 
дотепна, чепурненька, 
а про сюжет дарма, 
не треба нам ярма! 
Нам треба лиш настрою, 
ми очаруєм грою 
відтінків, барв і слів [3:270]. 

 Отже, виділено три ознаки кольору-символу: 
1) здатність, як і символ, опосередковано вказувати на сутність певного явища, викликаючи ряд асо-

ціацій, пов’язаних із означуваним явищем; 
2) можливість незвичного поєднання кольору з образом-символом і завдяки цьому привертати увагу 

читача до символічного образу; 
3) наявність власного семантичного поля, яке визначене контекстом. 
Колір-символ здатний еволюціонувати, переходячи в інший контекст. 
“Символіка кольору, переходячи з одного художнього твору в інший, постійно еволюціонує” [2: 143]. 
Явище еволюції значення кольору-символу наявне і в поезіях Лесі Українки. 
Червоний колір у деяких віршах замінюється більш промовистим – “кривавим”. У поезії “Спогад з 

Євпаторії” кривавий – лише відтінок червоного, але семантика кольору-символу тепер інша, змінена ко-
льористична деталь. 

Від вогнів вартових дві дороги на морі зустрілись 
Смуга мертво-зелена й криваво-червона стяга [3:232]. 
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У цих рядках два кольори з відтінками, які самі собою досить виразні, промовисті. Але цілком роз-
крити їх символіку можна лише завдяки, знову ж, контексту. 

На початку вірша вимальовано морський пейзаж, море перед штормом. Крадуться хвилі, чорніє небо, 
нависли чорні хмари. Все наче причаїлося, тільки де-не-де, мов передсмертним останнім привітом, про-
мовляє зоря до зорі  [3:232]. І ось – дві смуги світла: мертво-зелена й криваво-червона. До їх появи усе 
було чорне, сіре, темне, похмуре… Негода, наближення шторму, чогось страшного, таємничого, невідо-
мого і страшного. Поява ж іще двох кольорів налаштовує уже по іншому, але той настрій, якого надають 
поезії попередні рядки, не зникає; те напруження, що було викликане першими рядками, ще більше на-
ростає завдяки наведеним вище двом рядкам. Ворожа таємничість початку вірша стає тепер справді во-
рожою і загрозливою, адже мертво-зелений – це вже напевне що смерть, і, може, ще щось… Що? Чого 
чекати? Криваво-червоний – це уже кров… Яка? Жертовна? А може від убивства? Чи від самогубства? 
Асоціації зі смертю, кров’ю викликані лише відтінками кольорів-символів. А що ж самі кольори? Чекає-
мо поезію далі – і стає зрозумілим значення кольорів-символів. 

Мертво-зелене – мертві почуття, що хвилювали душу ліричного героя колись; те, що колись зеленіло 
і житло, давало життя. Тепер цього немає: 

 
Де те всеподілось, що тоді нам мрілось,–  
ясне, урочисте? [2:233] 

 
Було – і немає… 
Світилася на хвилях криваво-червона стяга – провісниця битви, неминучого змагання зі страшною 

силою, провісниця болю, плачу і журби. 
Криваво-червоний колір у цьому вірші Лесі Українки – це символ неминучих життєвих змагань, не-

минучих ударів долі, неспокою, нестримності, чогось, що йде напролом, знищуючи все, що стає на шля-
ху як перешкода. Що виявиться вседолаючою силою? Почуття ліричного героя чи “шторм”, що хоче 
знищити все? Цей колір – попередження про те, що може принести буря на морі. Така буря сталася у 
житті  ліричного героя. Тепер він згадує це, дивлячись на смугу світла в розбурханих водах, “на сю чор-
ну безодню “ і море, в якому “щось чорне і зле3….” Останні ж рядки вірша наче закінчують ряд асоціа-
цій, викликаних образами поезії, кольорами-символами зокрема. Те чорне, що пригнітило усе навколо – 
це загроза, небезпека. Безодня і мертва тиша – то спустошена бурями і виснажена протистоянням цим 
бурям душа, а дві смуги світла – спогади, залишені в серці, думки і відчуття ліричного героя, спричинені 
болем через те, що сталося колись. 

Я дивлюсь на сю чорну безодню. 
Де то спить моя думонька, де? 
Де б не спала, навіки припала, 
Так, як любе життя молоде!…[3:233]. 

Асоціативне поле колірних символів Лесі Українки досить широке, що свідчить про високий рівень 
майстерності поетеси. Водночас, при усій своїй асоціативній широті, колір-символ не виходить за межі 
певного семантичного поля, увиразнюючи означуване явище чи предмет, даючи характеристику означу-
ваному. 

Символіка кольору здатна еволюціонувати, переходячи в інший контекст. Наприклад, багряний вмі-
щує у своєму семантичному полі, залежно від контексту, то радість і щастя [3:215], то тугу, жалобу, сму-
ток [3:208], то енергію, прагнення, переможну боротьбу [3:261]. Але, незважаючи на таку полярність зна-
чень, багряний – це завжди щось урочисте і величне. Таким чином, семантика кольору змінюється, але не 
повністю; існує семантична домінанта для кожного кольору – одне чи кілька значень кольору-символу, 
які залишаються незмінними. 

У Лесиних творах багато червоного, багряного, кривавого зокрема. “ти не хтів мене взять…” [3:208], 
“Квіток, квіток, як можна більше квітів…” [3:203], “Ти хотів би квіток на дорозі моїй?” [3:213] – це по-
езії, у яких поєднано образи-символи квіти і кров. Квіти – символ людських почуттів, палких, жагучих, 
кров – символ болю, душевних ран. Символічний образ квітів, поєднуючись із іншим кольором в інших 
віршах Лесі Українки, набуває іншої семантики. 

Отже, у семантичному полі кольору-символу наявна семантична домінанта. 
Насиченість поетичних творів Лесі Українки червоним (після проникнення в сутність цього кольору-

символу) дозволяє зробити висновок про те, що поезія Лесі Українки – це поезія сподівань, прагнень, 
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протистояння і боротьби; вона сповнена жагучих почуттів, іноді смутку, іноді радості, але всі ці пережи-
вання супроводяться прагненням до чогось високого, величного. 
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Шегеда Е.П. Символика цвета в творчестве Леси Украинки. 

В статье идет речь о цветовой символике в творчестве Леси Украинки. Автор показывает способ-
ность цветов эволюционировать и вызывать асоциации. 

Sheheda J.P. The Colour Symbolics in Lesya Ukraїnka's Works. 

The article deals with the colour symbolics in Lesya Ukra їnka's poetry. The author shows the ability of colours 
to evolve and to provoke the chain of associations. 
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ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У СИСТЕМІ УРОКІВ-КОМПЛЕКСІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
(на прикладі драми-феєрії “Лісова пісня”) 

У статті розповідається про систему інтегрованих уроків у 2-3-х класах, де об’єднані виражальні за-
соби народної класичної музики, образотворчого мистецтва витинанки і поетичного слова Лесі Україн-

ки.  

Зараз, у період повернення до першоджерел української ментальності, проблема духовного станов-
лення особистості на ґрунті національних цінностей набуває особливого значення. Згідно з концепцією 
освітньої галузі “Художня культура”, увага акцентується на культурознавчому аспекті шкільної освіти, 
що вимагає інноваційних підходів до навчально-виховного процесу. Створена програма “Образотворче 
мистецтво і музика” (Копоть І.Є., Ямчинська Г.В.) є спробою інтегрувати ці види мистецтва, починаючи 
з четвертого року життя у дитячому садку до навчання у початковій школі (десятирічний вік дитини). Це 
дає можливість збагатити асоціативні уявлення учнів, розширити їхню інтелектуальну та емоційну сфе-
ру. Важливим моментом у програмі є виділення уроків-комплексів, де поєднані образотворче мистецтво, 
музика, рідна мова, хореографія тощо, в залежності від мети уроку. Проведення таких уроків визначаєть-
ся конкретними завданнями на кожному етапі навчання: від ознайомлення з найпростішими мистецьки-
ми поняттями та явищами до поглибленого осягнення естетичної функції слова, усвідомлення спорідне-
ності різних видів мистецтва на основі єдиної системи образів, загальних понять про композицію, форму, 
темпоритм, колорит тощо. 

Видатні представники різних галузей мистецтва, майстри слова, з-поміж яких гідне місце належить 
Лесі Українці, нерідко відзначалися багатогранними обдаруваннями, виявляли нахил до суміжних видів 
творчої діяльності. Це збагачувало творчість кожного з літераторів, композиторів, художників і впливало 
на їхнє мистецьке мислення. 

Одним з прикладів інтегрованих уроків у 3 класі може бути урок створення витинанкових композицій 
з фігурами людей за мотивами драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. Як відомо, вона є вершиною 
усієї творчості поетеси, найглибшим виявом її музичного та літературного таланту, народності і поетич-
ного світосприймання. Сама назва твору свідчить про те, що у драмі-фієрії все пронизане пісенністю 
природи. Водночас герої твору вимальовані настільки реально, живописно, що відтворення персонажів 
на папері становить неабиякий інтерес не тільки для професійних художників, а й для школярів. Тому 
цілком природньо проведення інтегрованого уроку - образотворче мистецтво - рідна мова - музика - саме 
на матеріалі “Лісової пісні”. Розповімо коротко про деякі його етапи. 

Урок починається з прослуховування музичної п’єси “Маленька поема” Я.Степового, після чого учні 
виділяють дві різних за темпоритмом частини твору – бурхливу і лагідну – і намагаються уявити і від-
творити в ескізах дівочу фігуру, схожу на тонку берізку або тополю, що гнеться під вітром. Вчительор-
ганічно вплітає сюди уривок з “Лісової пісні”, читаючи його під час виконання ескізів учнями: “Мавка 
сплітає довге листя на березі, сідає в нього і гойдається тихо, мов у колисці…”[1:  359]. 

 
Діти пластичними рухами передають колихання гілля дерева, сум дівчини, яка не змогла жити серед 

людей і прагне повернутися до рідного лісу. Ще раз прослухавши поему Я.Степового, діти вже більш 
глибоко проймаються настроєм дійових осіб драми, для того щоб передати не тільки форму, а й колір 
майбутньої витинанкової композиції. Вони пропонують світло-зелений, синій, блакитний – ті кольори, 
які відповідають настрою після прослуханих слів  та музики. Зробивши невелику перерву, вчитель озна-
йомлює клас з народними витинанками, розписами, графічними роботами відомих майстрів, присвяче-
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ними творчості Лесі Українки. Це готує учнів до другої частини уроку – виконання витинанки власними 
руками. Лунає бурхлива частина твору Я.Степового. Вчитель звертає увагу дітей на витинанку, де дівочі 
фігурки прихилилися до дерева. Виникає питання: як передати у витинанці процес перевтілення однієї 
дівочої постаті у другу, що вже є феєричною істотою? Учні знаходять відповідь досить швидко – одну 
фігурку одягають у народний поліський костюм, другу заквітчують, обгортають листям, а волосся пере-
творюють на вербове віття. 

Роботи оформлено, діти порівнюють свої витвори з іншими, обмінюються враженнями на маленькій 
імпровізованій виставці. В кінці уроку вчителю доречно буде прочитати вірш Лесі Українки “Мамо, іде 
вже зима”, коли діти записують домашнє завдання – розробити ескізи візерунків на морозному віконці. 

 

 

 

(Витинанки автора статті) 

 

Таким чином, інтегровані уроки, які спільно проводять один або два рази на чверть учителі образот-
ворчого мистецтва, хореографії, мови та музики, мають неоціненне значення у формуванні цілісного сві-
тосприйняття дитини і розвивають її образне мислення. 
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Yamchynska H.V. Lesya Ukraїnka's Creative Works in the System of Complex-lessons in Elementary Educa-
tion (“The Forest Song”). 

The article deals with the system of integration at the lessons of elementary education in the 2nd-3th forms. The 
essence of such integrity lies in the folk-lore, pictorial art and Lesya Ukra їnka's poetry. 
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ПРАВИЛА 
для авторів «Вісника Житомирського педагогічного університету» 

 
У «Віснику Житомирського педагогічного університету» публікуються оригінальні (раніше не опу-

бліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
1.  Мова рукопису - українська. 
2.  Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети до-
дається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором (філо-
логом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути ідентичний 
роздруківці.      

3.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, ниж-
ній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

4.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Рекомендується використовувати прямі лапки (а не парні).    

5.   Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., ін-
тервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (як-
що інше не передбачено даними правилами). 

6.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт  і разом з надписа-
ми поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. Нижній 
абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

7.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». 
8.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, Sub-
script/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

f
l

T
=

1
2 µ

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

9. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
−  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  

− повідомлення - 0,25 др. арк. 
− рецензія - 0,3 др. арк. 
− хроніка - 0,2 др. арк. 
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10.  Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням 
по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад “__”_____ 2000 р. (окре-

мий абзац, вирівнювання по правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
 
11. Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання позна-

чаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [8:21:9:117]. Список починається підзаголовком 
«Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 
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Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов’янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

12. Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного функ-

ционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, синтаксиче-
ском и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the mate-
rial of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з методи-

кою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять остаточні (з 
усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у видавничий відділ 
університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей авторам не повертають-
ся.  
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