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Лариса Петрівна Косач — невмируща Леся, своїм прибраним ім’ям Українка якнайтісніш 
пов’язана з Україною, проте, переважна більшість її героїв — іноземці, а дія більшості 
драматичних творів відбувається в далеких від України країнах, у віддалені від нас часи. 
Давня Греція («Оргія»), Троя («Кассандра») і Рим («Руфін і Прісцілла»), стародавня Іудея 
(«На руїнах») і Єгипет («Ра-Менеїс»), напівлегендарне минуле кельтської Корнвалії і Бретані 
(«Ізольда Білорука»), стара Шотландія («Роберт Брюс, король шотландський»), Аравія 
перших років мусульманської ери («Айша та Мохаммед»), поневолена турками Сербія 
(«Віла-Посестра»), середньовічна Італія («Забута тінь») і Іспанія («Камінний господар»), 
Німеччина XVI століття («Диявольське наводження»), Північна Америка колоніального 
періоду, яка лише через століття стане Сполученими Штатами («У пущі»), Франція часів 
якобінської диктатури («Три хвилини») — це тільки побіжний перелік творів, а разом з тим і 
змальованих у них країн і епох, куди нас владно веде невичерпна творча уява геніальної 
поетеси. 

Кілька обставин склалося на те, щоб письменниця на ймення Українка мала вдатися до 
таких неукраїнських, іноземних сюжетів. Звичайно, сприяли цьому нескінченні вимушені 
мандри, що дали їй змогу не здаля, не з книжок, а на власні очі познайомитися з більшістю 
зображуваних нею країн. Подорожі дозволили їй побувати в Болгарії, Німеччині, Австрії, 
Швейцарії, Італії, Єгипті, бачити береги Греції й Малої Азії. А звідси із безпосереднього 
знайомства з природою і народами Середземномор’я вже неважко було уявити й віддаленіші 
країни, які до нього входили або з ним межували, землі стародавньої Іудеї, Межиріччя і 
Аравії на сході, Іспанії — на заході. Ще ширші обрії розкривало перед нею знання мов — це 
і спілкування з іноземцями, і різноманітні лектури багатьма мовами. Не забуваймо, що до 
послуг Лесі, крім слов’янських — української, російської, польської, болгарської (а з огляду 
на це, очевидно, й близької сербської), було й знання класичних, латинської й грецької, та 
найпоширеніших сучасних західноєвропейських мов — французької, італійської, німецької, 
англійської. До них в останні роки життя приєдналася й іспанська, з якою поетеса 
знайомилася, пишучи «Камінного господаря». 

Здобута ще в молодості глибока ерудиція письменниці постійно поглиблювалася завдяки 
її допитливості, інтелектуальній спразі, постійному прагненню до творчості. Як згадує 
Агатангел Кримський, із яким вона нерідко радилася з приводу потрібної літератури, щоб 
якнайвірогідніше відтворити добу раннього християнства в Римі у драмах «В катакомбах» і 
«Адвокат Мартіан», поетеса прочитала цілу бібліотеку книжок різними мовами. «Якби який-
небудь приват-доцент прочитав, скільки вона! — зауважує вчений, сам великий ерудит. — А 
вона стільки працювала, щоб написати дві коротесенькі драми... Без перебільшення можна 
сказати, що Леся Українка була справжнім ученим, дослідником»1. Отже, численні й тривалі 
подорожі, прекрасне знання різних мов, глибока ерудиція... Безперечно, міг відіграти роль 
ще один чинник — потреба раз у раз удаватися до «езопівської мови». Але думається, що й з 
урахуванням цієї, без сумніву, важливої, причини годі пояснити всі обставини, що 
скеровували Лесину творчість у бік позаукраїнської дійсності. Звичайно, в умовах, «де на 
всьому лежить печать мовчання, де стримані і скарги, і пісні, де здавлені прокльони і 
ридання»2, часто єдиним шляхом для письменника, що хотів передати читачеві вільну, 
неприборкану думку, лишалося іносказання, алегорія, більш-менш прозорі натяки... Але ж 
необов’язково при цьому вдаватися до чужоземної екзотики. Це прекрасно довів сучасник 
Лесі Українки, великий латиський поет Ян Райніс, який у тих самих умовах царської Росії 
спромігся заборонений революційний зміст викласти, залишаючися в межах рідної йому 
природи Латвії, у навіяних нею картинах-символах («Зламані сосни»), або в легендах, 
створених за мотивами рідного фольклору («Королівна», «Вогонь і ніч»). Щоб бути лише 
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алегорією, екзотичний зміст аж ніяк не потребує ані такого постійного використання, як у 
Лесі Українки (до нього можна вдатися лише принагідно, поряд з іншими засобами 
алегоризації), ані такого глибокого проникнення в чужу дійсність. Для цього було б досить і 
суто умовного, поверхового «очуження» змісту, як у «Давній казці» або «Осінній казці». 

Отже, глибинна і головна причина звернення Лесі Українки до неукраїнських сюжетів, 
мабуть, криється не у згаданих вище обставинах її життя і творчості. Вона — в чомусь 
іншому. Яким парадоксальним з першого погляду не видасться подібне твердження, 
ризикнемо сказати, — бо на це дає підстави уважне ознайомлення з умовами, у яких творила 
Леся, особливо в контексті історії світової літератури, — що саме через іноземну тематику, її 
освоєння поетеса весь час ішла до України, до висунення й розв’язання найістотніших 
проблем її життя, історичних, філософських, морально-етичних. Це слушно і в тому 
розумінні, що без освоєння цих проблем на іноземному матеріалі Леся Українка, напевне, 
ніколи б не прийшла до вершини своєї творчості — «Лісової пісні», — у якій після довгої 
мандрівки чужими світами, збагачена її досвідом, вона повернулася, в усіх розуміннях, до 
України, до своєї рідної Волині. Це справедливо і в тому сенсі, що жоден з її іноземних за 
темою творів, безсумнівно, не міститься поза межами українських проблем. Тільки, 
очевидно, сама Україна в часи Лесі Українки не давала їй змоги переконливо розкрити свою 
українську проблематику на вітчизняному матеріалі. 

Іноді, але дуже рідко, сама Леся Українка вказує на цей зв’язок «іноземного світу» своїх 
творів з українською дійсністю, українською історією. В одному із віршів вона говорить: «І 
ти, колись, боролась, мов Ізраїль, Україно моя...» Далі поетеса проводить паралелі між 
Мойсеєм і Богданом Хмельницьким, фараоном і царем. І тому, коли в кінці вірша вона 
вигукує: «І доки рідний край Єгиптом буде? Коли загине новий Вавілон?» — мова її 
поетичних паралелей не потребує перекладу. Проте здебільшого таких автокоментарів, 
саморозкриття в неї не зустрічаємо, і читачеві треба самому здогадуватися, що стало 
конкретним поштовхом до виникнення того чи іншого твору. Часом тут допомагають 
свідчення сучасників. Так, за спогадами Галини Лисенко, дочки М. В. Лисенка, поштовхом 
до виникнення образу Дантової жінки (із вірша «Забута тінь») була розмова з дружиною 
композитора Ольгою Липською, яка в ім’я того, щоб створити чоловікові умови для творчої 
праці, принесла в жертву свій талант, свою індивідуальність, обравши долю нерозлучної тіні 
свого чоловіка. Ясно, що звернення до образів всесвітньо відомого італійського поета, 
коханої Беатріче і його дружини, що пройшла життям непомітно, як тінь, набагато збільшили 
промовистість твору, піднесли його до великого узагальнення. Очевидно, якби поетеса 
лишилася в межах українських прототипів, звучання поезії знизилося б до рівня побутового 
епізоду. Наведені приклади свідчать, що імпульси до постання Лесиних творів, як правило, 
йшли від української дійсності. 

Завданням літературознавців є віднайти зв’язок кожного з творів Лесі Українки з 
проблематикою тодішньої України (чи конкретними обставинами Лесиного життя), із 
питаннями, які її найбільше хвилювали, вимагаючи свого втілення саме в тій, а не в іншій 
темі. Мовознавець насамперед цікавиться тим, чому з лінгвістичного боку їй простіше було 
змушувати розмовляти українською мовою грецьких митців, римських патриціїв, 
давньоєврейських пророків, іспанських гідальго, ніж представників тогочасного 
українського суспільства. 

Річ у тім, що Леся Українка і як представниця тоді ще вельми нечисленної 
східноукраїнської інтелігенції, і як людина, що пристрасно жила всіма найпекучішими 
світовими ідеями боротьби за волю, рівність, справедливість, соціальну і національну, у 
їхньому застосуванні до України, тяжіла до зображення монолітного національного 
суспільства і головним чином у тих його прошарках, які найповніше усвідомлювали всі ці 
ідеї і їх виявляли. Усе це змушувало поетесу прагнути до змалювання інтелектуальних, 
освічених верств, яких найприродніше начебто було б шукати серед свого народу. На цей 
шлях поетеса і драматург і ступила в драмі «Блакитна троянда». Але далі вона не пішла... 
Адже ні для кого не секрет, що на кінець XIX—початок XX ст. кола українських за своєю 



свідомістю інтелектуалів були мізерні, губилися в масі інтелігенції, хоч і українського 
походження, але не лише за мовою, а й за самосвідомістю скоріш «мало» російської. Ще 
менший (навіть серед українофільських за симпатіями інтелігентів) був відсоток тих, хто 
повсякденно і в родинному колі, і поза ним користувався українською мовою. Ось чому, на 
жаль, добре відбивав тодішню реальність ущіпливий віршик: 

Собирались малороссы  
В тесном избранном кружке,  
Обсуждали все вопросы  
Лишь на русском языке. 

У Києві часів дитинства і молодості Лесі Українки послідовно вживано української мови, 
за свідченням сучасників, лише в трьох родинах: Лисенків, Старицьких і Косачів3. Причому 
це було такою екзотикою, що теперішня вулиця Саксаганського (колишня Маріїнсько-
Благовіщенська), де ці три родини мешкали і де можна було почути з уст інтелігентів 
українську літературну мову, дістала досить популярну неофіційну назву — «Українська». 

Через це, зрозуміла річ, п’єса з життя української інтелігенції, яку написала Леся 
Українка, була (і не могла не бути) значною мірою умовною. Адже, хоч її було написано 
українською мовою, в реальному житті лише частина її дійових осіб могла говорити нею. 
Отже, фактично українська мова в устах частини персонажів мала бути тільки більш або 
менш майстерним перекладом... з російської. Через це, звісно, не можна не назвати злісним 
відгук на п’єсу чорносотенної газети «Киевлянин», але не можна й не побачити якоїсь частки 
об’єктивної гіркої істини в тому, що писалося в ній: «Якщо коли-небудь ми мали сумніви 
щодо неприродності застосування малоросійської мови до інтелігентного життя, то ми 
повинні були у цьому переконатися, побачивши цю п’єсу і відчувши, наскільки їй не 
відповідає малоросійська мова»4. 

Звичайно, Лесю Українку подібна рецензія не могла особливо збентежити, оскільки вона 
прекрасно усвідомлювала всі величезні потенційні можливості рідного слова, але, напевне, 
змусила замислитися над дальшими шляхами своєї творчості. Знаменно, що до звичайної 
тоді в українській драматургії побутової драми, тим більше з життя української інтелігенції 
(або, точніше кажучи, інтелігенції, яка жила на Україні і яка лише мала стати українською), 
Леся Українка вже ніколи не повернулася. Як і всі її попередники, найвидатніші українські 
письменники, вона прагнула до розширення можливостей українського слова. В умовах, 
коли переважна частина української інтелігенції була денаціоналізована, а з мовного боку 
деукраїнізована, власне кажучи, писати п’єсу українською мовою з життя української 
інтелігенції було не меншою, а з певного погляду навіть більшою умовністю, ніж писати 
п’єсу з життя освічених верств будь-якого іншого народу і суспільства. Леся Українка й 
стала на цей другий шлях, обираючи собі сюжети з життя цілком національно й мовно 
сформованих суспільств, насамперед тих країн, історія яких широко відома (Греція, Рим, 
Стародавня Іудея, добре знана з Біблії). Іншим джерелом натхнення для поетеси були зламні 
періоди в історії народів (занепад Римської Імперії і перші християни, Єгипетський і 
Вавілонський полон євреїв, Велика Французька революція), а також усесвітньо відомі 
історичні чи напівлегендарні постаті (Данте і його сучасники, Дон-Жуан). 

Попередники Лесі крок за кроком розширювали можливості української мови. 
Котляревський, розпочавши з жартівливо-бурлескної «Енеїди», створив п’єсу і серйознішого 
жанру — «Наталка Полтавка». Зачинатель української прози Г. Квітка-Основ’яненко своєю 
«Марусею» довів, що українською мовою можна не лише розсмішити, а й зворушити. 
Широкі обрії розсунув перед українською мовою Т. Шевченко, показавши, як нею можна 
висловити цілу гаму найрізноманітніших почуттів і говорити не тільки про побутові, 
родинні, хатні речі, з кола яких майже не вийшли Котляревський і Квітка, але також 
порушувати найважливіші і найсерйозніші питання, що виходили за межі української 
дійсності. Проте ступінь інтелектуалізації української мови у Шевченка ще незначний. Адже, 
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коли треба було не барв поетичного слова, а рефлексій, аналізу, роздумів, коли потрібна була 
не емоційно-збуджена й інтимна лірика, а виважена на терезах розуму проза, Шевченко 
вдавався до... російської мови. Вона ж бо давала тоді для цього більші можливості, ніж 
тогочасна українська. Втім, зазначимо, що приблизно в той самий час і російська мова ще не 
«досягала» в певних жанрах прози, наприклад, епістолярної (згадаймо, що саме 
О. С. Пушкіну належать слова: «Гордый наш язык к почтовой прозе не привык»). 

У творах Лесі Українки чи не вперше українська мова досягла високого рівня 
інтелектуалізації. Крім того, з її творів читач переконався, що нею можуть говорити 
абсолютно всі прошарки суспільства, а отже, вона й не «приречена» на те, щоб довічно бути 
мовою лише селян. У її драмах українська мова лунає з уст грецьких царів, римських 
патриціїв, біблійних і євангельських пророків, іспанських грандів і грандес, перших 
американських громадян, французьких революціонерів, і ми ані на мить не відчуваємо в 
цьому ніякої неприродності. Усією логікою своєї творчості і по-мистецьки відшліфованого 
слова Леся Українка неспростовно доводить, що українська мова цілком природна в устах 
найрафінованішої інтелігенції, найвищого і найвишуканішого товариства. Тим самим не 
зайвими балачками, а ділом було спростовано й закид згаданої давньої рецензії. 
Майбутньому українському суспільству, яке щойно народжувалося, поетеса дала блискучі 
зразки того, як можна і треба говорити українською мовою на найскладніші теми. Щоправда, 
українському суспільству треба було в той час ще дорости до цих високих зразків, збагнути 
те, що промовляла до нього велика дочка українського народу. 

Леся Українка усвідомлювала, що далеко не всі і не відразу її зрозуміють. Саме тому, 
відчуваючи свій обов’язок бути на сторожі рідного слова і народу, сумлінням якого вона 
стала, поетеса бачила й весь драматизм свого становища — померти багато в чому не 
зрозумілою для свого народу, розраховувати тільки на сприйняття далеких нащадків. Адже 
простий народ, що розмовляв українською мовою, був ще далекий від тих вершин, куди його 
кликала письменниця, а національна інтелігенція лише народжувалася. Напевне, нема в 
світовій поезії «Пророка», сповненого таким відчуттям гіркоти, як у Лесі Українки: 

Я духові серцем сказав: 
«Навіщо ти будиш мене серед ночі? 
Навіщо сі тихі уста розв’язав 
І речі надав їм пророчі? 
Оспалі тут люди, в них в’ялі серця, 
Народ сей не вдавсь на борця». 
Мій дух промовляє мені: 
«Ставай, вартовий, без вагання на чати! 
Хоч люди замлілі в рідній стороні, 
На голос твій будуть мовчати, 
Та слава про них загримить до зірок, 
Що є з їх народу пророк». 

За змістом вірша, — що частково й справдилося, — Леся допускала, що раніше, ніж у 
своїх земляків, її зрозуміють серед інших народів. Справді, й досі блискуча драматургія Лесі 
Українки ще не знайшла належного втілення ані на сцені українського театру, ані в 
українському кіномистецтві. Тим часом загальновідомо, що Російський драматичний театр 
ім. Лесі Українки у Києві зажив собі слави виставою «Камінного господаря», а фільм «Лісова 
пісня» дублювався... українською мовою з російської. Очевидно, ще не народився 
український режисер, здатний зробити геніальний театр Лесі Українки здобутком не лише 
читача, а й глядача. 

Але повернімося до питання витоків «іноземного світу» Лесі Українки. Чи є він суто 
індивідуальним витвором Лесі або явищем лише української літератури, чи, взагалі, 
культури світової? Уважне ознайомлення з літературами, принаймні Європи, показує, що 
поетеса тут далеко не поодинока, тим більш не унікальна. Можна, очевидно, говорити про 
певну закономірність. З огляду на це, цікаво було б з’ясувати, чи Леся Українка стихійно 



стала на такий шлях освоєння українською літературою і мовою іноземних сюжетів, чи 
частково скористалася з уже наявного європейського досвіду. Адже найбільший англійський 
письменник-драматург В. Шекспір, що стояв біля витоків нової англійської літератури, 
значну частину своєї драматургії побудував на іноземних сюжетах з життя Давньої Греції, 
Риму, Данії, Італії, пор.: «Тимон Афінський», «Юлій Цезар», «Гамлет», «Ромео і Джульєтта», 
«Два веронці», «Отелло», «Венеціанський купець». Те саме зустрічаємо і в початковому 
періоді французької літератури: уславлені класичні драми П. Корнеля і Ж. Расіна побудовані 
на сюжетах, узятих не з французького життя, а з історії або античної, або сучасної, але інших 
країн. У Корнеля це «Сід» (Іспанія), «Горацій», «Цінна» (Рим), «Полієвкт» (Греція), у Расіна 
— «Олександр Великий», «Іфігенія», «Федра» (Греція), «Андромаха» (Троя), «Британік» 
(Рим). Часто вдавалися до запозичених іноземних сюжетів також німецькі письменники 
початкового періоду нової німецької літератури (XVIII ст.), зокрема Г. Е. Лессінг («Натан 
Мудрий» (Середньовічна Палестина), «Емілія Галотті» (Італія)) і Ф. Шиллер («Змова Фієско 
в Генуї» (Італія), «Дон Карлос» (Іспанія), «Орлеанська діва» (Франція), «Марія Стюарт» 
(Англія)). 

Звичайно, ситуація кожної літератури і мови має свої відмінності. Але спільним є те, що 
тяжіння до сюжетів з іноземного життя виникає саме в початковий період їх розвитку. 
Незважаючи на те, що і англійська, і французька, і німецька літератури і мови вже мали 
позаду давніші періоди розвитку (втім, як і українська, де був староукраїнський період 
розвитку), вони характеризувалися браком тієї універсальності, яка починає розвиватися в 
новий період їх історії. Давньо- і середньоанглійська мова і література ще конкурували і 
ділилися сферами впливу із латинською і (старо-) французькою мовами і відповідними 
літературами. Французька і німецька мови вживалися до нового періоду поряд із 
латинською, якою створювалася й частина літератури; староукраїнська і, почасти, спадково 
новоукраїнська мова вживалися поряд із старослов’янською, польською, російською. Цими 
мовами на Україні частково творилося й красне письменство. Через це нова літературна мова 
мимохіть скрізь відставала від потреб суспільства. 

Спираючись і на здобутки попереднього періоду історії мови, і на народнорозмовну й 
фольклорну традиції, кожна з мов і літератур використовувала водночас як зразки інші 
національні мови й літератури розвиненіших на той час народів. Велику роль при цьому 
нерідко відігравали переклади. Наприклад, загальновизнаною є величезна вага перекладу 
Біблії, здійсненого М. Лютером, для розвитку нової німецької літературної мови. Згодом 
відбувався перехід від прямих перекладів до оригінальних творів, але написаних на 
запозичені сюжети. Якоюсь мірою причина тут була подібною до тієї, що спонукала Лесю 
Українку вдаватися до «іноземної тематики». Наприклад, у Німеччині, у верхніх верствах 
суспільства широко використовувалася французька мова, серед учених ще не повністю 
вийшла з ужитку латинська, а до того ж ще сильним був вплив діалектів, і тому досить важко 
було уявити представників вищого товариства, що вільно володіли німецькою літературною 
мовою. Тому у Г. Е. Лессінга саме на німецькому матеріалі побудована комедія «Мінна фон 
Барнгельм, або солдатське щастя». Коли ж вимагався високий стиль, письменник звернувся 
до запозичених сюжетів. Так само для англійської і французької літератур, де вище 
товариство тільки-но вчилося говорити добірною літературною мовою, подібну мову 
природніше було вкласти в уста дійових осіб — представників далеких народів, причому 
переважно із безсумнівною мовною культурою. 

Отже, при всій своїй своєрідності, поява запозичених сюжетів, «іноземного світу» 
персонажів у Лесі Українки в контексті розвитку мов і літератур Європи не становить собою 
чогось виняткового, а є цілком закономірним явищем. Те, що подібні явища в англійців були 
характерні для XVI, у французів — XVII, німців — XVIII, а в українців лише для XIX ст., 
пояснюється особливостями розвитку кожної нації і відповідно її мови. Цікаво також те, що 
відзначена закономірність чи не найяскравіше виявляється у драматургії, мабуть, завдяки її 
діалогічності. Адже саме в драматичних творах найприродніше дати зразки літературної 
розмовної мови, а тим самим спонукати національну інтелігенцію, найорганічнішого носія 



літературної мови, користуватися нею. 
З часом, коли нація повністю сформовується, потреба в запозичених сюжетах відпадає, бо 

бурхливий розвиток національного життя, що відбувається в усіх суспільних верствах і 
знаходить своє відбиття в національній мові, усуває потребу в запозиченні чужих сюжетів. 
Цілком вистачає своїх. І водночас лише часткове використання національної мови певними 
народами ставить у складне становище письменників, що пишуть цією мовою. Змальовуючи 
своє рідне суспільство, вони мусять або якось натякати на двомовність чи іншомовність 
частини героїв (згадаймо опис салону пані Шерер, який змусив Л. Толстого розпочати 
«Війну і мир» із франкомовного тексту), або фактично більш або менш перекладати усні чи 
письмові тексти (візьмімо лист Тетяни до Онєгіна, що є, як запевняє Пушкін, перекладом з 
французького оригіналу). 

У своїх драматичних творах Леся Українка дала нам класичні зразки літературної 
української мови, сподіваючись, що колись усі верстви народу заговорять нею. На жаль, і 
досі для українських письменників залишаються актуальними причини, що спонукали свого 
часу Лесю звернутися до «іноземної тематики». Як скоро вони зникнуть, залежатиме від 
ступеня зрілості, національної та мовної свідомості народу. 
 


