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Перлини поезії Лесі Українки виблискують немеркнучим світлом непідробної трепетної 
краси в колі поетичних шедеврів не тільки української, але й світової літератури. 
Метафоричність Лесиних рядків, їх афористичність створюють неповторну мелодику її 
поетичної мови. Багато висловів поетеси стали крилатими. У крилатих висловах міститься, 
так би мовити, провідна думка, квінтесенція твору-першоджерела. Образом-символом стали 
рядки з «Досвітніх вогнів»: 

Не бійся досвітньої мли, —  
Досвітній вогонь запали,  
Коли ще зоря не заграла. 

Відразу після появи він став гімном борців проти тиранії. Поетеса серцем відчувала 
наближення революції, вона розуміла її неминучість і була натхненна бажанням наблизити її 
прихід. Сповнений відчуттям часу палкий заклик подолати той невловимий Рубікон 
байдужості, який є в душах багатьох людей, звучить актуально і в наш час. Тому образ 
«досвітніх вогнів» живе й нині. Органічно вплітається він у поетичну канву творів сучасних 
поетів. Так, у Д. Павличка натрапляємо на рядки: 

Якщо твоя зігнеться спина  
Під гранітовим тягарем,  
Що піднімала жінка квола,  
Неси його в чужі світи —  
Похилені у праці чола,  
Вогнем досвітнім освіти. 

Чи у П. Воронька: 
Вогні досвітні осявали  
Уже близьку побідну путь  
На ті високі перевали,  
Що революціями звуть. 

Або у Л. Забашти: 
Я Прометеева донька віднині!  
Дай його силу і сяйво мені, —  
Буду світить я досвітні вогні. 

Основною зброєю Лесі Українки було слово. Для багатьох поколінь стали життєвим кредо 
рядки: 

Слово, моя ти єдиная зброє,  
Ми не повинні загинуть обоє!  
Може в руках невідомих братів  
Станеш ти кращим мечем на катів. 

Зокрема, незабутній лірик В. Сосюра, натхненний пристрасними рядками Лесиної поезії, 
писав у відомому вірші «Я знаю силу слова»: 

Коли це слово — зброя,  
Як день, що не схолов,  
Коли живуть у ньому 
ненависть і любов. 

Чітко простежується Лесин вплив і на творчість М. Рильського. У вірші «Ай-Петрі» він 
вдало вплітає в канву твору Лесині рядки: 

Ти йшла проти бурі, 
Мірялась силою з нею, 
Проти надії піднялась ти, 
Тож годиться й тебе, ненокліину,  
Слово твоє, що міцніше за крицю, 



Називать — Ломикамінь! 
Вірш цей перегукується із найвідомішими творами поетеси. Ми впізнаємо і строфу з поезії 
«В чорну хмару зібралася туга моя»: «Я вийду сама проти бурі». Використовуючи крилаті 
вислови поетеси, М. Рильський доводить животворний вплив її мовотворчості на сучасну 
українську поезію. 

Леся Українка завжди тримала руку на пульсі життя. Напередодні революції 1905 р. в 
поезії «Напис в руїні» вона проголосила: «Хай згине цар!» І хоча у вірші йшлося про події 
стародавньої єгипетської історії, це нікого не могло ввести в оману. У цьому творі Леся 
Українка однозначно стверджувала, що творцем історії був і є народ, і до щастя можна йти 
тільки шляхом революційної боротьби: 

Співці, не вгадуйте, ви, вчені, не шукайте, 
хто був той цар і як йому наймення: 
З його могили утворила доля 
народу пам’ятник — хай згине цар! 

Через багато років у вірші А. Малишка зазвучало відлуння цих слів: 
Вони спочивали в Каневі на кручі, 
Під Києвом біля доріг вишневих, 
І напис на граніті промовляє: 
— Хай гине цар! 
Нехай живе співець! 

Поет ніби пересуває акцент, наголошуючи на тому, що творчість безсмертна і справжній 
митець вічно житиме в серцях людей рядками своїх пісень-поезій. 
 


