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Тонкопоетична і музично обдарована натура Лесі Українки дуже часто сприймала 
навколишній світ у музичних образах, Музика її віршів не могла залишити байдужими 
композиторів-професіоналів. Тож не дивно, що в балеті-феєрії «Лісова пісня» назавжди 
поєдналися чарівна поезія Лесі Українки і глибоконародна музика відомого радянського 
композитора М. Скорульського. Невичерпний філософський зміст драматичних рядків 
«Лісової пісні» стає близьким для різноманітних естетичних смаків. Автор балету розкриває 
суть трагедії — неможливість знайти гармонію, між буденністю реального світу і поетичною 
фантазією. Доля помстилася Лукашеві: він загубив свою мрію, без якої немає митця як 
особистості. Автор лібрето — талановита українська балерина, дочка композитора — 
Н. Скорульська напрочуд тонко зрозуміла, про що «співає виразно-щиро голосом сопілки» 
загублена Лукашева доля. 

Специфічні засоби виразності хореографічного мистецтва потребують появи в балеті 
сцен, на які лише натякає у своєму творі Леся Українка, зумовлюють деякі зміни в сюжеті. 
Яскравий колорит картини весілля Лукаша, з одного боку, дає змогу картинно-яскраво і 
етнографічно точно відтворити побут волинського селянства XIX ст.: звичаї, обряди, танці. З 
другого боку, в балеті підкреслено двоїсту натуру Лукаша, що не зміг «своїм життям до себе 
дорівнятись». 

Якщо у творі Лесі Українки лісові сили покарали головного героя за зраду Мавки, то в 
балеті він сам збагнув руйнівну силу скоєного. Драма «Лісова пісня» закінчується сценою 
прощання Мавки з Лукашем. Але щоб донести до глядача філософську думку про безсмертя 
справжнього мистецтва, висловлену в останніх словах Мавки: 

Будуть приходити люди,  
Вбогі й багаті, веселі й сумні...  
Я їм тоді проспіваю  
Все, що колись ти для мене співав, 

фінал балету повторює першу картину першої дії — знов надходить весна, і під розквітлою 
вербою молодесенький хлопчина; «мрії збираючи в гаю», грає на сопілці ту ж саму мелодію, 
що колись співала щаслива душа Лукаша. 

Працювати над балетом М. Скорульський розпочинає з вивчення фольклорного 
матеріалу, збірок пісень, опрацювання народних мелодій, що вміщені Л. Українкою в 
додатку до драми. 

Прем’єра балету відбулася 2 березня 1946 р. на сцені Державного академічного театру 
опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка. Балетна група разом із диригентом Б. Чистяковим, 
хореографом С. Сергєєвим та художником О. Хвостовим присвятила виставу 75-річчю з дня 
народження Лесі Українки. Ця вистава подарувала глядачам незабутню зустріч з Мавкою — 
народною артисткою УРСР А. Васильєвою. Водночас перша вистава виявила недоліки у 
музиці й сценічному втіленні. Незабаром М. Скорульський зробив другу редакцію 
партитури, що й досі становить неперевершене досягнення в українській балетній музиці. 
Співавторами композитора крім Б. Чистякова стали видатні діячі радянського мистецтва — 
балетмейстер В. Вронський та художник А. Волненко. Майстерність найпоетичнішого 
художника, серед тих, які працювали на київській сцені, поєдналася з довершеною хореогра-
фією В. Вронського у виставі, що понад 30 років є окрасою українського балету. Балетом 
захоплювалися глядачі Москви, Берліна, Каїра, Токіо. Втілені в сценічні образи найкращими 
українськими акторами — А. Гавриленко, І. Лукашовою, Р. Клявіним, М. Апухтіним, А. Бє-
ловим — герої балету збагатили радянський музичний театр. За виконання головних партій у 
балеті видатним танцівникам сучасності Т. Таякіній та В. Ковтунові присуджено Державну 
премію УРСР ім. Т. Г. Шевченка 1987 р. У 1981 р. студія «Укртелефільм» зробила 
відеофільм за цією виставою (режисер Ю. Суярко, балетмейстер Н. Скорульська). Трагічну 
долю зламаного обставинами митця відтворив відомий український танцівник М. Прядченко. 



Мистецький твір живе доти, доки хвилює серця людей. Усіх нас, що поринули у вир 
сучасного складного, суперечливого життя, застерігає поєднане з музичними образами слово 
Лесі Українки: «Не зневажай душі своєї цвіту». 
 


