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Поетична музикальність Лесі Українки йде від тонкого відчуття слова, від глибокого знання 
літератури й основ народної творчості. З Колодяжного поетеса писала М. Драгоманову: «Від 
сії дівчини знайомої я сливе всі тутешні пісні записую, і мене навіть дивує, як я досі не 
обридла їй з своїм записуванням. Я взагалі маю щастя до етнографії, не тільки не стрічаю 
недовір’я собі або неохоти, а навпаки, — сама інший раз мушу покладати кінець 
етнографічним студіям. Досить того, що за чотири місяці маю півтораста обрядових пісень 
зібраних! Певна річ, що не все там цікаве і нове, але ж мене дуже займають оригінальні 
мотиви сих пісень, їх же, — я знаю добре, — ще ніхто не записував». Збірку народних пісень 
у двох томах — «Народні мелодії з голосу Лесі Українки. Записав і впорядкував Климент 
Квітка» — було надруковано лише після смерті поетеси в 1917-1918 рр. У ранніх творах Лесі 
Українки відчувається значною мірою наслідування народних пісень. Лексика, синтаксис, 
композиційно-сюжетна структура відбивають вплив фольклорного слова. Показовими є 
стилістичні функції традиційних пестливих звертань, образи-символи та паралелізми, що 
вживаються, наприклад, в «Жалібному марші», написаному сімнадцятирічною Лесею і 
присвяченому пам’яті Т. Шевченка: 

В небі один місяць ясненький,  
В світі один батько рідненький,  
Наш голубонько сивенький. 

Народнопісенний паралелізм, сталі епітети, поетичні прикладки, фольклорна символіка у 
творчості Лесі Українки пронизують вірш. Сталі епітети дуб високий, бідне серце, красний 
світ, смутний час, пишні квіти, властиві народній пісні, органічно вплітаються в авторський 
текст. Тісно пов’язаний з народною піснею й художній паралелізм, напр., у кінцівці «Пісні»: 

Та ще квіти не посохли, 
Рута зелененька, — 
Не журися, дівчинонько, 
Ще ж ти молоденька! 

Пісенний стиль створюється й поетичними прикладками типу: світа-сонця, гори-хвилі, 
буря-негода, туга-жаль, шляхи-терни тощо. Народнопісенний лад характерний, зокрема, для 
вірша «Калина»: 

Козак умирає, дівчинонька плаче:  
«Візьми ж мене в сиру землю з собою, козаче!» —  
Ой, коли ж ти справді вірная дівчина,  
Буде з тебе на могилі хороша калина... 

Вірш було написано в 1901 p., незабаром після смерті С. Мержинського, близької для Лесі 
Українки людини. Образ калини інтимізує поетичну мову, так само як традиційні порівняння 
та епітети: «так не затужить і рідная ненька, Як ти, моя калинонько, моя жалібненька...» 
Поетеса часто вплітає в художню тканину вірша слова ліричної пісні: 

Чи є кращі між квітками  
Та над веснянії?  
Чи є кращі в життю літа  
Та над молодії? 

Багато віршів Лесі Українки стали піснями. Серед них такі: «Співець», «До мого 
фортеп’яно», «На давній мотив» та багато інших. Варто згадати, що і сама Леся була 
чудовим музикантом. Ось що писала вона в листі до О. Кобилянської, запрошуючи її до себе 
в гості: «Будемо читати, розмовляти, я буду Вам грати Шумана і Шопена, яких Ви .. дуже 
любите, окрім того українських пісень масу у власній транскрипції». 

Чарівною ніжністю і теплотою звучать поезії «Сім струн». Початкове слово кожного 
вірша поетеса розпочинає складом, що є однією з нот музикальної гами: «До тебе, Україно, 
наша бездольная мати», «Реве, гуде негодонька», «Місяць яснесенький», «Фантазіє. Ти — 



сила чарівна», «Соловейковий спів навесні», «Лагідні веснянії ночі зористі». 
На слова Лесі Українки писали і пишуть українські композитори музичні твори. 

Переможним закликом звучать сповнені Героїзму мелодії «Слово, чому ти не твердая криця» 
чи «Гетьте, думи, ви, хмари осінні» — класика української музики Я. Степового. Особливою 
теплотою пройнята його ж пісня «Колискова». Пристрасний романс на слова поетеси 
«Стояла я і Слухала весну» написав К. Стеценко, а вірш «Не дивись на місяць весною» 
поклав на музику М. Лисенко. «Дивлюсь я на яснії зорі» — музика М. Жербіна. «Хотіла б я 
піснею стати» — А. Коломійця, «Уста говорять» — Ф. Надененка, «Гей, піду я в ті зелені 
гори» — Г. Майбороди. Композитор М. А. Скорульський створив чудовий колоритний балет 
«Лісова пісня», В. Д. Кирейко написав оперу «Лісова пісня», відома його музика до драми 
«Оргія». Життя і творчість Лесі Українки надихнули А. Я. Штогаренка на створення 
високохудожнього твору «Симфонічна сюїта пам’яті Лесі Українки». 

Музичність віршової мови Лесі Українки пояснюється, безперечно, її знанням музики як 
мистецтва, любов’ю до народної пісні, її проникненням у природу народнорозмовного слова. 
Поетична музикальність Лесі Українки, за словами М. Рильського, — дар особливого роду. 
 


