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(НАРОДНОПІСЕННЕ СЛОВО ДИТЯЧИХ ПОЕЗІЙ ЛЕСІ УКРАЇНКИ) 
 
Цілий ряд творів Лесі Українки можна об’єднати назвою «дитячі», як це зробила вона у 
збірці «На крилах пісень» (1893). У виданні 1904 р. цикл поезій «В дитячому крузі» 
вміщав «На зеленому горбочку», «Літо краснее минуло», «Мамо, іде вже зима...», «Тішся, 
дитино, поки ще маленька», «Веснянка». Як «дитячі» можна розглядати й інші твори, 
зокрема ті, які ввійшли до «Читанок» для початкової школи, до книжок видавництва 
«Веселка». У цих віршах виявляється особлива любов і повага до дитини, глибоке 
розуміння її світосприймання, винесене, очевидно, із спілкування із братиками і 
сестричками багатодітної родини Косачів. У них живуть, як у «Колисковій» («Місяць 
яснесенький»), нерозтрачені материнські почуття. Дітям близька і пейзажна лірика 
поетеси: «Вже сонечко в море сіда...», «Красо України, Подолля!», «Сонечко встало, 
прокинулось ясне...» та ін. Як правило, це твори, написані у 90-х роках минулого століття. 
«Конвалія», зокрема, була надрукована у журналі «Зоря», коли поетеса мала лише 
тринадцять років, «Вишеньки» — у двадцятирічному віці. 

Усі ці твори пройняті народнопісенним духом, на якому виховувалася Леся Українка 
в сім’ї, який пронесла через усе життя. Досить згадати, що роками Леся з любов’ю збирає 
народні пісні, записує серед народу у тодішніх Звягельському, Луцькому та Ковельському 
повітах, на Волині, переймає від матері Олени Пчілки. Результатом її праці стали 
фольклорні записи, а також записи пісень з її голосу, зроблені Климентом Квіткою та 
Миколою Лисенком, вміщені у дев’ятому томі дванадцятитомного видання творів Лесі 
Українки. Чільне місце серед них посідають твори для дітей, вперше надруковані у збірці 
«Дитячі гри, пісні й казки», виданій Ларисою Косач та К. Квіткою в Києві 1903 р. Отже, 
фольклор органічно притаманний мистецькій палітрі поетеси. Народнопісенний струмінь 
помічаємо в словникові, у традиційній поетичній фразеології, у синтаксисі, 
ритмомелодиці творів. Слова хатина, тополя, садочок, стежечка, берег, річечка, сонечко, 
зоря, весна, мати, дитинка, пісня, дума, доля та ін. не лише передають типові реалії 
українського життя, а й створюють настроєвий світ народної поетичної творчості: 
«Кругом садочки, біленькі хати, і соловейка в гаю чувати», «Вийду в садочок та й 
погуляю, При місяченьку та й заспіваю» («Вечірня година»). 

У дитячих творах Лесі натрапляємо на цілу повінь здрібніло-пестливих назв, їх 
ознак, рідше — ознак дії: травицю, в неньки, пташина сивенька, маленька (малесенька), 
водиці краплину, співа веселенько, пташине серденько («Мамо, іде вже зима...»); 
черешеньки, в листі зелененькім, діточкам маленьким, дівчаточко й хлоп’яточко, під 
деревцем скачуть, простягають рученята, вишеньки-черешеньки, зросли низесенько 
(«Вишеньки»). Природно звучать такі слова і в Лесиній «Колисковій». 

Із традиційних епітетів, якими часто послуговується поетеса, вона надає перевагу 
прикметникам ясний і красний (прекрасний). Поєднані із словами-поняттями сонце, море, 
небо, зорі, вони використовуються у контекстах, які передають стан душевної рівноваги, 
спокою («Тиша морська»), або ж, що частіше буває у народній пісні, емоційне піднесення, 
поривання: 

Хотіла б я піснею стати  
У сюю хвилину ясну, 
Щоб геть аж під яснії зорі  
Полинути співом дзвінким... 
Лунали б тоді мої мрії  
І щастя моє таємне,  
Ясніші, ніж зорі яснії,  
Гучніші, ніж море гучне.  

(«Хотіла б я піснею стати...»). 



Емоційну оцінку передають ступені прикметників. Розширюється й семантична 
сполучуваність епітетів, в орбіту епітета ясний потрапляє слово хвилини. Образне 
означення красний / прекрасний, крім традиційного поєднання із словами літо, весна, 
сонечко, виявляє свій стилістичний потенціал, сполучаючись із іменником світлонько, 
напр.: «Сонечко встало, прокинулось ясне... І по степу Розлива своє світлонько красне». 

Подібно до фольклорних зразків утворено із синонімів складну назву красне-ясне 
проміння. Загалом поетеса часто використовує типове для народної пісні нанизування 
слів-синонімів на зразок: вишеньки-черешеньки, кида-розсипає, приборкана тугою, жалем 
прибита, лихо та жаль і под. Пор.: «Ой ти, вишенько, ти черешенько, Ой коли ти зійшла, 
коли виросла?» («Пісні з Волині»). 

Народнопісенний колорит разом з іншими засобами створюють також нестягнені 
форми епітетів-прикметників: веселая музиченька, яснії зорі, червонії іскри, зеленая 
стріха, веселая луна, літо краснее та ін. 

Фольклорні асоціативні зв’язки між світом природи і людини виявляються у 
метафорах-персоніфікаціях типу Вже сонечко в море сіда, Уже скотилося із неба сонце, 
заглянув місяць у моє віконце, Літо знов прилине, Знов його (поле.— Н. Д.) весна 
прекрасна квіточками вкриє. Подібні мовні образи знаходимо і в народній поезії, напр.: 
Уже сонечко закотилося (Українські народні пісні), Ой весна, весна — днем красна, Що ж 
ти нам, веснонько, принесла? — Принесла я вам літечко, Ще й рожевую квіточку 
(«Веснянки»). 

Перебуваючи у постійному силовому полі народної поетики, такі слова-поняття, як 
хатина, дитина, мати, сонце, у Лесиній поезії «На зеленому горбочку» утворюють 
характерні персоніфікаційні зіставлення: хатина — дитина, мати — сонце: 

На зеленому горбочку,  
у вишневому садочку,  
Притулилася хатинка,  
Мов маленькая дитинка,  
Стиха вийшла виглядати, 
Чи не вийде її мати.  
І до білої хатинки,  
Немов мати до дитинки,  
Вийшло сонце, засвітило  
І хатинку звеселило. 

Тут є всі ознаки фольклорного тексту: постійні фольклоризми на зеленому горбочку, 
у вишневому садочку, маленька дитинка, до білої хатинки, змалювання місця дії за 
законами синтаксичного паралелізму, традиційна мовна метафора вийшло сонце, 
засвітило, ускладнена характерним для веснянок дієсловом звеселити (пор.: «Ой веселая 
весна да звеселила усі гірочки»). Це — мовний текст, що, як і у веснянок, охоплює період, 
відзначається специфічною ритмікою й наспівністю. А ще — світлим 
життєстверджуючим настроєм. Дивно, що у «Читанці» для першого класу трирічної 
школи після цієї поезії поставлено питання про учнів: «Де притулилася хатинка? З чим 
вона порівнюється?». А в «Читанці» для другого класу запитують: «З чим порівнюється 
хатинка, сонце? У якому значенні тут вжито слово звеселило?». 

На основі традиційних фразеологізмів вітер грає, вітер гуляє (по волі) 
вибудовуються нові образи: Чи хмариночка легкая, біла Геть по небі гуляє по волі? / Далі, 
далі від душного міста, / Грай, моя пісне, як вітер сей грає! Час, моя пісне, у світ погуляти, 
Час, моя пісне, по волі буяти («Грай, моя пісне!..»). Слова-поняття пісня, думка, слово, 
воля стають у творах Лесі Українки семантично вагомими, синонімізуються із поняттями 
творчість, дух. Для них властиві контексти, створені в результаті традиційних для 
народнопісенної стилістики зіставлень із пташкою: «Досить невільная думка мовчала, 
Мов пташка у клітці, замкнута од світа», «Пісня по волі давно не літала, Час, моя пісне... 
Розправити крильця, пошарпані горем» («Грай, моя пісне!..»). 

Показником народнопісенності, стилізації мови під народну пісню, думу виступають 



вигуки ой на початку рядка, повторення сполучників та, а, питально-розмовних 
конструкцій типу чого ж бо, чи то ж би і под. («Вишеньки», «Конвалія» та ін.). 
 


