ЛЮДМИЛА БОНДАРЧУК
НАРОДНОРОЗМОВНА ЛЕКСИКА В «ЛІСОВІЙ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ
«Лісова пісня» Лесі Українки привертає увагу як прекрасне мовне явище. Читача, зокрема,
захоплює її народнорозмовна стихія (діалектна, розмовна, просторічна, застаріла лексика),
що надає цій поезії яскравого національного звучання.
В устах Мавки, яка втілює в собі піднесеність, красу, розмовні слова звучать рідко.
Проте навіть окремі, вимовлені нею чи про неї слова, допомагають увійти у високий світ
«Лісової пісні», її поліфонічного звучання: Мавка (Перелеснику). Не руш мене. Мавка
(Куцю). Ненавидний! Ти оганьбив наш ліс!
Перехідне дієслово рушити з відтінком розмовності («чіпати», «займати когось»),
діалектне ненавидний наближають вільну лісову істоту до людини, нагадують, що сам образ
Мавки — продукт дуже давніх уявлень і вірувань людей Полісся, ширше — українського
народу. В міру розгортання тексту розвивається й образ Мавки як форма поетичної
(авторської) ідеї. В 2-й дії Лісовик докоряє Мавці, яка заради кохання «низько на дрібні
стежки спустилась»: Лісовик: До кого ти подібна? До служебки, зарібниці, що працею
гіркою окрайчик щастя хтіла заробити. Розмовне служебка, діалектне зарібниця
(«заробітчанка») дають об’ємне відчуття буденщини, до якої спустилась з лісового
верховіття лісова красуня Мавка. В кінці 2-ї дії змарніла, в глибокій тузі, Мавка знайде в собі
сили проголосити знаменні слова:
Ні! Я жива! Я буду вічно жити!
Я в серці маю те, що не вмирає.

У світлі Мавки, як у світлі нового світовідчування, зрозумілішим стає сумний мотив
образу Лукаша. Складний, суперечливий, хвилюючий образ Лукаша завдяки відповідній
лексиці сприймається в широкому діапазоні: Лукаш: Що ж, — ти зовсім така, як дівчина... ба
ні, хутчій, як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана не по-наськи.
Розмовний прислівник по-наськи («по-нашому») натякає на реального представника
волинського села. У його характерному розмовному слові не напитали («не знайшли»)
проступає нерішучість хлопця, підвладність обставинам: Лукаш: Я не знаю. Дядько не
казали, а може, ще й не напитали дівки.
Чим далі відходить Лукаш від Мавки, тим частіше звучить у його мовній партії
місцева говірка, і вона збіднює, знижує основну мелодію його душі: Лукаш: Та хто ганяє?
Бидло ж я пасу, а Мавка помагає. Лукаш: Самі ж казали, що як вона глядить корів, то більш
дають набілу. Розмовне бидло («худоба»), діалектне набіл («молоко»), розмовне тепера,
застаріле магайбі, що набирає значення вигуку, зміцнення власницького єства, виражають
руйнування світлого почуття («Пісні! То ще наука невелика!»). Тому й злітає з його уст
зневажливе, просторічне рядиш... Хоч у момент щасливої зустрічі з Мавкою він не міг
стримати свого захоплення: «Як ти говориш...»
У словесних дуетах Лукаша з Матір’ю, Килиною (3-тя дія) його мова вражає
лаконічністю. Власне, — це репліки, яких цілком достатньо, щоб порозумітися з
обмеженими жінками («От сі баби» — так каже про них Куць).
Примітно, що у фіналі драми мова Лукаша позбавлена просторічного відтінку. Будьякий спогад про Мавку, її слова («Не зневажай душі своєї цвіту»), нестримне прагнення
«минулого раю» призводять до тяжких душевних мук. Лукаш втрачає людську подобу, та не
вмовкає його сопілка, мелодія виболілої, співучої душі: Лукаш: Прогорни, моя Доле, хоч
руками долинку, чи не знайдеш під снігом з дивоцвіту стеблинку.
Самобутність лексики, звертання, ритмічні наголоси у групах складів, ритмізуюча
точна рима наближають віршований текст до народнопісенного, співзвучного високим
стражданням і високим пошукам героя драми. Саме з його образом пов’язана бентежна і
пристрасна Лесина думка — прагнення «своїм життям до себе дорівнятись».
Поступово реалізуються в мовному матеріалі художні образи Матері Лукаша та
Килини. З побутової лексики українського селянства точно підбираються слова, що стають

наче штрихами образу: Мати: Там є одна вдовиця — моторненька, — сама припитувалась
через люди... Розмовне припитувалась («напрошувалась») натякає на грубі розрахунки
Килини. Мати: Ото-то й ба, що неконечне вмієш...; Мати: І що се за манаття, на тобі? Воно ж
і невигідне при роботі! Розмовне невигідне («незручне»), діалектне неконечне
(«необов’язкове») передає категоричність Матері в осудженні Мавки. Діалектне лайливе
нехтолице, нездарисько (Мати — Мавці), розмовно-зневажливе нехлюя, діалектне осудливе
некукібниця (Мати — Килині) набувають у тексті багатоголосого заперечуючого звучання.
Лесина поезія, за висловом О.Гончара, ткалась із ясних барв народних говірок, у чому
переконуємося, заглиблюючись у багатство смислової диференціації лексичних синонімів на
народнорозмовній основі. І всі вони — як тони і півтони у розвитку основної словесної
мелодії. Так, в розмовно-діалектних дієсловах гризти, уїдати відчуваємо рух основного
значення дієслова сваритись. Просвічується неприязне, вороже ставлення Матері до Мавки:
Дядько Лев: Що ти, сестро, так уїдаєш раз у раз на дівку? Лукаш: Та бачиш... мати все
гризуть за тебе.
Чимало слів, менш уживаних, ніж унормовані, зазнають в поетичній тканині твору
трансформації, як синоніми, доносять підтекстовий зміст образу у складній перспективі
цілого: набідитись у значенні «зазнати горя, біди», волочитись, длятись «ходити без мети»,
«рухатися, вештатися без діла», удух, шпарко «швидко», пацає (розм.) «б’є, ледве
торкаючись рукою», «заграє» тощо.
Своєрідною внутрішньою авторською пружиною у драмі («цій формі могутньої
лірики», за висловом Максима Рильського) виступають ремарки.
Картини природи одного року в ремарках кожної дії створюють цілісне враження
нескінченності природи і життя, невіддільності людини від оточуючого світу. Людина —
його частинка і його вінець; усе живе вимагає до себе дбайливого ставлення.
На все життя полонила Лесю Українку Волинь мелодією лісів, річок, плес і боліт. Із
згадками про Жаборицю (тепер село Баранівського р-ну на Житомирщині), волинські ліси,
«в честь їм» писала авторка свій твір. Розмовне слово вплітається в мовну тканину ремарки,
активно «працює» на авторський задум. У ремарці перед прологом озеро стоїть «повне, в
зелених берегах, як у рутвянім вінку». Саме в цій дії відбувається щаслива й сповнена
невиразної тривоги зустріч Мавки з Лукашем. Характерний початок ремарки 2-ї дії: «Озеро
змаліло, берегова габа поширшала, очерети сухо шелестять сухим листям... По лісі калатають
клокічки — десь пасеться товар». Рідковживане змаліло (від мало) настроює на сумний
розвиток стосунків Мавки і Лукаша. Клокічка (діал. «дерев’яний дзвінок, який вішають на
шию худобі, щоб не загубилася») викликає асоціацію приглушеного, заспокійливого
калатання як натяк на інший світ... Розмовні слова наче «олюднюють» природу, роблять її
відчутнішою, направляють у русло загальних настроїв. Воістину у «Лісовій пісні»
проспівано гімн природі (М.Рильський). Текст ремарки 3-ї дії віддзеркалює багатство
словесної палітри авторки, підтверджує уміння дати «ярку, виразну картину перед очі
читача» саме завдяки народній лексиці: «Лукашева хата починає біліти стінами, при одній
стіні чорніє якась постать, що знеможено прихилилась до одвірка, в ній ледве можна пізнати
Мавку; вона в чорній одежі, сивому непрозорому серпанку, тільки на грудях красіє
маленький калиновий пучечок». Рідковживане красіє в переливах контрастних кольорів
(білий — чорний — сивий — непрозорий) м’яко окреслює не стільки постать Мавки, бо «її
ледве можна впізнати», скільки глибину і силу її страждання: виділяється, вабить зір лиш
«пучечок» червоної калини на грудях.
Створена таким злетом генія Лесі Українки, що вищого, за висловом Максима
Рильського, важко собі уявити, «Лісова пісня» не перестає хвилювати самобутністю,
глибиною звучання, високою мрією про Людину. Адекватність сприймання тексту «Лісової
пісні» вимагає послідовного аналізу його мовної тканини.

