
2001 рік — рік Лесі Українки, рік відзначення 130-річчя від дня народження поетеси. 
«Бути луною, будить луну» — ніби про себе, про свою поезію написала Леся Українка. 

Яка енергія закладена в її рядках, що ми хочемо читати й перечитувати їх? 
«Не міряй ти безмірного безкраїм...» А слово розпросторюється безмірно, безкрайо, 

дарує нам через століття золоті думки: 
—  То що ж тобі спалило душу, жінко? 
—  Не знаю, чи ненависть, чи любов. 
Що спалювало душу Лесі Українки? Що народжувало тремтливо-ніжне, як світло 

зірок, чи палюче, як вогонь, гостре, як меч, тверде, мов криця, сильне, як квітка ломикамінь, 
Лесине слово? 

Без відповіді на питання — що вона любила і що ненавиділа в житті? — не можна 
пізнати й сутності Ті поетичної мови. Бо часто саме до цих станів людської душі —  любові 
й ненависті повертають читача твори Лесі Українки: 

Що ж, тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив! 
Ненавиділа поетеса пасивний, бездіяльний стан людини, що його звично називаємо 

«байдужість». Стократ посилюється ця ознака в авторській метафорі: «камінний сон 
байдужого раба». 

Є в Лесиній поезій такі вислови «байдужий промінь зорі», «гордий пурпур [калини]». 
Слова із світу характеристик людини переходять у світ природи. Ніби звичніше було б 
сказати про «холодний промінь зорі», «пишний пурпур [калини]», але поетичний словник 
продиктував свої закони сполучуваності. 

Колене загальновживане, загальновідоме слово нашої мови набуває у поетичному 
словнику особливих відтінків значення. Утворює поетеса й такі слова, яких не знайдемо в 
словнику, але вони такі звичні, ніби вже й багато разів чуті, як, наприклад, емоційне слово 
«закоханці»: 

Не він один її любив, —  
Віддавна Україну  
Поети славили в піснях,  
Немов «красу-дівчину»...  
Вкраїна бачила не раз, 

Як тії закоханці  
Надвечір забували все.  
Про що співали вранці. 

Легкий, прозорий вірш, тонка іронія словесних образів вирізняють одну із граней стилю 
Лесі Українки. 

З образом поетеси неодмінно пов’язаний образ слова-зброї, слова-меча, слова-криці, та 
чи знаємо ми все багатство її асоціативного мислення? У драмі «Бояриня» Оксана порівнює 
себе і Степана із заіржавілою у піхвах шаблею: 

У батенька була така шаблюка., 
 вони її закинули., ми з братом знайшли... 
 в війну побавитись хотіли... 
 не витягли... до піхви прикипіла. 
 Заіржавіла. Отак і ми з тобою… 
 зрослись, мов шабля з піхвою., навіки 
 обоє ржаві... 
Пасивність, байдужість — це меч, заіржавлений у піхвах. Підневільне, прислужницьке 

життя в Московщині оцінює Оксана як зраду. Вільного слова і вільного вчинку бракує їй на 
чужині. 

Таке психологічне осмислення у драмі «Бояриня» трагедії свого рідного краю, гостре 
сприймання минулих історичних подій як Руїни не вписувалося в культивований образ Лесі 
Українки як пролетарської письменниці. Тому й збіднені були поетичні символи Лесиної 
поезії: слово — гострий безжалісний меч. 



Чітка і ясна думка Лесі Українки втілюється у крилате слово. Це означає, що до нього 
будуть звертатися і сьогодні, і завтра, і в майбутньому. 
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