
ЛЕСЯ СТАВИЦЬКА 
ЛЕКСИЧНА СТРУКТУРА ПОЕТИЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ЛІРИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Питання онтології поетичної мови належить до найменш досліджених в сучасній 
українській лінгвопоетиці. Впродовж останнього десятиліття культивується підхід до 
вивчення мови поезії, як і загалом художньої мови, з позиції визначення семантичної основи 
образності, кількісного розширення словника, співвіднесення художньої, стильової та 
ідіолектної норм з мовною нормою, номінативним значенням слова тощо. Словник кожної 
національної мови, на тлі якого розкривається сутність естетичних новацій, становить 
собою «зліпок» дійсної, сущої реальності, того світу, який поезія не копіює, а в 
онтологічному сенсі свого виникнення заперечує. Отже, навряд чи методологічно 
правильним є механістичне порівняння художнє - мовне. В усякому разі для різних 
поетичних епох таке співвіднесення варіюватиметься: реалістична манера письма 
продукуватиме художні структури максимально наближені до розуміння, семантичної 
інтерпретації через словник національної мови, нереалістичні течії і школи нестимуть 
ускладнену естетичну інформацію, для розкриття коду якої недостатньо згаданого словника. 
Методологічний ракурс і рівень сучасних лінгвопоетичних студій надто страждає від 
невиробленості семантичних трансформаційних методик вивчення самої художньої норми. 
Стосовно мови поезії засадничим принципом має стати уявлення про поезію як 
апперцепцію пізнання: світ є лише приводом для духовної діяльності ліричного суб’єкта; 
поетична мова не має референції, «поетичне слово голосить те, чого не було, немає, а часто і 
не може бути», «поезія є вириванням за рамки конвенції світу як «сущого». Це завжди 
спроба вловити щось принципово несхоплюване ні у слові, ні у чомусь іншому». Ясна річ, 
що такий спектр бачення поетичного світу до певної міри обеззброює лінгвіста, який оперує 
у царині конвенційно сущих слів-понять. (Зауважу, що існуюча криза в лінгвопоетиці 
віддзеркалює загальну кризу у мовознавстві, яке зосереджується на іманентній мовній 
системі). Онтологічна сутність поезії обеззброює і самого поета, який би волів 
самовираження без слів, що становить один з топіків художньо-поетичного дискурсу. Леся 
Українка у поезії, датованій 1900 роком, висловила цей традиційний мотив: «Ви щасливі, 
пречистії зорі, (і ваші промені - ваша розмова; якби я ваші промені мала) я б ніколи не 
мовила слова». 

Ліричний голос Лесі Українки увібрав модерний дух мистецтва слова поч. XX ст., а її 
поезія, просякнута пафосом «в блакить», стала неоромантичною предтечею українського 
пре-символізму. Розгляд поетичного доробку поетеси в такому історико-культурному 
контексті примушує дослідити, яким чином її слово розсуває межі матеріально-чуттєвої 
дійсності і відкриває нові смислові цінності, моделює семантику можливих світів, що 
зрештою адекватні самодостатній поетичній реальності. 

Самоцінність поетичної реальності як такої, її опозиція до світу сущого — явище 
багатовимірне, яке варіюється у кожну поетичну епоху і в ідіостилі кожного справжнього 
поета. Ця самоцінність виростає з самого акту творення, філософія якого мало чим 
відрізняється від окресленої вище онтології поезії: «У творчому акті людина виходить зі 
«світу цього» і переходить у світ інший. У творчому акті не вкладається «світ цей», а 
створюється світ інший (виділено — Л. С), справжній космос. Творчість не є 
пристосуванням до цього світу, до необхідності цього світу — творчість є перехід за грані 
цього світу і подолання його необхідності». Фантазія у поетичному словнику Лесі 
Українки уособлює ту саму енергію творення, яка «заклинає існування» (І. Гадамер), 
дзеркально відбиває саму вжилість у світ, справжнє існування, неопосередковане істиною 
світу. У структурі вірша «Фантазіє! ти сило чарівна..» лексико-фразеологічний ряд 
порожній простір, холодна хвиля, земля, світове та ін. протиставляється тому словесному 
комплексу, що моделює поетичну реальність як створення, а не відтворення світу: 

Фантазіє! ти сило чарівна, 
Що збудувала світ в порожньому просторі, 



Вложила почуття в байдужий промінь зорі.. 
Життя даєш холодній хвилі в морі! 
Де ти, фантазіє, там радощі й весна.. 
Ти світ злотистих мрій для нас одкрила 
І землю з ним веселкою з’єднала. 
Ти світове з’єднала з таємним.. 
Принагідно не можна не згадати класичної репліки Мавки, зверненої до Лукаша, яка 

стверджує, що цвіт душі митця «від папороті чарівніший — він скарби творить, а не 
відкриває». 

Визначаючи структуру поетичної діяльності у ліриці Лесі Українки, слід насамперед 
відзначити концептуальне наповнення назви поетичної збірки «На крилах пісень». Лексико-
семантичне поле льоту, пересування у повітряному просторі лежить в основі т.з. інтенційної 
образності, існування якої засвідчує специфічну сюжетно-образну схему: пересування до 
пошукуваного іншого, поетичного простору:  

На крилах фантазії думки літають  
В країну таємної ночі.. 
Дихотомія двох світів у поетичній свідомості Лесі Українки чи не найяскравіше 

відбилась у номінації країна (край), що передає значення ‘рідний край, Україна’ зі 
супровідними соціальними конотаціями та ‘поетичний простір’, друге з яких«знімає» 
сущність, конвенційність першого. Такий принцип моделювання поетичної реальності 
показовий для віршової мови; наприклад, у поезії Є. Маланюка трагічно-інвективні 
інтонації мотиву Україна — степ, море нейтралізуються за рахунок синтезу з уявленням 
про море як свободу. 

Стосовно лексичного структурування образу країни — простору поетичної реальності — 
слід відзначити роль поетичного дейксису у цьому процесі: «[крила] понесли мене вгору 
шляхом променистим, Вгору, все вгору, В тую країну простору...»; актуалізацію 
семантично ізоморфного лексично-образного ряду далекі світи, рай, вирій, далека чужина, 
а також поетичного фразеологізму вічна весна. Поетична експресія іншосвіття, закладена у 
слові весна, помітно впливає на естетичне функціонування його у поетичній мові Лесі 
Українки. Так, парадигма весна - творчість (спів) отримує трансцедентний смисловий 
вимір: «І в серці моїм переможнії співи лунають. / Весняная сипа в душі моїй грає..», «Вже 
прокинулись мрії і співи в мені... Весно, весно, - твоя перемога!», «[Весна] мені переспівала 
знов / Те, що давно мені співали мрії», «На шлях я вийшла ранньою весною / І тихий спів 
несмілий заспівала». Хрестоматійний вірш «Давня казка» теж слід розглядати під кутом 
зору визначеної вище поетичної семантики, адже атрибут «давня» і сюжетно-образне 
дистанціювання «весни» від реального часо-простору та ліричного суб’єкта наповнює 
центральний образ конотаціями ірреальності. 

Просторові параметри поетичної реальності втілюються в образі морської стихії, яка в 
поетичній неоромантичній моделі світу протиставляється знакам земного, буденного, 
нещасливого буття: «Забуваю і щастя, і горе — Все наземне, — з’єднатись з тобою ... Тільки 
бачить осяйну долину і губитись в прозорій блакиті», «За час, за годину Тебе я покину, 
Величезнеє море таємне! І знов мене прийме, Огорне, обійме Щоденщина й лихо наземне». 
Країна світла та злотистої блакиті, край вічного проміння — це та символічна стихія, що 
відносить конкретні морські реалії в індивідуальний вимір поетичного простору. 

Поетичну реальність ліричного тексту структурує також простір душі ліричного героя, 
що перетікає у пейзажний простір і навпаки. Принцип структурування простору душі у 
ліриці Лесі Українки відповідає онтологічним засадам поетичної творчості. Мрія, думка, сон 
— це не просто ключові слова індивідуального поетичного словника, а структурні елементи 
згаданого душевного простору: царина інтимного контактутворчого духу Поетеси з «світом 
іншим», субстанція, де власне зосереджена енергія створення світу: «Хай же та мрія із 
думкою вкупці /Лине в незнані світа, — «перемога» Крил не втинай сизокрилій голубці, / 
Хай вона вільно літа!», «Вляглися мрії у святкові шати І понесли мене в дивний, мовчазний 



край..», «Знов весна і знов надії В серці хворім оживають, / Знов мене колишуть мрії. Сни 
про щастя навівають». Слово мрія та асоціативно-смисловий комплекс, що стоїть за ним, 
можна з упевненістю вважати фактором художньої норми в українській поезії XX ст., яка 
конкретизується у стильових нормах українського неоромантизму, пресимволізму, 
символізму, романтизму та ін., а також в ідіолектних нормах. Індивідуально-авторські 
епітети, з якими сполучається слово — показники норми ідіостилю. Скажімо, в ідіосистемі 
поетичного словника Лесі Українки органічними є епітети блакитна, весняна (колір неба, 
морської стихії, співвіднесення з образом вічної весни), колірне означення рожевий, оцінно-
характеристичне — красні (мрії), індивідуально-авторський епітет марні мрії. При аналізі 
інших тропеїчних синтагм (метафор, порівнянь) з цим словом теж методологічно 
правильним буде співвіднесення різних типів норм з вказівкою лексико-семантичних 
новацій для кожного типу. 

Творчий геній Лесі Українки ще чекає належного лінгвопоетичного витлумачення. 
Змістова глибина, закладена в структурі її індивідуального поетичного світу, передбачає 
семантичну інтерпретацію, вихідним пунктом для якої має стати примат поетичної, 
ірраціональної, ідеальної за своєю природою реальності у ліриці Поетеси. 

 
 


