
ТЕТЯНА ВІЛЬЧИНСЬКА 
НАЗВИ СПОРІДНЕНОСТІ І СВОЯЦТВА У «ЛІСОВІЙ ПІСНІ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Не одне десятиліття минуло з часу, в якому жила і творила Леся Українка, але її твори 
сьогодні звучать так само сучасно. І окремим невмирущим акордом лунає «Лісова пісня», де 
у центрі уваги поставлено людину з її силою і слабкістю, з її радістю і стражданнями. 

Яка ж ця людина?.. Як позначає авторка своїх персонажів, витворених дійових осіб? 
Насамперед чимало у тексті драми назв, що характеризують людину за зовнішніми (нехлюя, 
некукібниця, задрипанка) та внутрішніми ознаками (нездарисько, невдаха, приблуда, ледащо). 
Помітні й лексеми з яскраво вираженою оцінністю (сирітка, любчик, рибонька). Важливу 
роль у творенні сюжету відіграють назви осіб за родинними стосунками: мати, ненька, брат, 
сестра, невістка, свекруха та ін., — що стосуються як образів людей, так і міфічних істот. 

Назви осіб за родинними стосунками належать до традиційного шару лексики. 
Особливо ж слова на позначення спорідненості і свояцтва. 

Центральна постать драми — Мавка — персонаж слов’янської міфології, творчо 
переосмислений і розвинений поетесою. З образом цієї героїні пов’язані наскрізні проблеми 
«Лісової пісні» — кохання, людяність, духовна розкутість, взаємини людей, ставлення до 
природи. Для неї верба, ота старенька, сухенька, то — матуся, що на зиму прийме і ложе 
м’якеньке постелить. Мавці байдуже, хто Лісовик — дід чи батько, головне, що він любить 
її і називає дитинкою або донею. Мавка не розуміє людської жорстокості: у хвилю, коли 
Лукаш хоче вточити березового соку, вона благає: «Не пий же крові з сестроньки моєї». Для 
Мавки - доньки лісу характерне своє уявлення про родовід. Слова мати, дитинка, батько, 
сестронька — це швидше оцінні назви близьких духом, споріднених середовищем існування 
персонажів, в яких наявні семи ‘рідний’, ‘близький’, ‘свій’. Це перифрази реалій лісу, що 
підкреслюють близькість двох світів: «людина» і «природа». 

Леся Українка майстерно олюднює й інші феєричні образи, показує міфологічних істот 
як єдину сім’ю зі своїми родинними стосунками. При цьому письменниця часто вживає 
назви спорідненості, експресивно увиразнені демінутивами: матуся, татусь, батечко, 
сестронька, дитинка та ін. Наприклад, у благанні потерчат: Убога наша хатка, / бо в нас 
немає татка. Або згадаймо звертання до них Русалки:  

Дивіться, он той, що там блукає,  
такий, як батько ваш, що вас покинув,  
що вашу ненечку занапастив. 
Спостерігаючи нетотожність світу людей і природи, Мавка як і інші казкові істоти, так і 

не може збагнути й прийняти закони людського життя. Тому, коли Лукаш говорить, що його 
матері невістку треба, бо «наймички — не дочки», вона здивовано заперечує: 

У лісі в нас нема свекрух ніяких. 
Навіщо ті свекрухи, невістки — 
не розумію! 
Позитивно означене лісове тло є сферою, де немає місця негативно конотованим назвам 

свекруха, невістка. Взаємопідпорядковуваність, взаємозалежність лісового роду 
протиставлена конфронтаційності людського існування, тому й чужі мовомисленню Мавки 
негативні позначення лісових істот. 

Письменниця нерідко з іронією вживає лексеми дядинуся, тітонька, невісточка, 
братик та деякі інші: «Ну, вже й невісточка! І де взялася / на нашу голову?». Або «Ну, вже ж 
і матінка, Лукашу, в тебе! — / залізо — й те перегризе!». 

Леся Українка свідома й у доборі інших виражальних засобів щодо вживання назв 
спорідненості й свояцтва. Зокрема, вона вміло послуговується синонімами (мати, неня, 
матуся, ненька, мама) і фразеологізмами (такої матері такий і син), порівняннями (люди 
паруються, як голуби), постійними і метафоричними епітетами (бідна дитина, відьомська 
свекруха). Помітною особливістю текстового функціонування таких назв є використання їх у 
ролі прикладок (вербиченько-матусенько, зірце-мати, небіжчик-дід), звертань («Сину! Ой 



синоньку! Ой, що ж я набілилась з отею відьмою»). 
Широко представлені у «Лісовій пісні» назви спорідненості і свояцтва сприяють 

розкриттю характерів героїв та їх психології. У творі вони соціально оцінні й стилістично 
марковані. 
 


