
ТЕМА. Загальний огляд творчості Олександра Олеся  
 

1. Загальний огляд життя і творчості.                                                                                                                                

      Справжнє ім'я — Олександр Іванович Кандиба. Інший псевдонім — В. Валентин.  

      Олександр Олесь народився 5.12.1878р. у м. Білопіллі, в тодішнім Лебединськім повіті 

Харківщини. Батько працював на рибних промислах у Астрахані, утопився у Волзі, коли 

Олександру йшов одинадцятий рік. Мати з трьома дітьми повернулася до рідного містечка. Тут 

майбутній поет закінчив початкову школу й двокласне училище, а з п'ятнадцяти років продовжив 

навчання у Дергачівській землеробній школі на Харківщині. Там Олександр брав участь у випуску 

рукописного журналу, в якому почали з'являтися його перші вірші. Потім Олесь навчався на 

агрономічному відділенні Київського політехнічного інституту, якийсь час працював на 

Херсонщині.  

      У 1903р. він став студентом Харківського ветеринарного інституту. У цьому ж році поет 

побував у Полтаві на відкритті пам'ятника Іванові Котляревському, зустрівся з Борисом 

Грінченком, Лесею Українкою, Михайлом Коцюбинським, Володимиром Самійленком, що 

справило на нього велике враження і певною мірою визначило його шлях в українській поезії. .  

      У 1905р. Олександр вперше публікується (в альманасі «Багаття»). Саме на цей час 

революційного піднесення визвольного руху припадає становлення поета.  

      У 1907 р. на кошти українського громадського діяча Петра Стебницького під псевдонімом 

Олександр Олесь вийшла перша збірка «З журбою радість обнялась». Творами талановитого 

поета-лірика захопилася освічена громадськість, з нетерпінням очікуючи нових видань.  

      У 1909р. вийшла збірка «Поезії» (поет мав намір її назвати «Будь мечем моїм»), у 1911 р. — 

третя збірка «Поезії».  

      Подорож Гуцульщиною у 1912р. збагатила поета незабутніми враженнями. Описуючи храмове 

свято в Криворівні, він із захватом згадує барвистий одяг верховинців, які спускалися з гір у 

долину. «Неначе квітки, що ростуть на горах, ожили і сходять до Черемошу, щоб напитися 

студеної води. Зачервоніло незабаром усе біля церкви.., наче розцвів нагло квітник або хто 

розкидав червоне, як мак, багаття... Я стояв, дивився і не міг надивитися на сей прекрасний народ, 

що не зазнав панщини, що зберіг вільну душу, мову і старосвітські звичаї, повні краси. Зустріч з 

Гуцульщиною знайшла втілення у поемі «На зелених горах» (1915): в ній «країна див» 

асоціюється з вільним духом українського народу.  

      У 1912 р. поет пише драматичну поему «По дорозі в Казку»/ у 1913 р. Олександр Олесь 

побував в Італії, написав низку віршів («Мов келих срібного вина», «Італійська ніч підкралась», 

«В долині тихий сон летить»), які збагачують українську мариністичну лірику, тобто пов'язану із 

зображенням морських пейзажів.  

      Поет радісно чекає повалення самодержавства. Він, як і всі прогресивні діячі, гостро відчував 

національне поневолення народу. В «Юнацькій пісні» (1915), присвяченій синові Олегові, який 

згодом стане відомим поетом під ім'ям Олег Ольжич, Олександр Олесь передбачав крах імперії, 

адже сини України піднімалися у кожну епоху на священну боротьбу. 

      У 1914р. виходять «Драматичні етюди. Книга IV», у 1917р. поет видає нову книжку поезій, в 

якій особливу увагу привертає цикл «З щоденника», наповнений урочистими інтонаціями, що 

передають перші кроки у виборюванні національної самостійності. Ліричний герой віршів циклу 

схвильований бурхливими подіями будівництва української державності, йому не віриться, що над 

поневоленим упродовж довгих віків краєм засяяло сонце свободи. Поет підносить хвалу рідній 

землі, Образ України асоціюється в його творах з образом матері, яка скликає синів «під корогви», 

благословляючи їх на боротьбу за свободу.  Але трагічна доля випала українській революції: 

молоду українську державу душили зовнішні інтервенти, роздирали внутрішні суперечності. 

Політична неписьменність і національна затурканість мас приносять поетові гірке розчарування.  

      У 1919р. він залишає рідний край. Складне життя емігранта минає в Будапешті, Відні, Берліні, 

Празі. Тяжкі настрої автора передані у віршах збірок «Чужиною» (1919), «Кому повім печаль 

мою» (1931). Ностальгія за Україною — ось журба і біль Олександра Олеся.  

      Осмислюючи складну долю України, поет часто звертається до історії, він багато пище про 

міжусобиці княжої доби, які призвели до занепаду Київської Русі. Можливо, ця тема була навіяна 

кривавою громадянською війною в Україні (так з'являється збірка «Минуле України в піснях», 

видана 1930р. у Львові). Поета-вигнанця хвилюють жахливі вісті про голодомор 1933р. в Україні, 

про арешти й розстріли української інтелігенції. Отже, в еміграції (1919 — 1944) Олесь видає 

книги поезій «Чужиною» (1919), «Княжі часи. Минуле України в піснях» (1920), «Перезва» (1921), 



«Кому повім печаль мою...» (1923) «Поезії. Кн. Х»( 1931).  

      Тяжкими були останні роки життя поета. Гітлер розчленував Чехо-Словаччину, де перебував 

Олесь, угорські фашисти в крові затопили проголошену державність Карпатської України. У 

вересні 1939 р. спалахнула Друга світова війна. Поета не покидають тривожні думи про сина 

Олега — активного учасника руху Опору.  

      22 липня 1944 р. Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі як одержав повідомлення про 

загибель сина Олега. Похований на Ольшанському кладовищі в Празі.  

2. Інтимна лірика                                                                                                                                                               

Основні теми віршів першого періоду — кохання, природа, бурхливі соціальні події, настрої після 

поразки першої революції, уболівання за народ, журба й розпач, радість і захоплення. Олександр 

Олесь — співець найщиріших інтимних почуттів людини. Ліричний герой ніколи не хизується 

своїм почуттям, а утверджує його. У кількох рядках — злива почуттів, у якій вгадується могутня 

життєствердна натура. З тобою жити на одній землі Яке велике щастя! Більшості інтимних поезій 

притаманні мінливість настрою ліричного героя, мотиви глибоких душевних борінь, контрасти 

життя, для яких поет знайшов точну формулу: «з журбою радість обнялась». 

Пейзажна лірика                                                                                                                                                                                          

Пейзажна лірика поета — це гімн природі, її неповторній красі. В одному випадку — це поетичні 

акварелі, які сприймаються лише зором: Вишиває осінь по канві зеленій Золоті квітки, Квіти 

оживають, і з дерев спадають Жовті нагідки. В іншому — це звуковий, музичний образ картини 

природи. Косять коси, Луг голосить, Косять, косять косарі… Образний світ Олександра Олеся 

заснований на почутті, на переживанні, на суб’єктивному настрої.  він називав себе дитиною 

степу, що «як море хвилювавсь», «рідним братом вітру, простору і трав». І ця поезія степу, гаю, 

ланів, що «пахтіли і цвіли», є провідною в доробку Олександра Олеся, у його жанровій системі. 

Жага природи, ненаситність її чарами, замилування її вічним рухом становлять основу 

світосприймання Олеся, його вражаючого життєлюбства: Як жити хочеться! Несказанно, 

безмірно. Ліричний герой поезії Олександра Олеся має непереборну, вічну потребу читати 

таємничо-прекрасну книгу природи, оспівувати її красу, черпаючи від спілкування з нею те, що 

тримає його на світі. 

Громадянська лірика                                                                                                                                                                         

У збірці «Будь мечем моїм!» (1909) зазвучали громадянські мотиви. Революційні події 1905 року 

посилюють громадянський пафос лірики Олеся. Від творів, написаних під час розбудови укра-

їнської державності, віє полум’яним оптимізмом, вони наснажені закличними інтонаціями. 

Ліричному героєві хочеться вірити, що навіки згинула неволя, розламано грати, де конали 

патріоти. Духовно єднаючись із загальнонародним піднесенням у країні, поет роздумує над 

участю свого слова, з пафосом заявляючи: «О слово! будь мечем моїм!» Але відгукнувшись на 

конкретні події, поет не стільки зображує їх реалії, політичний зміст епохи, скільки свої особисті 

переживання, співчуття до учасників тих подій. Поет уболіває за долю українського слова. Автор 

складає шану рідному народу, що зберіг свою мову.  

3.«Айстри».                                                                                                                                                                                             

Опівночі айстри в саду розцвіли… 

Умились росою, вінки одягли, 

І стали рожевого ранку чекать, 

І в райдугу барвів життя убирать… 

І марили айстри в розкішнім півсні 

Про трави шовкові, про сонячні дні, — 

І в мріях ввижалась їм казка ясна, 

Де квіти не в'януть, де вічна весна… 

Так марили айстри в саду восени, 

Так марили айстри і ждали весни… 

А ранок стрівав їх холодним дощем, 

І плакав десь вітер в саду за кущем… 

І вгледіли айстри, що вколо — тюрма… 

І вгледіли айстри, що жити дарма, — 



Схилились і вмерли… І тут, як на сміх, 

Засяяло сонце над трупами їх!..                                                                                                                                                                                          

Тему журби й радості Олександр Олесь продовжує у вірші «Айстри». Життя квітів — це життя 

людей, у якому одні прагнуть спокою й примарного щастя, інші ж, навпаки,— борні й діяння. 

Олесеві айстри марять про сонячні дні й весну і раптом бачать, що навколо — тюрма й жити 

марно. Вони вмерли, і над їхніми трупами засяяло сонце. Доля випробовує людину горем, смертю, 

нещастям для того, щоб перемогла надія. Життя не кінчається, воно торжествує. Цього не 

зрозуміли Олесеві квіти — вони загинули, так і не дочекавшись сонця. Алегорія вірша зрозуміла: 

не коритися долі, а здобувати її і вірити, адже сонце обов’язково засяє. О. Олесь іронізує над 

айстрами: «І тут, як на сміх, засяяло сонце над трупами їх». Вірш спонукає замислитись і відчути, 

що життя дається людині один раз і треба його прожити гідно. Зломлена, упокорена людина 

мертва для світу, несхитна — вічна, невмируща. 

4. «З журбою радість обнялась»                                                                                                                                        

З  журбою  радість  обнялась…   

В  сльозах,  як  в  жемчугах,  мій  сміх.   

І  з  дивним  ранком  ніч  злилась,   

І  як  мені  розняти  їх?!   

В  обіймах  з  радістю  журба.   

Одна  летить,  друга  спиня…   

І  йде  між  ними  боротьба,   

І  дужчий  хто  —  не  знаю  я…                                                                                                                                                       

Датований 1906 роком вірш «З журбою радість обнялась» складається всього з двох строф, у яких 

визначене поетичне кредо Олеся. Образ журби з радістю в обіймах наводить на думку, що не бу-

ває радості без журби, так, як і журби без радості. Напевно, життя — це химерне сплетіння болю, 

туги з любов’ю і щастям. Хіба б могла людина відчути радість, якби не знала, що таке печаль? 

Звичайно, журба з радістю в обіймах — це образ самого життя. Образ цей динамічний: радість 

летить, журба спиня, потім знову все повторюється. У нескінченній боротьбі між собою ці двоє 

протилежних почуттів розминаються на одну мить, а в наступну ще міцніше зливаються в 

обіймах. Їх не можна розняти, спинити, пізнати. А що таке правда життя? Вона в постійній зміні 

почуттів, у взаємозв’язку радості й туги. Олесь висловив думку про те, що він і сам не знає, хто 

дужчий: журба чи радість. 

5. «Чари ночі»                                                                                                                                                                     

Запальні й відчайдушні, сповнені музики рядки поезії п’янять журбою про скороминущість і 

невлаштованість людського життя на тлі вічної краси та гармонії всесвіту. Вірш — це вибух 

найвищої сили емоцій, народжених у душі ліричного героя полум’ям кохання. Поезія сприй-

мається як гімн юності, пісня коханню, як уславлення єдності людини й природи. Розквіт світлого 

почуття людини й чарівна краса весняної ночі доповнюють одне одного, передають гармонійність 

буття. У творі змодельовано образ весни як найчарівнішої пори року, коли природа пробуджується 

від зимового сну. Люди, зачаровані красою оновленої природи, прагнуть співати, любити й жити. 

Солов’ї попереджують, що молодість у людини буває лише раз, так само, як і раз буває справжнє 

кохання, тому треба ловити кожну мить, насолоджуватися хвилинами щастя. 

6. «О слово рідне! Орле скутий!»                                                                                                                                     

О слово рiдне! Орле скутий! 

Чужинцям кинуте на смiх! 

Спiвочий грiм батькiв моïх, 

Дiтьми безпам'ятно забутий. 

О слово рiдне! Шум дерев! 

Музика зiр блакитнооких, 

Шовковий спiв степiв широких, 

Днiпра мiж ними левiй рев... 

О слово! Будь мечем моïм! 

Нi, сонцем стань! вгорi спинися, 



Осяй мiй край i розлетися 

Дощами судними над ним. 

Турбота поета про долю рiдного слова, «чужинцям кинутого на смiх» особливо гостро поставлена 

в поезiї «О слово рiдне! Орле скутий!». Як i в багатьох iнших випадках, громадянський пафос 

вiрша тут поєднано з глибокою задушевнiстю, лiричнiстю. Поет прославляє народ, який зберіг 

рідну мову в страшну годину, «коли він сам стоять не міг». Слово в поезії О. Олеся може бути 

мечем і сонцем. Слово — це душа народу і її, душу, можна зберегти, тільки зберігши мову. У 

поезії Олесь не оспівує слово, а закликає його спочатку стати мечем, а в наступному рядку — 

сонцем. Сонце і меч — знову протилежні символи. Слово, як і життя, у розумінні Олеся,— це 

єдність протилежностей. Слово-меч захищає, стає в обороні рідної землі, а слово-сонце, освітивши 

край, вселяє надію в безсмертя народу. Олесь переконаний, що народ живий доти, доки живе його 

слово. Для автора доля рідної землі, як і його особиста, невіддільна від долі рідного слова. 

7. Особливість поетичного стилю О.Олеся                                                                                                                         

Олександр Олесь — видатний поет-символіст. основні ознаки його творчості : Заглиблення у 

внутрішній світ людини; філософічність; творчий інтуїтивізм; музична стихія поезії, особливий 

ліризм; основний художній прийом — символ (слово — знак, натяк, загадка).  Поезії О. Олеся 

легкі, сонячні, сповнені кохання, щастя. Романтик за світовідчуттям, Олександр Олесь сприймав 

світ у контрастній кольоровій гамі і так само його відображав. Радісні, світлі мотиви 

перемежовувались у його ліриці з мотивами суму і розчарування. Але не сумні настрої визначають 

особливість творчого «Я» Олеся. Поет усе життя залишався співцем життєстверджувальних 

настроїв і переконань. Хотілося б, щоб тим оптимізмом пройнялися і ми, його сучасні читачі.  

Сміються, плачуть солов'ї  

І б'ють піснями в груди:  

"Цілуй, цілуй, цілуй її, -  

Знов молодість не буде!  

Ти не дивись, що буде там,  

Чи забуття, чи зрада:  

Весна іде назустріч вам,  

Весна в сей час вам рада.  

На мент єдиний залиши  

Свій сум, думки і горе -  

І струмінь власної душі  

Улий в шумляче море.  

Лови летючу мить життя!  

Чаруйсь, хмелій, впивайся  

І серед мрій і забуття  

В розкошах закохайся.  

Поглянь, уся земля тремтить  

В палких обіймах ночі,  

Лист квітці рвійно шелестить,  

Траві струмок воркоче.  

Відбились зорі у воді,  

Летять до хмар тумани...  

Тут ллються пахощі густі,  

Там гнуться верби п'яні.  

Як іскра ще в тобі горить  

І згаснути не вспіла, -  

Гори! Життя - єдина мить,  

Для смерті ж - вічність ціла.  

Чому ж стоїш без руху ти,  

Коли ввесь світ співає?  

Налагодь струни золоті:  

Бенкет весна справляє.  

І сміло йди під дзвін чарок  

З вогнем, з піснями в гості  

На свято радісне квіток,  

Кохання, снів і млості.  

Загине все без вороття:  

Що візьме час, що люди,  

Погасне в серці багаття,  

І захолонуть груди.  

І схочеш ти вернуть собі,  

Як Фауст, дні минулі...  

Та знай: над нас - боги скупі,  

Над нас - глухі й нечулі..."  

Сміються, плачуть солов'ї  

І б'ють піснями в груди:  

"Цілуй, цілуй, цілуй її -  

Знов молодість не буде!" 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

До  поезії «Айстри».  

Для чого доля випробовує людину? 

Над чим спонукає замислитись вірш? 

Які люди втілені в образі айстр? 

 

До поезії «З журбою радість обнялась» 



На яку думку наводить образ журби з радістю в обіймах? 

Хіба б могла людина відчути радість, якби не знала, що таке печаль? 

Розтлумачте поетичне кредо митця, висловлене у вірші. 

Хто дужчий: журба чи радість? 

 

До поезії «Чари ночі» 

•  Що допомагає збагнути ліричному герою істину про те, що жити треба зараз, що 

життя людське минуще?  

•  Яким настроєм наповнена поезія? 

•  Які життєві поняття ми асоціюємо з весною? 

•  Про яку любов автор говорить у вірші? 

•  Сформулюйте ідею вірша. 

• Як сказано у творі про минущість людського життя? 

 

До поезії «О слово рідне! Орле скутий!»     

•   Чому автор зіставляє рідне слово з «орлом скутим», «співочим громом батьків»? 

•  Що є рідна мова для ліричного героя? Якого значення він надає рідному слову? 

•  Які образи протиставляє автор? Розкрийте їх символічний зміст. 

•  У чому, на думку автора, сила слова? 

•  Визначте ідею вірша. 
 


