
 

6. ТЕМА: «Лісова пісня» - фольклорно-міфологічна основа сюжету. Природа і людина 

у творі. 

  

Леся Українка «силою свого генія… створила надзвичайно своєрідну поему, піднесла її на 

небувалу в історії світової літератури височінь»(Б. Мельничук). Творчість Лесі Українки — 

якісно новий етап у розвитку української драматургії. За ідейно-художніми якостями, за 

рівнем мистецької досконалості вона є одним з найвагоміших здобутків всесвітньої 

драматургії.  

 

1. Поняття «драматична поема» 

Драматична поема — це жанр, що поєднує прикмети драматургії і поезії, це віршована 

п’єса, яка синтезує драматичний та ліричний, а також епічний способи відображення 

дійсності. 

Особливі ознаки драматичної поеми: 

 в її основі переважно психологічний конфлікт, конфлікт ідей, поглядів; 

 тяжіння до філософської узагальненості, поетичної умовності, символіки, міфологічності; 

 ліричність, емоційність, навіяні поетичними прологами, посвятами, ремарками, 

монологами; 

 білий п’ятистопний ямб, який дає змогу розмовляти в емоційно піднесеному тоні; 

 ідейний зміст твору, завершення тієї або іншої сцени, розгортання певної думки часто 

підсумовуються афоризмом. 

 

2. Історія створення драми-феєрії «Лісова пісня» 

«Лісову пісню» Леся Українка написала, будучи далеко від батьківщини, влітку 1911 року 

всього за дванадцять днів. Драмою-феєрією назвала тому, що у творі відбуваються 

незвичайні метаморфози (перетворення), поряд з людьми діють міфічні істоти. Твір має 

міфологічно-фольклорну основу, а прототипами реальних людей стали волинські селяни, 

дядько Лев Скулинський, чиї розповіді так любила слухати маленька Леся.  

   Творила вона цю перлину недовго — близько трьох тижнів. У квітні 1911 року, після 

лікування в Єгипті Леся Українка приїхала до Києва (за станом здоров’я не відвідала рідної 

Волині), а 2 червня вже була в Кутаїсі, де працював її чоловік К. Квітка. Там 3 липня почала 

писати «Лісову пісню», а 25 липня датується чорновий автограф геніального твору. Ця 

праця відбувалася в стані великого напруження творчих і фізичних сил поетеси, про що 

вона розповідала в листі до сестри Ольги від 9 листопада 1911 року: «Писала я її дуже 

недовго, 10–12 днів, і не писати ніяк не могла, бо такий уже був непереможний настрій; але 

після неї я була хвора і досить довго «приходила до пам’яті»… Далі я заходилась її 

переписувати, ніяк не сподіваючись, що се забере далеко більше часу, ніж саме писання,— 

от тільки вчора закінчила сю мороку, і тепер чогось мені шия і плечі болять, наче я мішки 

носила». 

А в листі до матері від 2 січня 1912 року Леся, відповідаючи матері на запитання, що її 

спонукало написати «Лісову пісню», розкрила джерела цього твору: «А я таки сама 

«неравнодушна» до сеї речі, бо вона мені дала стільки дорогих хвилин екстазу, як мало яка 

інша. Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я й здавна 

тую мавку «в уме держала», ще аж із того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок 

розказувала, як ми йшли якимсь лісом з маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в 

Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали), і там ждала, щоб 

мені привиділася мавка. І над Нечимним вона мені мріла, як ми там ночували — 

пам’ятаєш?— у дядька Лева Скулинського… Видно, вже треба було мені її колись 



написати, а тепер чомусь прийшов «слушний час»— я й сама не збагну чому. Зчарував мене 

сей образ на весь вік». 

Отже, як видно з наведеного листа до матері, спогадів сестри, образ Мавки Леся 

виношувала роками, адже вона з дитинства поринула в море українського фольклору. 

Недарма в одному з листів Леся писала про себе, що вона вихована на фольклорі, як 

англієць на Біблії (Біблію вона також знала добре). 

 

3. Робота над змістом твору 

 Який світ відтворено в пролозі? (У пролозі ми потрапляємо в царство фольклорних 

образів, витворених фантазією мешканців Волинського Полісся і своєрідно 

трансформованих письменницею: Той, що греблі рве, Потерчата, Русалка, Водяник. Усі 

вони живуть своїм життям. Взаємини між фантастичними водяними істотами нагадують 

людські взаємини, але такі, де протилежні сили складають єдине ціле, єдину гармонію) 

 Прочитати перший діалог Мавки й Лукаша. Які сторони людського буття 

розкриваються в цьому діалозі? (З одного боку — уміння бачити, творити красу, 

утверджувати її в людських взаєминах — Лукаш бачить красу навколишньої природи, 

милується красунею Мавкою, усвідомлює смисл людського буття як творчості; з другого 

боку — дисгармонією до цієї краси є лицемірство, влада речей у світі людей — Лукаш 

соромиться висловити свої почуття до Мавки, а на одруження дивиться як на вигідну 

справу). 

 Як у другій дії в діалогах матері з Лукашем, матері з Мавкою, а потім — з Килиною 

розкриваються уявлення кожного з них про роботу? (Мати Лукашева, Килина дивились на 

роботу як на повинність або засіб творити матеріальні блага; для Мавки всяка робота — 

естетична насолода, творення «красивого і корисного», розумно втручаючись у природу. 

Лукаш — на роздоріжжі: то стає на позицію Мавки, то на позицію матері й Килини). 

 Які зміни й чому відбулися у взаєминах між Лукашем і Мавкою? 

 Чи зрадила Мавка «саму себе», живучи серед людей? (Звичайно, ні: підтвердженням 

цьому її діалог з Лукашем «Не зневажай душі своєї цвіту», вся її поведінка, що 

розкривається як у взаєминах з Лукашем, так і з іншими персонажами твору). 

 Прочитати і прокоментувати ремарку до третьої дії. 

 Розкрити символіку епізоду перетворення Лісовиком Лукаша на вовкулаку та 

повернення йому Мавкою людської подоби. 

 Як і чому змінилися взаємини між мешканцями лісової хатини? Як ці зміни передані 

у стосунках Лукашевої матері й Килини? 

 Прочитати останній монолог Лукаша, звернений до Долі, до Мавки. 

 

ВИСНОВОК: «Лісова пісня»: 

 протест проти міщанської заспокоєності, самозадоволеності, зажерливості; 

 побудований на народних волинських легендах; 

 співзвучний з кращими драмами світової літератури; 

 незрівняна й неповторна за своєю національною особливістю, загальнолюдською 

значущістю. 

   Леся Українка в «Лісовій пісні» склала нечуваної сили й краси «гімн вільній людині». 

На лоні весняної природи Лукаш зустрівся з лісовою красунею Мавкою, яка зачарувалася 

звуками Лукашевої сопілки. Зародилося кохання молодих сердець, забуяла від радості 

природа. На голос Лукашевої «веснянки відкликається зозуля, потім соловейко, розцвітає 

яріше дика рожа, біліє цвіт калини, глод соромливо рожевіє, навіть чорна безлиста тернина 

появляє ніжні квіти». 



Письменниця малює перше соромливе кохання, перший поцілунок мрійливого юнака. Усе, 

що найкраще в людях, у людських стосунках, у цю мить спалахує для Лукаша яскравою 

зорею. 

Але ж, спочатку невиразно, а потім усе рельєфніше, проступатимуть і ті перешкоди, ті 

бар’єри, що сковують людське щастя, людський вічний порив до прекрасного. Мавка 

здивована, що Лукаш соромиться сказати дівчині про її красу, що він сам собі не знайде 

пари… Лісовик попереджує Мавку, що серед людей немає волі. Монолог Мавки, що 

наприкінці першої дії, сповнений тривоги дівчини за своє майбутнє.  

У другій дії, що розгортається пізнього літа, конфлікт наростає. Цьому сприяють нові 

персонажі — мати Лукашева, вдова Килина та міфічний образ Марища («Того, що в скалі 

сидить»). 

У третій дії лірична напруга сягає найвищої точки і йде до розв’язки. Вступна ремарка, що 

поєднує й опис осінньої, хмарної, вітряної, тривожної ночі, й портрет фізично знеможеної 

боротьбою, але нескореної духовно Мавки, й повідомлення про смерть дядька Лева, і натяк 

про крах господарства Лукашевої родини, наче віщує нещастя героям драми. Особливо 

велика увага тут зосереджена на трагічності Мавки, що в чорному вбранні й великій тузі 

притулилася до хати Лукаша. 

  

    Лукаш за зраду найчистіших своїх почуттів, що виявилися у взаєминах з Мавкою, за 

зраду любові тяжко покараний: Лісовик перетворив його на вовкулаку. Цим символічним 

епізодом письменниця увиразнює народні погляди на людину — хто зрікся духовного 

життя, загасив у собі порив до прекрасного, той перестав бути людиною. Але ж людина має 

в собі сили завжди, щоб з будь-якої прірви свого падіння піднятися на височінь людського 

духу — через страждання, через усвідомлення своєї недосконалості, через самопізнання, 

добросприймання й добротворення. Пройшовши через таке очисне горнило, вона стає 

мудрою, бо пізнає смисл свого буття. А якщо й загине, то краплинка мудрості, придбана в 

цій боротьбі, залишиться людям. 

Розв’язка — трагічно-оптимістична: нещасні — і мати Лукашева, і Килина зі своїми 

дітьми—в злиднях повертаються в село; Лукаш замерзає; Мавка у вогняному леті покидає 

людей; але ж боротьба за людину між вічно ворогуючими в самій людині величним, 

прекрасним з одного боку, і дріб’язковим, нікчемним — з другого, увінчалася перемогою 

прекрасного. 

 

Сильніше за любов злоба горить, 

Сильніше за красу вражає бридь, 

Але життя росте лишень з любов’ї 

Лишень краса людей навчає жить. 

Дмитро Павличко. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

- Яка сторона людської сутності — поривання до краси чи дріб’язковість, буденщина — 

одержала перемогу? 

- Головна проблема людина і природа, як персонажі драми вирішують для себе цю 

проблему? 

 

 

 

 


