
ТЕМА. Симбіоз високої духовності і прагматизму в образі Лукаша. Конфлікт між 

буденним життям і високими пориваннями, м’яв мрією і дійсністю. 

 

  1. Проблематика драми «Лісова пісня» 

1. Людина й природа. 
2. Духовне й матеріальне, мрія й буденність. 

3. Сила кохання й сімейне щастя. 

4. Добро й зло, гідність і безчестя. 

5. Людина й мистецтво. 
6. У чому сенс людського життя. 
7. Трагедія самозради. 

  2. Символічність музики Лукаша. (Орфей)                                                                                                                      
Лукаш з’являється біля лісового озера одного святкового дня на ранній провесні в 

супроводі свого дядька. Вся істота Лукаша, як і природа навкруги, переживала ту 

прекрасну пору цвітіння, коли серце переповнене мріями про щастя, а весь світ 
здається невимовно прекрасним. Хочеться жити і славити життя. І Лукаш славить 

його ніжним співом сопілки, яку він щойно вирізав і змайстрував у приозерних 

очеретяних заростях. Із самого початку поетеса підкреслює неабияку музичну 

обдарованість юнака. Як за народною легендою перелітні птахи приносять на крилах 
тепло, так Лукаш своїм співом пробуджує в природі буяння життя. На спів його 

сопілки «спочатку на вербі та вільхах замайоріли сережки, потім береза листом 

залепетала. На озері розкрились лілії білі і зазолотіли квітки на лататті. Дика рожа 
появляє ніжні пуп’янки». Природа і її життя прекрасні, але людина пішла окремо і 

утворила свій світ – нудний, убогий і безкрилий. 

3. Позитивні риси Лукаша.                                                                                                                                                                      

Леся Українка подає  важливу психологічну деталь портрета: в очах Лукаша є щось 
дитяче. Це не тільки вказівка на незаплямовану буденщиною душу юнака, а й 

зовнішній вияв властивої йому соромливості, допитливості, надзвичайної 

зацікавленості в усьому. Дитяче в очах Лукаша – це життєрадісність, ніжність, потяг 
до всього гарного, незвичайного. Дитяча душа проглядає в усьому: у відкритості до 

краси, потязі до незвичайного, несвідомій поетичності. Далі поет уводить дуже 

важливу рису: надзвичайний талант. Лукаш не сказав ще нічого істотного, але ми вже 

звернули увагу: прийшовши подивитися на місце, де будуть ставити хатину, він 
зайнятий більше тим, щоб зробити сопілку. І на зауваження дядька, який питає, 

навіщо йому так багато сопілок, по-дитячому відповідає:  

Ну, скільки ж їх? калинова,  
вербова  

та липова ото й усі!  

А треба ще й очеретяну собі зробить, —  

та лепсько грає!  
       Серед інших позитивних рис вдачі Лукаша поетеса відтіняє його лагідність, 

щирість. Він із великою повагою ставиться до старших, вживаючи пошанну множину 

при звертанні, любить дядька Лева, прислухається до його мудрих повчань про те, як 
слід розуміти таємниці природи, «як з чим і коло чого обійтися». У його мові немає 

лайливих слів або грубих виразів. 



3. Вплив матері.                                                                                                                                                      
Лукаш — лагідний, щирий хлопець, з повагою він ставиться до старших, з любов'ю — 

до дядька Лева. Але дитяча нерозвиненість душі не дає йому змоги зрозуміти 

значення того нового, що надає його життю зустріч з надзвичайним коханням. 

Нерішучість, залежність від матері — зворотний бік його характеру, ніжної вдачі. 
Конфліктів він уникає навіть в уяві. Коли Мавка питає його, чому він сам не знайде 

собі жінки, він відповідає так, що стає зрозумілим: а що як мати не прийме його 

вибору? Закохавшись у Мавку, Лукаш ставиться до їх зустрічі, як до приємного сну, і 

не робить подальших кроків.                                                                                                                                 
Здивована байдужістю, з якою Лукаш говорить про вибір майбутньої дружини, Мавка 

запитує: «Хіба ти сам собі не знайдеш пари?» «Я, може, б і знайшов, та…», шукає 

відповіді на те запитання Лукаш і замовкає. З розвитком дії недоговорене стає 
зрозумілим. Я знайшов би собі дружину по любові,- ніби говорить він,- але хто знає, 

як поставилась би до цього мати, все село. Рішучості ж стати в конфлікт із віковими 

звичаями і неписаними законами йому бракує. Зустрівши Мавку і відчуваючи до неї 

незвичайний потяг, Лукаш, проте, не дбає, щоб та перша зустріч не була останньою, а 
покладається на волю обставин. Коли на оклик дядька Лева Лукаш «подається йти», 

Мавка запитує його: «А вернешся?» Юнак відповідає одним лише: «Не знаю». Таким 

же нерішучим виявився він і пізніше.                                                                                                                                                                                 
Лукаш намагається захистити Мавку від несправедливих докорів матері, але та спроба 

була нетривкою і закінчувалася його ж поступкою. Юнак знає наперед, що мати буде 

«недоброю» свекрухою для Мавки, але протидіяти тому не може. Більше того, він 

навіть намагається виправдати ініціативу матері у доборі невістки, бо вона, мовляв, 
керується в цьому прагненням узяти в дім добру господиню, робітницю і помічницю, 

а насправді – зв’язану родинними узами безвідмовну наймичку. 

 

4. Роздвоєність характеру Лукаша.                                                                                                                                                      

Ця нерішучість, неготовність до боротьби за своє почуття, за кохану показані далі в 

усій "красі". Мати прискіпується до Мавки, а Лукаш, спробувавши боронити дівчину, 

одразу ж поступається. Людський світ в образі Килини святкує перемогу над поезією 
та талантом. Матеріальні цінності здаються чимось більш стійким, ніж музика та 

кохання, які не можна сховати у сундук, зварити в печі та потримати в руках. 

Негативні риси Лукаша перемагають, він зраджує кохання.  
     Але Леся Українка не виносить остаточного вироку. Обернений на вовкулаку, 

Лукаш тужить. Чисті витоки його душі змивають бруд, надають рішучості. Мавка 

прощає невірного, слабкого коханого. У випробуваннях визріває його душа, мужніє 

талант. Надією на життя лунає серед зими весняна пісня Лукашевої сопілки.  

 

 5. Хто такий вовкулака? 

   В українській міфології вовкулака — людина-перевертень, що має здатність 

перевтілюватися у вовка. Це напівфантастична істота, людина у вовчому вигляді. 
Вважалося, що вовкулаки можуть бути вродженими та оберненими, Вроджені — це ті 

вовкулаки, які народилися під певною планетою. Якщо вагітна жінка зустрічала вовка, 

то у неї повинен був народитися вовкулака. Перетворені (обернені) вовкулаки — 
істоти, що зазнають більших страждань, ніж вроджені. Вони живуть у барлогах, 

бігають у лісах, але зберігають людський внутрішній світ. У вовкулаку можна було 

обернути і старого, і малого. Повернутися до людської подоби обернені вовкулаки 

могли через кілька років. Вроджені ж вовкулаки все життя проводили в сім'ї як 
звичайні люди, а вночі, перетворившись на вовків, винищували худобу. Образ 



вовкулаки символізував безсилля людини перед темними надприродними силами, 
тугу за справжнім людським життям. Це також один із багатьох образів, через який 

народ застерігав людину від біди, що може на неї чекати. Цей образ нагадував про 

необхідність мати у своїй душі Бога, ніколи про нього не забувати, не грішити, щоб не 

бути тяжко покараним за зроблене зло 
 

6. Драматизм образу  Лукаша  

      Лукаш не відзначається цільним характером, не зумів надовго зберегти свій 

поетичний порив. Він має співучу душу, але не розуміє, не вміє зберегти скарбів своєї 
душі. «А що воно таке?» — питає він Мавку про ті скарби.  

     Драматизм образу Лукаша — в його роздвоєності, в його нерозумінні самого себе, 

в неусвідомлені справжнього щастя, мети життя. Під впливом обставин в'яне цвіт його 
душі, засмоктує буденщина. Він сам топче дивоцвіти, які розцвіли весною. 

       Та дівчина не дорікає коханому, ні в чому не звинувачує його, не шкодує, що 

покохала саме такого, бо «іншого вона б не покохала». Мавка тільки сумує, що Лукаш 

«не може своїм життям до себе дорівнятись».  
   За зраду Лукаш тяжко карається — Лісовик перетворив його на вовкулаку. Мавка 

рятує коханого — і до того приходять прозріння і каяття. Але надто пізно. Він не 

може повернути втраченої коханої.  
      Від образу Лукаша невіддільна постать його Долі. Це загублена Доля, яка колись 

супроводжувала щастя юнака. Наче морок по гаю, блукає загублена Доля, шукаючи 

стежки до минулих днів. Але стежки позамітало снігом, залишився тільки гіркий, 

хвилюючий спомин. Образ Долі надзвичайно драматичний, він викликає особливий 
смуток, жаль за втраченим великим щастям, яке ніколи вже не повернеться.   

Оглядаючи свій життєвий шлях, Лукаш у мріях знову повертається до Мавки, до 

сопілки. Навколо зима, але мрії Лукаша весняні, радісні. Його «переможний спів 
кохання покриває тугу», викликає раптовий розквіт весни, як символ щастя, до якого 

увесь час кликала свого коханого Мавка, на шлях, на який остаточно став він в 

останні хвилини життя. 

 

7.Порівняльна характеристика образів Мавки і Лукаша. 
     Лукаш і Мавка - реальна молода людина і чарівна лісова істота. З співу сопілки 

почалося їхнє кохання. Цей спів зачарував Мавку ще до того, як вона побачила 
Лукаша. Спів сопілки — це символ не тільки краси душі, кохання, а й узагальнений 

символ мистецтва та його впливу на людину. 

   У «Лісовій пісні» головний конфлікт у покликанні людини, яке дає їй природа від 

народження, між красою і буденщиною, між добром і злом, любов'ю і зрадою. Мавка 
— центральний персонаж твору. В її образі втілено найкращі мрії про красиву, щиру, 

обдаровану, волелюбну людину. Закохавшись у талановитого хлопця, Мавка бореться 

за своє кохання, іде за ним, хоч її застерігали лісові мешканці не кохати хлопця. 

Згодом лісова красуня побачила в Лукашеві те, чого він ніколи в собі не помічав: 
Ні, любий, я тобі не дорікаю, 

а тільки смутно, що не можеш ти 

своїм життям до себе дорівнятись. 
   Кохання, яке прийшло до Мавки, зробило її щасливою, але й посилило її душевні 

страждання. її поетичний світ, світ духовності зіткнувся з матеріальним світом. 

   Лукаш — як антипод добра і зла, розглядається як образ талановитої людини, що 

має хист митця, але його засмоктують дрібновласницькі інтереси. Під впливом 
навколишнього середовища Лукаш поступово втрачає щедрість, щирість, ніжність 



почуттів. Лукаш-вовкулака — це образ, сповнений протиборства людини з собою, 
людини з дискомфортом душі, що приводить до трагічного її кінця. 

    Мавка більш близька нам, бо вона бореться за кохану людину, її духовна краса 

виявляється у всьому: в любові до природи, в баченні її краси, в шанобливому 

ставленні до старших, в готовності принести себе в жертву заради інших, в умінні 
прощати й вірно любити. 

     Любов же Лукаша не витримує перевірки буденщиною. Він не зумів захистити 

своє почуття. Нерішучість, безвольність, непослідовність у вчинках і почуттях, 

відсутність внутрішньої гармонії — це ті негативні риси його характеру, що привели 
його до загибелі. 

  Отже, Леся Українка в образі Мавки втілила свої мрії про вільне, духовно багате, 

гармонійне життя, а образом Лукаша ствердила думку, що людина з суперечливим 
характером, роздвоєною душею, дрібновласницькою психологією, обмежена і 

бездуховна, не має права на щастя, бо порушує своїми діями закони природи. Мавці в 

кінці п'єси даровано душу. За що даровано лісовій дівчині безсмертну душу? За 

виплекане в собі кохання, за те, що навіть зневажена, її любов не перероджується в 
ненависть, помсту. Мавка бажає Лукашеві тільки добра — в цьому її велич над ним. А 

трагедія Лукаша в тому, що він зрадив не тільки Мавку, — він зрадив себе.  

   Звичайно, трагічнішим є образ Лукаша. Бо велика біда - не мати злагоди з самим 
собою. Лукаш зрадив не лише Мавку, а й себе, власними руками зруйнував щастя, 

зневажив Долю. Йому навіть нема на кого нарікати, і Лукаш карається пекельною 

мукою. Поєднавшись з коханою у смерті він стає щасливішим, ніж за життя, 

позначеного помилками і тяжкою зрадою.  
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

- Як ви вважаєте, чи пробачила Мавка Лукаша за зраду? 

Чи згодні ви з висловом Лесі Українки, який озвучив Лісовик «Ніяка сила краси 

перемагати не повинна»? 


	6. Драматизм образу  Лукаша

