
 
 
 

 
До 140-річчя Лесі Українки  
 
Докір всякій нікчемності 
 
Цими днями вся Україна святкує 140 років од народження Лесі Українки. Нижче друкуємо 

статтю, яку сорок років тому про Лесю написав наш співпрацівник Юрій Бача та  в яку автор 
заклав такі думки «нашої Лесі» та про «нашу Лесю», які в тодішній Україні не мали ходу. Тому ту 
статтю не надруковали ні до ювілею Лесі, ні пізніше та яку дотепер ніхто ніде не надрукував. 

Друкуємо цю статтю вперше як документ тодішнього розуміння автором долі Лесі Українки та 
долі всього українського народу і як його докір всякій нікчемності. (Ред.) 1) 

 
Докір всякій нікчемності 
 
До 100-річчя Лесі Українки  
 
В нашій пресі вже прозвучала думка про те, що великі ювілеї – то великі нагоди по-

новому прочитати твори й життя ювілярів. Зокрема для нас – відірваної частини 
українського народу, яка не мала можливостей систематично знайомитись навіть з 
найкращими здобутками української думки, великі ювілеї дійсно мали б стати великими 
нагодами. 

Сто років від народження найславетнішої української поетеси, одної з 
найвидатніших світових поетес, нашої мужньої Лесі Українки – нагода справді велична і 
величава, історична і всенародна. І то не тільки тому, як найчастіше наводиться, що 
йдеться про слабку жінку, якій доля післала  найтяжчі випробування, сковавши її від 
десяти років тяжкою хворобою – туберкульозом кісток, що ця хвора й квола жінка 
переборола всі недуги й хвороби – свої і свого часу – і дала своєму народові 
неперевершену за своєю життєвістю і закликом до боротьби кришталево чисту поезію, 
мужнішу за поезію багатьох мужів поезії, пророчишу за пророцтва найрізноманітніших 
офіційних пророків, сильнішу за поезію баґатьох титанів духа... 

 
Леся Українка, як і вся українська дожовтнева література, жила в тих специфічних 

умовах, коли література ставала єдиним місцем обговорення й програмування народних 
справ. 

Якщо Максим Горький, оглядаючи шлях розвитку російської дожовтневої літератури, 
твердив, що в російській літературі – вся російська філософія, в ній втілені великі 
поривання духа, в ній «і по сьогодні яскраво горять уми великої краси і сили, серця 
святої чистоти – уми й серця істинних художників» (М. Горький, О литературе, М., 1953, 
с. 79), то це тим більше стосується української літератури, бо тут не було й тих умов 
(напр. періодичної преси), які все-таки мала російська література. 

«У народа, позбавленого суспільної свободи, література – єдина трибуна, з висоти 
якої (він) примушує почути крик свого обурення і своєї совісті» - писав Герцен. 

Усвідомивши собі, що в жодній з європейських країн залежність мистецтва від 
соціальних ппередумов не виступала так яскраво, виразно й безпосередньо як в 
російській  імперії, Іван Франко стверджував: Треба сказати, що «ніколи ще література 
не була в такім живім та тіснім зв’язку з суспільним розвоєм, з провідними суспільними 
змаганнями, з кипучою класовою боротьбою, як у нашім віці, ніколи вона не була таким 
правдивим, свідомим та живим виразом інтересів, смаку, поглядів і почувань 
суспільності, не була таким сильним двигачем поступу і розвою як у нашім віці.» (І. 
Франко, Твори в ХХ томах, т. ХУІ, с. 250) 



І саме завдяки найтіснішому зв’язку української літератури з суспільним життям 
народу вона, як писав пізніше академік Олександр Білецький, «була для народу зразу 
всім: політичною трибуною, публіцистикою, філософією, криком, плачем, стогоном 
народної поневоленої маси.» (О. Білецький, Міжнародне значення української 
літератури, ЛГ від 28 березня 1946 р.) 

Отже, на фоні такого особливого  розвитку української дожовтневої літератури, такої 
її історичної ваги й різноманітних функцій, поезія Лесі Українки була не тільки 
художнім словом, літературна творчість не залишалась лише естетичною вартістю; як і 
поезія безіменного поета з її «Давної казки», що допомагала гордому лицареві в коханні, 
підбадьорювала його втомлене військо і вела його до перемоги, але коли той лицар по 
якімсь часі почав утискати й кривдити своїх людей, вона говорила народові про волю й 
рівність, кликала його до бунту і вбила кривдника пана, хоч між тим сам поет вмер у 
тюрмі – поезія Лесі Українки, як вивів з її творчості вже Іван Франко, «для маси 
робочого люду – потіха в горю,  спочивок по праці, для кожного чоловіка – природний 
вираз розбудженого чуття і вищих змагань, для всієї громади – заохота в боротьбі і докір 
всякій нікчемності; для пригноблених вона – гарячий поклик до бою за волю й людські 
права, а для кривдників – грізний месник... Все і всюди поезія – слуга життєвих потреб, 
слуга того вищого й ідейного порядку, що веде людей до поступу, до поправи їх долі.» 

Поезія – слуга, але слуга життєвих потреб, того вищого ідейного порядку; Леся 
Українка – слуга, але слуга, який веде людей до прогресу, до поліпшення їхньої долі... 

А вести народ до кращої долі в часі найтемнішого капіталістичного панування над 
народом, вести до волі народ, який соціально і національно позбавлений елементарних 
прав і свобод, то вимагало від поетеси не тільки всіх її сил і здібностей; це вимагало 
удесятерювати свої сили, вірити у світло, коли навкруги панувала ніч, вимагало сміятися 
крізь сльози, сподіватись без надії... 

Тому, справедливо писав франко, «її твори, се такий голосний та страшний стогін 
примученої душі, якого не чулося у нас ще від часу... Шевченкових думок. Сей стогін 
тим страшніший, що він плине не з якогось песимістичного світогляду, ... а тільки є 
виразом безмірно болючих обставин, серед яких живе авторка і серед яких знаходиться 
українське слово та всяка вільна гуманна думка в Росії.» (І. Франко, Твори.., т. ХУІІ, с. 
237). 

Отже, в таких обставинах жила і геніальна поетеса Леся Українка, і її 
багатостраждальна Україна! «Незвичайна сила її таланту», «одна з найцікавіших появ 
нашої нової літератури» (І. Франко) Леся і тоді і нині виступає перед нами  перш за все 
як безстрашний борець «що веде людей до поступу, до поправи їх долі»; її поезія – перш 
за все – «потіха в горю.., заохота в боротьбі... і докір всякій нікчемності» 

Рівного їй по силі Франко не бачив нікого в тогочасній українській літературі. «Від 
часу Шевченкового «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте – писав він -  Україна не 
чула такого сильного, гарячого та поетичного слова як із уст сеї слабосилої дівчини... 
Леся Українка не силується на Шевченків пафос.., у неї є свій пафос, своє власне слово, 
у неї самої наболіло на душі чимало, у самої поетичне слово доспіло і сиплеться, мов 
золота пшениця.» (І. Франко, Твори.., т. ХУІІ, с. 247-248). 

Ось який ювілей готується святкувати Україна! 
Такий ювілей – то дійсно величезна нагода познайомитись з неперевершеною її 

поезією, з кришталево чистим взірцевим, героїчним її життям. 
 
         Юрій Бача 
1) Таки не надрукували навіть тепер! 
 
 
 

 


