
ЛЕСЯ У К Р А ЇН К А

Роздивляючи ся літературну фізиономію Лесї Українки мц 
бачимо, що вона тілько що закінчила першу добу свойого розвою, 
її талант тілько що отряс ся з повивачів тої иесамостійности, що 
путає кождого поета при перших єго кроках. Він тілько що 
у-нерве широко і сьміло розмахнув крилами до власного лоту, 
тілько що показав себе р по вн ій силї і показав нам, чого ми мо
жемо ждати в будущинї від сеї писательки. Здаєть ся, в такім 
разї критикові! найлїпше-б було підождати, поки той талант пройдо 
більший шмат дороги, зазначить себе яркійше, зачеркне, що так 
скажемо, свою власну лїнію на нашій літературній нпві. Певна 
річ, ми дуже радо підождали-б зі своєю студнєю, як би знали, 
що доля позволить сему талаитови промірити все те поле, яке вій 
зазначив собі. Та на лихо умови нашої літературної ирацї такі 
важкі, а особисті відносини авторки зложили ся так сумно, що ми 
ледви чи дождемо ся від Лесї Українки всего того, що вона мо- 
гла-б дати нашому письменству. Розумієть ся, ми горячо бажаємо, 
щоб вона дала як найбільше; кождий новий твір, який в остатніх 
часах виходить з під її пера, збогачує наше иисьмеиство новою 
перлиною. Та па горе остатнї її твори, се такий голосний та 
страшний стогін примученої душі, якого не чуло ся у нас ще від 
часу кирі'изьких думок Шевченкових. Сей стогін тим страшнїй- 
ший, що він не пливе з якогось пессимістичного сьвітогляду, не 
є доктріною, а тілько є виразом безмірно болючих обставин, се
ред яких живе авторка і серед яких знаходить ся українське 
слово та всяка вільна, гуманна думка в Роснї. Такий стан для 
історика — одна хвилина, переходова доба, але для людини об
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дарованої горячим чутєм і палкою фантазиен) він страшенно н е 
безпечний. В такім подвійно безрадіснім стапї нераз дуж е сильні, 
навіть і'енїяльні натури .помають ся і падуть. Критика може тут 
нераз зробити добре д і л о : піддержати писателя, загріти його, 
впевняючи, що єго важких ридань не зрозуміли хибно і що его

слово збудило в серцях власне таку луну, якої він бажав собі. 
Ми бажали-б, щоб і паша студийка про дотеперішню поетичну  
діяльність Лссї Українки була не тілько іитерпретациєю її та 
ланту для ширшої громади, але також словом щирого признаня 
і заохоти для авторки, піддержкою па її важкому шляху.

Л eся У к р а ї н к а
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Нема нічого цікавішого для критика, як слідити крок за 
кроком розвій автора, нрислухуючи ся, як в его слові звільна мі
цніють, доходять до переваги, а далі до повного, гармонійного па- 
нованя тони, властиві єго талантові!. Бувають автори, у котрих 
такий дослід неможливий: вони почали писати вже дозрілими 
людьми і від разу виявили в повні своіо літературну фізиономію. 
Бувають иньші, також талановиті люде, у котрих розвій не йде 
мов ио ступнях у гору, а якимись зні'заґами: раз, два рази та
кому авторови удасть ся написати щось добре і гарне, а перед 
тим і по тім тягнуть ся довгі облоги вкриті иусгоцьвітом. Бува
ють в кінці й такі таланти, що з початку своєї кариєри блиснуть 
мов метеор, а вся дальша їх діяльність, то повільне догасанє, не- 
раз повне диму і чаду. Леся Українка належить до тих талантів, 
що виробляють ся звільна, що важкою, інтензівною працею дохо
дять до панованя над формою і змістом, над мовою й ідеями. Де- 
сятилїте, що пройшло від онублїкованя її перших творів, позволяе 
нам слідити той розвій від перших, майже дитячих поривів аж до 
повного майстерства, від дитинячо-нрімітивних форм до блискучих 
і в повні гармонійних, від д и т и н я ч о ї імпресионїстики до широкої 
ідейності! і могутнього нристрастного огню. І  коли ми рівночасно 
будемо тямити про важкі обставини, серед яких відбував ся той 
розвій і до крайности сумний стан того суспільного і духового 
ґрунту, на якім виростає наша писателька, то сам факт її постій
ного розвою і то власне т а к о г о  розвою будемо вважати доказом 
незвичайної сили її таланту і ігри тім одною з пайцїкавійших появ 
нашої нової літератури. Кількож то молодих писательських сил на 
Україні в тих 10 літах заблисло і пропало, кілько їх зломало ся 
або зійшло на такі стежки, що не приносять великої чести 
Україні’ !

Видана в 1893 році збірка віршів Лесі Українки пз. На 
крилах пісень містить у собі все те, що до того часу понапису
вала паша авторка. Вона не лишила па боцї тих перших проб 
свойого пера, що були написані ще перед 1887 роком і вигляда
ють мов прімітивно звіршовані дитячі вражіпя.

На зеленому горбочку,
У вишневому садочку
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Притулила ся хатинка,
Мов маленькая дитинка 
Стиха вийшла виглядати,
Чи не вийде її мати.
І до білої хатинки,
Немов мати до дитинки,
Вийшло сонце, засьвітило,
І  хатинку звеселило.

В тім самім дитиііячо-наівнім тонї держать ся віршики „Лї- 
то краснеє минуло",. „Мамо, іде вже зіма“, „Тіш ся дитино, иоки 
ще маленька“. G тут звичайно одна якась, хоч не нова та досить 
поетична обсервацийка, але визисканє її, ппсательська техніка, 
мова — ще зовсім примітивні та конвенциональні. Острий критик, 
що признає тілько викінченим і виовнї характерним творам право 
істнованя, мусів би протестувати против поміщуваня тих паперо
вих квіток у букеті; історик літератури вдячний за се авторці, бо 
вони позволяють йому бачити той скромний початок, з якого вий
шла вона.

На скрізь конвенциональна, не в народньому стилю, як ска
зано в титулі, а в старому романтичному шабльонї зложена є по- 
емка „Русалка“, що була первісно надрукована в жіночому аль
манаху „Перший вінок“. Козак любить дївчину Ксеню і хоче 
з нею одружити ся, але під осінь забув:.є про неї і женить ся 
з иньшою. Молода просить Ксеню за дружку, але Ксеня замісць 
на весїлє іде до річки і топить ся. Вона зробила ся русалкою, 
але і в водї не втопила свойого горя. Ночами вона приманює до 
себе козака; сей зачинає тужити і сохнути, аж коли раз хотів 
зблизити ся до любої русалки, вискакують иньші русалки і залос- 
котують його на смерть. Поема кінчить ся плачем русалки над 
трупом бувшого її коханця. Слабенький відгомін Шевченківських 
баляд без їх широкої мельодиї, без того твердого підкладу житє- 
вої обсервациї і социяльних контрастів, що надає тим романтич
ним балядам вагу і принаду вічно-живих творів. В Лесїній Ру
салці подїї не мотивовані, социяльних контрастів нема, психольо- 
ґічні конфлікти ледво натякнені невмілою, ще дитячою рукою. Та 
є в тій поемцї один уступ, де чути якісь нові, нешабльонові, хоч 
дуже ще несьмілі тонн; се пісня русалки (стор. 100— 101), ко
трою вона приваблює до себе козака:
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Любий козаче, чого ти ходиш 
Смутний по темному гаю?
Слухай, козаче, нісню русалки !
Тож я для тебе сьпіваю.

Вона пригадує йому себе, що його щиро кохала.

Як не забув ти, ходи до мене,
Я твоя першая мила!
Зраду забуду, любити буду 
Тебе як перше любила.
В мене палати кращі од царських 
Із дорогого кришталю,
В мене віночок з чистого злота,
З перлів дрібних і коралю.

Хоч і тут ще нема ніякого особливого майстерства, та всеж 
таки в тій пісеньці видно перший розмах крил сьвіжого ліричного 
таланту.

Наскрізь конвенциональна і несамостійна є й друга поемка 
помічена 1888 роком — Самсон. В половині 80-тих років у ро- 
сийському письменстві зайшла була мода на пересьпівуванє біблій
них тем. Відгуком тої моди була також дуже слаба вірша Олени 
ІІчілки „Дебора“, написана 1887 р. і надрукована в „Першому 
в і н к у З а  прикладом матери взяла ся й Леся віршувати біблїйне 
оповідане про Самсона. Норівнане тих двох творів між собою 
і з біблійними первовзорами було би дуже цікаве. Обі паші ав
торки поводять ся з біблійним текстом дуже вільно, а властиво 
мов би й зовсім не дивлять ся на него, а беруть тілько деякі мо
тиви, обскубані з тих міцних паростів, що вяжуть їх із старо- 
жидівським житєм і дають їм безсмертну силу. Пчілчина Дебора — 
се якась тінь, а не жива людина; Лесїн Самсон, се шабльоновий 
вояка і иатриот з чудесною силою, а зовсім не той на нів гумо
ристичний, а на пів трагічний герой, змальований у книзї Судиїв. 
І  в оновіданю про Дебору і в оиовіданю про Самсона біблійні 
первовзори безмірно поетичнїйші і живійші від того, що з них 
зробили наші авторки. Леся нпр. силкуєть ся поглубити біблїйне 
оповідане аналізуючи психольоі'ію Самсона і Далїли, але сей ана
ліз відбирає оповіданю єго героїчний характер. Самсон вертає 
з бою, в котрім він поборов Ф ілістимлян ; його витають „квітками 
та вінками" мов римського тріумфатора; серед иньших жінок йому
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на зустріч іде й єго жінка Далїла, котру він сплою взяв із краю 
Філістимлян. Вона хва.шть бгову за побіду свойого мужа, а на 
єго питане, чи їй не жаль рідного люду, вона відповідає :

Чужа для мене мого люду доля,
Твої для мене стали рідні люде,
Твоя, Самсоне, лиш єдина воля 
Для мене завжди наймилїйша буде,
Для тебе відцуралась я родини.

Самсон хоче їй віддячити ся за таке безмежне кохане і вона 
випитує його, відки у него така сила, що міг колись роздерти 
льва і побити богато ворогів ослячими щелепами. Самсон не хоче 
сказати їй сеї тайни, вона благає, далї плаче і ось Самсон вия
вляє їй усю правду: він назорей, єго волос має велику силу, а як 
би хто обтяв його, він був би слабий як мала дитина. Далїла 
в снї обтинає йому волосе і кличе Філістимлян. Ті вяжуть його, 
а Далїла кличе :

Прощай, Самсоне! — крикнула зрадлива:
Ти думав, що для тебе я забуду
Родину ? Нї. Ти гинеш, — дяка се правдива
Від мене за погибель мого люду.

Значить, Далїла не менша, а навіть більша патріотка від 
Самсона. Оріґінал нічого про се не знає. Там Самсон зовсім не 
воєвода жидівський, він бєть ся з Філістимлянами одинцем, щось 
таке, як у староруських билинах „поляница удалая". На честь 
його ніхто не справляє триумфу. Далїла не е його жінка, а при
падкова коханка, правдоподібно не Філістимлянка а Жидівка. 
Знаючи, що Самсон буває у неї, філістимські воєводи иідкуилюють 
її великою сумою грошей, щоб випитала, в чім лежить його сила. 
Самсон три рази дурить її, а тілько четвертий раз говорить їй 
правду. Як бачимо, анї герой анї обставини виведені в біблійному 
оповіданю не надавали ся до патріотичної поеми в нашім сучас
нім стилю; замісць ноглубляти ті факти, які дає первовзір, ав
торка мусїла обкроювати, перемінювати, ослаблювати їх і замісць 
живого змісту наповнювати свої вірші досить ріденькою фразео- 
льоіією. Конець поемки ще слабший. Сцена смерти Самсонової 
в книзі Судиїв описана ось я к : „Та ось князі* філістимські зі
брали ся, щоби принести велику жертву свойому богу Даґонови,
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серед забав, мовлячи : „Наш бог дав нам у рукн нашого ворога 
Самсона“. А коли се побачили люде з їх народа. вони величали 
свойого бога м о в л я ч и :

Наш бог дав нам у руки 
Нашого ворога,
Що нївечнв наш край 
І  вбив так много люду.

А коли були на веселї, мовили: „Покличте Самсона, нехай 
забавляє нас!“ І  покликано Самсона з тюрми і він мусїв танцю
вати перед ними. Отож його поставили між стовпами, а Самсоп 
мовив до хлопця, що держав його за руку: „Постав мене так, 
щоб я міг доторкати ся до стовпів, на котрих опирає ся дім і щоб 
я опер ся об них“. А дім був повний чоловіків і жінок, тут були 
й усї князї Філістимлян, а на плоскому дасї було коло 3000 чо
ловіків і жінок, що дивнли ся, як танцював Самсон. А Самсон 
покликав Ягве і мовив: „Господи Ягве! Згадай про мене і дай 
мені силу лиш сей раз, о Боже, щоб я помстив ся на Філістимля
нах хоч за одно своє око!“ Тоді Самсон обняв два середні* 
стовпи, на котрих держав ся будинок, один правою рукою а дру
гий лівою, і опер ся на них. І  скрикнув Самсон: „Нехай згину 
я сам з Філістимлянами!" І  силою він похилив ті стовпи і дім зава
лив ся на князів і на всю купу народа, що була там, і вмираючи 
він побив більше народа, ніж побив у свойому житю“.

Нема сумніву, що се безмірно трудно перероблювати стару 
поезию на нову; переробка дуже легко виходить водяниста і за
мазує характерні деталі* оригіналу. Так сталось і тут. Авторка 
без потреби перенесла сей празник на воєнний час — буцїм то 
Філїстимляне знов напали на Палестину; в Біблії катастрофа дї- 
єть ся в Ґазї, однім із головних філістимських міст. Далї осла
била авторка сцену наруги над Самсоном; у поемі він тілько сто
їть і своїм понурим видом тішить ворогів. Власністю нашої ав
торки є також наруга Далїли, наруга млява так як і всї філістим
ські промови звернені в поемі до Самсона.

Хоч і як не високо ми ставимо сего Самсона, то всеж таки 
мусимо сказати, що порівнюючи його з Деборою Олени ІІчілки 
видно вже тут перевагу таланту дочки над талантом матери. Дія 
в „Самсонї“ розвиваєть ся досить драматично, а ліричні місця 
(Самсон у тюрмі) декуди виявляють силу і илястику виразу.
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В тім самім 1888 родї написаний також цикль ліричних 
і описових віршів п*. „Подоріж до моря". Талант авторки очеви
дячки дужшае, піднїмаєть ся, вона попадає в свій природній тон, 
менше вяжеть ся чужими взірцями, і ми стрічаємо в тім циклю 
перші нроб.іиски сильного, самостійного таланту, перші такі кар
тини і ноетичиі звороти, що виявляють руку майстра. В разу йдуть 
легесенько начеркнені краєвиди, ще троха конвенциональні і бліді 
(I, I I I ,  IV), та між ними проривають ся нові, незвичайні риси.

Далї, все далі! Он латані ниви,
Наче плахти, навкруги розляглись,
Потім укрили все хмари ті сиві 
Густого диму, з очей скрив ся лїс,
Гори веселі й зелені долини 
Згинули раптом як любиї сни.
Ще за годину і ще за хвилину 
Будуть далеко, далеко вони!

Зовсім так, як хвилї колишнього щастя! — озиваєть ся щось 
в душі авторки при тім виді. Рефлєксия, ще иесьміла, буде вер
тати де далї все· частїйше, міцнійте, поки своїм огнем не перето
пить усіх вражінь, усїх ночувань авторки, поки фізичне око і фі
зичне вухо не зробить ся вповні органом її поетичної душі.

Ось вона в великім містї над морем — у Одессї.

І  все чужина ! Ох біда самотному
У місті широкім
Себе почувать одиноким!
І  добре, хто має к багаттю чийому 
Склонити ся слухом і оком.

Авторка знаходить собі тут приятельку ; обі вони вечерами 
дивлять ся на море, думками шукають щастя. Та де воно? Чи 
в небі, чи в морі?

Нї, думко ! даремне в сьвітовім просторі 
Притулку шукати,
В безодню дарма поринати;
Любов і надія не в зорях, не в морі!
Між людьми поради питати!
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Се перший раз в поезиї Лесї Українки відзнваєть ся соци- 
яльна нота. Доси вона любувала ся природою, витала в сфері 
якихсь абстрактних людських відносин і абстрактного патріотизму ; 
від тепер вона почне ігнльнїйше иридивляти ся дійсному ЖІІТЮ 

і тим реальним відносинам людської сусиільности, на яких виро
стає і щоденне горе і великі ідеальні змаганя до свободи і рів- 
ности. Правда, обставини, серед яких жила авторка, не були при
хильні такому зворотови її музи. Забезпечене економічне та соци- 
яльне становище не змушувало її поринати в бурхливе море соци- 
яльних контрастів, а з другого боку слябе здоровлє потребувало 
лїченя в теплім кліматі, серед гарної природи Криму. І  ось вона 
пливе з Одесси в Крим.

Далї, далї від душного міста !
Серце прагне буять на просторі.
Бачу з далека — хвиля іскриста 
Грає вільно по синьому морі.

Ціла та пєска (ΥΊ, стор. 52 — 53) —  то правдива перлина. 
Майстерна форма як найкраще гармоніює зі змістом, — опис мор
ського плаваня нри погіднім, радіснім настрою. Авторка що сили 
гонить від себе всякі прикрі спомини.

Я жадаю на час, на годину,
Щоб не бачить нічого на сьвітї,
Тілько бачить осяйну долину 
І  губитись в прозорій блакітї.

Тут нема анї одного зайвого слова, анї одного шабльонового 
та манєрованого звороте, — все тут просте, ясне та сильне, пер
ший раз блискає талант авторки в повній красі. Дальша пєса 
(V II) в цілому слабша; вона занадто многословна, опис Аккер- 
манських веж за мало плястичний, рефлєксиї про козацьку славу 
занадто вже пережовані, та є й тут деякі рядки кинені рукою 
великого майстра. Особливо гарна отся строфа:

Виросла там квітка у темницї, в ямі.
Ми її зірвали, нехай буде з нами.
Квітка тая може виросла з якого 
Козацького серця щирого, палкого.
Чи гадав той козаченько йдучи на чужину,
Що вернеть ся з його серця квітка на Вкраїну?
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Як бачимо, розвій нашої авторки йшов дуже швидко. Ми не 
анаємо часу, з якого походять її перші віршовані проби, але 
в 1888 роцї вона, вже в деяких пєсах доходить до повного май
стерства. Нема сумнїву, що се було здобутком дуже інтензивної 
духової праці над власною осьвітою, над опанованєм мови і вір
шової технїки, та певна річ, що й само житє і ностороннї в п л и в и 
сильно гнали її наперед. Не знаю на певно, але здаеть ся, що 
не помилю ся, і.оли між тими впливами на першому місцї поставлю 
вплив її дядька, незабутнього сївача живих і широких ідей серед 
нашої суспільііости, Михайла Драгоманова. Леся вела з ним ожи
влену переписку і покійник уже тодї з великою надїєю дивив ся 
на її талант і певно не залишав ніякої нагоди, прояснювати і на
водити його на кращу дорогу, до щораз висших мет.

11.

Житє Лесї Українки складало ся так, що про безпереривний, 
так сказати, простолїнїйний розвій не можна у неї говорити. По 
хвилях міцного розмаху, гармонійного настрою, самостійного лету 
наступає ослаблене, занепад, перемагає знов шабльон і манера. 
На се були, здаеть ся менї дві причини: дух авторки не був ще 
вповнї вироблений і загартований, а в стані здоровля набігали 
важкі крізи. Так виясняю я собі той факт, що по 1888 р. вона 
продукує чимало творів досить слабих і зманєрованих. На першім 
місцї між тими творами я поклав би „Місячну легендунайдовшу 
і — найслабшу з пес поміщених у збірці „На крилах пісень". 
Авторка присьвятила її своїй мамі, може з.нехотя даючи сьвідоц- 
Фво, під чиїм впливом повстала ся поема, β се істория артиста, 
не то сьиівака, не то поета. Ще дитиною він чув у снї ангель
ські сьпіви і виріс на сьиівака. Та швидко слава відвернула ся 
від него ; не знаємо, чи він стратив голос, чи що стало ся з ним, 
досить, що він живе самотніш у рідній хатї і нарікає на долю 
і на людей. Аж ось раз прохожуючи ся селом він ночув піснї 
лїрника про панщипу, про сирітку та про правду і побачив, як 
люде плакали від тих пісень. Він іде до лїса; йому хочеть ся ще 
раз засьпіватн „на цілу країну“ і „домовити гірку тугу“. Місячне 
сьвітло западає в єго серце і йому вертаєть ся голос, він знов 
сьніває чудово і вертаєть ся в сьвіт. Кінчить ся поема описом
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концерту, на котрім наш сьпівак сьиіває не так гарну, як довгу 
пісню власного укладу. Яке вражіпб зробила вона на слухачів 
авторка не говорить. Як бачимо, к о м п о з и ц и я зовсім не особлива, 
поодинокі роздїли порозривані, мотивоване їх слабе або зовсім нї, 
яке, оброблене многословне, віршова форма млява і монотонна, 
Леся Українка мабуть і сама не була вдоволепа сею поемкою, 
коли пізнїйше вернула до сеї теми і в поемі „Давня казка" зма- 
лювала нам артиста-сьиівака, але вже зовсім иньшими фарбами 
і на зовсім иньшому, широкому, суспільному тлі.

Вільшина иоезий в збірці „На крилах пісень" не має дат, 
от тим то ми не можемо зовсїм на певно сказати, коли творчість 
авторки иіднимала ся висше, а коли вона опускала крила. Та нам 
досить сказати, що між 1888 і 1893 роками у неї йшло вагане, 
повставали неси такі слабі, як „Місячна легенда", „Зоряне пебо", 
„Зоря", „До мого фортепяну", „В магазині квіток“, „Сон літньої 
ночі", „На давній мотив", а обік них такі сконцентровані, сильні 
і характерні, як „Пісня Brioso", „Rondeau", „Contra spem spero", 
„Сльози-перли". Ми коротко схарактеризуємо перший гурток на
званих тут віршів. Про їх зміст можна би з невеличкою зміною 
сказати те, що говорить Кальхас у „Прекрасній блеиї" : „Тгор 
des fleurs! Тгор des fleurs!" Цьвіти і зорі, зорі і цьвіти — 
отеє й весь зміст тих поезий. А коли додати до того досить мо
нотонну форму, многословність і брак плястичних картин та брак ви
разного, сильного чутя, то не здивуємо, що ті вірші не будять 
в нас ніякого настрою і читають ся без смаку, як ремесницька 
робота, нераз добра і старанна, але все таки без душі. Обік них 
знаходимо декілька талановито задуманих, але слабо виконаних 
пес, як ось „Вьязень", „Коли втомлю ся я життям щоденним*", 
„Досвітні огнї". Θ в тій остатній пєсї деякі дуже гарні строфи, 
як ось:

Вставай, хто живий, в кого думка повстала !
Година для праці настала.
Не бій ся досьвітньої мли,
Досьвітнїй огонь запали,
Коли ще зоря не заграла.

В поемцї „Вьязень" троха за густо наложено чорних кра
сок : муж сидить у тюрмі, жінка з дитиною терпить голод, Жид 
за довг продав остатню корову, — але контраст запертого в тюрмі
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батька і дитинки, що з надвору кличе до яего : „К уку! Куку ! 
А де ти? Тут, татусю ?“ снравдї хапає за серце, так само як 
і та рисочка, що

Татусь цілуючи свою дитинку 
Невольничого хлїба дав скоринку.

Розволікла також і декуди солодковато-сантиментальна пєска 
„Співець", але є в ній прекрасні строфи :

Чом я не маю огнистого слова,
Палкого, чому?
Може-б та щира, гарячая мова 
Зломила зіму!

Загалом треба сказати, що серед того ваганя в творчрсти 
нашої авторки чим раз частїйше проривають ся сьмілі ноти, охота 
до житя і до боротьби, а разом з тим розширяєть ся її сьвіто- 
гляд, иоглубляєть ся розуміиє житя і єго глибоких антаґонїзмів. 
Мов чудовий заспів, під музику народньої иісіїї, озиваеть ся 
й пісня нашої авторки:

Реве - гуде негодонька, Дощі ваші дрібненькії
Негодоньки не бою ся. Обернуть ся в перли дрібні,
Хоч на мене пригодонька, Поломлять ся ясненькії 
То я нею не журю ся. Блискавиці* ваші срібні.
Гей ви грізні, чорні хмари, Яж пущу свою пригоду 
Я на вас збіраю чари, Геть на тую бистру воду,
Чарівну добуду зброю Я розвію свою тугу
І піснї свої узброю. Вільним сьпівом в темнім лугу.

Той сам мужнїй, бадьорий настрій видно і в прекрасній 
вірші „Contra spem spero" :

Нї, я хочу крізь сльози сьміятись,
Серед лиха сьпівати иіснї,
Без надії таки сподіватись,
Хочу жити. Геть, думи сумнї!

Та ба, не так зложило ся житє нашої авторки, щоб вона 
могла зовсім відігнати сумні думи. Навпаки, чим глубше входять 
ті думи в житє, тим сумні иші роблять ся вони, але серце авторки 
від них уже не відвертаєть ся і не мякне, не піддаєть ся пессі- 
мізмови. Вона помалу доходить до того, що може виспівувати най-
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ТЯЖ Ш І, рознучливі риданя І  ТПМ СЬПІВОЫ не будити В серцях роз
пуки та зневіри, бо у самої в душі горить могуче полумя любовц 
до людей, до рідного краю і широких людських ідеалів, яснїе 
сильна віра в кращу будущину. Соловейкові ніснї, весняні квіти 
тепер тратять для неї свою принаду.

Вільні сьпіви гучні, голосні 
В ріднім краю я чути бажаю, —
Чую скрізь голосїння сумні.
Ох, невже в тобі, рідний мій краю,
Тільки й чують ся вільні піснї 
У снї ? (Rondeau)

Авторка не встидаеть ся плакати, особливо з такими, що 
плачуть, але коли почує вільну пісню, то одгукнеть ся й на неї:

Сховаю я тодї журбу свою
І  піснї вольної жалем не отрую. (Мій шлях)

І  в прекраснім циклю „Сльози-перли“ вона піднимає важке 
голосїнє — вже не над своєю долею, не над долею якогось ге
роя або примховатого артиста, але над цїлим рідним краєм, над 
тим народом забитим в кайдани. Подібних голосїнь було богато 
в нашій ноезиї, особливо після Шевченка. Леся Українка перша 
і одинока вміє опанувати тут широку скалю почувань від тихого 
суму до скаженої роснуки і мужнього, гордого проклятя, що явля- 
єть ся природною реакциею иротив холодиої зневіри.

Колиж се минеть ся? Чи згинем без долї?
Прокляття рукам, що спадають без сили!
На віщо родитись і жити в могилі?
Як маємо жити в ганебній неволі,
Хай смертна темнота нам очи застеле!

Авторка запитує себе, по що ті сльози, що палять душу а пе 
мають сили допомогти рідному краю, і відповідає чудовим віршем:

Всі наші сльози тугою палкою 
Спадуть на серце, серце запалає...
Нехай палає, не дає спокою,
Поки душа терпіти силу має

Колиж не стане сили, коли туга 
Вразить у край те серденько замліле,
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Тоді душа повстане недолуга,
Ї ї  розбудить серденько зболіле.

Якже повстане —  їй, не буде впину,
Заснути знов, як перш, вона не зможе,
Вона боротись буде до загину:
Або загине, або переможе.

Від часу ПІевченкового „Поховайте та вставайте, кайдани 
порвіте" Україна не чула такого сильного, горячого та поетич
ного слова, як із уст сеї слабосилої, хорої дївчини. Правда, укра
їнські епіїони Шевченка нераз „рвали кайдани", віщували „волю“ , 
але се звичайно були фрази, було пережовуване не так думок, як пое
тичних зворотів і образів великого кобзаря. Леся Українка не сил- 
куєть ся на ПІевченків патос, не пережовує єго термінольоґії; 
у неї є свій патос, своє власие слово. Коли в „ Русалці“ вона 
стоїть під виливом ПІевченкового романтизму, то тут вона давно 
отрясла ся від него, не потребує зичити нї від кого поетичного 
апарату, бо сама має що сказати читачам, у самої наболіло на 
душі чимало, у самої поетичне слово доспіло і сиплеть ся мов зо
лота пшениця.

В 1890 і 1891 р. зложений цикль „Кримських спогадів 
у котрих майстерство Лесі Українки сяє повним блиском. Вельми 
характерний для сьвітогляду нашої авторки „Заспів(< зложений 
очевидно пізнїйше, як більша частина віршів сего цикля. Вона 
радо згадує гарну кримську країну,

Де прожила я не одную днину,
А не була щаслива й на годину.
Та я за те докірливого слова 
Тобі не кину, стороно прекрасна!
Не винна ти, що я не маю долї,
Не винна ти, що я така нещасна!

Се знак, що талант нашої писательки доходить до повної 
дозрілости, при всій своїй ліричній експансівности підносить ся 
до того обєктивізму, що вміє відріжнити власне горе від загаль
ного порядку фактів і ідей, не попадає в чорний пессімізм під 
виливом власного стражданя. Брак того обєктивізму у деяких Їе- 
нїяльних поетів наробив богато лиха в сфері думок і настрою 
цілих поколінь; пригадаю тілько Італїянця Леопарді, у котрого
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невлїчима фізична хороба породила иессімістичиий сьвітогляд, що 
закрасив собою всї его твори; пригадаю цїлий ряд французьких 
поетів сатанїстів, неокатоликів та декадентів-неврастенїків, у ко
трих иоезия була виразом їх власних нервових та исіхічних хо- 
роб, але при тім Їенералїзациею тих хоробливих явищ. Наша ав
торка безпечна від такої Їенералїзациї. У неї тїло хоре, але душа 
здорова і думка ясна. Власне стражданє пе заслонюе перед нею 
анї краси природи і тих роскішних мрій, які навіває та краса 
(див. Тиша морська, На човнї, Байдари, Бахчисарай), анї краси, 
спокою і щастя иньших людей (див. Татарочка); воно не заглу
шує у неї бажаня волї і добра для всіх людей, навпаки, скріпляє 
те бажане, хоч разом і прислонює його легким туманом суму та 
резігінациї.

Серед мороку, бурі-негоди 
Цілу ніч буде човен блукати;
Як зійде сонце правди та 8годи,
Я тодї вічним сном буду спати.

Буде шарпати буря вітрила,
Пожене геть по темному морю...
Ох, колиб мені доля судила 
Хоч побачити раннюю зорю!

По 1893 р. Леся Українка не опублікувала ніякої більшої 
збірки своїх творів, але з того, що вона публікувала від тоді 
в наших періодичних виданях, ми бачимо, що талант її все міцніє, 
ставить собі все труднїйші і ширші завданя. З тих її пізніших 
творів ми роздивимось тут лише поему „Роберт Брюс“ опубліко
вану в „Хліборобі"· 1891 p., поему „Давня казка" (Житє і Слово 
V, 1896 р.) і вірші друковані в „Житю і Слові" 1897 р. та 
в JI.-H. Вістнику 1898 року.

„Шотланська легенда" про Роберта Брюса написана 1893 р. 
Композиция сего твору не блискуча, епічний тон авторці не даеть 
ся ще, описи битв досить бліді і конвенциональні, державні 
справи в її віршах малюють ся досить наівно і сухо, без поетич
ної нлястики. Загалом „Роберт Брюс" є немов pendant до Сам- 
сона, хоча видно тут значний поступ у епічному стилю. Нема 
вже тут тої балакучости і розволіклости, що в „Самсоні", авторка 
говорить просто, ясно, декуди підносить ся до правдивого запалу, 
як ось у промові Брюса до шотлянських селян :
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Нема в нас лицарства, нема в нас панів,
Бонн вже англійські піддані;
Та є ще в краінї шотлянськнй народ,
Не звик він носити кайдани.

ІІовстаньмож тепера усї як один 
За діло братерськеє спільне!
Розкуймо на зброю плуги! Що орать,
Коли наше поле не вільне.

В поемі „Давня казка“ авторка підіймає на ново тему пору
шену в „Місячній легендї", але підіймає далеко вдатнїйше, ста
вить її широко і оброблює по майстерськи. Ся тема — відносини 
поета до суспільності!, а властиво значінє ноезиї в індівідуальному 
і громадському житю. Авторка показує нам се на істориї двох лю
дей — безіменного поета і гордого лицаря Бертольда. Заиятий 
своїми щоденними забавами гордий лицар не дивить ся на поета, 
глузує з него, вважає його жебраком а в найліпшім разї диваком 
чи 'навіть божевільним. Але закохавши ся сей лицар почуває по
требу ноезиї, щоби збудити любов у серцї любої дівчини, і тут 
поет стає йому в пригодї. Та ось лицар вирушає на війну, вій
сько втомлене важкими походами і невигодами бунтуєть ся, лица- 
реви ирийшлось би пропасти, та знов поетові иіснї виручають 
його, додають воякам духа і ведуть їх до побіди. Через се ли
цар робить ся великим паном і по якімсь часі починає утискати 
та кривдити своїх підданих. Тодї поетові иіснї підіймають ся про- 
тив него, говорять народові! про волю і рівність, кличуть його 
до бунту. Лицар з разу хоче підкупити поета, далі* грозить йому
— все на дармо. Тодї він закидає його в тюрму, де поет і вми
рає. Але єго слово не вмерло. Народ зриваєть ся до бунгу і вби
ває кривдника-нана. Та єго маєток і єго пиху переймають єго на
щадки, так само як но смерти одного поета повстають нові, пере- 
няті тими самими думками.

Між нащадками зняла ся А поетові нащадки
Боротьба тяжка, завзята, Слово гостреє гартують.
І  а вона ведеть ся и досї, Проти діла соромного 
Та війна страшна, затята. Виступає слово праве.

І тепер нащадки Їрафські Ох, страшне оте змагання,
Тюрми міцниї будують, Хоч воно і не кріваве!
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А коли війна скінчить ся То скінчить ся давня казка
Того діла й того слова, А настане правда нова.

На сьому кінчить ся Лесїна поема, без сумнїву одна з най
кращих і найхарактернїйших окрас нашої нової літератури. В на
ших часах, в часах загального рознервована і екстраваї'анциї, 
в часах, коли скрізь лунає аж лящить поклик „штука для штуки", 
аж чудно якось із уст поета почути такі тверезі та здорові по
гляди на задачу і вагу ііоезиї, які висказує тут наша авторка. 
По її думцї ігоезия для маси робучого народа — нотїха в горю, 
спочивок по праці, для кождого чоловіка природний вираз розбу
дженого чутя і висших змагань, для всеї громади — заохота в бо
ротьбі і докір усякій нїкчемности; для пригноблених вона горя
чий поклик до бою за волю і людські права, а для кривдників 
грізний местник. Все і всюди поезия — слуга житєвих потреб, 
слуга того висшого ідейного порядку, що веде людей до поступу, 
до поправи їх долї. І  коли з разу вона служить інколи розрив- 
кою і забавою висших верстов, то до наивисшої сили і гідности 
доходить тілько тодї, коли робить ся виразом житя і боротьби 
найширших народнїх мас і заразом боєвим окликом за найвисші 
людські і громадські ідеали — свободу, рівність і братерство 
всіх людей.

Коли поминути деякі розволіклости, деякі мляві і латані 
строфи (нпр. перша з тих, які ми навели висше) і деякі недошлї- 
фовані вірші, то ц ї’іу поему мусимо признати дуже гарною. Ком- 
позиция проста і ясна, без зайвих епізодів, конфлікти між обома 
героями зазначені виразно, глубокими рисами, хоч і не підведені 
крикливими фарбами, характери змальовані живо і вірно і хоча 
ціла поема властиво має симболїчне значінє, то про те її герої 
ніде і нічим не подібні до мертвих абстрактів і симболїв, а жи- 
ють повним, індівідуальним житєм. Се великий трнумф таланту 
Лесі Українки; її твір є наскрізь ідейний, а про те не є тенден- 
цийний.

Ще одну важну прикмету свойого таланту виявила наша ав
торка в тій поемі — гумор. Справедливо сказано, що гумор — 
невідлучна прикмета кождого правдивого таланту. У Лесі Укра
їнки доси ми майже не завважували гумору; тілько часом в її 
поезиї проблискувало щось легесеньке, наче ледво замітний усьміх 
на заплаканім лиці. „Давня казка“ вся, від початку до кінцяі
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держана в легкіаг, гумористичнім тонї. Се гумор наскрізь добро
душний, щирий, іцо пливе не з гамованої злости, не з зависти, 
а з глубокої любови, з ясного, спокійного погляду на житє і єго 
боротьбу. Навіть там, де сама течія оповіданя набирає кровавого 
колїру, напр. в бунтівницькій пісні поетовій, авторка вміє своїм 
гумором озолотиш ту кроваву течію, надати їй подобу наівного 
жарту. Я не сумнїваю ся, що сей гумористичний тон є головна 
основа високої стійности сеї поеми, що тілько через него авторка 
устерегла ся від того фальшивого иатосу, що так псує „Місячну 
легенду“, і здужала надати свойому оповіданю живість і принаду. 
Та коли зважити той важкій настрій, який уже тодї гнітив душу 
Лесі Українки і який виливав ся майже рівночасно в ипьших її 
віршах, то ми мусимо подякувати якійсь таємничій щасливій хви
лині, що могла викликати з під її пера отсю поему наскрізь здо
рову, погідну і повну житєвої радости.

В віршах поміщених у „Житю і Слові“ за 1897 р. особли
вим артизмом і незвичайною силою визначують ся ті, де авторка 
малює сумний і невідрадний політичний стан своєї рідної країни 
і ту безнадійну боротьбу, яку веде жмінка сьмілих, горячих душ 
з темним кольоеом. Особливо в віршах „Fiat noxrt та „Грішниця" 
змальована ся боротьба яркими колїрами. Авторка бажала-б і сама 
встати до тої боротьби, але чує свою безсильність і бажає, щоб 
хоч її слово було твердою крицею і ранило ворога. Слово ав
торки справді робить ся грімке і остре як сталь, але воно лунає 
страшною розпукою.

О горе тим, що вроджені в темниці,
ІЦо глянули на сьвіт в тюремнеє вікно.
Тюрма, се коло злої чарівниці,
Ніколи не розібєть ся воно.

І  авторка кінчить словами повними безмежного горя:

О горе нам усім! Хай гине честь, сумлїнпя,
Аби упала ся тюремная стїна!
Нехай вона впаде, і зрушене каміння 
Покриє нас і наші імена!

Перед нами виринає фіґура Самсона, обрисована колись не
вправною ще рукою нашої авторки. Як жеж без порівнаня могут- 
н.'йше і правдивійше її слово тут, де вона сама разом з сучасним
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своїм поколїнєм чує себе в ролї Самсона, але без ніяких роман
тичних прикрас, без квіток і вінків, з одною перспективою страш
ної смерти, безславної і ганебної, смерти, що нівечить не тілько 
тїло, але навіть сумлїнє і добру память у людей. Сучасні росиц- 
ські відносини нераз викликали таку розпучливу думку у поетів; 
пригадаємо хоч би віршу Некрасова на смерть ІІісарева, де він 
від правдивого новочасного героя жадав резиґнациї навіть з осо
бистої чести:

Тотъ герой, кто и честь свою губитъ,
Когда жертва спасаетъ людей.

На лихо ся думка дуже небезпечна і двосїчна; жертва з осо
бистої чесги і з сумлїня звичайно ніколи не ратує нікого, і су
проти сего Некрасовського поклику і єго практичного переводже- 
ня на користь свободолюбного руху в 70-тих роках підняв ся 
тверезий та непоборно ясний голос Драгоманова з покликом: 
„Чиста справа потребує чистих рук“. От тим то ми, віддаючи 
всяку можливу похвалу віршам Лесі Українки „Хвилина розпачу" 
за їх силу, красоту і поетичність мусимо застерегти ся против їх 
практичної фільозофії. Сама авторка очевидно також добре розу
міє їх практичну неможливість, коли дала їм власне такий титул, 
що наперед характеризує їх як хвилевий вибух важкого болю 
і зневіри.

Із поезий Лесі поміщених у „Вістнику“ найкраща і найбільш 
характерна — ’ Мрія“, чудове оповідане, на пів спомин а на пів 
цоклик д:0 важкого бою з різким, мужнім ироклятєм на кінц і:

Будь проклята кров ледача 
Не за чесний стяг пролита!

Ще раз повторяю : читаючи мягкі та рознервовані, або хо
лодно резонерські писаня сучасних молодих Українців мужчин 
і порівнюючи їх з т и м и бадьорими, сильними та сьмілими, а при 
тім такими простими, такими щирими словами Лесі Українки, ми
моволі думаєш, що ся хора, слабосила дївчииа — трохи чи не 
одинокий мужчина на всю новочасну соборну Україну.

Але про те вона дївчииа, у неї є мягке жіноче серце і ми 
пізнаємо у-нерве єго несьмілі пориви з двох віршів, поміщених 
у Вістнику. Оба ті вірші мають ориєнтальну закраску : „Східна 
мельодия“ і „Жидівська мельодия“, та в обох видно за туманом 
туги і резиі'нациї безмірно ніжне, щире чутє а при тім таке бо-
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гацтво кольориту, якого не повстидав ся-б і справді ориєнталь- 
ииґі поет.

Ми перебрали всі важнїйші поетичні твори Лесі Українки. 
Ми не покривали хиб її перших проб, судили їх остро міркуючи, 
що авторка такої міри, як вона, не потребує поблажливості!. Для 
пізиїйших творів ми маємо найповнїйше признане і подив. Україна, 
на наш погляд, нииї не має поета, щоб міг силою і ріжносторон- 
ністго свого таланту зрівняти ся з Лесею Українкою.

Ми навмисно лишили на боцї її прозові проби „Така її 
доля", „Біда навчить", „Жаль" і її переклади з Гайне і Віктора 
Гюі'о. Не в новелях її сила, а переклади, хоч деякі й дуже 
вдатні, не додадуть сьвіжих листків до її лаврового вінка. ї ї  та
лант —  лїричний, але не вузько субєктнвний; їй удають ся й 
еітічиі і драматичні форми, але тілько тоді, коли вони являють ся 
тілько формами її могутньої лірики. Чиста епіка і чиста драма не 
входить, як нам здаєть ся, у обсяг її таланту.

III.

Я бажав би закінчити свою критичну студийку кількома за
гальними увагами. Я не сумиїваю ся, що у нас знайдуть ся люд- 
II,ї, котрі прочитавши мої уваги і прочитавши ті вірші, які я 
ставлю ііайвисше в поетичнім скарбі Лесі Українки, скажуть : „Е, 
знаємо! Йому подобаєть ся все тенденцнйне та публіцистичне, але 
се ще зовсім не промовляє за поетичною вартістю тих творів". 
Розумієть ся, сфера думок і естетичних уподобань є реиублїка без 
жандармів і без діктатора. Я також не жандарм і не діктатор 
і накидати нікому думок і уподобань не хочу, але про те вважаю 
себе в праві і в обовязку висловлювати свої власні думки і упо- 
добаня і боронити їх з таким запалом і з таким розумінєм, на яке 
мене стане.

Я вже сказав і повторяю ще раз: найкращі писаня Лесї 
Українки ідейні, але зовсім не тенденцийні. Яка тут ріжниця? 
Така як між індукциєю і дедукциєю в льогіцї, як між сиитезою 
і аиалїзою в хемії. Поетичний твір я називаю ідейним тодї, коли 
в єго оснбві лежить якийсь живий образ, факт, вражінє, чутє ав
тора. Вглубляючи ся фантазиєю в той образ автор обрисовує, 
осьвітлює його з ріжиих боків і силкуєть ся способами, які дає
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йому поетична техніка, викликати його по змозї в такій самій 
формі, в такій самій силі, в такім самім кольоритї в душі читача. 
Вглубляючи ся фантазиею в той образ автор силкуєть ся скон
центрувати його, віднайти, відчути єго суть, єго значінє, его зая
вок з цілістю житя, тоб то виключити з него все припадкове, 
а піднести те, що в пїм є типове, ідейне. Розумієть ся, що й єго 
поетичний малюнок буде мати метою передати читачеви власне 
сей глубший, ідейний иідклад даного живого образа. Поетична 
техніка, оперта на законах псіхольоґічної нерцепциї і ассоцияциї 
говорить нам, що се найкраще осягаєть ся найпростійшими спосо
бами, комбінаціями конкретних образів, але так упорядкованими, 
щоб вони мов з нехотя торкали найтайнїйші струни нашої душі, 
щоб відкривали нам широкі горізонти чутя і житєвих відносин. 
Без тої, що так скажу, долішньої гармонії поет може змалювати 
дуже гарні і илястичні образки, але вони в нашій душі ие ли
шать глубшого слїду, прогомонять мов припадково зачуті, хоч не- 
раз і дотепно скомпоновані анекдоти Про такі твори ми кажемо: 
вони лишають нас холодиими. Тілько той поет годен звати ся 
правдивим поетом, хто малюючи нам конкретні і яркі образи рів
ночасно вміє торкати ті таємні струни нашої душі, що оживають 
ся тілько в хвилї нашого власного, безпосередного щастя або горя. 
Він має ключ до скарбниці наших найглубших зворушень, він роз
буджує в нашій душі такі сили і такі пориви, що без него може 
й до віку дрімали би иа дні або піднялись би тілько в якихсь 
надзвичайних хвилях. Він збогачує нашу душу зворушеними мо- 
гутними, а при тім чистими від примітки буденщини, припадково- 
сти і еі'оїзму, робить нас горожанами висшого, ідейного сьвіта. Се 
й є ідейність єго творів. Вона не є ніякою штучною приміткою, 
її не можна „вложити до твору “, вона є те, що Нїзіцї називають 
immanent, є випливом такого а не иньшого способу думапя, ба- 
ченя і почуваня автора, випливом і манїфестациєю єго душі, обра
зом єго іидівідуальности. Розумієть ся в такім разї, що коли ін- 
дівідуальність поета невироблена, невисока, безхарактерна і не
гармонійна, то й єго иоезия навіть при великім таланті' пе підій
ме гь ся високо, не порушить нашої душі.

Тенденцийна поезия виходить З ИІІЬІНОЇ основи і доходить до 
иньшої цїли. Тенденцийний поет виходить ВІД ЯКОЇСЬ чи то соци- 
яльної чи політичної, чи загалом теоретичної тези, котру йому хо- 
четь ся висловити, розширити між людьми. Замісць розумових ар
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і'ументів він підбирає для неї якісь поетичні образи, немов ілю
страцій до друкованого тексту. Ілюстрації можуть собі бути дуже 
гарні, але вони є в книжцї не самі для себе, а тілько для ноя- 
сненя тексту. Тендеицийний поет може бути знаменитим віртоузом 
поетичної техніки, та про те єго твір блищить, а не гріє, зна
чить, не осягає того, що повинна осягти правдива поезия. Та вій 
звичайно не осягає й того, що хотів автор, бо для пропаганди єго 
тези треба було доказів, вияспеиь, а поетична форма не може за
ступити їх. Чим більше таланту потрачено на такий твір, тим 
гірше, бо читачеве серце лишило ся холодне, а єго розум в най
ліпшім разі збаламучено замість дійсного проясненя.

Може се декому видасть ся нарадоксом, коли скажу, що 
многі з новочасних поетів, котрі силкують ся бути безідейними, 
щоби, мовляв, служити иггуцї для самої штуки, красоті* для кра
соти, без відома понадають у тенденцийність. Не маючи або не 
хотячії мати ніяких живих людських інтересів, бажаючи буцім то 
стояти по за буденною боротьбою верстов, змагань і ідеалів, на 
вершинах чистої краси, вони закривають тим перед очима публїки 
або своє нерозумінє житя, або свій цинїчний індіферентизм. І  щож 
дають їй за те? В найліпшім разі* безцільну гру слів і форм, ко- 
льористичні контрасти, барвисті декорациї, за котрими нема ні
чого живого і реального. А се також тенденция, що минаєть ся 
з метою ноезиї. Поетична красота, се не є сама красота поетич
ної форми, анї нагромаджене якихсь ніби то естетичних і гарних 
образів, анї комбінацій! гучних слів. Усї ті складники тілько тоді* 
творять дійсну красоту, коли являють ся частями висшої цїлости
—  духової красоти, ідейної гармонії. А тут, як і на кождім полї 
людської творчости, головним, рішучим моментом є власне та душа, 
індівідуальність, чуте поета. Не даром кличе Ґете до всіх отсих 
поетів чи радше віртуозів поетичної форми:

Wenn ihr’s nicht ftihlt, ihr werdet’s nicht erjagen.

Др. Іван Франко.
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