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12. ДОДАТКИ 

Додаток 1 
 

Григораш А. 
Літературні цитати і ремінісценції 
 на газетних шпальтах 90-х років  

// Урок української. – 2001. – № 2. – С. 18-22. 
(скорочено) 

Цитування тих чи інших класичних творів світової літератури на 
шпальтах сучасної преси – дуже поширене явище, причому 
цитування може бути як безпосереднім, так і опосередкованим. 
Безпосередньо використана відома літературна цитата, як правило, 
перш за все підтверджує основну думку журналіста: “…Промчав рік 
коня серед цього жахливого багатоголосся, але віз, який він тягнув, 
виявився порожнім. Тепер надія на білу козу: може, вона вивезе… 
тільки б не налякати цю досить тендітну тварину нашим добре 
тренованим голосом. То, може, варто прислухатися до давно казаних 
мудрих слів мудрих людей? Наприклад, нам усім – до Льва Толстого: 
“Більше за всіх говорить той, кому нічого сказати”. А високим 
державним діячам – до Піфагора: “Роби велике, не обіцяючи 
великого”. (“Київський вісник”, 09.01.1991). При безпосередньому 
цитуванні обов’язково вказується автор літературної цитати, а сама 
цитата, як правило, береться в лапки. 

Опосередковане цитування є вільним переказом тієї чи іншої 
загальновідомої цитати при повній відсутності посилань на автора, 
лапок та інших аксесуарів звичайного цитування, іноді достатньо 
імені головного героя відомого класичного твору, щоб упізнати і його 
авторів, і його назву: “А хіба не можемо ми, громадяни однієї з 
найбільших суверенних держав, допустити такої ганьби, щоб наші 
всенародно любимі депутати разом із спікером у підземних переходах 
з простягнутою рукою, наче Кіса Вороб’янінов, жебрали 
(зрозуміло, між парламентськими засіданнями) на прохарчування. 
Ніколи в світі” (“Демократична Україна”, 30.08.1994; звичайно, Кіса 
Вороб’янінов – герой роману І.Ільфа та Є.Петрова “Дванадцять 
стільців”). Такі літературні ремінісценції використовуються 
найчастіше, як порівняння, що входять у загальну характеристику 
героя газетного матеріалу або ситуації, що привернула увагу 
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 журналіста… 
Літературна ремінісценція, крім функції порівняння, може 

виконувати і композиційну, або конструктивну, функцію. Наприклад, 
стаття Євгена Сверстюка “Що таке європейський контекст (полеміка 
з автором, що заблукав біля коріння християнства)” починається 
літературною ремінісценцією, тобто вільним переказом відомої 
цитати, який включає в себе і автора, і опосередковано назву твору, і 
ім’я головного героя, виражає головну ідею автора газетного 
матеріалу: “Кажуть, що багатий господар того дому схожий на 
мольєрівського міщанина Журдена, здивованого відкриттям, що 
він увесь вік говорить прозою. Але в нього ще є вчитель, який 
нагадує, що та проза наскрізь перейнята духом і буквою 
християнської культури, яка викристалізувала загальнолюдські 
цінності” (“Літературна Україна”, 20.06.91). Закінчується стаття тією 
ж самою ремінісценцією, яка підтверджує основну думку автора, що 
він виклав її на початку газетного матеріалу: “…Адже за такого 
розуміння християнства, як у наведеній цитаті, його не можна ні 
зрозуміти, ні прийняти. А за ним же – наша тисячолітня історія, наша 
мова – ота сама проза, про яку не знав мольєрівський Журден”… 

Таку ж композиційну функцію літературні цитати можуть 
виконувати і в тих випадках, коли вони використовуються у назвах 
газетних статей: “Я вже висловлював міркування з цього приводу в 
статті “Доки травичка підросте, конячка з голоду 
помре” (“Демократична Україна”, 22 жовтня 1993 року), присвяченій 
проблемам соціального захисту слабозахищених верств населення 
України…” (“Демократична Україна”, 05.07.1994) …Заголовок, поданий 
у цьому контексті, є цитатою з трагедії В.Шекспіра “Король Лір”… 

Літературні цитати та ремінісценції, що їх використовують як 
назви газетних матеріалів, запозичені з відомих класичних та 
сучасних творів російських авторів, звичайно з’являються на 
шпальтах українських газет українською мовою: “Чого шукаємо в 
краях далеких” (“Робітнича газета”, 11.03.1993; літературна 
ремінісценція поетичного рядка з вірша “Парус” М.Ю.Лєрмонтова: 
“Что ищет он в краю далеком?)… 

На основі відомого афоризму може виникнути “авторський варіант”, 
що має підтвердити думку автора газетного матеріалу. Як правило, таке 
новоутворення додає контекстові іронічного забарвлення саме завдяки 
несподіваності свого виникнення, зокрема лексичного: “Хоча, проводячи 
розумну митну політику, держава, що інертно спостерігає крізь пальці, 
як перекочуються, наче ртуть, з однієї країни в іншу товари і гроші, 
могла б за цей рахунок підлатати хоч трохи свій бюджет. Адже ніщо так 



107 

 дорого не обходиться їй, як дешева митниця” (“Україна молода”, 
10.11.1992). Для того, щоб оцінити всю іронію новоутворення, 
порівняємо його з оригінальним висловлюванням Мігеля де 
Сервантеса: “Ніщо не обходиться нам так дешево і не цінується 
так дорого, як ввічливість”… 

Ще один популярний засіб індивідуально-авторської інтерпретації 
літературних цитат – коли вони використовуються в контексті 
одночасно і як стійкий словесний комплекс (власне цитата), і як 
вільне сполучення слів: “Скільки років Булгаков був гнаний 
посмертно… Що хотілося б побачити в музеї? Речі, які знали дотик 
його рук, погляд його очей, документи, які позначилися на його долі, 
рукописи, які не горять…” (“Київський вісник”, 29.01.1991)… 

Крилаті вислови відрізняються від інших типів фразеологізмів 
насамперед своїм літературним походженням. Вони невіддільні від 
літературних творів та історичних першоджерел як своїм 
походженням, так і своєю образністю… 

Так, дуже популярним на шпальтах сучасних українських газет є 
загальновідомий вираз, що вживається у літературних мовах світу 
протягом багатьох століть: розділяй і володарюй (лат. Divide et 
impera)… Великий німецький поет Г.Гейне в листі з Парижа 12 січня 
1848 року називає автором цього крилатого вислову відомого 
полководця і дипломата македонського царя Філіпа, який жив 
близько 382-336 рр. до нашої ери, батька Олександра Македонського. 

Широко вживається у літературних мовах світу крилатий вислів 
буря у склянці води зі значенням “галас, що не вартий уваги”. Цього 
образного вислову вперше вжив видатний просвітитель і письменник 
Шарль-Луї Монтеск’є (1689-1755 рр.). Але схожі вирази вживалися і 
раніше: робити бурю в ополонику (автор давньоримський філософ, 
оратор і письменник Цицерон (106-43 рр. до н.е.), буря в горщику 
(давньогрецький письменник Афіній, ІІ-ІІІ століття нашої ери)… 

Добре відомий крилатий вислів троянський кінь знайшов своє 
втілення у кращих зразках світової літератури, зокрема в поемі 
Гомера “Іліада”, у якій майстерно поєднано історичну правду з 
народними переказами та давньогрецькими міфами… 

Ще один “міфологічний” крилатий вираз, який ми знаємо завдяки 
“Іліаді” Гомера – яблуко розбрату (варіанти: яблуко незгоди, 
яблуко чвар). У мові багатьох народів світу цей вислів означає 
“причину суперечок, предмет незгоди, чвар чи ворожнечі”… 

Образний вислів каліф на годину вживається у багатьох сучасних 
мовах світу. Вперше натрапляємо на нього у назві арабської казки 
“Сон наяву, або Каліф на годину”, що входить до всесвітньо відомої 
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 збірки давніх народних казок арабського сходу “Тисяча і одна ніч”. 
Каліф – титул духовного глави мусульман, що тримає в своїх руках 
світську і духовну владу в державах, що їх утворили араби після 
смерті пророка Мухаммеда… Означає цей вислів “людину, що 
тимчасово наділена повнотою влади або захопила її на короткий 
час”… 

Значення крилатого вислову розрубати гордіїв вузол – “сміливо і 
рішуче розв’язати складне, дуже заплутане питання”. Виникнення 
його пов’язане з античною міфологією. Давньогрецька легенда, яку 
згадує у своїх творах видатний письменник-мораліст та історик 
Плутарх (46-126 рр.) розповідає, що у фрігійців, які населяли західну 
половину Малої Азії ще до нашої ери, першим царем був простий 
селянин. Це сталося тому, що оракул порадив фрігійцям обрати за 
царя першого, хто зустрінеться їм з возом біля храму Зевса. Щастя 
випало на долю хлібороба Гордія, що мав тільки двох волів. 
Зворушений несподіваним щастям, Горгій поставив на пам’ять про 
цю велику подію в його житті свій віз у Зевсовому храмі, 
прив’язавши ярмо до війя надзвичайно заплутаним вузлом, якого 
ніхто не міг розв’язати. Згідно з іншим пророцтвом оракула той, хто 
розв’яже Гордіїв вузол, стане володарем усієї Азії. Дізнавшись про це 
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Додаток 2 

Назва тропа Визначення 
Мета΄фора Переносне вживання слова або виразу на 

основі аналогії, схожості або порівняння за 
якоюсь ознакою. У перекладі з грецької – перене-
сення. Троп, особливість якого в тім, що ознака, 
за якою порівнюються два предмети, не 
називається: начинка висловлювання, карма сесії 

Катахре΄за 
(гр. katachresis) 

Це самостійний різновид метафори, 
визначався або як стерта метафора, або як 
незвична метафора, нагромадження: “Зуб часу, 
що осушив вже стільки сліз, виростить траву 
забуття і над цією раною!” 

Синестезі΄я 
(гр. synaisthesis) 

Метафоричний троп, який впливає на кілька 
каналів сприйняття одночасно – зір і слух, 
наприклад: несмачний на вигляд 

Алего΄рія 
(гр. allegoria) 

Троп, що полягає у втіленні абстрактного 
поняття в конкретному художньому образі, 
найбільш послідовно переводить думку в 
малюнок: голгофа влади, митрофани вищих 
навчальних закладів 

Прозопопе΄я 
(гр. 

prosopopoiia) 

Персоніфікація, різновид алегорії: гумор 
дихає в кожному рядку 

Метоні΄мія 
  

Перенесення назви одного поняття на інше на 
основі асоціації суміжності, тобто на підставі 
близьких і легко зрозумілих відношень, в яких 
перебувають між собою дані поняття: погодити-
ся із книгою, читати Шевченка 

Сине΄кдоха 
(гр. synecdoche) 

Представлення цілого як частини цілого й 
навпаки: заробляти на хліб, шкідливо для 
організму; Київ відповів Вашингтону 

Антонома΄зія 
(гр. antonomasia) 

Вживання відомого власного імені як 
загальної назви з рисами носія цього імені: Час 
від часу він просто Цицерон! “Коротше, 
Скліфасовський!”; Він здавався справжнім 
Гераклом 

Епі΄тет 
(гр. epitethon) 

Художнє означення: гнучка теорія, 
божественна вечірка, безголовий директор 

Тропи і фігури 
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 Оксюморо΄н 
(гр. oxymoron) 

Поєднання протилежних за змістом понять, 
які разом дають нове уявлення: усім відомі 
новини, відкриття закриття виставки, 
наявність відсутності грошей 

Антите΄за 
(гр. antithesis) 

Підкреслене зіставлення двох протилежних, 
але пов’язаних між собою думок, понять, образів 
для посилення враження, протиставлення: краще 
бути здоровим і багатим, ніж хворим і бідним; 
наша, а красуня; праворуч підеш – коня втра-
тиш, ліворуч підеш – сам загинеш 

Емфа΄за 
(гр. emfasis) 

Інтонаційне виділення фрагменту мовлення 
або троп, що передбачає різке звуження значення 
слова: будь людиною (замість: будь другом); та 
ти хворий (замість: ти божевільний) 

Града΄ція-
клі΄макс 

Розташування слів або висловів за мірою 
наростання їх семантичних та емоційно-
експресивних якостей: на жаль, є й така 
прогресія: сигарета, хвороба, смерть; спочатку 
стають мером, потім мільйонером, потім 
в’язнем; він почав непокоїтися, хвилюватися, 
потім розгнівався і, нарешті, вибухнув гнівом. 

Града΄ція-
антиклі΄макс 

Послідовне звуження поняття: мафіозі вия-
вився не бандитом, а хлопчиком із важким ди-
тинством; і ніяка це не дискусія, а так… балач-
ки, базікання 

Антанакла΄сис 
(гр. antanaklasis) 

Гра слів, побудована на омонімії слів, значен-
ня яких далеке одне від одного: з вікна дуло, 
Штірліц зачинив вікно – дуло щезло. 

Амфібо΄лія 
(гр. amphibolia) 

Гра слів, побудована на багатозначності 
одного й того ж слова: країна не пережила 
революції (у країні не було революції чи вона 
загинула внаслідок революції?); П’єрові Кардену 
подобається клітина; напис на одній з дверей 
КДБ: “Стукати!” 

Зе΄вгма 
(гр. zeugnynai) 

Вживання поряд слів, які за значенням не 
можуть утворювати синонімічного ряду: 
закрийте рот і вікно; тут завжди можна 
отримати чашку кави й у пику; дякую за 
привітання з Днем перемоги та шкарпетки 
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 Каламбу΄р Гра слів, що ґрунтується на поверхневих зна-
ченнях слів: вона в чоловічому туалеті, тобто в 
брюках і піджаку; відвести душу на вокзал 

Тавтоло΄гія Повтор слів, вживання близьких синонімів: 
весела і кумедна ситуація; справжня й істинна 
свобода 

Плеона΄зм 
(гр. pleonazein) 

Троп, близький до тавтології. Це характери-
стика предмета, назва якого вже сама по собі 
містить характеристику: прекрасна врода, повний 
порядок 

Астеї΄зм 
(гр. Asteismos) 

Комплімент, найчастіше собі, зроблений з 
точністю до навпаки: це моя собача справа; 
тільки такий ідіот, як я... 

Парале΄псис 
(гр. paraleipsis) 

Коли повідомляють те, що начебто хотіли 
приховати: не варто зайвий раз підкреслювати, 
що зайвий раз підкреслюють лише зануди; я 
ніколи не вживаю – і, очевидно, зараз не скажу! – 
слово “задум”; ми не будемо говорити про те, 
що Ви ще й прогульник… 

Гіпе΄рбола 
(гр. Hyperbole) 

Перебільшення: він залишився голим після 
сплати боргів; в країні криза, якої ще не знала 
історія; на його зарплату можна Америку купи-
ти, ще й на морозиво лишиться 

Літо΄та або 
мейо’зис 

  

Переменшення: на роботу в Москві вже дав-
но ніхто не ходить: заробляють орендою квар-
тир; менше, ніж нічого 

Перифра΄з 
(гр. perifrasis) 

Коли поняття представляється через кілька 
понять, тобто не називається, а описується: 
вчорашні біженці набивають діряві кишені 
грошима; хірургічне втручання (операція) 

Алю΄зія 
лат. allusio 

Натяк: сицилійська мафія спочатку не 
виходила за межі Сицилії; конкурс краси в часи 
Паріса закінчився Троянською війною; її підказка 
стала моєю ниткою Аріадни 

Евфемі΄зм Слово або вираз, який уживають замість 
грубого, лайливого, тобто пом’якшення 
висловлювання: кабінет задумливості (туалет); 
найкраща половина (про дружину;) він 
розуміється на цьому, як одна тварина на 
апельсинах (замість свиня) 
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 Дисфемі΄зм Заміна  нейтрального  слова  більш 
фамільярним, вульгарним чи навіть грубим, 
непристойним: вони стирили усі наші гроші 

Ана΄фора Єдинопочаток (синтаксична, словесна, звукова): 
Такої дивної отрути 
Я ще ніколи не пила. 
Такої чистої печалі, 
Такої спраглої жаги, 
Такого зойку у мовчанні, 
Такого сяйва навкруги. 

(Л.Костенко) 
Аноміна΄ція Створення нового слова поєднанням двох вже 

наявних у мові: Перекурня (перекурити + перу-
карня) 

Парадо΄кс Два судження, які суперечать одне одному на 
перший погляд, але виявляють глибинний зміст: 
Розумні вчаться на чужих помилках, а дурні – на 
своїх. Виходить, розумні вчаться у дурнів? 

Ремінісце΄нція Відгомін добре відомого тексту в іншому 
тексті: Ось і згадали ми його незлим тихим 
словом 

Полісендито΄н Багаторазовий повтор сполучників: І бачив її, 
і хотів поговорити, і боявся цієї розмови… 

Ритори΄чне  
пита΄ння 

Запитання, відповідь на яке здається усім 
очевидною, проте оратор пропонує свою, 
несподівану відповідь: Чи хочете ви знати 
правду? Ні, ви її боїтеся! 

Сарка΄зм Зла, в’їдлива усмішка, їдка іронія: Що пізніше 
приїжджає швидка, то точнішим є діагноз 

Іро΄нія “Прихована насмішка”. Механізм дії тропу 
греки описували так: говорячи “ні”, ти розумієш 
“так”, і навпаки: Гітлер завжди відзначався 
чуйністю до людей 
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Додаток 3 

 
Андрій М. Окара 

На захист російської мови 
// Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 134. – С. 1-11. 

(скорочено) 
Здається, ніде у світі не знущаються так над російською мовою, як у 

Полтаві. Хіба що у Кременчуці, Миргороді та Лубнах. Правда, у 
Харкові, Києві, Дніпропетровську, Луганську чи Одесі російська мова 
не набагато краща і також дуже далека від справжньої російської – мови 
Пушкіна, Толстого, Єсеніна та Андрія Платонова. Виявилося, що 
русифікація українців, яка мала місце протягом кількох останніх 
століть, дорого обійшлася перш за все самій російській мові. 

Але якщо у Полтаві та в Україні взагалі російська деградує, то 
українська – просто зникає (особливо з розмовної практики): через не 
дуже великий час від неї можуть залишитися самі спомини та томи 
літературної спадщини, яку ніхто не буде читати. Її носіями зараз є 
переважно люди старшого віку, які, зрозуміло, не вічні, а також 
“професійні українці”, гуманітарна інтелігенція – вчителі, викладачі, 
письменники, журналісти, музейники, політичні активісти, останнім 
часом ще й представники влади. 

Стан як російської, так і української мов на Східній Україні – це два 
різних образи смерті: українська – вмираюча (дійшло до того, що вона 
вироджується вже навіть в селі!), російська – мертва. Але мертва не в 
тому розумінні, що вона скоро зникне, а в тому, що не має органічного 
життя та органічного середовища існування, не має коріння в 
природному мовленні, не має народних діалектів… 

Тому й сучасний стан української мови в Східній Україні хвилює та 
непокоє, а стан російської – дратує. М’яка вимова, нестерпне для 
російського вуха “гекання”, відсутність редукції ненаголошених 
голосних, притаманні усім без винятку мешканцям України, додають в 
їхніх вустах українській мові чарівності та мелодійності, а російській – 
неохайності та жлобського відтінку… 

Сучасна культурна ситуація Сходу та Півдня України напрочуд 
точно ілюструє роздуми іспанського філософа Хосе Ортеги-і-Гассета, 
автора “Навали мас”, про масове суспільство: людський дух 
вироджується, та безлика маса панує над творчим началом, над духовно 
розвинутою особистістю (що сьогодні бачимо на прикладі маскультури 
та політичної свідомості). Тож “украинский русский” – це ніяк не 
“великий и могучий”, а убоге арго південно- та східноукраїнських 
технополісів – воно панує над українською, яка давно вже має ознаки 
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 елітарної мови. Як то не дивно, але саме російська мова зараз є носієм 
цінностей так званого Нового Світового Ладу – космополітичних 
настроїв, відповідного спрямування культури, уявлень про 
онтологічну однорідність людства та земної поверхні. Саме російська 
виконує в українському суспільстві роль англійської в 
неанглосаксонському світі… 

…Мовне розмежування на Східній Україні проходить зараз перш 
за все між поколіннями. “Розрив часів”, втрата українською мовою 
нових поколінь українців відбулися десь наприкінці 1960-х – на 
початку 1970-х років… У сучасної молоді знання української мови 
найчастіше обмежується українськими жартами, простеньким 
віршиком зі шкільних часів, парою цитат з пісень Ірини Білик чи 
“Vоплів Vідоплясова” та бурлескно-травестійними анекдотами про 
“хахла”. І якщо раніше, у 1970-1980-х, міська полтавська молодь 
розмовляти українською здебільшого соромилася, то тепер – 
найчастіше просто не вміє. Українська для цієї молоді має статус 
“другої рідної”, бо йдеться саме про пасивне володіння нею… 

“Ковбасні” потреби можна без проблем задовольнити й 
російською мовою, “кока-кольні” – англійською. Українська, 
принаймні на сьогодні, – це для духу. 
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Додаток 4 

 
Війна статей 

“Прийнято вважати, що набір приказок у якогось народу є 
мірилом його ментальності та й мудрості. Отож я вирішив проглянути 
збірку М.Номиса “Приказки, прислів’я і таке інше”, видану в           
С.-Петербурзі 1864 року, з огляду на те, як там відбито війну статей. 
Є там приклади позитивного співжиття, але знову-таки небагато, 
більше негативного. Таїна з’єднання у шлюбі часом подається тут як 
Божа акція, але не раз і як чортівська: 

“Чорт сім пар постолів стоптав, поки їх докупи зібрав”. 
“Зібрав Бог пару – Карпа та Хвеську”.  
“Перша жінка мужові від Бога, друга – од людей, а третя – від чорта”. 
“Смерть та жона од Бога призначена”.  
“І так багато всякого лиха, а Бог ще й жінок наплодив”. 
“Де ти була, а я зріс, а нас чорт докупи зніс”. 
Жінка подається як чортове поріддя, але зчаста й нечистого 

перевершує: 
“Біда бабу породила, а біду чортова мати”.  
“У старої яхидної баби десять чортів сидить та ще й на дванадцять 

сідала гуляють”. 
“З бабою і дідько справу програв”. 
“Де чорт не зможе, туди бабу пошле”. 
“Баба і чорт – то собі рідня”.  
“Бабу і чорт не змудрує”. 
За чоловічою мораллю, жінку, звичайно, треба бити, щоб був лад у 

хаті, але й вона віддає тим-таки: маємо тут прямий відгук війни статей: 
“Шафрану не перетреш, а жінку не перепреш”. 
“Жінка й кам’яну гору пересіче”.  
“Отоді жінка буде старша, як сорока побіліє”. 
“Як баба била, то й на той світ не встанеш”.  
“Горе дворові, де корова розказ волові”. 
“Горе тобі, воле, коли тебе корова коле”. 
“Била жінка чоловіка та ще й пішла позивати”.  
“Не одна жінка мужа змурувала”.  
“Люби як душу, а труси як грушу”. 
“Серцем люби, а руками тряси”. 
“Коли жінку почав бить, то й будеш бить, а не начинав, то й не 

начинай”. 
“Цить, моя мила, щоб ти воза не побила”. 
“Як чоловік жінки не б’є, то вона, як колода, гниє”.  
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 “Ліпше залізо у воді варити, ніж псую личину, злу жінку, учити”. 
“Діжі не перемісити, а жінки не перебити”. 
“Ой добрії люди, будьте, другую жінку здобудьте, ся як ворог за-

родилась”. 
Жінка чоловіка дурить, ніколи не буває з ним щира: 
“Треба добре калатати, щоб бабу ошукати”. 
“Жінці всієї правди не одкривай”. 
“Не кажи жінці правди”. 
“То не жінка, як сім раз на день не обманить чоловіка”. 
“Добра жінка дванадцять раз на день одурить, а як яка, то й без 

числа”. 
Валерій Шевчук. “Закон зла” 
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Додаток 5 

 
Леся Українка. “Оргія”: матеріали слідства 

Масенко Л.Т.  
У Вавилонському полоні: 

 Теми нац. та соц. неволі у драматургії Лесі Українки.  
− К.: Соняшник, 2002. – 152 с. 

(Уривки) 
Тема національної неволі 
Драматичні події в домі Мецената у фіналі драми виводять на 

перший план мотив розтлінного впливу національного рабства на 
колективну мораль поневоленого люду, тему руйнації звичаєвих, 
світоглядних підвалин буття в умовах неволі. Для розкриття 
зазначеного ідейно-художнього смислу твору багато важить не тільки 
тематично-образний, а й мотивно-стильовий рівень тексту, зокрема 
семантичний розвиток ключового слова, внесеного у заголовок, − 
оргія. 

Характерно, що вже на початку драми, у жартівливих словах 
Антеєвої сестри Евфрозини з приводу обіду в їхньому домі виникає 
протиставлення правдивої оргії оргіям у домі Мецената: 

 …бо в нас сьогодні оргія правдива: 
купили риби, а якраз нам тітка 
дала вина і пару голуб’яток. 
Як я ще напечу медяників, 
то й Меценат на оргію позаздрить!  
Мотив правдивої, святої оргії в опозиції до розтлінної оргії знов 

повторюється в першій дії у словах Антея, звернених до Неріси: 
Моя кохана! Скарбе мій! Не дам, 
не дам тебе юрбі тій безсоромній! 
Не підеш ти на оргії до неї, –  
вона не тямить, що то є правдива 
святая оргія, встанова Божа! (VI, 177). 
Антей оповідає Нерісі, що таке справжня оргія. Він згадує, як ще 

підлітком брав участь у оргіях, які справляла в Корінфі гетерія 
співців, “таємна, звісно, бо всяке ж товариство є злочин, на римську 
думку”. Антей говорить про натхненні співи, про атмосферу 
спільного духовного піднесення, яка панувала на цих таємних зборах. 
Мова йде, безперечно, про таємне святкування давнього культового 
обряду на честь Вакха. Саме як назва культу, без будь-якого 
негативного відтінку у значенні, вживалося це слово в давньогрецькій 
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 мові, тому Антей і називає таку оргію правдивою, святою. Якби 
Антеєва дружина хоч раз мала можливість взяти в ній участь, він був 
би щасливий (“Ти б у танку зайшлася, як менада”). 

Але римляни заборонили грекам справляти їхні обряди, і Неріса 
знає тільки римські оргії. Ще малою дитиною вона відвідувала їх 
разом з матір’ю, рабинею-танцівницею, яка розважала на оргіях 
гостей. Неріса із захопленням розказує чоловікові, як їй було весело, 
як її частували і пестили гості, як кидали їм з матір’ю квіти. На 
зауваження Антея “А в тих квітах ховався невидимий холодний гад 
розпусти і зневаги” вона відповідає: “Кажу ж тобі, що я того не 
знала!” 

Цей діалог Антея з Нерісою важливий для розкриття смислового 
протиставлення грецької і римської оргій. Римські завойовники, 
нездатні проникнути в глибинну сутність сформованого в надрах 
чужої культури обряду, поверхово сприйняли вакхічні співи й танці, 
присвячені пробудженим силам землі, як дійства, призначені для 
розпалення сексуальної хіті. Запозичивши з чужої культури тільки 
зовнішню оболонку обрядового культу, розірвавши зв’язок слова з 
його органічною понятійною сутністю, вони розтлили і слово, і 
дійство, перетворивши оргію на розпусний бенкет. 

Діалог має важливе значення і для характеристики Неріси і 
мотивації її ганебної поведінки у фінальній сцені. Неріса 
сформувалась в атмосфері оргій завойовника, які перетворили жриць 
Вакха на рабинь-наложниць. Безчестя і рабська приниженість стали 
для неї звичними. Вона не цінує свободу і гідність, які повернув їй 
Антей, викупивши з рабства. Тому з такою легкістю у звичній для неї 
атмосфері римського розпусного бенкету зраджує чоловіка і виявляє 
готовність продатися римським вельможам. 

У фінальній сцені ключова опозиція драми увиразнюється і 
набуває визначальної ідейно-художньої повноти. 

Подвійний смисл має слово оргія у відповіді Антея на 
заохочувальну репліку Мецената (“Ти уяви, що в сьому домі шлюб 
відбувається Еллади з Римом”): 

Я бачу оргію перед собою, 
То й спів пригадується не весільний, 
Скоріш вакхічний. 
У цьому зв’язку фінальний трагедійний учинок Антея слід 

тлумачити як високий акт жертовного очищення. Кров Антея змиває 
ганьбу й безчестя з його країни. Приносячи найвищу жертву в ім’я 
вірності моральному обов’язку зберігати національний дух свого 
народу, Антей рятує його від розкладу й загибелі. Своєю смертю він 
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 перемагає духовну смерть свого народу і дає йому внутрішню силу 
для майбутнього визволення. 

В образі Антея, саме ім’я якого символізує залежність творчої 
сили митця від його зв’язку зі своєю землею, знайшли найповніше 
втілення погляди Лесі Українки на роль духовної еліти в житті 
поневоленої нації… 

Мотив індивідуальної і національної зради 
В “Оргії” опозиція категорій “національна вірність” − 

“національна зрада” вирішується через зображення низки конфліктів 
головного героя, що виступає носієм мовно-культурної стійкості, з 
персонажами, які уособлюють модель колаборантської поведінки в 
різних варіаціях. 

Ефективний засіб асиміляції, що його застосовує колонізатор, − це 
заохочування “дарами й ласками” талановитих митців поневоленого 
народу віддавати свій хист на творення цінностей імперської, а не 
своєї культури. Цей мотив Леся Українка розкриває у суперечці 
Антея зі скульптором Федоном. 

Відомо, що Федон мав реальний прототип. Як зазначав Климент 
Квітка у спогадах про Лесю Українку, ґенезис “Оргії” мав 
“безпосередній зв’язок з поводженням Винниченка”. І перед тим:    
“…схвилювала Лесю підробка під російського читача в трактуванні 
українського елемента в російському романі (В.Винниченка. − Л.М.) 
“На весах жизни”… Вона мала антипатію до такої позиції в 
національній справі, яку зайняв Винниченко. Довге і болісне вагання 
було розв’язане тим, що вона написала “Оргію”, яку і послала до 
журналу (“Дзвін” − там працював Винниченко)”. 

У 1909 р. В.Винниченко, ображений критикою його творів в 
українських виданнях, вирішив перейти в російську літературу і 
почав писати російською мовою, за що одержував схвальні відгуки 
російської преси… 

Конфлікт став тим життєвим матеріалом, який письменниця 
художньо переосмислила в блискучому діалозі Антея з Феоном. У 
партії Антея Леся Українка висловила свої погляди на місію митця в 
культурі поневоленого народу і відповіла всім українським 
літераторам, які втрачали стійкість у протистоянні з імперською 
культурною експансією. Слова Антея в його суперечці з Феоном − це 
своєрідний підсумок творчого шляху письменниці, її життєве кредо, її 
“заповіт борцям за свободу”. 

Митець поневоленої нації, каже Леся Українка устами Антея, 
повинен відмовитися від природного для творчої особистості бажання 
слави і визнання. Заслуженими лаврами вінчають своїх митців вільні 
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 народи, митець уярмленого народу має забути про лаври. 
Усвідомлювати це гірко, бо він спокутує в такий спосіб не власну 
індивідуальну провину, а колективну провину батьків, які не зуміли 
вибороти національну свободу: 

Діди приймали 
вінці свої з рук матері Еллади, 
батьки дозволили зв’язать їй руки 
і тим синів позбавили вінців. 
Авжеж, Феоне, відколи безславна 
сама Еллада − елліни повинні 
жадобу слави в серці заглушити. 
Еллін має змиритися з тим, що лишається без хліба і слави, “коли 

хліб і славу здобути може тільки з римських рук”. Лірі підневільного 
народу краще німувати, ніж грати у “гучних палатах” тих, хто 
перейшов “по нас, як по містках, до храму слави всесвітньої”. 

Аморальність вчинку Федона, як перед тим Хілона, а далі Неріси, 
полягає не в тому, що вони прагнуть здобути славу в іншого народу, а 
в тому, що вони беруть її від завойовника, який зневажає і нищить 
їхню рідну культуру. Антей не може пробачити Феонові того, що він 
“ганьбив свій хист”, продав свою статую “у римський дім розпусти”, 
туди, “де зневажають все, що нам святе”. 

Підступна зрада Неріси доводить до трагічної межі конфлікт 
співця, вірного святому обов’язкові оберігати від руйнації духовні 
основи національного буття, з оточенням, котре зрадило його, 
спокусившись на обіцяні ворогом гроші й славу. 

У фінальній сцені “Оргії” з’являється уже згадуваний характерний 
для драматургії Лесі Українки символ, пов’язаний з художнім 
утіленням мотиву зради, − поцілунок, прийнятий від ворога. На 
відміну від героїні “Боярині”, котру обурює рабський звичай 
Московщини виявляти чинопочитання, цілуючи вельможного гостя в 
уста, Антеєва дружина охоче приймає поцілунок Мецената, стаючи 
перед ним на коліна, що підкреслює ганебну принизливість її 
нерівних стосунків з римськими вельможами. 

Комплекс “шлюбних” мотивів, зокрема мотив подружнього 
зв’язку, подружньої вірності і зради, що виходить на перший план у 
фіналі драми, у глибинній структурі тексту переростає в загальну 
тему національної солідарності і національної зради. Шлюб Еллади з 
Римом, про який лицемірно говорить Меценат, неможливий. Їхні 
взаємини визначає нерівність, залежність Еллади від Риму.  
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Додаток 6 

 
Цитати з українського письменства 

 
“Не дивися так привітно, 
Яблуневоцвітно. 
Стигнуть зорі, як пшениця: 
Буду я журиться.” 

Павло Тичина.  “Не дивися так привітно…”, 1918 
 
“Жінка призначена чоловікові, як смерть від Бога.” 

Ольга Кобилянська. “Земля”, 1902 
 
“Найгірша помилка – вважати неминуче за доцільне.” 

Валер’ян Підмогильний. “Місто”, 1928 
 
“Кожен з нас живе у віках, бо ми перш за все – ідеї.” 

Микола Куліш. “Патетична соната”, 1931 
 
“Любити далеку царівну куди легше, ніж ближнього.” 

Микола Шлемкевич. “Загублена українська людина”, 1954 
 
“Одержимість – це не художність. І не науковість. І навіть не 

публіцистичність. 
Одержимість – це зовсім окрема субстанція, необхідний поряд з 

іншими компонент для повноцінного духовного життя.” 
Валентин Мороз. “Серед снігів”, 1970 

 
“Є мільйон людей з вищою освітою, які все знають, але нічого не 

мають – нічого святого.” 
Валентин Мороз. “Хроніка опору”, 1970 

 
“Ми звикли традиційно ховати від себе ту правду, над якою треба 

було б найбільше подумати.” 
Євген Сверстюк. “Собор у риштованні”, 1970 

 
“Ми мусимо знову навчитися називати речі своїми іменами, щоб 

осмислити себе у світі – щоб знайти у ньому нових друзів.” 
Євген Сверстюк. “Собор у риштованні”, 1970 

 
“…Хама, самовдоволеного і розперезаного, обтяженого рабським 

комплексом зневаги до слабших і залежних, позбавленого моральних 
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 обов’язків, – не дай, Боже, наділити його силою, правами і владою 
пана.” 

Євген Сверстюк. “Собор у риштованні”, 1970 
 
“Коли не видно ясних доріг і сонячних плаїв, безсумнівною є 

найважча – дорога шляхетна.” 
Євген Сверстюк. “Собор у риштованні”, 1970 

 
“Народ, покинутий на злидні, 
Народ, плазуючий у млі, 
Повинен стратить риси рідні, 
Безслідно стертися з землі!” 

Павло Грабовський. “Поетам-українцям”, 1894 
 

“Можу ярмом її назвати, 
Можу її проклинать, 
Але й прокляту народність 
Не перестану кохать.” 
Агатангел Кримський. “Вчора балакав…”, 1898 

 
“Арфами, арфами – 
Золотими, голосними обізвалися гаї 
  Самодзвонними: 
 Йде весна 
 Запашна, 
Квітами-перлами  
  Закосичена.” 

Павло Тичина. “Арфами, арфами…”, 1914 
 

“Хай кожен так собі співає, 
Як хто зуміє і здолає, –  
Усяким співам волю дай, 
То й буде в нас співучий край!..” 

Борис Грінченко. “Сорока”, 1889 
 

“Напружений, незломно-гордий, 
Залізних імператор строф – 
Веду ці вірші, як когорти, 
В обличчя творчих катастроф.” 

Євген Маланюк. “Напис на книзі віршів”, 1925 
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 “Той не поет, 
Хто не відчує 
Спраги змагання. 
Хто затаїться 
В башті мовчання, 
Як анахорет.” 

Микола Вороний. “Ода до поетів”, 1929 
 
“Не мистецтво і не наука побудують Україну – а зброя і труд, 

політика і зброя. Але поки політика і зброя спрямовані на ідеали 
провінційності, вони означають тільки марні загибелі кращих людей. 
І тому сьогодні слово належить мистецтву і науці.” 

Юрій Шерех. “Зустріч з Заходом”, 1950 
 
“Українське відродження ХІХ сторіччя проходило під знаком 

літератури й слова. Осередком українськості було слово. Перші 
парості руху не були політичними.” 

Юрій Шерех. “Так було чи так мало бути”, 1952 

 


