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Вони зійшлися: тьма і промінь,  
Пісні і проза, лід і пломінь  
Ховають більше схожих рис... — 

писав О. С. Пушкін про героїв роману «Євгеній Онєгін». Стилістична фігура, яку вжив 
великий поет, — антитеза (від. гр. «протиставлення») — широко використовується в 
художній літературі і публіцистиці. У сучасній стилістиці під антитезою розуміють 
стилістичну фігуру протиставлення протилежних, контрастних по своєму змісту слів 
(образів). Особливо часто звертаються до неї поети: 

Я музу кличу не такую: 
Веселу, гарну, молодую, — 

Старих нехай брика Пегас.  
(І. Котляревський). 

У всякого своя доля  
І свій шлях широкий:  
Той мурує, той руйнує... 

(Т. Г. Шевченко) 
Чим пояснюється таке широке звертання до антитези? Насамперед, її великими 

виражальними можливостями. У зіставленні протилежних або контрастних понять чи 
образів повніше, яскравіше виявляються їх якості: 

Слава не поляже,  
Не поляже, а розкаже, 
Що діялось в світі,  
Чия правда, чия кривда  
І чиї ми діти. 

(Т. Г. Шевченко) 
Розкриваючи діалектичну єдність протилежностей, антитеза допомагає глибше вникнути 

в сутність того чи іншого предмета або явища: «Така таємниця агави: вона цвіте, щоб 
умерти, і вмирає, щоб цвісти» (М. Коцюбинський). 

Стислість і висока емоційність антитези надають багатьом висловам виразності, 
афористичності: «Важко в навчанні, легко в бою» (О. Суворов); «Краще вмерти стоячи, ніж 
жити на колінах» (Долорес Ібаррурі); «Коли гримить зброя, закони мовчать» (Ціцерон), 
що створює широкі можливості для використання її в заголовках: «Правда і кривда» 
(М. Стельмах); «Мир хатам, війна палацам» (Ю. Смолич); «Батьки і діти» (І. Тургенєв); 
«Товстий і тонкий» (А. Чехов). 

На антитезі побудовано багато прислів’їв та приказок: «Ситий голодному не 
товариш»; «Порожня бочка гучить, а повна — мовчить»; «Рання пташка росу п’є, а пізня — 
сльози ллє». Вона широко представлена в публіцистичному, науковому, епістолярному 
стилях мови: «Деякі давні твори згасають назавжди, як далекі зорі, деякі знов спалахують, 
а ті, що світять невпинно й незгасно, належать тільки геніям, яким дано подолати самий 
час» (П. Загребельний); «Живемо ми гаразд... люди до нас добре відносяться, лихої слави ми 
не набираємось, а хіба доброї потрошку» (Леся Українка). 

Лексико-семантичним центром антитези виступають здебільшого антоніми. Проте 
майстри художнього слова не обмежуються узвичаєними в мові антонімами, а, 
протиставляючи образи, використовують слова, які поза певним контекстом не 
сприймаються як антонімічні. Контекстуальна антонімія ґрунтується на протиставленні слів 
не за їх прямим значенням, а за якоюсь однією ознакою, що актуалізується в даному 
контексті і дозволяє створювати свіжі, індивідуальні антитези, які розкривають оригінальне 
світосприймання митця: 

Сталь і ніжність, друже мій,  



Поєднать в собі зумій. 
(П. Тичина) 

У вірші «Я той, що греблі рвав...» П. Воронько звернувся до образів безсмертної драми 
Лесі Українки «Лісова пісня». Проте внаслідок творчого переосмислення образи в контексті 
вірша набувають нового, несподіваного значення. їх можна розглядати як антонімічні, що 
протиставляються за ознакою активність/пасивність: 

Я той, що греблі рвав. 
Я не сидів у скелі, 
Коли дуби валились вікові. 

(П. Воронько) 
За структурою антитеза може бути нерозгорнутою і розгорнутою. У розгорнутій зміст 

слів, що протиставляються, розкривається іншими словами, наприклад, означеннями. 
Антитеза може розгортатися і за допомогою цілого ряду стилістичних засобів, зокрема 
складних синтаксичних конструкцій: «Вона відходила з молитвою до сонця, та не до того, 
яке шукала то в небі Криму, то в небі Італії, то в небі Єгипту, то в небі Грузії, а до сонця 
справедливості й свободи, яке вона роздмухувала з іскри Прометея в небесах України і 
всього світу» (Д. Павличко). 

Таким чином, протиставляючи різні поняття і підкреслюючи їх протилежність, антитеза 
відкриває широке поле для індивідуальної творчості. Вона має різноманітні стилістичні 
функції і вживається у різних стилях мови. Вміле використання майстрами слова 
виражальних можливостей антитези розширює стилістичні багатства художньої мови і є 
одним із проявів мовної майстерності. 
 


