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На початку XX ст. український професійний театр вже остаточно утвердився, а в Києві після 
революції 1905 р. відкрився перший український стаціонарний театр Миколи Садовського. У 
пресі дискутувалося питання про стан і шляхи дальшого розвитку театрального мистецтва. 
Звичайно, Леся Українка, яка сама так багато зробила для збагачення українського 
репертуару і завжди була гарячим поборником оновлення побутового театру, не могла 
лишитися байдужою до цього. «Ми прагнемо бачити на театральному кону твори преславних 
письменників тих народів, що випередили нас своєю культурою, ми прагнемо бачити нові 
п’єси українських авторів, такі п’єси, щоб у них малювалося не тільки життя неосвіченої 
частини нашого народу, а й життя усіх частей, усіх станів, усіх шарів нашого народу; ми 
хочемо, щоб театр і у нас, як у інших народів, розширював наш розумовий виднокруг, 
освітлював ті питання, що турбують душу інтелігента наших часів», — писала Леся 
Українка. Високо ставлячи український театр корифеїв, вона разом з тим критикувала 
зниження ідейного і художнього рівня в останніх п’єсах і виставах Кропивницького, 
невисоку культуру частини акторів тощо. 

У центрі уваги драматичного твору Лесі Українки «Розмова» — доля людини, зокрема 
конкретна розповідь актриси про життя на сцені і поза нею, враження молодого поета, який 
розуміється на професійних тонкощах театрального мистецтва. У «Розмові» широко 
представлена театральна лексика, на той час уже загальновідома: театр, п’єса, роль, 
спектакль, глядачі, драма, трупа, суфлер, антракт і т. ін. Загальновідомі терміни часто 
виступають у мові твору без будь-якої спеціальної стилістичної настанови, 
використовуються в суто нейтральному плані, з метою констатації певних прикмет 
зображуваної дійсності. Термінологічна і професійна лексика служить головним чином для 
розкриття внутрішнього світу головної героїні — «одставної» актриси: «Я вам кажу, я за свій 
хист боялася, бо справді він не встояв би проти дрібних, родинних злиднів»; «Я запевняю, 
що людину ніщо не може так загодити, як артистична кар’єра». 

Нові театральні терміни виступають переважно у складі мовних структур, близьких до 
народнорозмовних: «Все-таки він знав хоч нові п’єси, бо «по довгу служби» вчащав в театр, 
а вона й того не знала, бо ходила вряди-годи, «як було кого з дітьми лишити». Та й либонь, 
як була зайва контрамарка»; «Ви ж знаєте, моє emploi було сильно драматичні характери, бо 
в мене був невичерпний фонд почуття, не витраченого за своє власне життя». 

Леся Українка звертається у творі й до таких прийомів художнього освоєння термінів, як 
уживання термінологічних слів з естетизуючими епітетами: хвора «одставна» актриса, 
кепський актор, «коронні ролі», «бойові» убрання, гірша трупа, бездушний, розмальований 
хист, карикатурні ролі, противна п’єса, не найгірша п’єса. 

У творі відбито різні ступені метафоризації театральних термінів. Так, наприклад, термін 
роль уживається лише в стійких сполученнях грати роль і коронні ролі: «Ой, серденько, таке 
тільки в п’єсах буває, ні, того вечора я грала зовсім іншу роль»; «— Ну... дограла я ото роль... 
—Яку роль? — злякано спитав поет, йому здалось, що вона тратить притомність. — Яку? Ну 
тії ж одвідини «несудженого друга»; «Він передивився, один по одному, усі її давніші 
портрети в «коронних ролях» і в «бойових» убраннях...». 

Часом терміни (або детермінологізовані слова) служать відтворенню яскравої образної 
мови: «Потім у нас розмова перейшла на літературу, бачите, як я добре запам’ятала 
«програму вечора»!»; «А для мене той «тріумф» не кінчався на сцені, я часто цілі ночі 
продовжувала свою «гру» ще й дома, аж поки смертельна втома або забійчі дози наркотиків 
не приголомшували мене». 

Леся Українка часто застосовує прийоми повторного використання термінів у тому 
самому творі в різних семантико-стилістичних функціях. На початку театральний термін має 
пряме значення: «Другого дня мені трапилося грати на сцені, ще й п’єса трапилась противна, 
якась мелодраматична!», а в подальшому набуває додаткових семантичних відтінків і 



виступає як словесний образ: «Все-таки я з таланом грала в той вечір, тільки се вже було 
востаннє». 

Досить часто у «Розмові» театральні терміни переносяться із звичайної для них сфери 
професійного вжитку до зовсім іншої ділянки людських стосунків. Таке перенесення має 
сильний драматичний ефект. 

Письменниця точно відтворює мову актриси, типову і характерну для її середовища. Адже 
свідомість персонажа передається на тлі певної історичної доби, яка не тільки відбивається в 
психіці, а й впливає на свідомість, думки та почуття. Крім того, героїня твору, маючи свої 
інтереси, свої погляди на життя, смаки, уподобання, навіть улюблені звороти і вислови, 
вносить у розмовну мову певні специфічні особливості, слова з акторського професійного 
жаргону: «Така «перелітна птаха», якою була і мусила бути по умовах нашої сцени, могла 
заробляти тільки «перельотами»; «Вдовольнитись стріваннями помежи «перельотами» він 
не здолав би, вже легше було йому зовсім розлучитись, так він сам казав». 

«Розмова» — короткий драматизований твір. У ньому основна роль належить діалогу, 
авторська мова зведена до мінімуму, подібно до ремарок. Авторський опис позбавлений 
багатослів’я та надмірної докладності і відрізняється від мови персонажів. Наприклад, таку 
актрису, яка, «принісши ... тяжку жертву своєму божищу», стане «навіки великою жрицею 
його», таких митців, що «кров’ю серця свого поливають собі шлях до безсмертя», міг бачити 
тільки автор. 

Великі можливості для виявлення своєрідності і майстерності письменниці дає синоніміка 
твору, бо саме від вибору слова залежать і дохідливість, і емоційність, і влучність, гострота і 
свіжість, щирість чи облудність, одвертість або завуальованість висловлювань: «Далебі мене 
не раз варто було б «мітлою зо сцени» вигнати за таке «виконання»; «Тільки знаєте, се вже 
було не лицедійство, а лицемірство». Леся Українка влучно добирає ряд синонімічних 
словосполучень на означення поняття «виконувати роль», але з різними образно-
стилістичними відтінками: грати роль, «вживатися в ролі», переживати ролі, грати 
«нутром», грати «розумом», грати з таланом. 

Щоб показати крах колишньої прем’єрші, яку зламало горе, Леся Українка майстерно 
вводить у мову твору синонімічні метафори: погасла, пішла в «одставку», провалилась, 
вмерла живцем, «захід», «порвані струни», «розбиті арфи». Напр.: «Якби він умер, ще тоді, 
давно, я б досі була вільна і не погасла»; «Ви ж добре знаєте, який був «захід», і коли саме 
він був, і що він був безповоротний». 

Серед слів і словосполучень, що вживаються на означення поняття «виконавець ролі», 
треба виділити слова-синоніми, які поза контекстом не мають виразної емоційно-оціночної 
ознаки, напр.: актриса, акторка, прем’єрша, актор, артист — і яскраво емоційні 
характеристики: «зоря», «краща», «цариця», «наша знаменита», «перелітна птаха»: 
«Перше на мене дивились, «були в захваті» від мене, казали, що я «зоря», і т. ін.»; «А тоді, 
коли я була «кращою», в мені не було нічого розбитого, ніякісінької дисгармонії...»; 
«Надзвичайно приємне становище: «муж цариції» — не втерпів поет». Із стилістичною 
метою Леся Українка звертається до протиставлень, контрастів типу: «Він, був би «круглою 
бездарністю» на сцені»; «Поки я жила, була безжурна, в згоді з собою і з своїм хистом, я 
була щаслива і справді була чогось варта на сцені». 

Театральна лексика в «Розмові» звучить не тільки оригінально, а й органічно, природно, 
так, що завжди здається єдино можливою словесною формою. 
 


