
СВІТЛАНА КОСТЯНТИНОВА 
МОВНІ ЗНАКИ АНТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ  

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЮРІЯ КЛЕНА ТА МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО) 
 
У художньому тексті як складній системі відбивається словник культури суспільства з його 
певними історичними, міфологічними, реально-побутовими зв’язками. 

У реальному житті мистецького твору, за спостереженням Ю. Лотмана, засвідчується 
гра значень, численні асоціації, перетворення тощо. Відомо, що творчість українських 
неокласиків багата на мотиви античної культури. Зокрема, в поезіях Юрія Клена та Максима 
Рильського простежується «код античності» у кількох вимірах — як певний емоційний 
настрій героїчного, романтичного чи високого, і як сукупність власне мовних знаків 
античності — міфологічних імен, фразеологізмів, грецької лексики тощо. 

Античність як спосіб мислення, як система поглядів, як глибинний сенс цивілізації в 
творах неокласиків визначає певною мірою генезу української поезії. Звертаємо насамперед 
увагу на міфологічні імена як різновид мовних знаків античності, що продовжують відому 
світовій культурі традицію символів. Це імена богів: у М.Рильського — Афіна, Діоніс, Зевс, 
Афродіта (Венера), в Ю. Клена — Діоніс, Аполлон, Зевс. Кожний міфологічний образ, 
починаючи з грізних олімпійців і закінчуючи такими таємничими істотами, як сатири, пани, 
вакханки, має досить стійке естетичне поле, закріплене величезною традицією, тим шляхом, 
який пройшов світ від часів Греції та Риму. За спостереженням А. Лосєва, кожне конкретне 
божество має свою довгу історію. Міфи — це історичні ідіоми. 

Бог античної рослинності Діоніс у Ю. Клена — січневий, рідний, яснозорий. До цього 
божества поет звертається захоплено, у дусі ліричного пафосу античних авторів: О Діонісе 
яснозорий! («Січневий Діоніс»). У вірші «Січневий Діоніс» вчувається захоплення 
безмежними силами природи. Семантичну напругу створює саме додаткова інформація, що 
несе в собі образ Діоніса як бога веселощів і святого безумства. Діоніс — хаос, звідси 
вакхічна картина зимової природи: 

Свій гімн рокочуть заметелі, 
І рве менад буремний спів 
Плескуче полум’я плащів. 

Патетичність «Січневого Діоніса» Ю. Клена поєднується з вишуканістю, 
аристократизмом високої поезії, в якій такі бездоганні природні античні міфологічні сюжети. 
Супутниці бога Діоніса (Вакха) — менади (вакханки) «У борозни, де спить зерно, Із чаш 
прозоре ллють вино». Лексема менади не набула в поетичному словнику української мови 
тієї багатозначності, що має назва вакханки. 

У поетичних текстах Максима Рильського активізується додатковий зміст лексеми 
вакханка: «Любов — вакханка п’яна», «І не вакханки темний, п’яний зір». 

Традиційні формули античної міфології в поетичній інтерпретації можуть викликати 
надто відмінні асоціації. Міфологія є досить зручною формою для символічного вираження 
зв’язків між віддаленими явищами. Зрада цілком реальної жінки викликає в уяві Ю. Клена 
міфологічний образ сирен, що своїм співом знаджували необачних мореплавців: 

Досвідчений минає в тумані 
Той голий острів, де у млі зеленій 
Співають звабливо страшні сирени. («Лесбія»). 

Неокласики звертаються до усталених зворотів-фразеологізмів, що теж виступають 
мовними знаками античної культури. Сугестивність знака передбачає появу немотивованих 
лінгвістичними правилами асоціацій. Виразно це простежується, коли античні афоризми 
вживаються у вигляді заголовків, епіграфів. Так, поширений фразеологізм римського поета 
Катулла «Odi et amoо» («Ненавиджу і люблю») у назві вірша М. Рильського не сприймається 
як «абревіатура тексту». Хоча всі рівні організації поетичного тексту здебільшого мають 
пряму кореляцію із заголовком, тут він виконує лише семантичну функцію. Ніякої власне 
контекстуально-ситуативної проекції на античність ми не помічаємо. Несподівано у 
макроконтексті вірша з’являються слова-образи, що стали символами у світовій літературі 



пізнішого періоду: Джоконда, Кармен, Беатріче. 
Фразеологізм «Odi et amo» ми зустрічаємо також у Ю. Клена як епіграф до одного з 

сонетів циклу «Лесбія», що за своїм внутрішнім змістом збігаються з ліричними піснями 
Катулла. Вишукана трансформація цього афоризма на початку вірша формує весь його 
античний код: 

Ніколи, як Катулл, у ніжний спів 
Я не злучу ненависті з любов’ю. 

Традиційна формула любов — ненависть викликає антитези на рівні образів: любов — 
лукаве золото твого волосся, під арками твоїх високих брів, очей твоїх прозорих спів, 
«ненависть» — свій притоптаний вишневий цвіт, байдужий сміх на зблиск твоїх ракет. 

Нещасливе кохання поета викликає мотив глибокого страждання ліричного героя через 
зраду коханої. Як мотиви зради виступають образи блудних кораблів і пристані, де кільце 
шалених рук твоїх сплелося. Поета бентежить образ ідеальної, чистої і білої, як лілія, жінки. 
Його можна назвати поборником культу Дантової Беатріче чи Прекрасної Дами в українській 
поезії. Образ Беатріче з’являється в античній тканині циклу сонетів «Лесбія»:  

Дарма: в одежах білих Беатріче  
Несе дари і радощі нові... 

Цікаво, що в античних контекстах Максима Рильського поряд із такими двома 
протилежними символами світової літератури, як вакханка і Беатріче, з’являється образ 
дівчини з простим личком у хустині білій. 

Не ясноокий образ Беатріче 
І не вакханки темний, п’яний зір 
Мене тривожить і невпинно кличе 
В незнану даль, у золотий простір. 

(«Не ясноокий образ Беатріче»). 
Семантичне поле любов, представлене у Максима Рильського найбільш повторюваним 

лексемами троянди, мед, виноград, голуб’ята із досить синтагматичною валентністю («Ми 
принесемо богині смокви медово-солодкі, Темний, міцний виноград і молодих голуб’ят», «І 
пари голубів, покірних Афродіті», «Нашу шлюбну постелю вквітчали троянди пахучі, Образ 
Кіпріди її благословляє з кутка»), розширюється власне українською побутовою лексикою: 

І він спитав: яку б найти принаду, 
Щоб повернуть тебе до моїх рук? 
Вона ж йому: «світи щодня лампаду 
Кіпріді добрій», — Підняла батіг. 

(«У теплі дні збирання винограду»). 
Для системи образів античної літератури характерна тенденція до зіставлення будь-

яких людських та суспільних пристрастей з бурею, штормом, морем, вітрилами. Навіть саме 
поняття мореплавства сприймається як мотив непокори. Порівняймо і в Юрія Клена: кораблі 
драконокрилі, прудкоході вітрила. Водночас варто зазначити, що в поетичному контексті той 
чи інший «грізний» образ може суттєво видозмінюватися, набувати навіть інтимізуючого 
звучання. Ті ж кораблі драконокрилі «Наступний ранок лагідно гойдав у водах тихої затоки» 
(Ю. Клен «Вікінги»). Стійкі асоціації викликає в поезії М. Рильського морська лексика, що 
поєднується з античними власними назвами: 

Плетуть на вогкому березі води, ясні й переливні, 
Наче Гомерове море старе, казкове, пурпурове.  

Мовні знаки не просте називання речей; фіксуючи предмети в людській свідомості 
вони засвідчують поетичну культуру суспільства, яка виявляється у створюваних мистецьких 
текстах, так і в їх інтерпретації читачами. 
 


