
МИРОСЛАВА МАМИЧ 
АБСТРАКТ ПРАВДА У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Психологічний портрет Лариси Косач в уяві українців — це образ мужньої, ствердної 
поетки-філософа, яка відстоювала інтереси справедливого суспільного устрою й щирих 
людських стосунків. Не випадково ж вона — Дочка Прометея. Показове для її поетичного 
словника абстрактне слово-поняття правда, функціонально-стилістичні функції якого 
виявляються через специфіку сполучуваності й образної виразності пов’язаних з ним лексем. 

Прикметники-епітети до цього поняття об’єднуються у певні лексико-семантичні 
групи. 

Так, означення істинна, висока, вічна, чиста, найвища підкреслюють, що висловлено 
істину, яка не підлягає ніяким сумнівам, тобто такі означення об’єднані семою ‘абсолютна’, 
напр.: «[Люцій:] Хто римський мир запевнить по цілім світі, як не добра вість про згоду і 
братетство межи людьми і про найвищу правду в царстві божім?»; «[Прісцілла:] Я вірю, що 
там на небесах, де вічна правда очам душі з’являється відкрито..». 

Семантичний відтінок абсолютизму пов’язаний також з прикметниковими означеннями 
давня, найстарша, що співвідносні із параметром часу, тобто правда оцінюється як не 
обмежене у тривалості явище, пор.: «Над всіх старших найстарша правда». 

Сприйняття людиною реальних, дійсних подій — правди — завжди оцінюється. 
Показово, що художній текст виявляє найбільше епітетних означень із оцінкою «мінус», як-
от: «[Андромаха:] Та що, Кассандро, доволі з нас уже твоєї правди, зловісної, згубливої, так 
дай же нам хоч неправдою пожить в надії»; «[Андромаха:] .. і не труїла нас, то й не було б 
лихої правди»; «..склавши руки або заломивши, стоїш безвладна перед тим привиддям 
страшної правди..». 

Оскільки сама людина є об’єктом і суб’єктом такої багатопланової оцінки, як правда, то 
остання й набула важливої соціальної функції. У творах Лесі Українки відповідний зміст 
передається за допомогою епітетів із публіцистичною експресією, пор.: «То скінчиться давня 
казка, А настане правда нова». Причому виникає контекстуальне протиставлення давня казка 
і нова правда, де «казка» фактично є перифразою поняття неправда. 

Образна персоніфікація абстрактного явища зумовила появу в творах поетки паралелі 
гола — невбрана, де завуальовано асоціювання правди та особи жіночої статі. Наприклад: 
«..пташки й утрібки, і кров, і дим від жертви, все то тільки покраси й покривало голій 
правді..»; «[Кассандра:] Але й сама я жінка, отже правду я можу бачити й невбрану». 

У поезії Лесі Українки часто лексема правда контактує з іншими абстрактними 
поняттями, що прийнято називати центральними термінами культури, а саме: добро, воля, 
честь, зло, перемога, віра тощо. Найбільше маємо прикладів, де виразно виявляється 
публіцистична експресія, що супроводжує три-, чотири- та п’ятикомпонентні ряди 
однорідних членів висловлювання. 

Одним із різновидів однорідного слововживання є граматична форма підметів або 
додатків без прийменників, з’єднаних сполучниками /, й (чи без них). Наприклад: «І правда, 
й милосердя — все для світа, а для Мессії що?» і под. Поетеса ампліфікує абстрактні поняття, 
нагнітаючи публіцистичну експресію вислову: «Тоді війною звали братовбивство Во ім’я 
правди, волі, віри, честі»; «Світ правди, і добра, й любові, й волі, Хузане, волі!». 

Одним із способів концептуалізації Леся Українка обрала надання поняттю ознак 
власної назви, що в такій формі сприймається як символ, напр.: «Там списані були усі імення 
Тої потвори: Сонце, Правда, Доля, Життя, Кохання і багато інших». 

Другу групу утворюють мікроконтексти, де однорідні члени речення вживаються з 
прийменниками для, за, що мають значення мети, спрямування, певної активної дії, зокрема: 
«Вони так щиро билися за волю, за правду й за святеє боже слово». 

Ще тип внутрішньотекстового контактування абстракта правда —зіткнення з 
лексемами-антонімами. Характерно, що тут практично «спадає» публіцистичність 
висловлювань. Натомість виділяється філософське спрямування думки, оцінка сутностей 



буття, як-от: «Мойра так врядила.., щоб була і боротьба, й надія, й перемога, і правда, і... 
неправда»; «Ти, наче п’яна, помішала в купу і правду й вигадку», «[Г є л є н:] Тоненька 
смужка брехню від правди ділить у минулім». 

Лексема правда виявляє в поетичному тексті Лесі Українки різноманітні семантичні 
зв’язки з дієсловами на позначення процесів: а) говоріння, зокрема: «[Се миро ній:] Я, пані, 
не допитуюся правди»; б) пізнання, напр.: «[Гелен:] Певне боги в тім винні, що дали тобі 
пізнати правду, сили ж не дали, щоб керувати правдою»; «[П р і с ц і л л а:] Але ж ти виявив 
би тільки правду, сказавши се»; в) боротьби: «Я з правдою борюсь і сподіваюсь її подужати і 
керувати»; г) сприймання на слух: «[П р і с ц і л л а:] Неправди я сказать тобі не хочу, а 
правду перемовчать не здолаю..»; г) руйнування: «.. як говориться часто про казки: «була 
колись правда, та заржавіла!». В останній підгрупі особливою метафоричністю 
відзначається образ «лишити правду на руїнах», де передано ту саму семантику ‘зникнення, 
втрата правди’, пор.: «Нехай же скажуть, що ми лишили правду на руїнах в Єрусалимі». 

Різні асоціативні вектори виявилися у генітивних метафоричних сполуках, створених 
Лесею Українкою. Зокрема, асоціація промінь — правда підтримується публіцистичними 
експресивами любов, мир: «Де правди не згас промінь пишний, Там треба шукати любові та 
миру». Із предметно-матеріальним світом пов’язаний словообраз одяг правди, напр.: 
«[Єпископ:] В твоїх словах бринить якась гординя, не пристоїть вона такій душі, яка бажає 
одяг правди взяти». 

Висока позитивна експресія означальної сполуки Христова правда зумовлена 
маркованістю сакральної номінації. У цьому образі закодоване значення «оберіг найвищої 
істини», пор.: «Я готова і рада вмерти за Христову правду». 

Як бачимо, абстракт правда у поетичній мові Лесі Українки вступає у різноманітні 
образотворчі контакти: його стилістичні потенції виявляються у синтагматичних зв’язках, 
зокрема, в епітетних і метафоричних структурах, у номінативному асоціативному та 
символічному функціонуванні.  
 


