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Анотація. У статті досліджено антитезу як стилістичну фігуру на 

матеріалі художньої мови В.Винниченка. Доведено, що автор використовує 

антитези різні за структурою та стилістичною метою. 
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In the article an antithesis as stylistic figure is investigational on material of 

artistis speech of V.Vinnichenko. In is well-praven  that an author uses antitheses 

different on structure and stylistic purpose. 
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Творчість видатного українського письменника  Володимира Винниченка 

була і залишається невичерпним джерелом для дослідження. Відома  чимала 

кількість наукових праць, присвячених вивченню мови  художніх творів та 

творчому доробку письменника: О. Кирилюк «Лексичні засоби творення 

комічного в публіцистичних творах Володимира Винниченка», О. Третяк 

«Вивчення творів збірки В. Винниченка «Намисто» в початковій школі як засіб 

формування  ціннісного ставлення до людини», В. Шевцова «Бібліоніми 

мемуарно-публіцистичної праці В. Винниченка «Відродження нації»», 

Т. Вірченко «Родинно-інтимний конфлікт у п’єсах В. Винниченка «Над» та  



І. Коваль «Поганські святі»», О. Тарасенко «Стилістична роль оксиморону в 

мові художнього твору Володимира Винниченка «Раб краси»» та багато  інш. 

Попри  все,  поза увагою залишається вивчення стилістичної фігури – антитези 

на  матералі  художньої мови  вище згаданого письменника. Тому, дана 

розвідка присвячується дослідженню стилістичного засобу на матеріалі 

художніх текстів письменника. Завдання, які ставимо перед собою: з’ясувати 

сутність поняття «антитеза»; створити вибірку речень, мікротекстів, де 

представлено антитезу; проаналізувати використані письменником антитези за 

структурною та стилістичною метою.  

Об’єкт  дослідження: художні твори: «На той бік», «Момент», «Студент», 

«Терень».  

Предмет дослідження: стилістична фігура – антитеза.  

Антитеза (від гр. antithesis – протиставлення, суперечність) – риторична 

фігура, що полягає у зумисне підкреслюваному зіставленні  двох протилежних, 

але пов’язаних між собою понять, явищ, речей, ідей та образів для підсилення 

вражень, для більшої переконливості. Наприклад: «…Самій не довго збитися з 

путі, та трудно з неї збитись у гурті…(В. Стус)». Антитеза може 

використовуватися у порівняннях, підсилюючи ефект несподіваності. 

Наприклад: «О власну стріхи смерть – як щастя засягнути і обірвати пута, 

ввійти у коловерть (В. Стус)»; «Звалилась тиша на мене, як грім з ясного неба 

(І. Калинець)». В основі риторичної фігури антитези – філософське розуміння 

світу як єдності протилежностей, діалектичний розвиток якої йде за законом 

заперечення заперечень і зняття протилежностей шляхом синтезу, тобто 

переходу до нової якості, в якій потім також розвинеться  протилежність, і так 

безкінечно.У філософії це має вигляд знаменитої  гегелівської тріади: теза – 

антитеза – синтез, в якій антитезу бачимо як розтин, серцевину пізнання речі, 

після  якого наступає синтез справжньої, вже перевіреної якості. Антитеза є 

способом заглиблення у природу  пізнаваного явища. Античний метод пізнання 

дійсності ґрунтується на антитетичності  самої світобудови та життя в ній (небо 

– земля, день – ніч, світло – темінь, життя – смерть, радість – горе).На це 



звернули увагу вже перші філософи й ритори  античного світу.Антитетичною  

експресією пронизана  стародавня міфологія (боги світла й темряви, добра й 

зла, миру й війни), фольклор і давня література всіх народів. Вже в риториці 

давньогрецького софіста й оратора Горгія антитеза визнана основною 

риторичною фігурою. Вона ввійшла в коло так званих горгієвських фігур на всі 

подальші часи і у всіх риторів. Особливо широко і майстерно користувалися  

морально-етичними  антитезами грецькі й римські оратори. Прекрасним 

зразком такої антитези може бути уривок з промови Цицерона: «Адже на нашій 

стороні бореться почуття честі, на тій – нахабство; тут – вірність, там – 

обман; тут – доблесть, там – злочин… Невже при такому зіткненні, вірніше, в 

такій битві самі безсмертні боги не дарують цим прославленим  доблестям  

перемоги  над стількома і такими тяжкими пороками» [9]. 

Чимала кількість лінгвістів аналізували стилістичну фігуру – антитезу. Так 

І. М. Кочан зауважує: «У сучасній лінгвістиці й риториці  під антитезою 

розуміють протиставлення протилежних, контрастних за змістом слів 

(образів)». Особливо часто звертаються до антитези поети: «Я музу кличу не 

такую: Веселу, гарну, молодую,– Старих нехай брика Пегас…» 

(І. Котляревський) [5]. П. С. Дудик зауважує, що антоніми належать до 

важливих і оригінальних художньо-зображувальних засобів мови. «Їх 

стилістичні функції широкі, розгалужені. Антонімами  формується антитеза – 

мовний зворот, вислів, у якому різко протиставляються думки, явища, риси 

характеру, поведінки особи тощо з метою посилення враження від мовленого – 

сказаного чи написаного. Тому антоніми широко використовуються в 

художньому, науковому, публіцистичному та інших стилях мови; зовсім 

обмежено вдаються до них в офіційно-діловому  мовленні, а також і в народній 

творчості: « І любов, і гнів у тому гомоні морськім» (М.Рильський), «Навіть 

трудно розказати, що за лихо стало в краю – люди мучились, як в пеклі, пан  

втішався, мов у раю» (Леся Українка); «Брехня стоїть на одній нозі, а правда 

на двох» (Нар. Творчість)» [4].У Л. Ю. Шевченка читаємо: «Антитеза – це 

стилістична фігура, побудована на протиставленні понять: ««Є» – слово, як 



мед, солодке, «немає» – слово, як полин, гірке»)» [16]. Про антитезу 

знаходимо й у Л. М. Полюги: «На основі антонімів у мові часто твориться така 

популярна стилістична  фігура, як антитеза – зіставлення з метою протиставити 

одне одному певні життєві факти, явища, думки, образи, щоб посилити 

враження описуваного, розказуваного, щоб наголосити на чомусь, яскравіше  

відобразити дійсне. Найчастіше активну функцію у антитезах виконують повні 

антоніми, виступаючи в одному реченні або близькому контексті. Вони 

використовуються для чіткості і вичерпної характеристики висловлюваної 

думки: «Дівчина запалилася до праці, до діяльності, поклялася  присвятити 

життя своє для тих, що досі працювали на неї. Так справедливість каже. Вона 

буде вчителькою, вона понесе світло в темряву, потіху – смуткові, поміч –

убожеству» (М. Коцюбинський) [11]. Антитеза за структурою може бути 

нерозгорнутою та розгорнутою. За Л. О. Новіковим, перша – це просте 

протиставлення пари або декількох пар антонімів; у другій – антонімічні слова 

отримують  додаткові  визначення, їх зміст, характеристика; розкриваються, 

розгортаються семантично за допомогою інших слів (у тому числі антонімів) 

[10]. 

Перейдемо,безпосередньо, до аналізу антитези, що використана у 

художніх творах В. Винниченком. Автор часто використовує антитезу, яка 

побудована за допомоги сурядного сполучника а; наводимо приклад: « Я піду в 

один бік, а ви – в другий» [2]; «Як мене вб’ють, а ви зостанетесь живі, 

напишіть по такій  адресі…– Вона сказала адресу і кілька раз повторила її» [2]; 

«Всі заворушились, а чужий чоловік  враз замовк, швидко засунув праву  

руку в кишеню і озирнувся»[1]. З прикладів бачимо, що у створенні антитези 

беруть участь дві пари антонімів і це якнайкраще  допомагає письменнику 

передати психічний стан героїв, їх переживання. 

Творам В. Винниченка притаманна антитеза через градацію назв часових і 

просторових. Продовжуємо цитувати: «І той кордон я мусив неодмінно у той 

же день перейти, не ждучи  навіть ночі» [2]; «Далі – вранці була здорова, а на 

вечір  ні з того ні з сього заслабла»[2]; «Тої ж таки ночі Людмила вже чекала 



жандармів. Але їх не було ні в ту ніч, ні в другу, ні в третю»[1].Саме при 

такій  антитезі спостерігаємо динаміку дій, життя того часу. Останній приклад 

антитези відносимо до розгорнутої антитези. Наводимо ще приклад розгорнутої 

антитези: «Інші тюкали, свистіли, кричали. Але панні Ользі було видно й  

таких, які стояли зовсім тихо, без посмішок»[1]. 

Прийом антитези вимагає своєрідної синтаксичної композиції вислову, 

головними ознаками якої є паралелізм і симетрія. Саме ці ознаки 

уможливлюють належність антитези до мовно-естетичних категорій. Подаємо 

приклад: «І собаки піднімали голови до сього сонця і страшно вили, і курилась 

чорна руїна  хат, наче руки, простягаючи тонкі стовпи диму до царя природи. А  

цар природи весело сміявся»[1]. З останнього  прикладу бачимо, що автор 

використовує розгорнуту антитезу і що використаний стилістичний засіб є 

сильним засобом контрасту. 

Отож, вище викладений матеріал дає право зробити такі висновки: 

антитеза як стилістичний засіб широко використовується у різних стилях, 

зокрема, у художній літературі;серед стилістичних фігур антитеза займає 

належне місце у художній мові В. Винниченка; автор використовує за 

структурою розгорнуту та нерозгорнуту антитезу; використані  письменником 

антитези є сильним засобом контрасту і відіграють важливу стилістичну роль. 

 Отже, антоніми  становлять досить численну групу лексем – семантично 

контрастних, протилежних, водночас широко вживаних і стилістично виразних, 

здебільшого наснажених очевидною емоційністю. Саме на  антонімах 

будується стилістична фігура антитеза.  

Дана розвідка є свідчення того, що В. Винниченко майстерно створив 

художню палітру, де особливе місце займає  стилістичний засіб – антитеза.  

Вивчення мови творів письменника продовжується.  
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