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Sonia Szczepańska

PROBLEM  ZNIEWOLENIA  I  ODPOWIEDZIALNOŚCI
MORALNEJ  W  DRAMACIE  POETYCKIM

ŁESI  UKRAINKI  “ORGIA”

Łesia Ukrainka punktem wyjścia i centrum rozważań etycznych w dramacie Orgia
uczyniła problem moralnej odpowiedzialności jednostki i zbiorowości za losy narodu w
dobie zniewolenia.

Przypomnijmy, że samo pojęcie odpowiedzialności wywodzi się z dwóch sfer życia,
tj. z prawa i z chrześcijańskiego systemu wartości1. Odpowiedzialność jako jedna z
fundamentalnych zasad chrześcijaństwa została przeniesiona do etyki2. Wydawałoby
się, że pojęcie to stosunkowo często występując w literaturze i publicystyce3, nie potrzebuje
gruntownego wyjaśnienia czy opisu. A jednak wymaga ono pewnych uściśleń i
dopowiedzeń. Warto nadmienić, że w literaturze pięknej problem odpowiedzialności w
ujęciu etycznym podjął w swoich utworach z lat 1873–1884 współczesny i znany Łesi
Ukraince wybitny dramaturg norweski – Henryk Ibsen4.

Dla możliwie trafnego zrozumienia tego problemu w dramacie Orgia, należy zauważyć,
że “odpowiedzialność” pojawia się utworze nie w aspekcie prawnym czy religijnym, lecz
w aspekcie moralnym, jako fakt natury etycznej5.

Wydaje się, że Łesia Ukrainka ujmuje odpowiedzialność jako sposób ludzkiego
postępowania, który aksjologicznie odpowiada takim pojęciom, jak: cnota, moralność,
sumienie, dobro, prawo, sprawiedliwość i porządek6. Odpowiedzialność moralna wyraża
się więc w działaniu odpowiedzialnym, w odróżnieniu od metafizycznej odpowiedzialności,
związanej z ponoszeniem odpowiedzialności, a także psychicznej, związanej z braniem
odpowiedzialności7. W tym kontekście pamiętać trzeba, że odpowiedzialność może ponosić
jednostka, grupa ludzi lub całe narody, za czyny własne, za czyny innych, a także za całą
ludzkość8.

Orgia pomaga zatem w rozumieniu sytuacji etycznej zniewolonego narodu ukraińskiego
przełomu XIX i XX wieku, którego jednym z najbardziej wrażliwych i uważnych
obserwatorów, a przede wszystkim wyrazicieli jego uczuć, przeżyć i pragnień, była Łesia
Ukrainka. Autorka przedstawia więc sytuację, której istotę stanowi odpowiedzialność
jednostki za kształt niewolonego narodu. Postawa jednostki jest wtedy ważniejsza, jeżeli
bierze się pod uwagę stwierdzenie, iż “człowiek jako jedyny byt na ziemi może się znaleźć
w sytuacji etycznej, ponieważ doświadcza odpowiedzialność”9. Postawę tę uwydatniła
Łesia Ukrainka w dramacie. Poetka “zagłębia się w zawiłe procesy wzajemnego
oddziaływania polityki i etyki, rozpatruje przedstawione problemy w ich perspektywie
historycznej”10.

W tym kontekście należy jednak pamiętać, że Łesia Ukrainka w swej twórczości
dramatycznej opowiadała się za wielością opinii i sądów o rzeczywistości. Wynikało to
zapewne z powszechnego w początkach XX wieku przekonania, iż: “rzeczywistość nie
jest poznawalna”11, dlatego odbiorca nie znajdzie w jej utworach prostej odpowiedzi na
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pytania natury ideologicznej, etycznej czy filozoficznej, które nękały człowieka przełomu
wieków, lecz otrzymuje raczej impuls do refleksji nad problematyką moralną. Autorka
szczególnie starannie przestrzega swojej zasady, by “prezentować argumenty obu
oponentów, nie dzieląc postaci na negatywne i pozytywne, a tym samym aktywizować
myśli czytelnika, dać mu możliwość samemu dochodzić do wniosków ostatecznych”12.
Odbiorca utworu sam miał więc dokonać oceny postaw etycznych postaci przedstawionych
w Orgii.

Pisarka podejmuje problem jednostki odpowiedzialnej za duchowy kształt zniewolonego
narodu, czego wyrazem staje się postawa Anteusza. Ten grecki artysta i nauczyciel,
świadomy swojej patriotycznej i wychowawczej misji wobec młodego pokolenia Greków,
a także wobec historii, chce przeciwstawić się dążeniom Rzymian do zapanowania nad
duchem nacji, nad grecką kulturą, sztuką, literaturą i językiem. Anteusz pragnie też ustrzec
młodą generację utalentowanych Greków, Chilona i Fedona, w których pokłada wielkie
nadzieje na odrodzenie greckiego narodu, przed tym, by nie trwonili swoich talentów na
tworzenie potęgi literatury i kultury rzymskiej, gdy Rzymianie niewolą Helladę. Rzym
zawładnął bowiem nie tylko ziemią grecką, ale zamierza też przywłaszczyć sobie “skarby
i siły duchowe” Grecji.

Łesia Ukrainka nieprzypadkowo ogniskuje problematykę etyczną Orgii wokół
odpowiedzialności. Wydaje się, że przesłaniem utworu jest przekonanie, iż niemal każdy
człowiek posiada możliwość kształtowania przyszłości i dlatego musi ponosić za nią
odpowiedzialność (Anteusz jako artysta – przez sztukę czy jako nauczyciel – przez
wychowanie młodego pokolenia Greków)13.

Zwrócenie uwagi na ten problem było szczególnie ważne, jeżeli zważyć, że w czasach
współczesnych Łesi Ukraince jakby zapominano o tym. Zniewolenie narodu ukraińskiego,
żyjącego trudnościami dnia codziennego, powodowało, iż wielu twórców kultury czy
literatury myślami nie wybiegało w przyszłość:

Ślepą pokorą, zleżałym pesymizmem tchnęło z gromad kulturalnych, ich «małych
spraw», drobiazgowych sprzeczek, narodnickiego ograniczenia, które prowadziło w
głuchy kąt duchowej prowincji.14

Wydaje się, że właśnie utwór Łesi Ukrainki miał przypominać niewolonemu i
upokarzanemu narodowi o zdolności człowieka do aktywnego i świadomego kształtowania
przyszłości15. W jednym z listów autorka pisała:

Wstydzę się, że jesteśmy tak zniewoleni, że nosimy kajdany i śpimy w nich
spokojnie.16

Anteusz poucza i przekonuje więc Fedona, że ten postąpił niesłusznie i niegodziwie,
sprzedając Rzymianom najwspanialsze dzieło swoich utalentowanych rąk – posąg greckiej
muzy tańca. Statua wzbogaci rzymski dom, w którym znieważa się wszystko, co jest
drogocenne dla Greków17, a mianowicie grecką tradycję, sztukę i mowę, w zamian darując
zniewolenie:
Неславу дозволяють нам носити, Rzym sławę bierze jak podatek,
а славу Рим бере, немов податок, nam zostawiając niesławę.
I тая Терпсіхора, що продав ти, I Terpsychora, którąś sprzedał

UKRAIŃSKIE CZWARTKI NAUKOWE



106

прославить не Елладу й не тебе, wsławi nie ciebie i nie Helladę, lecz
а той багатий Рим, що стяг всі скарби  bogaty Rzym, który rękami różnych mecenasów
з усіх країв руками Меценатів. rabuje skarby podbitych krajów.
Його колекцію твій твір прославить, Twój posąg rozsławi nie ciebie,
а не тебе, ти тільки раб отой, lecz kolekcję Mecenasa; tyś tylko niewolnik,
що хистом оргію панам скрашає, którego talent ma okrasić jego orgię,
та оргія все ж панська зостається, lecz orgia pozostaje pańska, rzymska,
хоч рабські руки вряджують її.18 chociaż przyozdobiona będzie dziełem rąk

greckich niewolników.

Zdaniem Floriana Nieuważnego:
Anteusz, namiętnie służący swoim talentem podbitym przez Rzymian rodakom, nie

chce złożyć hołdu zdobywcom, nie chce im oddać swego talentu. [...] Anteusz wie
bowiem, że zdrada ideałów niweczy piękno.19

Anteusz, który nosił w sobie pamięć dawnych czasów, tradycji i tożsamości narodowej,
starał się postępować nie tylko w zgodzie z własnym sumieniem i kodeksem etycznym,
lecz także w poczuciu społecznej i historycznej odpowiedzialności za kształt duchowy
młodej generacji Greków20. Pragnął oddziaływać na swoich uczniów poprzez inspirację
moralną, gdyż tylko w postawie godności, niezależności i niezłomności znajdował jedyną
duchową broń przeciw Rzymianom. Jedynym sposobem uświadomienia uczniom i Nerisie
błędnych wyborów stały się więc sankcje moralne.

Anteusz chce wziąć odpowiedzialność za swoje postępowanie i za czyny swoich
najbliższych w sytuacji, gdy losy greckiego narodu zależne są nie tylko od panujących
Rzymian, lecz również od światopoglądu i systemu wartości młodych Greków. Wydaje
się, że jest bliski postawie odpowiedzialności, wyrażonej słowami poezji:

Każdemu w dziele część winy przypadnie
Nawet za cudze zbrodnie i szaleństwa;
Bo każdy nosi w duszy swojej na dnie
Odpowiedzialność wspólną człowieczeństwa.21

Anteusz kieruje się poczuciem odpowiedzialności za to, jak układa się życie zbiorowości
greckiej w niewolonym Koryncie. Uznaje za najważniejszego sędziego nie tylko własne
sumienie, lecz także przeczuwane oceny przyszłych pokoleń Greków, dlatego takim
przerażeniem napełniają go uczynki najbliższych, przykładowo koncept młodego,
utalentowanego Greka – Chilona o wstąpieniu do rzymskiego chóru panegirystów.
Doświadcza wówczas poczucia odpowiedzialności moralnej za przyszły los swojego
ulubionego ucznia; zaznaje uczucia, kiedy to odpowiedzialność “przenosi się do wnętrza
człowieka, do jego centrum osobowego”22. Jednocześnie jako artysta o silnym poczuciu
obowiązku wobec narodu, wyznając zasadę, iż “zdrada ideałów niweczy piękno”, Anteusz
odrzuca konformistyczną postawę Chilona.
О, краще б ти навіки занімів, Bodajbyś już lepiej oniemiał, ogłuchł i w członkach
позбувся рук, оглух, ніж так упасти! stracił władzę, niż miałbyś upaść aż tak nisko!
I се був мій найкращий ученик!...23 I to był mój najlepszy uczeń...
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W tym kontekście pojawia się w Orgii problem, który trzeba ująć w tezę, iż:
Kategoria czynów, za które ponieść można odpowiedzialność, zależy między innymi

od kryterium oceny tych czynów.24

Fedon, Chilon i Nerisa inaczej niż Anteusz oceniają postępowanie zwycięzców –
Rzymian wobec Greków25, dlatego inaczej postrzegają odpowiedzialność wobec narodu
greckiego i Hellady. Fedon jako artysta ma poczucie odpowiedzialności i powinności26

wobec narodu, ale rozumie swoje zadanie jako takie świadome działanie, które przysporzy
Helladzie sławy doczesnej, a stanie się tak wówczas, gdy “dzieci Hellady” zdobędą dla
ojczyzny zasłużone laury, nawet z rąk Rzymian.

Хто слави не бажає, той не еллін, – Kto nie pożąda sławy, nie jest Grekiem!
жадобу сю батьки нам заповіли, Jej żądza trwa w nas od pokoleń.
діставши від дідів.27

Istotnym dla Orgii Łesi Ukrainki jest również problem samorealizacji, samospełnienia
zniewolonego artysty. Problem ten pojawia się w rozmowie Nerisy z Anteuszem.
Przyszłość narodu greckiego i jego ciągłość kulturowa stają w obliczu zagrożenia w
sytuacji, gdy artysta nie będzie mógł samorealizować się.

Nerisa do Anteusza:
По-твоєму, то добре, щоб у нас Więc według ciebie byłoby lepiej,
по закутках марніли твори хисту, gdyby marniały gdzieś w ukryciu dzieła artystów,
щоб з голоду митці снагу втрачали, żeby oni sami tracili z głodu twórcze siły,
щоб мармур цвіль посіла, струни - ржа, marmur pokryła pleśń, a dźwięczne struny zżarła rdza?
щоб елліни на варварів звелися, I żeby Helleni stali się barbarzyńcami tylko dlatego,
аби римлянам чим не послужити?28 by nie przysłużyć się Rzymianom?

Autorka Orgii przedstawia zatem różne postawy wobec narodu i sztuki, nie przesądzając,
jak już wspominano, które stanowisko jest słuszne, godziwe czy sprawiedliwe.

Tego aspektu dramatu Łesi Ukrainki nie dostrzega jednak F. Nieuważny, gdy pisze, iż:
Orgia [...] zbliżającej się do kresu życia pisarki jest poetycką anatemą, nie mającą

równych sobie w literaturze ukraińskiej, jeśli chodzi o piękno stylu i temperaturę inwektyw
[...], rzucanych pod adresem tych rodaków poetki, którzy szukali osobistego ocalenia
w zdradzie ideałów narodowych....29

Autorka prezentuje jedynie różne możliwości wyboru drogi życiowej człowieka
uwikłanego w historię.

Na tym tle przedstawia Łesia Ukrainka kolejny aspekt dramatu, wynikający z faktu,
iż Anteusz jest odpowiedzialnym nie tylko z własnego wyboru, lecz przyjmuje na siebie
odpowiedzialność narzuconą mu przez najbliższych. Dla Greków czasów rzymskiego
panowania Anteusz miał być typem odpowiedzialnego przewodnika duchowego, który
obdarowany przez ukochaną siostrę wieńcem laurowym – symbolem zwycięstwa, nosi
w sobie wolnościowe pragnienia Grecji, czego świadectwem są następujące słowa: “W
tobie, Anteuszu cała nasza nadzieja”30, wypowiedziane przez Eufrozynę, która jest dla
Anteusza uosobieniem jednocześnie Nike i Antygony31.
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Przekonanie, że każdym słowem i gestem walczył o niezależność jednostki, narodu i
sztuki, długo pozwalało mu zachować postawę bezkompromisowości (do momentu, kiedy
wystąpiła przeciw niemu istota najbardziej kochana – Nerisa).

Motywy działania Anteusza w każdej płaszczyźnie miały wyraźny charakter ideowy,
bowiem Anteusz jako nauczyciel i jako artysta czynił wszystko dla wyższych idei. Talent
jest bowiem w tym ujęciu darem Boga.

...спів, музика й слово – мій заробіток, Zarabiam wprawdzie śpiewem, muzyką
та хист мій я таки ціную вище, i słowem, jednak mój talent cenię wyżej
ніж тії гроші, що прижодять з нього. od tej mamony, którą daje.
Я таланту нікого не навчив Talentu nie nauczałem i nie nauczę nikogo,
і не навчу – се тільки Бог здолає, – bo to dar bogów.
(...) Як же Бог (...) Lecz kiedy czasem sam Apollo
мені пошле обранця молодого, (...) pośle mi swego ulubieńca,
і бачу я, що кожна мертва форма, żebym mu służył moim talentem,
яку я викладаю перед ним, gdy widzę, jak martwe formy,
присвоївшись йому, вмить оживає, które mu przyswajam, ożywają,
і геній молодий в правдивій формі a młody geniusz zaczyna musować tak,
шумує та іскриться самоцвітом, jak młode wino w starym krysztale,
як молоде вино в старій кришталі, – wówczas mam zapłatę najwyższą!
тоді я вже заплачений.32

Nie znalazło to zrozumienia w żądnych sławy i uznania młodych Grekach: Fedonie,
Chilonie i Nerisie, gdyż światopogląd uczniów różnił się od spojrzenia mistrza na świat.
Anteusz tkwił w poprzedniej epoce, jego pamięć sięgała czasów “świętych orgii”,
rozumianych jako wolność wewnętrzna nielicznej grupy idealistów w zniewolonym
świecie.

(...) вони були Ich siła była nie w gromkim śpiewaniu,
потужнії натхненням, а не гуком. lecz w natchnieniu piewcy.
I в стриманім зітханні тихих струн Z cichego strun westchnienia można
ми вгадувати вміли урагани, odgadnąć burzę w sercu.
що нуртували в грудях у співця.33

Problem wolności

Ściśle powiązany z kluczowym zagadnieniem etycznym Orgii, a więc i z
odpowiedzialnością, jest problem wolności. Człowiek w rozumieniu Łesi Ukrainki ponosi
odpowiedzialność za te zachowania, które są dziełem jego wolności34, rozumianej jako
“zdolność wyboru”35. Pierwotny akt wolności sprowadza się zatem do wyboru jednego
z dwóch sposobów życia: wyboru wolności (przyjęcia jej)36 lub wyboru ucieczki od
wolności (rezygnacji z wybierania)37. Moralne wybory Nerisy, Fedona i Chilona wskazują
na to, że są zniewoleni przez cele, do których dążą. Anteusz jest wyzwolony, bo posiadł
wolność wewnętrzną.

Łesię Ukrainkę nurtuje nie tylko problem zniewolenia politycznego, lecz równie ważny
dla ukraińskich twórców, problem niewolenia sztuki. Anteusz nienawidzi rzymskich
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zwycięzców nie tylko za niszczenie wolności politycznej ojczystego kraju, lecz przede
wszystkim za zniewolenie ojczystej sztuki38. Wielką miłość do sztuki Anteusz pogodził
bowiem z równie wielką miłością do ojczyzny. Uczucia te zdominowały jego osobowość.
Nerisę i uczniów Anteusza przyciągały natomiast dobra materialne, uznanie
współczesnych, choćby Rzymian, i sława doczesna, a nie sława wieczna, odległa i
niepewna.

Anteusz:
(...) Нерісо? (...) Nie jesteś dumna z mej sławy?
Хіба тебе не радує хвала Masz już może za nic naszych oddanych
моя і наших друзів скромних, щирих? przyjaciół, skromnych i szczerych?
Хіба ж то мало – бути в нашій хаті Czyż to mało być w domu skarbem, wprawdzie
укритим скарбом, але дорогим, ukrytym, ale drogim,
таким, що й цезар ліпшого не має?39 droższym nawet od skarbów cezarowych?

Sława doczesna i uznanie posiada dla Nerisy sens egzystencjalny.

Nerisa:
...ти ж укритий скарб, а я ж, Антею, (...) Ty też jesteś “ukrytym skarbem”,
тим не радію, що твоєї ліри ale wcale mnie to nie cieszy,
не чує світ широкий, тільки я że twojej liry nie słyszy świat,
та слухачів твоїх мала громадка. Tylko ja i gromadka twych przyjaciół.
Ні! Якби сила, я б тебе сама Och, gdybym mogła,
поставила на п’єдестал високий, postawiłabym cię na wysokim piedestale,
мов постать Аполлона – кітариста! Jak Apollina Kitarodosa!
I хай би світ сповнився тиж пісень Świat zapełniłby się twoją pieśnią,
що ти б тоді творив на високості!40 powstałą tam na wysokościach!

Łesia Ukrainka wprawdzie pokazała jednostki uwikłane w bieg wydarzeń Starożytności,
lecz w rzeczywistości czyniła wyraźną aluzję do sytuacji zniewolonej Ukrainy pod
panowaniem Rosji, kiedy to zadaniem przedstawicieli środowisk intelektualnych stała się
obrona wartości duchowych ukraińskiego narodu: sztuki, literatury czy języka, które
prześladowano w Imperium Rosyjskim. Było to tym trudniejsze, iż inteligencja ukraińska
stanowiła nieliczną grupę ludności, rozrzuconej po olbrzymim obszarze i wyznającej różne
poglądy polityczne: “od lojalizmu i negowania odrębności narodowej przez liberalno-
-demokratyczne postawy aż po rewolucjonizm”41. Rewolucja porwała młodych
Ukraińców do walki z caratem; “propagandystyczny” kierunek “po klęsce »okresu burzy«
lat siedemdziesiątych, zwracając się do inteligencji i domagając się od niej służenia ludowi,
wpłynął na środowisko Łesi Ukrainki”42.

Zniewolenie narodu ukraińskiego stanowiło dla autorki Orgii źródło stałych cierpień.
Pisała o tym z Wiednia w liście do brata:

Nigdy i nigdzie nie odczuwałam tak dotkliwie, jak ciężko jest nosić kajdany, jak
bardzo jarzmo ścisnęło mi szyję. Nie wiem, czy kiedykolwiek w domu przeżywałam
godziny tak dręczącej, gwałtownej, gorzkiej nostalgii, jak tutaj w wolnym kraju. [...]
wydaje się mi, że na rękach i na szyi mam widoczne czerwone ślady, które wycisnęły
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kajdany i jarzmo niewoli, wszyscy widzą owe ślady i wstydzę się za siebie wobec
wolnego narodu.43

Owe niweczące wolność “kajdany” obrazować mogą nie tylko zniewolenie “od
zewnątrz”, lecz też zniewolenie przez różne kompleksy44. W wyznaniu poetki zabrzmiały
więc nuty tragiczne: ból i wstyd człowieka świadomego własnej niewoli i upokorzenia45.

 Problem odpowiedzialności

Odpowiedzialność za losy niewolonego narodu artystów i intelektualistów jako
przewodników duchowych stała się w czasach Łesi Ukrainki ważna co najmniej z kilku
powodów. Po pierwsze: poczucie to było istotne dla rozwoju świadomości narodowej i rozwoju
ukraińskiej kultury wobec wszechogarniającej rosyjskiej presji kulturowej46. Po drugie: postawa
etyczna artysty uwikłanego w losy niewolonej nacji miała szczególne znaczenie w okresie
modernistycznego przewartościowania wszelkich wartości47, kiedy to postanowiono twórcę
uwolnić od obowiązku służenia narodowi w myśl dewizy: “sztuka dla sztuki”.

W warunkach powszechnego chaosu aksjologicznego i w czasach nowych idei48,
postanowiła Łesia Ukrainka ukazać w Orgii postawy moralne osób odpowiedzialnych za
losy “narodu bez państwa”. Już w 1896 roku Łesia Ukrainka napisała na zamówienie prasy
francuskiej pamflet polityczny Głos pewnej rosyjskiej uwięzionej, jaki adresuje tym artystom,
którzy, zapomniawszy o narodowej godności, witali w 1896 roku rosyjskiego cara w Paryżu
– “tym królobójczym mieście, jakiego każdy kamień krzyczy »Przecz tyranio!«”49.

Idea niezłomności i bezkompromisowości wobec władzy starła się w Orgii z postawą
ugodowości czy porozumienia. Wiele było bowiem przykładów w historii Ukrainy
sprzeniewierzania się idei samoistnej kultury ukraińskiej i zaprzedawania się dobrowolnie
bądź pod przymusem panującej kulturze rosyjskiej. Pisał o tym w międzywojennej analizie
Orgii B. Jakubski:

Praca Akademii Kijowskiej miała wielkie znaczenie dla kultury ukraińskiej. Ukraińca
– Teofana Prokopowycza powołano z tej Akademii do Moskwy, aby tam rozwinąć życie
literackie. Później nieprzerwanie wiele wybitnych ukraińskich sław kultury przyciągano
do Moskwy. Kwitka-Osnowianenko, Marko Wowczok, Kulisz, Storożenko – pisali
językiem moskiewskim, oddając tym sposobem daninę panującemu państwu. W dobie
Łesi Ukrainki – Ukrainiec – Korolenko stał się pisarzem moskiewskim; Wynnyczenko
niejeden ze swoich utworów pisał językiem moskiewskim i obecnie jeszcze niektórzy z
moskiewskich historyków literatury sytuują go wśród moskiewskich beletrystów
początku XX stulecia.50

Podobnych przekłamań dokonywanych przez stronę rosyjską kosztem literatury
ukraińskiej można by przytoczyć zapewne więcej51.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przedstawiony w Orgii problem moralnej
odpowiedzialności wobec narodu każdej uświadomionej narodowo jednostki stał się
zasadniczym dylematem Ukraińców przełomu XIX i XX wieku i współgrał w ogóle z
kwestią narodową, która była wówczas niezwykle aktualna i wymagała wszechstronnego
naświetlenia52. Problem ten pozostał również w kręgu zainteresowania literackich
następców Łesi Ukrainki53.
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Autorka Orgii na przykładzie dziejów zniewolonego Koryntu pragnęła ukazać i uświadomić
swoim współczesnym, że na intelektualistach: artystach i nauczycielach ukraińskich spoczywa
szczególna odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotycznym, a
jednocześnie w duchu kultury europejskiej. Anteusz to wychowawca młodego pokolenia
Greków, którym przyszło narodzić się i żyć w czasach rzymskiego panowania i greckiego
podporządkowania, co nie oznacza jednak, że należy porzucić dobra kulturowe własnego
narodu i pójść pod protekcję panującej nacji. Można sądzić, że w przekonaniu Łesi Ukrainki,
Orgia miała stać się impulsem do pogłębionej refleksji nad jednym z zasadniczych bodaj
problemów etycznych i egzystencjalnych człowieka, a szczególnie nad faktem
odpowiedzialności. Dramat Orgia spełnia to zadanie, nie tylko wobec społeczności ukraińskiej
przełomu wieków, lecz w ogóle w stosunku do człowieka jakiegokolwiek czasu i miejsca.
Fakt odpowiedzialności, ujęty przez Łesię Ukrainkę wielostronnie, a nie schematycznie,
współgrał w utworze z problemem wolności i patriotyzmu54, a ostatecznie kwestie te
zdominował i podporządkował sobie w fazie końcowej dramatu.

Problem moralnej odpowiedzialności jest jednym z centralnych w dramacie, należy
jednak pamiętać, że tak, jak każdy utwór Łesi Ukrainki, tak i Orgia może być
interpretowana na wiele sposobów55.
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