
ГАЛИНА ГРИЦИК 
НАСНИЛАСЬ МЕНІ УКРАЇНА 

(ПРО МОВУ ДІАСПОРНОЇ ПОЕЗІЇ) 
 
Культура українського зарубіжжя (і поезія як вагома її складова) — це частина єдиної 
цілісної української культури, що належить усій нації, незалежно від її поділу на материкову 
й діаспорну. 

Розвиваючись у складному контексті соціально-політичних та культурних процесів, 
література діаспори ввібрала й відтворила різні проблеми людського життя з особливим 
акцентом на етнічному виживанні українського народу. Природно, що вибір теми, 
стилістичні засоби — все було спрямоване на підтримання національної свідомості, 
збереження етнічної самобутності українців у діаспорі. «На тему Україна і ми треба говорити 
повсякчасно, бо з хвилиною, коли перестанемо про неї говорити — в діяспорі нам кінець... 
Нашим обов’язком є зберігати українську національну і релігійну субстанцію... вічно, де б 
ми не були» (Саварин П. Україна і ми // Нові дні. — 1987. — № 449, 450). Світосприймання 
навколишньої дійсності через призму України і українського виводить на центральне місце у 
художньо-образних системах митців образ рідної землі. Особливо виразно це виявляється у 
творчості поетів старшого покоління (М.Ситник, Ю.Липа, Л.Лиман, Б.Нижанківський та ін.), 
тоді як представники молодшої генерації (зокрема поети Нью-Йоркської школи 
Ю.Тарнавський, Е.Андієвська) декларують відмежованість від політичних інтересів: 
«Звертались ми майже виключно до особистих тем, свідомо цураючись патріотичних» 
(Ю.Тарнавський. Індоєвропа «91»). Однак тема України належить до поетичних традицій, 
що виявляються у використанні народних образів, символіки та ін. 

У самій суті діаспорної поезії закладене особливе ідеалізуюче сприймання образу 
України, при художній реалізації якого відображається індивідуальна психологія авторів. Як 
певний феномен, що недосяжний у конкретно-життєвій ситуації, а може бути наближений 
лише уявно, цей образ в літературі українського зарубіжжя набуває рис ідеальної цілісності. 
Тут доречно зауважити різницю у баченні України-батьківщини поетами діаспори і 
материка. Якщо для перших це fata morgana, «радість земна» (М.Ситник), то для других 
(особливо тих, хто відстоював справжню, а не декларовану незалежність) Україна — 
«розпука вікова» (В.Симоненко). 

Універсальний, філософськи узагальнений образ України в поетичному контексті 
актуалізується через ряд мікрообразів, художніх символів, фольклорних елементів. 

Україна (рідна земля, батьківщина, вітчизна) — образ із яскраво вираженою 
позитивною експресією, один із шляхів реалізації якої — характеристика психологічного 
стану ліричного героя, що виявляється через мотиви ностальгії, туги, печалі, плачу, 
конкретизується у стилістичних засобах зображення мрії, сну, спогаду, прагнення єдності з 
рідною землею: «Позолоти мою печаль своєю радістю земною, Щоб я не плакав по ночах, 
Моя вітчизно, за тобою» (М.Ситник); «Спопелить неможливість могти Неможливістю мати 
вітчизну» (Л.Лиман).  

Висловлюється почуття єдності з Україною, незважаючи на відстань у часі і просторі, 
віра в її життєдайну силу: «Важким я колосом устану із грудки рідної землі» (М.Ситник). 

Надзвичайно виразного позитивного емоційно-експресивного забарвлення образ 
України набуває у складі антонімічного протиставлення «Україна — чужина», що, 
безперечно, є одним із вагомих елементів світосприйняття поетів діаспори, зумовленого як 
особистими, так і суспільно-політичними факторами. В такому контексті простежується 
чітка градація епітетів та мікрохарактеристик на позначення компонентів названої антитези: 
рідне — позитивне, чуже — негативне, вороже, небезпечне: «Лід чужини на втомленім 
серці» (Діма); «Боюся... людей сторонніх і пісень чужих на моїй землі» (Т.Карабович); 
«ховає вишивка чужину стіни» (В.Вовк). 

Традиційним і стилістично виправданим засобом поетичної конкретизації образу 
рідної землі є також уживання топонімів, що досить характерне для творчості поетів 



українського зарубіжжя. Найбільш частотними і покликаними встановити певні асоціації є 
мікрообрази Київ, Дніпро, Славута (рідше трапляється поетична назва Борисфен): «Часто 
приходять мене навістити Аж із-за Дніпра Дві тополі знайомі» (Діма); «Україна наснилась 
мені сніжок сипкий зимовая пора іній на деревах як вдома і хуга біла від Дніпра» 
(Т.Карабович). Значно рідше використовуються географічні назви інших регіонів України: 
«десь летять гуси на своє Полісся» (Т.Карабович); «Чернігівські собори» (В.Вовк); 
«Почаївська Богоматір» (В.Вовк); «Чорний жар /чорний жаль / чорний біль /Чорнобиль» 
(В.Вовк). 

Універсальні образи-характеристики, асоціативні комплекси у поезії діаспори 
модифікуються в конкретних художніх варіантах, кожен з яких, зберігаючи зв’язок із 
первинним лексичним значенням, водночас семантично ускладнюється і «працює» на 
гармонійну цілісність тексту. Подібного художнього переосмислення зазнають, наприклад, 
назви рослин (калина, тополя, дуб, верба, м’ята, любисток, барвінок, мальва, терен), птахів 
(сокіл, ворон, крук, соловейко, жайворонок, лелека, чайка, зозуля), предметів національного 
побуту, що відображають етнічну своєрідність українського народу (сопілка, плахта, коралі, 
волічка, світлиця, ватра). Експресивного забарвлення вони набувають через розширення 
семантики лексичних одиниць названих тематичних груп і трансформуються у художньо-
образні атрибути далекої України. Так, наприклад, образну основу багатьох поетичних 
новотворів становить символ калина. У поезії В. Вовк, Ю.Тарнавського, Т.Карабовича 
спостерігаємо цікаву взаємодію традиційного й індивідуально-авторського, що стає основою 
оригінальних метафоричних синтезованих образів: «Мої вірші калинова заграва» 
(Т.Карабович); «Ховаєш усмішку, що схожа на пів-замерзлу калину» (В.Вовк). (Пор. із 
словами І.Калинця «а вона калина моя Україна, а я її калинець»). 

Як органічна частка української обрядовості, «калинові» образи характеризують 
світогляд нашого народу, набувають значення національних поетичних символів і саме в 
такому ракурсі знаходять відображення в творчості поетів діаспори. В образних сполуках зі 
словом калина та похідних від нього (калиновий, калинонька) домінує спільна сема 
«українське, рідне, дороге, гарне», чим і зумовлена їх поетичність. Відповідні синтезовані 
образи опираються на первісне поетичне значення семи калина: «мати.. у долонях тримає 
калину» (Т.Карабович); «І скапає біль — так скапує свічка на Спаса в кошик з калиною» 
(В.Вовк). 

Освоєння образу калини як своєрідної характеристики України є одним із найбільш 
інтенсивних, проте не єдиним зображувальним засобом. Показове також використання 
мікрохарактеристик типу мальва: «причастя мальв» (Т.Карабович); «мої вірші... мальви» 
(Т.Карабович); тополя: «в зоряному соборі тополі шепчуть молитву» (В.Вовк); «хтось коси 
тополям малював» (Т.Карабович); рута, барвінок: «занесіть їй жмінку рути і барвінку» 
(В.Вовк); любисток: «будеш молитися до ... любистків» (Т.Карабович). Ключові слова в 
мовно-образній системі поезії українського зарубіжжя ілюструють етнічну своєрідність та 
специфічно українську семантику. До таких належать слова—назви предметів і реалій 
побуту та назви птахів. За частотністю вони поступаються перед назвами рослин. Але з 
погляду індивідуально-авторських перетворень на рівні семантичної структури слова й 
естетичного мововираження вони досить вагомі, пор.: «сльози з коралю» (В.Вовк); «уст 
коралі, що ними ти париш» (Ю.Косач); «пригадались сріблом витикані плахти» (В.Вовк); 
«Стоїть моя матінка — жалю каплиця Сльозини — намистом коралю по лицях» (В.Вовк); 
«Так у світлиці/ Іконозорій /як у темниці /де чорне горе» (В.Вовк); «Пряду волічку З темних 
давнин — таємну нічку Наших годин» (В.Вовк); «А над ними сонце, як сокіл, шуга» 
(І.Багряний). 

У наведених прикладах відчутний зв’язок із уснопоетичною народною творчістю. 
Однак освоєння фольклорних елементів у поетичній мові діаспори — не лише традиційна 
опора на народне джерело. Воно потребує більш складних трансформацій, аніж механічне 
включення усталеного образу в мовну тканину твору. Так, якщо в народній пісні калина, 
тополя чи сокіл є лише одним із компонентів психологічного паралелізму і служать засобом 



введення слухача у світ фольклору, то у творах авторів українського зарубіжжя це естетично 
значущі атрибути образу України і всього, що з ним пов’язане, показники способу мислення 
українця, його світосприймання і світовідчуття: «У зеніті сонце, як сокіл, кружля» 
(І.Багряний); «Щастя... прирівняти нас до жайворонків» (Т.Карабович). 

Поряд із художніми переосмисленнями фольклорних образів спостерігаємо також 
освоєння тематики та ритмомелодики українських народних пісень: «Ой летять два соколи з 
зорями високими...» (І.Багряний); «Гиля, гиля, гуси, гиля до Ганусі» (В.Вовк); «Ой зійшла 
зоря та вечорова над Україною стала» (В.Вовк). А в одному з останніх ліричних полотен 
Віри Вовк («Іконостас України. Містерія». — Ріо-де-Жанейро-Нью-Йорк, 1988) елементи 
народних пісень об’єднують різні за тематичним спрямуванням розділи і становлять 
своєрідну мовно-образну канву поезії. 

З образом України генетично тісно пов’язаний розвиток теми рідної мови, рідного 
слова, пісні. Виступаючи в ролі національної святині, духовної берегині українського 
народу, образ рідної мови несе однозначно позитивний експресивний заряд, що виражається 
через ряд епітетів емоційно-оцінного значення (матірня мова, батьківське слово, мова 
прадідів, калинова мова, трепетне слово, пісня солов’їна та ін.): «Ти передав нам вартості 
нетлінні В обряді та золотоустій мові» (В.Вовк); «молюся святою мовою... матері» 
(Ю.Коломиєць). Оригінальний образ рідної мови постає у фігурі градації, де нанизується 
перифрази-означення: «стежко загублених / даше бездомних /віно покривджених/ свіче 
усопших/ писанко вічності / дзбане молитви /...матірня мово» (В.Вовк). 

 Образ України — це художня універсалія у поезії українського зарубіжжя, що 
знаходить своє конкретне вираження в мікрообразах емоційно-експресивних характеристик. 
Важливу функцію при цьому виконують традиційні стилістичні засоби зображення рідної 
землі, використання фольклорних елементів, усталених поетичних виразів, символів. У 
мовній тканині твору вони зазнають семантичних та естетичних трансформацій відповідно 
до індивідуально-психологічних та творчих особливостей автора. Однак при всій різниці 
поетичних систем, ідіостилів авторів старшого і так званого другого покоління діаспори 
незмінним залишається зображення України як ідеалу, далекої мрії, про яку можна лише 
снити: «Наснилась мені Україна...» 
 


