
ЛЕСЯ СТАВИЦЬКА 
ОБРАЗ УКРАЇНИ В ПОЕЗІЇ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА 

«Безбатченку‚ ти не збагнеш‚ 
Чим дише слово «Батьківщина»  

 
Ці рядки‚ датовані 1929 роком‚ належать перу Євгена Маланюка‚ одного з 
найпристрасніших патріотів України. У дусі Івана Франка поет умів ніжно кохати й 
ненавидіти рідний край‚ бо ж його любов вимоглива‚ пропущена через відчуття трагізму 
української історії. 

Образ країни можна вважати константою кожної національної поезії‚ адже‚ про що б не 
писав поет‚ світ його образів і почувань прив’язаний до певного часопростору‚ 
географічного ареалу. Образ країни легко вгадується в метонімічних деталях ландшафту‚ 
природи‚ побуту‚ в особливостях метафоризації навколишнього світу‚ в прямих та 
опосередкованих натяках автора на особливості психології рідного народу. Можна говорити 
про Україну‚ якою вона існувала в художній уяві Т. Шевченка‚ В. Сосюри‚ Олександра 
Олеся‚ В. Стуса‚ В. Самійленка‚ А. Малишка. У якому образно-семантичному ракурсі бачить 
Україну Євген Маланюк? 

Відповідно до загальнохудожньої традиції поет ідентифікує Україну із степом: глухий 
степ‚ пеклом муки покараний степ‚ диким зіллям здіймається степ. Як продовження цього 
негативно оцінного ряду сприймаються індивідуальні одиниці просторової семантики: 
покараний простір‚ безнадійний позем‚ ремінісценції біблійної пустелі. У творчості 
Є. Маланюка простежуємо «зняття» трагічної експресії образу степу шляхом синтезу його з 
власною назвою Еллада‚ яка символізує вимріяний ідеал і у вимірі загальнокультурних 
уявлень‚ і через асоціювання Греції з морем як поетичним уособленням свободи. Так виник 
знаменитий вислів степова Еллада — Україна у просторі індивідуальної поетичної 
реальності Є. Маланюка. Цікаво простежити‚ як змінюється емоційна тональність пейзажу 
при зіставленні поетичних тем «Україна» і «степова Еллада»: 

Під порохом століть безсилих  
Зітхає український вітер 
Під сонцем щедрим‚ як в Елладі 
Палахкотить невтомний вітер. 

Поетичний контраст степ — море мотивує низку інших протиставлень‚ як-от: смарагди 
трав‚ ковиль — сапфіри хвиль‚ вода. Вода для поета — це не тільки ознака морської стихії‚ а 
й такий першоелемент світу‚ що разом з вогнем і залізом символізує войовничість і твердість 
духу саме в площині індивідуально-поетичного втілення національної ідеї: 

Вода й вогонь хай дику плоть покорчать 
Щоб степ узрів блакить і кораблі... 
І от земля — не золото‚ а мідь 
І небо — не блакить‚ але залізо. 
Чи ж пропалить синій жар Європи 
Азії проказу золоту? 
І все ж із серця виллять треба мед 
І полум’ям наллять його залізним. 

Як питому ознаку національного простору поет сприймає метонімічну деталь хрест — 
символ мук українського народу (пор. шевченківський образ розіп’ятої України): «Та 
недаром‚ недаром степ кістяками засіян‚ І на кожнім хресті придорожнім розіп’ято біль»‚ а 
також елемент широкого словесного комплексу цвинтар‚ могила аж до повного ототожнення 
України з цвинтарем: «сліпий простір‚ що ґвалтами навал — Став цвинтарем покори і 
покути». Пор. у Олександра Олеся: «Тільки ти стоїш‚ Українонько... як могилонька‚ 
почорніла». 

Творча уява Є. Маланюка повсякчас фіксує кінематографічно метонімічний образ 
України через нанизування номінацій‚ асоціативний зв’язок яких з темою рідного краю 
підказаний індивідуальною психологією сприймання: «І просить рисувати все те саме: 



Тополі‚ хату‚ соняшні поля‚ Вітряк понад вишневими садами‚ І річку». Окремі метонімічні 
деталі постійно повторюються‚ що уможливлює цікаві образно-метафоричні узагальнення. 
Так‚ сполучуваність небо‚ вітер з відносними та відтопонімними прикметниками мотивує їх 
функціонування із супровідною оцінкою «рідний»‚ «дорогий»: вітер — майже херсонський‚ 
степовий‚ український‚ таке ясне херсонське наше небо. 

Рідний край для поета асоціюється з весною‚ а тому природним є ототожнення: 
Зростаєш‚ ближчаєш і вієш‚ 
Як спів Сольвейги‚ як весна. 

Національно конотованими у творчій уяві Є. Маланюка постають номінації рослин‚ 
квітів: «Ти ж бур’янами поросла‚ А замість хати — вовчі ями»‚ «На кожній батьківщині знак 
— І тут косарики блакитні‚ петрів батіг і дикий мак». 

Поет знаходить спосіб своєрідного переломлення етнопсихологічних‚ культурологічних 
асоціацій через призму флори рідного краю: «Твій єдиний готик — Повстають жертовники 
тополь»‚ «Соняшник‚ сей лотос український‚ Знак тучності проклятої землі». 

В індивідуально-поетичному словнику Є. Маланюка органічною складовою образу 
України постає золота колірна гама‚ але‚ крім вживання як традиційного засобу поетизації 
(пор. золото — блакить)‚ входить в авторський концепт «рабська країна». 

Оцінно-стилістична зниженість семантики образу рідного краю у Маланюка 
перегукується з поширеною в Україні філософською думкою‚ ідеєю національної 
меншовартості. Поетові болить «спеціяльно українське рабство»‚ душевна лінь і пасивність 
рідного народу‚ що спричинили бездержавність нації. 

Зовнішній та внутрішній портрет українця позначений особливим маланюківським 
гнівно-пристрасним пафосом. Напр.: «Українські візантійські очі... як я знаю цей нещирий 
зір... В сонних рухах роблено-дівочих. Це прадавнє вроджене «ясир»‚ «Ти думав повернешся 
з поля — Чекає вечеря‚ жінка‚ Сонцем нагріта призьба‚ Місяць‚ бандура... А крик від 
пекельного болю»‚ «А серце бідне ось крихке‚ як мак‚ А нерви чулі й чуйні‚ як бандура»; 
«нарід мирний і негордий‚ розслабленість ледача серця‚ розуму і рук»‚ «безсила насолода 
плачу безсоромно-плебейських мук». 

Поет заперечує ті прояви духовного буття нації‚ що віддзеркалюють її ментальність‚ а 
тому органічні в мовно-художній системі Маланюка ті пасажі‚ які нівелюють традиційні 
ціннісні уявлення: 

Будь проклята‚ літературо‚ 
Що виссала із серця кров! 
Будь проклята‚ співуча мово‚ 
Сльозавих і слизьких пісень. 

Стилістичну зниженість теми України підтримує трансформація власної назви: «І 
замість цих калічних україн Рослинами зростатимуть народи»‚ іронічно-сатиричні інтонації: 
«коротка ця хахлацька вічність»; метонімічні знаки підрадянської України: бездонна тюрма‚ 
льохи оглухлих чрезвичайок‚ сніговії Соловок‚ совітський голод. Не можна не згадати 
індивідуально-авторського перетворення традиційної парадигми земля — особа жіночої 
статі‚ яка розщеплюється на два контрастні полюси. З одного боку‚ — це метафоричне 
ототожнення: Україна — розпуста‚ повія‚ блудниця‚ гетера‚ покритка‚ байстрюча мати 
яничар‚ що ремінісцентно перегукується із старозавітним образом іудейської землі. А з 
іншого‚ — це поетичні номінації «тіло дівоче‚ заціловане сонцем»‚ «жона‚ земна моя 
Мадонна»‚ через які промовляє могутня лірична пристрасть поета. Автор обирає форму 
ліричного звертання до Батьківщини : займенник вона або ж завуальовує власну назву:  

Навіть снитись мені не хочеш‚ 
Мовчазна‚ непривітна така... 

Любити й ненавидіти батьківщину дано геніям. Так поєднати грізні‚ немилосердні 
інвективи та ніжну ліричну пристрасть міг тільки палкий патріот у нетрадиційному 
розумінні цього слова; тільки Поет зміг передати свою емоційну палітру тонким 
переплетінням словесно-художніх засобів. 
 


