
ОЛЕНА БІРЮКОВА 
САКРАЛЬНІ ОБРАЗИ У ПОЕЗІЇ АВТОРІВ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ 

 
Поетична творчість авторів Нью-Йоркської групи в національному мовно-образному 
просторі є доволі осібним явищем. Адже творче становлення у відносно «вільних» 
ідеолологічно не скутих соціально-культурних умовах зумовлює цілий ряд стилетвірних рис, 
які вирізняють цю поезію на тлі української літератури XX століття. Переконливим 
підтвердженням цьому є притаманна їм «висота релігійного почування, навіть дещо 
екстатична радість відкривання Бога у всьому і наближення до нього» (М. Коцюбинська). 

Особливий спосіб мовомислення спонукає поетів Нью-Йоркської групи активніше, ніж 
інших, послуговуватися сакрально-конфесійною лексикою, творити на цій основі виразні 
індивідуально-авторські образи. Найчастотнішими метафоротвірними компонентами при 
цьому виявляються усталені християнські найменування Бога-Творця (Бог, Христос, 
Спаситель), імена біблійних персонажів та святих (Юда, Іван, Тома), загальні назви-номени 
культових споруд (церква, храм), загальновживані лексеми сакрального змісту (молитва, 
свічка, хрест) тощо. Власне вони і є найбільш виразно конотованими бібліїзмами у 
релігійній свідомості людей і — відповідно — у поетичній мові авторів Нью-Йоркської 
групи. 

Стереотипною реалізацією поетичного мотиву страждання у поезії Б. Бойчука, 
Б. Рубчака, В. Вовк є образ Христа-Спасителя. Традиційно Христос є містким художнім 
антропонімом, стрижнева семантика якого увиразнюється епітетними означеннями, що не 
виходять за рамки усталеного релігійного розуміння (скорботний, розіп’ятий, прибитий): 
Круг дерева живого обвилась ліяна: / скорботного Христа цілує сильний Юда (Б. Рубчак); А 
нарід, як Христос прибитий, / на етапах / приймав на скорбні груди / п’яту рану (Б. Бойчук). 

Через співзвучні образи розп’яття, тягар хреста у складних метафоричних комлексах 
В. Вовк часто реалізується тема історичної долі України, українського народу: Вже стільки 
літ, як люд мій безупину / Підносить хрест раменами Симона / І давить древо, і пече корона 
і Моїх братів розп’ятих, Божий Сину. Смисловими центрами наведеного уривка, безумовно, 
є сакрально конотовані образи підносити хрест, давить древо, пече корона [терновий вінок], 
брати розп’яті, які семантично скеровані на звертання до Божого Сина.  

У поетичних контекстах виявляємо вживання перифраз до понять Христос, Бог-Отець, 
Дух Святий, які за семантичним та лексичним наповненням також адекватні християнському 
трактуванню: Всевишній, Всемогутній, Чоловіколюбець, Спаситель, Предвічний, Квіт (Цвіт) 
Назарету. Глибоко закорінені у мовно-образній системі Святого Письма, апокрифічних 
текстів, конфесійному стилі, вони насичують відповідними значеннями і поетичні твори: 
Зосталася лиш твань, / і Чоловіколюбця розп’яли (Б. Рубчак); Назарета любий квіте, / Що 
проміння розсіває! (В. Вовк); Він — вселенний Дух і Князь народів (В. Вовк); Вас потішить 
Господь-Володар: / Я несу від Предвічного вість..» (В. Вовк); Він Всемогутній, що підносить 
свій довгий крок через гріх (В. Вовк); Тисячолітній велів / двигнути власну творчість 
(В. Вовк). Ще інший перифраз В. Вовк, хоч і є авторським, однак витриманий у традиційних 
рамках і актуалізує звичне високе значення сакральної стилеми: Я хочу молитись Тому, хто 
загорнений у сонце. 

Для мовостилів авторів Нью-Йоркської групи знаковою є послідовна асоціація 
сакрального, Божого із звукообразом дзвони, пор.: І голосом дзвонів! говорить Христос 
(Б. Бойчук); За Дафною / дзвонять дзвіниці / від Бога (В. Вовк).  

У поезії В. Вовк, Б. Бойчука, Б. Рубчака спостерігаємо також рефлекси традиційного 
народного сприймання неба, небесних світил як таких, що безпосередньо пов’язані з 
присутністю Господа. Не дивно, що одним із найпотужніше реперезентованих у 
метафоричній системі їх мовотворчості є лексико-семантичне поле ‘небо’. Так, у мовостилі 
Б. Рубчака виявлено співвіднесення із конфесійними реаліями Бог, церква художнього 
образу неба як вмістилища Святого Духа: Позбулося значення небо: / воно не співає про 
блакитну присутність Бога (Б. Рубчак). Цей образ стає також імпульсом до народження 



складного метафоричного комплексу в поезії Віри Вовк: Та пісня, що не гине у могилі, / 
Полине вгору й, розірвавши небо ,/ Впаде в долоні Бога, як зоря (В. Вовк).  

Розвиваючи парадигму сакральних метафор на ґрунті лексико-семантичного поля ‘небо’, 
автори активно використовують і смисловий потенціал образу зоря, зорі. Інтерпретований 
відповідно до традиційного християнського світогляду, він набуває виразного релігійного 
звучання. Наприклад, узагальнене прикінцеве звертання-запитання Скажи, зоре, як жити? у 
поезії Б. Рубчака, на думку Г. Сюти, є містким інтертекстуальним кодом, за яким 
«найближчим, найчіткіше реконструйованим, безумовно, є вихід на текст Біблії»: Коли ж 
народився Ісус у Віфлеємі Юдейськім, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до 
Єрусалиму зі сходу і питали: «Де народжений Цар Юдейський? Бо на сході ми бачили зорю 
Його і прибули поклонитись Йому» (Євангеліє від св. Матвія 2: 1-2). 
Дещо іншу експресивну тональність засвідчують поетичні твори Е. Андієвської. Поетизми 
небо, сонце, образ спекотного дня в інтерпретації авторки стають потужним художнім 
підґрунтям для створення поетичних картин Страшного Суду: Не сонця вогнедихальна 
мозоля, / А синя стружка, що легені лиже / У полудень, як Суд Страшний на пляжі; Бігцем 
— повз видмухи останні, / Де Суд Страшний вже спину чуха / Об неба надувну панчоху; 
Крізь скриньку — Суд Страшний: / дідок в нужді — / Нема землі, повітря, як наждак. Отже, 
«знижується» висока експресія бібліїзма, нівелюється негативна конотація семи ‘страх’, 
‘кара’, актуалізується відтінок значення ‘страшний’ — нестерпний. Смислово 
багатовекторним є також образ свічка. У поезії авторів Нью-Йоркської групи він зазнає ряду 
мовно-естетичних модифікацій. З одного боку, це невід’ємна реалія християнського 
церковного обряду, усіх ритуально-сакральних дій. З іншого боку, саме свічка здебільшого 
символізує духовне очищення, наближення людини до Бога. Показово, що в аналізованій 
поезії виразно прочитуваними є обидва ці семантичні вектори: І скапає біль — так скапує 
свічка / На Спаса в кошик з калиною (В. Вовк); ще мить і згасне (згорить) / куценька свічка/ 
відвертости (Ю. Тарнавський); свічки сльозами скапали (В. Вовк). Із образом свічки 
пов’язана також інтимізація почуттів ліричного героя: У полум’ї свічок / являєшся мені, / у 
полум’ї свічок, / як полумінь, ясна (Ю. Тарнавський); хочу засвітити / свічі / моїх очей /ясним 
полум’ям/ твоїх (Ю. Тарнавський).  

Сполучення національного і релігійного в мовомисленні В. Вовк, на думку дослідників 
мовотворчості цієї поетеси (М. Коцюбинська), є визначальним чинником формування 
інтимно-ліричної тональності її творів. Простежмо, як паралелізуються образні конотати: 
якби я вмерла, просила б Бога, щоб ти, моя далека, безмежна, недосяжна Країно, була мені 
небом. Або: Кобзаря, Євангелію моєї юності, відрізав від нас океан. 

Назви молитва, моління, реалізовані у мові поезій В. Вовк, Б. Бойчука, Б. Рубчака та ін., 
виразно ілюструють сутність цих словесних звертань людини до Творця, підтверджують, що 
у них живе віра, надія на Боже милосердя, тому молитви є ніби подвійним виразником 
художньої глибини слова. У сполуці з епітетами мовчазна, наївна образ молитви втілює 
мотив беззахисності людини: очі світяться жахом, / а губи — в мовчазнім молінні (В. Вовк); 
я прийшов [несучи в руках] / горіючу лямпадку наївної молитви (Ю. Тарнавський). 

Слово-символ хрест передусім реалізує свій сакральний смисл як знак захисту, пор.: Буде 
щитом хрест вогняний; / Він збереже душу, не плоть (В. Вовк). Символічним є трактування 
хреста як перехрещення болю й плоті, пор.: ми родилися з болю / з плоттю на подобу 
Хреста (В. Вовк). В іншому синкретичному образі розп’яття співвідноситься із гарячим 
сонцем: Розп’яте на хресті / шепоче з рани / сонце (Б. Бойчук). 

У багатьох поезіях авторів Нью-Йоркської групи спостерігаємо усталене не тільки у 
християнському світогляді, але й у національній поетиці асоціативне співвіднесення хрест — 
смерть. У текстах воно втілюється через алюзії, перифрастичні звороти, як-от: Був я поет, 
та тепер я — мов Ти, / Той, хто доніс уже хрест до мети (В. Вовк); Між смутком / 
порозкиданих хрестів / ступають за батьками їх сини (Б. Бойчук); Хрести кам’яніють 
рядом на могилах (В. Вовк). 



Загалом варто підкреслити, що мовостилі В. Вовк, Б. Рубчака, Б. Бойчука, Ю. Тарнавського 
(рідше — Е. Андієвської) засвідчують заглибленість поетичного світобачення цих авторів у 
національну релігійну традицію. 
 


