
ГАННА ДЯДЧЕНКО 
«ТВОЄ ОБЛИЧЧЯ — СІМ КОЛЬОРІВ ВЕСЕЛКИ…» 

(ПОРТРЕТУВАННЯ ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ К. ХХ — ПОЧ. ХХІ СТ.) 
 

Віршова творчість українських авторів кінця ХХ — початку ХХІ ст. — це переконливе 
мовно-поетичне свідчення того, що антропоцентризація художнього мислення не просто 
домінує сьогодні у літературній творчості, а й практично цілковито «покриває» її. Людина, 
вивищуючись над природою, часом, простором, стає центром поетичного світу, через неї, її 
почуття, сприймання чи неприйняття оцінюється навколишнє життя й інші люди. 

У сучасній українській поезії образ людини моделюється відповідно до естетичних 
настанов постмодернізму. Очевидно, саме тому він окреслюється не як певна гармонійна 
цілісність, а радше як сукупність хаотичних, ні концептуально, ні естетично не співмірних 
фрагментів. Людина як особистість у такому сенсі протиставляється іншій людині, 
натовпові, всьому людству: І не для того,/ щоб себе довершити,/ А довести мізерності 
звеличення,/ Усі чомусь бояться стати першими/ Від натовпу відмінними обличчями 
(О. Бражник).  

Одним із найоб’ємніших фрагментів зображення людини у сучасній українській поезії 
є моделювання її зовнішнього портрета. «Внутрішній бунт», визнаний чи не 
найвизначальнішою засадою постмодерністського текстоворення, тут виявляється, зокрема, 
в тому, що фольклорно марковані засоби зовнішнього портретування усуваються на 
периферію зображальних ресурсів і вживаються тільки епізодично: шнурочки чорних брів, 
ясновиде личко (Ю. Назаренко), хвилі розпущених кіс (О. Гураль). Так само периферійними є 
інші поетичні характеристики зовнішності людини, витримані в руслі традиційних 
естетичних канонів: Очей тих світлоносних тонкий струмінь/ Взяла у вірш собі, як мед 
бджола (Людмила Ромен); І згадає робітник, як виорав стріли і луки,/ І зітхне, розглядаючи 
пильно натруджені руки (С. П’ятаченко); Отож Господь мене/ простить. За чорний хміль./ 
За білі руки й плечі./ За навіжених птиць./ За небо кам’яне (В. Махно). Натомість помітно 
активізується вживання негативно конотованої лексики й метафор: Дим виїдає очисьок 
останні тарелі (Н. Федорак); Іржання повнить глеки вух (Н. Неждана); Ясновельможна 
кров темніє, мов чифір (Ю. Андрухович); У високості в золотій агонії/ похмурі пальці 
бігають як зеки (Т. Девдюк) і т. ін. 

Стрижневий компонент, ядро мікрополя ‘зовнішність людини’ — соматизм тіло. 
Мовні засоби, які оформлюють відповідний образ, відбивають ставлення сучасних поетів до 
людини загалом й до себе самих зокрема. Однією з найпродуктивніших з цього погляду слід 
визнати метафоричну модель «тіло — клітка, в’язниця, обмежувач духу». У контекстах вона 
конкретизується за рахунок співвіднесення номінації тіло та мікрообразів тюрма, ґрати  
і т. ін.: О серце, що з-за ребер, як з-за ґрат,/ вдивляєшся в це ігрище шалене, — / навіщо ти 
утрапило до мене,/ щоб мучитись у тілі цім дурнім? (І. Малкович); серце тоненькою пилкою 
срібною/ Перепилює ґрати твоєї грудної клітини (О. Башкирова). Засвідчене у наведених 
ілюстраціях зневажливе ставлення до власного тіла у мові ліричних героїв вербалізується 
також в епітетах дурне, благеньке і підтримується динамічними експресивними 
характеристиками (напр., мучитись у тілі, вийти з тіла тощо). Пор.: на світло, немов з 
мішка,/ можна все-таки вийти. Ціною дурного тіла (Ю. Андрухович); своїм терпінням 
піднімаєш благеньке тіло зроблене з піску/ із голосу і тіні/ і тіло вчиться святості а ти/ 
шукаєш ночами прозору плащаницю (К. Москалець).  

У таких контекстах простежується ще одна новітня мовомисленнєва тенденція: 
традиційна метонімізація (вогонь/ не втішить самотніх очей і долонь/ на темній чужій 
оболоні — І. Римарук); сплітаються пальці сплітаються очі і голови/ на стоптаний пляц 
виповзають картаті слова/ і ми залишаємось голими, голими, голими,/ ключиця, сідниця, 
коліно, кулак, голова — І. Андрусяк) переростає у семантичне розмежування образів тіло і 
людина, які починають метафоризуватися як самодостатні, незалежні одне від одного 
поняття. Тіло, а також його частини, номіновані у контекстах соматизмами, при цьому 



втрачають природний статус конструктів образу «людина» й універсалізуються як окремі 
самостійні мікрообрази: Де Чорний кіт зустрінеться із Білим,/ Де сили буде більше, ніж 
кохання,/ Я там колись зустрінуся із тілом… (О. Бєляєва); з-під високих потоків до мене 
біжиш,/ на холодному склі залишаючи тіло,/ все — розбризкане (В. Герасим’юк); раз 
вертаюся з вечірки, а назустріч йде рука моя/ і вітається зі мною (В. Цибулько); Кудись 
везли мене./ Вірніше тіло:/ Мій тулуб,/ руки,/ ноги,/ голова (Людмила Ромен); здати їм в 
руки, мов табельну зброю, / робочі частини натруджених тіл (С. П’ятаченко). 

Колоквіалізоване, знижене осмислення людського тіла продукує активні в сучасній 
поезії метафоричні мікромоделі, побудовані за асоціаціями «тіло — будівля», «тіло — їжа», 
пор.: Дівчина спить на сходинках свого тіла/ Вона там ще не була/ Дівчина тінь від 
палацу/ із білого мармуру (Н. Неждана); Я люблю твого тіла великодню паску 
(Ю. Андрухович). 

Важливим засобом зовнішнього портретування традиційно виступає мікрообраз 
обличчя. У мові аналізованої поезії навколо однойменної номінації вибудовується цілий 
синонімічний ряд, який включає дві загальномовні стилістично нейтральні одиниці (обличчя, 
лице) та значно більшу кількість негативно-оцінних, вульгарних або ж пейоративних 
номінацій (анфас, морда, пика, писок, репа, парсуна тощо). 

Синонімічні нейтральні номінації обличчя та лице не уникли експресивного 
переосмислення, зумовленого зневажливим зображенням поетами їх сучасників і людини 
взагалі. Однак епізодично вони все-таки зберігають традиційну сполучуваність, яка 
забезпечує їх позитивну оцінність: І обличчя твоє ясне,/ І волосся твоє русяве./ Та ніхто 
вже не здожене/ Серед темряви біле сяйво (М. Савка); Моє ти біле личенько дитинне,/ 
покинь той промінь, тінь собі візьми (Г. Чубай); Обличчя дівоче миленьке/ Натхнення мені 
принесло (О. Гураль); Твоє обличчя — сім кольорів веселки (Т. Троянович). 

Використання зневажливих кореферентів обличчя з інтенсифікованою негативною 
оцінністю супроводжується потужною іррадіацією цієї експресії на весь поетичний контекст: 
Корчмарівен бліді анфаси/ мерехтіли в космосі свічада (С. Процюк); музика впав у раж,/ 
сказав собі: «Ти в пику його вмаж!/ Дивись, яка паскедна в нього пика!» (Ю. Андрухович); 
Що ви бачите в хаті?!/ Тільки пики пихаті (Н. Неждана); і хоч він був і далі моїх рук,/ та я 
йому вліпив-таки по морді! (Г. Чубай); Вони/ своїх упізнають/ На фотознімку й на парсуні 
(І. Римарук) і т. ін. 

Епітетні характеристики, вживані щодо згаданих одиниць, теж потрапляють у поле їх 
семантичної дії й інтенсифікують імпліцитну негативну оцінність: брате каїн ця сльоза 
велика/ на твоїй неголеній мармизі — Ю. Андрухович); Навколо носами ошкірились черепи 
лисі, — / Ух як затопив би я кухлем у пітную репу! (С. Либонь); Облуди шмат гидкий язик/ В 
щербатім писку повернувся (С. Пантюк). Відповідна тенденція поширюється і на 
метафоризацію нормативної номінації лице: на чиєму лиці вугристому/ станеш сивого міста 
лементом? (Н. Федорак); і хоч гидке твоє лице,/ та мусиш бути з ним (С. Жадан); зрідка 
відвідує муза — сухоребра стара: лице/ — мов зім’ятий капшук (В. Махно). Такий 
кардинальний перегляд канонів мовного портретування видається не завжди виправданим, 
оскільки «звертання до позалітературних форм має неодмінно регламентуватися художньо-
естетичними правилами, законами, а відхилення від стилістично нейтральної мовної норми 
мають зберігати міру естетичності» (С. Єрмоленко). 

Окремі зафіксовані в аналізованій поезії метафоричні структури зі стрижневою 
лексемою обличчя засвідчують також семантичне зближення лексико-семантичних полів 
‘людина’ і ‘смерть’. На відміну від динамічних образів зовнішнього портрета живої людини, 
такі образи здебільшого статичні, виражають застиглість, нерухомість, напр.: застрілився,/ 
обличчя вже постійне (Л. Стринаглюк). 

Для сучасної поетичної мовотворчості характерне використання портретної деталі очі. 
Частотним параметром зовнішнього опису стає колір очей: Є жінки з чорними очима/ 
Двома вуглинками на попелі/ нездійсненного (Н. Неждана); Печальні сірі очі, подібні до твоїх 



(К. Москалець); чорні маслини твоїх очей (В. Махно); твої очі — листя зелене 
(Н. Федорак).  

Найпродуктивніша з погляду текстотворення колірна ознака очей — блакитні, сині. Вона 
виступає стрижнем оформлення атрибутивних епітетних образів і генітивних метафор, а також 
складних колірно маркованих асоціативних комплексів, напр.: Панночко з блакитними 
очима,/ панночко з блакитними сльозами,/ як мені хотілося навчитись/ бути з вами і не бути з 
вами (І. Андрусяк); Мої слова загрузли по коліна/ У синьому снігу твоїх очей./ Вмерзають, мов 
очеретинки, в лід (О. Ірванець); плюснулась в блакить твоїх очей (Людмила Ромен); Блакить 
очей у повінь волошкову (М. Савка), Щоб нам безкрая повнява небес / цвіла в очах, вела у 
майбуття (Ю. Андрухович). Пор. також абстрактну індивідуально-авторську характеристику 
кольору очей у поезії Неди Неждани: Любий,/ у тебе очі кольору «завтра». 

Іноді об’єктом метафоризації може слугувати й форма очей, як-от: очі [хлопця з 
околиць Гарлему] нагадують випуклі баньки / полінезійської черепахи (В. Махно); Полетіли 
криваві солов’ї,/ сіли на гілки рук/ і відбилися у круглих криницях очей (В. Голобородько). 

З усіх соматизмів, використовуваних у поезії дев’яностників для мовного 
портретування людини, саме образ очі виявляється найтісніше пов’язаним із мотивом 
смерті: Отак і лишився лежати чоловік,/ Не в силі вже/ Ніколи/ розімкнути очі 
(М. Гриценко); Я ненавиджу вас, але ти мені очі закрий/ В ту останню хвилину, як прийду 
вмирати до тебе (М. Кіяновська); Жінка чорнява вийде на поле/ Тореадору очі закрити 
(М. Савка) – пор. загальномовне значення фразеологізму закрити очі комусь — ‘стулити 
повіки померлому’.  

Використання інших соматизмів як конкретизаторів мікрообразу тіло здебільшого 
супроводжується загальним стилістичним зниженням контексту. Цьому сприяє введення у 
тканину твору народнорозмовних лексем і вульгаризмів (Громадські серця у кендюхах часто 
забились — С. Либонь; полита слиною і кров’ю трава,/ моє убозтво і покусане м’ясо./ І пес, 
що моє лахміття рвав/ і смакував мої м’язи — С. Жадан), лайливої лексики (і критику у цей 
момент/ натовк би диню його лису — / який я в біса декадент/ і постмодерн який я в біса! 
— С. П’ятаченко) тощо. Таке підкреслене тяжіння до зниженості зумовлене панівною 
естетикою стьобу, епатажу. Вона ж спричинює вибудовування текстових фрагментів, у яких 
навмисно знижено трансформуються крилаті вислови, літературні цитати тощо (т. зв. 
прийом творення антитексту): В людині все має бути прекрасним:/ Думки й почуття,/ 
Пальто і сорочка,/ Шкарпетки, підтяжки,/ Зачіска, брови, вії,/ Губи і зуби,/ Ротова 
порожнина, слизова оболонка,/ Волосся на голові,/ В паху і під пахвами,/ Нігті, шкіра, мозолі 
на п’ятах,/ Кров, лімфа,/ Шлунковий сік [..]/ Усмішка її єдина,/ Очі її одні (О. Ірванець). Пор. 
також саркастичну трансформацію традиційно позитивних засобів зовнішнього 
портретування: авторських (очі — волошки в житі) та паремійних (кров з молоком) висловів, 
які символізують красу та здоров’я: Проростає дитя, виростає дурненький Іванко/ (Очі — 
кров з молоком, брови — вишні розквашені дві); Іванко сидить / (Губи — в житі волошки, 
волосся — тонкі дві гадючки) (Н. Федорак). 

Отже, зовнішнє портретування людини у мові української поезії кінця ХХ — початку 
ХХІ століття відбиває загальні естетичні настанови постмодернізму. Відповідно до них 
зазнають трансформації, експресивного переосмислення такі традиційні мовні знаки опису 
зовнішнього портрета, як обличчя, очі, реалізується нова концепція поетичної інтрепретації 
соматизму тіло.  

 
 


