
ЛІДІЯ ПРОКОПОВИЧ 
«ВЕСЬ ОБШИР МІЙ — ЧОТИРИ НА ЧОТИРИ…»  

(СТИЛІСТИКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В. СТУСА) 
 

Поетична мова В. Стуса густо насичена словесно-образними знаками, які дають підстави 
говорити про специфічність мовної картини світу у творчості цього поета, зокрема — про 
окреслення глибоко індивідуального образу простору. Цьому сприяє активне залучення до 
процесу метафоротворення просторових маркерів як загальнонаціонального, так і локального 
звучання, використання лексики різноманітних тематичних груп, що формують ЛСП 
«простір» (назви ландшафтних реалій, будівель та їх конструктивних елементів, номінації 
елементів екстер’єру й інтер’єру і т. ін.). За такою фіксацією, вияскравленням і нанизуванням 
найменших просторових деталей прочитується свідома творча настанова автора: показати 
параметри індивідуального простору людини, поставленої в особливі політичні й 
соціокультурні умови життя.  

Просторові (спатіальні) образи В. Стуса поділяються на дві великі аксіологічно 
марковані групи: «відкритий» (світ, Україна, [рідний] край, дорога, берег, обрій) та 
«закритий» (коридор, келія, вікно) простір. Якщо перші відбивають особливості 
екзистенційних поетичних роздумів автора, то другі однозначно навіяні умовами його 
ув’язнення, усвідомленням безсилля перед системою. 

На статус концепту, макрообразу у творчості будь-якого автора претендує передусім 
образ Батьківщини, рідної країни, причому за естетичними канонами національної поетики 
він має бути носієм позитивної експресії, семантики ностальгії тощо. У поезії В. Стуса 
образи рідний край, Батьківщина, Україна цілком виправдано синонімізуються, однак їх 
експресивна інтерпретація розгортається в руслі показового для «табірної поезії» болісно-
трагічного осмислення як чогось втраченого, недосяжного, але рідного, дорогого. Смислово 
й функціонально навантаженими при цьому виявляються інтимізувальні епітети мій, рідний, 
носії семи ‘на значній відстані’, зокрема параметричний, ускладнений експресивним 
прислівником безнадійно просторовий прикметник далека, предикативний конкретизатор 
далеко — не чує, індивідуально-авторські тавтологізовані обставини тінню тіні, скраю всіх 
краєчків тощо. Наприклад: Такий близький ти, мій краю,/ і безнадійно так далекий (Цит. за 
виданням: Стус В. Вікна в позапростір: Вірші, статті, листи, щоденникові записи. — К., 1992. 
— С. 131); Рідна Вкраїна далеко — не чує (С. 143); О рідний краю! Десь ти тінню тіні/ 
десь ти скраю всіх краєчків (С. 123). Пор. увиразнення негативної експресії в асоціативному 
співвіднесенні значної відстані до Батьківщини й передчуття близькості смерті: І дальше 
смерті — рідна Батьківщина (С. 140). 

Розгляньмо також лейтмотивний для мови поетичних творів В. Стуса образ дорога 
(шлях, путь, стежка тощо). Вживання цієї номінації у прямому, власне просторовому 
значенні теж потрапляє у поле семантико-експресивної іррадіації «в’язничного песимізму» 
автора: Лежить дорога в вікових снігах/ і простори — горбаті і безкраї (С. 161); Всю душу 
з’їв цей шлак лілово-сірий,/ Це плетиво заламаних доріг (С. 140), Дорога довга і порожня,/ 
Дві чорні колії в огні/ плафонів (С. 106); просвітлої дороги свічка чорна — / Неначе перемога 
крадькома (С. 56).  

Ще виразніше екзистенційний розпач прочитується в тих поезіях, де іменник дорога 
поєднується з негативно забарвленими епітетами всепадна, перетнута, безворотня, сіра, 
включається до складу генітивних метафор символічно-просторового звучання (дорога 
проваль, дорога самопроминань), граматично і смислово узалежнюється від дієслів руйнівної 
семантики (обтято дорогу, заламалась дорога, дорога прикорочена). Пор.: Ти всепадна вже, 
дорого проваль (С. 143); Надто тяжко/ ступати безворотньою дорогою,/ де втрачено 
початки і кінці (С. 108); Всі райдуги відмайоріли,/ Лишився довгий сірий шлях (С. 155); В 
дорозі довгих самопроминань (С. 98); Гойдалась на стіні/ вздовж перетнута зашморгом 
дорога/ до мого двору (с. 149); Дорога рвіння прикорочена,/ І не зайти за дальні далечі,/ І за 
крайсебе не зайти (С. 155); Ось і заламалась/ твоя дорога. Темінь. Прірва. Край (С. 112). 



Інтенсифікація негативно-оцінної семантики у контекстах такого типу додатково 
здійснюється завдяки наявності вторинних стилістичних засобів, як-от кваліфікативна ознака 
довгий, колоратив сірий, мікрообрази зашморг, темінь, прірва, вживання заперечних та 
фінітивних форм дієслів (не зайти, відмайоріло, втрачено). 

Створенню негативної аксіології при осмисленні дороги як екзистенційного символу 
сприяють послідовні апеляції до біблійного образу хресного шляху, шляху терпіння: І 
червоніє гонами терпіння/ твоя дорога (С. 78); шляхи поростають дрімучим терпким 
полином (С. 100); терням прослалась дорога (С. 85). Пор. його авторську мовно-естетичну 
еволюцію у розгорнутій метафорі такого змісту: Чагарями спогадів прослалась твоя дорога 
дальня (С. 140). 

У безпосередньо пов’язаному з образом дороги образі розпуття (‘перехрестя двох або 
кількох доріг; роздоріжжя’) семантика просторовості трансформується у ситуативне 
значення ‘невизначеність, втрата орієнтирів’: Спинившись на розпутті,/ світ стрімголов 
пускається назад (С. 122); І пам’ять несхолола ще тужилася вберегти тепло/ долонь і лиць, 
щоб усміхи забуті/ на мене чатували на розпутті (С. 125).  

На окрему увагу заслуговує синонімічний до номінації розпуття авторський неологізм 
розхрестя (очевидно, контамінація лексем розпуття і перехрестя): Ти бачиш розхрестя 
дороги? Молися (С. 132). 

Негативне моделювання простору в індивідуальній картині світу В. Стуса забезпечує 
також інтенсивний смисловий розвиток образів порожнеча, пустка, пустеля, прірва, 
провалля, які систематично використовуються в ролі символічних окреслень і теперішнього 
стану життя, і майбутніх перспектив ліричного героя-в’язня. Пор.: Дорога в провалля. В 
провалля дорога./ Середина пекла. Розбіглись кінці (С. 158); Розкрилені висі твої 
пронеслися,/ попереду прірва (С. 132); Алея довга і порожня, старанно вгорнута у ніч 
(С. 104); В пустці тій — метелики чотири/ усілись по кутах і тугу тьмять (С. 94); Ти десь 
живеш на призабутім березі [..] Блукаєш/ Пустелею моїх молодощасть (С. 107). 
Аксіологізацію наведених контекстів продуктивно підтримують мікрообрази пекло, туга, 
ніч, тьмити, блукати, які в національній поетичній традиції належать до засобів 
негативного оцінювання явищ, подій тощо. 

Пор. також моделювання своєрідного індивідуально-авторського хронотопу, коли 
просторові семи ‘порожнеча’, ‘провалля’ переносяться на часові поняття: В проваллях ночі, 
коли Київ спить [..]/ Склепить очей не можу ні на мить (С. 14); Дивлюся в порожнечу днів і 
літ/ і думаю: де та межа, котрою/ вертається утрачена душа (С. 112). 

Іще одна особливість просторового маркування подій, явищ і т. ін. у віршах В. Стуса — 
дейктичні обставинні формули там.., десь там.., там за…, десь уже за… і под.: Там — 
Україна. За межею. Там. Лівіше серця. (С. 85); Тепер провидь у маячні./ десь Україна — 
там (С. 124); Десь там береза і паркан, і ґанок,/ неназвана жона і мертвий син (С. 91). У 
контекстах цього типу лексичними орієнтирами, які забезпечують певну власне просторову 
конкретизацію загалом семантично розмитих образів, виконують функцію точки відліку між 
«тут» і «там», слугують: а) ландшафтні деталі горб, пагорб, гора; б) поетизми межової 
семантики обрій, крайсвіт, грань; в) обставини пенітенціарного змісту за муром, за ґратами, 
за частоколом і т. ін.  

Номінації ландшафтних деталей горб, пагорб, гора —активні одиниці того сегмента 
індивідуально-авторського словника В. Стуса, що покриває понятійне поле «простір». Пор.: 
За пагорбом долі — снігів сніговиця,/ Завія дороги (С. 128); Ошукана чота/ За пагорбом 
зникає/ і доли посідає/ маркітна марнота (С. 159); чигає покара за сусіднім горбом (С. 123); 
Пливуть видіння, пагорбами криті,/ А за горою — паділ і байрак (С. 82). Ймовірно, що в 
основі такого авторського представлення образу гора лежить його давній міфопоетичний 
зміст як знака сакрального топосу, який поєднує небо, землю і «той світ» (Потебня А. А. 
Объяснения малорусских и сродных народных песен. — Варшава, 1887. — С. 520). Тобто 
функціональна активність цього образу у поетичній мові В. Стуса як маркера просторової 
межі є цілком концептуально виправданою.  



Поетизми обрій, грань та їх оказіональний синонім крайсвіт теж часто включаються до 
складу образів, формально сконструйованих за типовою просторовою моделлю «прийменник 
за + іменник»: Вже вечір тіні склав у стопи,/ за обрій котиться курай (С. 164); ти — за 
гранню, де видиво гойдається хистке (С. 85); Спробуй — спекайся мороки:/ За крайсвітом 
— Україна (С. 123). 

Окремий тип метафоротворення у рамках цієї структурно-семантичної моделі 
«прийменник за + іменник в ор. відмінку» репрезентують образні обставини пенітенціарного 
змісту за муром, за ґратами, за частоколом і т. ін. Специфічна тематика «табірної поезії» та 
підкреслене нагнітання негативної експресії в найближчому контекстному оточенні 
(колоратив чорний, експресема біль, динамічна ознака дії здибитися) сприяють їх 
утвердженню у стилістичному статусі аксіологем, пор.: За частоколом чорних загород/ 
багріє сонця пишне покотьоло,/ а далі — ніби цятка мого болю (С. 126); Дивись, дивись — за 
муром цим рудим,/ за другим, п’ятим, може, й сотим муром/ дрімучий Київ — здибився буй-
туром (С. 97); Київ — за ґратами (С. 86). Пор комплексне розгортання вказаної семантики у 
багатоступеневих ампліфікованих конструкціях на зразок: Як хочеться вмерти!/ Зайти 
непомітно/ за грань сподівання/ за обрій нестерпу/ за мури покори/ за ґрати шаленства… 
(С. 128-129). 

Розглянуті пенітенціарні образи мур (мури), ґрати, частокіл і т. ін. — це стрижневі, 
найчастотніше використовувані засоби авторського окреслення «закритого простору», в 
якому приречений перебувати ліричний герой-в’язень. В індивідуальному стилі В. Стуса 
вони систематично поєднуються з іншими мовними знаками, які за семантичними 
параметрами належать до цієї ж тематичної групи і водночас слугують показовими 
«наповнювачами» невеликого сегменту описуваного простору (колючий дріт, паркан, 
огорожа, загорода, брама, чорний стовп, шпичаки). Наприклад: Весь обшир мій — чотири 
на чотири./ Куди не глянь — то мур, куток і ріг (С. 140); Стілець і ліжко, вільних три 
квадрати,/ в віконці — ґрати (С. 104); Зима. Паркан. І чорний дріт/ на білому снігу/ [..] 
Зима. Паркан. І чорний стовп./ Мережка шпичаків (С. 91-92); Колючий дріт,/ набряклий 
ніччю, бігав павуками/ по вимерзлій стіні (С. 149); Цей спалах снігу — тьмяно-синя тінь/ від 
частоколу огорожі (С. 151).  

Домінантна для аналізованих образів семантика позбавлення волі, відрізаності від 
світу, життя, морального пригнічення увиразнюється при включенні цих номінацій до складу 
предикативних метафор у ролі активних суб’єктів дії: Нас порізнили мури (С. 96); 
Загородила пуга дорогу (С. 120); Цей мур дорогу втяв (С. 156); Не пустять мури. Надто 
вже грубезні/ І швидше вб’ють, ніж пустять./ Швидше вб’ють (С. 98). 

З такими образами експресивно й семантично контрастують контексти, в яких 
реалізується мотив подолання обмеженості, закритості простору: Над цей тюремний мур, 
над цю журу,/ і над Софіївську дзвіницю зносить/ мене мій дух (С. 101); Перелетіть мене, 
перелетіть/ через дроти, паркани і горожі/ на Україну (С. 144); О рвись до них — крізь 
ґрати — напролом (С. 138); Прощайте, ви, чотири мури,/ три двері, ґрачене вікно 
(С. 131).  

Важливими вербалізаторами образу «закритого простору» в поезії В. Стуса є назви 
приміщень келія та коридор. Перша номінація вживається у порівняно нейтральному ракурсі: 
Невже ти народився, чоловіче,/ щоб зазирати в келію мою (С. 96); Так часто Бог нам 
зустрічі дарує/ в цій келії (С. 107). Натомість назва службового приміщення коридор 
(«вузький (переважно довгий) прохід усередині будинку, який з’єднує окремі його кімнати, 
квартири тощо») супроводжується нашаруванням негативно-оцінних відтінків, головним 
чином пов’язаних із семою ‘тісний’: ти, мов лев, у цій оборі,/ де стільки кроків в коридорі,/ 
аж світ зайшовся дубала (С. 83); ти в тісному коридорі/ проносиш чатування шовк 
(С. 164). 

Показовим елементом маркування меж індивідуального простору в поезії В. Стуса є 
також вікно (згадаймо, що й у назві аналізованої збірки актуалізовані обидві стрижневі 
поетичні номінації — «Вікна в позапростір»). В авторському поетичному світі це своєрідна 



призма, через яку погляд ліричного героя спрямовується на зовнішнє життя, на навколишній 
світ (Київ — / Весь у квадраті вікна – C. 86); Хлющить вода. І сутінь за вікном — С. 92) або 
на те, що в цей момент йому недосяжне, недоступне, а отже, розмежовує його і не його світи 
(а за вікном — крізь чадний гуд,/ Крізь пугача ощадні крики — / твій шанталавий, 
без’язикий,/ твій недорікуватий люд — С. 163). 

Як бачимо, в авторській картині світу В. Стуса простір осмислюється не стільки як 
сегмент національного буття, скільки як тло, на якому розгортається життя ліричного героя. 
Саме цій настанові підпорядкований смислово-експресивний розвиток образних 
наповнювачів «відкритого» та «закритого» простору, які в ідіостилі В. Стуса отримують ряд 
індивідуальних словесних втілень.  
 


