
ГАЛИНА СЮТА 
«ХОВАЄ ВИШИВКА ЧУЖИНУ СТІНИ…»  

(СЕМАНТИЧНА ОПОЗИЦІЯ «СВОЄ — ЧУЖЕ» У МОВІ ДІАСПОРНОЇ ПОЕЗІЇ) 
 

Проблема співвідношення «свого» і «чужого» у поезії діаспори в сучасних лінгвопоетичних 
дослідженнях, як правило, зводиться до підкреслення значущості мовно-естетичних знаків 
національної культури та аксіологічного змісту концептуального для цього корпусу 
української мовотворчості поняття чужина. Тим часом стилістичні параметри цієї базової 
семантичної опозиції значно багатовимірніші. Тож свідомо оминаючи вже неодноразово 
розглядувані фольклорні джерела розвитку поетичного словника діаспори та етномарковані 
образи на зразок вишивка, писанка, плахта, ґердан, спробуймо визначити світоглядні 
особливості осмислення і показу «свого» й «чужого» у поезії, твореній поза етнічними 
межами України. 

У ракурсі «свій — чужий» людина осмислює і світ, і саму себе. Визначаючи місце 
ліричного героя в універсумі життя, автори відштовхуються від художньої опозиції я — не я. 
І це не я — навколишнє життя, природа, людство, юрба, натовп.  

У діаспорних поетичних текстах зіставлення себе, «свого», рідного, особистого «не 
своєму» (однак не завжди «чужому») часто ословлюється через поетичну формулу «я — 
частина чогось»: Я люблю бути частиною світу, щоби світ був частиною мене 
(Ю. Тарнавський). Пор. поетичний сенс предикативних та об’єктних метафор, які поєднують 
образ всесвіт і компоненти лексико-семантичної парадигми образу людина (напр., особові та 
присвійні займенники, назви частин тіла тощо): в своєму тілі я чую, немов, будучи 
всесвітом... (Ю. Тарнавський); він носив всесвіт у своїх зіницях з опалю (В. Вовк).  

У ракурсі антропозорієнтованого осмислення проблем буття розгортається поетичний 
мотив життя. При його поетичній реалізації часто спостерігаємо відсторонений авторський 
погляд на життя, його осмислення в аксіологічній парадигмі «не своє». Про це сигналізує, 
наприклад, уживання щодо номінації життя означення чужий і співзвучних із ним 
семантично відмежовувальних епітетів, що вказують на належність іншій особі (особам) — 
твоє, його, дієслівних метафор жити чужим життям, жити іменами й тілами інших, 
жити тілом і т. ін.: Чужим життям береться він брести (Б. Рубчак); іде, ступає/ 
революція:/ і розсипає, як коралі,/ краплі людського життя (Б. Бойчук); в театрах живуть 
актори іменами й тілами інших (Ю. Тарнавський); Ставлять якнайвищі будинки,/ щоб 
важче було жити тілом (Ю. Тарнавський). Природно, що така оцінка  життя як «чужого» 
відбиває внутрішній стан занепокоєності, стривоженості авторів і ліричних героїв, засвідчує 
їх намагання відшукати шляхи морального порятунку. Адже семантичні ознаки «чужого» 
завжди імплікують у текст негативну оцінність. 

До цієї ж моделі зараховуємо опредметнено-просторову асоціацію, закладену в 
генітивній метафорі вулиці життя, пор.: ковтаючи білі язики доріг —/ широкі, довгі, 
безконечні,/ я проходжу вулицями життя,/ як велетенський рот, відкритий і німий,/ який 
не знає про своє існування (Ю. Тарнавський).  

Зауважимо також, що негативний філософсько-аксіологічний напрямок осмислення 
людського життя засвідчують численні порівняльні конструкції. У них екзистенційні мотиви 
осмислюються через:  

• реалії, що займають певний простір (у тому числі архітектурні споруди): що є життя,/ як 
не будинок,/ повний пустих кімнат (Ю. Тарнавський); Немов на смітник, знову/ вернувсь я/ 
до життя (Ю. Тарнавський);  

• реалії, що мають експліковану (ураган, хвиля) та імпліковану (атом) сему ‘рух’: Моє 
життя — гураган, що облегшився,/ хвиля, що піднялася,/ Атом надмірний, що одушевився 
(В. Вовк); 

• назви тварин: а біля ніг/ їжачилось,/ гарчало/ голодною собакою/ життя (Б. Бойчук);  
• мотиви морального обмеження, скутості, неволі: серед в’язниці життя/ неділі, як келії 

одиночки,/ пригадують про мури,/ про самоту, жаль і кару (Ю. Тарнавський);  



• поняття смерть: Пам’ятай, що життя, наче смерть, тільки мить! (В. Вовк). 
Натомість про відчуття співпричетності до ліричних подій, а отже й семантичний 

розвиток опозиційного вектора «моє, своє життя» свідчать контексти такого змісту: І ми б 
розкрили навстіж двері й вікна/ нашого життя (Б. Бойчук). 

Наскрізним мотивом моральної адаптації людини у «не своєму» житті є загубленість 
серед інших людей (пор.: людина в юрбі, серед поту і жовтих звуків — Ю. Тарнавський). На 
цьому тлі виразною індивідуальною характеристикою стає психологічна ознака ‘самотність’. 
В аналізованій діаспорній поезії цей мотив — один із центральних в окресленні 
психологічного типу людини, її сприйнятті свого оточення, в якому вона почуває себе 
чужою, зайвою, покинутою: Людина є сама між добром і злом (Ю. Тарнавський); самітний 
гітарист під плоским небом (Ю. Тарнавський). 

Серед образотворчих засобів, застосовуваних поетами для стилістичної реалізації теми 
самотності, передусім звертаємо увагу на епітети. Здебільшого це індивідуально-авторські 
означення, які кульмінують імпліцитну негативну семантику номінації самотність, самота, 
сам, самітний тощо: В кам’яній, в остаточній самотності,/ Що забула розлуку і біль, бачу 
я твої сльози розкотисті (Б. Рубчак); Впаде на груди, як туман,/ Густа самотність 
(В. Вовк).  

В інших контекстах мотив самотності не вербалізується через однойменну 
експресему, а тільки внутрішньо присутній у тексті: що є життя як не будинок повний 
пустих кімнат (Ю. Тарнавський); серед в’язниці життя неділі — як келії-одиночки 
(Ю. Тарнавський). 

В окремих поетичних фрагментах спостерігаємо помноження негативної експресії за 
рахунок контамінації мотивів самотність і моральна неволя. При цьому об’єктивний 
логічний зв’язок між цими поняттями знаходить вираження через їх узалежнення в 
структурах генітивної метафори (В’язниця моєї самоти має прозорі стіни 
(Ю. Тарнавський), у підрядних конструкціях (Треба більшої самоти, ніж та, що в 
чотирьох стінах (Б. Рубчак); із самоти, що втомила сітями (Б. Рубчак). Іноді такі 
метафори особистісно звужуються до ліричного «я»: Я є сам серед людей і книжок в 
бібліотеці/ серед задуманих вразливих на кроки коридорів (Ю. Тарнавський); Я лежу у 
високих сухих шуварах самоти (Б. Рубчак). 

Продуктивними типами психологічного змалювання людини, її ставлення до життя і 
самої себе у поезії діаспори є метафори, що репрезентують семантичні моделі «людина сама 
в просторі» (=людині чужий простір) або ж «людина сама в натовпі» (=людині чужий 
натовп). Маркерами простору стають як його параметричні словесно-образні знаки (небо, 
земля, мур, пісок, вода), так і абстракти (добро, зло). Пор.: Людина є сама між землею і 
небом..,/ бо вгорі є добро, а внизу є зло,/ а людина є посередині з піску і з води. [..] Людина є 
сама між добром і злом (Ю. Тарнавський); Самітна, сиджу під рожевим муром/ і ні 
думаю,/ ні шаную, ні молю,/ бо, народившися, не існую (П. Килина).  

У руслі осмислення навколишнього світу як «свого» діаспорні автори використовують 
показову для української поетики метафоричну модель «людина — природа». 
Відштовхуючись від фольклорного принципу семантичної паралелізації, вони демонструють 
нові, несподівані асоціативні зв’язки, що засвідчують близькість ліричного героя з 
природою, відчуття її «своєю». Отже, цей тип метафоротворення експлуатує асоціативно-
емоційну пам’ять фольклорних формул, символів як інтимізувальних мовно-естетичних 
знаків: зійшов він паном від клекоту орлів у наші села (Б. Рубчак); про зелен світ складати 
рідний міт (Б. Рубчак); шукав я соків в так званих травах шовкових (Б. Рубчак). Пор. також 
позитивну аксіологічну маркованість епітетів наші, рідний.  

Часто метафоричні зближення людини і природи є свідченням духовної спорідненості, 
єдності автора-людини і навколишнього «свого» природного світу: Ця яблуня була мені 
сестрою,/ весною воскресала в білий спалах,/ мене кормила радістю земною,/ поживою 
страждання напувала (Б. Рубчак); Для мене білий місяць зорі меле./ Я із білків совиних піну 
б’ю (Б. Рубчак); Небо нахиляється до мене,/ відчуваю на собі його блакитне тіло 



(Б. Бойчук). Поетичну реалізацію мотиву єдності простежуємо не тільки на рівні лексики 
(відмінкові форми особового займенника я, мені, для мене, до мене; дієслівні форми першої 
особи однини п’ю, відчуваю), але й у дієслівних та генітивних метафорах, у синтаксичному 
зв’язку образних складників тексту.  

В іншому різновиді антропо-анімістичних асоціацій мікроконтекстні зв’язки образу 
людина та конкретизаторів концепту природа як складників семантичного поля «своє» 
оформлюються в різних граматичних типах метафори, наприклад, на основі об’єктних 
смислових відношень (Я купую тюльпани, слухаю громи, молюся до калюж, плачу по 
пролісках (П. Килина); Підходжу до вікна, щоб вишню про погоду запитати (Б. Рубчак), 
рідше — ступенювання (Я .. старша від каменя. Я мудріша від гриба, дурніша від води (П. 
Килина). Пор. як на тлі встановлення ситуативних родинних зв’язків між авторським «Я» і 
образом природи (небо), показником оцінки за шкалою «своє — чуже» стає ознака кольору: я 
син сизого неба, а не синього неба весни (Б. Рубчак). 

Антропоморфні метафори, доцентрово спрямовані на авторське «Я», стають також 
засобом стилістичного маркування «свого», «рідного» простору й часу. У мовотворчості 
Б. Рубчака це домінуючий принцип мовомислення митця, який засобами поетичного слова 
визначає місце свого ліричного героя у навколишньому світі. Пор.: Сонце в моїм зеніті 
високе обіддя б’є; Колись мій час на мене віяв братом,/ Весною, що тулилася до мене.../ 
Тепер мій час на мене кряче круком,/ Завихром падолистовим регоче. 

Важливою поетичною категорією, осмислюваною діаспорними поетами в руслі 
семантичної опозиції «своє» (рідне) — чуже», стає також образ української мови. Його 
смислове розгортання теж має індивідуальний характер, найбільш яскраво виражений в 
ідіопоетиці Ю. Тарнавського. Передусім це стосується загальної експресивної тональності 
контекстуального оточення цього образу. Адже всупереч поетичній логіці та канонам 
національної поетики поняття рідна мова/українська мова не завжди оцінюються позитивно. 
Авторські метафори цієї тематичної групи здебільшого подаються як саркастично-
звинувачувальні сентенції, їх лексичне наповнення забезпечують розмовні, часто згрубілі 
дієслова, зневажливі номінації осіб тощо: українські покоління вертаються з нічних пиятик, 
де пропили рідну мову (несли її, несли тисячу років, дали вам у руки, а ви, бездари, пропили її 
за одну ніч. Іноді автор на рівні інтуїції вловлює фонетичну близькість між смислово 
віддаленими власними назвами (топонімічними знаками України) та стилістично 
маркованими дієсловами і зворотами на позначення активної дії. На цій основі 
вибудовуються оказіональні смислові зв’язки у паронімізованих синтагмах на зразок: в 
Харкові харкають на українську мову, .. на чорно збили у Чернівцях. Внутрішня агресія, що 
прочитується в метафорах такого змісту, переакцентовує позитивну семантику концепту 
рідна мова, зміщуючи її у бік негативної аксіології.  

Нетипову лексико-семантичну парадигму стосовно образу мова має також другий 
член аналізованої базової — чуже. Основними засобами його розгортання у поезії 
Ю. Тарнавського є епітети російська та англійська, що чітко відбивають особливості 
авторської оцінки вторинного статусу української мови порівняно з російською (у 
колишній УРСР) та англійською (у діаспорі). При цьому метафоричні інвективи, негативно 
конотовані фразеологізовані парафрастичні сполучення, уведені до контексту 
транслітеровані чи збережені у первинному, «чужомовному» написанні слова переконливо 
свідчать, що основну відповідальність за занепад мови поет покладає не на суспільний лад 
чи державу, а на людину — носія мови, продовжувача національних і мовних традицій: 
тобі байдуже, хто ти — всьо равно; з усіх боків, і вночі, і вдень, чутиметься лиш 
кумкання: black, black, black. Як своєрідне градаційно-оцінне вивершення у розгортанні 
образу чужої мови сприймаються епічні формули на зразок українські діти хотіли б щось 
сказати, та тільки стогнуть — роти набиті англійською мовою, де загальну негативну 
тональність оповіді посилюють опредметнено-вульгаризована метафора рот набитий 
мовою, дієслово семантики страждання стогнуть, форма умовного способу хотіли б та ін. 



Зауважимо також, що у поетичних творах Ю. Тарнавського складники антитези мова 
українська — мова чужа часто функціонують у межах порівняно невеликих поетичних 
контекстів, де не тільки не дистанціюються, але й граматично узалежнюються у структурах 
синтаксичного паралелізму (це не звук мільйона пащек піраній, що себе пожирають, це так 
говорять українці по-російському), дієслівних метафор (твоя мова вже товпиться 
неспокійно в устах тих, хто ще говорить по-російському) тощо.  

Отже, можна зробити висновок про те, що в художньому світогляді діаспорних поетів 
відбувається абсолютизація антропоцентричних поглядів: людина стає не тільки стрижнем 
поетичного світу, але й його осмислювачем за критерієм «свій — чужий». 
 


