
ГАЛИНА СЮТА 
«САМОТНІСТЬ — ТО ТВОЄ ІМ’Я...»  

(ПСИХОЛОГІЯ ЛЮДИНИ У ПОЕЗІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ) 
 
Людина — це концептуальний образ для кожної національної словесності, кожної 
ідіопоетичної системи. Адже в ньому зосереджені визначальні риси художнього світогляду 
та мовної естетики епохи, школи, окремого автора, твору тощо. Не стала винятком із цього 
погляду й поезія авторів, умовно об’єднаних у Нью-Йоркську групу (і хронологічно, і за 
способом мовомислення й мововираження вони найближчі до материкового покоління 
шістдесятників). У творах Б. Рубчака, Б. Бойчука, В. Вовк, Е. Андієвської, Ю. Тарнавського, 
П. Килини, Ю. Коломийця людина — це один з опорних мовно-естетичних знаків, через які 
виявляється зв’язок з національною словесною традицією і які водночас засвідчують істотні 
відмінності від материкової поезії – із нею це відгалуження української поетичної творчості 
формує «єдиний простір української ментальності» (В. Русанівський).  

Лінгвопоетична концепція психологічного портретування людини у західній 
діаспорній поезії спирається на традиційні, універсальні для національної словесності 
мотиви осмислення людиною свого місця у навколишньому світі й свого внутрішнього «я». 
А втім, ці тексти важко сплутати з творами шістдесятників чи представників Празької 
школи: у них по-іншому презентується внутрішній світ людини, акцентуються інші настроєві 
домінанти, в інших образах ословлюються інші емоційно-психологічні враження та асоціації.  

То які ж вектори стилістичного моделювання внутрішнього (психологічного) 
портрета найбільш показові й продуктивні для цього відгалуження української поетичної 
мовотворчості? Передусім це мотив екзистенційної невлаштованості ліричного героя, його 
чужості навколишньому світові й самому собі.  

Мотив екзистенційної невлаштованості — це радше міфологемна основа сприйняття і 
художнього показу внутрішнього світу людини, її самоусвідомлення. На текстовому рівні він 
зумовлює насичення поезії риторичними питаннями — міркуваннями про сенс життя взагалі 
і життєвого призначення людини зокрема. Пор.: нащо ти живеш? каміння теж лежить на 
дорозі! (Ю. Тарнавський); Хто з нас справді є собою? Хто з нас є справжній? (Б. Рубчак); чи 
я не ілюзія чогось? (Ю. Тарнавський); Чи я не новозбудовані руїни? Чи я не безсмертний 
черепок? (П. Килина). Концептуальне змістове й оцінне розв’язання цих питань 
забезпечують синтаксично розгорнуті структури-дефініції, пор.: Моє життя — гураган, що 
облегшився, Хвиля, що піднялася, Атом надмірний, що одушевився (В. Вовк); І ми собі 
казали, що життя — посіяних зернин доспіле жито (Б. Бойчук); Ковтаючи сірі язики доріг, 
широкі, довгі, безконечні, я проходжу вулицями життя, як велетенський рот, відкритий і 
німий, який не знає про своє існування, який ковтає тільки тому, щоб заповнити печеру 
темряви (Ю. Тарнавський). Особливе граматичне й семантичне навантаження у багатьох 
таких контекстах виконують особові (я, ми) та присвійні (моє, наше) займенники, які, з 
одного боку, забезпечують включення стрижневого образу в екзистенційну кореляцію 
людина — життя, а з другого — граматично пов’язують його з негативно-оцінними 
предикативними конотатами, пор.: я божевільний, який ловиться руками за бритву 
(Ю. Тарнавський); Я ж вуличний пил, що вітер підносить (Б. Рубчак).  

Важливою рисою психологічного портретування, яка підтверджує універсальність 
міфологемного мотиву екзистенційної невлаштованості людини, є самотність. Зокрема, 
один із найцікавіших стилістичних ракурсів його реалізації пов’язаний з концептуальним 
оновленням традиційного, закоріненого ще в народній словесності співвіднесення людина — 
природа. Адже пам’ятаємо, що «народнопісенна ситуація часто вибудовується на зіставленні 
настрою природи і людини» (С. Єрмоленко), однак при цьому «зміст народної поезії складає 
не природа, а людина» (О. Потебня). Тобто у фольклорі через об’єктивацію цього 
паралелізму вербалізується стан психологічної гармонії людини з навколишнім світом. У 
діаспорній поезії цей традиційний прийом використовується по-новому: автори не просто 
показують генетичну спорідненість ліричного героя і природи, вони передусім акцентують 



його значно тісніший психологічний зв’язок зі світом природи, аніж із світом людей. 
Недаремно не інші люди, а саме об’єкти живого довкілля стають мірилом оцінювання віку, 
інтелекту, внутрішнього стану: Я .. старша від каменя. Я мудріша від гриба, дурніша від 
води (П. Килина). На ці об’єкти природи скеровуються також зазвичай антропоцентричні дії 
запитати, молитися, слухати, наприклад: Я купую тюльпани, слухаю громи, молюся до 
калюж, плачу по пролісках (П. Килина); Підходжу до вікна, щоб вишню про погоду 
запитати (Б. Рубчак). 

У багатьох віршах метафори із загальним значенням ‘самотність’ мають  
констатувальний характер. Зокрема, це стосується образних висловів, граматично 
оформлених як предикативні сполуки: 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); Я є сам серед людей і книжок в бібліотеці серед задуманих, вразливих на 
кроки коридорів (Ю. Тарнавський). Розвиток закладеного у таких характеристиках 
внутрішнього стану конотативного забарвлення здійснюється в епітетах: самітний гітарист 
під плоским небом (Ю. Тарнавський); Самітна, сиджу під рожевим муром і ні думаю, ні 
шаную, ні молю, бо, народившися, не існую (П. Килина).  

Лексема самотність (самота) теж розвиває власне епітетне поле. Зафіксовані у поезії 
Б. Рубчака, В. Вовк характеристики цього стану — це індивідуально-авторські означення, які 
не тільки кульмінують емотивну семантику стрижневої номінації, але й маркують 
інтенсивність переживань ліричного героя: В кам’яній, остаточній самотності, Що 
забула розлуку і біль, бачу я твої сльози розкотисті (Б. Рубчак); Впаде на груди, як туман, 
Густа самотність (В. Вовк).  

Імпліцитно властива образам самотності негативна оцінність оригінально 
інтенсифікується у метафорах із загальним значенням «самотність втомлює людину». В 
індивідуальному баченні авторів психологічна нестерпність, обтяжливість цього 
психологічного стану смислово прирівнюється до стану фізичного обмеження свободи. 
Відповідний асоціативний зв’язок знаходить вираження через узалежнення в структурах 
генітивної метафори (В’язниця моєї самоти має прозорі стіни (Ю. Тарнавський), підрядних 
конструкціях (Треба більшої самоти, ніж та, що в чотирьох стінах (Б. Рубчак); із самоти, 
що втомила сітями (Б. Рубчак).  

На ґрунті колірної ознаки білий відбувається текстовий розвиток оказіональної 
асоціації самотність — смерть: білі статуї самотностей нагадують білість смерти 
(Б. Рубчак). 

Внутрішнє портретування здійснюється також через розвиток менш розгорнутих, 
однак концептуально важливих для окреслення об’ємного психологічного образу людини 
мотивів сумління, совість. Пор. текстове обігрування аж до контекстуальної синонімізації 
загальномовних фразем ховатися перед своїм сумлінням та втікати від себе, спостережене у 
мовостилі В. Вовк: Коли благословляється на світ, тоді людина ховається перед своїм 
сумлінням і втікає від себе (В. Вовк).  

Важливий сегмент психологічного портретування людини — її емоційний образ. І 
природно, що до найбільш смислово навантажених емоційних характеристик належить 
метафорична репрезентація теми кохання. Вона підтримує згаданий вище і визначальний для 
розгортання всього емоційного портрета міфологемний мотив екзистенційної 
невлаштованості, засвідчує здебільшого песимістичну настроєвість, виразне тяжіння до 
асоціативного зіставлення кохання — рана, біль, страждання; кохання — нищівна повінь, 
кохання — спопеляючий вогонь тощо. Пор.: в очах горить сліпуча рана любови (Б. Рубчак); 
Залив тебе океан мого кохання, і з нього не випливеш уже ніколи (Ю. Тарнавський); 
Видмухує, аби кохання пал Тебе сягнув, ще заки я — на пил (Е. Андієвська).  

Частотний вербалізатор пригніченого емоційного стану ліричного героя — образ біль. 
В аналізованій поезії його семантика інтенсифікується в аксіологічно маркованих 
колоративних епітетах (білим болем прозрів лиш тоді, як побачив синьокриле мовчання в 
Його очах (Б. Рубчак); вже наплакали очі повні відра чорного болю (В. Вовк), через 



включення у різнотипні метафоричні структури (в’язне обличчя — ікона німа,  В ньому нічого 
крім болю нема (В. Вовк); в твоїх устах є біль (Ю. Тарнавський); я є усміхнено-задоволений 
болем (Ю. Тарнавський). 

В індивідуальній інтерпретації Б. Бойчука саме образ біль стає емоційним поштовхом 
до інтертекстуалізації поетичного вислову. Так, динамічна психологічна ознака ‘відчувати 
біль, зазнати болю’ показово метафоризується у дієслівній сполуці випити кубок болю: Я 
випив кубок болю (Б. Бойчук). Прозора внутрішня форма цього образу беззаперечно корелює 
з біблійним символом чаша страждання.  

Інтертекстуальний потенціал образу біль розвивається і в так званій антитекстовій 
метафоричній структурі Б. Бойчука, коли авторський образ, референціюючи до першотексту, 
водночас заперечує його: спочатку був біль, а не слово, кінець буде біль (Б. Бойчук) — пор. 
Спочатку було слово (Євангеліє від Івана, 1:1).  

Інші поетичні характеристики психологічного стану теж вибудовуються з участю 
переважно негативно маркованих емотивних номінацій та образів, у яких домінують семи:  
•  ‘туга’, ‘журба’: І туга ще не ломить над очима брів (Б. Бойчук); Тужу за .. м’яким листям 
твоїх уст (Ю. Тарнавський); Вже квітчають мене не барвінок, Тільки скука та туга з 
журбою (В. Вовк); А вікно — наче око туги (Б. Рубчак); Цю синю тугу хтось невміло назвав 
кімнатою, де ми одні (Б. Рубчак); 
•  ‘сум’, ‘смуток’: Смуток, сповнений жаху, холодить мене (В. Вовк); Смуток — не голуб 
ласкавий, Не скриєш у жмені (В. Вовк); сполохай зграї смутку, що гайворонням чорним обсів 
руїни мого рота (Ю. Тарнавський); 
•  ‘страх’, ‘жах’: Заразу жаху защепив у кров мені (Б. Рубчак); Щоб там, де щойно — 
милицями острах По каменюках, домовині устриць (Е. Андієвська); страх, що душить 
пальцями .. мокрі теплотою ще серця (Б. Бойчук); 
•  ‘страждання’: страждання й місяцеві груди рве (Б. Рубчак);  
•  ‘втома’: Ланцюги втоми висять у моїй крові (Ю. Тарнавський) і т. ін. 

Функціонально-стилістичне навантаження відповідних емотивних номінацій 
виявляється в різних семантичних (антропоморфна, просторова метафора) та структурних 
(об’єктна, генітивна, предикативна метафора, порівняння) типах образних висловів. 

На тлі активного моделювання образу самотньої, емоційно пригніченої людини 
особливо дисонансно звучать позитивно марковані метафоричні характеристики, створені за 
участю компонентів сміх, радість, щастя. Їх контекстуальними асоціатами стають назви 
природних реалій: На твоїм обличчі насіння щастя землевласник травень щедро посіяв 
(Б. Рубчак); збираю розсріблену радість в тінистім листі (Б. Рубчак); Сміх, як потік шовку, 
не дозволяє закрити мені уста (Ю. Тарнавський). 

До традиційних засобів внутрішнього портретування належать лексеми серце, душа. 
Так, слово серце — продуктивний складник динамічних метафоричних характеристик 
емоційного стану. Його поєднання з дієсловами душити, битися, лопотати, холонути, 
ржавіти, палати забезпечує образний зміст ‘хвилюватися, тривожитися’: серце душить 
мене, б’ючись (Б. Рубчак); серце лопоче, як голуб у вітрі (В. Вовк); ржавіло серце морохом 
тривоги (Б. Бойчук); І за вселенську Церкву ясносвічо/ Палало ваше серце чоловіче (В. Вовк) 
і т. ін.  

Натомість номінація душа найчастіше вживається у складі негативно маркованих 
порівняльних конструкцій на зразок: душа була тверда, як напнутий м’яз 
(Ю. Тарнавський); Душа вивихнута, як кінцівка (Ю. Тарнавський); І душі висохли, як дикі 
груші, де зло із лика плетене зросло (Ю. Коломиєць); Як сталося, що ти забрів на цю 
планету, заселену істотами, у яких душі холодні, як тарілки (Ю. Тарнавський); Сьогодні, 
як гора, чорна моя душа (Ю. Тарнавський). На їх тлі помічаємо  й епізодичні порівняльні 
конструкції з позитивною оцінкою: Душа, як сонце у воді, в тобі (Ю. Тарнавський). Як 
бачимо, індивідуально-авторська інтерпретація поетизму душа зумовлює кардинальне 
оновлення його традиційної, усталеної в національній поетичній системі асоціативної і 
лексичної сполучуваності. 



Асоціативність номінації душа як носія ознаки переживань, настроїв оновлюється 
також у структурах генітивної метафори. Серед них звертаємо увагу на метафоричні 
позначення внутрішнього стану ліричного героя за рахунок співвіднесення слова душа і 
реалій природи (ясним джерелом ще б’є кохання з-під гори душі моєї (Ю. Тарнавський); і це 
в мені молодий кінь відходить навіть в ліс, зникає навіть під гіллям моєї душі (П. Килина), 
побутовизмів (побите скло душі (Б. Бойчук); Душа твоя — паперу білий аркуш (Б. Рубчак); 
персоніфікованих символів (не бачиш абсурдного арлекіна моєї душі (Б. Рубчак).  

Психічний стан, настроєвість ліричного героя конкретизуються також у дієслівних 
метафорах із стрижневим словом душа: болем святилися душі (Б. Бойчук); Настала 
клечальна неділя, Щоб кожна душа зеленіла (В. Вовк). 

Образ очі за формальними параметрами знаходиться у лексико-семантичному 
сегменті «зовнішній портрет людини». Однак поетичний зміст багатьох словосполук із цією 
номінацією стосується опису саме внутрішнього світу, психологічного стану, пор.: мої очі 
сумні, як тепла вода (Ю. Тарнавський); смуток заломився на твоїх зіницях (Б. Бойчук); 
всюди бачиш очей найсумніші пісні (Б. Рубчак); очі світяться жахом (В. Вовк); дехто 
сумує очима, проходячись між зеленими світлами (Ю. Тарнавський) тощо. 

Як бачимо, специфічна настроєвість західної діаспорної поезії дає підстави говорити 
про моделювання своєрідного психологічного типу — екзистенційно невлаштованої 
людини. Відповідно до цього системно втілюваного мотиву формується і портретний 
словник. В його основі — лексика, пов’язана з традицією внутрішнього портретування: назви 
емоцій та психічних станів (кохання, біль, туга, сум, страх, втома) тощо, поетизми (серце, 
душа, очі). Контекстуальну семантику, оказіональне звучання цих мовних знаків забезпечує 
кардинальне оновлення їх сполучуваності, яка суттєво відрізняється від аналогічних 
тенденцій у мові материкової поезії.  
 


