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КОНЦЕПТ УКРАЇНА ТА ЙОГО АСОЦІАТИВНИЙ РЯД У 
ЩОДЕННИКОВИХ ЗАПИСАХ М. ГАЛАБУРДИ-ЧИГРИН

Реферат. На рівні мовних знаків української культури, зокрема 
концепту Україна та його лексичних й асоціативно-семантичних 
конкретизаторів люди, українське село, українська пісня, україн-
ська хата тощо, актуалізованих у щоденниковому дискурсі М. Га-
лабурди-Чигрин, простежено параметри мовомислення авторки. 
Наголошено на тому, що особливості індивідуального стилю де-
терміновані екстралінгвальними чинниками, зокрема “діаспорним” 
світоглядом.
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У сучасному мовознавстві, як відомо, актуалізувано напрям, 
скерований на дослідження образів-концептів лінгвокультури, що 
має специфіку реалізації в різних типах текстів, зокрема й у так 
званих еґо-текстах, – це лінгвоконцептологія. Дослідження мов-
них знаків культури як компонентів щоденникових записів – важ-
ливий аспект сучасної діаріумології (щоденникознавства), що в 
Україні лише формується (див. праці Т. А. Космеди, Л. І. Мацько, 
Т. В. Радзієвської, М. І. Степаненка та деяких інших дослідників). 
Певної актуальності цей аспект набуває в контексті вивчення що-
денників, створених у діаспорі, поза межами етнічної України, од-
нак зосереджених на відтворенні авторських вражень про Україну. 
Відповідних студій в українській лінгвістиці поки що небагато, до-
свід їх аналізу незначний, а сам діаспорний корпус щоденникових 
записів ще не актуалізовано як самодостатній об’єкт наукового роз-
гляду. З цього погляду щоденник М. Галабурди-Чигрин становить 
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цінність не тільки як новітній матеріал, але і як площина реалізації 
концепту Україна, детермінованої специфічним “діаспорним” сві-
тоглядом і мовомисленням авторки. 

Мета цієї наукової студії – розглянути особливості щоден-
никового дискурсу М. Галабурди-Чигрин з огляду на особливос-
ті авторського моделювання асоціативного ряду концепту-оніма 
Україна.

М. Галабурда-Чигрин – відома в нашій державі та на тере-
нах далекого зарубіжжя співачка-журналістка, громадсько-полі-
тична діячка української діаспори Австралії, постійний кореспон-
дент української газети «Вільна Думка» в Сіднеї, редактор і диктор 
Австралійського Державного радіо Сі Бі Ес, голова його українсько-
го відділу. За її сприяння в ефір Австралії неодноразово виходили 
програми Союзу Українок, Ансамблю імені В. Івасюка, інтерв’ю з 
Д. Павличком, І. Гаврилюком, Н. Матвієнко.

Різнопланова, стилістично багатогранна творчість Марічки 
Чигрин має виразний націоцентричний стрижень, епіцентром якого 
можна визначити концепт Україна. Він актуалізований як домінан-
та індивідуальної мовної картини світу, зокрема в її щоденникових 
спогадах про чотири “побути” на рідній землі. І хоч Г. Грабович за-
уважує, що для декого “Україна зовсім не місце, територія чи країна, 
вона – стан буття, чи, якщо точніше, екзистенціальна категорія в 
теперішньому часі, а в майбутньому, після свого остаточного пере-
творення, – форма ідеального існування” [2, с. 67], та в мовостилі 
щоденника М. Галабурди-Чигрин Україна – це передусім ключовий 
топонім, що нарощує індивідуальні прагматично-естетичні відтін-
ки, які оформлюються в цілісну систему.

Аналізуючи творчість українських митців за кордоном, емі-
граційний критик Марко Павлишин зауважує: “я звернув увагу на 
ідеали української спільноти в Австралії (відданість ідеї незалеж-
ної України, плекання української мови і культури, жертовна праця 
в громадських організаціях” [8, с. 402]. М. Чигрин – яскрава пред-
ставниця цієї спільноти, і мова – це домінантна ознака, за якою вона 
ідентифікує свою українськість. Природно, отже, що образ рідна 
мова, своя мова – ключова лінгвоментальна одиниця в метамові її 
щоденника: Ви живете в столиці України. Вам треба говорити по-
українському. Ось ми виросли на чужині і знаємо свою мову [1, с. 21]. 
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Основну відповідальність за занепад мови авторка покладає не на 
суспільний лад чи державу, а на людину – носія мови, продовжува-
ча національних і мовних традицій: Ми придивлялися, як приводять 
дітей до Кобзаря. Вчителька російською мовою вияснювала – хто 
такий Шевченко. Прибула й туристична група. Знову все вияснен-
ня по-російськи. Мені було прикро-прикро. Дуже прикро! [1, с. 126], 
Водій, українець, говорив російською мовою. … вибачався. Твердив, 
що на праці всі говорять російською. Привикли [1, с. 21–22]. 

Для представників української діаспори мова – це засіб їх осо-
бистісного самовираження, мотивований високим рівнем національ-
ної самосвідомості, “маркер їх причетності до простору української 
духовності, до національно-мовної пам’яті” [12, с. 86]. Тому для 
М. Чигрин неприйнятна позиція теренного українця, який “уважав, 
що незнання мови не є показником його національної несвідомості” 
[1, с. 22]. Доречною щодо цього видається теза С. Я. Єрмоленко про 
взаємозумовленість понять національна свідомість і мова, оскільки 
свідомість “передбачає усвідомлення самодостатності своєї мови як 
засобу етнічної самоідентифікації особистості” [3, с. 19].

Культура мовної поведінки – своєрідне дзеркало люди-
ни, її зовнішнє, а відтак і внутрішнє інтелектуальне обличчя. 
Занотовуючи враження від зустрічі з народними обранцями, ав-
торка висловлює обурення виступом І. Плюща, який “увесь час 
розгублювався, дозволяв депутатам перескакувати з однієї теми 
на іншу. Він калічив українську мову!” [1, с. 18-19]. Інколи осмис-
лення проблеми збереження української мови переростає у вболі-
вання за культуру України, на якій позначилася міжнаціональна 
інтеграція: Коли приїхала з Москви до Києва, коли почула навкруги 
себе лише російську мову, коли в перші дні проходжувалася по ки-
ївських бульварах та вулицях, читаючи їх назви – вулиця Кірова, 
Жданова, Леніна, Чкалова. Свердлова – мене просто збивало з 
ніг враження, що я опинилася в провінційному російському місті. 
Відчула якусь болісну порожнечу [1, с. 21], З гучномовців лунала 
російська мова. Люди на станції також розмовляли російською 
мовою. Мене це відразу приголомшило... Я знала, що Київ зруси-
фікований. Але слово “русифікація” досі було лише звичайним сло-
вом, значення якого викристалізовувалося, у повному його розумін-
ні, щораз – то виразніше [1, с. 15]. 
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Важливий складник корпусу етномаркованих образів, актуа-
лізованих у мові щоденникових записів М. Галабурди, – пісня. Як 
слушно стверджує Т. А. Космеда, “це значущий для української 
мовної свідомості культурний концепт, …не тільки естетична кате-
горія, але й пам’ять, джерело життя, основа національної свідомос-
ті” [6, с. 280]. Журналістська професія іноді перешкоджає виявам 
поетичної душі авторки – тоді пісня стає продуктивним способом і 
засобом її самовираження. (До слова зауважимо, що М. Галабурда-
Чигрин співпрацювала із відомим українським співаком, солістом 
опери в Брюсселі М. Скалою-Старицьким. Популяризуючи укра-
їнську пісню, виступала в Бельгії, Голландії, Німеччині, Франції, 
Італії, Канаді, Австралії, Англії, Шотландії). 

Образ українська пісня – знаковий лексико-асоціативний сег-
мент концепту Україна. Свої записи, пов’язані з Україною, авторка 
часто починає або закінчує словами українських пісень. У текстах 
вони виконують функцію апеляцій до мовно-культурної пам’яті – і 
національної, й індивідуально-авторської, порівн. завершальні ряд-
ки запису, датованого 14 червня 1990 р.: Три тополі на три сторо-
ни – / Три струни в моїм серці натужено, / Три шляхи у моєї весни – / 
Та не знаю, який мені суджено! / Мерехтять в далині три доро-
ги, / У білому світі… / У якому краю я шукатиму – / Долю свою? 
[1, с. 11]. На мажорний емоційний лад налаштовує пісенний епіграф 
до запису від 3 травня 1991 р.: Земле, матінко моя, / Я люблю Твої 
поля – / Я люблю твої простори, / Ріки і високі гори, / Вірним серцем 
назавжди! [1, с. 99].

У праці «Нариси з української словесності» С. Я. Єрмоленко 
наголошує на тому, що “мовне середовище впливає на постійність 
відтворення усталених моделей спілкування, а також на природну 
потребу індивідуальної мовотворчості” [4, с. 8]. Мовна особистість 
та мовна компетенція М. Галабурда-Чигрин сформувалася поза ет-
номовним середовищем. Її природний комунікативний код був со-
ціально периферизований, а проте пісня часто вербалізує генетичну 
пам’ять авторки: Україно, моя, Україно! / Золота ти моя сторона! 
/ Родимий краю, села родимі! / Вас я вітаю, місця любимі, / зелені 
ниви, ліси, могили, / Щасливі з вами дні ми прожили! [1, с. 10]. Слова 
цієї пісні, яку вона часто виконувала на сцені, набули для авторки 
особливого значення: пісня «Родимий краю» стала так званим гим-
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ном мого побуту в Україні [1, с. 31]. Такі записи, що свідчать про 
поетичність натури, щирість почуттів до України, частотні в щоден-
нику співачки-журналістки: Під підлогою купе колеса відстукували 
в шини мельодію пісні: “Родимий краю, села родимі! / Вас я вітаю, 
місця любимі!”. Так, слова цієї пісні я потім не раз повторювала чи 
не під час кожного мого виступу [1, с. 15]; Коли я співала цю пісню 
на сценах під час своїх концертів, тоді не думала, що слова її чи не 
найповніше й найсердечніше висловлюють любов і шану кожного, 
хто хоч раз відвідав столицю нашої Батьківщини [1, с. 21]; Я до 
сліз зворушена виконанням пісні про Рідну землю. Це музичне інтер-
меззо піднесло мій настрій [1, с. 23]. 

Опис вражень від рідного краю увиразнюють активно вжива-
ні етномарковані поетичні засоби, що в комплексі окреслюють об-
раз України, зокрема, до таких зараховуємо епітетну сполуку пісен-
на Україна. Її своєрідним структурно модифікованим варіантом є 
метафора-ідентифікація Україна – пісня, порівн.: Україна – це пісня, 
яка вічна на цій землі [1, с. 93]. Для М. Галабурди народна пісня є 
також джерелом інформації про Україну, її звичаї, людей. Про це 
свідчать щоденникові рядки такого змісту: Збулася моя довголітня 
мрія відвідати Батьківщину, яку знала лише з переказів, розпові-
дань батьків, чоловіка, принагідних туристів з України, а також з 
пісень [1, с. 10]. 

Через пісню найприродніше передаються почуття та настрій 
авторки, пов’язані зі сприйманням етнічної Батьківщини. Вони 
виразно поляризовані на позитивні (Коли в душі виростає образ 
Києва, … мені хочеться співати і співати… [1, с. 99]; Прощайте 
Карпати! … Я співала про вас пісні, безмежно замріяні [1, с. 116] та 
негативно-оцінні (Відчула, що навіть весела пісня чомусь смутком 
серце тисне [1, с. 172]). Отже, пісня в щоденникових записах кон-
цептуалізується як експресивний код.

Концепту Україна в щоденнику М. Галабурди-Чигрин смис-
лово підпорядкований ряд мікроконцептів. З-поміж них виокрем-
люємо образ люди на означення мешканців України. Домінантну 
для нього позитивну оцінку вербалізують епітети чудові, цікаві, 
розумні, дорогі, рідні, симпатичні тощо. Порівн.: Івана батько 
дуже симпатичний пан [1, с.102]; дорогими для мене стали … всі 
ті доб-рі люди, яких зустрічала в Україні .., які мене прийняли як 
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рідну [1, с. 11]; Зустріла чудових людей… [1, с. 60]; Зустріла я дуже 
багато цікавих людей [1, с. 10]; … люди тут прекрасні й тут я чу-
лася між своїми й бажаним гостем! [1, с. 174]; залишила дорогих 
мені людей, які на все моє життя стали рідними [1, с. 10]; Як довго 
житиму, не забуду вірного гуцула з Коломиї [1, с. 116]. Принагідно 
зауважимо, що у розвідці «Прояви української ментальності в мис-
тецтві: світоглядні лінії та позиції» Г. Новоженець, аналізуючи пси-
хотип українців, вказує на “особливості української душі, що ними 
є ліризм, життєлюбство, гостинність, сентиментальність, поетич-
ність, релігійність, героїчність, патріотизм” [7, с. 139].

Молодих українців М. Галабурда-Чигрин характеризує че-
рез опорні поняття відданість ідеї, духовне життя тощо: цілком 
віддані своїм ідеям [1, с. 97], живуть багатим духовним життям 
[1, с. 97], дехто – повний вимог [1, с. 176]. Щиру симпатію автор-
ки до молоді, захоплення громадянською позицією засвідчують такі 
щоденникові записи: З великим подивом ставлюся до нашої молоді, 
тієї до 30 років життя. Незважаючи на невигоди щоденного жит-
тя, … та молодь знайшла спосіб і дорогу бути з народом [1, с. 49]. 
Кульмінаційний вияв позитивної оцінки вербалізує означення чудо-
ва щодо дистрибута молодь: Україна має чудову молодь, яка знає й 
розуміє, що вона хоче [1, с. 60]. 

До знакових рис національного характеру “австралійська 
українка” зараховує гостинність (Панство Машталєр – гостинна 
родина, а при тому цікава [1, с. 114]), щедрість (Я справді дивува-
лася щедрістю людей в Україні [1, с. 35]), розум (Україна має розум-
них провідників [1, с. 60]).

Протилежну оцінність експлікують епітетні характеристики 
нечемний, невідповідальний (поведінка певних осіб нечемна – через 
те я нервую [1, с. 156], в Україні багато невідповідальних людей, які 
безсоромно лише використовують діяспорців, наші емоції до України 
й наші гроші [1, с. 67]), також ряд дієслівних характеристик (нео-
бережно їздять в Україні водії. Переїжджаючи білу лінію, проділ 
дороги, не звертають уваги на світла. Поводяться водії ще гірше, 
як в Італії [1, с. 48], Не є таємницею, що в Україні ще дуже багато 
людей не пережили психозу страху [1, с. 96]. Показово, що питома 
частка таких негативно-оцінних характеристик в аналізованому що-
деннику незначна. Спорадично подаються також розгорнуті автоло-
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гічні та образно-метафоричні мотивації поведінки людей: Люди там 
добрі, хоч і знервовані дикими обставинами життя [1, с. 176]; Вони 
відчувають велику потребу бути любленими [1, с. 176].

Асоціативний ряд концепту Україна розбудовують мікрообра-
зи українська (смерекова) хата, українське село та ін. Їх текстот-
вірні функції пов’язані з вербалізацією мотивів ностальгії, туги за 
етнічною Батьківщиною: Ой ти, смерічко й стара, стара смереко-
ва хато… – залишили ви в моєму серці незгасимий вогонь почувань! 
Не знаю, чи стрінемося знову! Та спомини про зустріч з вами ховаю 
на дно своєї душі! [1, с. 116]; Минали село за селом. … Одна краса! 
Хотілося вийти з поїзду, хотілося стати навколішки і творити ме-
лодію нової пісні. Хотілося притулитися до землі й слухати тре-
пету власного схвильованого серця [1, с. 32]. Конкретизувальною 
деталлю етнопейзажу в першій ілюстрації виступає дендронім 
смерічка, а загальне експресивно-емоційне забарвлення контекстів 
формують носії сем ‹пам’ять› (спомини), ‹почуття› (незгасимий во-
гонь почувань, трепет схвильованого серця, хотілося творити ме-
лодію нової пісні). 

Як стверджує В. Скуратівський, “про власну хату співано в 
багатьох піснях, численному народному мелосі” [10, с. 73], адже це 
“незгасна обитель роду людського, незрадлива колиска материзни” 
[там само, с. 78]. У спогадах М. Чигрин про Україну пісенні рядки зі 
стрижневим словом-образом хата формують істотний фрагмент ет-
ноцентричного індивідуально-авторського дискурсу: І ти, хатинко, 
стріхо старенька, мила родино, нене рідненька./ Вас привітати душа 
бажає – більшої втіхи в світі немає! [1, с. 93]; А коли вертаюся з до-
ріг, / Я цілую батьківський поріг [1, с. 38]; В хаті було тепло. Топилося 
в домашній печі [1, с. 39]; Хата тітки Катерини вся у вишивках 
[1, с. 39]. Як бачимо, відірваність від етнічної Батьківщини, ностальгія 
увиразнюють авторську інтерпретацію хати не лише як житла, але й 
передусім як мовно-естетичного знака національної культури.

Бачити ідеальне через рідне – властиве митцям на чужині. 
“Ідеалістична філософія сприйняття світу є тією надійною лан-
кою, що поєднує творчість митців української діаспори незалеж-
но від стилів та жанрів, у яких вони висловлюються” [7, с. 141]. 
Притаманна вона й мовомисленню М. Чигрин. Хата в її сприйнятті 
є тим ідеалізованим символом української автентичності, відсут-
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ність якого руйнує цілісність образу України: Немає тої ідилії, що 
її я – сентиментальний мрійник, виплекала в своїй уяві. Нема вже 
отої “Смерекової хати”, про яку співає Павло Дворський [1, с. 112].

Образ України конкретизують спогади про українське село. 
У мовній свідомості авторки цей образ асоціативно пов’язаний 
зі світлом, садом, вишневим цвітом, доглянутим городом тощо. 
Т. А. Космеда слушно акцентує увагу на тому, що перелічений ряд 
асоціацій – “це культурні концепти української мовної свідомості” 
[6, с. 278]. Порівн.: Невиразні світечка села чогось приспішували 
биття мого серця. Якась тепла хвиля припливла до серця [1, с. 38]; 
Після щедрого і теплого травневого дощу сади зацвіли вишневим 
цвітом. Той цвіт вабив моє око, бентежив душу, серце! Вся укра-
їнська земля в цвіті. ... Чудові старенькі й багато нових хат з при-
садибними ділянками. Кожний клаптик землі використовується. 
Все чітко розбито на грядочки. Зелень дбайливо доглянута, навіть 
вздовж колії. А якщо є вільний клаптик, на ньому пишаються квіти 
[1, с. 32]. Семантико-оцінна домінанта ‹упорядкованість› визначає 
зміст запису від 25 травня 1990 р. (час “першого побуту” в Україні): 
Хати по селах, які ми минали, хоч старі, але добре загосподаровані. 
Кожний клаптик землі і тут використовується і городи сягають 
аж до порога хат. По дорозі ми бачили, що відновлялися церкви, 
містечка змодернізовано, а де ставок чи потік, там сотні качок 
і гусей [1, с. 38]. Така українська хата, на думку В. Скуратівського, 
“буде завжди символом добра і надії, її незгасний вогник світити-
меться теплом маминої любові, вірою в доброту, високу людяність, 
одвічною сподіванкою на чисте небо над нами і світанкову тишу над 
голубим овидом” [10, с. 80].

Описи України, українського села часто вибудовуються за 
принципом внутрішнього контрастування: Уявляла я її собі інак-
шою. Набагато біднішою. Думала, що побачу бідненькі хати з 
солом’яною стріхою. Тому безмежно тішилася, що Україна, те, 
що досі бачила, залишає враження багатої країни [1, с. 32]. У та-
кий спосіб показано неспівмірність авторських уявлень та реальної 
картини сучасного українського села.

На противагу українському, образ російського села в записі 
від 15 травня 1990 р. подано в негативному ракурсі, в ньому до-
мінують оцінки із семами ‹бідність›, ‹занедбаність›, порівн.: Поїзд 
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мчав через Росію. Села, які ми минали, виглядали бідно, непривабли-
во. Безладні, майже розвалені дерев’яні хати, звалища сміття та 
калюжі лишалися позаду [1, с. 14].

Семантику концепта Україна, крім архетипних, конкретизу-
ють також індивідуально-авторські складники. Серед таких частот-
но вживаними у мовостилі щоденника є образи шлях, вулиця, доро-
га, що актуалізують позитивну конотацію: Дорога на Луцьк рівна, 
широка, вона губилася десь в далині під розквітлими черешнями 
[1, с. 47], А ці дороги маяли в розквіті білих яблунь і черешень, які 
хитали гілками, ніби вклонялися нам [1, с. 103]. У цьому тематично-
му сегменті прийом контрастування продуктивний для порівняння 
українських та російських реалій: море квітів, рукотиснення бага-
тьох людей, обійми, сльози, інтерв’ю… Й раптом я опинилася сама 
на непривітному, холодному московському летовищі! [1, с. 59].

За Ю. Степановим, у смислову структуру концепту рідна зем-
ля як одного з архетипів культури, входить компонент біль за свою 
землю [11, с.170]. Його послідовно простежуємо в мовній свідомості 
М. Галабурди-Чигрин. Її щоденник містить розгорнуті мікроконтек-
сти, в яких вербалізовано жаль за тим, що «нерозумні голови, при-
клонники Брєжнєва, знищили силует Києва пам’ятником Матері-
Вітчизні, яку популярно в Києві називають “бабою”» [1, с. 24]. 
Поза професійним поглядом журналістки не залишаються й деталі 
повсякденного життя українців: Боляче дивитися на ті черги, на 
вимучені лиця жінок, на незадоволених мужчин, люди… знервовані 
дикими обставинами життя [1, с. 176].

Реконструкція окремих фрагментів індивідуальної мовної 
картини світу в щоденникових записах М. Галабурди-Чигрин за-
свідчила системність інтерпретації образу Україна крізь призму ха-
рактерних для етномовної свідомості знаків культури. Особливості 
світобачення та світорозуміння авторки виявляють як архетипні 
(мова, пісня), так й індивідуально-авторські (село, хата, вулиця, 
люди) компоненти. 

Перспектива цієї розвідки полягає в необхідності подальшого 
дослідження щоденникових текстів з метою з’ясування специфіки 
функціонування в них власної назви, що репрезентує систему смис-
лів, зреалізованих за допомогою низки образів-концептів відповід-
ної лінгвокультури.
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Сырко И. М. 

КОНЦЕПТ УКРАИНА И ЕГО АССОЦИАТИВНЫЙ РЯД В 
ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЯХ М. ГАЛАБУРДЫ-ЧИГРИН

На уровне языковых знаков украинской культуры, в част-
ности концепта Украина,  и его лексических и ассоциатив-
но-семантических конкретизаторов люди, украинское село, 
украинская песня и т. д., актуализированных в дневниковом 
дискурсе М. Галабурды-Чигрин, прослежены параметры инди-
видуального речемышления автора. Отмечено, что особенно-
сти индивидуального стиля детерминированы екстралингваль-
ными факторами, в частности “диаспорным” мировозрением 
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(Восточноукраинский лингвистический сборник. – Вып. № 14, 
2012, с. 162-172).

Ключевые слова: концепт, дневник, языковые знаки националь-
ной культуры. 

Syrko I. M.

CONCEPT UKRAINE AND ITS ASSOCIATIVE RОW IN 
M. HALABURDA-CHYHRYN’S DIARY

Parameters of M. Halaburda-Chyhryn’s individual mentality-and-
thinking have been investigated on the level of lingual signs of the 
Ukrainian national culture. Special attention has been paid to the 
concept Ukraine and its lexical and semantic concretizers: people, 
Ukrainian village, Ukrainian song etc. actualized in author’s diary 
discourse. It has been emphasized that features of individual style 
are determined by extralingual factors, including the “diaspora” 
worldview (East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 2012, 
p. 162-172).

Key words: сoncept, diary, lingual signs of national culture.


