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АНОТАЦІЯ 

 

Бєлінська В.Є. Концетосфера ПРИРОДА в поетичному словнику 

П. Перебийноса та А. Кичинського – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі за 

спеціальністю 035 – Філологія. – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г. С. Сковороди, Харків, 2021. 

У дисертації здійснено комплексний аналіз особливостей 

використання елементів концептосфери ПРИРОДА у мові поезій 

П. Перебийноса та А. Кичинського відповідно до пріоритетів їхньої мовної 

картини світу та творчих інтенцій. 

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю цілісного й 

системного вивчення мови поезій П. Перебийноса та А. Кичинського як 

поетів «двох століть» у площині вербалізації концептосфери ПРИРОДА, а 

також потребою подальшого аналізу цієї сфери в українській поезії. При 

цьому дослідницький інтерес викликає й те, що творчість поетів охоплює 

останню третину ХХ – першу чверть ХХІ століття й позначена як соціальною 

й ліричною тематикою, так і співучою поетичною мовою, що привертало 

увагу композиторів і призвело до нагородження митців Шевченківською 

премію. Обидва вони мають сільське походження, через що їхні МКС 

нерозривно пов’язані з рідною природою, а тому концепти, що позначають 

природні елементи, отримують чимало додаткових конотацій відповідно до 

індивідуальної авторської інтерпретації. Цьому сприяє також художницьке 

сприйняття, адже П. Перебийніс та А. Кичинський сполучають у собі 

поетичний і малярський таланти, і така міжвидова кореляція споріднює 

поетів із Т. Шевченком, виявляючи схожі риси як у зображувальному 

мистецтві, так і в поезії, зокрема в описі природи. Ці спільні ознаки, а також 

новаторські риси інтерпретації ними елементів концептосфери ПРИРОДА 

зумовили вибір саме цих митців для дослідження їхнього мовомислення.  
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Картина світу (загальна, етнічна, індивідуальна тощо), сформована в 

результаті взаємодії людей з довкіллям, із вербального боку репрезентує 

мовомислення етнічної спільноти. Тому автор художнього твору як 

представник такого етносу у власному ідіостилі виявлятиме загальні 

стереотипи, зокрема й асоціації образів природного світу, що є типовими й 

базовими для національного менталітету.  

У роботі представлено в хронологічному вимірі аналіз теорії мовної 

картини світу й концептів. Спочатку згадано тих, хто розробляв ці концепції 

й положення, – зарубіжних науковців (В. Гумбольдт, Л. Вітгенштейн, 

Л. Вайсгербер, Е. Сепір, Б. Уорф), радянських (Ю. Караулов, Д. Лихачов, 

Г. Брутян, В. Телія), українських учених-теоретиків (О. Селіванова, 

В. Іващенко, В. Жайворонок, І. Голубовська, О. Маленко, А. Мойсієнко, 

Д. Ужченко та ін.) і практиків, які використовували цю теорію в 

дослідженнях мови художньої літератури (К. Голобородько, Л. Лисиченко, 

І. Серебрянська, Н. Плотникова, О. Слюніна, О. Діброва, О. Кузьміна та ін.). 

Окремо зазначено історію та доробки харківських мовознавців, зокрема 

надано інформацію про останні дисертаційні розвідки молодих науковців у 

царині концептології.  

Зроблено опис основних постулатів теорії. Представлена теорія 

метафори як засобу вираження образного складника концепту крізь 

лінгвокогнітивну призму М. Блека, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, що 

підкріплена доробком українських лінгвістів Т. Вільчинської, 

І. Голубовської, А. Приходько, О. Селіванової, Ю. Юріної та ін. 

Реалізація елементів концептосфери ПРИРОДА в поетичному 

мовомисленні автора нерозривно пов’язана з його етнічним сприйняття світу, 

а індивідуальна МКС містить як ландшафтні елементи, так і репрезентанти 

живої природи – флористичні й зоологічні, що входять до етнічної МКС. 

Етнічна / національна МКС сполучає і специфічне етнічне, й універсальне 

загальнолюдське, що репрезентує єдність різних мов і культур та 

поєднується в мовній особистості автора. Конгломерат елементів етнічної 
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МКС складає концептосферу, що вміщує чимало концептів, які вільно 

інтерпретуються різними авторами в межах їхнього ідіостилю. Компоненти 

концепту в поетичній мові реалізуються через метафоричні конструкції, які 

інтерпретують стійкі асоціативні уявлення, історично й традиційно властиві 

спільноті, в індивідуальному підході. Слово як матеріальна база концепту в 

такому разі становить собою синтез індивідуального авторського розуміння з 

традицією етнічного вживання певного концепту, а також і 

загальнолюдського. Тобто мова постачає мовцеві-автору символічні ресурси 

для реалізації його інтенцій. 

Метафора як виразник образного складника концепту в поетичному 

тексті утворює багатошаровий образ, у якому міксуються знання донорської 

та реципієнтної сфер, реалізованих в антропоморфних, зооморфних, 

фітоморфних тощо мовних одиницях. Це відбувається в умовах 

експресивності як провідної ознаки концептуальної метафори й передбачає, 

зокрема, оживлення певного явища природи (через його мовні маніфестанти) 

ознаками людини. 

Елементи концептосфери ПРИРОДА є домінантними в українській 

поезії, оскільки теми історичного буття народу, рідної землі, її захисту 

закладені в МКС. Територіальний їхній вимір конкретизується базовими 

ландшафтними об’єктами, образний – природними елементами (явищами, 

рослинами, тваринами, комахами та ін.), що формують реципієнтну та 

донорську зони авторських метафоричних конструкцій.  

Як у людей сільського походження, МКС П. Перебийноса та 

А. Кичинського нерозривно пов’язана з рідною природою, поетичний 

ідіостиль характеризується експресивністю, метафоричністю з унікальними 

зіставленнями живих і неживих елементів концептосфери ПРИРОДА та 

когніотипу «людина». У їхній поезії окреслюються концептуальні опозиції 

«село – місто», «природне – урбаністичне», «позитивне – негативне», «земля 

– космос», мовні елементи яких залучені в метафоричні конструкції як 

донорські чи реципієнтні складники. 

Митці сполучають у собі таланти художника й поета з пріоритетом 
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ландшафтного опису та пісенності (обидва мають пісні на свої тексти), де 

інтерполюється стиль художницького мислення в поетичний процес 

(міжвидова кореляція), що виявляється у вербалізації аудіовізуального й 

тактильного світу. Це маніфестується через одиниці концептів «колір», 

«запах», «відчуття», переважно зіставлювані з одиницями концептів «птахи», 

«тварини», «дерева», а візуальність опису створюється за допомогою 

авторських метафоричних зіставлень і порівнянь, зокрема елементів живої та 

неживої природи.  

Головними елементами концептосфери ПРИРОДА, що 

використовуються в поетичній мові П. Перебийноса та А. Кичинського, 

визначено концепти «земля», «степ», «село», макроконцепт «космос / 

всесвіт», які взаємопов’язані з елементами когніотипу «людина», виявляючи 

антропоморфні ознаки, що маніфестують авторські поетичні інтенції. При 

цьому елементи всіх зазначених концептів між собою пересікаються через, 

зокрема, зіставлення сільських атрибутів з елементами неба й космосу, 

виявляючи при цьому ще й темпоральний вимір.  

Таким чином, фітоморфи та зооморфи, сполучаючись у межах 

метафоричних конструкцій з антропоморфами, виконують не лише функцію 

реалізатора авторських інтенцій, зіставляючись із людьми як homo sapiens 

(які мають не кочувати світом, а бути тісно пов’язаними з рідною землею), 

але й формують темпоральні конструкції, що переважно характеризують 

плин життя, як основний мотив поетичного мовомислення.  

У дослідженні експериментально доведено ефективність 

виокремлених мовних смислів. Здійснений кількісний, якісний і 

стилістичний аналіз лексичних одиниць засвідчив позитивну динаміку в 

рівнях розвитку й еволюції духовних цінностей особистості й переконав у 

доцільності та результативності відповідного дослідження. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ньому 

вперше: 
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– проаналізовано мовотворчість А. Кичинського та П. Перебийноса в 

площині аналізу й зіставлення їхніх індивідуально-мовних концептосфер; 

– репрезентовано концепти на позначення ландшафтних реалій і явищ 

природи як інструмент упровадження художницького мислення поетів у 

творчий процес; 

– узагальнено складники концептосфери ПРИРОДА в площині 

ландшафтного опису (природні об’єкти, явища / стихії); 

– досліджено особливості вербалізації фітоморфних і зооморфних 

елементів концептосфери ПРИРОДА поетами, зокрема в межах 

метафоричних конструкцій; 

– простежено зв’язок складників концептосфери ПРИРОДА з 

антропоморфними елементами відповідно до авторських інтенцій; 

– виявлено лінгвальні засоби пов’язаності фітоморфів і зооморфів з 

елементами концептів «час» і «простір».  

Об’єктом аналізу є концептосфера ПРИРОДА поетичних текстів 

А. Кичинського та П. Перебийноса, що увійшли до поетичних збірок 

останньої третини ХХ – початку ХХІ століття. 

Предмет вивчення – лінгвохудожня репрезентація концептів – 

складників концептосфери ПРИРОДА в поезіях авторів.  

Метою дослідження є визначення ролі концептосфери ПРИРОДА в 

поезіях П. Перебийноса й А. Кичинського через процеси вивчення й опису в 

її структурі відповідних концептів, а також їх смислового наповнення та 

художнього функціонування в мовній картині аналізованих поетів.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) дослідити теоретичні засади концептуалізації природних реалій у 

поетичному мовомисленні (мовна картина світу, індивідуально-художня 

концептосфера, концептосфера ПРИРОДА); 

2) проаналізувати мовотворчість П. Перебийноса та А. Кичинського в 

площині аналізу й зіставлення їхніх індивідуальних мовних концептосфер; 
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3) репрезентувати концепти на позначення ландшафтних реалій і явищ 

природи як інструмент упровадження художницького мислення поетів у 

творчий процес;  

4) висвітлити концепти «земля», «космос», «степ», «село» та «явища / 

стихії природи» в площині ландшафтного опису; 

5) з’ясувати особливості кореляції елементів концептосфери ПРИРОДА 

з антропоморфними елементами в площині авторських інтенцій; 

6) виявити лінгвальні засоби пов’язаності фітоморфів і зооморфів з 

елементами концептів «час» і «простір». 

Матеріали дослідження: збірки А. Кичинського («Вулиця закоханих 

дерев», 1976; «Світло трави», 1979; «Землі зелена кров», 1982; «Листоноша 

– Земля», 1985; «Дорога завдовжки в любов», 1988; «Повторення 

непройденого», 1990; «В гості до мами», 1991; «Жива і скошена тече в мені 

трава», 1999; «Бджола на піску», 2003; «Пролітаючи над листопадом», 2004; 

«Танець вогню», 2005; «Срібна голка і нить золота», 2010; «Небажаний 

свідок», 2013; «Вполювання вітру», 2015) і збірки П. Перебийноса («Високі 

райдуги», 1973; «Ранкові сурми», 1976; «Гроно вогню», 1977; «Небо твоє і 

земля», 1979; «Світловий рік», 1982; «Третя спроба», 1983; «Присягаю 

Дніпром!», 1985; «Срібне весілля», 1986; «Точний час», 1990; «Княжа лука», 

1999; «Пшеничний годинник», 2005; «Цивілізація дерев», 2011; «Тінь 

янгола», 2012). Картотека нашого дослідження становить 1260 одиниць, 

дібраних шляхом суцільної вибірки зі збірок означених поетів.  

Методи дослідження. Відповідно до загальних наукових принципів 

об’єктивності та історизму (розгляд вербальних репрезентантів концептів й 

інших мовних особливостей аналізованих поезій з урахуванням історичного 

контексту) в роботі використано такі методи: зіставлення (мовних явищ, 

концептів П. Перебийноса та А. Кичинського), функціонально-стилістичний 

(використання мовностилістичних прийомів як ознак індивідуального 

мовомислення), індукції та дедукції (для визначення групового характеру 
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концепту відповідно до індивідуального, і навпаки – для з’ясування 

інтерпретації поетом певного групового концепту), контекстного (врахування 

контексту поезії для визначення сутності поетичного трактування певного 

концепту), когнітивно-ономасіологічний (для аналізу фразеологізмів), 

описовий (під час інвентаризації та класифікації концептів – складників 

концептосфери ПРИРОДА), компаративістський (для порівняння 

особливостей мовомислення поетів), структурний (для визначення структури 

певних концептів у поетичному тексті), компонентного аналізу (для 

характеризування лексичних репрезентантів концептів у площині їхньої 

семантики та конотованості), асоціацій та аналогій (для аналізу 

метафоричних конструкцій, концептів), а також прийом суцільного 

вибирання матеріалу для аналізу. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що основні її положення 

й висновки конкретизують і поглиблюють вироблені в сучасній лінгвістиці 

уявлення про концепти в межах художнього твору, зокрема в поетичному 

мовомисленні через використання компаративістського аналізу творчості 

двох українських поетів однієї епохи та однакового походження. Також у 

дослідженні уточнено поняття «мовна картина світу», «індивідуальна мовна 

концептосфера», «концепт» відповідно до особливостей світобачення й 

походження митця.  

Практична цінність одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані мовознавцями під час укладання та викладання 

курсів стилістики української мови та лінгвістичного аналізу тексту. Також 

результати дослідження можна використати у краєзнавчих студіях, зокрема 

щодо поезій, де згадуються топоніми й урбаноніми певної місцевості 

України, а також в історичних, зокрема щодо поезій, присвячених історії 

України.  

Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих одноосібно, 

полягає у визначенні та описі елементів-складників концептосфери 

ПРИРОДА крізь призму художньої мови, в аналізі особливостей 
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вербалізації мовних одиниць в поетичній мові й ідіостилі поетів, у 

виокремленні стилістичних особливостей художньої мови. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дослідження було обговорено на семінарах і засіданнях кафедри української 

мови Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (2017-2021 рр.), а також на одинадцяти конференціях, а саме: 

1. ХVІI міжнародна конференція з актуальних проблем 

семантичних досліджень «Художній текст: лексика, граматика, стилістика» 

(м. Харків) 15-16 травня 2018 року; 

2.  міжнародна наукова конференція «Постать Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка в контексті історії української культури» (м. Харків) 21-22 

листопада 2018 року; 

3.  міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурні та 

комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» (м. Київ) 29-30 

листопада 2018 року;  

4. XVIII міжнародна наукова конференція «Мова-текст-дискурс: 

проблеми структури та семантики» (м. Харків) 15-16 травня 2019 року; 

5. всеукраїнська науково-теоретична конференція ІХ Довженківські 

читання «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, 

сучасність» (м. Глухів) 17-18 жовтня 2019 року; 

6. міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Граматика 

і поетика текстових структур» (м. Київ) 7-8 листопада 2019 року; 

7. XIV міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: 

дослідження та викладання» (м. Кропивницький) 19-20 березня 2020 року; 

8.  міжнародна конференція «Scientific and Professional Conference 

in Philology and Linguistics in the Digital AgeFiLiDA – 2020» (м. Будапешт) 5 

квітня 2020 року; 

9. міжнародна наукова конференція «Аргументи сучасної філології: 

«нестача» і «бажання у тексті» (м. Харків)  2-3 квітня 2021 року; 

10. VII форум молодих учених «Young researchers in the global world: 
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vistas and challenges» (м. Харків) 23 квітня 2021 року;  

11. XІХ міжнародна наукова конференція з актуальних проблем 

філологічних досліджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора 

А.Т. Гулака) (м. Харків) 20-21 травня 2021 року. 

Ключові слова: МКС, А. Кичинський, П. Перебийніс, концептосфера, 

концепт, ідіостиль, метафорична конструкція. 

 

ABSTRACT 

Bielinska V.Ye. Concetosphere NATURE in P. Perebyinis and 

A. Kychynskyi’s poetic dictionary – Qualifying scientific work on the rights of 

the manuscript.  

Thesis for PhD in specialty 035 – Philology. – H. S. Skovoroda Kharkiv 

National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Kharkiv, 2021. 

In the thesis a comprehensive analysis of the features of the use of elements 

of the conceptosphere NATURE in the language of P. Perebyinis and 

A. Kychynskyi’s poetry is carried out in accordance with the priorities of their 

linguistic worldview and creative intentions. 

The relevance of the study is due to the lack of holistic and systematic 

study of the language of P. Perebyinis and A. Kychynskyi’s poetry as poets of 

“two centuries” in the plane of verbalization of the conceptual sphere NATURE, as 

well as the need for further analysis of this area in Ukrainian poetry. At the same 

time, the fact that the work of poets covers the last third of the XX - first quarter of 

the XXI century and it is marked by both social and lyrical themes, and singing 

poetic language, which attracted the attention of composers and led to awarding 

Shevchenko Prize. Both are of rural origin, that is why their linguistic pictures of 

the world are inextricably linked to native nature, and therefore the concepts that 

denote natural elements receive many additional connotations according to the 

individual author's interpretation. This is also facilitated by artistic perception 

because P. Perebyinis and A. Kychynskyi combine poetic and painting talents, and 
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such an interspecific correlation makes poets related to T. Shevchenko showing 

similar features both in the visual arts and in poetry, in particular in the description 

nature. These common features, as well as innovative features of their 

interpretation of the elements of the conceptosphere NATURE, determined the 

choice of these particular artists for the study of their linguistic thinking. 

The picture of the world (general, ethnic, individual, etc.), formed as a result 

of the interaction of people with the environment, from the verbal side represents 

the movement of an ethnic community. Therefore, the author of a work of art as a 

representative of such an ethnic group in his/her own idiostyle will reveal common 

stereotypes, including associations of images of the natural world, which are 

typical and basic ones for the national mentality. 

The work represents dimension the analysis of the theory of the linguistic 

picture of the world and concepts in chronological. First mentioned foreign 

scientists (V. Humboldt, L. Wittgenstein, L. Weisgerber, E. Sepir, B. Wharf) who 

developed these concepts and provisions. Secondly, Ukrainian scientists-theorists 

(O. Selivanova, V. Ivashchenko, V. Zhayvoronok, I. Golubovska, O. Malenko, 

A. Moisienko, D. Uzhchenko, etc.) and Soviet scientists (Y. Karaulov, 

D. Likhachev, G. Brutyan, V. Telia) are introduced. Moreover, there are 

practitioners who used this theory in research languages of fiction 

(K. Goloborodko, L. Lysychenko, I. Serebryanska, N. Plotnikova, O. Slyunina, 

O. Dibrova, O. Kuzmina, etc.). The history and achievements of Kharkiv linguists 

are mentioned separately, in particular, information about the latest dissertation 

research of young scientists in the field of conceptology is provided. 

There is the description of the basic postulates of the theory. The theory of 

metaphor as a means of expressing the figurative component of the concept 

through the linguocognitive prism of M. Black, J. Lakoff, M. Johnson is presented, 

supported by the works of Ukrainian linguists T. Vilchynska, I. Golubovska, 

A. Prykhodko, O. Selivanova, Y. Yurina, etc. 

The implementation of the elements of the conceptosphere NATURE in the 

author’s poetic linguistic thinking is inextricably linked with his/her ethnic 
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perception of the world. And the individual LWP contains both landscape elements 

and representatives of wildlife such as floral and zoological, that are included in 

the ethnic LWP. The ethnic/ national LPW combines both specific ethnic and 

universal human features that represent the unity of different languages and 

cultures and they are combined in the linguistic personality of the author. The 

conglomeration of elements of the ethnic LWP constitutes the conceptosphere 

containing many concepts that are freely interpreted by different authors within 

their idiostyle. The components of the concept in poetic language are described 

through metaphorical constructions that interpret stable associative representations, 

historically and traditionally they are inherent in the community and in an 

individual approach. The word as the material base of the concept in this case is a 

synthesis of individual author's understanding with the tradition of ethnic use of a 

particular concept, as well as of universal one. That is, language provides the 

speaker-author with symbolic resources for the realization of his/her intentions. 

Metaphor as an expression of the figurative component of the concept in the 

poetic text forms a multilayered image which consists of the knowledge of the 

donor and recipient spheres, realized in anthropomorphic, zoomorphic, 

phytomorphic, etc. linguistic units. This occurs in terms of expressiveness as the 

leading feature of the conceptual metaphor and provides, in particular, the revival 

of a certain natural phenomenon (through its linguistic manifestations) by human 

characteristics. 

Elements of the conceptosphere NATURE are dominant in Ukrainian poetry, 

as the themes of the historical human existence, the homeland, its protection are 

laid down in the LWP. Their territorial dimension is concretized by basic 

landscape objects, figurative dimension is specified by by natural elements 

(phenomena, plants, animals, insects, etc.) forming the recipient and donor zones 

of the author's metaphorical constructions. 

As P. Perebyinis and A. Kychynskyi are people of rural origin, their LWP is 

inextricably linked with their native nature, the poetic idiostyle is characterized by 

expressiveness, metaphoricity with unique comparisons of living and non-living 
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elements of the conceptosphere NATURE and the cognotype “a human”. Their 

poetry outlines the conceptual oppositions “village – city”, “natural – urbanistic”, 

“positive  –  negative”, “land – space”, these linguistic elements are involved in 

metaphorical constructions as donor or recipient components. 

P. Perebyinis and A. Kychynskyi combine the talents of artist and poet with 

the priority of landscape description and singing (both have songs based on their 

texts) in which the style of artistic thinking is interpolated into a poetic process 

(interspecific correlation), which is manifested in the verbalization of the 

audiovisual and tactile world. This is manifested through units of concepts “color”, 

“smell”, “sensation” which are mostly compared with units of concepts “birds”, 

“animals”, “trees”. And the visuality of the description is created by use of the 

author's metaphorical comparisons including elements of living and inanimate 

nature. 

The concepts of “land”, “steppe”, “village”, the macro concept “space / 

universe” are defined as the main elements of the conceptosphere NATURE used in 

the poetic language of P. Perebyinis and A. Kychynskyi. The given concepts are 

interconnected with the elements of the cognotype “a human” revealing 

anthropomorphic features that manifest the author's poetic intentions. At the same 

time, the elements of all these concepts intersect through the comparison of rural 

attributes with the elements of the sky and space, also demonstrating the temporal 

dimension. 

Thus, phytomorphs and zoomorphs, combining within metaphorical 

constructions with anthropomorphs, perform not only the function of realization 

the author's intentions, appearing with people as homo sapiens (who should not 

wander around the world, but they can be closely connected with their homeland), 

but also form temporal constructions, which mainly characterize life, as the main 

motive of poetic language thinking. 

The study experimentally proved the effectiveness of the identified linguistic 

meanings. The carried out quantitative, qualitative and stylistic analysis of lexical 

units showed positive dynamics in the levels of development and evolution of the 
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spiritual values of the individual and convinced of the expediency and 

effectiveness of the relevant research. 

The scientific novelty of the obtained results is based on the facts that are 

researched in this work for the first time: 

- the linguistic creativity of P. Perebyinis and A. Kychynskyi is analyzed in 

the plane of analysis and comparison of their individual linguistic conceptual 

spheres; 

- concepts for the designation of landscape and natural phenomena are 

presented as a tool for introducing the artistic thinking of poets in the creative 

process are represented; 

- the components of the conceptosphere NATURE in the plane of landscape 

description (natural objects, phenomena / elements) are generalized; 

- the peculiarities of verbalization of phytomorphic and zoomorphic 

elements of the conceptosphere NATURE by poets are examined in particular 

within metaphorical constructions; 

- the connection of the components of the conceptosphere NATURE with 

anthropomorphic elements is discovered according to the author's intentions; 

- lingual means of connection of phytomorphs and zoomorphs with elements 

of the concepts “time” and “space” are revealed. 

The object of the analysis is the conceptosphere NATURE of 

A. Kychynskyi and P. Perebyinis poetic texts, which were included in the poetic 

collections of the last third of the XX - early XXI century. 

The subject of the study is the linguistic and artistic representation of 

concepts - components of the conceptosphere NATURE in the poetry of the 

authors. 

The aim of the study is to determine the role of the conceptosphere 

NATURE in the poetry of P. Perebyinis and A. Kychynskyi through the processes 

of studying and describing the relevant concepts in its structure, as well as their 

semantic content and artistic functioning in the linguistic picture of the analyzed 

poets.  
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Achieving this goal involves solving the following tasks: 

1) to explore the theoretical foundations of conceptualization of natural 

realities in poetic linguistic thinking (linguistic picture of the world, individual-

artistic conceptosphere, conceptosphere NATURE); 

2) to analyze the linguistic creativity of P. Perebyinis and A. Kychynskyi in 

the plane of analysis and comparison of their individual linguistic conceptual 

spheres; 

3) to represent concepts to denote landscape and natural phenomena as a tool 

for implementation the artistic thinking of poets into the creative process; 

4) to highlight the concepts of “land”, “space”, “steppe”, “village” and 

“phenomena / elements of nature” in the plane of landscape description; 

5) to find out the peculiarities of the correlation of the elements of the 

conceptosphere NATURE with anthropomorphic elements in the plane of the 

author's intentions; 

6) to reveal lingual means of connection of phytomorphs and zoomorphs 

with elements of the concepts “time” and “space”. 

Research materials are collections of A. Kychynskyi (“Street of Loved 

Trees”, 1976; “The Light of Grass”, 1979; “Earth's Green Blood”, 1982; “Postman 

is the Earth”, 1985; “Road to Love”, 1988; “Repetition unexplored”, 1990; 

“Visiting my mother “, 1991; “Living and mown grass flows in me”, 1999; “Bee 

on the sand”, 2003; “Flying over November”, 2004; “Dance of fire”, 2005; “The 

Silver Needle and the Thread of Gold”, 2010; “The Unwanted Witness”, 2013; “In 

the hunt of the wind”, 2015) and a collection of P. Perebyinis (“High Rainbows”, 

1973; “Morning Trumpets “, 1976; “Bunch of Fire”, 1977; “Your Heaven and 

Earth”, 1979; “Light Year”, 1982; “Third Attempt”, 1983; “I Swear by the 

Dnipro”, 1985; “Silver Wedding”, 1986; “Exact Time”, 1990; “Knyazha Luka”, 

1999 , “Wheat Clock”, 2005, “The Civilization of Trees”, 2011, “Shadow of an 

Angel”, 2012). The card index of our research is 1260 units, selected by a 

continuous sample from the collections of these poets. 

Research methods. According to the general scientific principles of 
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objectivity and historicism (consideration of verbal representatives of concepts and 

other linguistic features of the analyzed poems taking into account the historical 

context), the following methods are used in the study such as comparison (of 

linguistic phenomena, concepts of P. Perebyinis and A. Kychynskyi), functional-

stylistic (use of linguistic and stylistic techniques as signs of individual language 

thinking), induction and deduction (to determine the group nature of the concept in 

accordance with the individual and on the contrary to clarify the poet's 

interpretation of a certain group concept), contextual (taking into account the 

context of poetry to determine the essence of the poetic interpretation of a certain 

concept), cognitive-onomasiological (for the analysis of phraseological units), 

descriptive (during the inventory and classification of concepts - components of the 

conceptosphere NATURE), comparative (for comparing the peculiarities of the 

language of poets), structural (for determining the structure of certain concepts in 

the poetic text), component analysis (to characterize the lexical representatives of 

concepts in terms of their semantics and connotation), associations and analogies 

(to analyze metaphorical constructions, concepts), as well as the method of a 

continuous selection of material for analysis. 

The theoretical significance of the research is that its main provisions and 

conclusions concretize and deepen the ideas developed in modern linguistics 

within the work of art, in particular in poetic linguistics through the use of 

comparative analysis of two Ukrainian poets of the same era and the same origin. 

The study also clarifies the concept of “linguistic picture of the world”, “individual 

linguistic conceptosphere”, “concept” in accordance with the peculiarities of the 

worldview and origin of the poet. 

The practical value of the obtained results is that linguists can use them 

during making up and teaching courses in stylistics of the Ukrainian language and 

linguistic text analysis. Also, the results of the study can be used in regional 

studies, in particular, regarding poems, where toponyms and urban names of a 

certain area of Ukraine are mentioned, as well as in historical ones, in particular, 

regarding poems dedicated to the history of Ukraine. 
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The personal contribution of the applicant to the works published 

individually consists of defining and describing the elements that make up the 

conceptosphere NATURE through the prism of the artistic language, of the analysis 

of the peculiarities of verbalization of linguistic units in the poetic language and 

the idiostyle of poets, in highlighting the stylistic features of the artistic language. 

The approbation of the research study. The main provisions and results of 

the study were discussed at seminars and meetings of the Department of Ukrainian 

Language of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University (2017-

2021), as well as at eleven conferences, namely:  

1. XVII international conference on topical issues of semantic research 

“Artistic text: vocabulary, grammar, stylistics” (Kharkiv) May 15-16, 2018; 

2. international scientific conference “The figure of H.F. Kvitky-

Osnovyanenko in the context of the history of Ukrainian culture” (Kharkiv) 

November 21-22, 2018; 

3. international scientific-practical conference “Socio-cultural and 

communicative aspects of the functioning of language units” (Kyiv) 

November 29-30, 2018; 

4. XVIII international scientific conference “Language-text-discourse: 

problems of structure and semantics” (Kharkiv) May 15-16, 2019; 

5. all-Ukrainian scientific-theoretical conference IX Dovzhenko readings 

“Alexander Dovzhenko and Ukrainian culture: history, traditions, 

modernity” (Hlukhiv) October 17-18, 2019; 

6. international scientific conference “Language as the world of worlds. 

Grammar and poetics of text structures” (Kyiv) November 7-8, 2019; 

7. XIV international scientific and practical conference “Languages and the 

world: research and teaching” (Kropyvnytskyi) March 19-20, 2020; 

8. international conference “Scientific and Professional Conference in 

Philology and Linguistics in the Digital AgeFiLiDA - 2020” (Budapest) 

April 5, 2020; 

9. international scientific conference “Arguments of Modern Philology: “Lack” 
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and “Desire” in the Text (Kharkov) April 2-3, 2021; 

10. VII forum of young scientists “Young researchers in the global world: 

vistas and challenges” (Kharkiv) April 23, 2021; 

11. XIX international scientific conference on current issues of philological 

research (in memory of Doctor of Philology, Professor A.T. Gulak) 

(Kharkiv) May 20-21, 2021. 

Key words: LWP, A. Kychynskyi, P. Perebyinis, conceptosphere, concept, 

idiostyle, metaphorical construction. 
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ВСТУП 

 

Поезія як різновид художньої культури характеризується насамперед 

щирістю автора, адже репрезентує його інтенції, а тому безпосередньо 

орієнтована на читача. Останній за таких умов повірить авторові художнього 

твору, сприйнявши та зрозумівши його думки, певні новаторські форми 

вираження змісту. І тому літературна творчість завжди буде актуальною, 

оскільки кожен історичний період пропонує свої інновації, що ефективно 

впливають на сучасного читача.  

Новаторство в поезії відзначається в усі періоди її існування, навіть у 

часи тоталітарного режиму, коли тематика публічних виступів була 

обмеженою та контрольованою. Проте тоді поети експериментували з 

формою, таким чином привертаючи увагу читача чи слухача. Сьогодні 

творча молодь також вишукує нових засобів висловлення – і вже не лише 

формальних, а й смислових. У такому соціально-творчому контексті 

найбільший інтерес викликають поети, які творили і в неоднозначному 

попередньому столітті, і в чинному, відшукуючи нові теми та форми 

висловлення власного світобачення. До таких митців відносимо 

А. Кичинського та П. Перебийноса, яких повною мірою можна назвати 

поетами «двох століть» (двох епох), що позначено як у тематичній, так і 

мовній площинах їхнього поетичного мовомислення.  

Ідіостиль авторів художніх творів у його невідривному зв’язку з 

етнічною та індивідуальною мовними картинами світу (далі – МКС) 

проаналізували в численних працях українські науковці (К. Голобородько, 

І. Голубовська, С. Єрмоленко, В. Іващенко, В. Жайворонок, Ю. Лебеденко, 

Л. Лисиченко, О. Маленко, А. Мойсієнко, Т. Осіпова, А. Приходько, 

О. Селіванова, І. Серебрянська та багато інших), зазначаючи при цьому, що 

МКС репрезентує й певні особливості поетичної мови, і концепти 

відповідного етносу, тобто у вербальній формі є етномовною – маніфестує 

мовомислення такої спільноти. Поет як представник етнічної МКС, описує 
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довколишнє середовище за мовними стереотипами етнічного колективного 

мовомислення.  

Саме конгломерат національної МКС визначаємо як концептосферу, 

оскільки він уміщує чимало концептів, які до того ж ще й вільно 

інтерпретуються кожним автором-митцем у межах його індивідуального 

стилю. С. Єрмоленко [66; 67] визначає мовно-естетичні чинники 

ідіостилю, зокрема знання етнічної культури, а також освітні. При цьому 

власне етнічні ознаки конкретизуються за етнолінгвістичним підходом 

В. Жайворонка [70], зокрема елементи концептосфери ПРИРОДА 

визначаються домінантними в етнічній МКС О. Маленко [130], 

Ю. Лебеденко [115], І. Серебрянською [179; 181], І. Бєлінською [21] та 

О. Слюніною [199]. У поетичній мові ці елементи зреалізовані у формі 

метафоричних конструкцій, що Н. Бондар [28] називає породженням 

усталених етноментальних уявлень, завдяки яким мова продукує вторинний 

символічний простір. Власне українськими ознаками метафор А. Мойсієнко 

[141] називає експресивність, а М. Максюта [129] – узвичаєність, постійність, 

усталеність тощо, що властиві етнічно спрямованій стилістиці, яка 

репрезентує творчість більшості українських поетів, зокрема й 

А. Кичинського та П. Перебийноса.  

Зрештою, попри теоретичну й практичну вивченість зв’язків етнічної 

та індивідуальної МКС з ідіостилем кожного окремого автора художніх 

творів, його мова потребує уважного вивчення з огляду на її унікальність, 

що зумовлена, зокрема, і власними інтерпретаціями митцем загальних 

концептів.  

Актуальність дослідження, зважаючи на вищенаведене та постаті 

вибраних для аналізу їхніх творів поетів, зумовлена відсутністю цілісного й 

системного вивчення мови поезій А. Кичинського та П. Перебийноса як 

поетів «двох століть» у площині вербалізації концептосфери ПРИРОДА, а 

також потребою подальшого аналізу цієї сфери в українській поезії. При 

цьому дослідницький інтерес викликає й те, що творчість поетів охоплює 
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останню третину ХХ – першу чверть ХХІ століття й позначена як соціальною 

й ліричною тематикою, так і співучою поетичною мовою, що привертало 

увагу композиторів і призвело до нагородження митців Шевченківською 

премію. Обидва вони мають сільське походження, через що їхні МКС 

нерозривно пов’язані з рідною природою, а тому концепти, що позначають 

природні елементи, отримують чимало додаткових конотацій відповідно до 

індивідуальної авторської інтерпретації. Цьому сприяє також художницьке 

сприйняття, адже А. Кичинський і П. Перебийніс сполучають у собі 

поетичний і малярський таланти, і така міжвидова кореляція споріднює 

поетів із Т. Шевченком, виявляючи схожі риси як у зображувальному 

мистецтві, так і в поезії, зокрема в описі природи. Ці спільні ознаки, а також 

новаторські риси інтерпретації ними елементів концептосфери ПРИРОДА 

зумовили вибір саме цих митців для дослідження їхнього мовомислення.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження відповідає науковій проблемі кафедри 

української мови «Різноаспектне вивчення одиниць сучасної української 

мови» (від 12.11.2020 року Державний реєстраційний номер 0120U104814). 

Тему дисертації затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (витяг із протоколу № 4 від 

3 червня  2019 року) та закоординовано тему дисертації у такому 

формулюванні «Концептосфера ПРИРОДА у поетичному словнику 

П. Перебийноса та А. Кичинського» в Інституті української мови на засіданні 

Наукової ради «Українська мова» (витяг із протоколу № 84 витяг із 

протоколу № 84 від 4 грудня 2019 року ). 

Метою дослідження є визначення ролі концептосфери ПРИРОДА в 

поезіях П. Перебийноса й А. Кичинського через процеси вивчення й опису в 

її структурі відповідних концептів, а також їх смислового наповнення та 

художнього функціонування в мовній картині аналізованих поетів.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
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1) дослідити теоретичні засади концептуалізації природних реалій у 

поетичному мовомисленні (мовна картина світу, індивідуально-художня 

концептосфера, концептосфера ПРИРОДА); 

2) проаналізувати мовотворчість П. Перебийноса та А. Кичинського в 

площині аналізу й зіставлення їхніх індивідуально-мовних концептосфер; 

3) репрезентувати концепти на позначення ландшафтних реалій і явищ 

природи як інструмент упровадження художницького мислення поетів у 

творчий процес;  

4) висвітлити концепти «земля», «космос», «степ», «село» та «явища / 

стихії природи» в площині ландшафтного опису; 

5) з’ясувати особливості кореляції елементів концептосфери ПРИРОДА 

з антропоморфними елементами в площині авторських інтенцій; 

6) виявити лінгвальні засоби пов’язаності фітоморфів і зооморфів з 

елементами концептів «час» і «простір». 

Об’єктом аналізу є концептосфера ПРИРОДА поетичних текстів  

А. Кичинського та П. Перебийноса, що увійшли до поетичних збірок 

останньої третини ХХ – початку ХХІ століття. 

Предмет вивчення – лінгвохудожня репрезентація концептів-

складників концептосфери ПРИРОДА в поезіях авторів.  

Джерела дослідження: збірки А. Кичинського («Вулиця закоханих 

дерев», 1976; «Світло трави», 1979; «Землі зелена кров», 1982; «Листоноша – 

Земля», 1985; «Дорога завдовжки в любов», 1988; «Повторення 

непройденого», 1990; «В гості до мами», 1991; «Жива і скошена тече в мені 

трава», 1999; «Бджола на піску», 2003; «Пролітаючи над листопадом», 2004; 

«Танець вогню», 2005; «Срібна голка і нить золота», 2010; «Небажаний 

свідок», 2013; «Вполювання вітру», 2015) і збірки П. Перебийноса («Високі 

райдуги», 1973; «Ранкові сурми», 1976; «Гроно вогню», 1977; «Небо твоє і 

земля», 1979; «Світловий рік», 1982; «Третя спроба», 1983; «Присягаю 

Дніпром!», 1985; «Срібне весілля», 1986; «Точний час», 1990; «Княжа лука», 

1999; «Пшеничний годинник», 2005; «Цивілізація дерев», 2011; «Тінь 
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янгола», 2012). Картотека нашого дослідження становить 1260 одиниць, 

дібраних шляхом суцільної вибірки зі збірок означених поетів.  

Методи дослідження. Відповідно до загальних наукових принципів 

об’єктивності та історизму (розгляд вербальних репрезентантів концептів й 

інших мовних особливостей аналізованих поезій з урахуванням історичного 

контексту) в роботі використано такі методи: зіставлення (мовних явищ, 

концептів Перебийноса та Кичинського), функціонально-стилістичний 

(використання мовностилістичних прийомів як ознак індивідуального 

мовомислення), індукції та дедукції (для визначення групового характеру 

концепту відповідно до індивідуального, і навпаки – для з’ясування 

інтерпретації поетом певного групового концепту), контекстного (врахування 

контексту поезії для визначення сутності поетичного трактування певного 

концепту), когнітивно-ономасіологічний (для аналізу фразеологізмів), 

описовий (під час інвентаризації та класифікації концептів – складників 

концептосфери ПРИРОДА), компаративістський (для порівняння 

особливостей мовомислення поетів), структурний (для визначення структури 

певних концептів у поетичному тексті), компонентного аналізу (для 

характеризування лексичних репрезентантів концептів у площині їхньої 

семантики та конотованості), асоціацій та аналогій (для аналізу 

метафоричних конструкцій, концептів), а також прийом суцільного 

вибирання матеріалу для аналізу. 

Теоретичну базу дисертації становлять праці І. Бєлінської, 

К. Голобородька, І. Голубовської, В. Жайворонка, Л. Лисиченко, 

С. Єрмоленко, А. Мойсієнка, А. Приходько, О. Селіванової, 

І. Серебрянської.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ньому 

вперше: 

– проаналізовано мовотворчість А. Кичинського та П. Перебийноса в 

площині аналізу й зіставлення їхніх індивідуально-мовних концептосфер; 
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– репрезентовано концепти на позначення ландшафтних реалій і явищ 

природи як інструмент упровадження художницького мислення поетів у 

творчий процес; 

– узагальнено складники концептосфери ПРИРОДА в площині 

ландшафтного опису (природні об’єкти, явища / стихії); 

– досліджено особливості  вербалізації фітоморфних і зооморфних 

елементів концептосфери ПРИРОДА поетами, зокрема в межах 

метафоричних конструкцій; 

– простежено зв’язок складників концептосфери ПРИРОДА з 

антропоморфними елементами відповідно до авторських інтенцій; 

– виявлено лінгвальні засоби пов’язаності фітоморфів і зооморфів з 

елементами концептів «час» і «простір».  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що основні її положення 

й висновки конкретизують і поглиблюють вироблені в сучасній лінгвістиці 

уявлення про концепти в межах художнього твору, зокрема в поетичному 

мовомисленні через використання компаративістичного аналізу творчості 

двох українських поетів однієї епохи та однакового походження. Також у 

дослідженні уточнено поняття «мовна картина світу», «індивідуально-мовна 

концептосфера», «концепт» відповідно до особливостей світобачення й 

походження митця.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані мовознавцями під час укладання та викладання 

курсів стилістики української мови та лінгвістичного аналізу тексту. Також 

результати дослідження можна використати у краєзнавчих студіях, зокрема 

щодо поезій, де згадуються топоніми й урбаноніми певної місцевості 

України, а також в історичних, зокрема щодо поезій, присвячених історії 

України.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

доповідалися й обговорювалися на засіданнях кафедри української мови 

Харківського національного педагогічного університету імені 



10 

 

Г.С. Сковороди під час роботи над дисертацією (2017-2021 роки). Також 

результати дослідження оголошувалися під час виступів на конференціях: 

ХVІI міжнародна конференція з актуальних проблем семантичних 

досліджень «Художній текст: лексика, граматика, стилістика» (м. Харків) 15-

16 травня 2018 року; міжнародна наукова конференція «Постать Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка в контексті історії української культури» (м.  Харків) 21-22 

листопада 2018 року; міжнародна науково-практична конференція 

«Соціокультурні та комунікативні аспекти функціонування мовних одиниць» 

(м. Київ) 29-30 листопада 2018 року; XVIII міжнародна наукова конференція 

«Мова-текст-дискурс: проблеми структури та семантики» (м. Харків) 15-16 

травня 2019 року; всеукраїнська науково-теоретична конференція ІХ 

Довженківські читання «Олександр Довженко і українська культура: історія, 

традиції, сучасність» (м. Глухів) 17-18 жовтня 2019 року; міжнародна 

наукова конференція «Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових 

структур» (м. Київ) 7-8 листопада 2019 року; XIV міжнародна науково-

практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (м. 

Кропивницький) 19-20 березня 2020 року; міжнародна конференція 

«Scientific and Professional Conference in Philology and Linguistics in the Digital 

AgeFiLiDA – 2020» (м. Будапешт) 5 квітня 2020 року; міжнародна наукова 

конференція «Аргументи сучасної філології: «нестача» і «бажання у тексті» 

(м. Харків)  2-3 квітня 2021 року; VII форум молодих учених «Young 

researchers in the global world: vistas and challenges» (м. Харків) 23 квітня 2021 

року; ІХ міжнародна наукова конференція з актуальних проблем 

філологічних досліджень (пам’яті доктора філологічних наук, професора 

А.Т.  Гулака) (м. Харків) 20-21 травня 2021 року. 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в десяти одноосібних наукових статтях. Із них 8 –у фахових 

виданнях України, 1 –у закордонному виданні, 1 – тези: 
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1. Бєлінська В. Є. Фітоморфи в поезіх П. Перебийноса та А. 

Кичинського: Функціональний аналіз. Українське мовознавство. Випуск 47/2. 

Київ, 2017. С. 125–132. 

2. Бєлінська В. Є. Мовний образ води у творчості П. Перебийноса. 

Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Вип. 

48. Харків, 2018. С. 224–230. 

3. Бєлінська В. Є. Вербальна репрезентація кінематографічності в 

поезії А. Кичинського. Східнослов’янська філологія. Вип. 31. Бахмут, 2019. 

С. 13–24. 

4. Бєлінська В. Є. Мовний стиль поезії А. Кичинського: традиційні 

та індивідуальні риси. Вісник МДУ. Серія: Філологія. Вип. 21. Маріуполь, 

2019. С. 9–15. 

5. Бєлінська В. Є. Індивідуально-мовна концептосфера П. 

Перебийноса. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. 

Сковороди. Випуск. 51. Харків, 2019. С. 197–210. 

6. Бєлінська В. Є. Експресивність концептуальної метафори П. 

Перебийноса. International Electronic Scientific Journal TRAEKTORIÂ NAUKI. 

Vol. 5, No 11, 2019. P. 1008–1113. 

7. Бєлінська В. Є. Корелятивні площини концептуальних категорій 

«Земля» й «Космос» у мові поезій П. Перебийноса та А. Кичинського. 

Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Випуск. 52. Харків, 2019. С. 224-235. 

8. Бєлінська В. Є. Вербальні репрезентації явищ природи в поезії 

П. Перебийноса та А. Кичинського: конотаційні вияви. Наукові записки. 

Серія: Філологічні науки. Вип. 187. Кропивницький, 2020. С. 521-527. 

9. Бєлінська В. Є. Вербалізація концептуальної категорії «Простір» 

у мовомисленні П. Перебийноса та А. Кичинського. Science and Education a 

New Dimension. Philology, VIII(67), Issue: 225. 2020. P. 7- 11. 

10.   Valeriia Bielinska. Originality of A. Kichynsky’s poetic language. 

Young Researchers in the Global World: Approaches and Challenges: Book of 
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papers of the 2021 International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 23, 

2021 / O.M. Beketov National University of Urban Econоmy in Kharkiv, TESOL-

Ukraine [and oth.]. P. 205-206 (тези). 

Структура та обсяг дисертації зумовлені її метою та завданнями. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної 

літератури, який налічує 229 позицій на 21 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 234 сторінки, із них 213 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ 

ПРИРОДНИХ РЕАЛІЙ У ПОЕТИЧНОМУ МОВОМИСЛЕННІ 

 

1.1. Мовна картина світу та концептуалізація її елементів як 

лінгвокогнітивна й лінгвостилістична проблема в українському 

мовознавстві 

 

Метафоричний термін «картина світу» започатковано В.  фон 

Гумбольдтом [53] ще в ХІХ столітті (у нього ще – «картина природи»). Він 

його використовував, визначаючи поняття «внутрішня форма слова» та 

«внутрішня форма мови». Тому дослідники, за твердженням 

І. Голубовської, зрештою виводять тлумачення означеного терміна як 

«мовна картина світу» [50, с. 30], оскільки німецький лінгвіст і філософ 

«форму мови» потрактовує як неповторне індивідуальне утворення для 

кожної мови, що виражає духовність народу, становить об’єднання 

окремих мовних елементів у єдине ціле, де та духовна своєрідність і 

будова мови тісно взаємопов’язані та взаємозумовлені. При цьому 

внутрішню форму В. фон Гумбольдт ставить на перше місце за значенням, 

надаючи їй статус глибинного принципу породження мови взагалі. Учений 

користується при цьому філософською категорією «діяльність духу» [53, 

с. 68, 71].  

Отже, «діяльність духу» народу спричиняє утворення такого 

конгломерату («цілого»), що сполучає духовну своєрідність етносу як 

природного утворення та будову його мови, зокрема й внутрішню форму, 

яка (як «творець мови») створює концепти – маркери відображення 

дійсності людиною та народом загалом.  

Ідеї Гумбольдта продовжили у подальших дослідженнях і його 

безпосередні послідовники Л. Вітгенштейн [38], Л. Вайсгербер [33], 
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Е. Сепір [178], Б. Уорф [211], які вже в першій половині ХХ століття 

формували соціолінгвістичний (антропологічний) підхід у дослідженні  

мови, визначаючи ту картину світу (мовну) як «сукупність 

використовуваних у мові порівнянь і образів» [50, с.  30], і радянські 

дослідники 2-ї половини ХХ ст., які на той час активно вивчали міжмовні 

зв’язки. Ю. Караулов [84] мовну модель світу трактував як словник у 

свідомості мовця, Г. Брутян [30] визначав мовну картину світу як знання, 

закріплені в конкретній мові, В. Телія [207] – як комплекс синтаксичних 

конструкцій, що «з перших етапів існування мови відображали відношення 

між елементами дійсності» [50, с. 31]. Більш докладно МКС – у прив’язці 

до автора літературного твору – досліджував академік Д. Лихачов [123], 

відзначаючи провідну роль письменника у збагаченні етнічної мовної 

картини світу (далі – МКС) саме через власну інтерпретацію її елементів у 

межах індивідуальної МКС.  

Серед українських науковців, які більш детально досліджують МКС, 

відзначаємо представників Харківської лінгвістичної школи, які аналізують 

сферу функціонування мови художньої літератури. Л. Лисиченко [121], 

досліджуючи художній простір у МКС поетів, зазначає про концепти та 

їхні репрезентанти, представлені одиницями відповідних лексико-

семантичних груп. І. Серебрянська [179], аналізуючи функціонування 

концепту ПРИРОДА –  складника просторового коду, говорить про етнічну 

МКС як систему, що відбиває сприйняття світу українським етносом. 

К. Голобородько зауважує, що індивідуальна МКС вивчається з урахуванням 

особливостей формування художнього світу митця та «співвідношення цього 

світу з інтенціями творчої самосвідомості» [44, с. 10].  

Описуючи історію Харківської лінгвістичної школи, 

Л. Лисиченко [120] називає І. Срезневського як дослідника українських 

діалектів, який під впливом Гумбольдта вивчав пов’язаність еволюції мови з 

розвитком народу – її носія; О. Потебню, який досліджував зв’язок мови й 

мислення, виробив історичний метод дослідження мови, що також було 
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пов’язано з наведеними вище вченими; Д. Овсянико-Куликовського, який 

був учнем Потебні й досліджував кореляції мовотворчості та художньої 

творчості; М. Сумцова, який до означеної проблематики додав ще й 

етнографічні та фольклористичні дослідження, створивши підґрунтя для 

розвитку народознавства та краєзнавства Харківщини; О. Синявського, 

С. Кульбакіна, К. Німчинова, Л. Булаховського, З. Веселовську, 

М. Йогансена, Б. Ткаченка, М. Наконечного, О. Фінкеля, Ю. Шевельова, які 

не лише створили праці, присвячені історії та практиці української мови, але 

й досліджували мову художньої літератури. Серед харківських науковців 2-ї 

половини ХХ століття, які досліджували питання лінгвостилістики, зокрема й 

ідіостиль авторів художньої літератури, відзначаються В. Калашник, 

В. Акуленко, А. Гулак, О. Муромцева, І. Степанченко, Г. Шкляревський та 

ін. [120, с. 202-218].  

Як об’єкт наукового дослідження МКС письменника / поета вивчало 

чимало харківських учених, зокрема Л. Лисиченко (про мовомислення 

А. Кримського та В. Самійленка) [120], І. Богдановою (про мову поезії 

«Харківських романтиків») [24], К. Голобородьком (про мовний світ 

О. Олеся) [44], О. Маленко (про мовний стиль поетів «Молодої музи») [131], 

а також О. Єфименко, яка вивчала окремі концепти у творчості українських 

літераторів [69]. 

Їхні молоді послідовники продовжують ці дослідження. Зокрема, 

О. Кузьміна, досліджуючи українську лірику першої третини XX сторіччя, 

відзначає перспективи «комплексного вивчення мови української поезії як 

репрезентанта культурних, релігійних, етнічних знань про світ і способи 

реконструкції цих знань у світорозумінні поета» [113, с. 2], а О. Діброва в 

дослідженні поетичного українського мовомислення вже 2-ї половини ХХ 

століття робить висновок, що сформована в членів певного етнічного 

конгломерату узагальнена МКС об’єднує цю людську спільноту та 

відрізняє її від інших народів (навіть сусідніх). Саме тому певна метафора 

цілком зрозуміла для носіїв відповідної етнічної мови, але не зрозуміла чи 
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не цілком зрозуміла для інших [58, с. 13]. Ю. Лебеденко конкретизує, що 

МКС (образ світу, світобачення) формується у процесі психічної 

діяльності людини відповідно до її відчуттів, уявлень, споглядання й 

пізнання світу [115, с. 98] 

Українські науковці характеризують МКС із різних боків, пов’язуючи її 

з концептуальною. Л. Лисиченко розподіляє картину світу на концептуальну 

(як найбільш універсальну відповідно до різних галузей життя, в основі якої 

лежить поняття) та мовну (як засіб вираження знань про картину світу, в 

основі – значення слова), які відбивають довколишній світ у формах 

пізнавальної діяльності та об’єктивної дійсності [120, с. 95]. Тобто МКС 

діалектично пов’язана з концептуальною, адже закріплює матеріально 

результати пізнавальної діяльності.  

За словами А. Вежбицької, МКС становить «психологічну єдність 

людства», тобто сполучає і специфічне етнічне, і універсальне 

загальнолюдське, оскільки «існують також деякі фундаментальні поняття, 

які підлягають лексикалізації в усіх мовах світу» [35, с. 321-322]. Ці 

поняття, що репрезентують єдність різних мов і культур, поєднуються в 

мовній особистості, тим самим виокремлюючи її етнічний менталітет, 

«вимальовуючи його в мовних формах» [35, с. 321-322]. З історичного 

боку МКС характеризує Т. Космеда: це «найбільш стабільна і стала 

система, оскільки мова зберігається у віках, повільно змінюючись» [105, 

с. 6], етнолінгвістичну дефініцію пропонує В. Жайворонок: це «система 

взаємопов’язаних одиниць, що через складну систему фонетичних явищ, 

лексико-семантичних і граматичних значень, а також стилістичних 

характеристик відбиває відносно об’єктивний стан речей довкілля і 

внутрішнього світу людини» [70, с. 26], підсумкове визначення висуває 

О. Материнська: мовна картина світу, «з одного боку, є відбиттям дійсності, 

яка реально існує, за допомогою мовних засобів та вираження національно-

культурної специфіки певної мовної спільноти, з іншого боку, вона є 

відображенням повсякденних, побутових уявлень людини про світ та 
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протиставляється науковій картині світу як еталону науково доведеного та 

правильного знання про світ» [135, с. 38]. 

У структурному вимірі Л. Лисиченко розподіляє МКС на три рівні: 

домовна (психічна, в основі – концепт), концептуальна (логічна, в основі – 

поняття), лінгвальна (мовна, в основі – мовний знак). При цьому на третьому 

з них мовознавець закликає розрізняти МКС літературної форми мови та 

живої розмовної, що є набагато динамічнішою, а також і діаспорної, яка 

також має чимало особливостей [120, с. 114, 105]. На нашу думку, живомовні 

елементи є складниками індивідуально-авторської МКС, адже саме так поет 

виявляє прогресивне мовомислення.  

Отже, МКС передбачає поєднання різних мовних рівнів для відбиття 

специфічних рис національного світосприйняття та мислення – лексико-

семантичного [205], словотвірного [102], синтаксичного [50], 

фразеологічного [210], текстового [142]. На концептуальному ж рівні 

національна МКС, за словами В. Постовалової, полягає в інтерпретуванні 

світорозуміння через призму певної нації, що виявляє власне 

світорозуміння [167, с. 55]. 

Таке інтерпретування як пізнавально-відображальна (чи 

номінативна) функція природної мови, за словами І.  Голубовської, 

відбувається з метою збереження й організації етносом знань про 

довколишній світ, що передбачає позначення різноманітних природних / 

життєвих предметів, явищ, почуттів відповідними мовними знаками. Коли 

об’єкти світобачення вже мають свої позначення, відбувається «зворотний 

зв’язок з мисленням етносу в цілому, спрямовуючи його по національно 

детермінованому руслу» [50, с. 32]. Тобто мова не просто зберігає 

комплекс довколишньої інформації упродовж тривалого історичного 

розвитку, таким чином «фіксується спосіб світобачення етносу» через 

призму етнокультурних уявлень, що робить етнічну мову головним 

засобом соціалізації особи [50, с. 33].  
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У концептуальному вимірі ця номінативна функція природної мови в 

умовах духовної діяльності народу утворює ядерну та приядерну зони 

етнічної концептосфери, відповідно до чого його МКС і характеризується 

як «наївна» [119]. Проте надалі – із духовним розвитком етносу – за 

словами І. Серебрянської, образно-асоціативні концептуальні ознаки вже 

формують периферійну зону відповідних концептів, і при цьому вони 

виявляють індивідуальне світобачення [180, с. 54]. Під час формування 

індивідуальної МКС із загальної, за словами Л. Лисиченко, відбувається 

«суб’єктивна селекція засобів мови», «індивідуальне сприйняття елементів 

МКС», «збагачення індивідуальним світоглядом» [120, с. 131].  

Значущість такого індивідуально-авторського сприйняття 

довколишнього середовища виявляється в розмежуванні вченими етнічної 

МКС та індивідуальної, що докладно досліджує Ю.  Лотман [126, с. 252]. 

Другий конгломерат, на думку В. Маслової, відбиває внутрішній світ 

митця й переломлений у його свідомості зовнішній світ (за аналогією до 

опозицій «суб’єктивне – колективне» чи «індивідуальне – загальне»), 

створюється однією особою – представником етносу, однак усе одно тісно 

пов’язаний з етнічною / загальною МКС, що формується «під впливом 

складних когнітивних структур національної ментальності» [134, 2004, 

с.42, 43]. Комплекс етнічної МКС зіставляється з концептосферою, адже 

чимало концептів – складників останньої – вільно інтерпретуються 

окремими авторами в межах їхнього індивідуально-художнього стилю.  

Таку інтерпретацію світу людиною Л. Лисиченко визначає основою 

концептуальної картини світу, однак зауважує при цьому, що архаїчна 

картина світу набагато наївніша за сучасну через постійний розвиток як 

мислення людини, так і її мови. Цю опозицію дослідниця позначає ще й як 

«архаїчна – прогресивна» [120, с. 96-97]. Склад же індивідуальної МКС, за 

словами дослідниці, зумовлений різноманітними чинниками – освітнім, 

фаховим, статусним, психічним, що відбиває уявлення цієї людини про світ, 

її життєвий досвід, інтелектуальний рівень, психічний склад (наприклад, 
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узагалі здатність до художнього відображення). Тому індивідуальна МКС 

більш мобільна за загальну, вона постійно збагачується за рахунок 

ментального й концептуального рівнів, а також у взаємодії із загальною, 

більш стабільною та незмінною, МКС [119, с.48]. Також долучаємо до цього 

й особисту інтерпретацію автором художнього тексту одиниць загальної 

концептосфери.  

Розглядаючи наукові трактування поняття «концептосфера», 

відзначимо його автора – Д. Лихачова, який за аналогією до термінів 

«біосфера», «ноосфера» визначив і сукупність концептів етносу, сформовану 

й зрозумілу всіма носіями відповідної етнічної мови як певний «концентрат 

культури» етносу й окремого його представника [123, с. 8]. О. Селіванова 

концептосферу («концептосистему») розуміє як «сукупність концептів у 

свідомості людини або колективній свідомості етносу, що відтворює у 

вигляді структурованих й упорядкованих знань уявлення про світ, 

дійсність і результати внутрішнього рефлективного досвіду» [177, с.  405]. 

Т. Космеда й Н. Плотнікова авторську концептосферу розглядають як 

систему концептів митця (і загальних, й індивідуальних), що «сформована 

на основі уявлень людини та репрезентована сукупністю одиниць пам’яті 

(концептів), що групуються за тематичною ознакою» [106,  с. 31-32]. 

Відповідно ж до ареального чинника О. Єфименко визначає, що 

концептосфера ідентифікує автора як представника свого етносу [69, с. 5].  

А. Приходько визначає концептосферу як «вмістилище сукупного 

набору типологічно різних концептів у їх єдності й різноманітності» [169, 

с. 171] та розподіляє її на три види – польову, дискурсивну й 

індивідуальну, визначаючи при цьому, що остання підлягає окремому 

дослідженню, що міститиме психологічний аспект. Розглядаючи зв’язок 

індивідуального й етнічного, дослідник слушно зазначає, що хоча 

індивідуальні концептосистеми конституюються на основі об’єктивно 

наявної концептосфери етносу, у свідомості окремої людини вони завжди 

суб’єктивно інтерпретовані й залежать від інтелекту, освіченості,  
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ерудованості, ціннісних орієнтирів, соціального статусу й навіть стану 

здоров’я мовця [169, с. 176]. Тобто ці ситуативні чинники впливають на 

кількісний і якісний склад індивідуальної концептосфери, характеризуючи 

таким чином статус носія мови. 

Оскільки концептосфера складається з окремих концептів, то 

потрібно розглянути їхню сутність як лінгвокультурного феномену. За 

філософським підходом, концепт характеризує істоту чи неістоту як 

явище, за лінгвістичним – як набір ознак. Тому лінгвістика досліджує опис 

природи чи людини, а філософія – природу та людину як явища. 

В. Іващенко у своїх працях про концепт у психологічному [78] та 

лінгвокультурологічному [79] вимірах зазначає про пов’язаність ментальної 

природи концептів з ідеальною та матеріальною сферами буття людини, 

акцентує на просторових пріоритетах цього феномену (виражені 

опозиційними поняттями «локальний – тотальний», «село – місто», «близьке 

– віддалене», «центр – периферія» тощо). А тому протиставляє поняття 

«територія», що передбачає зв’язок певної культури з певним концептом, і 

«ландшафт», що позначає особливості цієї території, які впливають на 

творення концепту. Інші підходи – комплексні, об’єднують мову, 

філософію й логіку, і за ними концепт є відбиттям смислу, інформацією 

про об’єкт зі світу ідеального, що реалізується у світі реального.  

Ще інша група підходів ґрунтується на суб’єктивному чиннику 

пізнання світу. Згідно з цим О. Кубрякова [112] акцентує на комунікативній 

природі концепту, адже лише приведення в дію уявлень і асоціацій, які 

супроводжують певне «ключове» слово, створює відповідний концепт, а 

О. Селіванова надає дефініцію терміна «концепт», у якій зазначає: 

«Концепт – інформаційна структура свідомості, різносубстратна, певним 

чином організована одиниця пам’яті, яка містить сукупність знань про 

об’єкт пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії 

п’яти психічних функцій свідомості у взаємодії з позасвідомим» [176, 

с. 292]. Відповідно до предмета нашого дослідження виокремлюємо в  
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цьому визначенні словосполучення «сукупність знань про об’єкт пізнання» 

як об’єкт аналізу та додаємо до цього культурний чинник, 

конкретизований у понятті «етнічна мовна картина світу».  

Цей культурний складник пропонують культурологічний і 

соціологічний підходи, за якими до концепту входять не лише 

вищеозначена система знань, але й власне культурні чинники. До них 

С. Єрмоленко додає ще й мовно-естетичні, зокрема знання національної 

культури, та освітні, зокрема «в процесі здобування освіти і входження в 

національну культуру» [65, с. 7-8]. Етнічний же чинник конкретизується 

етнолінгвістичним підходом (І. Голубовська, В. Жайворонок та ін.), 

оскільки вони «належать до унікальних понять етнічної культури» [50, 

с. 92]. Отже, остаточне визначення потребує комплексного підходу.  

Узагалі концепт відзначається міждисциплінарним характером, 

оскільки досліджується філософією, психологією, соціологією, 

літературознавством, лінгвістикою через свою різнобічність у розгляді 

людської свідомості, яка виявляє знання про довколишній світ. Відповідно до 

цього наявні різноманітні диференціації концептів. Уже зазначені нами 

вище три рівні від Л. Лисиченко (ментальний / домовний, логічний / рівень 

понять і лінгвальний) [119, с. 20] конкретизує Л. Бєлєхова – довербальний 

(архетипні образи), концептуальний (моделі образів) і вербальний (реалізація 

архетипних образів у словесно-поетичних образах) [10, с. 225]. За суб’єктом 

концептуалізації О. Селіванова вирізняє ідіоконцепти (у свідомості 

окремого індивіда); узуальні концепти (для певної групи осіб); 

етноконцепти (для всіх представників етнічної спільноти); 

загальнолюдські (відомі всьому людству й репрезентовані в різних мовах)  

[177]; А. Приходько – універсальні (мають загальнолюдську значущість) і 

специфічні (пов’язані з певною субкультурою – соціальною, етнічною, 

професійною тощо) [169, с. 84, 85]. При цьому в універсальному концепті 

наявні й національні специфічні риси, адже вони сприймаються в різних  

культурах по-різному, що може викликати різні асоціації в різних соціумах 
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[177, с. 416, 85]. О. Цапок з аналізу світових досліджень підсумовує, що 

типологія концептів «залежить від різновиду картини світу (наукова, наївна, 

художня тощо), залученої до формування концептів інформації та суб’єкта 

концептуалізації». Відповідно до цього «виокремлюють концепти: наївні, 

міфологічні (міфологеми), наукові, повсякденні, гносеологічні, художні і 

т.д.» [215, с. 5].  

Також і сам концепт складається з  окремих компонентів, серед яких 

визначаються поняттєвий (як визначальний, що найбільш повно 

виявляється в науковому дискурсі), образний (як набуття предметної 

сутності абстрактним явищем, що найбільш повно виявляється в 

художньому дискурсі), оцінний (як ставлення до нього носіїв мови, що 

найбільш повно виявляється в побутовому дискурсі) [58, с. 20-21]. При 

цьому образний компонент у поетичному тексті реалізується через 

авторські метафоричні конструкції, що інтерпретують стійкі асоціативні 

уявлення, історично й традиційно властиві спільноті. Тобто образність 

відрізняє концепт від звичайного поняття за додатковими конотаціями. 

А. Приходько відзначає цю відмінність таким чином: поняття є основою 

концепту, але концепт не є основою поняття. Він має бути 

«етноспецифічно забарвленим поняттям з відповідною етнопсихологічною 

надбудовою» [169, с. 19]. Отже, концепт – це не саме поняття, а його 

сутність, виявлена в конкретних формах – в образі, понятті, символі.  

К. Голобородько матеріальною базою концепту визначає слово, що є 

його маніфестантом. У лексико-семантичній структурі слова концепт є 

складною структурою, що становить «синтез індивідуально-авторського 

розуміння з традицією національного вживання цього концепту, а також і 

загальнолюдською, первісно міфологічною моделлю світу» [46, с. 27]. За 

словами Л. Лисиченко, концепт «виражається в мові не стільки окремим 

значенням слова, скільки певним лексико-семантичним мікрополем» [120, 

с. 117]. О. Селіванова додає до цього, що мова постачає мовцеві «інвентар 

символічних ресурсів, серед яких схематичні шаблони, що надають 



23 

 

стандартні зразки для збірки складних символічних структур» [177, с. 240]. 

Ми вважаємо, що це саме етнічна мова цього мовця, оскільки ті складні 

структури можливі лише в семантичному просторі рідної мови.  

Одним з основних засобів вираження образного складника концепту 

є метафора. У поетичному тексті метафори перетворюються на складні 

образи, через що метафора вважається основою індивідуально-художньої 

концептосфери поета, адже є ознакою авторського стилю, особливо в 

поезії. Тому в художньому мовленні обов’язковою є пов’язаність процесів 

концептуалізації та метафоризації. А. Приходько називає метафору 

«перцептивною іпостассю концепту», що в процесі концептуалізації 

відзначається як когнітивною природою, так і ейдетичною [169, с. 26] 

(перша передбачає безпосереднє сприйняття людиною об’єктів світу, друга 

– опосередковане, асоціативне). Науковець наводить положення видатних 

учених щодо метафоризації як мовного й філософського явища: І.  Канта – 

про принцип аналогії, А. Річардса (A.A. Richards) і М. Блека (M. Black) – 

про взаємодію одиниць номінації з метою використання властивостей 

однієї з них стосовно іншої. При цьому відбувається процес, який у 

подальшому використовується дослідниками метафоричних конструкцій: 

перенесення інформації з однієї сфери знань (так званий донор) в іншу 

(відповідно реципієнт), де перша містить знання про об’єкт для позначення 

предмета чи явища дійсності, а друга – про позначуваний об’єкт [169].  

Л. Кравець зазначає, що «донорська зона – це структура знань, 

властивості якої проектуються на властивості іншої структури. Відповідно 

вона дає мовні знаки на позначення властивості іншої зони. Когнітивна 

структура донорської зони представляє узагальнений фізичний і 

культурний досвід життя людини й організована як “схема образу”» [110, 

с. 60]. До того ж «донорська зона» не лише є постачальником мовних 

знаків для позначення властивостей елементів іншої сфери, а й, за словами 

О. Діброви, «є основою осмислення предмета (явища, дії, ознаки), 

виокремлення й уведення в нове значення відповідних його ознак» [58, 



24 

 

с. 43]. Л. Кравець зазначає: «Її властивості проектуються на реципієнтну 

сферу, в результаті чого висвічуються одні аспекти і затемнюються інші. 

Відповідно саме донорська зона визначає сприйняття, розуміння й оцінку 

мовцем певної реципієнтної зони» [110, с. 60]. 

Означені зони М. Блек аналізує відповідно до двох суб’єктів – 

«головного» та «допоміжного», які становлять окремі системи. До першого 

з них належить система «асоційованих імплікацій», пов’язаних із другим 

суб’єктом. Ці імплікації є асоціаціями, властиві певному соціуму 

(індивідууму) та пов’язані у свідомості мовців (мовця) з тим допоміжним 

суб’єктом. Тобто метафора обирає та застосовує відповідні характеристики 

головного суб’єкта, затіняючи інші [226].  

За визначенням  Дж. Лакоффа (G. Lakoff) та М. Джонсона (М. Johnson) 

[227], цей механізм «ґрунтується на взаємодії двох структур знань: сфери-

джерела (донорської зони) і сфери-мішені (реципієнтної зони). Донорська 

зона не лише постачає мовні знаки для називання властивостей іншої сфери, 

а і є основою осмислення предмета (явища, дії, ознаки), виокремлення й 

уведення в нове значення найбільш важливих його ознак. Тобто, сприймаючи 

метафору в поетичному творі, реципієнт зацікавлений чимось новим, що ним 

не очікувалося, і це нове виникає зі схожості невідомого об’єкта з відомим 

читачеві» [58, с. 34]. Отже, відбувається перенесення ознак одного об’єкта 

на інший (зокрема між природними чи, наприклад, природним і 

антропоморфним). За словами Л. Лисиченко, відбувається зіставлення двох 

явищ за їхньою функціональною подібністю – формою, кольором, рухом 

[119, с.172]. Тобто в основі метафоризації наявна певна ознака, що вказує 

на подібність цих зіставлюваних об’єктів.  

Процес метафоризації може охоплювати не лише поетичну сферу – 

він діє навіть у термінотворенні, про що справедливо зазначає В.  Вовк: 

«пізнання невідомого можливе лише через відоме, й адекватне мовне 

відображення цього нового можливе під час використання добре знаних 

слів, уміщених у нові контексти» [40, с. 98]. Тобто первинно новим 
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термінам уже властива концептуальність, а також експресивність, яку 

І. Голубовська зазначає як провідну ознаку концептуальної метафори. За її 

словами, саме оцінно-експресивна метафора «відіграє значну роль у 

конституюванні мовних картин світу. Зберігаючи яскраву образність, 

підкріплену прозорістю внутрішньої форми, оцінно-експресивна метафора 

завжди емоційно насичена та стилістично маркована. Вона насамперед 

спрямована на формування в адресата емоційно-оцінного ставлення до 

позначуваного» [50, с. 184]. Компонент «оцінний» у такому разі стосується 

того різновиду емоцій, які виникають під час сприйняття певного явища, – 

зокрема пестливість, принизливість, презирство, схвальність тощо. При 

цьому оцінно-експресивна метафора може породжувати стереотипи – 

«еталонні національно-культурні уявлення (образи), що відіграють величезну 

роль у продукуванні мовою вторинного символічного простору», 

формування якого значною мірою належить до компетенції колективного 

підсвідомого [50, с. 184].  

Отже, можна зробити проміжний висновок, що основу метафори 

становить певна ознака, що вказує на певну подібність зіставлюваних 

об’єктів, – форма, функція, розміщення, розмір, статус, колір. Загальні 

функції метафори – це оживлення та опредмечення. У першому випадку 

йдеться про надання неживому об’єкту ознаки живої природи (наприклад, 

зооморфних, фітоморфних чи антропоморфних), у другому – уподібнення 

таких «живих» ознак об’єктам неживої природи. Це означає, що, 

наприклад, певний об’єкт природи (його вербалізатори як реципієнтна зона 

– вітер, гора, річка, хата тощо) зіставляється через антропоморфні ознаки 

(вербалізатори донорської зони), тим самим оживлюючись до рівня живої 

істоти – з її зовнішніми (руки, голова, очі, сміх, плач тощо) та внутрішніми 

(думання, страждання, радість тощо) ознаками.  

Що ж до визначення концепту та його природи, то за основу беремо 

дефініції О. Задорожної, яка подає концепт як «блок інформації», кодованої 

у свідомості індивіда (як представника відповідного етносу) та вербально 
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вираженої. Концепт відбиває певний фрагмент дійсності «крізь призму 

культури народу, зберігаючи в пам’яті та мові знання про світ», тобто він – 

«певний квант знань, що виникає внаслідок взаємодії семантики слова з 

особистісним і загальнонародним досвідом людини». При цьому «концепт як 

елемент концептуальної картини світу» маніфестується комплексом мовних 

одиниць, оскільки така вербалізація «демонструє його смисловий потенціал і 

сприяє поширенню інформації у лінгвосоціумі» [75, с. 6, 12]. Тобто мовне 

вираження функціонує на двох рівнях – як дешифратор змісту концепту 

(внутрішнє) та репрезентатор його серед інших представників мовленнєвого 

середовища (зовнішнє).  

І. Серебрянська описала уніфіковану модель структури концепту, за 

якою базовий її елемент – ядро – вміщує найбільш яскравий наочно-чуттєвий 

образ, що має «індивідуальний характер і чітко виражене особистісне 

забарвлення». Елементи периферійної зони становлять «інтерпретацію 

окремих когнітивних ознак» у формі ідеальних настанов, суджень і 

стереотипів, властивих менталітету певного етнічного конгломерату. При 

цьому ті елементи, які закріпилися в етнічній / загальній МКС, є «типовими», 

а які отримуються в результаті інтерпретації окремих авторів (оказіональні), 

– периферійними [180, с. 23-24]. Тобто авторська інтерпретація певного 

концепту відповідно до індивідуального світовідчуття можуть утворювати 

одиниці близької та віддаленої периферії, що виявляють спорідненість із 

їхнім ядерним елементом лише в контексті відповідної метафоричної 

сполучуваності. Наприклад, одиниця горіти в контексті концепту «вогонь» 

визначається як елемент близької периферії цього концепту, а в контексті 

когніотипу «людина» – як елемент віддаленої периферії, метафоричне 

позначення відчуттів.  

Переходячи до індивідуально-художньої концептосфери, зазначимо 

уніфіковану думку Т. Марчак, що ієрархія базових концептів творчості 

певного митця може відрізнятися від загальнокультурної, акцентуючи певні 

явища, чи навпаки – не надаючи їм загальновизнаної ваги. Проте основою 
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базової системи поетичного ідіостилю є загальнолюдські гуманістичні 

ідеали, «трансформовані в національну культурну модель». Кожен літератор 

надає ключовим поняттям цієї системи індивідуально-авторського вираження 

[132, с.40, 42]. В. Кощова додає до цього, що тому й «аналіз концептів у 

художньому тексті зорієнтований передусім на дослідження їхньої 

семантико-конотативної природи через ім’я, поняття, образ, символ, 

культурний компонент, що відкриває перспективи для подальшого вивчення 

індивідуально-авторських картин світу, природи моделювання концептів у 

них тощо» [109, с. 125].  

Натомість І. Серебрянська зазначає, що в лінгвістиці «не існує стійкої 

універсальної моделі концептуального аналізу», що спричиняє використання 

численних методик його здійснення та пропонує поєднання прийомів й 

методів, потрібних для розкриття змісту певного концепту, використання 

комплексного підходу «до опису змістових і мовних характеристик 

концепту». Як найбільш актуальні прийоми / методи дослідниця називає 

«візуальний», «профілювання», моделювання «діагностичних концептів», 

опис за асоціативним полем концепту, словниковий та етимологічний аналіз 

[180, с. 25, 23-24].  

Загалом за допомогою аналізу концептосфери постає можливість 

«виявити основні світоглядні настанови не лише самого автора як носія 

національної культури, але й менталітет цілого народу» [132, с. 50]. Цей 

вислів можна конкретизувати думкою О. Слюніної, яка визначає концепт як 

конституент МКС, ідіостилю поета й мовних традицій культури народу та 

робить висновок, що для концептуалізації художньої мови важливі як 

суб’єктивний досвід митця, так і загальний етнічний: «чим багатший 

національний, класовий, професійний та особистий досвід людини, тим 

ширше концепт» [199, с. 12, 18].  

Логічно, що поет мусить мати значний масив такого досвіду, проте в 

поетичній мові додаткові авторські смислові нашарування універсального 

концептуального обсягу є більш важливими, адже становлять сутність 
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художньої мови, зокрема ідіолекту конкретного автора. Слід зауважити при 

цьому, що Л. Ставицька розрізняє літературний і мовний аспекти ідіолекту за 

термінами відповідно «ідіостиль» та «ідіолект» певного автора [203, с. 3]. На 

нашу думку, обидва аспекти варто загалом називати ідіостилем, оскільки 

термін «ідіолект» більшою мірою позначає особливості індивідуального 

мовлення (діалектні, вікові, фахові, фізіологічні тощо). Досліджуючи ж 

ідіостиль поета, потрібно враховувати й екстралінгвальні чинники – його 

біографію, сучасний йому історичний контекст, культурні й етнічні 

особливості та традиції. Л. Лисиченко додає до цих вимог ще й 

«індивідуально-психічні чинники, традиції поетичного мовлення, ідейно-

художню спрямованість автора, що відбиті в його мові, зокрема це його 

бачення довкілля» [119, с. 52]. 

Попри дотримання наведених вище вимог, дослідження ідіостилю 

поета традиційно передбачає визначення та аналіз: 

– ключових слів – вербалізаторів концептів – і синонімічних 

послідовностей лексем на їхнє позначення в тексті (А. Кощова), а також 

інтерпретацію їхнього метафоричного змісту, що допоможе дешифрувати 

відповідні концепти [109, с. 125];  

– вербальних компонентів поетичного опису – візуальних, аудіальних, 

смакових, тактильних, а також елементів колористичної парадигми, які 

Л. Талалай назвав прикладом «мислення віршем, а не з допомогою вірша» 

[206, с. 389];  

– авторських новотворів – окремих слів (епітетів, метафор), 

узагальнень, образів, які, за словами Ю. Ковалева, можуть висвітлити 

«творчі сили, означені панівним для кожної доби типом світосприймання» 

[103, с. 101]; 

– вербальних елементів поетичної гри (стилістичні фігури, оказіональні 

конструкції, ситуативні форми), про яку С. Жигун говорить як про головну 

ознаку ідіостилю [72];  
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– фольклорних ознак у поезіях, що, за словами Я. Поліщука, важливі «з 

огляду на ідеальну кодифікацію в ньому традиційної культури, основ 

національної ментальності» [165, с.48]. Це можуть бути як формальні 

елементи (фольклорна структура чи окремі мовні форми й образи), так і 

смислові, що віддзеркалюють менталітет відповідного етносу. 

Схему такого аналізу – через конкретне дослідження індивідуально-

художньої концептосфери автора, – запропоновану І. Серебрянською [180, 

с. 25-26], ми інтерпретуємо так: по-перше, потрібно визначити основні мовні 

репрезентанти кожного концепту – складника індивідуально-художньої 

концептосфери певного поета, зокрема одиниці на позначення предметів і 

явищ природи; по-друге, з’ясувати їхню належність до приядерної чи 

периферійної (близької чи віддаленої) зон концепту в контексті опису 

природи; по-третє, проаналізувати метафоричну сполучуваність таких 

одиниць між собою та з елементами когніотипу «людина», через що виявити 

авторські інтенції в описі рідної природи та пріоритети етнічної МКС.  

Відповідно до об’єкта нашого дослідження – мови творів українських 

поетів – потрібно наголосити на більш конкретизованих у цій площині 

одиницях – етноконцептах. Тобто, якщо комплекс загальних концептів 

більшою мірою виявляє багато спільних рис для всіх етносів (зокрема 

європейських або слов’янських), то етнічний для нас маркований саме як 

український. Таким концептом О. Цапок, наприклад, називає одиницю 

«краса», пов’язуючи її з природним семантичним комплексом «світло, 

вогонь, сонце, зоря» – через різноманітні асоціативні зв’язки, маніфестовані у 

фольклорних джерелах і прадавніх українських віруваннях, пов’язаних із 

культом сонця й вогню. У контексті когніотипу «людина» концепт «краса» 

реалізується через ядерні елементи краса, врода (із похідними одиницями 

красивий, вродливий, красний, прекрасний) та приядерні одиниці гарний, 

ладний тощо [215, с. 7-8]. Н. Калинюк до означеного кола відносить і концепт 

«земля», що отримує такий статус лише «на тлі тієї матеріальної та духовної 

культури, тієї мовної системи, у контексті якої виникло чи зазнало 
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трансформацій досліджуване слово або словосполучення», водночас стаючи 

концептуальним складником національної поетичної мови (української). 

Дослідниця визначає його як «стрижень народнопісенної системи, 

етнокультурне поняття, насичене багатьма глибинно закодованими смислами 

із розгалуженою системою узагальнено-образних значень та стилістичних 

конотацій», що має чимало традиційних ознак – свята, сира, чорна, щедра, 

рідна, чужа, своя та асоціативних послідовностей, зокрема й «сакрального 

характеру міфопоетичного трактування» [82, с. 6, 7]. Тобто «земля» для 

українців історично є архетипом, а тому у фольклорі постійно оживлювалася, 

набуваючи антропоморфних ознак-реципієнтів.  

В етнічному маркуванні концепти отримують статус символів, що 

властиві саме українському народові, належать до його МКС, і через неї, за 

словами Т. Вільчинської, переходять до МКС поета та, відповідно, 

індивідуально-художньої його концептосфери [39, с. 26]). Такими символами 

Ю. Юріна, наприклад, називає одиниці Україна, вогонь, дорога, межа, вино, 

берег, сонце, героїчна смерть, зброя, серце та ін., що адже вони світоглядно 

детерміновані в індивідуальній МКС [221, с. 10]. Структура ж символу, за 

словами К. Голобородька, «складається зі звукоряду (або графічного 

зображення), внутрішньої форми (образу) та символічного значення 

(концепту). Образ та концепт становлять змістову структуру символу» 

[46, с. 25]. Тому символи художнього твору здебільшого безпосередньо 

співвіднесені з ключовими концептами.  

Учені сходяться в тому, що концептуальні одиниці з української МКС 

реалізуються в авторському ідіостилі, що визначається як «сукупність 

глибинних механізмів створення текстового простору певним автором, які 

відрізняють його від інших» [221, с. 4]. Це репрезентує «індивідуальну 

неповторність письменника в поданій ним вербально-естетичній картині 

світу, дає змогу оцінити його внесок у систему художніх засобів 

національної мови», виявляє особливості авторської МКС, «його 

індивідуальний мовосвіт». Зрештою Ю. Юріна підсумовує, що ідіостиль – це 
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«вербальна реалізація індивідуально-авторської картини світу письменника в 

системі мовних домінант ˂…˃  спричинених його світоглядною орієнтацією» 

[221, с. 4]. Тобто митець використовує елементи загальної етнічної 

концептосфери, певною мірою інтерпретуючи їх і створюючи таким чином 

власний комплекс індивідуальної поетичної концептосфери.  

Таким чином, послуговуючись наведеними вище думками українських 

учених (К. Голобородька, І. Голубовської, Л. Лисиченко, А. Приходько, 

О. Селіванової, І. Серебрянської та ін.) щодо природи мовної картини світу, 

зокрема етнічної, яка репрезентує й поетичну мову, а також концептуалізації 

цієї МКС, можна зробити такі висновки: у результаті взаємодії людини з 

довколишнім середовищем формується уявлення про нього, складаючи 

індивідуальну, згодом етнічну, а ще далі за хронологією – загальносвітову 

картину світу, яка у вербальній формі є етномовною, що загалом 

маніфестує мовомислення певної етнічної спільноти. І оскільки така 

спільнота об’єднана однією мовою та духовно-культурними цінностями, її 

представник – поет – описуватиме довколишнє середовище, своє ставлення 

до нього та асоціації об’єктів природного світу за мовними стереотипами 

свого етносу, формуючи власну індивідуально-художню концептосферу.  

 

1.2. Концептосфера ПРИРОДА в поетичному мовомисленні 

 

У контексті поетичного мовомислення концепт інтерпретується у 

складі метафоричних конструкцій, де залучено його елементи. Розглянемо, 

як у науці трактуються концептуальні елементи концептосфери ПРИРОДА в 

поетичних творах.  

Насамперед зазначимо їхню міждисциплінарну сутність, що зумовлена 

не лише вживанням терміна «концепт» у різних галузях науки – філософії, 

лінгвістиці, філології, мистецтвознавстві, соціології, програмуванні, де він 

позначає певні центральні сфери знання (за словником – «загальне поняття, 

узагальнення» [22, с. 315]), але й міждисциплінарним підходом до 



32 

 

дослідження окремого концепту. При цьому концепт у теорії має провідну 

ознаку, додаткову пасивну ознаку (ознаки) та внутрішню ознаку, що 

сприймається на підсвідомому рівні. При цьому, за думкою Ю. Степанова, 

перша ознака зрозуміла всім носіям мови під час спілкування, друга 

актуальна лише для окремих соціальних груп, а третя (внутрішня, або 

етимологічна) підвладна лише дослідникам [204].  

Характерні ознаки визначаються в межах кожної з наведених наукових 

галузей: наприклад, концепт ПРИРОДА визначається за метамовою кожної з 

них. До системи природних апелятивів можна застосувати відоме в науці 

поняття «концептуалізована сфера», що вміщує в собі «об’єднані в 

загальному культурному концепті слова, речі, міфологеми й ритуали» 

[204, с.74]. Той же концепт «природа» є базовим в однойменній 

концептосфері, де поряд із ним функціонують концепти «земля», «небо», 

«вода», «вітер» та ін., що поєднують як власне лексико-семантичні ознаки, 

так і етнокультурні. Водночас як імена лінгвокультурних концептів постають 

ключові слова, які виявляють частотність і пріорітетність у мовному фонді 

етнокультурної спільноти, так і наповнення концепту не обмежується 

значенням відповідного ключового слова, що лише позначає концепт, певним 

чином семантично обмежуючи його.  

Про невизначеність домінантності такого слова в певній етнічній мові 

говорить А. Вежбицька, однак відзначає при цьому можливість утворення 

навколо ключових слів певних сфер етнічної культури [36, с. 36]. Наприклад, 

лексема небо в концептуальному значенні може мати сакральну конотацію 

лише в випадку належності етносу до певних віросповідань, а лексема сніг – 

актуальне значення для народів, які це явище щорічно спостерігають. 

Натомість І. Серебрянська визначає окремі явища природи (зокрема стихії та 

опади) як представників проміжної («пограничної / синкретичної») зони між 

концептами «небо» і «земля», адже вони виявляють «загальну концептуальну 

характеристику – приналежність до сфери неба й землі» [180, 50]. Тобто 

формально ми їх відносимо до комплексу одиниць макроконцепту «природні 
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стихії», а в умовах метафоричної сполучуваності – до віддаленої периферії, 

наприклад, когніотипу «людина».  

У поезії виявляється переважно індивідуальна концептуалізація 

автором довколишнього світу, що залежить від наявних універсальних 

законів світобудови. Індивідуальні й універсальні елементи можуть збігатися  

та відрізнятися одне від одного. Розкриття змісту єдності концептів у межах 

певної концептосфери – її експлікації – було предметом дослідження 

Л. Бабенко, яка запропонувала методику семантичного виведення її 

компонентів із сукупності мовних одиниць, що розкривають певну 

мікротему. За цією методикою, загальні ознаки концепту формально 

репрезентуються мовними одиницями одного семантичного поля, що 

зумовлює певну цілісність концептосфери. При цьому ключовий концепт 

формує собою «ядро індивідуально-авторської художньої картини світу» [3, 

с. 82]. Інакше кажучи, для виокремлення й дослідження елементів 

концептосфери ПРИРОДА потрібно визначити ключові з них у певній поезії, 

зумовлені суб’єктивно-художнім світобаченням автора.  

Л. Лисиченко зазначає, що «на ментальному рівні МКС існують певні 

типи асоціацій» для економного й адекватного вираження «багатства 

довкілля і внутрішнього життя людини», і на концептуальному рівні 

відбувається «уподібнення матеріальних і нематеріальних явищ» або й 

«емоціональне зближення двох явищ» [119, с. 170]. І. Серебрянська такі 

асоціації пов’язує з рефлексіями сприйняття поетом природних явищ і 

об’єктів через власний життєвий досвід. І ці асоціації можуть бути 

традиційними (відповідно до наявних архетипів) та індивідуально-

авторськими (відповідно до світобачення кожного митця) [181, с. 102], тобто 

іншими словами – груповими / спільними та індивідуальними. Тобто 

означене вище авторське світобачення по-своєму інтерпретує те довкілля 

відповідно до індивідуальних асоціацій, що загалом формує в тексті 

семантичні комплекси, які репрезентують авторські інтенції. Ці моменти ми 

розглянемо в наступних двох підрозділах відповідно до формування 
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індивідуально-художньої концептосфери поетів, творчість яких є об’єктом 

нашого дослідження.  

Через те, що концепт «природа» упродовж багатьох років міксував у 

собі знання народів про певний об’єкт, потрапляючи під інтерпретаційний 

вплив як інших концептів у відповідному семантичному полі, так і концептів, 

адаптованих іншими етносами, не лише він формує певну метафоричну 

конструкцію, але й метафора формує концепт, розширюючи межі 

відповідного природного образу (саме так лексеми сніг, зима, зірка, хата 

тощо стали концептами). Тобто поет має змогу формувати власні метафори, 

що концептуалізують лексеми – їхні реципієнтні чи донорські елементи.  

Недарма Ф. Ревірон-Пєґе зазначає, що визначальним є саме 

індивідуальний чинник, оскільки етнічне сприйняття залежить від 

особистості людини, яка сприймає певне природне явище чи предмет, а не 

від власне належності цієї особи до свого етносу [228, p. 1-2]. Отже, 

відбувається розвиток концепту від окремого до загального, і вже етнічна 

загальна концептосфера є своєрідним підґрунтям, звідки знання про певне 

природне явище поширюються на відповідний етнос, зберігаючись у 

генетичному коді.  

При цьому чимало концептів, зокрема «природа», «космос», «дерева», 

«вода», «зірка» тощо, є універсальними – базовими – для більшості етнічних 

лінгвокультур, перехрещуючись у певних площинах, і один окремий концепт 

стає спільним для різних сфер, набуваючи при цьому додаткових конотацій – 

відповідно до ареалу проживання етносу та його пріоритетів. І. Серебрянська 

уніфікує термін «базові концепти» як сутності, що «сформувалися раніше 

інших», на прикладі архетипних концептів «небо» й «земля», які «відіграють 

важливу роль в розумінні світобудови, національної культури, різних сфер 

життя етносу й відтворюють буденні погляди носіїв мови». На підставі цього 

дослідниця розподіляє концептосферу НЕЖИВА ПРИРОДА на верхній і 

нижній простір, представлені відповідно базовими концептами «небо» та 

«земля» [180, с. 50]. При цьому система відношень цих концептів як 
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репрезентантів верхнього й нижнього світів відбиває особливості етнічної 

МКС (зокрема української), а також індивідуальної МКС окремого поета як 

представника цього етносу. 

Л. Лисиченко [118] за таким розподілом («верхній / вертикальний» 

розріз і «нижній / горизонтальний» розріз) диференціює й відповідні 

лексико-семантичні групи, в одиницях яких концепт «природа» реалізується 

в тексті художнього твору. І. Серебрянська наводить відповідні приклади: із 

першого поля – «небо й небесні світила», «атмосферні явища», із другого – 

«рослинний світ», «тваринний світ». При цьому відношення між цими двома 

полями «утворюють складну систему, яка відбиває особливості мовної 

картини світу українського етносу і в той самий час світогляд письменника 

як його представника й знавця культури та традицій свого народу» [179, 

с. 92-93]. Таким чином, цей багатомірний етнокультурний простір 

характеризує не лише безпосередні (фізичні) стосунки автора з природою, 

але й опосередковані його життєвим досвідом і генетичним складом. 

Концептосфера ПРИРОДА поділяється на сегменти 

(субконцептосфери) – наприклад, зооморфні, фітоморфні, метеоморфні, 

космічні, що поділяються на концепти «птахи», «риби», «тварини», «дерева», 

макроконцепт «природні стихії» тощо. У їхній структурі виявляються ядерні 

елементи, з якими всі елементи відповідної субконцептосфери та концепти 

пов’язані асоціативними зв’язками. При цьому зазначимо, що когнітивний 

аспект концепту може бути й не виражений вербально, але семантичний 

пов’язаний із мовним знаком і виражений на всіх рівнях мовної системи. 

Ядерний однойменний репрезентант концепту «природа» з лексико-

семантичного боку позначає: 

– органічний і неорганічний світ у всій сукупності і зв’язках, що є 

об’єктом людської діяльності й пізнання, все те, що не створено діяльністю 

людини, буття, матерія; 

– сукупність фізичних та психічних особливостей, з яких складається 

особистість людини і які проявляються в її діях, поведінці; 
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– сукупність основних якостей, властивостей чого-небудь, сутність 

[193, с. 7-8].  

З етимологічного боку, слово природа походить від етимона рід із 

похідними формами народ, народжувати, урожай, порода, прародич та ін. 

[63, с. 88-89], тобто із семантикою «народжене». Проте цей феномен 

народжений не людиною, а тому перше функціональне значення повною 

мірою відповідає його сутності (у поданій вище дефініції й наявна ознака 

«все те, що не створено діяльністю людини»).  

Сучасні українські науковці аналізують концепти у творчості окремих 

письменників і поетів. Це не одиниці, що формують ідіостиль митців, – це 

саме архетипні концепти, що мають універсальні риси, але в авторських 

метафоричних конструкціях набувають додаткових периферійних ознак. 

Елементи концептосфери ПРИРОДА розглядалися в таких дисертаційних 

дослідженнях: І. Бєлінська проаналізувала концепт природи в поезії Вільяма 

Блейка та Федора Тютчева [21], О. Задорожна – функціонування концепту 

«час» у поетичній мові [76], Н. Калинюк – лінгвостилістичну динаміку 

образу «земля» [82], О. Кузьміна – опозицію концептів «білий» – «чорний» у 

творчості поетів початку ХХ століття [113], П. Мацьків – концептосферу 

«Бог» в українській МКС [136]. Чимало досліджень присвячено огляду 

особливостей мови різних літераторів, зокрема аналізу концептів і взагалі 

лексико-семантичної системи (К. Голобородько, І. Голубовська, О. Діброва, 

О. Клепикова, Т. Космеда, В. Неклесова, А. Приходько, О. Стишов, О. Цапок, 

Ю. Юріна та ін.).  

І. Бєлінська, аналізуючи творчість поетів-постромантиків ХІХ століття, 

зазначає, що природа в ній – «не нейтральний фон для людського життя: в 

ній, при глибоко суб’єктивній інтерпретації, прочитується алгоритм буття 

загалом, боротьба світла й пітьми, кордони Добра і Зла», природа майже 

завжди позбавлена певних географічних рис і відбиває стан людини чи її 

філософські міркування «над проблемами Всесвіту» [21, с. 13, 16]. Тобто 

природа та її елементи стимулюють творчі процеси споглядання, міркування, 
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аналізування, оцінювання довколишнього середовища, зокрема 

ландшафтного та тваринного, небесного та водного, зумовлюючи взагалі 

виникнення авторських інтенцій – із подальшою їх вербалізацією.  

Н. Калинюк у дисертаційному дослідженні, присвяченому саме 

концепту «земля», зазначає про мовно-естетичну його феноменальність, 

наповненість «особистісним і соціальним, національно специфічним та 

загальнолюдським, сформованим у контекстах побутової, художньої та 

наукової свідомості». Дослідниця у внутрішній формі концепту визначає 

«минулий мовний досвід колективного сприйняття землі як реалії 

навколишнього світу та основи національного ландшафту, способу 

господарювання, а відповідно – добробуту», а в національній МКС образ 

землі визначається як один із концептуальних складників: «передусім це 

змістово й емоційно місткий стрижень народнопісенної системи, 

етнокультурне поняття, насичене багатьма глибинно закодованими смислами 

із розгалуженою системою узагальнено-образних значень та стилістичних 

конотацій» [82, с. 1, 7].  

О. Слюніна в структурі архетипного концепту «земля» виокремлює 

різні семантичні площини, наприклад «земля – тварина», «земля – планета», 

«земля – ґрунт», «земля – країна», «земля – поверхня», «земля – речовина», 

«земля – суходіл», «земля – поле», «земля – світ» та ін. [199], що 

кореспондуються зі словниковими дефініціями лексеми земля: «1. Третя по 

порядку від Сонця велика планета, яка обертається навколо своєї осі 

і навколо Сонця. Місце життя і діяльності людини. 2. Верхній шар земної 

кори. 3. Речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори. 

4. Суша (на відміну від водяного простору). 5. Ґрунт, який обробляється і 

використовується для вирощування рослин. 6. Країна, край, держава» [189, 

с. 557–558]. У сакральному ж аспекті Г. Булашев зазначає, що до «землі 

український народ, як народ передовсім землеробський, почуває глибоку 

повагу» [31, с. 268].  
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Н. Бондар, досліджуючи базові концепти української ментальності в 

літературі, визначає концептуальну одиницю «степ» як репрезентанта 

категорії (у дослідниці – «фрейму») «село», оскільки вона «не лише 

символізує ЗЕМЛЮ-ГОДУВАЛЬНИЦЮ, без якої жоден СЕЛЯНИН не може 

прожити, а й, будучи базовим, фундаментальним, архетипним елементом 

національного макрокосму, окреслює геоетнічну вкоріненість нашого 

народу» [28, с. 122]. При цьому логічно, що «степ» – це втілення землі, тобто 

є приядерним елементом концепту «земля» і водночас периферійним 

концепту «село», тобто всі три концепти взаємопов’язані й становлять для 

поета-українця, що має сільське походження, домінантні елементи в його 

системі цінностей і відповідно – МКС.  

У семантичному колі концептосфери ПРИРОДА О. Задорожна 

визначає «час» як одну з найважливіших категорій суспільного життя: «час – 

це всезагальна форма буття, що виражає протяжність і послідовність зміни 

усіх матеріальних систем і процесів у світі», називає кількісні 

характеристики часу (подільність, нескінченність, одномірність) і якісні 

(незворотність, впорядкованість, сталість / мінливість, безперервність, 

ритмічність, темп, наявність трьох часових сфер – минулого, теперішнього і 

майбутнього)», пояснюючи звертання до концепту «час» поетів другої 

половини ХХ ст. стрімким розвитком науки й техніки, різноманітними 

соціальними трансформаціями. Це вияв «динаміки мовомислення 

українського народу, його світоглядних позицій, способу життя, а, 

відповідно, і розвитку художньої мови української нації» [76, с. 5, 7].  

Т. Марчак аналізує ще один загальний концепт, що кореспондується із 

природними елементами, – «смерть», ядро якого поєднується горизонтально 

з низкою синонімічних базових концептів («обрив», «завершення», 

«катастрофа» тощо), багато з яких відзначаються віддаленою відповідністю 

(напр., «зима» – метафоричний відповідник смерті в природі, ніч означає 

«смерть» дня та ін.) [132, с. 51].  
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Т. Лучечко, досліджуючи космонім «сонце», визначає його «особливий 

статус у системі традиційних народних уявлень про світ», вербалізований «на 

основі атрибутивних і предикативних характеристик, що в описовій частині 

актуалізують різні відтінки його значення», зокрема те, що в народній 

творчості образна структура конструкцій із космонімом «сонце» включає 

моделі статичного та динамічного опису [127, с. 59].  

Н. Слухай створила класифікацію природних архетипів, виокремивши 

«предметні, категоріальні та символічні». При цьому предметні (архетипи-

імена) «походять від універсального символу»; категоріальний архетип – 

«інваріант системи взаємопов’язаних предметних архетипів» (наприклад, 

категоріальний фітонімний архетип включає в себе предметні архетипи, які 

можуть персоніфікуватися: колос, соняшник, калина, дуб тощо); символічний 

архетип – це відповідно маркери «інтелектуального засвоєння реалій всесвіту 

творчою особистістю» [197, с. 46, 47]. О. Сімович архетипні слова-символи 

вважає «константою кожної національної художньо-мовної системи <…>. 

Семантичні компоненти архетипу поєднують національне та 

загальнолюдське» [182, с. 8].  

Зрештою, усі названі науковці відзначають антропоморфність опису 

природних елементів. А. Приходько, досліджуючи концептуальну сферу 

художнього твору, у концептосфері ПРИРОДА визначає категорії 

(«мезоконцепти») ландшафту, рослинного і тваринного світів. Перша з них 

об’єднує антропоморфні концепти, зокрема час, простір, рух, емоції. Друга 

також включає важливі в житті людини концепти, що не лише 

ототожнюються з живими істотами, але й мають усі важливі людські якості – 

рухаються, думають, розмовляють. Категорія «фауна» репрезентує домашніх 

і диких тварин, птахів, риб і комах тощо, які при цьому поділяються на 

дорослих і малих, що додає до семантичної площини кожного зоологічного 

образу свої конотації. Також окремі фаунізми традиційно позитивно 

конотовані (напр., бджола чи мураха), а окремі – негативно (напр., шакал або 

щука) [169, с. 222-224].  
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Антропоморфними ознаками відзначаються й природні явища, що в 

складі метафоричних конструкцій отримують статус живих. Саме 

антропоморфізм є найбільш ефективним засобом метафоризації природних 

явищ, які виявляють амбівалентність – можуть отримувати як позитивну, так 

і негативну оцінку. Це й опади, й гроза, й сонячне світло, що корелюють із 

концептами «небо», «вода», «земля», «вогонь», а загалом концептосфера 

ПРИРОДА в художньому тексті постає як «жива та певним чином 

соціалізована істота, наділена розумом і психікою, а її об’єкти – емоціями й 

мовою. Особливо активно вона суб’єктивується через метафоричні асоціації 

та рефлексії, що уможливлює передання спільного й окремого, типового й 

атипового, гармонійного й дисгармонійного». Найкраще уособлення 

відбувається в казковому контексті, що сам по собі оживлює навіть предмети 

[169, с. 224-225]. 

Така апріорність антропоморфного виявлення об’єктів і явищ природи 

наявна через філософські та астральні чинники, які І. Бєлінська пояснює 

таким чином: «людина постає між Небом та Землею, що символізують 

класичну дихотомію “духовного” і “матеріального”» [21, с. 12]. Саме ця 

позиція людини надає й елементам відповідних концептуальних категорій 

«космос» і «земля» живих і навіть антропоморфних ознак. Зрештою людина 

сама створила художню модель світу, що, за словами Т. Філат, «охоплювала 

найрізноманітніші площини буття, давала відповіді на найістотніші питання, 

пов’язані із суспільною, національною, індивідуальною та метафізичною 

площинами» [212, с. 19].  

Тобто елементи світу (природи) безпосередньо пов’язані з означеними 

площинами. Наприклад, Л. Пустовіт аналізує природне явище (стихію) 

вогонь, що маніфестується як традиційний символ кохання: «Участь слова у 

реалізації семантичної моделі поетичного словосполучення вогонь (полум’я) 

кохання, його належність до відповідного словесно-асоціативного ряду 

(вогонь, полум’я) свідчить про традиційно символічне значення слова вогонь, 

що може бути наслідком семантичного стягнення фразеологічного 
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словосполучення – усталеного засобу поетичної мови» [171, с. 38]. Вогонь на 

позначення гнівної реакції автора / ліричного героя на певні події чи явища 

також є традиційним семантичним маркером, що підтверджує І. Яковенко: 

«психологія гніву проступає на тлі стихії вогню» [223, с. 552].  

Такий об’єкт концептуалізується саме в складі метафоричної 

конструкції. Ю. Юріна, досліджуючи мовний аспект поетичного ідіостилю, 

саме метафору як мовне й когнітивне явище називає сутністю мови загалом. 

Метафори репрезентують зіставлення ознак, властивостей предметів і явищ з 

істотами й навпаки, що образно поєднує почуття ліричного героя у 

відносинах із довколишнім середовищем [221, с. 9]. При цьому науковиця 

відзначає безперечну пріоритетність національної МКС, у межах якої поет 

творить власний «неповторний мовний світ відповідно до особистого 

світосприймання, власної психології творчості, що загалом дає уявлення про 

індивідуальну мову митця, про співвідношення загальномовного й 

індивідуального» у конкретного майстра слова [221, с. 4-5].  

За словами дослідників, поезія взагалі з’явилася від бажання описати 

природу, а тому лексика, яка використана для цього, уміщує елементи 

концептосфери ПРИРОДА – астроніми, фітоніми, орнітоніми, зооніми, а 

також відповідно астроморфи, фітоморфи, орнітоморфи, зооморфи на 

позначення елементів цих категорій. Зокрема О. Маленко відносить такі 

оніми й апелятиви до ядра поетичної лексики [130, с. 133]. Серед таких 

елементів М. Костомаров свого часу виокремлював насамперед символи 

небесних світил і природні стихії – землю, воду, вогонь, повітря [107, с. 60]. 

А сферою їхнього застосування І. Бєлінська називає ландшафтний опис: 

оскільки художній образ становить внутрішню форму літературно-

художнього твору, «тим самим концепт природи втілюється у пейзажну 

форму» [21, с. 10].  

Окрім означених елементів, до системи природних об’єктів відносимо 

й власне оніми, хоча вони мають вторинну природу – сформовані людиною. 

Ця подвійність зумовлена тим, що вони є «вираженням генетичного мовного 
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коду, виявом специфічності певної мови» [55, с. 140], адже це стосується 

топоніма, що адаптований на ґрунті певної етнічної мови в лінгвокультурних 

умовах існування етносу. Ю. Карпенко вважав, що будь-який ойконім 

уміщує два мовних значення: пряме («населений пункт») і переносне, 

метонімічне («жителі цього населеного пункту». Відповідно будь-яке власне 

ім’я в лінгвокультурному сенсі також має два значення: узагальнене – «ім’я 

людини», що не стосується конкретної особи, та конкретизоване – ім’я 

певної людини [86, с. 221-235]. О. Карпенко зазначає, що «ментальний 

лексикон реципієнта задовольняється віднесенням оніма до певної групи, не 

претендуючи на індивідуальну характеристику саме цього денотата» [85, 

с. 308]. Тобто будь-який антропонім, маючи певну семантичну закодованість, 

не поширює це значення на конкретну людину з таким іменем. Як приклад 

можна навести ім’я Софія (від гр. «мудрість, знання» [63, с. 361]), що може 

належати жінці, скажімо, психічно хворій або злочинниці. Або ж 

Сильвестром (від лат. «лісовий» [63, с. 231]) названо кіпріота-християнина, 

який усе життя віддав морю, не побачивши взагалі лісу.  

Зрозуміло, що не антропоніми, а саме ойконіми, гідроніми, 

мікротопоніми цікавлять нас у поетичних текстах під час дослідження 

елементів концептосфери ПРИРОДА, адже вони не лише ідентифікують 

певні природні об’єкти, але й самі – з мовного боку – є результатом 

метафоричного мислення певного етносу. Означені різновиди топонімів 

характеризують більшою мірою автобіографічний аспект ландшафтного 

опису, надаючи йому реалістичності та щирості.  

Л. Лисиченко зазначає, що концепт «простір» вербалізований 

одиницями не лише на позначення міських або сільських атрибутів, але й 

конкретних географічних об’єктів [121, с. 6], тобто через топоніми та 

урбаноніми. За словами К. Голобородька, такий «географічний простір – це 

частка художнього хронотопу», що відображає просторове відчуття поетів 

[44, с. 409]. Отже, оніми постають невід’ємними елементами поетичного 



43 

 

опису як відтворення реальних подій у житті автора, як елементи його 

індивідуально-художньої концептосфери. 

Часто вживаються в поетичній мові астроніми – Сонце, Чумацький 

Шлях, Волопас та ін. – поряд із загальними елементами категорії «космос», 

астроморфами (зірка, сузір’я, комета та ін.). І якщо перші зіставляються з 

антропологічними чи темпоральними ознаками, то другі відзначаються 

набагато ширшою семантичною площиною, беручи участь у творенні 

метафоричних конструкцій і як реципієнтні, і як донорські елементи.  

Літературознавець Я. Голобородько, пишучи про ідіостиль поета 

А. Кичинського, зокрема його ландшафтні описи, зазначає: «Соціум природи 

є так само асоціативною сферою, як і духовні переживання, й абсолютно 

органічно стає основою для цілковито суб’єктивних потрактувань. Життя 

природи, духу, душі прочитується неквапливо і виважено». Це зумовлює й 

відповідну поетичну мотивацію, у межах якої відзначаються такі теми, як 

«історико-міфологічна давнина», «злитість природного і людського начал», 

«невмирущість кругообігу природи», «сенсові величини буття» [48, с. 410, 

407].  

Лексичні та семантичні елементи – поширювачі й конкретизатори 

означених загальних тем – виявляються в метафоричних конструкціях поета і 

репрезентують різні категорії концептосфери ПРИРОДА. К. Голобородько 

слушно зазначає, що фітоморфні, орнітоморфні, зооморфні елементи 

«містять у собі високий рівень художнього узагальнення й репрезентують 

особливості поетового мовомислення» [44, с. 182], Л. Лисиченко називає 

саме фітоніми мовними презентантами живої природи, що використовуються 

і як «предмет поетичного змалювання», і як «засіб демонстрації враження від 

іншого явища» [119, с. 58-59]. Зрештою поет уособлює ці образи в 

зіставленні їх із антропоморфними елементами чи з іншими об’єктами світу 

природи.  

Наприклад, у поетичній мові традиційно семантика пругкості коня 

зіставляється з плином часу, тобто така зооморфна ознака характеризує 
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швидкість часу, що найчастіше репрезентує переважно донорську сферу для 

метафоризації внутрішніх почуттів ліричного героя, який сприймає 

плинність свого віку в мінорному настрої. Такі ознаки маніфестовані й 

іншими зооморфоними елементами образу коня у традиційних поетичних 

словосполученнях – копитами («цокіт копит»), гривою («розвивається 

грива»). Аналогічно асоціацію повільності руху традиційно репрезентують 

образи черепахи («повільно повзе черепаха») та верблюда («повільно йде 

караван верблюдів»), що в цих прикладах конкретизуємо якісним 

прислівником повільно, однак означені тварини асоціюються саме з 

повільним рухом.  

Окремі представники зоологічної субконцептосфери характеризуються 

однозначно: або позитивно (їжак, білка, бобер), або негативно (вовк, лисиця, 

кабан). У першому випадку – це образи, що традиційно асоціюються з 

конструктивністю, хазяйновитістю, і тому становлять донорський елемент у 

метафоричних конструкціях із реципієнтними антропоморфними ознаками. 

Зрозуміло, що в логічному вимірі хижаки виконують у природному світі 

також конструктивну функцію, однак ми говоримо саме про сформоване і 

продуковане впродовж століть народне їхнє сприйняття. У другому –  ця 

характеристика збігається з біологічними ознаками – то переважно хижаки, 

що в народному сприйнятті є однозначно негативними, оскільки завдають 

збитків господарству. 

Окремо потрібно схарактеризувати орнітоніми й орнітоморфи, оскільки 

в етнічній МКС це важливі елементи, що характеризують різні аспекти 

народного життя. Лелека є традиційно позитивним образом, що створює 

семантичний контекст зародження життя («лелека приносить дітей»), 

стабільності («лелече гніздо на хаті»), вірності («лелече кохання»), а ворон – 

негативним (колористична конотація – «чорний», звукова конотація – 

«каркає», смислова конотація – «краде з поля»). Слід відзначити, що 

позитивно конотованих образів птахів у поезії більше. Це лебідь, голуб, 

журавель, чайка та ін. Що ж до свійських птахів (гусак, качка, півень та ін.), 
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то вони не лише переважно не виявляють виразно негативної конотації, але й 

більше зіставляються з антропоморфними ознаками (традиційні порівняння 

«як курка», «як індик»).  

Окрім ядерних елементів концепту «птахи», серед периферійних 

найбільш частотними одиницями є крило, що вживається поетами більшою 

мірою як донорський елемент метафоричних конструкцій – зіставлення з 

антропоморфними ознаками («підрізати крила» – позбавити впевненості, 

«опустити крила» – втрата впевненості, «виросли крила» – набуття 

впевненості [213, с. 80]), та перо («пером земля» – традиційне побажання 

покійній людині після поховання, «не нашого пера пташка» – позначення 

людини, яка належить до іншого кола – родинного, статусного тощо [213, 

с. 131]). Найбільш частотним периферійним елементом визначаємо й 

дієслово летіти, що в контексті певного орнітоніма чи орнітоморфа (зокрема 

крила) безпосередньо пов’язується зі сферою концепту «птахи».  

Зумовленість маніфестування в поетичній мові фітоморфних, 

орнітоморфних, зооморфних елементів у складі метафоричних конструкцій, 

на нашу думку, свідчить або про своєрідне зооморфне його мислення, або 

про фольклорну стилізацію, що передбачає використання елементів природи. 

При цьому уособлення тварин, птахів або рослин відбувається в традиційних 

синтаксичних формах-моделях, які репрезентовані у фольклорі. Проте 

сучасний поет використовує елементи природних концептів у зіставленні й з 

елементами концепту «місто» чи макроконцепту «людина».  

Що ж до флористичних (фітоморфних) елементів, то, по-перше, за 

словами О. Сліпушко, вони в літературних творах віддзеркалюють 

«особливості взаємин людини з природою» [186, с. 128], по-друге, вони 

маркують саме етнічну МКС, що одностайно відзначають дослідники 

ідіостилю літераторів О. Гоменюк [51], В. Калашник [81], Н. Слухай [198], 

по-третє, входять до макроконцепту «село», де становлять, за визначенням 

Н. Бондар, категорії («субфрейми») «рослини села» та «тварини села» [28, 

с. 152]. Також традиційними українськими етнічними флористичними 
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одиницями є дуб, тополя, калина, верба, вишня, терен, а також регіональні 

рута, перекотиполе, конюшина тощо. Ці одиниці репрезентовані в 

найдавніших народних піснях і казках.  

Зрозуміло, що більш широку семантику виявляють архетипні концепти, 

які репрезентують етнічну й авторську МКС. Архетип як історико-

філософський феномен розглядає Н. Ковтун [104], а Н. Скоробагатько 

конкретизує це поняття як «вияв родової пам’яті, історичного минулого 

етносу» [184, с. 151]. Наприклад, у концепті «земля» О. Слюніна визначає 

відповідні семантичні сфери (поля) – ядерні: земля як простір (земля – 

планета, земля – країна, земля – поверхня, земля – суходіл, земля – поле, 

земля – світ), земля як речовина – частина земної кори (земля – ґрунт, земля 

– речовина); приядерні: земля як жива істота (земля – божество, земля – 

тварина, земля – людина, земля – жінка, земля – мати); земля як сакральна 

сфера (земля – першостихія, земля – святиня, земля – опора, земля – місце 

останнього притулку, земля – світ недосконалості) і навіть периферійні: 

земля як час або життя (земля – плин часу, земля – добробут) [199, с. 77-78]. 

Ці семантичні сфери становлять необмежене концептуальне поле, елементи 

якого беруть участь у творенні більшості метафоричних конструкцій.  

Ще один авторський мотив використання означених елементів саме 

українськими поетами пов’язаний із їхнім переважно сільським походженням 

або із сільськогосподарськими пріоритетами української культури загалом. 

Елементи концепту «поле / степ» зіставляються з почуттями ліричного героя 

(інтенціями автора), пов’язаними з його дитинством, батьками, домівкою 

(концепти «хата», «село», «поле», «сад» тощо). Надалі життя його пов’язане з 

урбаністичними елементами (міськими), однак ті постійно зіставляються з 

природними (сільськими), і це зіставлення виявляє життєдайність останніх і 

мертвість перших. І хоча міські ознаки є динамічними, а сільські – більшою 

мірою статичними, однак у дихотомійних опозиціях «село – місто», 

«природне – урбаністичне» і навіть «життя – смерть» та «мир – війна», де 

перші за порядком компоненти пов’язані та є однозначно позитивними, а 
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другі (також пов’язані між собою) – негативними. Тобто загалом світ 

природи в усіх свої елементах і сферах позитивно конотований, що 

традиційно й виявляється в поетичній мові.  

Корелятивність означених вище концептів цікавить сучасних 

українських дослідників. Н. Бондар концепт «село» безпосередньо пов’язує зі 

степом та відповідними елементами флори й фауни, відносячи до останньої 

етнокультурно марковані номени віл, кінь, півень, жайвір, зозуля, лелека, 

сокіл тощо [28, с. 163]. А. Приходько, відзначаючи нерозривну єдність 

концепту з етнічним сприйняття світу («енергетичний ореол, що перекидає 

місток між мовою і національним світосприйняттям»), до кола базових 

українських етнічних концептів відносить «хату», «тополю», «калину», 

«сало» – елементи системи етнічних цінностей народу [169, с. 49, 215]. 

Селянська ментальність українського народу, за словами Г. Онофрійчук, 

вміщує «фауносимволи на позначення свійських тварин» [146, с. 57], 

натомість Ю. Письменна зауважує, що сільська культура входить до 

загальної національної разом із міською, а селяни нерозривно пов’язані з 

міщанами та інтелігенцією [163, с. 225].  

К. Красовська етнокультурні концепти трактує як словесні образи, що 

стали «надбанням української національної культури» [111, с. 121], хату 

Ю. Лебеденко відносить до язичницьких елементів, називаючи її 

«обереговим місцем [116, с. 19], а Л. Миколаєнко зазначає, що концепт 

«степ» експлікує давню історію України [138, с. 128].  

З вищенаведеного можна зробити деякі висновки. Відповідно до 

твердження, що поезія як явище з’явилася від бажання описати саме 

природу, елементи останньої стимулюють творчі процеси споглядання, 

міркування, аналізування, оцінювання довколишнього середовища, зокрема 

ландшафтного та тваринного, небесного та водного, зумовлюючи взагалі 

виникнення авторських інтенцій.  

Реалізація елементів концептосфери ПРИРОДА в поетичному 

мовомисленні автора нерозривно пов’язана з його етнічним сприйняття світу, 
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а індивідуальна МКС містить як ландшафтні образи, так і образи живої 

природи – флористичні й зоологічні, що входять до етнічної МКС. Саме тому 

у світоглядному полі поета традиційно відзначаються теми історичного буття 

народу, рідної землі, захисту її від негативного впливу техногенної 

цивілізації. У наступних підрозділах варто простежити ці кореляції в 

поетичній творчості, що є об’єктом нашого дослідження. 

Елементи світу (природи) безпосередньо пов’язані з філософськими та 

астральними площинами – саме через антропоморфне їх виявлення, коли 

людські характеристики, зокрема почуття, виявлені в часових або космічних 

вимірах. Тому оживлюються й елементи відповідної макрокатегорії 

«космос», що зіставляються із суто повсякденними, «приземленими» 

етнічними атрибутами – кавунами, рибою тощо.  

У просторовому вимірі обсяг індивідуально-художньої концептосфери 

певного українського поета конкретизується елементами концептів «село», 

«річка», «степ / ліс» – базовими ландшафтними об’єктами, що пов’язані з 

малою батьківщиною. За словами Л. Лисиченко, вираження просторових 

відношень може відбуватися не лише через відповідні дієслова, але й через 

назви явищ та об’єктів природи – рослин, тварин, кольорів, звуків тощо [119, 

с. 58]. Отже, елементи концептосфери ПРИРОДА – явища (концепти «вітер», 

«сніг», «роса», «гроза»), рослини (концепти «дерева», «квіти»), тварини 

(свійські та дикі), риби, комахи, а також архетипний концепт «хата» – 

складають неосяжне поле для творення авторських метафор і епітетів, що 

можуть зі свого боку розширити сферу індивідуально-художньої 

концептосфери українського поета.  

У подальших підрозділах розглянемо особливості створення такого 

концептуального комплексу на прикладі мовотворчості поетів 

П. Перебийноса та А. Кичинського, зокрема визначимо їхні тематичні й 

мотивні пріоритети в аспекті формування художньої картини світу.  
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1.3. Мовотворчість П. Перебийноса як індивідуально-художня 

концептосфера  

 

Петро Перебийніс – український митець, якого можна назвати «поетом 

двох століть», оскільки не лише фізично його творчість охоплює останню 

третину ХХ – початок ХХІ століття, а й ментально – з усіма художніми 

традиціями та символами цих періодів. В. Базилевський зазначив, що «його 

творче дозрівання потребувало часу. Перебийносів рух у поезії – по 

висхідній. Він од природи чоловік серйозний… ця серйозність – серйозність 

селянина, який знає, що ніщо йому задарма не дається, що до всього треба 

докласти труду й за все треба заплатити» [4, с. 564].  

Уже з дитинства поет нерозривно пов’язаний із природою. В 

автобіографії від 1997 року П. Перебийніс метафорично описує свій зв’язок 

із рідною землею: «приріс думками і серцем» до своєї землі, «відкрив 

непомітну, незнану на планеті» цю землю читачам; його матері напророчила 

циганка, що буде син «робити книжки» [173, с. 52]. Мати була першою його 

вчителькою, оскільки, як згадує сам поет, «змалку зачарувала мене і піснями, 

і казками, і віршованими примовками, і просто своєю запашною поліською 

говіркою». Перші почуті метафори були саме від матері, а шкільна вчителька 

«коли подавала поезію, то не просто подавала, а співала!» [173, с. 52]. 

Першою прочитаною книгою був «Кобзар», який поет зберігає все життя, 

наслідуючи його не лише за стилем, але й за духом. Як і Шевченко, мав 

талант до малювання.  

Під час навчання в сільськогосподарському технікумі, де свого часу 

навчалися С. Руданський і М. Коцюбинський, талант поета й художника 

виявився в написанні стіннівок. Так вимальовувався майбутній редакційний 

фах. 1956 року його поезію було надруковано в обласній газеті. Далі – армія, 

навчання у Львівському університеті, робота в районній газеті на Вінниччині, 

в обласній молодіжній газеті в Тернополі та на посаді завідувача сектору 



50 

 

преси ЦК комсомолу. До речі, роботу в партійних органах П. Перебийніс 

образно називав «кріпацтвом», оскільки понад усе любив саме творче життя, 

зокрема й редакторську роботу. Саме тому радісно сприйняв перехід до 

видавництва «Дніпро», а згодом – до «Літературної України». У часи 

перебудови стає редактором журналу «Київ», де працює подальші 15 років, а 

після того – з 2004 року знову керує «Літературною Україною». Має звання 

заслуженого діяча мистецтв і журналіста України.  

Поетичні досягнення – лауреат Національної премії України імені 

Тараса Шевченка, Всеукраїнської літературної премії імені Михайла 

Коцюбинського, премії імені Миколи Островського, премії імені Володимира 

Кобилянського, премії імені Анатолія Бортняка та два десятки поетичних 

книжок, що охоплюють його творчість – від збірки «Червоний акорд» 1971 

року до «Цивілізація дерев» 2011 року, від традиційних тем радянської поезії 

(історія рідного народу, минула війна, ядерна загроза) до перебудовчих і 

власне українських (екологія, пацифістика тощо). Поет прагне відвертої 

розмови з читачем, виявляючи «зростання зору душі» [202, с.26], уживаючи 

сповідальні й філософські категорії, підносячи доброту як головний концепт 

людського існування загалом і поетового зокрема.  

Попри означені тематичні площини, пріоритет П. Перебийніс надає 

опису рідної природи з використанням відповідно маркованих апелятивів (це 

видно вже з назв поезій – напр., «Цвіт бузини», «Медівники», «Сад матерії», 

«Ой співає соловейко!», «Міф предковічного лісу»). Є в нього й дуже 

оригінальні об’єкти опису. Так, у поезії «Пора цвітіння тютюну» автор 

метафорично описує природний цикл розвитку цієї рослини – від виростання 

до висихання: «Та п’ють росу круті судини, // жене тютюн стебло своє // і 

все, що квітам не судилось, // крихкому листю віддає. // Теплом струмує 

днина літня, // і грає в листі нікотин. // І поступово, непомітно // всиха 

тютюн од гіркоти» [155, с. 25] (виділені фітоелементи в складі 

метафоричних конструкцій зіставляються з антропоелементами через 

дієслівні форми п’ють, не судилось, жене, віддає). У другій строфі авторські 
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метафоричні конструкції «грає в листі нікотин» та «всиха тютюн од 

гіркоти» поєднують ніби два контенти – формальний / фізичний (визрівання, 

усихання, згірклість) та змістовий / продуктивний (отримання товарного 

тютюну).  

Про метафоричну майстерність П. Перебийноса В. Рубан зазначає, що 

той досяг творчої вершини в пейзажному описі з використанням невживаних 

раніше метафор, у чому виявляється його справжній професіоналізм [173, 

с. 51]. Поет часто зіставляє елементи рослинного та водного світів: «Глухо 

хлюпають імлою // зелен-хвилі листяні. // Може, справді наді мною // давнє 

море? // Я на дні…» [155, с. 81] (поряд із виділеною метафорою це 

зіставлення конкретизується іменниками море та на дні).  

У поета з’являються й трансцедентальні мотиви. Так, у поезії 

«Божественний стандарт» автор описує ландшафтне розташування 

славетного монастиря, зіставляючи його із живою істотою (через виділені 

периферійні елементи когніотипу «людина»): «Над скелями задумався 

похмуро // святий Новоафонський монастир. // Віконцями з напруженим 

прижмуром // на море позира, мов на пустир» [155, с. 79]. Він, звичайно, 

відзначається ознаками вищості – формальними (над скелями; на море 

позира) та змістовими (святий).  

На межі 90-х років у поезії з’являються нові теми, які хвилюють і 

П. Перебийноса. Наприклад, тема голодомору надто актуальна – і не лише як 

поминальне історичне явище, а й як проблема духовного розділу 

українського суспільства на тих, хто вважає ці події усвідомленим 

геноцидом, і тих, хто вважає це стихійною подією, не пов’язаною зі 

ставленням верховної влади до українців. Автор у поезії «1946-й. Посуха» 

будує метафоричні конструкції на жовтому кольорі (можна провести 

аналогію із «Жовтим князем» В. Барки), який найкраще передає його 

особисте сприйняття спеки на пшеничному полі, що в тих умовах 

асоціюється із жахом: «Жовта спека. // Жовто в очах. // Вертаю зі степу. // 

Жах!…». Ніби бачиться прозоре літнє небо, де «на обрії хмарка», і ця хмарка 
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дає сподівання на можливий дощ: «Мама … молиться дощу» [159, с. 57]. 

Образ матері в такому контексті виявляє поетову чутливість і, відповідно, 

створює контраст між невмолимим негативом (тимчасові негаразди) і 

родинним позитивом (вічні чесноти).  

П. Перебийніс, як поет своєї епохи, починає вживати окремі слова, що 

стали на той час активновживаними. Наприкінці 80-х спливло слово геноцид 

– щодо історичних подій у Нагорному Карабаху, на Кіпрі, Криму, і зрештою 

в Україні (щодо голодомору). У митця ця лексема може набувати й 

трагікомічного відтінку: у поезії «Соняшниковий геноцид» [159, с. 102] 

описуються стосунки людей і соняшників у процесі збирання врожаю з цієї 

рослини. Це виявляється в словосполученнях з ключовими негативними 

лексемами: «починається різня», «летять на землю неповинні голови», 

«стоячи вмирає соняшниковий народ», «захмелілі від зеленої крові ножі не 

знають пощади». При цьому ознака моторошний (соняшниковий геноцид) 

набуває візуальності: автор ніби малює панораму після тієї «різні»: «у 

веселому небі // прямо і незрушно // стирчать // безголові зелені штурпаки», 

де наявна семантична антитеза – «веселе небо» / «стирчать безголові 

штурпаки». В окремих ознаках «соняшникового народу» автор виявляє 

периферійні ознаки когніотипу «людина»: це відповідні означення в 

сполуках гордовиті соняхи, непокірний соняшниковий народ і теза коріння 

не вмирає, що наявні в поетових характеристиках інших природних об’єктів 

– дерев, Дніпра, зеленого росточка під асфальтом. Загалом це ознака 

невмирущості етносу як частки природи та Всесвіту.  

Активне вживання слова екологія було зумовлене спочатку потребою 

захисту природи, а пізніше – і духовної сфери людини. У поезії «Екологічний 

етюд» сливовий сад від роботи сусідньої техніки із зеленого став бурим, між 

деревами постали наїжачені нетрі залізні, димарі поміж стовбурів. Однак 

ще «грона слив мерехтять загадково, мов осінні зірки голубі», хоча й уже 

«димлять, догоряють», і фінальна фраза автора «та не дуже чомусь довіряю 

// прохолодному цьому димку» сприймається як недовіра до сучасної 
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цивілізації та її сумнівних здобутків [159, с. 103]. Деякі мовні сполуки 

семантично репрезентують нещадність сучасного технологічного світу через 

зіставлення духовних і технологічних елементів: «Атоми крові. – Атоми 

стронцію», «Плями на сонці – Плями на совісті». Однак при тому життя на 

Землі продовжується («колиска ще гойдається»), і у Всесвіті «Земля ще 

крутиться», а поетові за все це болить («я – в кожній грудочці») [159, с. 104]. 

Тобто в цьому контексті зіставляються як мінорні, так і мажорні ознаки.  

Недарма про поезію Перебийноса Д. Павличко зазначає, що це «сповідь 

мученика, якого терзає усвідомлення втрати свого найдорожчого, зрадженого 

словечка» [147, с. 10]. Тобто характеризується вона насамперед щирістю й 

чутливістю, особливо коли стосується рідної землі, отчого краю та духовних 

колізій сучасної цивілізації. Дослідники  стверджують, що поет є таким 

митцем, який «пам’яттю своєю опирався на глибину історії народу, його 

духовність і незнищенну совість» [202, с. 12].  

Поряд із новими словами в українську мову ввійшли й окремі сленгові 

одиниці, які поет уживає як маніфестанти сучасності. Наприклад, у 

фрагменті «Б’ють по своїх, бо душить жаба» [162, с. 411] виділене 

загальновідоме словосполучення ідіоматично позначає почуття заздрості, 

яким П. Перебийніс характеризує критикованих ним осіб, що б’ють по своїх 

(ще один фразеологізм на позначення негативних відносин між людьми). 

Активновживаним у 90-ті роки став і прикметник рокований («неминучий, 

невідворотний, фатальний» [193, с. 874]). У поета: «Роковані душі // в 

лабетах біди» [162, с. 448] (тобто біда для них – невідворотна).  

На сучасному етапі творчого шляху П. Перебийніс виявляє як нові 

форми (наприклад, більшою мірою поезії подаються без формальної назви), 

так і нові контенти (наприклад, антиколоніальні), що свідчить про його 

самозростання його особистості. У поезії «Ой шукала раю…» (2011 рік) 

йдеться про журавлину зграю, яка шукала кращого життя, але «зустріла 

двоголового орла», і тому в нещасної зграї вже «ні двора, ні кола…», бо «не 

буває раю // під крилом орла» [162, с. 454]. Виділене словосполучення 
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позначає символ влади Російської імперії (двоголовий орел – її герб, що вже 

самою своєю сутністю вказує на імперський характер тієї держави), а 

журавлина зграя – то українці.  

Далі поет уже позначає сутність сучасної людини, яка продовжує той 

образ підлеглого життя: «Ниций рабе // метушні і суєти! // Ось твій рай! // І 

чудесам // тут повіриш недаремно. // Бо у лісі ти не сам. // Біля тебе – ці 

дерева» [162, с. 460]. Сутність того сучасного рабства виявляється у 

виділеному словосполученні, а як вихід із нього маніфестується справжній 

рай – природа (ліс, дерева). Недарма й назва цієї збірки – «Цивілізація дерев» 

(цивілізація – це «рівень суспільного розвитку і матеріальної культури, 

досягнутий певною суспільно-економічною формацією» [37, с. 1582]). 

Зрештою символіку сучасної нам епохи поет визначає у фрагменті «Зірки 

там і хрест. // І трохи // блакиті… Портрет // епохи» [162, с. 469], де 

виділені відомі опозиційні політичні символи, які репрезентують дві 

протилежні орієнтації українського народу, мають мінорну характеристику, 

однак поряд визначаємо й мажорну, маніфестовану словосполученням трохи 

блакиті, що позначає мирну природу та, припускаємо, європейську 

перспективу.  

У сучасних поезіях П. Перебийніс оглядається на своє минуле, 

підсумовує життя. За словами М. Слабошпицького, у поета «увиразнюється 

мотив підсумків. <…> Це підсумки зрілості…» [185, с. 571]. Саме тому 

активно провадиться тематика захисту світу, протистояння людини та 

природи, урбаністики та сільської культури. Характеристика міста має 

обов’язковий елемент – бетон (або асфальт), що в цьому контексті виявляє 

сему негацій: «Чую крізь бетони // гомони столиць» [162, с. 442] (виділена 

ознака ніби створює певну завісу, перепону для сприйняття людини – 

ліричного героя). Ця характеристика доповнюється негативно конотованими 

урбаністичними ознаками з периферійної сфери концепту «місто» в 

словосполученнях «нуртує місто», «у зіницях вікон», «на велетах 

багатоповерхових». Як здобутки цивілізації визначаємо інші аналоігічні 
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ознаки: «блакитно фосфорують кінескопи», «пороша вимережує антени», 

«нуртує місто океаном вікон» [154, с. 276].  

Загалом опозиції «село – місто» та пов’язані  з нею «природа – 

людина», «мир – війна» ми виділяємо як одні з домінантних у тематичній 

площині ідіостилю П. Перебийноса. У поета елементи сільської природи 

додають наочності наративу: «За селом риплять тополі, // степ видніє 

звідсіля», «Згасли соняхи сторогі, // серпень гречку змолотив» (більшість 

виділених дієслів характеризуються семантикою динамічності). У 

темпоральному аспекті так позначаються межі «осінь – зима», коли вже 

згасли соняхи та серпень гречку змолотив, а також ще віночків осінь гожа з 

наречених не зніма, а зимові характеристики автор асоціює з ядерною 

загрозою: «І не віриться, що може бути атомна зима» [159, с. 106].  

Поезії, присвячені актуальним проблемам людства, характеризуються 

загалом мінорною семантикою, що, за словами Д. Павличка, властива 

ідіостилю П. Перебийноса: «панує печальне взаєморозуміння між усіма 

речами і всіма духовними екзистенціями. Філософія цього взаєморозуміння 

каже: все дійсне є сумним» [147, с. 9]. Таким може бути сум за закінченим 

літом і побоювання прийдешнього осіннього холоду, виражені в 

опозиційному протистоянні «літо – осінь»: «Минуло літо. // (Холодно у 

світі). // Війнула осінь. // (Порожньо у серці)». Якщо виділені сполуки 

позначають календарний часовий перехід, то сполуки з лексемами стану 

холодно та порожньо є семантично негативними. Художньо-семантичне 

наповнення поезії складає спостереження за уявним метеликом, який 

виявився зрештою листочком: «в осінньо-фіолетовому небі блимав жовтий 

вогничок-метелик», що «зігрівав мої зіниці», «світився над осінньою 

душею», «самотньо кружеляв у високості» [159, с. 108]. Поряд із порівняно 

нейтральними за семантикою виділеними дієсловами, помічаємо тут 

колористичну ознаку неба, репрезентовану приядерним елементом концепту 

«колір» – осінньо-фіолетове, що є одним із улюблених кольорів поета.  
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Мінорність, пов’язана з часовою площиною, більш конкретизується, 

суб’єктивуючись на зрізі віку ліричного героя, коли не лише традиційні 

елементи зими, снігу, грудня стають ознакою похилого віку автора, але й 

узагалі будь-які темпоральні, що відзначаються невідворотною плинністю. У 

фрагменті «Летять мої червневі дні, // в зіницях тануть сумовито, // немов 

нагадують мені, // як треба ними дорожити» [159, с. 37] виділена дієслівна 

послідовність, пов’язана з цим часовим процесом, а коментар треба ними 

дорожити конкретизує авторські почуття плинності часу (віку). Якщо в 

попередньому прикладі використано переважно периферійні елементи 

концепту «час», то у фрагменті «Вік минає, очі у завії» [159, с. 82] 

виокремлюємо часовий елемент, а також метафору «очі у завії», конотовану 

мінорним ставленням до власного віку.  

Як було зазначено вище, П. Перебийніс має й талант художника, тобто 

ландшафтний опис через призму сприйняття пейзажиста маніфестований 

виразними візуальними елементами. Це особливо виявляється в таких 

фрагментах: «Сніжний вечір. Біла тиша. // Сині сутінки галяв. // І 

довершеність готична // срібнокутого гілля» [162, с. 475] (ознаки 

візуальності – виділені прикметники, переважно колористичні); «Висока 

готика тополі. // Тонке мереживо гілля» [162, с. 477] (ознаки візуальності – 

метафоричні означальні словосполучення, що маніфестують архітектурні 

елементи); «Хрестами перетнулися орбіти та річки. // Небесне око 

хмуриться і дивиться на хрест» [162, с. 484] (ознака візуальності – виділена 

метафорична конструкція, інша – домислена автором через віртуальний 

елемент небесне око). При цьому колористичні елементи можуть 

маніфестувати поєднання контрастних приядерних одиниць концепту 

«колір»: «Синя вирва, нитка золота» [162, с. 457].  

Таку «картинність» ландшафтного опису поет навіть конкретизує 

відповідними іменниками: «Картина осені готова. // Жаріє охра. Фіолетом 

// цвіте прозора акварель» [154, с. 219]. Виділені терміни зображального 

мистецтва динамізуються периферійними елементами концепту «рослини» 
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(фіолетом цвіте). Цей колір відзначаємо в поезії «Картопля цвіте 

фіолетово…», де автор змальовує невеличкі картинки – зображення на 

маминому вишиванні, забарвлені в казковий фіолетовий колір, оскільки саме 

такими нитками мама вишиває: «цілується джмелик із мальвою», 

«гойдається сонце на соняху». Ці метафори відтворюють ще й певний 

казковий ефект, оскільки «мама землю одягає у святешну вишиванку з 

фіолетовою маніжкою» (виділена метафора свідчить про духовне значення 

матері. Ще: «картопля цвіте фіолетово між мамою та Україною») [159, 

с. 96].  

Такий опис цікавий своїм колористичним спрямуванням, коли автор не 

робить жодного розрізнення в кольорах, ніби перебуваючи уві сні. В іншій 

поезії «Рожевий страх» він конструює світ уже в рожевому кольорі: «рожеве 

море конюшини», «полинна сіль припорошила рожеві дні» [159, с. 101]. 

Загалом таке акцентування на колористичних елементах у складі 

метафоричних конструкцій створює експресію ландшафтного опису.  

Щодо метафор П. Перебийноса наведемо вислів Д. Павличка, що той 

«володіє власним і надзвичайно сильним метафоричним мисленням» [147, 

с. 5]. Наприклад, у строфі «Коли серпанок вереснів // і спотикався на підкові, 

// ішов степами Словосій // у вишиванці волошковій» [154, с. 135] виділені 

дієслова становлять основу метафоричних конструкцій, які разом з образною 

ознакою, маніфестованою епітетним словосполученням у вишиванці 

волошковій формують ірреальний опис певного часового періоду, 

конкретизованого дієсловом вереснів.  

У поезії «Таємниця води», де описано колишнє водне джерело, автор 

часто використовує метафоричні конструкції як контрастові показники 

опозиції «живе – мертве». Наприклад: «У джерелищах мочарних // 

струменіли чисті соки. // А тепер, мов яничари, // будяки стоять високі» 

[154, с. 156]. Маніфестант «мертвого» компонента (друге з виділених 

словосполучень) у цьому разі набуває глибшої семантики, аніж просто 
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фізичний показник наявності будяків, – і саме через порівняння з яничарами, 

що негативно конотоване (як ознака «мертвості»).  

Живі ознаки поет традиційно виявляє не лише в метафоричному 

зіставленні з орнітоморфними елементами – периферійними одиницями 

концепту «птахи» («А душа курличе у самотині» [162, с. 456], де означений 

пташиний звук зіставляється з мінорним станом душі – у самотині), але й 

флористичними – одиницями концепту «дерева» (цьому навіть присвячено 

збірку «Цивілізація дерев»). Дубок у нього зрештою набуває ознак вічного 

життя: «і став вічним // дубок маленький, три листки» [152, с. 37] (окрім 

виділеної метафоричної ознаки, у цьому фрагменті наявна виразна літота, 

репрезентована зменшеною формою іменника, відповідним узгодженим 

означенням і відокремленим неузгодженим).  

Також уособлює поет і рідну хату, що асоціюється з матір’ю: «Тільки 

біла наша хата // дивиться на шлях» [162, с. 462] (обов’язкова ознака 

концепту «хата» – білий колір і просторова пов’язаність зі шляхом); «Її коси 

тремтячий ніж» [152, с. 57] (обов’язкова антропоморфна ознака матері – 

коса, що або асоціюється з «сивим» кольором, або виявляє інші фізичні 

ознаки – наприклад, тремтіння). Концепт «хата» сполучається з 

конкретними антропоморфними рисами – елементами когніотипу «людина»: 

«Сталевим громом вік ракетний // стрясає хату білолицю» [155, с. 9] 

(прикметник у виділеному словосполученні в українському фольклорі 

традиційно позначає дівчину, однак хата в цьому контексті має ширшу 

семантику – концептуальну – аж до позначення всього рідного краю й навіть 

світу, що відчуває загрозу воєнної катастрофи). Відзначаємо також часову 

маркованість поетичного фрагменту через іменник вік.  

У межах метафоричних конструкцій і поряд із ними слід відзначити й 

епітети П. Перебийноса – як стерті, так і авторські, що загалом формують 

візуальність опису. Наприклад, у поезії «Діти вчаться плавати» [152, с. 33] 

зазначимо висловлення «…Тільки на пісочку золотому // хвиля норовиста не 

страшна», де поєднується сполука зі стертим епітетом (пісочок золотий) та 
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сполука з авторським (хвиля норовиста), що акцентує саме на останній, 

підвищуючи таким чином безстрашність хлопчаків.  

Ще одна риса ідіостилю П. Перебийноса – зіставлення образних 

площин «Земля – Космос», що своїми елементами перетинаються в складі 

метафоричних конструкцій. Це відзначив і Д. Павличко через вислів «погляд 

з вічності» [147, с. 9]. Причому такі зіставлення виявляють часом дуже 

оригінальні паралелі – наприклад, «кавуни – Космос»: «Моститься сонечко 

на сон // десь там, за кавунами. // І марить сонний патисон // далекими 

вогнями», де виділена сполука позначає не лише межі горизонту, але й 

астральне значення поля, на якому й інші рослини віртуально пов’язані з 

Космосом (патисон марить далекими вогнями). І навпаки – рослинний 

елемент стає в поета частиною Космосу: «пливе окраєць кавуна // в 

рожевому тумані» [162, с. 427] (у виділеній метафорі зіставляється місяць зі 

скибкою-окрайцем кавуна).  

Тема Космосу виявляється через використання поетом елементів 

однойменного макроконцепту – астронімів й астроморфних одиниць. У поезії 

«Подільський зорешлях» [162, с. 443] уже в назві зіставлено космічний 

простір із земним, а в подальшому тексті фіксуються космічні елементи: «За 

туманами густими // край планети багрянів». У поезії «Шлях на вершину» 

[155, с. 75] астрономічні елементи зіставляються із зоологічними через 

«посередництво» ландшафтних елементів: «Немов розгнуздані булані, // 

переганяючи вітри, // стрибали хмари табунами // на груди гордої гори». 

Виділене словосполучення передає основне метафоричне зіставлення, що 

доповнюється іншими контекстуальними зооморфами розгнуздані булані, 

переганяючи, елементом макроконцепту «природні стихії» вітри із 

залученням ландшафтної (просторової) метафори на груди гори.  

Традиційним елементом макроконцепту «космос» є концепт «зірка», 

що взагалі найбільш частотний у світовій поезії всіх часів. У П. Перебийноса 

зірка уособлена через суб’єктивні чинники – зокрема через особисте 

звертання до неї ліричного героя за допомогою займенника 2-ї особи однини: 
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«Де ти, зірко згасла, озовися? // З безвісті хоч привидом сяйни // крізь 

небесні хащі прямовисні // усміхнись печально з далини» [155, с. 74]. 

Ознаками оживлення об’єкта, крім виділених дієслів, є також прислівник 

печально, що виконує функцію обставини способу дії. У подальшому 

фрагменті «Де ти, згасла зірко моя, де ти? // У сліпої ночі на краю, // на 

хисткому березі планети // я лицем до всесвіту стою» поет віртуально 

дорівнюється до зірки не лише духовно (через присвійний займенник моя), 

але й просторово (виділене словосполучення). Наявні тут і мінорні елементи, 

якими автор характеризує сучасний світ (згасла зірко моя, у сліпої ночі на 

краю, на хисткому березі планети).  

Ядерні елементи всесвіт і космос у поета більшою мірою залучені в 

мінорному контексті: «А над Землею // всесвіт // буревіє // лихим вогнем 

космічних катастроф. // І розрива планету // аритмія // пророкуванням 

атомних голгоф» [155, с. 73]. Відзначаються негативною семантикою тут не 

лише виділені лексеми, але й ознаки найбільшої міри негативу в 

словосполученнях космічні катастрофи та атомні голгофи (за словником, 

катастрофа – «знищення, загибель, руйнація», Голгофа – «місце страти, 

мук» [37, с. 529, 249]), а також негативна ознака «аритмія пророкуванням 

катастроф», де виділений іменник позначає загрозу від інформаційних 

спалахів песимістичних настроїв у тогочасному суспільстві.  

Вище вже зазначалося про зіставлення автором космічних тіл з 

окремими одиницями концепту «поле». У поезії «Ми ходили з татом на 

баштан» автор асоціює баштан із незнайомою галактикою, де «розкотилися 

жовто-зелені глобуси кавунів», де «кружеляла земля», «кружеляли кавуни», 

і ті кавуни «могли б розлетітися в космосі, // якби не були прив’язані до 

землі // пересохлими пуповинами. // І кружеляли кавуни // з теплою 

планетою, // як тимчасові її супутники» [162, с. 68]. Виділені ядерні й 

периферійні елементи концепту «космос» складають метафоричні 

конструкції з лексемою кавуни, однак наявна й тема прив’язаності до землі 

(якби не були прив’язані до землі).  
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Означена тема нерозривного зв’язку ліричного героя (автора) із землею 

– одна з найголовніших у П. Перебийноса, що проходить через тематичні 

опозиції «космос – земля», «місто – село», «урбаністичне – природне», 

маніфестуючи концепти «Батьківщина», «поле / степ».  

Так у межах концепту «село», що найчастотніше репрезентований 

однойменною ядерною одиницею, визначається приядерна одиниця хата 

(оселя), яка й сама по собі має концептуальне значення, об’єднуючи у своїй 

приядерній зоні елементи ґанок, двері, вікно тощо. Периферійні одиниці 

концепту «село» – город, сад, луг, вигін тощо – паралельно входять до складу 

концепту «поле / степ», а вулиця – до складу концепту «простір». З іншого 

боку, концепт «село» крім свого формального значення «населений пункт» 

має й етнічне і духовне значення, що ідентифікує його саме з українською 

МКС, через що робить його позитивно маркованим. У цьому вимірі село 

пов’язане з природою, а тому входить як нерозривний компонент до 

концептосфери ПРИРОДА.  

Натомість у межах концепту «місто», що передбачає переважно 

негативні ознаки – замкненість, мертвість, нещадність тощо, поет часом 

знаходить паростки живого, що пробивається до сонця – як символ 

обов’язкового відродження. У поезії «Родючий асфальт» уже сама назва 

вказує на сутність подальшого контенту: асфальт постає як засіб умертвіння 

природи: він «розрівнює зелені байраки», «розтоптує червоні суниці», 

«засліплює наївні ромашки», «по насінню, корінню, пагінню прокочується 

вогнем і металом», тобто через виділені дієслова має семантику нещадності 

(«і пройшлися нещадним котком») [162, с. 94].  

Поет називає результат такого асфальтування «могильною плитою» 

(вище ми зазначали про аналогічну семантику бетону), яку проломлює 

сміливий зухвалий росточок, що «не помер під пресом гарячим» і 

«розростається далі і далі відчайдушний, чіпкий подорожник». У такий 

спосіб постає опозиційна послідовність й інших дієслів – позитивних, і від 

цих дій відбувається метаморфоза із самим асфальтом – «вулканічний окріп 



62 

 

смоли» стає іншим – «Набухає, тріщить від коріння, // зеленіє родючий 

асфальт» [162, с. 94]. Зрозуміло, що означення родючий у метафоричній 

конструкції репрезентує нереальне явище, однак відбиває прагнення рослин 

до життя.  

У поезії «Зелена музика» автор також зачіпає означену тематику, 

описуючи «музику лісу», яку він відчуває в хащах, де «живе трава 

стожильна», де «лиш коники-гульвіси переплигують стежини», де 

«напинає липа крону-парасолю», де «мелодія сунична» та «радіолу пня 

торкає гострим дзьобиком синичка». Такі позитивні атрибути лісу поет 

зіставляє із негативними міськими – «тут каміння не гуркоче», «люте слово 

не вбиває», «усі свої гіркоти втішне серце забуває». Ознаку втішне 

сприймаємо як «втішене», оскільки «ліс проміння пересіяв» «на добро і на 

здоров’я» [162, с. 95], тобто відбулася знову таки метаморфоза, відображена 

в дієслові через префікс пере- зі значенням «перетворення, зміни» ще від 

індоєвропейської мовної спільноти [62, с. 338-339].  

П. Перебийніс і сам констатує творчий пріоритет на користь концептів 

«село», «поле / степ» у поетичних рядках «Ніяк не можу примирити // 

чорнозем // з асфальтом» [159, с. 47]. Тобто він не вважає це протистояння 

антагоністичним і намагається поєднати опозиційні елементи, однак це не 

виходить (показник категоричності – сполука ніяк не можу). Зрештою він 

зараховує до обох площин: «Я – засвічена частинка // всіх поєднаних світів» 

[162, с. 132].  

Що ж до концепту «поле / степ», який є також пріоритетною одиницею 

концептосфери ПРИРОДА в контексті власне української МКС, то його 

ядерні (поле, степ), приядерні (наприклад, луг, вигін) елементи паралельно 

належать у статусі приядерних і до концепту «простір», периферійні 

(наприклад, ґрунт) – до концепту «земля» у тому ж статусі, а трава – до 

концепту «рослини» як приядерна одиниця.  

Не так частотністю, як виразністю в поета відзначається й тема 

кохання. В. Базилевський слушно зазначає: «Інтим у Перебийноса 
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піднесений і просвітлений. У ньому наявний культ жінки» [4, с. 566]. У поезії 

«Єдиній» автор висловлює почуття кохання через антитезні сполуки «грім у 

лютому» та «сніг у травні»: «І лютневим громом загриміло, // і травневим 

снігом зацвіло. // Я погладив ніжно і несміло // молоде, сполохане крило» 

[162, с. 82]. Зіставлення дівчини з пташкою через орнітоморфну периферійну 

одиницю крило конкретизується словосполученням чорнява ластівка. Такі 

почуття, пов’язані з коханням, виявляються й у конструкціях, де до 

зіставлення плину життя через одиниці концепту «час» на позначення 

періодів року, що традиційно асоціюються з людським віком, додаються й 

антропоморфні елементи – ознаки дівочості, що при тому зіставляються з 

бджолиними. Тобто відбувається багатошарове метафоричне зіставлення: 

«Завесніла, зазиміла, // карим вогником зійшла. // Карим сміхом задзвеніла, // 

мов на квіточці бджола» [162, с. 84], де такі дієслова позначають закінчені 

вікові проміжки, а епітет карий – ознаку жінки (ще далі – «карий сміх 

завереснів»). Далі постає вже традиційне порівняння жінки з птахом – через 

метафори «забриніло біле пір’я» та «сіла паморозь на крила» з часовим 

елементом – ознакою похилого віку («біле – паморозь»), а ще далі – знову з 

бджілкою в тому ж часовому вимірі: «Біла бджілка. // Пізній мед» [162, с. 84] 

з відповідними часовими одиницями біла, пізній. 

Тема любові до України є однією з провідних у поета. Недарма він 

виголошує: «Одна любов у мене – Україна // моя земля-слов’янка у саду» [162, 

с. 28], а також устами В. Сосюри: «Як же Україну не любити, // як без неї 

дихати мені?!» [162, с. 12], хоча той у поезії «Сосюра пише «Третю Роту» 

згадує рідний Донбас: «Тут моє коріння. // Терикони – кратери доби». 

П. Перебийніс недарма акцентує увагу  саме на регіональній приналежності 

родового коріння (терикони – як головна ознака шахтарського краю) – 

значення малої батьківщини в його творчості стоїть вище за все інше.  

У переліку поетичних образів у межах концептосфери ПРИРОДА 

можемо відзначити традиційні для української поезії фітоніми, які 

вживаються у фольклорному контексті та відповідних синтаксичних формах. 
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У П. Перебийноса це, зокрема, форма звертання («Ой гірка моя калино!», 

«Ти, ясене грізний»), метафорична конструкція («Хитнулася тополя, 

застогнала // і глухо впала, обламавши крила»), назва поезії («Як тополю 

корчували», «Тополині сніги», «Ясен на межі», «Дубок»).  

Одним із найбільш частотних у митця є концепт «дерево», що 

маніфестує широку палітру смислів. Наприклад, уособлення дерева як 

животворного начала ґрунтується на давніх анімістичних віруваннях, коли 

рослину наділяли живою душею. Поет зіставляє дерева й душі в мінорному 

контексті: «Зарубали дерево. // Загубили душу» [162, с. 461] (через 

семантичну послідовність дієслів зарубали – загубили). В іншому випадку 

душа рослини переходить у скрипку (інструмент зроблений із дерева): 

«Скрипка грає і не знає, // горя дерева німого. // Скрипка грає, душу має. // 

Душу дерева і Бога» [162, с. 474]. У цих метафорах серед виділених 

елементів відзначаємо ще й зіставлення дерева й Бога, тобто частинки 

природи й самої Природи. З людиною ж більш конкретно автор зіставляє 

дерево через ознаки хвороби: «Осипається цвіт // із похилених віт. // 

Занедужало дерево дуже…» [154, с. 265], що репрезентовані відповідними 

за негативною семантикою словами осипається та похилені.  

Таким чином, у межах улюбленого поетом концепту «дерева» 

визначаються приядерні елементи – тополя, дуб, ясен, верба з 

периферійними одиницями коріння, гілка, листочок тощо, які  поєднанні з 

численними антропоморфами можуть набувати меліоративної або 

пейоративної семантики, реалізуючи авторські інтенції.  

Концепт «вода» репрезентує водний ландшафт, для зображення якого 

поет використовує приядерні одиниці вода, джерело, криниця, ріка, 

струмочки, ручай, притоки, океан, а також гідроніми Дніпро, Мурашка, 

Дністер, Славута, Південний Буг, Дунай та ін. З концептуального боку, вода 

– це первісна матерія, основа світобудови, символ розвитку й поглинання, це 

один з образів, «які мають світову літературну традицію і лише в словесному 
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вираженні одержують національну конкретизацію та індивідуально-

авторську інтерпретацію» [201, c. 142].  

У межах цієї категорії вирізняється образ Дніпра, що має для українців 

концептуальне значення, і П. Перебийніс порівнює його з батьком, дорогою, 

молодістю, і навіть піснею А. Малишка. Крім того, у межах певного 

мікроконтексу поет уподібнює Дніпро до джерела, братів і народу: «Пульсує, 

пружно б’є з долоні предка // тоненьке непомітне джерело. // Це мій Дніпро 

<…> Пульсує джерело, мов серце брата. // Ми всі брати по крові, по Дніпру 

<…> Дніпро з морями теплими говорить, // як мій народ з народами Землі» 

[150, с. 345]. Тобто поет простежує історичний родинний зв’язок між собою 

та Дніпром (через виділені ознаки суб’єктивації), відзначаючи позитивні, 

життєдайні функції головної річки України (через словосполучення пружно 

б’є, пульсує джерело, з морями говорить).  

Відзначаємо й символічний творчий шлях митця від маленької річки 

Мурашка до великого Дніпра. П. Перебийніс знайомить читача з річкою 

свого дитинства в передмові до збірки «Дар Вітчизни»: «Моя земля – це 

рівнинно-горбиста смужка Подільського плато, що простяглась над 

вузенькою, як перецвіла материнська коса, річечкою Мурашкою» [202, с. 5]. 

На відміну від цього, звеличування Дніпра як символу України 

кореспондується з художньо-семантичною сферою «вода – символ», що 

передбачає залучення лексем, які маніфестують національні символи 

України: «вітає Дніпро вас калиновим словом Тараса!», «Бандуристе, 

сизокрилий мій козаче, // окропи свої зіниці у Дніпрі! // За тобою кобзарі 

стоять незрячі, // пильно дивляться суворі кобзарі», «Зове кобзарів 

струноброва // бандура за сивим Дніпром» [150, с. 187, 189, 340]. 

Як похідні форми використовуються прикметники дніпрова, 

дніпровода: «Б’є дніпрова течія // карим сяйвом у зіниці. // Карий сонях 

кружляє в хороводі. // Українонько моя дніпровода» [150, с. 319]; «Обіймаю я 

поле і дніпрову небовись» [162, с. 62]; «Веселка над водами світу звисає, // 

розгойдує хвилі дніпрові»; «Україно! Пісня наша лине // на дніпровій хвилі 
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громовій»; «Дивиться Київ на себе у води дніпрові»; «Блискавицею душа її 

правдива / вибухає на дніпровій широті [150, с. 17, 191, 187, 188]; «У причали 

берега старого // дзвінко б’є дніпрова течія» [153, с. 15].  

У межах макроконцепту «космос / всесвіт» частотною одиницею є 

хмари, що частіше уособлюються в метафоричному зіставленні з 

антропологічними елементами (наприклад, у фрагменті «А хмари владно, 

гордовито // сідлали зламані хребти, // вже не лякали їх ні вітер, // ані 

зрадливість висоти» [155, с. 76] такими є виділені мовні одиниці) або 

зоологічними (у фрагменті «Гуртом // на жадану вершину – // навальні, // 

здиблені, // прудкі – // повзли вони, // об скелі сині // боки здираючи пругкі» 

хмари у виділених ознаках зіставляються з кіньми, хоча дієслово повзли 

вказує на метафоричну ознаку саме хмар).  

Приядерна одиниця концепту «природні явища / стихії» сніг також 

набуває в поета статусу концепту, оскільки поряд із позначенням природних 

опадів («снігом стежка заросла») уживається як часова / вікова ознака 

(«пада сніг на білі голови» – асоціація до сивого волосся), як засіб забуття 

минулого (падає «на попіл спогаду, все минуще заміта»), а також і як ознака 

ядерної загрози («усе присипав», «усе живе і мертве поховав») [162, с. 45, 

40]. Звертаємо увагу на те, що лише в першому фрагменті іменник сніг не є 

головним членом речення, а в інших – у мінорних контекстах – він виконує 

роль підмета, що підкреслює ознаку його всесильності.  

Однак попри таку, здавалося б, всесильність снігу / зими, часто вони 

отримують у поета контраверсію у вигляді прийдешньої весни. Наприклад, у 

строфі «Віє, стогне вереда, // крутить веретено. // А з прогалин вигляда // 

молоде, зелене» [162, с. 479] виділені ознаки лютування зими в часовій 

постпозиції протиставляються ознакам пробудження весни – субстантивам 

молоде, зелене, що традиційно асоціюються з початком життя. В іншому 

фрагменті («Зима мурує, // весна руйнує. // Дзвенять розгойдані бурульки, // і 

кришиться скляна корона. // Кар-кар! – покашлює ворона. // Кап-кап! – 

відлічує секунди // будильник талої води» [162, с. 481]), окрім виділених 
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традиційних метафоричних зіставлень, відзначаємо речення «відлічує секунди 

будильник талої води» з часовою семантикою на позначення приходу весни, 

а також протиставлення «зима мурує – весна руйнує», яке містить подвійну 

антитезу: позитивна ознака творення мурує тут стає негативною, а 

деструктивна ознака руйнує стає позитивною. 

Концепт «сонце» отримує в поета статус «високої світлості» [162, с. 29], 

що нерозривно поєднує як фізичні ознаки (високе його розташування, сутність як 

джерела світла), так і метафоричні (перенесення архаїчного соціального стану 

особи («світлість») на космічний об’єкт. Тобто ці характеристики є 

взаємозалежними. У фрагменті «за межами його безмежних володінь – такі 

ж зірки, такі ж світи, галактики, і що немає їм усім, до речі, кінця і краю» 

[162, с. 30] виділяємо й інші ознаки цього статусу – властиві йому як центру 

Сонячної системи, що включає незліченні зірки, незвідані світи й галактики.  

Україну П. Перебийніс конкретизує в елементах концепту «степ» –

ядерного степу сивого, що зберігає пам’ять про історію рідного народу – в 

скромному горбику й загостреному кургані, у могилах предків. Але ця 

пам’ять властива лише чутливому серцю, тобто справжньому патріоту, який 

мусить дослухатися голосу України: «Чую голос недалеко: // – Ти могил не 

обмини, не обмани!» [162, с. 49]. Саме така повторюваність дієслів у формі 

наказового способу створює ефект настанови від «Батьківщини» як 

духовного концепту.  

Поетична мова митця відзначається й такою характерною для 

української поезії рисою, як фольклорність. У поета вона безпосередньо 

виявляється в пісенних ознаках. Так, у фрагменті «Ой співає соловейко, // 

заливається! // Ой кує ж та зозуленька // за левадою!» [155, с. 98] формами, 

властивими народній пісні, є окличні конструкції, а також орнітоніми 

соловейко та зозуленька, що репрезентують українську фольклорну традицію.  

З фольклорністю також пов’язана така ознака ідіостилю поета, як 

казковий опис. Таких фрагментів у поезіях багато – як ситуативних, так і 

конструктивних – у межах творів, спеціально присвячених казковій ситуації. 
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Наприклад, метафорична конструкція «ялинка сухо чапає // 

примороженими лапами // через поле до села» [162, с. 45] маніфестує 

ірреальну (казкову) ситуацію, базовану на зовнішньому зіставленні розлогої 

ялинки з певним звіром у контексті уявного її руху. У поезії «Казки 

Новоафонської печери» сполучаються метафоричні елементи казкового 

опису («у дивнім сяйві», «скелі сургучеві риплять», «у синій загадковій 

глибині», «зловісно сяють ікла сталактитів», «регочуть хижі пащі 

кам’яні», «зеленим оком древнього циклопа // внизу підземне озеро скипа») 

та трансцедентального («з небес печери», «крізь вічну ніч», «печерні хащі 

галактичні» і сам об’єкт опису – Новоафонська печера, що розташована в 

центрі православ’я) [155, с. 77].  

Вище ми вже зазначали про творчі паралелі П. Перебийноса з 

Т. Шевченком, що стосуються візуальності поетичного опису через призму 

художницького сприйняття. До цього слід додати й деякі змістові й 

формальні тотожності. Поезія «О речники лукавої хвали!», де автор 

звертається до псевдопатріотів України, які «Україну закляли, защебетали, 

забалакали і кинули, заплакану, під ноги...» аналогізується з Шевченковими 

рядками «Ви розбійники неситі, голодні ворони!» з поезії «Холодний яр». У 

П. Перебийноса – «П’яні солов’ї! // Не Україну, а свої // неситі вола, свій 

цебер // ви любите» [162, с. 22]. При цьому словосполучення «п’яні солов’ї», 

«проспівали Україну», «мідногруді солов’ї» містять лексеми, що маркують 

творчих людей, зокрема авторський епітет мідногруді позначає осіб, які 

прагнуть нагород. На той час висміювання образу «мідногрудого» 

державного діяча (Л. Брежнєва) було надто актуальним. Тому поет 

переносить таку сатиричну атаку на аналогічних творчих людей.  

Серед тематичних площин поезій П. Перебийноса виділяємо тему 

оживлення природи, що пов’язана з опозиціями «людина – природа», «місто 

– село», «смерть – життя» тощо – як оптимістичний (мажорний) результат 

означених протистоянь. Ця тема містить усі улюблені поетом елементи 

концептосфери ПРИРОДА – не лише рослинного світу, але й тваринного, 
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зокрема орнітоморфи. У поезії «Телеграф весни» пробудження природи 

викликає «перекличку синиць голосних», коли «перестукує птахові птах 

позивні телеграфу весни», і вже «луна телеграми пташині несе» та «зозуля 

пророчить літа». Виділені одиниці беруть участь у створенні метафоричних 

конструкцій, однак не лише вони репрезентують відродження світу – це й 

традиційні атрибути ранньої весни («З неба сіється дощик рясний. // 

Дзвонить криця. Зерно пророста») [162, с. 91], і бджола, яка несе віру в 

пробудження природи.  

Ще один шлях «від негативу до позитиву» – це політ душі в космічній 

далині з обов’язковим поверненням додому із поєднанням елементів 

макроконцепту «космос / всесвіт» і концептів «поле» та «село». У творі 

«Метаморфоза» [162, с. 39] описано означений вище шлях: «Мене ніколи не 

лякала // захмарна сиза крутизна. // Химерним контуром лекала // струмила 

траса неземна» (космічні елементи метафорично вказують на вибір 

ризикованого творчого життя); «Зірниці зморено сотали // сріблясту ниточку 

небес. // Кудись летів я між світами // і розчинявся там увесь» (ці дієслівні 

форми семантично позначають легкість такого творчого процесу, коли 

митець віддає йому всього себе); «Летів і впав на рідне поле, // що не забуло 

ще мене, // упав на роси прохололі, // на зріле жито запашне» (виділено 

ознаки повернення додому – на рідне поле, також відзначаємо повторення 

дієслова упав, що маніфестує остаточне повернення); «А в житі дихала 

стежина, // і я просив її: «Прости!» // На подорожнику стожильнім // в 

росині сяяли світи» (зазначимо речення – основу всього контенту поезії, що 

позначає не просто ситуативний зв’язок неба з полем, а взагалі їхню 

концептуальну нерозривність). 

Підсумувати варто словами дослідників творчості П. Перебийноса – він 

«успішно подолав усі бар’єри становлення, прийшов у літературу впевнено й 

назавжди із колом своїх тем і проблем, із своїм оригінальним стилем і 

неповторним поетичним голосом», зі «сміливими спробами проникнути у 

глибокі шари живої і національної культури, відштовхуючись від життєвого 
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досвіду свого покоління», поет не тільки майстер пера, а й «пристрасний 

історик свого народу, виразник його дум і прагнень» [202, с. 29].  

 

 

1.4. Індивідуально-художня парадигма мовного світу 

А. Кичинського  

 

Анатолій Іванович Кичинський в одному з інтерв’ю сказав про свою 

творчу роботу: «Це заняття зоветься життям» [92, с. 9]. Можемо 

перефразувати, зважаючи на його життя, що, навпаки, воно все присвячено 

творчості – як поетичній, так і художницькій.  

Народився він 4 квітня 1950 року в селі Преображенці Чаплинського 

району на Херсонщині, і називає це село «столицею мого серця, незмінним 

об’єктом моїх думок», оскільки саме батьківське коло й довколишнє 

середовище зумовили вміння образно мислити, чутливо сприймати цей світ. 

Тобто це джерело формування його МКС. Л. Гриценко наводить слова поета, 

що «саме із цих почуттів народжується поезія, саме із такими почуттями з-

під мого пензля з’являються картини» [52, с. 1]. Закінчив Чаплинську 

десятирічку, де опублікував першого свого вірша, та вступив на 

філологічний факультет Херсонського педагогічного інституту, служив в 

армії, після чого працював у Бюро пропаганди художньої літератури Спілки 

письменників України. Тобто свідоме життя його було безпосередньо 

пов’язане з літературною діяльністю.  

Уже за першу збірку «Вулиця закоханих дерев» (1976 р.) поет отримав 

премію Херсонського обкому комсомолу. Наступного року став членом 

Спілки письменників України, у 1979-1981 роках навчається на Вищих 

літературних курсах при Літінституті в Москві, куди добирали небагатьох 

авторів з усієї країни й де він познайомився з багатьма творчими колегами з 

різних республік. 1983 року за збірку «Землі зелена кров» його відзначено 

премією ім. Павла Усенка. Від усієї країни представляв Україну в Болгарії 
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1986 року, у Німеччині 1988 року. Став першим лауреатом премії Бориса 

Нечерди 2000 року, 2006 року – першим на Херсонщині лауреатом премії 

ім. Т.Г. Шевченка. Регулярно бере участь у різноманітних поетичних 

фестивалях.  

На нашу думку, його варто назвати «поетом двох століть», оскільки, за 

словами О. Поліщук, він ще в 70-ті роки увійшов до української літератури 

«містким, повнокровним образним словом», подарувавши читачеві «власний 

зачудований, одивнений погляд на казковий та незвичайний щоденний, 

буденно-небуденний світ» [164, с. 4], а з початку 2000-х років, за висловом 

О. Шевченко, «поет не стоїть осторонь політичних подій, реагує на них» 

[218, с. 24]. У збірці «Бджола на піску» (2003 р.) описано тогочасний безлад у 

пострадянській країні та виявлено тривогу за майбутнє. 

Окремим творчим феноменом митця можна назвати зв’язок поезій із  

зображувальним мистецтвом, чим А. Кичинський займається фахово, 

працюючи в художній майстерні (малює переважно пейзажі, зображує 

рослинність, безмежність степів і неосяжність моря. Відомі картини – 

«Осінні мотиви», «Сонце ховається», «Ось і весна» та ін.). За словами 

Л. Гриценко, він «пише й малює, ніби дихає». Відомий херсонський 

художник В. Чуприна додає, що в поетичних творах А. Кичинського наявна 

«словесна колористика», мовна «гра світла і тіні», «композиційна 

довершеність зображуваного», тому «поетична творчість сприймається як 

щось надзвичайно живописне» [216, с. 277].  

Про індивідуальний стиль митця зазначає літературознавець 

Я. Голобородько: у ньому «схрестилися різні поетичні й художні культури, 

уподобання, школи», він виявляє синтез «фольклорного й модернового 

начал», «малюнків з натури», «філософських й інтимних мотивів» [47, с. 58], 

тобто це повна палітра МКС українського «поета двох століть».  

Дослідник поетичної творчості А. Кичинського та його біограф 

Л. Талалай як одну з найбільш характерних рис митця визначив візуальність 

його текстів, аргументувавши це тим, що поет є професійним художником. 
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Літературознавець зазначив, що «зримий малюнок, точно й тонко 

відтворений настрій, відчуття чогось такого, що не вдається осягти розумом. 

Це блискучий приклад мислення віршем, а не з допомогою вірша. А які 

точні, свіжі рими! <…>. Вони не лише скріплюють поетичну строфу, а й 

обрамлюють намальований автором пейзаж. І зверніть увагу на останній 

рядок, коротший за попередні. Насправді ж він не коротший, не обірваний, 

він дописаний не словом, а димом від вогнища» [206, с. 379]. Із цього 

відзначаємо, що навіть непрозорі натяки й асоціації поета містять не власне 

колористику (як репрезентант візуальності), а своєрідну динамічну 

візуальність, що характеризується семантичною активністю (експресивністю) 

та репрезентує таким чином означену вище поетично-художницьку 

бінарність.  

Можна навести паралель із Т. Шевченком, який також сполучав у собі 

таланти художника й поета. Л. Генералюк здійснила комплексне 

компаративістичне дослідження творчості Т. Шевченка – як поета і як 

художника – у міжвидових кореляціях з виявленням саме його 

аудіовізуального мистецького світу, зазначивши: «Шевченкова поезія 

читається через призму його бачення як художника, тобто інтерполює 

професійний стиль мислення у літературний творчий процес»» [43, с. 24]. До 

того ж у повісті «Художник» митець сам створює певною мірою 

автобіографічний образ, який репрезентує іпостась художника.  

Тобто кореляцію елементів творчих іпостасей художника й поета 

вбачаємо в трьох площинах:  

1. Опис процесу власного малювання із залученням термінології цього 

виду мистецтва. 

У поезії-спогаді про дитинство А. Кичинський згадує свою першу 

художницьку роботу – акварель: «що я лише згадати можу // свою дитячу 

акварель: // як зараз бачу хату отчу, // яку підняти в небо хоче // старий 

скрипучий журавель» [88, с. 4]. У цьому фрагменті наявна метафорична 

конструкція «журавель хоче підняти в небо отчу хату», де відбувається 
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однойменне зіставлення орнітологічного символу журавля, що взагалі може 

щось підняти в небо, та етнографічного (різновид криниці), що за своєю 

формою схожий на будівельний кран, який виконує функцію піднімання. 

Тобто, який журавель із них – реципієнт, а який – донор цієї метафори, 

визначити неможливо, а тому, за вже наведеним визначенням  «концепт 

творить метафору, а метафора – концепт», одиниця «журавель» може бути 

визначена як концепт.  

Як професійний художник, А. Кичинський уводить у поезію 

безпосередні елементи зображувального мистецтва. У строфі «Не акварель в 

тіснім полоні рами – // вода на волі грала кольорами! // В ній розчинялись 

гори й небеса» [88, с. 34] він розкриває ефект акварелі – її водяний характер, 

що передає авторські колористичні відчуття (грала кольорами) та специфіку 

змалювання об’єктів природи (розчинялись гори й небеса).  

Елементи зображувального мистецтва вживаються ним і як загальне 

термінологічне позначення. Наприклад, у строфі «Осінь. Вересень. Вітер // 

до мистецтва звика. // Непомітно з палітер // “свіжа зелень” зника» [98, 

с. 25] іменники маніфестують саму природу, що створює картину осені, і 

малярське мистецтво. Загалом такі зіставлення формують ознаки часового 

періоду – початку осені. При цьому до ядерних елементів осінь і вересень, що 

є статичними, додається динамічне словосполучення «свіжа зелень» зника, 

де написання в лапках означає назву кольору, що використовується 

художниками, а тому становить одну цільну ознаку, а не епітетне 

словосполучення. 

2. Поетичний опис чужих картин крізь призму власного поетичного 

бачення. 

Одна з предметних новацій А. Кичинського – метафоричний опис 

картин відомих художників, які він асоціює з власними відчуттями. Кілька 

поезій присвячено творам Т. Шевченка, при цьому назви поет оформлює за 

традиціями мистецтвознавчих описів. У поезії «Тарас Шевченко 

«Автопортрет із свічкою». 1845» автор зазначає: «Намалюю себе зі свічею, // 
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поки сонця на небі нема, // поки землю і душу пітьма // непроглядністю кута 

своєю» [88, с. 31], тобто ніби пропускає через себе почуття Шевченка-

художника перед написанням автопортрету (виділено головний показник 

такої суб’єктивації). Зауважимо, що автор написав прийменник зі 

(ситуативний варіант з) відповідно до правопису української мови, а не 

автоматично продублював редакторів свого видатного колеги (там маємо 

варіант із).  

У поезії «Тарас Шевченко і діти-байгуші. Папір, сепія» А. Кичинський 

уже описує свої відчуття від змальованих Шевченком казахських дітей:       

«У дверях ситої душі // голодні, босі, напівголі – // казахські діти-байгуші – 

// дві долі крихітні і кволі» [88, с. 32]. У наведеному фрагменті відзначаємо 

дві площини – реальну (ознаки дітей – голодні, босі, напівголі) та уявну 

(ознака – дві долі крихітні і кволі). Друга площина протиставляється образу 

ситої душі – особи, біля дверей якої ті прохачі стоять.  

Поет також сприймає елементи ландшафтного живопису з картини 

невідомого художника «Козак Мамай», пропускаючи деталі цього опису 

через власне сприйняття: «Біля самого біля серця, // аж на серці – зелена 

тінь, // (не сполохати б!) кінь пасеться – молодий, аж зелений, кінь. П’є 

росу, // не за морем вистояну, – // п’є // настояну на траві. // А трава – 

золота, мов істина, // що аж золотно голові!» [88, с. 35]. Окрім слів, що 

безпосередньо реципійовані з картини, поет описує свій стан через 

словосполучення біля самого біля серця, а також наводить свою асоціацію 

трава – золота, мов істина. Останній же рядок аж золотно голові 

сприймаємо як емотивну реакцію найвищого рівня (за аналогією до 

традиційних українських аж лоскотно чи аж солодко тощо).  

А. Кичинський описує (тобто вербалізує) всесвітньо відомі картини – 

«Чорний квадрат», «Дев’ятий вал», сполучаючи професійну термінологію та 

морфологічні конструкції. Наприклад: «а з полотна // дев’ятим чорним 

валом // стихія в очі, // в серце – і тоді // ні сонця, // ані тверді під ногами! // 

А сонце, розчинившись у воді, // лиш позолоту хлюпає на рами» [90, с. 24]. 
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Словосполучення дев’ятий вал доповнене елементом концепту «колір» – 

одиницею чорний, характеризоване відповідним за семантикою іменником 

стихія та конкретизоване автором у фразі ні сонця, ані тверді під ногами.  

3. Ландшафтний поетичний опис через призму власного бачення як 

художника. 

Нерідко у творах А. Кичинського трапляються вербалізовані 

художницькі ознаки, що супроводжують ландшафтні описи. У поезії «Вікно» 

він безпосередньо вказує на процес малювання: «Художник малює вікно, // 

якого немає давно. // Пожовкле і звіяне вітром, // в пітьму відлетіло воно. // 

А світло розклалося на // ті барви, що видно з вікна» [87, с. 58]. Тут наявні й 

колористичні елементи пожовкле, барви, і навіть фахово забарвлене 

словосполучення (майже термінологічне) світло розклалося на барви. Далі в 

цій поезії згадуються й фахові терміни – пензель і полотно, однак для нас 

важливим є опис природи, що спостерігається художником із вікна: 

«Небесніє в шибці блакить. // Пір’їнка у вирій летить. // Лиш Богу відомо, 

де вічність // торкнулася пензля, де мить»; «Приблудиться до полотна // 

наївна оса мандрівна» [87, с. 58, 59]. При цьому відзначаємо зіставлення 

різнополюсних часових елементів вічність – мить (показує невизначеність 

межі між небом і землею, вічним і плинним), а також авторські метафори.  

Найбільше спільного між поезією та малярством виявляє приядерна 

зона концепту «колір», оскільки вона є головною «палітрою» художника-

поета. Тому в А. Кичинського ми сприймаємо кольори через призму 

зображальної візуальності, наприклад: «Поглядом, довгим, як сірий осінній 

дощ, // доторкнутися до останнього журавлиного клину, // після чого за 

мить осліпнути // від білого-білого зимового сонця, // аби лиш не бачити 

чорної смуги, // що тягнеться упродовж та уздовж // сірого розбитого 

асфальту, // сірих облич у сірому натовпі, // сірих провінційних буднів – // 

усієї цієї сірості, породженої // змішуванням білого і чорного кольорів» [87, 

с. 60]. Ця візуальність вербалізована за допомогою одиниць концептосфери 

ПРИРОДА, що зіставляються з елементами когніотипу «людина».  
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У цьому мікротексті ми виділили колористичні словосполучення, які 

переважно описують об’єкти природи, марковані сірим кольором, що наявні 

за межею між білим (білим зимовим сонцем) і чорним (чорною смугою). Ці 

об’єкти автор називає збірним поняттям сірість, що породжена 

«змішуванням білого і чорного кольорів», тобто вживає термінологію 

зображального мистецтва. Сірість загалом позначає комплекс провінційних 

буднів, і поет згоден на все, «аби лиш не мати нічого спільного // зі всією цією 

сірістю, сірятиною, сіризною» [87, с. 60]. Зауважимо, що ці три іменники 

попри свою спільнокореневість мають певні семантичні відмінності: на нашу 

думку, сірість – як власне одноманітність, сірятина – як духовне 

невігластво, сіризна – як довколишня безперспективність.  

Надалі в цій поезії починають домінувати погляди художника, який 

захищає навіть цей сірий колір, знаходячи в ньому позитивні ознаки, 

пов’язані з родинними спогадами й духовними цінностями: «а тому краще 

осліпнути, // аби вдруге прозріти // перед сірою грудочкою землі, // перед 

сірим горобчиком над сірою стріхою, // перед сірою татовою шинелькою, 

// перед сірою маминою фуфаєчкою» [87, с. 61]. Зауважимо при цьому, що в 

таких означальних словосполученнях лише одиниці земля та горобчик 

репрезентують власне апелятиви, які створені природою та є незмінними. 

Інші ж – стріха, шинелька та фуфаєчка – актуалізують сумні часи в 

невеселій країні, що цінні поетові лише через спогади про дитинство.  

Такі спогади описано автором і у творі «Чорні черешні», де 

заголовкове словосполучення вживається як рефрен, і вся поезія має пісенну 

ритміку: «Надламана гілка у шибку скребе. // Дорога додому позаду нарешті. 

// Таки дочекались мене і тебе // за білою хатою чорні черешні. // 

Сльозяться на вітрі шибки голубі. // І сумно порипують двері сінешні. // І 

дивляться в душу мені і тобі // за білою хатою чорні черешні. // І видно 

півсвіту у ріднім вікні». Виділяємо тут сполуки, у яких передаються відчуття 

рідної домівки – довгоочікувані, але й сумні (через дієслівні одиниці 

сльозяться, сумно порипують). Також відзначаємо гіперболу видно півсвіту 
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у ріднім вікні, що позначає пріоритетність батьківщини для людини, а також 

можливість життєвої перспективи лише за умови такої пріоритетності.  

Чорні черешні як символ батьківської домівки відповідно пов’язуються 

з часовими елементами, вербалізованими в цьому мікроконтексті 

послідовністю іменників літо – осінь: «Минатиме літо. І осінь мине. // 

Студитимуть душу морози прийдешні. // Та все ж відігріють тебе і мене // 

за білою хатою чорні черешні» [87, с. 62]. При цьому дієслова у формі 

майбутнього часу також утворюють часову послідовність, де межевими 

точками визначаємо одиниці бінарного поєднання «процес – результат» 

студитимуть – відігріють, де останнє також пов’язано з позитивним 

значенням батьківщини, що завжди відігріє душу.  

Таким чином, відповідно до індивідуальної концептосфери поета 

створення ним візуальних картин передбачає залучення приядерних 

елементів концепту «колір», зокрема білого, що вступає в опозицію з чорним. 

Результатом змішування їх у палітрі художника є сірий, яким автор і маркує 

об’єкти природи в мінорному контексті. Така «сірість» безпосередньо 

пов’язана з провінційною рутиною, одноманітністю, духовним занепадом, 

реалізуючи інтенції митця. 

Отже, візуальність поетичного опису, зокрема ландшафтного, надто 

властива А. Кичинському як професійному художникові, який пропускає 

образи спочатку через власну уяву. У поезії «Оксамитовий сезон» не лише 

колористичні елементи зумовлюють візуальне сприйняття тексту, але й інші: 

«Жовтогарячий листок // в крону зелену проник, // ніби супутник-шпигун», 

«Небо лежить на воді», «Хвиля гойдає блакить», «Берег погойдує нас» [87, 

с. 53], серед яких дієслівні словосполучення небо лежить, хвиля гойдає, 

берег погойдує у складі метафор виконують роль динамізатора й 

візуалізатора. Причому спостерігаємо навіть певні тактильні відчуття 

гойдання.  

Візуальні, аудіальні (динамічні й експресивні), а також смакові й 

тактильні аспекти поетичного опису визначаються нами як елементи 
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метафоричних конструкцій, що відзначаються динамікою та семантичною 

активністю (експресивністю). Наприклад, у строфі «Бурлять жадані води. // 

Виходить з берегів нестримна течія. // Вихлюпує весна із горла солов’я // 

солодку гіркоту гіркої насолоди» [87, с. 56] виділені словосполучення 

характеризують невблаганність приходу весни – через дієслова, що 

позначають швидкі фізичні зміни. До цього долучаються й ознаки нестримна 

та жадані, що виявляють очікуваність і бажаність весняних перетворень. 

Оксиморон солодка гіркота гіркої насолоди попри свою оригінальну 

синтаксичну форму (кількісний вимір) відзначається також протиставним 

зв’язком і між обома частинами (якісний вимір), коли кожна з них має свою 

смакову ознаку, які при тому пов’язані між собою як підмет і неузгоджене 

означення. Тобто до власне візуальності додаються й приядерні елементи 

концепту «смак».  

Таку антитезу «гірке – солодке» поет поглиблює, конкретизуючи ці 

протилежні смаки через використання одиниць макроконцепту «рослини»: «І 

де вона тепер, ота роса, яку ти // з гіркого полину, з солодкої цикути, // з 

любистку, з лободи, зі всяких інших трав // зім’ятим піджаком, як мед 

бджола, збирав?» [87, с. 57]. Тут фітонімні сполуки поєднуються в 

приядерній зоні концепту «вода», елемент якої роса міксує їх на зім’ятому 

піджаку. Зрештою до смаку меду автор додає ще смак недограного вина, що 

надає часову характеристику – позначає молодість ліричного героя: «І мед 

тобі тоді здавався ще солодшим. // І молодість лилась недограним вином» 

[87, с. 57]. Відзначаємо тут і словосполучення молодість лилась яке містить 

семантику динамічної ознаки.  

Що ж до аудіального чинника мовного опису природи, то в тій самій 

поезії читаємо: «Так солодко гуде гірка соборна мідь, // немов по дикий мед 

злетілися до вуха // бджола, оса і джміль!» [87, с. 56]. Тут елементи 

концепту «звук» характеризують його на різних рівнях: приядерний елемент 

– дієслово гуде, периферійні – іменник мідь і навіть дієслівна сполука 

злетілися до вуха, що становить метафоричний опис гудіння названих 



79 

 

автором далі комах (бджола, оса і джміль). На нашу думку, навіть окличний 

знак наприкінці фрази вказує на метафоричність описаної ситуації. Зрештою 

метафоризовані елементи концепту «комахи» дібрані поетом для звукового 

зіставлення з гудінням соборних дзвонів.  

Репрезентантами концепту «звук» також можуть бути більш конкретні 

об’єкти. Наприклад, у фразі «таких дзвінких пташок на волю випускала, // 

що ними ніч тобі співала, мов “Ла Скала”» [87, с. 57] серед виділених 

словосполучень перше позначає безпосередніх традиційних виконавців співу, 

репрезентованих ядерною одиницею концепту «птахи», друге – 

метафоричну, а третє – метонімнійну ознаку (назва всесвітньо відомого 

оперного театру). Принагідно простежуємо тут і традиційну поетичну думку, 

що пташки по-справжньому співають лише на волі.  

Зрештою та означена нами аудіально-візуально-тактильна динамічність 

опису відзначається як одна з ознак фольклорності поета, коли той «не лише 

занурюється в минуле, намагаючись заговорити “голосом скіфа” чи голосом 

Мамая, він створює ілюзію нашої наявності в тому минулому, що ми його 

спостерігаємо з теперішнього часу, опиняючись під запитальними поглядами 

наших далеких пращурів» [206, с. 377].  

У площині оригінальної мовотворчості А. Кичинського відзначаються 

поетичні експерименти, що передбачають словесну гру, оригінальність 

віршування, власне вербальні новації, зокрема й авторські фразеологічні 

узагальнення, натяки, а також комплексну ознаку пісенності. Проаналізуємо 

ці феномени.  

Словесна гра. У фрагменті «І Крим, і Рим, і Римарук, // і рима «рук» 

до слова «крук», // і творчих мук офсетний друк, // і чорний ринок ранку» [87, 

с. 6] до виділених паронімів варто додати ще й консонантну градацію 

приголосного звука р (ще в словосполученні чорний ринок ранку), що загалом 

асоціюється з відомими логопедичними каламбурами (на кшалт «Карл у 

Клари вкрав корали»). Таке казуальне римування може бути й нечастотним, 

але акцентованим саме на конкретну ознаку. Наприклад, у строфі «І слухав 
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нас, набравши в рот // води із Прип’яті, народ, // котрий, здавалося, от-от // 

знайде свою дорогу» [87, с. 6] римована пара іменників репрезентує 

відповідно непрямий додаток і підмет, що спричинило зміну порядку слів у 

реченні, де постав препозитивний присудок і постпозитивний підмет, а також 

розривання між рядками фразеологізму набравши в рот води, який 

характеризує народ як громадськи закутий, мовчазний.  

Так створюється експресія – через поетичну ритмічність, задля якої й 

відбувається інверсія. У таких випадках зміни порядку слів може й не бути: 

«Життя продовжувало йти, // як світло серед темноти» [87, с. 7] 

(виділяємо римовані одиниці). Відповідно до предмета нашого дослідження в 

цих фрагментах наявні ознаки темпоральної динаміки, вербалізовані в  

словосполученнях життя продовжувало йти та знайде свою дорогу через 

дієслівний присудок продовжувало йти та додаток дорога.  

Оригінальність віршування. Версифікаційна майстерність 

А. Кичинського полягає не лише в словесній грі, але й в оригінальному 

римуванні, що контрастує з показово простим: «Віконце в Європу мале іще. // 

На заході день догора. // За «Чорним квадратом» Малевича // ховається 

чорна діра» [87, с. 15]. При цьому просте римування догора / діра виконує й 

свою важливу роль – актуалізація експресії (значною мірою через тверду 

основу слів і ситуативну епатажність). Зі смислового боку, у цій строфі поет 

як професійний художник пропонує свою версію пояснення відомої в стилі 

авангардизму (супрематизму) картини: віконце в Європу – то чорна діра. На 

нашу думку, автор натякає на невизначену перспективу долі країни в складі 

Європи.  

У строфі «Цвіте акація над маєм, // і те цвітіння не минає» [88, с. 4] 

римування відбувається між іменником і дієсловом, які разом із 

препозитивними службовими одиницями (відповідно прийменником і 

часткою) відрізняються за кількістю складів, однак загальна кількість складів 

у кожному рядку є однаковою, а тому правила традиційної версифікації 

поетом дотримано. Поет навіть сам пише про римування, використовуючи 
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означені вище приклади: «Рим римується із Кримом, // але це не так 

важливо. // Крим і Рим пройти ще можна, // а хотілось би – весь світ» [87, 

с. 42]. У цьому разі топоніми позначають суто локальний вимір на відміну від 

загального, вираженого концептуальною сполукою весь світ. 

А. Кичинський часто використовує поетичну фігуру полісиндетон 

через повторення сполучників, відокремлюючи метафори одну від одної. У 

фрагменті «І місяця щербатий диск. // І смерть безсмертників у склянці» [98, 

с. 107] полісиндетон допомагає акцентувати увагу й на зовнішньому вигляді 

місяця (щербатий диск), і на фітоелементі кімнатного натюрморту 

(безсмертники у склянці), що становить ще й оксиморон (смерть 

безсмертників), чим виявляє неабияку майстерність версифікатора. 

Більш майстерну версифікаційну гру автора репрезентує парономазія. 

Наприклад, у поетичному фрагменті «літо в леті за літами // літо літепло 

тепло <…> // Літин в літі віття квіття // на твоєму платті квіт // скільки 

Літинів між нами // скільки літ» [91, с. 91] фіксуємо дві площини 

парономазійного зіставлення – на основі одиниць літо (в леті, за літами, 

літепло, тепло, Літин, платті) та віття (квіття, квіт, твоєму). Уважаємо, 

що лейтмотивом цієї віршованої гри став топонім Літин, якому присвячено 

поезію, а першим зіставним елементом парономазії – іменник літо. 

Варто відзначити й такий прийом, як повторення чи протиставлення 

епітетів. Наприклад, у фрагменті «Високий світ. Низенькі двері. // Широкий 

світ. Вузенькі двері. // Веселий світ. Печальні двері» [98, с. 5] не всі 

означення тут є початково епітетами, однак у цьому контрастивному 

мікроконтексті вони отримують образне забарвлення: низенькі та вузенькі 

двері не за розміром, а порівняно зі світовими масштабами (світ – загальний, 

двері хатини – узуальні). Однак епітет печальні вже характеризує сумну долю 

всієї хатини та родини, що тут мешкала кількома поколіннями.  

Авторські фразеологічні узагальнення та натяки. А. Кичинський 

створює чимало власних виразів на кшалт фразеологічних, які в певному 

мікроконтексті виконують підсилювальну роль. Наприклад, у строфі 
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«Отож-бо листя на деревах // помічаємо лиш тоді, // коли воно починає 

падати. // І що більше його лягає на землю, // то густіше у небі птахів, // 

наполоханих кольором вогню» виділений зворот репрезентує причиново-

наслідкову модель «чим – тим», при цьому підсилюючи колористичний 

опис: чим більше червоного листя падає, тим більше ця суцільна маса 

нагадує зверху вогонь і тим більше привертає увагу не лише птахів, але й 

людей. Далі акцент змінюється з колористичного на темпоральний: «А листя 

падає, падає, падає. // І що швидше одне відлітає за вітром, // то 

повільніше інше пливе за водою. // Все повільніше і повільніше» [87, с. 45]. 

Тут спостерігаємо іншу причиново-наслідкову модель – «що – то», яка 

формує динамічну опозицію «швидше – повільніше». Ще одна опозиція 

виявляє більш прихований характер: вітер (атрибут швидкоплинності) та 

вода (у цьому випадку – атрибут повільності, розміреності), причому остання 

стихія не часто отримує таку ознаку від автора, традиційно відзначаючись 

саме швидкістю. Також потрібно відзначити традиційну для поета 

візуальність, репрезентовану периферійними одиницями концепту «час» – 

дієсловом падає та прислівником повільніше. При цьому кількаразове 

повторення цих одиниць підсилює ознаку повільності описаного процесу, 

ніби затихаючи.  

Пісенність. На пісенність творів А. Кичинського звернули увагу свого 

часу композитори Є. Александров і П. Дворський (окремі його тексти стали 

відомими піснями – «Підкова на щастя», «На відстані сльози», «Літо з 

тобою» та ін.). Ця традиційна ознака української поетики властива й 

А. Кичинському, вона виявляється тематично й поетично – в експресії опису 

та внутрішніх відчуттів, а також у повторах із функцією смислової градації. 

Проте поет іде далі – не лише користується такими пісенними законами, але 

й описує пісню як явище чи навіть процес. Так, у творі «Українська пісня» 

автор акцентує на важливості такої мовної одиниці, як корінь слова: «Корені 

слів, // розгалужені в давній мелодії, // переплелися, // мов корені трав і дерев. 

// В пам’яті мови, // в чорноземі етимології // кожен корінчик – // неначе 
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оголений нерв» [87, с. 63]. Тобто поет говорить про корінь як периферійний 

елемент концепту «дерева» – у його первинному біологічному значенні 

(«частина рослини, що міститься в землі»), а не в переносному, 

застосованому в лінгвістиці («головна частина слова») [37, с. 575]. Про це 

свідчать слова розгалужені, переплелися, чорнозем, корінчик, властиві саме 

біологічній формі, а також порівняння мов корені трав і дерев, що 

безпосередньо вказує на приналежність до означеного концепту. Інакше 

кажучи, у мелодії переплелися не якісь морфеми (частини слова), а слова, які 

там традиційно закріплені. З іншого боку, у другій половині аналізованої 

строфи йдеться саме про мову, де чорнозем етимології, що можна сприймати 

як ознаку продуктивності мови, передбачає саме неосяжне поле тих мовних 

корінців. Тобто поет метафорично описує матерію пісні та мови, сполучаючи 

периферійні зони концептів «музика» та «дерева».  

Стилістичні фігури, особливості версифікації та комплекс аудіально-

візуально-тактильних динамічних ознак мовомислення А. Кичинського 

створюють експресію в описах як природних явищ, так і внутрішніх 

відчуттів із залученням одиниць когніотипу «людина» та концептосфери 

ПРИРОДА. Наприклад, це досягається за допомогою різноманітних повторів 

із функцією смислової градації: 

– повторення слова (лексична анафора): «Гойдається колиска. // 

Гойдається гойдалка. // Гойдається маятник» [98, с. 7] (синтаксична 

конструкція складається з окремих речень, які мають предикативну основу, 

що загалом створює динамічну картину за формою та часову – за смисловим 

наповненням);  

– повторення двох конструкцій у межах однієї строфи (одного 

тематичного контексту) – фонетична анафора: «І буде стежина сира. // І 

буде рукою подати // до нашого з вами села, // до білої нашої хати» [98, с. 6] 

(повторюються однакові форми – дієслово з часткою та прийменник із 

займенником);  
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– повторення різних форм одного прикметника (семантичне 

дублювання): «Малесенька // малюсінька, // манюнька, // одним одна, // 

самісінька-сама, // на яблуньці // розкрила дзьобик // брунька, // а навкруги – // 

куди не глянь – // зима» [98, с. 7] (крім виділених аналізованих форм, 

фрагмент наповнений зменшувально-пестливими формами – 

займенниковими (одним одна, самісінька-сама), іменниковими (яблунька), 

(дзьобик, брунька);  

– градація різних одиниць одного семантичного поля: «лишень 

розкрила дзьобик – // і щебече, // цвірінькає, // витьохкує, // кує» [5, с. 8] 

(дієслова на позначення співу різних пташок виокремлюються автором 

візуально – в окремих рядках).  

При цьому метафори, створені А. Кичинським, виявляють тонкі 

чутливі асоціації в зіставленні живих і неживих об’єктів – елементів 

концептосфери ПРИРОДА та когніотипу «людина»: «Постукав дощик 

нігтиком у шибку» [98, с. 59] (звук стукотіння дощу у вікно, коли скло 

голосно відбиває саму чіткість таких стуків); «в полі конюшина // вся аж 

цвіте, цілуючи коня» [98, с. 59] (метафоричне переосмислення візуального 

образу – кінь губами збирає квітки конюшини); «Нечутно // пройшовся 

містом дощ» [98, с. 103] (передання ефекту швидкого проходження дощу). 

У такому зіставленні залучено антропоморфні ознаки (дощик постукав, як 

людина; конюшина цвіте, як дівчина; дощ пройшовся, як людина), що є 

чутливими й щирими у зверненні до читача.  

З позиції читача найбільший ефект виявляється від сприйняття 

візуальних картин. Так, наприклад, у фрагменті «Сліпуча тріщина у небі 

грозовому» [98, с. 65] сприймається грозове небо, коли блискавка неначе 

прорізає його, залишаючи на мить яскраву тріщину, а в строфі «Це небо чи 

ріка? // Це хмарка а чи волок? // Це слід від літака // а чи небесний сволок?» 

[98, с. 96] – чисте небо, елементи якого зіставляється із земними – 

природними (ріка) чи породженими людиною (волок, слід від літака).  
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У ландшафтному описі візуальний та аудіальний аспекти 

сполучаються, створюючи загалом експресивну картину. Наприклад, у 

фрагменті «За містом – поле, а за полем – ліс. // Ставок. // Село. // На 

комині лелека. // Пил на шляху. // Сліди від ніг, коліс» послідовність 

виділених іменників створює статичний контекст, для чого поет і 

використовує називні речення. Далі ж долучаються до опису звукові 

елементи, маніфестовані послідовністю дієслів: «Загримить електричка за 

лісом, // і здригнеться від гуркоту ліс <…> // і вся ніч гуркотітиме, наче // 

на квадратних колесах вагон» [98, с. 103, 104]. Це загалом створює вже 

динаміку опису, і саме в другій частині визначаються метафоричні 

конструкції, серед яких є створений автором образ – на квадратних колесах 

вагон, –  що вияскравлює найвищий ступінь шуму.  

Також в описах А. Кичинського наявний і тактильний аспект, коли 

читач, крім того, що бачить і чує, ще й ніби відчуває характеристику певного 

об’єкта. Наприклад, у поезії «І все це в повітрі, густім, як бурштин…» [98, 

с. 64] автор характеризує повітря через порівняння «густе, як бурштин», 

«густе, ніби скло», ознаки «сутемне від хмар» та «що вже палахтить», і в 

цій послідовності ознак відчуваємо наростання експресії – від згущення до 

палахкотіння.  

Ландшафтний опис може мати і трансцедентальні ознаки: «Світиться 

над головою // лелечого колеса німб, // і розгортається в небо // земної 

дороги сувій» [98, с. 98]. Окрім просторового напрямку земної дороги, такою 

ознакою є зіставлення з німбом лелечого колеса, що має для поета статус 

святого, маніфестований дієслівним словосполученням світиться над 

головою, що належить до периферійної зони концепту «Бог». 

Із трансцедентальністю пов’язуємо сакральність – відповідно тему 

християнських цінностей, що характеризує творчість А. Кичинського 

пізнього періоду. Це хронологічно продовжує перелік тематичних площин 

поета, куди Л. Талалай зараховує традиційні радянські теми війни, великих 

«комсомольських» будов тощо, за допомогою яких молодий поет уникнув 
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тиску критиків-ідеологів, а також мотиви села й української природи [206, 

с. 377].  

Основний показник сакральності – ядерна одиниця Бог – наявна в 

авторських фразеологічних узагальненнях А. Кичинського на кшалт «Що 

печальніша дорога, // то сильніша віра в Бога, // без якої нам – хана» [87, 

с. 32]. У цьому фрагменті також наявний жаргонізм хана (традиційне 

значення «кінець»), який підсилює категоричність ставлення автора до віри в 

Бога, у чому відчувається суб’єктивний чинник, що ґрунтується на власному 

усвідомленні нового елемента в індивідуально-художній концептосфері 

митця.  

В іншому мікротексті поет характеризує світ як Боже творіння: «Боже 

праведний, Боже всевишній! // Із чиїх кісточок навесні // Твої сливи, черешні 

та вишні // проростуть, ніби з горла пісні? // Над чиєю німою золою // у 

Твоїм пелюстковім диму // відбринить золотою бджолою // моє сонце, що 

кане в пітьму?» [87, с. 50]. Для цього використовуються конкретні одиниці 

конфесійного стилю – традиційні сакральні формули, а також присвійний 

займенник Твій, оформлений з великої літери, що позначає такий всевишній 

статус. Як протиставлення Божій вічності А. Кичинський вживає 

займенникове словосполучення моє сонце, де астронім є елементом 

віддаленої периферії когніотипу «Я» на позначення власного життя, 

природне завершення якого позначено традиційним фразеологізмом «кане в 

пітьму», що є периферійним елементом концепту «час».  

Сакральні одиниці хрестик і дзвін А. Кичинський уводить у 

мікроконтекст метафори «сіє погляд Господній», де елементи макроконцепту 

«космос / всесвіт» сонце та хмара створюють своєрідне тло описаної 

картини: «Ранок недільний. Хрестик натільний // Дзвін великодній. // Сяє 

крізь хмару з сонцем на пару // погляд Господній» [87, с. 14]. Означальні 

словосполучення створюють тут семантичний контекст Великодня як одного 

з найбільших свят українців-християн. Також із хрестиком поет зіставляє 

ознаки приядерної одиниці концепту «птахи» жайворонок: «Хрестик 
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жайворонка // все висить і висить // на невидимій нитці» [88, с. 84] 

(візуальне зіставлення за формою з додатковою ознакою статичності – через 

словосполучення висить на нитці, де повторення дієслова позначає часову 

тривалість цього стану).  

Ще одна тематична площина творчості А. Кичинського – інтимні 

поезії, художня семантика яких зрозуміла лише автору, однак для читача 

ліричний герой – традиційно він сам або близька йому (їй) людина. При 

цьому метафоричні конструкції створюють у таких творах контекст або 

мажорний, або мінорний.  

У першому випадку спостерігаємо зіставлення складників когніотипу 

«Я», наприклад, із космічними елементами: «Тільки в темному сріблі ріки // 

темне золото тіла твойого // мерехтить, мов далекі зірки» [98, с. 67] 

(мажорна ознака маніфестована словосполученням золото тіла твойого); 

водними: «Я купавсь // в солом’яному морі золотому // я плив до тебе й, 

тонучи у ньому, // за кожну соломиночку хапавсь» [98, с. 65] (мажорна 

ознака – колористичне золоте забарвлення віртуального моря, а також 

традиційно позитивна для людей сутність купання, плавання). Хоча 

метафоричне зіставлення моря з пшеничним полем є традиційним, однак у 

поета воно стає авторським – через включення уявних дій (відчуттів) 

купатися, пливти, тонути.  

У художньому із семантикою мінорності контексті інтимні відчуття 

ліричного героя можемо подеталізувати на кілька різновидів:  

– відчуття перед розставанням із коханою, коли ще залишається 

сподівання на повернення: «Між будинками свище протяг, // та не рветься 

між ними нить. // Мов листочок, // вікно навпроти // крізь простуджену ніч 

летить» [98, с. 75] (мінорні елементи – негативно конотовані 

словосполучення свище протяг, простуджена ніч, порівняння вікна з 

листочком); 



88 

 

– відчуття під час розставання: «Іди – як дощ іде. // Як дощ – не 

озирайсь» [98, с. 70] (мінорні елементи – дієслова, негативно конотовані 

через форму наказового способу); 

– відчуття після розставання: «Більшим без неї не стане твій світ, // бо 

в ньому тобі, наче докір, услід // з-під вогника свічки чорнітиме гніт» [98, 

с. 76] (мінорні елементи – конструкції з негативно конотованими словами 

без, докір, чорнітиме, що загалом створюють настрій невдоволеності собою); 

– сумні відчуття відсамотності «В’ється хміль по тичинках дощу, // 

припадає листочком до неба» [98, с. 72] (мінорний елемент – атмосфера 

самотності – через традиційні образи дощу та листочка, що підкріплений 

дієсловом із семантикою чутливості припадає).  

Серед складників концептосфери ПРИРОДА, властивих ідіостилю 

А. Кичинського, відзначаємо ті, що найчастіше використовуються ним для 

передання власного настрою або наповнення певної поезії. Приядерна 

одиниця концепту «птахи» ворон маніфестує колористичну й часову ознаки.  

Колористична ознака. У поезії «Ворон» автор акцентує увагу на 

метафоричних зіставленнях, що ґрунтуються на колористичних елементах: 

«Злітаю. З матір’ю на пару. // Гніздо під нами кружеля. // І віддзеркалює 

рілля // і чорних нас, і чорну хмару. // Я чорним буду триста літ. // 

Я відтінятиму цей світ, // який чомусь назвали білим» [98, с. 121]. Окрім 

позначених словосполучень периферійну зону концепту «колір» 

репрезентують дієслова віддзеркалює та відтінятиму, що також позначають 

темний колір (у віддаленій периферії). Іменник білий у такому контексті є 

ніби протиставленням до візуальної картини із чорним кольором.  

Часова ознака. В аналізованій вище поезії є й елемент концепту «час», 

що позначає відому вікову характеристику ворона – трьохсотрічне життя:    

«Я чорним буду триста літ» [98, с. 121]. Далі автор використовує ядерний 

елемент концепту час у сполученні з таким же за статусом елементом 

простір: «Я ворон, отже мій політ // не так у просторі, як в часі» [98, 

с. 123]. Цю поетичну характеристику потрактовуємо як орнітоморфну щодо 
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ворона як виду – він мешканець однієї місцевості (простору), але дуже 

тривалий час (триста літ).  

Одиниці концепту «риби» використовуються А. Кичинським в описі 

власних відчуттів. У поезії «Рибний день» автор описує повсякденні колізії за 

допомогою відповідних ядерних і приядерних форм – безпосередніх 

рибонька, рибалка, клювало, фразеологізмів «піймався на гачок», «за щучим 

велінням», «мов оселедців у бочці», авторських метафор «партія карасика» 

(певно, оперна), «обставини беруть за жабра», «працюю плавниками», 

епітетного словосполучення «ця, з риб’ячою кров’ю», оказіоналізму «мов 

хек, захекався», оказіональної моделі «на хека мені ця риба!» [98, с. 110]. Ці 

зіставлення не мають глибинної мотивації – поет уживає «рибні елементи» 

задля своєрідної творчої гри. Аналогічно в поезії «Пошитий у дурні», що 

взагалі сформована виключно фразеологізмів (у кожному рядку, усього 84), 

конкретно не пов’язаних семантично, вони вставлені автором в однин 

контекст. 

Концепт «кінь» – один із найбільш улюблених поетом. Поряд із 

прямим значенням кінь може набувати колористичної семантики («Біла зірка 

на лобі // вороного коня, // що мене засліпила // серед білого дня» – через 

контраст «біле – чорне») та темпоральної («білу зірку на лобі // узбіччям 

шосе, // наче краєм безодні, // в майбутнє несе») [88, с. 63]. Відзначаємо тут 

чуттєву ознаку «несе узбіччям шосе, наче краєм безодні», що, на нашу думку, 

можна пояснити лише особистим досвідом автора як наїзника (кінь на 

швидкості ніби нахиляється в бік кювета – як у безодню).  

Приядерна одиниця концепту «хата» вікно наявна у творах 

А. Кичинського, де воно постає не лише атрибутом батьківщини чи 

батьківської хати, що марковано мінорним відчуттям, але і є духовним 

світочем-маяком (із мажорним відчуттям): «Горить мені вікно // у рідній 

стороні, // щоб я не заблукав // між вікнами чужими» [88, с. 10]. У такому 

мікроконтексті наявна й більш конкретна опозиція «позитивне – негативне» 
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через опозицію «своє – чуже», що маніфестована означальними 

словосполученнями рідна сторона – вікна чужі.  

Серед значень слова дорога помітне місце посідає й асоціація з 

просторовою площиною, зокрема історичною, що позначається поетом 

різноплановими ознаками братська та широка: «І широку дорогу цю 

братську // підіймають над плином Дніпра // і низенька могилка 

солдатська, і висока Чернеча гора» [88, с. 20] (виділяємо концептуальну 

ознаку духовного підвищення над цінностями народу – воєнною (могилка 

солдатська) та історичною (Чернеча гора). Також «дорога пам’яті» в поета 

асоціюється зі спіраллю: «Пам’ять іде. А дороги спіраль – // начебто вуж на 

трипільській посудині» [88, с. 20] (спіралевидна форма: вуж опоясує ту 

древню посудину).  

Отже, поетизована дорога у складі метафоричних конструкцій 

відзначається концептуальністю – містить і просторові ознаки, і часові. Як 

візитка творчості А. Кичинського саме й визначається «тема часу», його 

плинності та безповоротності, а також беззахисності перед ним людини. 

Проте для поета плинність часу – це «не лише втрати, печалі і жалі, це і 

самовдосконалення нашого життя, можливість побачити його на відстані. І 

річ не про новизну думки, а про те, «як вона висловлена, з яким трепетом, з 

якою інтонацією, емоцією. Емоційність поезії надає їй можливість впливати 

там, де логіка безсила. Узагальнюючи в бездоказовому, але переконливому 

образі, у якому безліч нюансів, вона випереджає наші розумові висновки і 

збагачує наше знання щодо плинності часу новими відчуттями. У поезіях 

А. Кичинського час наповнений життєвими реаліями, миттєвостями власних 

тривог і жалів, радісного піднесення і трагічного падіння» [206, с. 381].  

У темпоральній площині А. Кичинським створюються метафоричні 

конструкції з використанням ядерних лексем – однойменних репрезентантів 

відповідних концептів – час і простір, а також приядерних – наприклад, 

іменника тисячоліття: «Котиться камінь наріжний // схилами тисячоліть. 

// Начебто час зупинився <…> Начебто стиснувся простір // й каменем на 



91 

 

терези, // мовби на душу, звалився» [87, с. 3] (також як ознаки часу 

визначаємо тут дієслова зупинився, стиснувся, звалився, що виражають його 

процесуальну динаміку, а також порівняння з каменем, що в 

концептуальному вимірі традиційно позначає сталість і незмінність).  

Темпоральна динаміка репрезентована й традиційними одиницями 

вітер і шлях, що асоціюються зі швидкістю та протяжністю: «Тягнеться 

шлях несходимий // серед проклять та розп’ять <…> Вітер, прискорений 

часом, // котить сльозу по щоці» [87, с. 3] (дієслова тягнеться й котить й 

дієслівні ознаки несходимий та прискорений безпосередньо позначають таку 

динаміку). При цьому як час прискорює вітер, так і вітер прискорює час, 

тобто темпоральна парадигма ще більше розширюється. Прискорення часу 

відбувається й через метафоричне зіставлення його з дощем: «Вкраплений в 

дощ // час прошумить // з неба – в безодню» [87, с. 4] (вертикальний 

напрямок часового процесу «з неба – в безодню» відтворює процес падання 

дощу). Отже, таким чином темпоральні елементи сполучаються з елементами 

макроконцепту «природні стихії».  

Отже, в індивідуальній концептосфері А. Кичинського відзначаємо такі 

пріоритетні концепти, як «дорога», що виявляє зв’язок із концептами 

«простір» і «час» у реалізації авторських вікових інтенцій, мінорно 

маркованих; «тварини», головним репрезентантом якого є приядерна 

одиниця кінь, що метафорично зіставляється з елементами когніотипу 

«людина»; також спостерігаємо оригінальні авторські зіставлення 

різнорідних концептуальних елементів: антропоморфних і з приядерної зони 

концепту «природні явища / стихії» (наприклад, людина – дощ), «птахи» 

(наприклад, людина – ворон), приядерних одиниць концепту «птахи» та 

концепту «Бог» (наприклад, жайворонок – хрестик) тощо.  

Поетичне мовомислення А. Кичинського аналогічно до П. Перебийноса 

складається і з такого чинника, як кореляція елементів творчих іпостасей 

художника й поета (сприйняття намальованих образів через призму 

поетичного мислення і навпаки – поетичних через образотворче мислення), 
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відповідна аудіально-візуально-тактильна динамічність поетичного опису 

(візуальні, аудіальні ознаки, а також смакові й тактильні), стильове 

новаторство (зокрема версифікаційне, фразеологічне), тематичні площини 

(зокрема сакральна, інтимна, темпоральна), образи-концепти (природа, село, 

дорога, час та ін.). Ці елементи беруть участь не лише в ландшафтних описах, 

але й в оформленні філософських роздумів поета щодо пошуків сутності 

життя: «– Куди нас ці води несуть? // – До суті. // – А де вона, суть? // – На 

березі вічності» [91, с. 54]. Тобто сполучаються з одиницями когніотипу «Я».  

За словами В. Базилевського, саме в «царині мислі» (індивідуально-

художній концептосфері), а не в «крикливій одяганці» (поетичній формі) 

виявляється головна ознака «культурного поета», який традиційний і 

модерний [5, с. 7]. Авторитетний літературознавець Л. Марченко називає 

А. Кичинського класиком, оскільки в його «змістовних текстах кілька 

пластів, які відкриваються поступово» [133, с. 4]. До цього варто додати 

своєрідну рису А. Кичинського в компонуванні нових поетичних збірок, які 

формуються із залученням кращих поезій із минулих книг і таким чином 

пов’язані між собою в часовому вимірі, проводячи головні елементи його 

концептосфери та елементи індивідуальної МКС із ХХ до ХХІ століття.  

Потрібно підсумувати, що життєвий і творчий шлях обох поетів 

відзначається такими спільними рисами, як сільське походження, творча 

кореляція поетичного й художницького талантів, що зумовлює 

пріоритетність одиниць концептосфери ПРИРОДА в їхній поезії, які 

сполучаються з елементами когніотипу «Я» у складі метафоричних 

конструкцій у тематичних опозиціях «людина – природа», «село – місто», 

«поле – космос», «Я – всесвіт».  
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Висновки до розділу 1 

 

З аналізу поглядів науковців на лінгвостилістичні й лінгвокогнітивні 

проблеми мовної картини світу, її концептуалізації, зокрема й у площині 

концептосфери ПРИРОДА в поетичному мовомисленні, а також дослідивши 

особливості формування ідіостилю українських поетів П. Перебийноса та 

А. Кичинського, можна зробити деякі висновки.  

1. Картина світу (загальна, етнічна, індивідуальна тощо), сформована 

в результаті взаємодії людей з довкіллям, із вербального боку репрезентує 

мовомислення етнічної спільноти. Тому автор художнього твору як 

представник такого етносу у власному ідіостилі виявлятиме загальні 

стереотипи, зокрема й асоціації образів природного світу, що  є типовими й 

базовими для національного менталітету.  

2. Концепт міксує в собі вікові знання про певний об’єкт природи, 

виявляючи міждисциплінарний характер, цивілізаційні пріоритети, численні 

інтерпретації як інших концептів у відповідному семантичному полі, так і 

концептів, адаптованих іншими етносами. Тобто загальна етнічна 

концептосфера постає інформаційною базою, звідки знання через генетичний 

код отримує автор-літератор, створюючи метафоричні конструкції. При тому 

метафора розширює семантичні межі концептів і може сприяти виникненню 

нових, стимулюючи автора до створення власних метафор.  

3. Процес метафоризації передбачає, що певне явище чи об’єкт 

природи (його вербалізатори як реципієнтна зона) зіставляється з 

антропоморфними ознаками (вербалізатори як донорська зона), тим самим 

наближаючись до статусу живої істоти – з її зовнішніми та внутрішніми 

характеристиками. При цьому природа в описі автора не лише 

оживлюється, але й виконує роль співрозмовника.  

4. Пріоритет елементів концептосфери ПРИРОДА в мовомисленні 

поетів зумовлений особливостями їхньої етномовної картини світу. Для 

українських поетів це традиційні теми історичного буття народу, рідної 
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землі, її захисту тощо. Територіально їхній обсяг конкретизується базовими 

ландшафтними об’єктами, зокрема малої батьківщини, образний – 

природними елементами (явищами, рослинами, тваринами, комахами та ін.), 

що формують реципієнтну та донорську зони авторських метафоричних 

конструкцій. Зумовленість маніфестування поетами означених елементів 

свідчить або про своєрідне зооморфне їхнє мислення, або про фольклорну 

стилізацію, що передбачає використання елементів концептосфери 

ПРИРОДА.  

5. Основу мовомислення українських поетів становлять концепти 

«земля», «степ / поле», «село», що категоріально пов’язані між собою: «степ» 

– утілення землі, приядерний елемент концепту «земля» і водночас 

периферійний елемент концепту «село». Усі вони для поета-українця, що має 

сільське походження, є домінантними в площині його творчості, становлячи 

комплекс елементів для створення авторських метафор і епітетів.  

6. Петро Перебийніс – український поет «двох століть», творчість якого 

охоплює останню третину ХХ – початок ХХІ століття. Як у людини 

сільського походження, його МКС нерозривно пов’язана з рідною природою. 

Талант до малювання зумовив дихотомію лексичного й зображального 

підходів до ландшафтного опису, а вроджена чуттєвість – майстерність у 

творенні метафоричних конструкцій. Метафори із залученням природних 

елементів виявляють візуальні характеристики, зокрема колористичні, а 

також звукові й тактильні, що створює своєрідну комплексну рису аудіально-

візуально-тактильної динамічності.  

7. Тематичний спектр поезій П. Перебийноса включає як традиційні 

теми української поезії кінця ХХ століття (історія рідного народу, минула 

війна, ядерна загроза, екологія, боротьба за мир), так і тематику «зрілої» 

поезії, де, наприклад, елементи макроконцепту «космос» зіставляються з 

елементами концептів «степ / поле», «село» із залученням філософських 

роздумів про сутність і плинність життя, де окреслюються тематичні опозиції 

«село – місто», «природне – урбаністичне», «позитивне – негативне», «земля 
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– космос», елементи яких реалізуються в зіставленні з одиницями концептів 

«тварини», «рослини», «птахи», когніотипу «людина» в складі метафоричних 

конструкцій і епітетних словосполучень.  

8. Лексична репрезентація ідіостилю П. Перебийноса актуалізує 

наявність окремих неологізмів епохи, що стали активно вживаними. Це, 

зокрема, слова голодомор і геноцид, що в українській історії поєднані. Це й 

екологія, що поетом уживається не лише на позначення сфери захисту 

природи, але й збереження людської душі. Це також окремі сленгові одиниці, 

які вживаються як маніфестанти сучасності, зокрема характеристика 

негативних рис людини («б’ють по своїх», «душить жаба»).  

9. Однією із провідних характеристик поетичної мови П. Перебийноса 

початку ХХІ століття слід відзначити її песимістичність (мінорність), що 

зумовлена небезпекою сучасних викликів людству – і не лише об’єктивної 

природи (воєнна загроза, екологічна площина), але й суб’єктивної 

(відсталість морального розвитку людини від технологічних здобутків 

людства). Мінорність, пов’язана з часовою площиною, – більш конкретна, 

оскільки пояснюється віком автора, коли не лише традиційні елементи зима, 

сніг, грудень стають такою ознакою віку, але й узагалі будь-які образи із 

семантикою темпоральності, що відзначаються невідворотною плинністю. 

10. Анатолій Кичинський – також український поет «двох століть» у 

хронологічному й змістовому вимірах. Сільське оточення – родинне 

середовище і довкілля  – сформували його МКС, уміння образно мислити, 

чутливо сприймати світ, що виявилося в талантах художника й поета, 

зокрема в особливостях опису рідної природи та пісенності, а картини 

зображують рослинність, безмежність степів і неосяжність моря. Порівняно з 

Т. Шевченком, який також сполучав у собі художника й поета, відзначено 

міжвидову кореляцію з виявленням вербальних рис аудіовізуального світу, де 

інтерполюється стиль художницького мислення в поетичний процес.  

11. Поетичні ландшафтні описи А. Кичинського характеризуються не 

лише одиницями приядерної зони концепту «колір», що зумовлюють 
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візуальне сприйняття тексту, але й динамічними, репрезентованими 

дієслівними словосполученнями, та смаковими (наприклад, метафори з 

ентоморфними елементами бджоли й меду), звуковими (наприклад, 

вербалізація співу птахів) й тактильними (наприклад, відчуття гойдання в 

зіставленні пшениці та хвиль моря). Такі конструкції відзначаються 

динамікою та семантичною активністю (експресивністю), що також 

створюється з використанням антитезних сполук, смислової градації, 

повторів, послідовності номінативних речень, а також поетичної гри, яка 

передбачає нетрадиційну версифікацію – казуальне римування, консонантну 

градацію, полісиндетон, парономазію. 

12. До тематичних площин творчості А. Кичинського віднесено як 

ранні традиційні теми війни, великих «комсомольських» будов тощо, «вічні» 

мотиви села й української природи, світові проблеми, так і сакральні – 

відповідно до використання елементів концепту «Бог» і позначення 

християнських цінностей, що властиве пізньому періоду творчості поета. 

Також яскраво виділяється інтимна площина, у якій метафоричні описи 

відбуваються як у мажорному, так і в мінорному контекстах.  

13. Обидва аналізовані поети виявляють спільну рису творчого 

сприйняття довколишнього середовища – через вербалізацію 

аудіовізуального світу, що корелює з їхнім захоплення образотворчим 

мистецтвом, малюванням, і така двополярність асоціює їхню творчість із 

Шевченковою.  
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РОЗДІЛ 2  

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЛАНДШАФТНИХ РЕАЛІЙ  

І ЯВИЩ ПРИРОДИ В ХУДОЖНЬОМУ МОВОМИСЛЕННІ 

П. ПЕРЕБИЙНОСА ТА А. КИЧИНСЬКОГО 

 

2.1 Концепти на позначення ландшафтних реалій і явищ природи 

як інструмент упровадження художницького мовомислення в 

поетичний процес П. Перебийноса та А. Кичинського 

 

Відоме в науці поняття В. фон Гумбольдта «дух народу» передбачає, 

що всі індивідуальності, які формують націю, об’єднані між собою певною 

єдністю, мають власну систему світосприйняття, що відрізняється від іншого 

народу. Це стосується й національної мови, що маніфестує своєрідність 

відповідної нації. Єдність проживання, заняття та природні умови зміцнюють 

цю своєрідність. І саме мова має найбільший вплив на національну 

самобутність. Для нас важливо, що вчений навіть у споріднених, історично 

близьких, мовах відзначає принципові відмінності, що репрезентують 

духовну своєрідність народу [53, с. 166-167, 180], тобто його загальну 

концептосферу, відображену у відповідній МКС. 

Автори поетичних творів, які є представниками народу, виявляють 

елементи цієї загальної концептосфери, що є спільними, а також творять 

власний ідіостиль, ґрунтований на елементах індивідуальної концептосфери. 

Серед таких елементів визначаються й вербальні реалізатори концептів, що 

становлять ландшафтний опис. Тому на спільні риси поетів П. Перебийноса 

та А. Кичинського в описі ландшафту, зокрема в контексті впровадження 

художницького мовомислення в поетичний процес, коли складники 

концептосфери ПРИРОДА набувають ознак своєрідної аудіально-візуально-

тактильної динамічності, що передбачає активне використання поетами 

візуальних, аудіальних, смакових і тактильних ознак в описі ландшафту.  
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Виокремлена нами аудіально-візуальна динамічність цих двох поетів 

відзначається мистецтвознавцями та професійними художниками. У 

А. Кичинського Л. Талалай відзначає такі риси, як кінематографічний рух 

кадрів, психологічна насиченість, драматизм [206, с. 376], Л. Гриценко – що 

він «пише й малює, ніби дихає» [52, с. 1], а В. Чуприна – що у творах поета 

наявна «словесна колористика», «гра світла і тіні», «композиційна 

довершеність зображуваного», тому «поетична творчість сприймається як 

щось надзвичайно живописне» [216, с. 277]. Тобто таким чином природу 

описано крізь призму художницького сприйняття світу.  

За словами І. Бєлінської, поети зазвичай будували «пейзажну лірику на 

художніх опозиціях, на зіткненні принципово різних стихій: каменю й води, 

світла й пітьми, живого й мертвого, природи й цивілізації» [21, с. 13]. Саме 

так творяться метафоричні конструкції, зіставляючи, здавалося б, неспівмірні 

площини різних об’єктів і явищ природи. Наприклад, у П. Перебийноса в 

описах відзначаємо наявність відеоряду, що виявляється в кольоровій гамі, і 

навіть звукового, що репрезентований дієсловами із семантикою звуку.  

Часом ці дві ознаки сполучаються навіть у межах однієї поезії. 

Наприклад, у реченні «над солом’яним дахом зашумів сливопад» [154, с. 10] 

виділені слова позначають колір (відносний прикметник) і звук (дієслово). 

Проте авторський метафоричний іменник сливопад також, на нашу думку, 

позначає звук, який автор конкретизує дієсловом зашумів. У контексті опису 

ці одиниці є периферійними у складі концепту «дерево».  

Такі ознаки ми розподілили на два різновиди: динамічну та статичну.  

1. Динамічна ознака передбачає наявність дій, репрезентованих 

послідовностями відповідних дієслів. Наприклад, у строфі «Засиніло на 

росах, // на іржавій межі. // Розливається просинь // і пливуть міражі» 

[154, с. 10] позначені дієслово та дієслівне словосполучення 

характеризуються динамічністю, оскільки мають семантику колористичної 

динаміки – синіння природи. Візуальності тут також додає колористична 

ознака іржава з функцією епітета та дієслівне словосполучення пливуть 
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міражі. Це може бути й динамічна ілюстрація із життя, змальована поетом, – 

зі знайомими йому образами, метафорично описаними: «Та коли сміявся 

тато, // мама вишнею цвіла. // Усміхалась наша хата, // усміхалось 

півсела» [154, с. 12]. Послідовність дієслів сміявся – цвіла – усміхалась 

характеризується смисловим зв’язком взаємозалежності. Такий візуальний 

образ може також бути поданий від імені автора, наприклад, за допомогою 

дієслова бачу: «Там, за рівниною голою, // кров’ю світанок набряк. // Бачу: 

охоплений полум’ям // крутиться в полі вітряк» [154, с. 14]. У цій строфі 

знову спостерігаємо динамічну колористику: авторські метафори кров’ю 

світанок набряк і охоплений полум’ям вітряк передають характеристику 

червоніння – через відповідну семантику іменників кров і полум’я.  

2. Статична ознака візуальності виявляється переважно через 

номінативні конструкції, що створює ніби завмерлу картинку: «Літо. Спека. 

// Сонце в ореолі. // Косогори голі. // А там, за курганом, // розп’яттям 

дерев’яним // у небі закляк // вітряк» [154, с. 166]. Окрім послідовності 

іменників із називною функцією та дієслова закляк зі статичною семантикою, 

своєрідну завмерлість відзначаємо в авторському метафоричному порівнянні 

вітряка з розп’яттям, що характеризується вічністю, тобто статичністю. У 

таких ілюстраціях поет часто використовує авторські епітети, що оживлюють 

статичні образи. Наприклад, такі словосполучення, як бутафорні кавуни, 

сонцелобі гарбузи, негри-баклажани [154, с. 169], відзначаються й 

колористичним характером, оскільки ми знаємо ці їхні ознаки. Отже, 

візуальність формується або послідовністю відповідних дієслів, або 

колористичними ознаками. 

У творах А. Кичинського ознаки візуальності можуть виявлятися в 

комплексних картинах-описах із залученням різних концептів. У поезії 

«Надвечір» [100, с. 12] сполучаються динамічні та статичні ознаки в 

чотирьох епізодах:  

1) «Пропісоченою сонцем дорогою // зі степу завширшки в море // 

корови обережно несуть морські міни, // що ладні от-от вибухнути 
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молоком» (динаміка виявляється в реченні з авторським метафоричним 

зіставленням коров’ячого вим’я з рогатою морською міною, візуальність – в 

описі приморської дороги, у якому колористично-тактильна ознака 

морського піску актуалізована в словосполученні пропісочена сонцем);  

2) «Вода річкова парує // і стікає в пісок із мовби свинцевих весел, // і, 

мов кавунові скибки, // лежать на піску човни» (динаміка виявляється в 

реченні через дієслово-присудок стікає, хоча однорідний присудок парує є 

більш статичним; візуальними ж елементами визначаємо порівняльні 

конструкції мовби свинцеві весла та мов кавунові скибки);  

3) «Бджоли висмоктують рештки нектару // із сонячних плям на 

дірявій тіні винограду, // і трава під пташиними гніздами // прогинається в 

напрямку гнізд» (виділені словосполучення характеризуються більшою 

мірою статичністю; візуальність убачаємо в словосполученні сонячні плями 

на дірявій тіні винограду, на тлі яких видно рух бджіл);  

4) «Соняшники витягують шиї на захід, // а кручені паничі тим 

часом, // звивистими шляхами добравшись до телеантен, // намотують на 

вуса останні новини» (фітонімні елементи – соняшники та паничі – також 

виявляють більшою мірою статичну ознаку, оскільки їх рух не помітний 

людському оку; елемент візуальності бачимо лише в образі соняшників, які є 

аудіально-візуальними динамічними репрезентантами поля). Відзначимо тут 

авторську метафоричну конструкцію «намотують на вуса останні новини» 

як таку, що сполучає природні й урбаністичні елементи.  

Зазначимо, що як репрезентант концепту «поле / степ» П. Перебийніс 

активно використовує слово соняшник, уводячи його як до колористичної 

художньої площини, так і до трансцедентальної. Колористика також 

виявляється в комплексі барв – приядерних і периферійних одиниць 

концепту «колір». Наприклад, у фрагменті «Починає вже паліти // 

червонястий вишнеграй. // Є ще барви на палітрі – // ти найкращу вибирай! 

<…> Тільки сіра не годиться» [154, с. с. 46] поет уживає комплексне 

позначення барви на палітрі, авторську метафору червонястий вишнеграй, 
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контрастну сіру фарбу і навіть дієслово паліти, що динамізує зазначену 

ознаку червоного кольору. В іншому фрагменті поет описує таке уявне 

розфарбовування – через дії у другій особі однини: «Береш собі звичайний 

білий день. // Домішуєш ультрамарину неба, // зеленолистя й 

багряноцвіту. // Затим до цього спектра додається // чиясь рум’янощока 

підлість. // В очах спливають кола // і зливаються // в єдину – чорну барву 

дня» [154, с. с. 48]. Серед колористичних ознак відзначаємо авторські форми, 

зокрема сполуку ультрамарина неба, що характеризує колір чистого неба 

(ультрамарин етимологізується як «заморський», проте з актуальним 

значенням префікса ультра- «за межами», «над чимось» [64, 6, 31] можемо 

трактувати цей іменник як позначення такого собі «надкольору», що людині 

відтворити неможливо). 

Отже, будь-який опис степу (саду, городу) в П. Перебийноса 

відзначається візуальністю – містить статичні або динамічні форми, що 

реалізуються через означальні та дієслівні словосполучення з використанням 

динамічних дієслів і колористичних ознак. Наприклад, у межах однієї поезії 

відзначаємо такі метафоричні й епітетні конструкції: «парує гречка 

запашна», «червона шапка будяка царює наді мною», «зелена бабка-

вертоліт сідлає мій мізинець», «джміль кружля, сідає в теплу жменю» [154, 

с. 153]; «пахне терпко, медово космос гарячих соняхів», «сонях кланяється 

сонцю», «дмухає солодкий вітерець», «засмагле соняхове обличчя», «жовті 

глечики-квітинки», «сяє соняшник медовими чарунками» [154, с. 154]. Вони 

виявляють більш динамічну ознаку – через дієслова парує, сідлає, 

кланяється, кружля, дмухає та більш статичну – пахне, сяє; колористичні 

ознаки – червона, зелена, жовті, засмагле, смакові, нюхові й дотикові 

(тактильні) ознаки – запашна, тепла, гарячі, терпко, медово, солодкий, 

утворюючи загальну атмосферу степової літньої насиченості кольорами й 

запахами, а також динамічних рухів джмеля, бабки, вітерця і статичного 

стану соняхів, будяка, квітинок.  



102 

 

А. Кичинський у ландшафтному описі використовує не лише візуальні 

елементи, що не дивно для художника-пейзажиста, але й звукові та навіть 

смакові вербальні репрезентанти. У фрагменті «Одягає земля // золоту 

пектораль // опівнічного неба» таким елементом є означальне 

словосполучення, а дієслово одягає хоча й є динамічним, у цьому контексті 

залучене в картину статики. Аудіальний елемент репрезентовано в уривку 

«Наповнивши вуха // куванням зозулі в гаю» [88, с. 15] номінативним 

словосполученням, хоча тут же наявна і приядерна одиниця вуха, а смаковий 

– виділеними одиницями в строфі «І заходить в росу // гіркота полинова. // І 

– горенить роса. // І сивіє роса // на гіркім полині» [88, с. 15], які в комплексі 

позначають гіркоту (ядерний елемент – гіркий, приядерний – полин, 

периферійний – горенить). Останнє дієслово є спільнокореневою формою 

іменника горе, що тут постає в паралелі з аналогічно конотованим дієсловом 

сивіє. 

У межах звукового аспекту А. Кичинський часто використовує тишу 

як «дивне звучання» (порівн., злива тиші). У поезії «Дзвенить павутинка» 

автор описує означений у назві уявний звук: «Ця тиша! Це дивне звучання!.. 

// Це знову у ріднім краю // дзвенить павутинка звичайна, // якої не буде в 

раю. // Дзвенить і дзвенить павутинка про все, що, на жаль, часове…» [88, 

с. 15]. Потрійний повтор дієслова дзвенить створює й алітерацію – ефект, 

побудований на дзвінкому звуку української мови дз, що в такому контексті 

виконує функцію звуконаслідування. До цього процесу долучаються й слова 

звучання та звичайна зі звуком з.  

Подібна градація може відбуватися не лише у звуковому аспекті, але й 

у візуальному, коли на окремому кольорі автор акцентує увагу через його 

вербальний репрезентатор. Наприклад, повторюючи прикметник жовтий, 

поет досягає того рівня візуальності, коли вже й золотий у такому 

насиченому колористичному контексті сприймається реально: «По жовтому 

піску, // по жовтім шовку жовтня, // копитцем золотим ступаючи, // 

вітрець // нестиме в Нестеров // колишню назву Жовква <…> Спливатиме 
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вода // в Дніпрі і Жовтих Водах, // для спраглої душі до краплі золота <…> 

Жовтітиме пісок <…> Білітиме цей світ, // і Золоті ворота» [88, с. 15]. У 

цьому ряду відзначаємо й топонім Жовква, що за звуковим ефектом 

тотожний до виділених слів. Однак останні два рядки містять певну антитезу, 

коли змальований у жовто-золотих кольорах довколишній світ 

спрогнозований автором на «біління». Особливо акцентовано на Золотих 

воротах – славетній пам’ятці Київської Русі – через постпозицію цього 

словосполучення в мікротексті про таке біління.  

У П. Перебийноса звуковий елемент має два різновиди: формальний та 

власне звуковий (звуконаслідувальний).  

1. Формальний виявляється у приядерних і периферійних одиницях 

концепту «музика», що лише позначають звук, а не відтворюють його. 

Наприклад, у фрагменті «Ах, конику! Заграй мені // на скрипочці зеленій 

<…> Та вже струна порвалася <…>» [154, с. 164] відзначаємо дієслово на 

позначення відтворення звуків на музичному інструменті (грати – 

«виконувати що-небудь на музичному інструменті» [188, с. 159]), іменник – 

назву музичного інструмента (скрипка – звуконаслідувального походження – 

від скрип, скрипіння), іменник – назву деталі цього інструмента (струна – від 

праслов’янського «жила, тятива» [63, с. 453]). Периферійна одиниця струна 

постає тут як атрибут саме скрипки: у контексті вона може зазвучати, але 

порвалася. Частіше ж струна конкретизується через позначення її звуку: «І 

дзвенить вербова арфа березневою струною» [154, с. 289]. В аналізованому 

вище фрагменті слід звернути увагу й на образ традиційного лугового 

скрипаля – коника, який зумовлює зелений колір тієї уявної скрипки. 

Формальним показником є також сам ядерний елемент музика, що 

поетом конкретизується за допомогою епітетів: «Лине бронзова музика», 

«Літо слухає духову музику соняшникового лану» [154, с. 155]. Автор часто 

використовує в описі соняшникового поля периферійну музичну одиницю 

мідь – через колористичні асоціації. На це також вплинув потужний звуковий 

ефект духового оркестру, швидше за все – у тогочасному поховальному 
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ритуалі, що призвело до утворення авторської метафори «міддю земля 

голосить» [154, с. 155].  

Можуть бути й інші варіанти – наприклад, пов’язані з приядерною 

одиницею концепту «музика» мелодія: «А жайворон соборну мелодію веде» 

[154, с. 173]. У цьому випадку використано словосполучення вести мелодію, 

що позначає одноголосий спів (у хорі – виступ соліста). 

2. Звуконаслідувальний елемент як периферійна одиниця передбачає 

відтворення безпосереднього звуку або похідну від нього форму, з якою 

прийнято ідентифікувати певний об’єкт природи. Перший варіант 

ілюструємо таким прикладом: «І синиця: та-ті-ті…» [154, с. 212], другий – 

«Закувала серед ночі зозуля чудна» [154, с. 79], тобто морфологічно це 

виражено безпосереднім звуконаслідуванням і традиційним відповідним 

дієсловом.  

Проте такий звук характеризує не лише живі об’єкти, але й неживі. І 

якщо у фрагменті «Лиш невидимий павучок // тишу торкає за нить. // І 

дзвенить // голуба колоскова тінь: // дзіннь!…» [154, с. 149] природа звуку-

дзвону метафорично пов’язана з павучком, хоча дзвенить колоскова тінь, то 

у фрагменті «дзвонять дзвони медові» [154, с. 154] уявний звук пов’язаний із 

медоносними квітами, що позначаються відповідним за семантикою 

означенням медові. Звук же неживого предмета може бути безпосереднім і 

традиційним – наприклад, у фрагменті «і свиснула крива коса» [154, с. 164] 

свист за своєю природою передає звук коси в роботі, коли вона різко 

розсікає повітря, і тому в такому контексті є периферійною одиницею 

концепту «музика» (в іншому контексті – приядерною одиницею концепту 

«звук»).  

У фрагменті «Затріщала, мов солома, // блискавка крива. // І 

здригнулася від грому // скошена трава» [154, с. 102] поет позначає дрібний 

грім за допомогою приядерної одиниці концепту «звук», одночасно 

порівнюючи його з тріскотінням палаючої соломи (утворюючи подвійну 

метафору). Звертаємо увагу і на другу частину строфи, також пов’язану зі 
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звуком, але опосередковано – уже через реакцію трави на звук грому, 

виражену дієсловом здригнулася зі значенням переляку (як одиницею 

віддаленої периферії зазначеного вище концепту).  

А. Кичинський нерідко поєднує візуальні, аудіальні та смакові 

приядерні й периферійні одиниці в одному описі, створюючи аудіально-

візуальну динамічну ознаку. Наприклад, у фрагменті «Хмара небо вкрива. // 

Срібний місяць підкови // освітлює степ. // Мертва тиша стоїть. // Гостра 

голка іржання // прохромлює тишу» [88, с. 87] позначено візуальну ознаку, 

де залучено й відповідні дії (вкрива, освітлює), і кольори (срібний, світлий). 

Подальші ж метафоричні конструкції характеризуються аудіальною ознакою 

– у першому випадку традиційною (мертва тиша), у другому – авторською, 

що має подвійну природу: периферійний елемент концепту «звук» 

зіставляється із зооморфом іржання та його ознакою гостра голка, а далі цей 

звук протиставляється тиші – прохромлює тишу. Загальна статична 

художньо-семантична площина порушується цим «гострим» звуком – єдиним 

динамічним компонентом.  

Звуковий аспект аудіально-візуального динамічного опису в 

А. Кичинського виявляється й через алітерацію: «дінь ділінь дзілінь дзелень 

// дзінь дзелень дзень зелен день // линь луни латунь відлунь // дід і лунь іюнь і 

юнь» [97, с. 99] (у позначених одиницях аудіальна ознака маніфестована 

звукосполуками дз, дзн, дзлн, длн). Далі у фрагменті спостерігаємо власне 

парономазію (сполуки лн, длн). Аналогічно П. Перебийніс у поезії 

«Калинівські свистуни» відтворює звуки глиняних свистульок, зліплених у 

вигляді різноманітних пташок, а тому й свистить кожна по-своєму: «На 

ярмарку піпікали, // квоктали, кукурікали, // кигикали, тітінькали, // 

кували, щебетали – // ось тільки не літали // калинівські свистуни. // Бо 

глиняні ж вони» [154, с. 81]. Послідовність дієслів як периферійних одиниць 

репрезентує концепт «звук» у площині звуконаслідування.  

До звукового та візуального аспектів опису в А. Кичинського додається 

і смаковий, репрезентований одиницями віддаленої периферії концепту 
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«колір». Білий колір може асоціюватися із сіллю: «Він так змішався з сіллю 

Сиваша, // що й досі в роті солоно від нього…» [88, с. 23] (сполука в роті 

солоно тут означає уявне смакове відчуття, а топонім Сиваш доповнює 

ознаку солоності через асоційованість цього лиману з добуванням солі). Цю 

паралель «біле – сіль» поет поширює на сприйняття світу взагалі: «І стоїть, 

// як міраж, // білий світ, // де без солі // сльоза – // не сльоза, // хліб – не хліб, 

// кров – не кров, // піт – не піт» [88, с. 25] (у цій строфі акцентовано на 

об’єктах, складником яких є сіль, при цьому навіть міраж асоціюється з нею, 

оскільки візуально пов’язаний з білим кольором). 

Загальне тактильне сприйняття поетового опису ґрунтується на 

використаних ним одиницях периферійної та приядерної зон запаху, смаку, 

теплоти, прохолоди тощо із відповідними відчуттями. Наприклад, у 

поетичній картинці «Хисткий димок хитається над хатою. // Вечері дух 

доходить до воріт. // За довгий день зігрітий сонцем світ // холодною 

остуджується м’ятою» [88, с. 16] позначені одиниці передають ці відчуття, 

зокрема відчуваємо контраст між теплом і холодом, конкретизований 

зіставленням із м’ятою, що традиційно асоціюється з охолодженням і 

становить у цьому контексті периферійну одиницю концепту «холод».  

Взаємна інтеграція тактильних і візуальних ознак відбувається й у 

традиційних метафоричних конструкціях, де елементом є одиниця 

периферійної зони концепту «комахи» мед («золотий» – «солодкий»), яку 

А. Кичинський використовує не лише на позначення продукту бджолиної 

праці («густа солодка маса, яку бджоли виробляють із нектару квітів» [37, 

с. 655]), а й як донорський компонент порівняльного звороту: «Був той день 

золотим, // наче склянка травневого меду, // і тягучим, як мед, // був політ 

молодої бджоли» [88, с. 12]. Колористичний елемент золотий потребує ще й 

уточнення – порівняння з кольором меду (і саме травневого – квіткового), а 

ознака польоту бджоли тягучий – порівняння з медом за ознакою його 

фізичної щільності.  
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Отже, серед комплексу аудіально-візуальних динамічних ознак опису 

ландшафту домінантною визначаємо саме візуальну, що виявляє 

колористичний пріоритет. Наприклад, у зображенні об’єктів природи 

одиниці концепту «колір» можуть набувати динамічних рис, зокрема в 

ознаках настання певної пори року. У фрагменті «Поменшало багрянцю. // 

Побільшало блакиті. // Від заходу до сходу // пожовкла кружина» [162, 

с. 468] виділені словосполучення мають дієслівну природу й позначають 

зменшення чи збільшення певної колористичної ознаки. До позначення 

кольору (приядерна одиниця) П. Перебийніс часом додає й певну його 

характеристику (периферійну одиницю). Іменник мереживо характеризує, 

наприклад, білий колір зими: «зима мережить і малює», «тонке мереживо 

гілля». І цей білий колір може набувати й інших відтінків: «По білому – 

бузкове» [154, с. 334]. У цій поезії зима й постає як фарбувальниця – через 

відповідне дієслово малює. 

А. Кичинський із білим кольором традиційно асоціює всі елементи 

концепту «зима». У поезії «Зима» біле полотно зимового опису пролягає від 

поля через ліс і берези – до хати й жінки: «Біле поле, білий ліс, // біла тиша 

від беріз, // а в тій тиші хата біла – // ніби жінка білотіла, // біла-біла, аж 

до сліз». Далі ж ці означальні словосполучення змінюють свою колористичну 

ознаку з білої на сиву: «Сиве поле, сивий ліс, // сива тиша від беріз, // а в тій 

тиші сива хата, // а в тій хаті сива мати» [88, с. 54]. Якщо в першій 

частині головним елементом, який зумовлював таку кольорову градацію, 

була зима, то в другій – мати, а тому й назва поезії «Зима», на нашу думку, 

стосується не так цієї пори року, як материного віку. Принагідно зазначимо, 

що така назва містить, за словами Н. Баландіної, у своєму складі «слово-

стимул» [7, с. 117], що зумовлює відповідне бажання читача до інтерпретації.  

Білий колір може брати участь у творенні подвійної метафори, де друга 

семантична площина або прихована, або виявляється ідіоматично. 

Наприклад, у фрагменті «Білим віршем зими // книга року нового почнеться 

// і таким же закінчиться … // Білий вірш голови // в довгій книзі життя // 
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на останній сторінці стоятиме» [96, с. 32] метафоричні конструкції 

виявляють не лише колористичні зіставлення («біла зима» та «сива голова»), 

але й фразеологічний поетичний термін «білий вірш», що може позначати 

своєрідну вільність (як зими, так і життя). У фрагменті також відзначаємо 

часові ознаки у традиційних метафоричних конструкціях «книга року нового» 

та «довга книга життя», що становлять два часові вектори – тимчасовий і 

довготривалий.  

Цей актуалізований А. Кичинським приядерний елемент концепту 

«колір» може складати не лише образні зіставлення, але й традиційні епітетні 

та фразеологічні словосполучення: «Заболіло мені. // Забіліло мені. // В білі 

шати святкові вбираюсь. // Повертаюсь до тебе на білім коні <…> Ой, на 

білім коні серед білого дня! // В білім світі путі не питаюсь. // Серед білих 

заметів ховаю коня» [99, с. 139]. Лише остання з виділених сполук містить 

звичайну колористичну ознаку, що традиційно асоціюється із зимою, хоча 

поет тут, на нашу думку, описує ігровий художній образ «білого в білім» – 

продовження мікроконтексту «на білім коні серед білого дня» – «серед білих 

заметів ховаю [білого] коня». 

У поезії «Згадуючи Литву» провідним кольором-характеристикою є 

зелений: «Захисного кольору дерева, // захисного кольору трава. // Сонцем 

припорошена, // серпнева, // захисного кольору Литва» [99, с. 194]. Цей 

приядерний колористичний елемент, що має в Литві державний статус, 

заманіфестовано автором через традиційне словосполучення захисний колір, 

яке має термінологічно-ідіоматичну природу (міжнародний відповідник – 

«колір хакі»), а також через іменники дерева та трава, у приядерну зону яких 

входить і зелений колір. Що ж до периферійних одиниць, то у фрагменті 

«Божі персти // зліплять блакить // з кисню та водню» [99, с. 199] такими 

визначаємо виділені іменники (приядерний елемент – іменник блакить). 

Також в уривку наявний елемент концепту «Бог», репрезентований ядерною 

одиницею в складі авторської метафори «Божі персти зліплять» на 

позначення світотворчої місії Бога.  
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Одиниці концепту «колір» постають і засобом експресії в поезії 

А. Кичинського, зокрема створюючи контрастні опозиції – наприклад, білого 

й чорного. У строфі «Білий в яблуках, // почорнів той кінь, // серед білих 

хат // ронить чорну тінь» [88, с. 30] протиставляються не лише власне 

ознаки, але й навіть ознака та дія (білий – почорнів) відповідно до одного 

об’єкта опису. Інша опозиція в описі образу коня – функційна, формально 

виражена автором через тире: «Кінь трави не їсть, // кінь води не п’є – // 

кінь копитами // шлях додому б’є» [88, с. 29]. Тобто протиставляються 

ознаки відпочинку й роботи коня (копитами шлях б’є).  

Така колористична опозиція традиційно позначає контраст: «Чорні, аж 

сині, ворони // грають на білім снігу <…> // падає біла ворона // в чорний від 

пострілу сніг» [93, с. 19]. Крім виділених елементів означеної опозиції, чорну 

ознаку поглиблюють периферійні елементи – іменник ворони, що семантично 

асоціюється з таким кольором; прикметник сині, що позначає 

підсилювальний відтінок чорного; причинова одиниця від пострілу, що 

асоціюється з порохом, вогнем і підгорілістю, а білу ознаку – іменник сніг, 

що традиційно асоціюється з цим кольором. Контрастним же елементом 

(деякою мірою – антитезним) визначаємо словосполучення біла ворона, що 

відоме як фразеологізм («Той, хто виділяється серед інших» [213, с. 22]), 

однак у контексті аналізованого фрагменту поет використовує його для 

контрасту з чорним снігом, тобто відбувається подвійна антитеза (ядерний 

колористичний прикметник – іменник із семантикою протилежного кольору).  

Білий колір протиставляється в А. Кичинського і з червоним. У строфі 

«Непомітні в кривавій заграві, // наче білі тільця у крові, // білі гуси в 

неримській державі // Рим рятують в твоїй голові» [87, с. 8] виділяємо такі 

опозиційні колористичні елементи, де перший колір має безпосереднє 

(ядерне) вираження, а другий – опосередковане (приядерне), що має подвійну 

кольорову ознаку: заграва є червоною генетично, оскільки пов’язана із 

частково прикритим сонцем («відблиск яскравого світла» [37, с. 386]), а 

кривава, окрім також червоної колористичної ознаки, відзначається ще й 
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негативною семою жорстокості та войовничості. Тобто дві ознаки держави – 

кривава (червона) та неримська – позначають, певно, комуністичну, і тоді білі 

тільця позначають борців за права людини, які в тоталітарному державному 

організмі мають таку ж функцію – протистояння та руйнування тієї ідеології, 

а також рятування всього людського, що актуалізується порівнянням їх із 

гусьми, а країни – з Римом (за міфологією, гуси врятували свого часу Рим).  

Означені вище аудіально-візуальні динамічні ознаки ландшафтного 

опису можуть бути приядерними й периферійними, що створюють загальний 

комплекс сприйняття певного краєвиду. Наприклад, у триптиху «Пустеля» 

А. Кичинський використовує такі ознаки, описуючи три складники 

сприйняття цього природного феномену – пісок, спрагу та міраж, серед яких 

перший репрезентує природний матеріал («сипуча гірська порода, що 

складається з крупинок твердих мінералів»), другий – фізичне відчуття істоти 

(«велике бажання чого-небудь, прагнення до чогось»), а третій – психічне 

уявлення людини («те, що не відповідає дійсності; те, що уявляється» [37, 

с. 975, 1377, 678]).  

Зокрема, пісок (традиційний периферійний репрезентант жовтого 

кольору й тактильних відчуттів) узагалі маніфестується поетом як головна 

ознака пустелі у формах прикметника та форманта складного прикметника: 

«Тож навіть піщана буря, // послана пустелею зламати твій опір, // 

послужила тобі піскодувним пристроєм // в очищенні залізної витримки від 

іржі, // а тіла твого – від бруду» [87, с. 18]. До того ж автор асоціює ці сили 

з очищенням від негативних нашарувань (іржі, бруду). Спрага 

(периферійний репрезентант смаку), звичайно, асоціюється з водою, якої в 

пустелі дуже мало. У фрагменті «Вода розминеться з губами, // неначе 

свобода з рабами» вона зіставляється зі свободою – через протиставлення 

свободи з рабством. Й оскільки вода – бажана для всіх мешканців пустелі, то 

вона й бачиться в міражах стомленому мандрівникові: «Хвилі – круті, як 

верблюжі горби, – // хлюпають біля губ» [87, с. 19] (ознаки уявної води – 

виділені приядерні одиниці цього семантичного поля).  
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Відчуття спраги повною мірою характеризується і в однойменному 

творі «Спрага» [98, с. 100], де поет описує гін табуна коней, що уздовж та 

упродовж ріки мчить у пошуках місця водопою. Він ризикує життям, 

оскільки спрага нутро пече, що вказує на фізіологічну потребу тварини пити 

воду. Принагідно відзначаємо мовну гру прийменниками, які є повними 

синонімами, однак автор їх такими не бачить, що пояснюється наявністю 

єднального сполучника та, який поєднує лише різні ознаки. На нашу думку, 

А. Кичинський першим прийменником характеризує плин ріки в будь-якому 

напрямку, а другим – лише за течією.  

Отже, можна зробити загальний висновок, що аналізовані нами митці 

завдяки дихотомії художницького й поетичного талантів створюють 

ландшафтні описи з використанням комплексу аудіально-візуальних 

динамічних ознак – візуальних, аудіальних, смакових і тактильних, які 

репрезентовані приядерними й периферійними одиницями відповідних 

концептів «колір», «звук», «смак», «відчуття», у зіставленні з елементами 

концептосфери ПРИРОДА. Домінують при цьому елементи концепту 

«колір», які беруть участь у творенні метафоричних й епітетних конструкцій, 

а також колористичних опозицій, що формують контрастні протиставлення, а 

отже – експресію поетичної мови авторів.  

 

 

2.2 Концепти «земля», «космос», «степ», «село» як елементи 

ландшафтного опису П. Перебийноса та А. Кичинського 

 

Як уже було зазначено раніше (підрозділ 1.2), пріоритетність концептів 

«степ», «село», «вода» тощо властива поетам, які мають сільське 

походження, зокрема українським, що традиційно є етнічно орієнтованими 

митцями. І хоча, за словами І. Бєлінської, поети-постромантики ХІХ століття 

(зокрема англійські) відокремлювали площини природи та ліричного героя, 

що сам – «цілий світ», однак не може бути поєднаний із природою («живою 
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та одухотвореною і тому рідною людині»), «оскільки це означало б її 

“знищення”, її розчинення у “первісному хаосі”» [21, с. 12], українські поети 

залишалися прибічниками натурфілософського осмислення буття. 

Через таку орієнтованість поезії (так звану сільську) українські митці 

могли розширити концептуальну базу етнічної та індивідуальних МКС, що, 

за словами А. Загнітка, є логічним процесом – залежним «як від об’єктивних, 

так і суб’єктивних чинників – інтенцій соціуму чи індивіду» [75, с. 39]. Про 

це також зазначає багато українських науковців – зокрема О. Воробйова 

(дослідження концептології в Україні [41], Ю. Арешенков (дослідження 

поетичного ідіостилю Т. Шевченка) [2], І. Шкоріна (дослідження 

концептуальної опозиції «місто – село») [219], О. Юрченко (дослідження 

концептів природних реалій нижньої Наддніпрянщини) [222].  

Сільське походження літераторів генетично зумовлює своєрідний 

материнський антропоморфізм, коли елементи концепту «мати» 

інтерполюються в периферійні зони концептосфери ПРИРОДА як 

реципієнтні чи донорські елементи, що творить, за словами А. Мойсієнка, 

через метафоричні конструкції систему внутрішніх знакових елементів 

тексту [141, с. 12]. Поряд із ним (або зіставлювані з ним) домінують 

концепти «село», «степ», «хата», які досліджують сучасні вчені в межах 

авторського ідіостилю. Зокрема, Н. Бондар вивчає «село» як базовий 

концепт української ментальності [27], Т. Свердан й І. Маляр – «хату» в 

українській фразеології [183], О. Боронь – образ саду в Т. Шевченка [29], 

І. Ткаченко – образ степу в Ліни Костенко [208], М. Шленьова – образ села у 

В. Голобородька [220], М. Скаб – сакральну сферу в українській мові [174]. 

Остання тема дуже актуальна й контраверсійна, оскільки автори по-різному 

виявляють своє ставлення до Бога. Більш продуктивним у цьому сенсі є 

термін «екзистенція» із більш широким семантичним обсягом (наприклад, у 

С. Лісовської – образ природи як «оптика вираження екзистенціальних 

станів» [125]).  
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Серед означених домінантних концептів у поезії П. Перебийноса та 

А. Кичинського найбільш репрезентативними в ландшафтній площині 

постають концепти «степ» і «село», які у структурному сенсі становлять 

відповідні категорії, що об’єднують елементи цих природних об’єктів (за 

словником – «великий безлісий, вкритий трав’янистою рослинністю, 

рівнинний простір» і «сільська місцевість узагалі» [37, с. 1389, 1305]). 

Психологічно село та степ асоціюються переважно зі спокоєм, і оскільки 

М. Максюта рисами сільського життя визначає саме спокій – узвичаєність, 

постійність, усталеність [129, с. 110], то ці атрибути історично є архетипами 

для українців, а їхні лексичні маніфестанти (кліматоморфні, фітоморфні, 

зооморфні) входять до етнічної МКС.  

У поетичній творчості П. Перебийноса «село» – певно, найголовніший 

концепт, елементи якого не лише зіставляються з елементами природи, але й 

ототожнюються з нею. Це не дивно, оскільки взагалі село вважається 

невід’ємним елементом природи, на відміну від міста. Ми диференціювали 

цей зв’язок на дві концептуальні площини: «село – степ» і «село – космос». 

Пріоритетність села та степу для П. Перебийноса виявляється в метафорі 

«цідиться крізь мене тиша польова» [154, с. с. 8], де виділене 

словосполучення позначає безпосереднє сприйняття ліричним героєм тиші 

польової. Аналогічно природна ознака вологості зіставляється з потом: «росу 

стираючи з чола» [152, с. 48] (порівн., роса – сльозина [162, с. 423]). Недарма 

серце ліричного героя відпочиває «на долоні степу», а душа «змиває полуду 

пилюги», коли він іде «через луги» «від станції до раю» [162, с. 421, 418]. 

Відповідно до концептуальної опозиції «село – місто» в наведеному вище 

фрагменті саме іменник станція репрезентує концепт «місто».  

Ці категорії улюблені й А. Кичинським, який їхні елементи пов’язує 

також із концептом «час». У строфі «Там легко від села і неоглядки // біжать 

у світ ріллею навпрошки, // зав’язуючись вузликом на згадку, // на довгу 

згадку, // всі мої стежки» [98, с. 94] виділені елементи репрезентують 

означені концепти, а одиниці біжать, неоглядки, навпрошки, на згадку – 
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часову парадигму. Часовий опис може й не включати елементів степу, але в 

ньому відчувається атмосфера простору, що разом із лексемою лісосмуга 

асоціюється саме зі степом: «Літній день затихне, мов свіча, // віджаріє на 

вечірнім прузі. // Притулившись до мого плеча, // заночує вітер в лісосмузі» 

[98, с. 7]. Виділені дієслова є репрезентантами близької периферії концепту 

«час», а дієприслівник притулившись – віддаленої периферії концепту 

«простір».  

На відміну від вечірніх, денні ознаки літа (часові) передбачають 

світлову градацію: «де білий день, як полум’я, стоїть, // де сонечко, аж 

боляче зіницям» [98, с. 24]. Виділені світлові елементи позначають загалом 

білий колір – у його вищому ступені сліпучості, що репрезентована 

іменниками полум’я і сонечко, а також прислівниковим словосполученням із 

тактильною ознакою аж боляче зіницям.  

У П. Перебийноса концепт «степ / поле» характеризується переважно 

позитивними ознаками, що загалом позначають розквіт, життя природи – 

рослин («картопля на городі випростує листочки», «кучері гороху у росах 

шелескочуть», «ліхтариками світять бутони гарбузові») і комах («коник у 

стременах туркоче до знемоги», «військо мурашине бере свої висоти») [162, 

с. 400]. Можна сказати, що це позитивний опис природи, що випромінює 

вічний спокій: «У кашкеті парубочім сохне сонях. // Дибуляє в хащах літа 

стрибунець»; «Тут листочок пересохлий // і грибочок з парасолею» [154, 

с. 196]. Зазначимо, що це опис не власне степу чи лісу (сонях – польова 

рослина, гриб – лісова) – це комплексні ознаки життя сільської природи.  

Позитивні ознаки життя природи переносяться й на площину 

особистих почуттів, зокрема інтимних. У строфі «Нам свічечкою світить // 

листочок іван-чаю. // Веселка семицвітом // чоло твоє вінчає» [154, с. 298] 

така ситуація виявляється через займенники нам, твоє та віртуальний 

віночок, що «чоло твоє вінчає». І взагалі поле для ліричного героя є оберегом 

– він намагається туди повертатися час від часу для підтримки свого 

душевного стану: «Летів і впав на рідне поле, // що не забуло ще мене, // упав 
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на роси прохололі, // на зріле жито запашне» [159, с. 39]. Це бажання 

виявляється в послідовності виділених дієслів, а означальні словосполучення 

рідне поле, роси прохололі, зріле жито запашне репрезентують 

індивідуально-художню концептосферу поета. Зрештою він радіє, що поле 

його не забуло ще, і поки це ще так – доки він буде жити. 

Опис степу в А. Кичинського часто відзначається динамічністю, що 

маніфестована складниками концептосфери ПРИРОДА, які традиційно й 

асоціюються зі швидкістю. Наприклад, у фрагменті «Де вітер – мов 

розтоплена латунь, // де бистрі птиці, мов метеорити» [98, с. 24] ці 

елементи порівнюються з розтопленим металом і космічним тілом, що додає 

їм експресивності. Відзначимо при тому однорідність порівнюваних об’єктів: 

птиці та метеорити – конкретні одиниці зазначеної концептосфери, що 

передбачають певну обмеженість у просторі, а вітер і розтоплена латунь – 

більш абстрактні, менш обмежені. Тобто порівняння виявляють не лише 

майстерність поета, але й аналітичність. 

Звісно, опис степу не можливий без залучення приядерних одиниць – 

ентоморфних та орнітоморфних, що беруть участь як у візуальних картинах, 

так і в аудіальних: «В юному сіні // зелен коник шелеснув. // Роса // конюшину 

та коней купала. // Довгі літа зозуля кувала» [98, с. 17]. Також тут наявні 

фітоморфи сіно, конюшина, що загалом формують часові ознаки – ранку 

(периферійний репрезентант – роса) та літа (ознака – юне сіно).  

У поезіях П. Перебийноса концепти «село» та «степ» перетинаються з 

елементами концепту «космос» через зіставлення сільських атрибутів з 

елементами неба й космосу. У поезії «Міжзір’я» автор метафорично 

наближає село до небесної сфери: «Віє вічністю в обличчя. // Ще світанок не 

дозрів. // У селі неначе ближче // до безмежності, до зір». Виділені 

словосполучення уже за своєю формою створюють відчуття сільського 

простору, що є частиною космічного безмежжя, і поет себе зараховує до обох 

цих площин: «Я – засвічена частинка // всіх поєднаних світів» [159, с. 132].  



116 

 

Зіставлення сільського й небесного простору більш конкретизується 

поетом у бінарному поєднанні (за К. Голобородьком [44]) «степ – космос». У 

поезії «Серпнева ніч» П. Перебийніс зіставляє елементи когніотипу «космос / 

усесвіт» зі степом, створюючи особистий (самотній) «космічно-степовий 

простір» із такими компонентами: «зорі незлічимі», «лиш зорі і сяєво 

соломи», «колосочок чи зірка променем холодним чоло моє лоскоче» [159, 

с. 98]. З-поміж них виділяємо елементи авторського метафоричного 

зіставлення таких концептів: солома – зорі, колосочок – зірка. Також 

звертаємо увагу на метафору «лежу до Всесвіту очима», що виявляє 

подвійне значення: безпосереднє споглядання неба лежачи та постійне 

споглядання й аналіз Всесвіту.  

Саме таке споглядання спричиняє авторські метафоричні зіставлення 

будь-якого об’єкта з космічними елементами. Наприклад, у фрагменті «Беру 

я зволожену грудку – // відламану скибку планети. // Чорну, як вічна ніч» 

[154, с. 295] грудка землі зіставляється зі скибкою планети через 

безпосередні означення зволожена та чорна, однак порівняння з вічною ніччю 

опосередковано додатково вказує на космічний простір. Аналогічно поет 

зіставляє яблуко з планетою: «В листі яблуко доспіле // обривало всі тенета. 

// До землі воно летіло, // як планетка до планети» [154, с. 203]. Виділена 

зменшена форма іменника відрізняє яблуко (як планетку) від землі (як 

планети). І навіть у степовій росині автор бачить окремі світи: «А в житі 

дихала стежина, // і я просив її: «Прости!» // На подорожнику 

стожильнім // в росині сяяли світи» [159, с. 39] (виділяємо ознаки 

степового життя, що мають позитивну семантику).  

П. Перебийніс висловлює свою творчу концепцію через фразу «А я 

живу. // Єднаю небо і траву» [154, с. 18], де виділене словосполучення 

позначає зв’язок земного з небесним – Села й Космосу. І якщо другий 

елемент є більшою мірою віртуальним, то та ж таки хата – конкретним: «Але 

світилася чолом // хатинка за лісами. // Вона гостила нас теплом // і тихо 

колисала. // І надвечірньої пори // у стінах дерев’яних // по-українському 
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вітри // свистіли солов’ями» [162, с. 436]. Виділені словосполучення 

наповнені позитивною семантикою, що загалом виявляє характеристики 

гостинності, затишку та національної концептуальності.  

Означені концепти та їхні елементи входять до більш загальної 

просторової сфери концепту «земля», що за смисловою наповненістю 

дорівнює сфері концепту «світ». На нашу думку, у П. Перебийноса світ має 

подвійний смисл: по-перше, це місця існування людини, тобто все, що 

довкола ліричного героя, на що той може здійснювати вплив (тобто планета 

Земля); по-друге, це всесвіт / космос – необмежені простори та 

концептуальний когніотип. Недарма Д. Павличко відзначає «космічне 

бачення» поета [147, с. 9].  

Характеристика довколишнього світу здійснюється поетом через 

метафори, що є традиційними (стертими), на кшалт «світ його гнітить» 

[152, с. 83], проте автор додає й елементи власного світовідчуття: «світ 

кипить, міняється щодень» [152, с. 93], «довічне око світу» [152, с. 8], часто 

використовуючи авторські епітети, на кшалт «світ розкутий» [152, с. 93], 

чим демонструє різні ознаки світу – різнобічну динамічність (через дієслова 

гнітить, кипить, міняється), вічність і вільність (через прикметники довічне, 

розкутий).  

В А. Кичинського слово світ як ядерний елемент когніотипу 

(макроконцепту) «всесвіт» може репрезентувати й мікросвіт окремої людини. 

Мати ліричного героя «Вибілювала світ, як полотно <…> // Вже й голова в 

неситому вапні – // немов листок опалий у вогні» [91, с. 33], тобто займалася 

цим мікросвітом. Також варто відзначити й репрезентацію концепту «час» 

(хронологічний опис), виявлену як безпосередньо – через авторське 

метафоричне позначення сивини (голова в вапні), так й опосередковано – 

через порівняння матері з листком опалим. Сусідство площин світу та часу 

відбувається навіть у межах одного рядка: «світ стоїть у задумі – в диму 

голова» [91, с. 39] (вони між собою не пов’язані причиново-наслідковими 

зв’язками, а просто наявні в межах двох авторських метафор, перша з яких 
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характеризує статичність довколишнього світу, а друга позначає сивину 

через колористичне зіставлення з димом).  

Світ як ядерна одиниця концептуальних категорій «всесвіт», «частина 

всесвіту», «земна куля», «суспільство» виявляє спільнокореневу природу з 

іменником світло («промениста енергія, що випромінюється яким-небудь 

тілом, сприймається зором і робить видимим навколишнє» [37, с. 1298]). 

Саме цю семантичну спільність А. Кичинський кладе в основу фразеологізму 

«Світ без світла – то вже несвіт» [93, с. 25], де іменник світло виявляє не 

лише означену вище фізичну ознаку, але й духовну (філософську), що 

позначає позитивність і конструктивність світу.  

Слово світ у мові П. Перебийноса є репрезентантом також і концепту 

«простір». У поезії «Перший дзвінок», описуючи свої відчуття від важкої 

хвороби, автор обмежує неосяжний світ до розмірів лікарняної палати: «І 

світ – у чотири стіни», ніби замикаючи своє життя у такий 

конкретизований числівником чотири квадрат. Проте цей квадрат в уяві 

метафорично розкривається у просторі в безмежну площину: «А світ 

розвертається круто // в чотири дороги-струни» [152, с. 25], де статичні 

чотири стіни перетворюються в динамічні чотири дороги. Маємо тут цікаву 

трансформацію семантики числівника – від позначення замкненого простору 

до позначення просторової перспективи.  

Як те, що можна осягнути, світ є об’єктом поетового впливу. 

Наприклад, у строфі «Світе, цить! // Море спить. // І небесний ореол 

приміряє цар Еол» [154, с. 93] звертання до світу в наказовій формі вказує на 

приземленість через уособлення. При цьому цар Еол як повелитель вітрів 

також має вплив на цей світ. У строфі «Світ кудись несеться // в чорному 

диму. // Тільки світло серця // розрива пітьму» [162, с. 410] слово світ 

позначає цей «ближній» простір, що асоціюється із Землею.  

Нерозривність у межах макроконцепту «всесвіт» небесних і земних 

елементів маніфестується А. Кичинським через різноманітні природні 

процеси. Наприклад, у фрагменті «Йдуть у землю дощі, // йдуть у землю 
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сніги, // небо в землю рікою впада голубою. // І беруться за руки усі береги – // 

і утворюють коло незриме собою» [91, с. 79] традиційна метафорична 

конструкція небо в землю рікою впада, що позначає означену нерозривність, 

конкретизується в препозиції виділеними реченнями, що через дублювання 

моделі акцентують на напрямку дії «з неба (репрезентанти – дощі та сніги) – 

у землю».  

Елементи концептів «космос» і «земля» поетом не протиставляються, а 

зіставляються та пов’язуються у складі традиційних метафоричних 

конструкцій. У фрагменті «Космічний пил і пил земний. // Гуде між ними 

джміль сумний» [98, с. 120] ці світи поєднуються в уявленні ліричного героя 

через гудіння джмеля, що уособлює реальність життя (у мінорних тонах), 

будучи елементом концептосфери ПРИРОДА. Далі в цій поезії постає образ 

дороги, що також поєднує ті світи: «Курить дорога у степу, // і ти вже 

майже усліпу // ідеш, ідеш, ідеш, ідеш // струсити прах земний з одеж» 

(орієнтири цього шляху позначені словосполученнями дорога у степу – 

струсити прах земний, а його тривалість – виділеним повторюваним 

дієсловом на позначення ходіння).  

У П. Перебийноса метафоричні конструкції зі словом земля вказують 

на те, що ліричний герой тут мешкає, із землею пов’язане його життя: «А я із 

планети Земля» [152, с. 10] (іменник планета позначає астрономічний 

статус Землі, уводячи її до приядерної зони когніотипу «Всесвіт»); «Іду // в 

задумі // по Землі» (дієслово іду сприймається в конотації «живу»); «Земля 

несе мене в просторі. // На розпашілому чолі // тріскочуть іскорками зорі» 

[152, с. 9] (дієслівне словосполучення несе мене в просторі сприймаємо як 

часову ознаку проживання). Загалом написання з великої літери іменника 

Земля маркує її як планету, і поет ототожнює себе з нею: «Несе галактика 

мене», «трасують полум’ям орбіти», «І я на схрещенні орбіт // зорю 

викрешую бентежно. // Згоряє сонце, // як болід, // на тлі холодного 

Безмежжя» [152, с. 9] (космічний простір, у якому переміщується герой-

Земля, виявляється через елементи когніотипу «Всесвіт» – галактика, 
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орбіти, зоря, сонце, болід, а також означальне словосполучення холодне 

Безмежжя, що позначає всесвіт через якісний прикметник холодне як ознаку 

незвіданості та написання з великої літери). 

Принагідно зазначимо, що концепт «сонце», крім позитивних ознак, у 

А. Кичинського виявляє й негативні, що пов’язані як зі спекою, так і з 

ознаками «мертвого» в опозиції з «живим»: «Вовче сонце над світом горить. 

// Мертве сяйво на вітрі земному, // як полова, у вічі курить. // Не 

розгледіти зерен у ньому» [99, с. 196]. Виділені одиниці репрезентують 

негативні ознаки, що підкріплені словосполученням не розгледіти зерен із 

заперечною семантикою (через відповідну частку не).  

Відчуття єднання із землею є спільним в обох поетів. А. Кичинський у 

цьому відчуває взагалі сутність справжнього життя: «Ляжу в траву лугову, // 

землю відчую живлющу, // очі від щастя заплющу, // видихну тихе 

“живу”…» [88, с. 55]. Ознаки цієї реальності він маніфестує дієслівними 

словосполученнями землю відчую, очі від щастя заплющу, де остання фраза 

позначає найвищу насолоду людини.  

Земля не часто набуває в поета значення власне планети (часом це 

можна визначити лише за написанням з великої літери), хоча її значення – 

переважно концептуальне. У строфі «Ще й твої долоні, Земле, // та на них – 

і дріб, і зерна // для птахів, // та густі мазутні плями, // та сліди від губ, та 

шрами // від цвяхів…» [88, с. 68] виділене нами словосполучення є частиною 

розгорнутої традиційної метафоричної конструкції, що вказує на зіставлення 

землі з живою істотою та виконує три смислових функції: 1) як власне 

людина (ознака – долоні); 2) як головний суб’єкт світобудови (ознаки – сліди 

оберігання природи); 3) як Боже творіння (ознаки Христа – сліди як 

поцілунків, так і шрамів від катування).  

П. Перебийніс у поезії «Етюд з м’ячем» наводить аналогію Землі як 

планети, що в зручному для навчальної наочності масштабі виконана у формі 

глобуса, із круглим м’ячем. Певною мірою казкова ситуація описана поетом 

у вигляді гри, де «м’ячиком-глобусом граються двоє». Метафоричні 
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зіставлення стосуються переважно польоту «капронової копії кулі земної», що 

«пливе небесами з долоні в долоню», «кружляє по смаглявій орбіті», і на ній 

«мигтять океани, моря, континенти», тобто виділені дієслова вказують на 

динаміку руху планети-м’яча. Коли ж політ припиняється («м’яч відкотився 

на сонячну стежку»), то зупиняється й час: «завмерли простори землі 

голубої. // В задумі спинилась планета бентежна…» [159, с. 124] (виділені 

дієслова – периферійні елементи концепту «час» – позначають зупинку, 

темпоральну статику).  

Натомість А. Кичинський частіше використовує елементи концепту 

«земля» власне як планети. Проте у фрагменті «Впасти б, Земле, // на крила 

грядущі твої! // Ген з Чумацького Шляху // завернувши до отчого дому, // 

впасти б, Земле, мені молодому // та й на трави цілющі твої…» [98, с. 36] 

особисте звернення до землі та відповідний контекст інакше пояснюють 

написання цього іменника з великої літери – через його уособлене значення 

для ліричного героя. Це не лише планета (ознака – подання в одному ряду з 

таким же космонімом Чумацький Шлях), а місце розташування отчого дому, 

місце, де ростуть трави цілющі. Повторення моделі «впасти на… 

(традиційний додаток – …груди)» зі значенням спорідненості автора з цим 

об’єктом саме й позначає такий статус Землі.  

П. Перебийніс занепокоєний, що простір Всесвіту характеризується 

неспокоєм і загрозами, які очікують Землю на її шляху: «Лети в метеорному 

шквалі» [152, с. 10], «Розхитується пружна вісь планети» [152, с. 7] 

(негативно конотовані словосполучення метеорний шквал, розхитується 

вісь планети позначають безпосередні загрози); «турботи у нас 

планетарні» [152, с. 94], «Планета хмурить випукле чоло» [152, с. 18] 

(епітет планетарні та дієслово хмурить позначають значення цих загроз). 

Проте ознака свободи як головна для планети виділяється поетом через 

символ червона стрічка – позначення земного випромінювання: «Земля 

червону стрічку – // стрічку волі // у хмарні коси міцно запліта» [152, с. 93].  
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На відміну від космічного статусу планети, «земля» як окремий 

концепт (у конкретному значенні її поверхні, що маркується написанням з 

малої літери) є дуже важливою для людини, оскільки позначає багато 

життєво важливих для неї ознак. Це зокрема: 

– власне ґрунт («І земля – не земля. // Лиш тріски, // лиш кістки» [162, 

с. 492]), що сполучається з приядерною зоною концепту «поле / степ»;  

– колір («Чорна ти, немов земля» [152, с. 6], «Посинішали висоти. // 

Пожовтішала земля» [162, с. 455]), що сполучається з периферійною зоною 

концепту «колір»;  

– сільськогосподарський атрибут, що має й родинні ознаки («Сіє 

житня земля // тишу дня голубого – // і рушник простеля // від матусі до 

Бога» [154, с. 143], «що ви навік єдині // у зоряній родині, // що ця земля 

свята // без вас тут сирота» (звернення до бабусі з дідусем) [154, с. 62]). 

Тобто сполучається з приядерною зоною концепту «село»;  

– концепт – елемент української МКС («Та є ота земля свята – // 

земля з Тарасової хати» [162, с. 444]), що сполучається з приядерною зоною 

концепту «Україна»;  

– темпоральна ознака життя («Йти мені недовго. // Лину за літами. // 

Від землі дорога // в небо завертає» [162, с. 490]), що сполучається з 

приядерною зоною концепту «простір».  

При цьому земля як поверхня планети часто протиставляється небу в 

опозиції «тілесне – духовне» («земне – небесне», «матеріальне – ідеальне» 

тощо) в межах когніотипу «Всесвіт». Наприклад, у рядках «Вогники в небі. // 

Вогники на землі. // Всесвіт – як писанка» [162, с. 400] вогники постають 

периферійними елементами всесвітньої писанки, а тому й небо, і земля 

(написання з малої літери характеризує їхню рівноправність) входять до 

загального вселенського простору.  

Метафоричні конструкції зі словом земля у значенні ґрунту виявляють 

подвійну конструкцію. Землю ліричний герой відшкрябує від шкіри, від 

серця, відриває від себе, тобто виділені дієслова семантично виявляють 
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категоричне його бажання позбавитися зв’язку із землею як етнічним кодом: 

«Відриваю землю від себе, // а себе від землі. // І лечу // в порожнечу…» [159, 

с. 47]. Виділене словосполучення позначає результат такого відриву, зокрема 

іменник порожнеча позначає «порожній, нічим не заповнений простір» [192, 

с. 267], тобто сутність маргінальної особи, для якої почуття рідної землі 

нічого не варте. При тому що «земля чомусь не дається, // пручається, // в 

горлі клубком обертається» [159, с. 47] (дієслова не дається, пручається 

позначають супротив землі проти забуття, а також у складі метафори 

використано традиційний фразеологізм «клубок у горлі», що у словнику 

визначається в такий спосіб: «спазми стискають горло від сильного 

переживання, хвилювання і т. ін.» [213, с. 71]).  

У П. Перебийноса Земля як планета є приядерним елементом 

когніотипу (макроконцепту) «космос / всесвіт», вона не від’ємна в цьому 

просторі, що яскраво виражено в поезії «Білка в колесі», де позначена в назві 

традиційна метафора (за словником, «бути постійно заклопотаним» [213, 

с. 11] маніфестує постійний одноманітний рух Землі в космосі.  

Головним репрезентантом макроконцепту «космос» тут постає концепт 

орбіта, якою білка здійснює свій нескінченний рух: «По орбіті зоопарку // 

вогником кружляє шпарко // білочка у колесі – // у своєму космосі». Білку 

метафорично позначено через одиницю вогонь із маркером спорадичного 

руху – якісним прислівником шпарко. Земля ж, як відомо, рухається по колу, 

проте подальші атрибути цього руху позначають саме цей об’єкт у просторі 

Космосу: «мимо – дні і пори року. // Тане сніг на полюсі», «стугонять вітри 

горішні», «тверднуть зерна в колосі», «сонце в тім’ячко пече їй». Поет 

позначає, що цей рух усе ж таки закінчується, за допомогою виділеного нами 

елемента концепту «час»: «білка вогником гасає // і згасає». І хоча рефреном 

у тексті є словосполучення білка в колесі (білка в космосі), проте йдеться тут 

саме про Землю [152, с. 45].  

Макроконцепту «космос» поет присвячує численні метафори. 

Наприклад: «Ще на Марсі підошви не місять // фантастичні червоні піски. // 
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Ще двадцяте століття на Місяць // прокладає місточок хисткий. // Та чекає 

космічна дорога, // Шлях Чумацький від солі збілів» [159, с. 105]. Серед 

елементів цього макроконцепту відзначаємо астроніми Марс, Місяць і сузір’я 

Чумацький Шлях, а також одиниці концепту «простір», виражені 

означальними словосполученнями – власне космічна дорога та червоні піски, 

що характеризує виключно поверхню планети Марс.  

Серед одиниць макроконцепту «космос» найуживанішим у поетів 

викликає концепт зірка (зоря, зірниця). П. Перебийніс у поезії «Притча 

згаслої зорі» надає йому метафоричних ознак: зірниці вмирають передчасно, 

зоря розтанула, погасла, дух зорі кремінний не згас, не догорів – її проміння 

ще світиться. Подвійність авторської метафори полягає в тому, що він 

говорить про зірниці провідні, які потрібно берегти, поки вони живі, – тобто 

йдеться про митців, пам’ять про яких – це їхнє незгасне проміння [159, с. 46].  

Як головні ознаки концепту «зірка» відзначаються яскравість і 

статичність положення, що в складі метафоричних конструкцій набувають 

нових, додаткових ознак. У авторській метафорі «ніч зірками колеться» 

відчувається гострота (через виділене дієслово) зіркових відблисків – як 

контраст до чистого неба й тихого простору, у строфі «Зірниці зморено 

сотали // сріблясту ниточку небес. // Кудись летів я між світами // і 

розчинявся там увесь» [159, с. 39] виділяємо авторську метафору, що 

змальовує небо, де зірки складають видовжену послідовність, позначену 

іменником ниточка, загальний колір цієї послідовності позначено 

означенням срібляста, а статичність – ознакою дії зморено. При цьому автор 

знову наголошує на своїй тотожності з якимсь космічним тілом, що летить 

між світами та розчиняється там.  

У колі означених рис до зірки найближче стоїть концепт «місяць», що 

зіставляється поетом із русявим парубком за допомогою кольорових і 

часових ознак – світлості та молодості (один раз на календарний місяць): 

«Місяць – парубок русявий // задивлявся на русалок, // що ватагою над 

ставом // лунко ляскали хвостами // і кружляли в карнавалі, // пишні лілії 
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зривали <…> А одна // чарівниця водяна <…> З неба місяця зманила, // 

потягла до ставу // і залоскотала» [162, с. 422]. У цьому казковому наративі 

про русалок із залученням фольклорних послідовностей дій ляскали – 

кружляли – зривали та зманила – потягла – залоскотала автор передає й 

часову процесуальну ознаку місячного існування: словосполучення з неба 

місяця зманила та потягла до ставу усвідомлюємо як візуальне зникнення 

нічного світила вранці.  

Відповідно до традиційного концептуального статусу місяця в нічному 

небі (за словником – «супутник землі, що світить відображеним сонячним 

світлом» [190, 4, с. 753]) метафора «небо випромінює місячну дорогу» [159, 

с. 118], що є більш традиційною, відбиває реальну картину – саме місячна 

дорога є головним малюнком нічного неба, тобто місяць є ніби господарем у 

цей час на певній території. Строфа «Повний місяць умиває // молоде своє 

обличчя // і втирається неспішно // зорянистим рушником» [154, с. 78] 

містить дві авторські метафоричні конструкції з ядерними дієсловами умиває 

та втирається, однак поет тут порушує фразеологічну ознаку: повний місяць 

традиційно не є молодим, а «молодик» має форму «у вигляді серпа» [213, 

с. 103]. На нашу думку, таке порушення відбувається з метою створення 

візуальності («повнолиций місяць»).  

В інший час, удень, господарем на небі є сонце, що взагалі становить 

центр Усесвіту, і його вплив, за словами поета, охоплює безмежні володіння, 

за межами яких перебувають «такі ж зірки, такі ж світи, галактики», і це 

безмежжя позначається традиційною фразеологічною моделлю «немає їм 

усім кінця і краю» [159, с. 30]. Повсякденною функцією головного небесного 

світила є зігрівання землі – улітку (коли «сонце багряніло невисоке», тобто 

відзначені кольорова ознака жару та ознака його близькості) та взимку (коли 

«до сонця хилиться чолом планета білосніжна», тобто білосніжна поверхня 

землі також надає уявлення про близькість сонця) [154, с. 291].  

Також візуальний ефект відзначаємо в авторських метафорах 

фрагменту «Сонце плаче серед неба // невидющими сльозами. // Сонце рве на 
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собі коси // і заплаканим обличчям // відбивається в калюжі // світового 

океану», що, на нашу думку, відбувається в атмосфері спекотного літа, коли, 

дивлячись на яскраве сонце в чистому небі, бачиш своєрідне блищання. Цей 

ефект автор передає через означальне словосполучення невидющі сльози, 

додаючи інші антропоморфні елементи в «сонячні» метафори: плаче, рве на 

собі коси, заплакане обличчя, що мають семантику горювання. При цьому 

антитезу калюжа світового океану використано поетом як контрастний 

елемент у порівнянні з могутнім сонцем. Далі в цій поезії автор зіставляє 

ознаки перевтоми сонця зі своїми особистими, вживаючи ще одну ознаку – 

червоні перепалені повіки та роблячи висновок, що світило перебуває на грані 

(цей жаргонізм означає крайній ступінь перевтоми, коли за тією гранню вже 

будуть відбуватися якісь незворотні процеси): «Очі в небо піднімаю, //і 

спиваю сльози сонця, // і дивлюся на червоні // перепалені повіки… // О 

світило! Ти – на грані. // Як тебе я розумію!» [162, с. 455]. П. Перебийніс 

безпосередньо звертається до сонця й говорить про розуміння цього стану, 

оскільки сам, певно, відчуває таку перевтому.  

Ще один частотний елемент макроконцепту «космос / усесвіт», що 

використовується поетом у різних за наповненням метафоричних 

конструкціях, – це концепт «хмара». За словниковим визначенням, хмара – 

це «скупчення краплин води, кристаликів льоду та їхньої суміші в атмосфері 

у вигляді суцільної маси світлого або темного кольору, що несе дощ, град, 

сніг» [196, с. 93]. У цьому визначенні виділяємо периферійні елементи 

концепту – фізичні ознаки хмар, які відбиваються в поетичних метафорах: 

«Плавали хмарин гусині пера, // в’янув заморожений папір» (виділена ознака 

візуальної легкості та пухнастості хмар; при цьому авторська метафора 

в’янув заморожений папір означає танення снігу – через білий колір паперу 

та дієслово в’янув на позначення деформації рівної снігової поверхні); 

«Пливли хмарини островами» (стерта метафора, де дієслово пливли 

позначає візуально повільний рух, а порівняння з островами – скупчення на 

небі окремих хмарин); «Хмара – мов чалма. // Ніч – мов Еверест. // Місяць 
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мовчкома // дивиться на хрест» [154, с. 126] (порівняння з чалмою 

відбувається у спільному контексті з Еверестом – найвищою у світі горою, 

хмари біля якої пливуть або нижче вершини, або візуально накривають її 

зверху шапкою); «Мене ніколи не лякала // захмарна сиза крутизна» [159, 

с. 39] (приядерною ознакою захмарна позначається гранично невизначена 

висота, периферійною ознакою сиза – її візуальна неосяжність, периферійним 

іменником крутизна – фактична недосяжність).  

Зрештою небо як ядерна одиниця однойменного концепту, що вміщує 

означені вище об’єкти, є ніби дзеркалом, у якому відображено все, що на 

землі: «У дзеркалі неба // ці хмари – не хмари, // і гори і доли, // дерева і 

люди» [162, с. 470], натомість незвідана космічна далина є ніби задзеркаллям, 

що непідвладне людському оку. Проте фантазія допомагає творчій людині 

осягнути певні явища й далеких світів. У поета це своєрідна візуальна гра, у 

якій «Планета вдалині // летить крізь мовчазні // простори іскрометні // і 

ловить хвіст комети» [154, с. 74], тобто показано надшвидкісний рух 

планети (летить і ловить хвіст комети) у далеких (вдалині) просторах, що 

репрезентують периферійні одиниці концептів «час» і «простір», які 

характеризуються як мовчазні та іскрометні (ознаки невідомості й 

швидкості).  

Обидва поети зв’язок земної та космічної концептуальних макросфер 

виявляють у комплексі реального ландшафтного опису та астрального. В 

А. Кичинського – у межах опису: «Безвітряний вечір. Дорога осіння. // 

Небесна замріяність праху земного» [97, с. 107] (у виділеному 

метафоричному словосполученні поєднано обидва аспекти, що загалом 

виявляють ознаку статичності). У П. Перебийноса – у зіставленні з 

елементами концептів «поле» та «село». У поезії «Ми ходили з татом на 

баштан» автор асоціює баштан із незнайомою галактикою, де «розкотилися 

жовто-зелені глобуси кавунів», де «кружеляла земля», «кружеляли кавуни», 

і ті кавуни «могли б розлетітися в космосі, // якби не були прив’язані до 

землі // пересохлими пуповинами. // І кружеляли кавуни // з теплою 
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планетою, // як тимчасові її супутники» [159, с. 68]. Виділені елементи й 

ознаки космічного світу становлять авторські метафоричні конструкції з 

одиницею кавуни, однак наявна й тема прив’язаності до землі (якби не були 

прив’язані до землі), що є домінантою в поезіях автора.  

Отже, головними об’єктами концептосфери ПРИРОДА в поетичній 

мові П. Перебийноса та А. Кичинського визначаються концептуальні 

категорії «земля», «степ», «космос», «село», що взаємопов’язані в описах 

ландшафту, репрезентуючи реципієнтні та донорські елементи метафоричних 

й епітетних конструкцій, де вони зіставляються з антропоморфними 

елементами – одиницями когніотипу «людина», що маніфестують авторські 

поетичні інтенції.  

 

 

2.3 Концепти – репрезентанти природних явищ / стихій – як 

елементи ландшафтного опису П. Перебийноса та 

А. Кичинського 

 

Приядерні й периферійні елементи концептів «село», «степ», «земля», 

макроконцепту «космос», зіставлені з антропоморфними ознаками – 

маніфестантами авторських інтенцій, виявляються також у зіставленні з 

елементами приядерної зони концептів «явища» та «стихії» природи. Такий 

зв’язок означених об’єктів з антропоморфними ознаками виявляють 

Н. Бондар [28], О. Єфименко [69], Л. Лисиченко [119], Т. Радзієвська [172], 

І. Ткаченко [208], О. Юрченко [222] та ін. А О. Слюніна [199] в 

дисертаційному дослідженні, присвяченому аналізу елементів природних 

стихій у поезії, зазначає, що зв’язок атрибутів природи й антропоморфізму 

був предметом досліджень ще античних науковців, які цікавилися природою 

людської душі, що через внутрішні переживання виявляє свій первинний 

зв’язок із довколишньою природою, оскільки художня картина світу 

переважно залежить від вироблених символічних образів. Філософи 
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«Анаксимен, Геракліт, Парменід, Емпедокл розглядали класичну тетраду – 

землю, воду, вогонь та повітря (вітер) – як генетичний початок Всесвіту» 

[213, с. 10]. Тобто античні мудреці ставили природу з її законами на перше 

місце у світобудові.  

Поети кожен по-своєму трактують певні об’єкти (елементи) 

концептосфери ПРИРОДА, надаючи їм позитивних чи негативних ознак. Так, 

П. Перебийніс одиницю макроконцепту «явища природи» концепт «гроза» 

трактує як позитивну, як ознаку оновлення природи, висуваючи цю 

характеристику в опозиції з посухою, – порівняно з елементами концепту 

«зима», які в поета марковані переважно негативною конотацією – як ознаки 

віку, невмолимості часу, жорстокої невідворотності долі; ознаками 

оновлення постають грім, злива й, відповідно, веселка. Наприклад, у строфі 

«А серед німоти // небес – послухай! – // спасення гримотить. // Кінець 

посухи…» [154, с. 88], де виділяємо ознаку грози, ключовим словом є іменник 

спасення, що вказує на опозиційність посухи та свіжості – оновлення. 

Візуальним же результатом цього атмосферного явища є веселка (райдуга), 

що асоціюється поетом з оновленням України: «Йде веселка по Вкраїні – // 

по пшениці і траві. // У косі її чарівній // грають грози світові» [154, с. 49] 

(при цьому словосполучення грають грози світові позначає кольорову гаму 

народів світу – через дієслово грають зі значенням «блищати, відбиваючись 

у чому-небудь» [188, с. 159]).  

Одиниця макроконцепту «явища природи» грім, що може виявляти й 

іншу іпостась – як периферійний елемент концепту «звук», у поета 

вживається без значення очищення, при цьому все одно створений поетом 

контекст є позитивним: «Розбудив мене грім на світанку // грозовою луною 

вітанку. // В небі хмара пролітала, // з теплим дощиком вітала» [154, 

с. 101] (окрім виділених ознак грози та дощу, безпосередню позитивну 

ознаку репрезентують означення теплий та дієслово вітала, що загалом 

створюють атмосферу добра).  
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Ознака очищення виявляється в протиставленні одиниць 

макроконцепту «природні явища / стихії» – концептів «спека» та «злива» – з 

відчутним результатом – озоном, що традиційно асоціюється зі свіжим 

повітрям («алотропічна видозміна кисню, що має окислювальні і 

знезаражувальні властивості» [191, с. 657]), а тому ідентифікується як 

периферійний елемент концепту «запах». У поезії «Спека» П. Перебийніс 

протиставляє засушливу спеку та живлющу вологу через відповідні ознаки: 

спека – «густа і задушлива», що нависа «брезентом сухим», а тому поля – 

«зачахлі від спраги», а небо – «застигле і сонне»; волога – «живлюща 

ранкова роса» [154, с. 89]. Поет закликає: «Вертайтеся, хмари, скоріше, // 

ударте грозою здаля! // Хай радісна злива періщить», використовуючи 

наказову форму виділених словосполучень.  

Аналізована периферійна одиниця озон залучена поетом і в символіці 

очищення людей, оновлення світу: «Озону, хмільного озону // жадають 

воскреслі серця», де виділена ознака позначає відродження людей, які 

відчули свободу в часи перебудови. У цьому розумінні поезія викликає 

аналогії з відомим твором І. Франка «Гримить!», у якому гроза іменується 

«благодатною порою», коли «природу розкішная дрож пронимає, // Жде 

спрагла земля плодотворної зливи», але більш конкретно визначає джерело 

такого оновлення – «І з заходу темная хмара летить» [214]. Знаменно, що 

ця духовна ремінісценція відбулася через сто років, і авторів об’єднує 

прагнення до відродження України.  

Зрідка П. Перебийніс використовує як символ (або засіб) очищення 

суспільства не зливу, а снігову лавину, що також має значення невмолимого 

зрушення: «Сталося! Одна лише краплина // покотилась тихо, неквапливо – 

// і зненацька рушили сніги» [154, с. 293]. Цей процес відображено через 

елементи концепту «рух» – дієслівну послідовність покотилась – рушили, 

окличне речення «Сталося!» (репрезентант особистого ставлення автора), 

однак найбільш цікавою в цьому фрагменті є периферійна одиниця концепту 

«вода» краплина, що зрушила потужну снігову силу. На нашу думку, так 
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може бути позначено певну подію чи особу, яка виконує роль детонатора 

суспільних процесів.  

У поезії «Час грози» автор асоціює з грозою квітневі події 1989 року – 

«квітневу музику», що закінчила «добу великої посухи», «злу спеку». Так 

протиставляються елементи концептуальної опозиції «гроза – посуха / 

спека», де перший – гроза – не описується взагалі, маючи значення очищення 

(лише заклик «Не бійся, друже мій, грози!» підтверджує позитивну 

конотацію), а другий – посуха / спека – докладно описується поетом через 

фрази «ми в лукавій німоті // від злої спеки знемагали», «страшна посуха 

нас пекла, // в’їдалась попелом у жили. // Вона спалила нас дотла» [159, 

с. 48]. Можна зробити висновок, що елементи концепту «час» у збірці 

«Точний час» конкретизуються в поезії «Час грози» як довгоочікуване 

протистояння з довгим періодом спеки / посухи / пекла («лине час грози над 

пересохлою землею»).  

Натомість А. Кичинський слово грім уживає в його традиційному 

концептуальному значенні, причому негативно маркованому: «Довічний 

серіал щоденних пантомім, // де спалахи грімниць – лише яскравий доказ // 

того, що в це життя не проникає грім. // Ні шелесту листви, ні свисту 

завірюхи, // ні щебету птахів, ні гавкоту собак» [87, с. 22]. Разом із 

виділеними словосполученнями з означеним словом негативну конотацію 

виявляють також елементи концепту «звук» – свист завірюхи та гавкіт 

собак, які протиставляються тиші й сталості, вираженим авторським 

метафоричним словосполученням щоденні пантоміми.  

Прийом контрасту може бути представлений конкретними 

репрезентантами опозиції «гучне – тихе»: «Стихає грім – і синя злива тиші 

// нас полонить» [90, с. 29], де периферійна одиниця концепту «звук» тиша 

отримує підсилювальні елементи – приядерний репрезентант концепту 

«дощ» іменник злива, що характеризується семантикою потужності й 

всеохоплюваності, та дієслово полонить, що позначає невідворотний вплив 

тиші на людей. При цьому прикметник синя позначає не суцільну воду, що 
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була б у випадку справжньої зливи, а чисте небо, що буде у випадку 

негрозової погоди.  

Традиційними для етнічної мовної картини світу метафоричними 

конструкціями з ядерною концептуальною одиницею гроза описуються й 

незвукові контрасти – наприклад, повітряний: «Пройшла гроза. Прийшов 

озонний вечір» [90, с. 34]. Виділяємо при цьому одиниці концепту «час», що 

репрезентують процес «умова – результат», за яким після грози відчувається 

чисте озонове повітря. Така ж одоратична ознака наявна й у фрагменті 

«Пахне кропом ще й туманом // давня стежка на город» [99, с. 38], де 

виділеними одиницями (зокрема й приядерною одиницею концепту «запах») 

характеризується стежка – із залученням городньої рослини кріп 

(«використовують як ароматичну приправу для страв» [37, с. 589]) та туману 

як ознаки свіжості. Отже, ця характеристика має позитивну рису, відповідно 

й гроза в А. Кичинського – джерело свіжості й чистоти.  

Безпосередньо в часовому вимірі гроза пов’язується з весною, тобто є її 

часовим маркером. У П. Перебийноса: «У черешневій вишині // бринить 

веселка семиструнна. // Минають грози весняні – // приходить літо 

многотрудне» [159, с. 37] (при цьому означення многотрудне, на нашу 

думку, позначає сільськогосподарську наповненість літнього періоду як часу 

визрівання й збирання врожаю). Окрім того, гроза виявляє вже аналізований 

нами відчутний звуковий компонент, що зіставляється поетом із ковальською 

справою: «Гроза виковує громи. // Гуде невидиме ковадло. // По цинку неба 

цокітливо // перебігають молоточки» [162, с. 427-428] (виділені дієслівні 

словосполучення містять компоненти – периферійні елементи концепту 

«звук», що безпосередньо позначення кування, – дієслово виковує, іменники 

ковадло, молоточки, ознаку дії цокітливо, а також дієслово гуде).  

У часовому вимірі природа характеризується мінливістю, і потепління, 

розквіт можуть бути враз зупинені швидкоплинною примороззю. Назва поезії 

«Квітневий перевал» саме й свідчить про це – у квітні раптом 

«повертаються морози на повітряних стовпах», і виявляє вже опозиційні 
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пробудженню ознаки та дії: «стигне сонце», «посріблене пагіння», «сяйво 

крижане», «земля у злих оковах», «небо хмуриться суворо») [159, с. 92]. 

Загальне значення застиглості, що виявляється у виділених лексемах і 

сполуках, викликає залучення й іншого елемента приядерної зони концепту 

«птахи» – ворона – з відповідними негативними колористичними ознаками: 

«Тільки ворон, чорний ворон // чорно кряче на мороз». 

Тобто різка зміна пори року асоціюється зі зміною настрою ліричного 

героя, що зумовлює відповідне його ставлення до неживих об’єктів і явищ 

природи, які А. Кичинський метафорично уособлює – наприклад, через 

особисте звертання до них («Рідне поле моє, // мій чорноземе круточолий, // 

я до тебе іду // з твоїм серцем звіряти своє…» [90, с. 11]) та зворотне їхнє 

звернення до ліричного героя («і запитує осінь: // – Рукавиці купив?» [90, 

с. 20]). При цьому якщо в першому фрагменті герой безпосередньо пов’язує 

себе з полем через присвійні займенники, то в другому осінь сприймається як 

рівна особа-співрозмовник.  

Поети активно використовують концепт «зима» через свою семантичну 

різноманітність. У поетичній картині світу А. Кичинського ядерна одиниця 

зима та її похідні форми часто співвідносяться з елементами концепту «час». 

Наприклад, у фрагменті «Зимовий дощ – // зухвалий мій двійник – // не 

просто йде – // сніги суцільні топче!» [91, с. 70] визначаємо ознаки теплої 

зими, коли можливий дощ, який контрастує за температурою зі снігом, що 

виражено метафоричним дієсловом топче. Також ознаки зими 

характеризують предметні поняття (у фрагменті «Зимове яблуко надкушує – 

воно порипує, мов сніг. // Під снігом листя розворушую, // що облетіло, наче 

сміх» [91, с. 72] прикметник зимове й порівняння зі снігом характеризують 

відповідні сорти яблук; при цьому визначаємо час початку зими, коли тільки-

но облетіло листя, яке вкрите вже першим снігом) і непредметні («Зима – 

поезія у прозі, // де кожне слово на морозі, // закрижанівши на льоту, // 

втрачає, // мов камінь, // висоту» [91, с. 71], де метафорично зима 
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зіставляється зі словом через ознаки на морозі, закрижанівши, і навіть у 

прозі, що традиційно протиставляється поезії).  

У П. Перебийноса репрезентантом концепту «зима» є приядерний 

елемент сніг, що вміщує в собі кілька значень: 

1) сніг як ознака зими – безпосередня пов’язаність із зимою як порою 

року – з використанням протиставлення з осінню: «А сніги навскоси – // на 

поля, на ліси. // Перекреслюють осінь» ]154, с. 7] (поет використовує 

метафору з конкретним значенням заперечення в дієслові перекреслюють); 

2) сніг як атмосферні опади – констатація засніженості певної 

місцевості чи ознака часового періоду – з використанням відповідного 

компонента в метафоричній конструкції: «Під ковдрою засніженого вечора» 

[154, с. 276] (у цьому випадку сполучення іменника ковдра і ядерного 

компонента сніг утворює стерту метафору); 

3) сніг як загроза – семантика негативного впливу та невідворотності 

небезпеки – через використання дієслів із відповідним значенням: «Замели 

сніги у квітні яблуневий цвіт надій» [154, с. 299] (автор наголошує тут на 

раптовості негативної події за допомогою антитези сніги у квітні та на 

загрозі життєдайності через дієслівне словосполучення замели цвіт надій, де 

іменники цвіт і надії репрезентують головні атрибути життя);  

4) сніг як фізичне явище (сипучий і чистий) і символ специфічного 

кольору (сліпучо-білий). У поезії «Січневий сад – мов храм сліпучий…» 

автор описує засніжений сад, залучаючи до опису ще й ознаки снігу. 

Наприклад, як ознаку зимового саду автор позначає його храмовість, що 

сполучена з кольором снігу – білим і сліпучим, а також із храмовою чистотою 

та тишею: «земна хвилина чистоти», «і знову тиша поміж нами», «у білім 

храмі – тільки ми». До фізичної ознаки (сніг сипучий) та метафоричної (у 

білі дзвони б’ють сніги) долучається також орнітологічний образ, 

безпосередньо пов’язаний зі снігом своїм орнітонімом: «А світить нам у 

білім храмі снігур червоними грудьми» [159, с. 112];  

5) сніг як ознака похилого віку передбачає два складники: 
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– часову обставину – з елементами конкретизації («Поспішають роки 

// по снігах навпрошки») та елементами руху («За стогами стоги, // за 

снігами сніги – // несподівані гості…» [154, с. 7]) (означальне 

словосполучення несподівані гості сприймаємо як ознаку невмолимості 

часу);  

– атрибутивну – у порівнянні із сивиною, коли поет використовує 

бінарне поєднання «сніг» – «сивина» для метафоричного опису будь-якого 

об’єкта («снігасті брови старого» [152, с. 80] або для опису власних 

почуттів («Білим снігом квітне моя крона» [152, 47]), які виявляють ще й 

сум і невідворотність часу.  

У деяких поезіях, де сніг виконує домінантну роль, виявляємо ситуації, 

де він не характеризується негативно. Такою є, наприклад, поезія «Сніжна 

задума»: «Вишиває сніг черешню, // двір і нашу хату. // Біла хмаро, де береш 

ти // пряжі так багато? // Брате яворовий, // пряжі в мене досить – // 

батькові на брови, // матері на коси» [154, с. 282]. Тут цілком позитивний 

настрій створюється елементом національної української МКС вишиває, 

переліком різноманітних одиниць концептосфери ПРИРОДА – атрибутів 

родинної пам’яті – черешня, двір, хата, а також фольклорною діалогічною 

формою поезії зі зверненням до снігової хмари та зворотною відповіддю. 

Авторське метафоричне зіставлення снігу з пряжею за ознаками чистоти та 

прозорості передає значення власне атмосферних опадів, а зіставлення пряжі 

/ снігу з віковими ознаками позначає сивину в батькових бровах і материних 

косах.  

Часто сніг має пряме номінативне значення, позначаючи зимові об’єкти 

та явища. У поезії «Сніжний лист» – це «роздмухане сніжне кадило», що 

«припорошує перші стежки», заклик до адресата «ти прилинь у засніжений 

дим, у просвічене інеєм чудо», «прилети із лютневих завій, // обійми ці сніги 

волохаті». // «У сріблистій хустині своїй // виглядає тебе наша хата» [159, 

с. 115]. Виділені нами ознаки снігу хоча й беруть участь у творенні 

авторських метафоричних конструкцій, однак поділяються на ядерні / 
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безпосередні (сніжне, засніжений, сніги волохаті, просвічене інеєм) та 

приядерні / опосередковані (припорошує стежки, лютневі завії, сріблиста 

хустина).  

В інших випадках сніг у мовосвіті поета – негативна сила, що загрожує 

життєвим проявам (наприклад: «Я вірю, що ніколи не поглине // красу твою 

холодна заметіль»), або віковий маркер, у якому головною ознакою снігу є 

сивина – як опосередкована (білий), так і безпосередня (сивий). Наприклад: 

«Коли снігами сивими завія // над нашими літами нависа…» [159, с. 113]. 

Отже, приядерна зимова одиниця сніг виявляє кілька метафоричних 

ознак, серед яких відзначаємо часові (належність до періоду зими), вікові 

(ознака кінця життя, посивіння) та фізичні (ознака чистоти, свіжості). При 

цьому за допомогою цих ознак метафоризується й сам концепт «зима» – 

безпосередньо через сніг і його ознаки: «Посипає голову // інеєм зима» [162, 

с. 477] (указівка на вік людини); «Нависає шапкою // сніжна кушпела. // І 

ялинка чапає // з лісу до села» [162, с. 478] (окрім виділених зимових ознак, 

речення «І ялинка чапає з лісу до села» позначає просторово-часову 

семантичну площину, що маніфестується як настання свята Нового року, 

коли ялинки везуть з лісу до населеного пункту); «прохолодну синю шибку 

м’якою лапою торкає липкий, повільний снігопад…» [162, с. 478] (виділене 

метафоричне ядро зіставляє елементи когніотипу «людина» та 

концептосфери ПРИРОДА); «дивись: пелюстка і сніжинка цілуються…» 

[162, с. 478] (часова вказівка на ранню зиму, коли раптовий сніг падає на 

осінні квіти чи зелене листя; можна тут згадати ще відому пісню на вірші 

М. Ткача «Раптом сніг, раптом сніг // ранній сніг на зеленому листі»).  

Інший різновид природних явищ – опадів – концепт «дощ» 

(«атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді краплин води» [37, 

с. 325]) – частіше використовується А. Кичинським. Дощ у поета падає чи 

стоїть, що в обох ситуаціях позначає вертикальну його природу. У строфі 

«Стояв у лісі дощ. // Стояв у лісі я. // Текла вода зелом, // немов сльоза 

щокою» [88, с. 14] дієслово стояв має в обох мікроконтекстах різне значення 
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(позначення щільного дощу та поза перебування в лісі ліричного героя), 

збігаючись лише щодо вертикальності обох позицій. При цьому якщо це 

дієслово не виявляє динамічності, то наступне – текла (вода) – уже більш 

динамічне.  

В описі дощу також наявна звукова ознака, що метафорично зіставлена 

з часовою: «Вкраплений в дощ // час прошумить // з неба – в безодню» [99, 

с. 199]. Звуковий елемент представлено дієсловом прошумить, а формальний 

– прикметником вкраплений. Визначаємо також просторову ознаку, що 

вказує на напрямок падання дощу – зверху вниз (з неба – в безодню).  

У межах фразеології А. Кичинського відзначаємо ще один концепт зі 

складу макроконцепту «явища / стихії природи» – «вітер», ядерна одиниця 

якого вітер є ситуативним елементом комплексу метафор, що не виявляють 

між собою смислового зв’язку. Наприклад, у фрагменті «І Лувр. І Лавра. І 

лавровий лист // у хащах терну. І зіркові сфери. // І вітер, що вертається. І 

свист. // Слоїстий свист летючої фанери» [99, с. 197] виділений 

фразеологічний натяк (авторське узагальнення) позначає зв’язок із Францією 

(перефразований традиційний вислів «пролетів, як фанера над Парижем»), 

представленою тут урбанонімом Лувр (назва паризького музею). Ще один 

фразеологізм представлено в цьому фрагменті його окремими елементами у 

хащах терну та зіркові сфери, що репрезентують відомий вислів «через терни 

до зірок». Однак відзначаємо певну його невідповідність загальній художній 

семантиці. При цьому в поетичній грі фіксуємо парономазійну послідовність 

одиниць Лувр, Лавра, лавровий лист, а також елементи концепту «звук» – 

приядерний свист (з технічною ознакою фанери слоїстий) і периферійний 

вітер, що загалом маніфестує в цьому фрагменті плин часу та неосяжний 

простір від земних хащ до небесних зірок.  

У межах макроконцепту «природні явища / стихії» в А. Кичинського 

відзначаємо активне використання концепту «вогонь», що виконує дві 

функції:  
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1. Функція безпосереднього позначення вогню як стихії. У фрагменті 

«Вогонь то підскакує, то присідає, // то уповільнює рухи, то шаленіє, // і 

все, що здатне горіти, // себе відчуває приреченим» [100, с. 47] виділено 

послідовність дієслів, які репрезентують візуальність опису вогню. Найвища 

ознака нещадності вогню як стихії виявляється в останніх двох рядках, 

зокрема в ознаці приречене; 

2. Функція опосередкованого позначення вогню як символу 

негативного внутрішнього стану героя. У строфі «Душа, вогню 

торкнувшись, обпеклась. // Замерла, доторкнувшись до льодини. // 

Оговталась і вкотре подалась // на пошук золотої середини» [100, с. 37] 

виділено фрагмент, що позначає такий негативний стан. У цьому контексті 

вогонь постає в опозиції до льодини, яка є позитивним елементом. У 

смисловій площині відзначаємо опис хитання душі через дієслівну 

послідовність обпеклась – замерла – оговталась – подалась, оскільки вона 

шукає золотої середини.  

Ще одна частотна одиниця стихії – концепт «вода» – має чимало 

репрезентантів, виявляючи традиційні описи чи нетрадиційні (метафоричні). 

Наприклад, у фрагменті від А. Кичинського «Попіднебесна панорама. // Не 

обрій, а кардіограма» [88, с. 65], на нашу думку, у порівнянні обрію з 

кардіограмою не варто шукати прихованого смислу (можливо, це просто 

звуковий контраст між питомо українським м’яким словом і консонантним 

іншомовним терміном), але в описі відзначаємо картографічну ознаку, за 

якою ландшафт позначено умовними графічними позначками, серед яких 

прямі та хвилясті лінії традиційно позначають річки – головний маніфестант 

концепту «вода» в українській МКС.  

У поета річка візуально й подається як крива лінія: «кожна річка на 

карті // як лінія долі чиєїсь» [100, с. 9] (формальна ознака візуальності – 

сполука на карті, смислова ознака – словосполучення лінія долі, що позначає 

символічність річки як природного об’єкта). Головну ж ознаку річки – 

життєдайність для довколишньої природи – поет описує так: «Ріки великої 
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водице життєвісна, // найважчим колосом озерненим гряди, // в садах 

родючих вітами провисни, // в осінню тишу яблуком впади, // захмільно 

грона виповни янтарні» [90, с. 29]. Тобто вода тут метафорично входить до 

продуктів природи – озерненого колоса, садових плодів, винограду, 

наповнюючи їх життєдайною силою.  

Власне функціонування концепту «вода» в художній літературі 

досліджували А. Вежбицька [36], Т. Вільчинська [39], Н. Сологуб [201] та ін. 

Зокрема, у творчості П. Перебийноса О. Бакуменко відзначав майстерність 

зображення української історії та її природи, ставлення митця не лише до 

України, а й до «Землі в планетарному розумінні Всесвіту» [6, c. 3], а 

В. Шанюк – стилістичні особливості поетичної спадщини митця [217]. Було 

відзначено, що концепт «вода» в поета виявляє особливу авторську 

інтерпретацію та оригінальне семантичне наповнення. У збірці 1985 року 

«Присягаю Дніпром!» вода уособлюється: автор спілкується з нею, описуючи 

природу головної річки України. Приядерна одиниця концепту – «Дніпро» – 

наявна навіть у житті самого поета – як назва молодіжного часопису та 

видавництва, у яких він працював.  

За словниковою дефініцією, слово вода має кілька значень: «Прозора, 

безбарвна рідина, що становить найпростішу хімічну сполуку водню з 

киснем»; «Водна маса джерел, озер, річок, морів, океанів»; «Лікувальна 

рідина мінеральних джерел» [187, c. 716]. Ці значення можна вважати 

значеннєвим ядром концепту «вода». У П. Перебийноса фізико-хімічне 

значення реалізовано в таких фрагментах: «Глибоко хлюпає криниця // 

студеною водою» [150, с. 204], «На прощання глянути годиться // у 

криничну воду крижану» [153, с. 33], «Вода породжена дощами» [153, 

с. 30], «Ходять кола по воді» [153, с. 40], «Це слово шуміло водою // у ніч на 

Івана Купала» [150, с. 295]. Геологічне значення постає в мікроконтекстах із 

використанням лексеми вода в множині: «Облітає цвіт вишневий // у траву, 

у чисті води», «Він сунеться на гори і долини, // на води, на степи, ліси, 

діброви» [153, с. 19], «щоб не мілів огром Дніпрових вод» [150, с. 345], «Та 
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раз покинув я спокійні води, здолав гнітючі сумніви і страх» [150, с. 130]. 

Ядерне значення «вода – лікувальна рідина мінеральних джерел» міститься у 

фрагментах «Мелодія чиста, прозора, // нехай напуває водою живою // 

пропахлі димами простори» [153, с. 17], «З туманної річки у жменю // живої 

води набираю» [154, с. 61], «Вмивала ти обличчя на Купайла // цілющою 

водою із криниці» [150, с. 251].  

А. Кичинський також виділяє в концепті «вода» різноманітні ознаки, 

серед яких, наприклад, – прозорість. У фрагменті «збурене тіло ріки до 

камінного дна // прохромлюють погляди і протинає проміння» [91, с. 108] 

виділені сполуки саме й характеризують цю якість – через дієслова 

прохромлюють і протинає. У контексті ж переплетіння площин окремих 

концептів у поета відзначаємо зіставлення води з концептом «час». 

Наприклад, у фрагменті «Все затопила вода, що спливла: // цеглу, що стала 

первісною глиною, // кров, що згоріла у жилах дотла, // попіл, що став 

сивиною полинною… // Глибше і глибше – // до самого дна» [91, с. 28] 

виділено формальні семантичні ознаки води, однак її часове значення 

виявляється через дієслово спливла з подальшими об’єктами цієї дії 

(синтаксично прямими додатками). Такий часовий аспект конкретизується 

дієсловами стала, згоріла, став через форму минулого часу доконаного 

виду, тобто як результат дії води-часу. 

П. Перебийніс у приядерній зоні концепту «вода» виявляє смислові 

паралелі «вода – очищення», «вода – загроза», «вода – жива істота», «вода – 

символ». Для лексичного наповнення площини «вода-очищення» поет 

послуговується дієсловами омивати, змивати, промивати у значенні 

«робити чистим» у поетичних рядках «Гроза омиває наболену душу» [153, 

с. 62], Хай лихо змиває озоном-грозою [153, с. 17], Туманилась криничка-

жалібничка // і рану промивала як могла [150, с. 202], Небагато треба, 

небагато, // щоб вода змивала всі загати [153, с. 344], та вже холодне море 

змило // з чортів запінений мазут [153, с. 168]. Таким чином підкреслюється 

очищувальна здатність води як стихії. 
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Смислова сфера «вода – загроза» маніфестована П. Перебийносом за 

допомогою дієслів і прикметників із семантикою небезпеки: «Вигуркують 

ритмічно океани, // пульсують // вени рік, // серця морів, // і сила ритму, 

вічна, нездоланна, // зриває пароплави з якорів» [161, c. 132], «За горами грім 

гуркоче // і здригаються моря» [155, c. 44], «Гойдає хвиля каламутна // 

чортячі вирвані хвости» [150, с. 168], «Уклонюсь тобі я в пояс, матінко 

пшенице <…> Град лупив тебе з розгону» [150, c. 123]. Також поет уживає 

дієслова зі звуковою семантикою, актуалізуючи загрозу: «Ревло відкрите 

море на вітрах» [150, c. 130], «І стогне море від осмути // кигиче чайка з 

висоти» [150, с. 168], «Хай гримить дев’ятим валом // грізне море 

штормове» [155, c. 85]. 

Найбільш яскраво в поетичній мові П. Перебийноса репрезентовано 

смислову сферу «вода – жива істота». Для її реалізації поет використовує 

дієслова з антропоморфними ознаками: «Я не знаю – джерело чи око предка 

пильно дивиться на мене з глибини» [159, с. 50], «Ріка спить» [159, с. 90], 

«Прокидаються струмочки» [159, с. 90], «Вода пливе поволі» [162, с. 30], 

«Там до сивого Дністра // пригорнулася Мурашка» [154, c. 57], «Я спитав у 

води: // – Звідкіля ти прийшла? // І сказала вода: // – З глибини джерела» 

[154, c. 3]. У наведених мікроконтекстах письменник не лише уподібнює 

воду до людини, а й наділяє її емоційним станом – через використання 

художніх означень гнівне, розлючений, примхлива: «Гуркоче гнівне море, 

гомонить – // розказує мені про океан» [155, с. 84], «Хай гримить, реве в 

нестямі // шторм розлючений – не дрейф» [155, с. 85], «Вода прозорі ниті 

тче. // Вона примхлива ще у всьому» [153, с. 30]. 

У межах смислової сфери «вода – жива істота» виокремлюємо 

художньо-семантичне наповнення «вода – співрозмовник», у якому 

учасником розмови постає море, криниця, річки Дніпро та Мурашка. Таке 

наповнення означеної сфери створюється за допомогою звернення – до моря: 

«Море, зупинись хоч на хвилину <…> і тривожний гуркіт глибини, // море, – 

// зупини! // Море, // хай вітри в тобі потонуть, // хай засяє на твоїм 
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просторі // штилю відшліфоване трюмо <…> Море, давай помовчімо!» [161, 

с. 195]; до криниці: «Ой, моя криниченько-небого, // як же ти тут 

житимеш сама? <...> А криниця журно шепотіла: бережімо чисте 

джерело! <...> Падав сизий порох на суниці, // гуркотіли в полі трактори. // 

Прощавай покинута кринице!» [150, c. 287]. Характер звертань та їхній зміст 

характеризують ставлення поета до об’єкта та, відповідно, його 

індивідуальну МКС. 

Периферійну зону концепту «вода» у мовотворчості П. Перебийноса 

репрезентують гідроніми Дністер, Славута, Південний Буг, Дунай, які також 

формують різноманітні авторські порівняльні та метафоричні конструкції. 

Для опису річки Славута поет використовує прикметник розтерзаний на 

позначення емоційного стану, сповненого страждань і мук: «Змиваючи водою 

небокраї, не вірячи артерії старій, розтерзаний Славута набрякає 

пухлинами отруєних морів» [159, с. 99]. Тобто автор сполучає елементи 

концепту «вода» з периферійними елементами когніотипу «людина».  

Водночас гідроніми за своєю функціональною спрямованістю 

представляють і макроконцепт «простір». У поета українські річки 

безпосередньо кореспондуються з Україною. Навіть у межах одного вірша 

назви двох річок – Південний Буг і Дністер – метафорично репрезентують 

поетову Україну: «Я звідтіля, де мій Південний Буг // з моїм Дністром 

русявим розмовляє. // Поміж річок оцих така земля є, де кожен горбик 

соками розбух <…> В одній руці – крило Дністра, // а друга // тримає 

лебедину хвилю Буга» [153, с. 6]. Гідронім Дніпро осмислюється як 

об’єднувальна та просторова ланка між двома історичними берегами 

України: «Лине звістка над літами // з-за Дунаю до Дніпра. // Де ви, мамо? 

Де ви, мамо?» [155, c. 44, 18]. При цьому просторові ознаки ідентифікуються 

через вживання повнозначних мовних форм «звідтіля, де», «така земля», а 

також службових з-за, де.  

В А. Кичинського гідронім Дніпро пов’язаний із Києвом: «Летять під 

нею птахи і вітри, // тече Дніпро, // стоїть гора Чернеча, і вся земля 
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навкруг тії гори // згори – // неначе колесо лелече» [88, с. 23]. Порівняння тієї 

гори з лелекою, а місцини навколо неї – з лелечиним гніздом – також 

піднімає її ціннісний статус до концептуального в українській МКС. Також 

до кола використаних поетом гідронімів належать Буг і Прип’ять, що не має 

певного диференційованого значення, а лише географічне. Тому традиційні 

метафоричні конструкції з гідронімами виявляють однакові ознаки. 

Наприклад: «Піниться в березі Буг, // темний від крові <…> // …Пам’ять 

сидить за столом // в хаті над Бугом» [91, с. 37]. У цих фрагментах виділено 

ознаки, конотовані історичним контекстом (час репресій), у часовій площині 

конкретизовані авторською метафорою пам’ять сидить за столом, у 

просторовій – словосполученням в хаті над Бугом. У фрагменті «Ніч 

надходить і зяє, // мов чорна діра. // Дим пливе, наче Прип’ять пливе до // 

Дніпра» [91, с. 39] семантика виділеної синтаксеми позначає невідворотність 

природного процесу (плин притоки до головної водної артерії). 

Натомість П. Перебийніс уособлює Дніпро в межах бінарного 

смислового поєднання «вода – співрозмовник» через слова-звертання до 

річки: «Дніпре, поговорим! <…> Ти в дорозі, Дніпре, не барись, поспішай до 

мене <…> Батьку Дніпре, ти біжи скоріш та й до Чорноморя» [150, с. 294]; 

«Дніпре, Дніпре, ти моя дорога <…> Не здається плем’я сивокриле – 

піднімай нас, Дніпре, і веди <…> Голубою піснею Малишка // ти в бетонах, 

Дніпре, заболи <…> Ми живі у росяному слові. // Піднімай нас, Дніпре, і 

веди!» [159, с. 15]. Окрім виділеного гідроніма в формі звертання та 

прикладки, ознаки суб’єктивації – це займенник другої особи однини та 

відповідна присвійна його форма – у зіставленні з авторським займенником я 

(моя). Відзначаємо тут концептуальні ролі Дніпра для автора – товариша, 

батька, дороги, провідника. Дніпро поєднує в поета також місто з селом, 

урбаністику із живою природою: «Під вологим плесом небозводу // береги 

відбились у ріці: // на одному – цегляні заводи, // на другому – жовті 

пшениці» [88, с. 16] (виділені опозиційні ознаки метафоризовані в образі 

двох берегів).  
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Зауважимо, що для українців гідронім Дніпро становить концепт, 

оскільки соціальна й політична історія народу безпосередньо пов’язана з 

цією річкою – від описів Геродота до розмежування українців між двома 

імперіями («Лівобережжя» – «Правобережжя») та входження головної водної 

артерії України до кола духовних цінностей українського народу, зокрема й 

національної МКС. Недарма в мові поета це один із найбільш частотних 

елементів – фіксується в понад трьохстах мікроконтекстах, більшою мірою у 

збірках «Присягаю Дніпром!», «Ранкові сурми», «Третя спроба», «Дар 

Вітчизни», «Точний час», «Пшеничний годинник».  

Отже, одиниці периферійної зони концепту «вода» в П. Перебійноса 

переважно безпосередньо пов’язані з національними символами, зокрема, 

гідронім Дніпро й сам є таким традиційним символом, повноцінним 

національним концептом. Поет уособлює ці одиниці, звертаючись до Дніпра, 

Мурашки як рідних об’єктів, наділяючи їх людськими якостями та 

почуттями. Постають бінарні смислові поєднання «вода – жива істота», «вода 

– істота», «воді – очищення», що формуються за допомогою епітетів, 

порівнянь, метафор і безпосередньо виражають авторське осмислення водної 

стихії. Це доводить уміння автора естетизувати навколишній світ через 

актуалізацію семантичних й емоційних глибин мови. 

Натомість у А. Кичинського концепт «річка» виявляє часовий аспект, 

зокрема пов’язаний із пам’яттю: «Де ріка протікала, // тече борозна. // В 

пересохлому річищі, // темний від мулу, // час тече, // мов глибока вода 

прибутна, // і виорює плуг з його темного дна // дно ріки, // світлу назву її 

затонулу» [88, с. 69]. Виділені ознаки є елементами концепту «річка», проте 

разом із ними відзначаємо елементи зі значенням сухості – борозна, 

пересохле, мул, оскільки з ними пов’язаний образ замуленої пам’яті. У такому 

контексті одиниця плуг набуває концептуального значення, оскільки виорює з 

темного дна світлу назву, тобто виконує функцію оберегу історії. У 

порівняльній метафоричній конструкції «І, мов скресла ріка, // поміж нами 

тектиме розмова» [88, с. 70] виділене предикативне словосполучення 
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становить смисловий центр, а порівняння зі скреслою рікою надає тій розмові 

характеру тривалості й динамічності.  

Отже, елементи макроконцепту «природні явища / стихії» вода, вогонь і 

повітря вербально представлені в мові поезії А. Кичинського й 

П. Перебійноса через концепти вітру, грози, снігу, річки та ін., що виявляють 

антропоморфні ознаки у складі метафоричних і епітетних конструкцій, 

маніфестуючи авторські інтенції.  
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Висновки до розділу 2 

 

З аналізу опису ландшафтних реалій і явищ природи, репрезентованих 

елементами концептосфери ПРИРОДА відповідно до мовомислення 

П. Перебийноса та А. Кичинського, можна зробити такі висновки:  

1. Завдяки впровадженню художницького мовомислення в поетичний 

процес (дихотомія художницького й поетичного талантів) митці у своїх 

поезіях створюють ландшафтні описи з використанням елементів 

периферійної зони концептів «смак», «звук», «колір» та інших, які формують 

візуальні, аудіальні, смакові й тактильні ознаки й загалом комплекс 

поетичної аудіально-візуально-тактильної динамічності. Домінують елементи 

концепту «колір», які беруть участь у створенні метафоричних й епітетних 

конструкцій, а також колористичних опозицій, що формують контрастні 

протиставлення, а отже – експресію поетичної мови. При цьому динамічна 

ознака репрезентована послідовностями відповідних дієслів, а статична – 

називними конструкціями, що мають в основі колористичні елементи.  

2. Одиниці приядерної зони концепту «колір» у поетів сполучаються та 

асоціюються з елементами інших природних концептів, а також концепту 

«час», поєднуючись у межах традиційних метафоричних конструкцій 

(наприклад, білий – із зимою, снігом і похилим віком – сивина, кінцева пора 

року) та створюючи контрастні опозиції – наприклад, протиставлення білого 

й чорного (частотні маніфестанти – сніг і ворона) або білого й червоного (сніг 

– заграва). 

3. Головними елементами концептосфери ПРИРОДА, що описані в 

поетичній мові П. Перебийноса та А. Кичинського, визначено концепти 

«земля», «степ», «село», макроконцепт «космос / всесвіт», що 

взаємопов’язані в описах ландшафту, репрезентуючи реципієнтні та 

донорські елементи авторських метафоричних й епітетних конструкцій. Вони 

переважно пов’язані ще й з елементами когніотипу «людина», виявляючи 

антропоморфні ознаки, що маніфестують авторські поетичні інтенції.  
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4. Через так звану «сільську орієнтованість» П. Перебийноса та 

А. Кичинського вони змогли розширити концептуальну базу етнічної та 

індивідуальних МКС, що залежить від об’єктивних і суб’єктивних чинників – 

інтенцій індивіда та соціуму. Відзначається своєрідний материнський 

антропоморфізм, коли образ матері пов’язується з об’єктами природи як 

реципієнтний або донорський елемент, що творить авторські та традиційні 

для етнічної МКС метафоричні конструкції.  

5. «Село» – один із головних концептів, елементи якого зіставляються з 

елементами природи та ототожнюються з нею, оскільки село вважається 

невід’ємним (духовним) елементом природи, на відміну від міста (тобто 

входить як до макроконцепту «простір», так і до конфептосфери ПРИРОДА). 

У межах використання елементів концепту «село» визначено два бінарних 

смислових поєднання – «село – степ» і «село – космос».  

6. Елементи концепту «степ / поле» характеризуються переважно 

позитивними ознаками, які загалом позначають розквіт, життя природи, 

рослин, тварин і комах, що загалом випромінює вічний космічний спокій, 

тобто ці одиниці (фітоморфи, зооморфи, ентоморфи тощо) поєднуються з 

елементами макроконцепту «космос / всесвіт», а також когніотипу «людина», 

оскільки позитивні ознаки життя природи переносяться й на площину 

особистих почуттів, зокрема інтимних. При цьому концептуальні сфери 

«космос» і «земля» поетами не протиставляються – їхні елементи 

зіставляються та пов’язуються в складі метафоричних конструкцій. До цього 

долучаються й елементи концептів «час» і «простір», утворюючи потрійні 

смислові зв’язки.  

7. Поети по-різному трактують певні явища природи, надаючи їм 

позитивних чи негативних ознак. Концепт «гроза» трактується як 

позитивний, як ознака оновлення природи, як опозиція до посухи. Також 

ознаками оновлення постають приядерні одиниці грім, злива й веселка, а 

очищення виявляється в протиставленні спеки та зливи. До того ж 

П. Перебийніс використовує як символ очищення суспільства снігову лавину, 
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що також позначає невмолиме зрушення – як і краплина, що зрушує потужну 

снігову силу.  

8. Антитеза в описі природних ознак, зокрема із залученням елементів 

концепту «гроза», використовується для вираження гострих почуттів, 

зокрема інтимних. Почуття, пов’язані з коханням, виявляються й у 

конструкціях, де до часового зіставлення плину життя з ознаками періодів 

року, що традиційно асоціюються з людським віком, додаються й 

антропоморфні ознаки дівочості, що створює багатошарові авторські 

метафоричні конструкції. Так виявляється й особисте ставлення поета до 

природних об’єктів, зокрема через уособлення – особисте звернення до них 

(А. Кичинський).  

9. Концепт «зима» найчастіше репрезентований одиницею сніг, що 

також відзначається концептуальним статусом, оскільки вміщує в собі кілька 

значень: як ознака зими, як атмосферні опади, як загроза, як фізичне явище, 

як ознака похилого віку, що при тому виявляє часову обставину та 

атрибутивну. При цьому сніг виявляє як негативну (сивина як ознака віку), 

так і позитивну (художнє прядиво) ознаки. Натомість переважно 

позитивними є концепти «вітер» і «дощ» (як символи очищення, зміни).  

10. Елементи макроконцепту «природні явища / стихії» дуже частотні в 

поетичній мові П. Перебийноса та А. Кичинського, зокрема концепт «річка» 

найчастіше зіставляється з концептами часу та простору, виявляючи окрім 

функції творення метафоричних конструкцій ще й омонімічні кореляції з 

біографічними аспектами творчості. У цьому колі гідронім Дніпро є найбільш 

частотним, адже виявляє власну концептуальність у межах етнічної МКС – 

як символ України та об’єкт, пов’язаний із біографією аналізованих поетів. 
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РОЗДІЛ 3  

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ФІТОМОРФНИХ І ЗООМОРФНИХ КОНЦЕПТІВ  

ЯК ЕЛЕМЕНТІВ КОНЦЕПТОСФЕРИ ПРИРОДА  

В ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ П. ПЕРЕБИЙНОСА  

ТА А. КИЧИНСЬКОГО 

 

3.1 Концептуалізація фітоморфів у поезіях П. Перебийноса  

та А. Кичинського 

 

Відповідно до творчих пріоритетів, що входять до етнічної МКС, –

концептів «село», «степ», «земля», українські поети активно 

використовують їхні елементи – фітоморфи, що поєднують як назви 

рослин (власне фітоніми), так і їхні приядерні чи периферійні одиниці.  

Ці елементи у вузькому значенні маніфестують ідіостиль поета, 

оскільки, за словами Т. Мішеніної, входять до кола означених вище 

категорій [140, с. 31]; у широкому розумінні вони становлять семантичні 

поля опозицій «природне – урбаністичне», «село – місто», «природа – 

людина» і навіть «земля – космос», у реалізації яких є реципієнтними та 

донорськими елементами метафор і епітетів. Дослідники П. Сорока та 

М. Ониськів відзначають, що П. Перебийніс створює «свіжі метафори» й 

«оригінальні епітети» та «безжалісно відкидає все зайве, побічне, що не 

«працює» на остаточний задум, надміру переобтяжує сюжети [202, с. 31]. У 

колі інтимних поезій з’являється чимало пейзажних описів, наповнених 

метафоричними конструкціями («трава незаймана росла, // ховаючи 

стежки», «цілує цвіт вишневий»), і навіть назви багатьох його творів 

марковані апелятивами-фітоморфами: «Медівники», «Соняшниковий 

геноцид», «Цвіт бузини», «Картопля цвіте фіолетово…» та ін.  

Як візитку творчості А. Кичинського визначають поезію «Жива і 

скошена тече в мені трава», а перша збірка поета – «Вулиця закоханих дерев» 
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(1976 рік) [90], що була видана в умовах економічного й соціального застою, 

коли загальний вал ідеологічних гасел уже минув, а разом із тим – і пафос, 

притаманний творам шістдесятників. Тому поети для висловлення наболілих 

ідей шукали вже інших художніх засобів, поглиблюючи підтекст своїх 

творів. Їхня громадянська позиція таким чином виявлялася вже не 

безпосередньо, а через тексти, начебто далекі від соціальних проблем.  

Так А. Кичинський, як й інші митці того часу, аналогізував образи того 

ж рослинного світу з особистими відчуттями. Таким є, наприклад, концепт 

«дерева», що через ядерну одиницю дерева сприймається як жива істота і 

взагалі – оберег рідної землі: «Чолом вам за те, що ви лісові рівня. // Чолом 

вам за шепіт, почутий в зелі: // «Чим менше вологи, // тим глибше коріння, 

// тим більша любов до своєї землі» [88, с. 35]. Окрім головної ознаки 

оберегу, маніфестованої словосполученням лісові рівня, поет вживає тут 

власне фразеологічне узагальнення (виділене нами), яке ми розшифровуємо 

таким чином: волога – це вода, що традиційно асоціюється з нещирістю; 

тобто коли ми щирі й чесні, то більше відчуваємо рідну землю, тим 

нерозривніші з нею.  

Концепт «дерева» зрештою отримує антропологічні метафоричні 

ознаки: «Здійнявши до неба // порожні очниці гнізд, // одне за одного 

тримаючись, // дерева // бредуть наосліп // уздовж дороги» [91, с. 65]. Уявне 

тримання одне одного уздовж дороги виявляє форму традиційного 

розташування дерев на польових дорогах України. Також цей елемент 

концептосфери ПРИРОДА виявляє й традиційне фразеологічне значення 

«дерева роду». У строфі «Від населення до народу // шлях завдовжки в 

любов до землі, // де кожнісіньке дерево роду // на невсохлім гойдало б гіллі» 

[96, с. 68] виділена темпоральна авторська метафора з ядерним елементом 

шлях конкретизується образом дерево роду, що має ознаку вічності, 

маніфестовану означенням невсохле.  

Приядерні елементи дерева в А. Кичинського становлять семантичну 

опозицію: «оберемки сухого гілляччя // сплетеного так між собою // ніби 
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воно коріння // і все ще у нього попереду» [97, с. 74] (у межах загальної 

опозиції «смерть – життя» виділено протиставлення сухого гілля та живого 

коріння, де останнє семантично конкретизовано традиційним часовим 

висловом все у нього попереду).  

Світоглядні цінності поета передбачають опис не абстрактного 

загального, а конкретного окремого, і тому один листок (також приядерний 

елемент) для нього важливіший за сад: «На відстані сльози // осінній сад 

стоїть, // одним один листок // шумить мені у ньому» [91, с. 60]. При 

цьому й загалом сад (світ) у поета на відстані сльози, тобто він щиро 

залюблений у нього. Осінній же листок А. Кичинський узагалі асоціює із 

золотим виробом, чим підкреслює означене вище його значення: 

«Обважнілий від позолоти, // у кватирку вліта листок» [91, с. 64].  

У творчій концептосфері П. Перебийноса концепт «дерева» позначає 

окрему категорію рослин – приядерних його елементів, що виявляє як земні, 

так і космічні конотації. Поряд із деревом-концептом поет конкретизує ці 

рослини в окремих різновидах (породах).  

1. Дерево як концепт. 

У збірнику «Точний час» 1990 року П. Перебийніс ніби проєктує збірку 

«Цивілізація дерев», що буде опублікована лише 2011 року. Поезія з такою 

назвою розміщена серед останніх у збірці, а тому сприймається як знакова. 

Автор концептуалізує мовний образ дерева, надаючи йому художньо-

семантичне розуміння рятівника людства: «Дерева ручищами коріння // 

зусібіч обіймають планету, // щоб вона не розсипалась у космосі». При 

цьому дієслівне словосполучення обіймають планету позначає реальний 

простір людського життя з перспективою такого порятунку в межах усього 

космосу.  

Далі в поезії автор зіставляє характеристики дерев з ознаками 

свідомого світу, зокрема людей як homo sapiens, які мають не кочувати 

світом, а «кожною жилочкою тримаються рідного краю», які «не рубають 

кінцівок одне одному, // але вміють бути протезами», яким «якщо й 
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доводиться ставати руків’ям сокири і йти на братогубство, то це не їхня 

провина», які безсмертні, а «коли їх стинає зубаста гільйотина – 

залишаються пні і пускають пагіння», і «коли їх вириває з рідної землі вітер 

чужої цивілізації – розсівається насіння» [159, с. 129]. У цих ознаках поет 

охоплює кілька соціально-історичних тем: любов до рідної землі (через 

сполуку кожною жилочкою), жорстоку невблаганність війни (через тезу це 

не їхня провина), безсмертність етносу (через сполуки пускають пагіння та 

розсівається насіння). Основною семантичною опозицією загалом 

відзначаємо жорсткі умови життя етносу (через негативно конотовані 

дієслова рубають, вириває, іменники сокира, братогубство, гільйотина, 

прикметники чужа, зубаста) та його незламність і безсмертність (через 

позитивно конотовані дієслівні словосполучення тримаються рідного краю, 

вміють бути, пускають пагіння та розсівається насіння) [159, с. 129].  

Закінчує свій твір автор, наводячи аналогією дерева з поетичною 

творчістю, що може залишитися невідомою іншим – «розтанути в безвісті і 

не залишити ні словечка», де дієслова з негативною семантикою 

розтанути, не залишити, сполучені з аналогічними іменниками безвість, ні 

словечка, створюють контекст безвиходу – на відміну від вищезазначених 

позитивних оптимістичних сполук пускають пагіння та розсівається насіння, 

що характеризують дерева. 

У поезії «Скресання дерев» поет підвищує статус лексеми дерево – від 

міцного зв’язку із землею до зв’язку з небом – у зіставленні дерева з річкою 

як традиційним символом лінійного переходу: «Дерево – це річка, // що єднає 

землю і небо // і тече у двох напрямках» [159, с. 90]. Позначення такої лінії зі 

зворотними двома напрямками відзначаємо, наприклад, у древньому 

східному космонімі Жовта Річка на позначення сузір’я Чумацький Шлях, де 

означення жовта асоційоване з кольором зірок на нічному небі.  

Далі поет описує цей космогонічний світ поєднання дерева з небом, 

використовуючи означальні словосполучення (чорно-блакитна сфера, дивна 

симетрія), дієслівні (переливаються води землі і неба, пробуджуються 
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джерельця, прокидаються струмочки, ручаї і притоки), іменні (мереживо 

коріння, мереживо гілля, русло стовбура, між землею і небесами) [159, 

с. 90], що маркують загальну семантику позитиву, замилування. Конкретно й 

сам автор дивиться і милується цією картиною, а також знову констатує 

життєдайну місію дерев через дієслівне словосполучення зрушує льоди: 

«Зрушує льоди широке русло // між землею і небесами».  

2. Приядерна зона концепту «дерева» (різновиди / породи дерев). 

П. Перебийніс утворив авторський неологізм на позначення комплексу 

окремих порід дерев, які входять до його МКС, – деревонарод: «Заосенів, 

зазолотів // бадьорий деревонарод. // А вишенька зашарілася. // Дарує саду 

соромливо // зачервонілі дукачі. // Рум’янцем ніжної кори // вишнева 

ніженька паліє» [162, с. 459]. Вишеньку поет зіставляє з дівчиною – через 

ознаки дерева гілля, кора та ознаки дівчини зашарілася, соромливо, дукачі, 

рум’янець, ніженька, що разом утворюють авторські метафори в загальному 

червоному колористичному контексті (через відповідні ознаки зачервонілі, 

рум’янцем паліє).  

Периферійні ознаки яблуні поет використовує в метафоричному описі 

свого зростання: «Ріс, неначе яблуня, до зір я, // листям зеленів у вишині» 

[152, с. 28] (це виявляється у дієслівних словосполученнях ріс до зір і зеленів 

у вишині, де процес зростання семантично асоціюється з висотою, хоча 

яблуня високою й не буває). На нашу думку, яблуня входить до 

найголовніших атрибутів авторової батьківщини, що для нього вищі духовно. 

Тому це дерево постає у поета  порадником, який реагує на певні негаразди в 

довколишньому житті: «А яблуня листочком пересохлим // докірливо киває 

і тужливо // поскрипує…» [162, с. 461] (виділені одиниці створюють 

негативний контекст через відповідні семантичні ознаки пересохле, 

докірливо, тужливо, останні з яких характеризують дії киває та поскрипує, 

роблячи їх візуальною та аудіальною).  

Таким порадником для поета є також граб, до якого Перебийніс 

звертається як до рідної душі: «Ми ж освячені близнята // із далекого 
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сузір’я. // Ми обоє – тимчасові // гості дивної планети» [162, с. 460]. Це 

виявлено у виділених займенникових конструкціях із іменником-

конкретизатором близнята, а також у спільності духовного походження (із 

далекого сузір’я, гості дивної планети), що має й трансцедентальні 

показники – означення освячені та тимчасові, які репрезентують біблійні 

цінності.  

В іншій ситуації вже сама калина спілкується з Богом: «Калина 

босонога // в нарядному вінку // випрошує у Бога // лиш ягоду гірку» [162, 

с. 453]. На нашу думку, концепт «калина», що є традиційним для українців 

(як клен для канадців, береза для росіян), у цій строфі ототожнюється із 

народом – бідним (з означенням босонога), чепурним (з означальним 

словосполученням в нарядному вінку), віруючим і скромним (просить у Бога 

лиш ягоду гірку – тобто хоча б те, що йому належить за походженням). При 

цьому гірка ягода може ототожнюватися і з гіркою долею, що характеризує 

українців.  

Приядерні й периферійні елементи концепту «дерева» залучені й у 

часові метафоричні конструкції. Фрагмент «Сад наш догорів і побурів. // 

Слива згіркла від думок» [162, с. 458] указує на кінець літа, оскільки дієслова 

догорів і побурів семантично позначають закінчення сезону «горіння», коли 

різнокольорові фрукти наповнювали сад. Уже навіть слива забула цей період, 

що передано дієслівним словосполученням згіркла від думок. Фрагмент 

«Затихла, опустіла // округла крона клена. // Держава суверенна // 

відчахнутих листків» [162, с. 467] указує на початок зими, коли клен уже 

перестав шуміти листям (дієслова затихла, опустіла) і метафорично 

перетворився на «суверенну державу» стосовно свого колишнього населення 

– листків. На нашу думку, ознака відчахнуті передбачає наявність суб’єкта 

такої дії, і якщо клен – суверенна держава, то це він сам їх тоді відчахнув.  

Отже, всі приядерні елементи концепту «дерева» (різновиди / породи) 

наділені розумом. Тому як «яблунька докірливо киває», «калина випрошує у 

Бога», «слива згіркла від думок», так і «дубок бавився жолудем думок» [162, 
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с. 408], «жовтим жолудем кричав» [152, с. 37], тобто дієслова випрошує, 

бавився, кричав безпосередньо репрезентують людську істоту, а киває та 

згіркла – опосередковано, оживаючи за допомогою ознаки докірливо та 

причини від думок.  

Ще більш складним метафоричним осмисленням відзначається поезія 

«Як попадали дзвони…», де зі старої груші падають мідні грушки, які 

асоціюються із церковними дзвонами: «Як попадали дзвони // з небесного 

даху дзвіниці, <…> переполохані янголи. // Покинули церкву… // А стара 

наша груша // затріпотіла кожною галузкою // і сипонула на грішну землю // 

обважнілими мідними грушками… <…> Падали дзвони і груші. // Падали 

душі» [162, с. 438]. На нашу думку, поет описує сумний час знищення 

церков, що доводить фраза переполохані янголи покинули церкву, тобто з 

цього почався період безвір’я, що при тому підкріплюється 

словосполученням на грішну землю. Метафорично ж безвір’я описується 

авторським словосполученням падали душі.  

У мовній картині світу А. Кичинського приядерний фітонім липа бере 

участь у словесній грі – наприклад, у парономазійній поетичній фігурі: 

«Липкий пилок липневих лип // на крила спогадів налип» [98, с. 120] 

(консонантна градація звуків п і л є суто формальним показником гри в 

межах часової метафоричної конструкції). У подальшому фрагменті цієї 

поезії «Курить дорога у степу. // Течуть меди у дуплах лип» гра 

продовжується у виділених іменниках, продовжуючи й часовий розмірений 

плин.  

Поет намагається передати свої безпосередні відчуття природних 

процесів так, щоб читач це відчув сам, використовуючи периферійні 

елементи концепту «дерева». Наприклад, у строфі «У синіх затінках 

жадана прохолода // і дух землі в настояній траві. // Ви чуєте? // 

Листочки неживі // поволі опускаються на воду» [90, с. 26] виділені 

фрагменти описують ознаки життя природи, на що автор додатково звертає 

увагу читача через питальне речення-звертання Ви чуєте? В іншій строфі він 
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прогнозує природний процес, акцентуючи на цьому нашу увагу за 

допомогою вхідної наративної та особової конструкцій «…А буде так: // 

принишкнуть дерева – // і всесвіт мовби нерухомим стане. // І я відчую 

вперше і востаннє: // жива і скошена тече в мені трава…» [90, с. 25]. 

Наявний тут і космічний елемент – всесвіт, який може сприйматися лише 

віртуально – як усе видиме довколишнє, що, як і конкретні дерева, 

принишкне й стане нерухомим на мить, доки ліричний герой не відчує в собі 

течію трави, що художньо репрезентує батьківщину. Тобто і дерева, і трава 

мають антропоморфні ознаки, що маніфестують авторські інтенції.  

П. Перебийніс використовує фітоморфні периферійні елементи 

концепту в межах опозиції «село – місто». Він страждає від того, що в образі 

міста бачить переважно негативні риси. Зокрема, у фрагменті «Ніяк не можу 

примирити // чорнозем // з асфальтом» [159, с. 47] митець за допомогою 

метонімії називає село «чорноземом», а місто – «асфальтом», і цей асфальт 

постає урбаністичною ознакою замкненості, мертвості, нещадності тощо. 

Проте й через такий всевладний міський «асфальт» пробиваються до сонця 

паростки живого. Уже сама назва поезії «Родючий асфальт» передає сутність 

подальшого художньо-мовного осмислення: асфальт постає як засіб 

умертвіння природи (аналогічно в літературі – традиційний образ бетону): 

він «розрівнює зелені байраки», «розтоптує червоні суниці», «засліплює 

наївні ромашки», «по насінню, корінню, пагінню прокочується вогнем і 

металом», тобто виділена послідовність дієслів має семантику нещадності, 

що конкретизується в словосполученні «і пройшлися нещадним котком» 

[159, с. 94]. Зрештою автор називає результат цього асфальтування 

«могильною плитою», яку проломлює сміливий зухвалий росточок, що «не 

помер під пресом гарячим» і «розростається далі і далі відчайдушний, 

чіпкий подорожник». Так постає опозиційна послідовність й інших дієслів – 

позитивних (виділених нами), і від цих дій відбувається метаморфоза із 

самим асфальтом – «вулканічний окріп смоли» стає іншим – «Набухає, 

тріщить від коріння, // зеленіє родючий асфальт» [159, с. 94]. Зрозуміло, 
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означення родючий у виділеній авторській метафоричній конструкції 

репрезентує нереальне явище, однак є відображенням результату прагнення 

рослин до життя (часто спостерігаються, наприклад, цілі дерева на дахах 

будинків – це також колись проросло зернятко).  

У поезії «Зелена музика» автор також зачіпає означену тематику, 

описуючи «музику лісу», яку він відчуває в хащах, де «живе трава 

стожильна», де «лиш коники-гульвіси переплигують стежини», де 

«напинає липа крону-парасолю», де «мелодія сунична» та «радіолу пня 

торкає гострим дзьобиком синичка». Виділені нами позитивні атрибути лісу 

зіставляються поетом із негативними міськими – «тут каміння не гуркоче», 

«люте слово не вбиває», «усі свої гіркоти втішне серце забуває». Ознаку 

втішне сприймаємо як «втішене», оскільки «ліс проміння пересіяв» «на 

добро і на здоров’я» [159, с. 95], тобто відбулася метаморфоза, відображена у 

виділеному дієслові за допомогою префікса пере- зі значенням 

«перетворення, зміни» ще від індоєвропейської мовної спільноти [62, с. 338-

339]. 

Проте в поезії «Стаю урбаністом» П. Перебийніс визнає: «Не можу без 

міста. // Кляну вже село те, // калюжі, болото. // Зітхаю і марю // сухим 

тротуаром. // А врешті вертаю // з немилого раю // до рідного пекла. // І 

дихає спека // Хмільною, живою // журою-травою…» [162, с. 429]. 

Визначаємо тут чотири площини ознак: сільські негативні – калюжі, болото, 

пекло, спека; сільські позитивні – рідне, хмільна, жива трава; міські 

негативні – немиле, міські позитивні – сухий тротуар. Промовистою в цьому 

сенсі є подвійна антитеза немилий рай та рідне пекло (між цими 

словосполученнями та всередині кожного). І хоча поет зазначає, що не може 

без міста і що кляне вже село, ми не віримо йому, оскільки вся його 

поетична творчість зорієнтована на село, яке постає разом із образами 

природи. А епітетне словосполучення жива трава є маніфестантом не лише 

пробудження природи, але й узагалі життя.  
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А. Кичинський із кола фітоморфних периферійних елементів більшою 

мірою обирає квіти, що репрезентують як реципієнтні, так і донорські 

елементи його авторських метафоричних конструкцій. Ці елементи 

поглиблюють (розвивають) свої ознаки до метафоричних у межах навіть 

одного фрагменту: «розцвітає <…> барвінок хрещатий <…> та ще біла 

стіна // розтуляє чотири пелюстки вікна» [88, с. 83]. Виділяємо ці одиниці, 

зокрема словосполучення розтуляє чотири пелюстки в такому 

мікроконтексті трактується як повною мірою флористичне, що асоціює із 

квіткою вікно на білій стіні.  

Приядерний елемент концепту «сад» – яблуко – набуває в поета 

образності через метафоричні ознаки людини («І яблуко пада // і землю цілує 

в уста» [96, с. 63] – на нашу думку, авторська метафора побудована на 

асоціації із фізичним контактом упалого яблука із землею) та коня («І стоїть 

у сльозах // біля нашої хати // яблуневий садок, // мов лоша яблукате» [96, 

с. 69] – з уособленням в авторській метафорі «садок стоїть у сльозах»). 

Тобто сполучаються одні й ті самі фітоморфи як реципієнтні та донорські 

елементи навіть у межах однієї строфи.  

У межах предметного кола поезії П. Перебийноса з використанням 

фітоморфних елементів відзначаємо також опозицію «мілітарне – живе». У 

цьому концептуальному полі можуть поєднуватися елементи зазначених 

опозиційних складників. Наприклад, у фрагменті «М’ята перем’ята, // 

шабля – сторчака» [154, с. 8] пов’язуються в один контекст виділені 

іменники, що репрезентують фітонімну й мілітарну семантичні площини. 

Аналогічні опозиційні відносини пов’язують й елементи мілітарної та 

топонімної (гідронімної) площин: «Мов козацька шабля, вигнувся Дніпро» 

[154, с. 128] (порівняння форми вигину Дніпра з формою козацької шаблі).  

Отже, у поета власне авторським є метафоричне уподібнення 

приядерних і периферійних елементів фітонімного світу та військового. У 

поезії «Хвилина непевності» визначаємо опозиційні пари представників цих 

сфер: «тиша – свист куль» («свище свинцем, шматуючи тишу зелену»), 
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«осіннє листя – мертва трава» («розбризкує осінь криваві листки // на мертву 

траву полігона»), а також відповідні авторські метафори («хмарин 

генеральські папахи», «випорскують жолудем гільзи») [152, с. 16]. При цьому 

кулі поетом зіставляються із соколятами: «В голодному гніздечку 

патронташа // видзвонюють латунні соколята // і пильно на природу 

поглядають // свинцевими зіничками» [154, с. 97] (крім виділених ознак, 

відзначаємо словосполучення голодне гніздечко та пильно поглядають, що 

позначають агресивну сутність мілітаризму – прагнення воювати, а також 

додаток на природу – об’єкт такого прагнення).  

Однак, незважаючи на омертвіння природи в зоні воєнних дій 

(полігону), репрезентоване відповідними лексемами негативної семантики 

(«в’яне чебрець», «мертва трава»), та воєнну небезпеку, природа 

залишається живою та незмінною (там «летять журавлі», «багряняться 

кленів знамена»), що виявляється в дієсловах теперішнього часу 

недоконаного виду, які позначають тривалу дію. При цьому автор натякає на 

довічність і актуальність військової справи: «на обріях порохом пахне» [152, 

с. 16].  

Принагідно визначаємо у А. Кичинського й елементи мілітарної 

приядерної зони у складі авторських метафоричних конструкцій. Наприклад, 

у фрагментах «Бліда, як смерть, зима // склада холодну зброю» та 

«Бікфордів шнур у восковім полоні // і воском уповільнений вогонь» [98, с. 58, 

66] виділено термінологічні словосполучення, мілітарно конотовані, причому 

перша сполука входить до складу фразеологічної моделі «складати зброю» на 

позначення процесу роззброєння. Варто відзначити тут і порівняння зими зі 

смертю з колористичною ознакою бліда, що доповнює традиційний білий 

колір цієї пори року (асоційований зі снігом, якого може й не бути взагалі), й 

авторську метафору з мілітарним елементом восковий полон, яка виявляє таку 

ознаку воску, як стримування (обмеження) вогню на свічці, що поет позначив 

словосполученням уповільнений вогонь. Загалом наведені два фрагменти 

повною мірою наповнені мілітарними ознаками, що створює загальну 
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картину смертельної боротьби (війни). Це, зрештою, традиційні відповідно 

конотовані іменники смерть, зима, зброя, полон, вогонь, а також 

термінологічне словосполучення бікфордів шнур, що має однозначну 

мілітарну семантику (навіть у випадку святкових салютів, де також 

застосовується це приладдя, наявні бойові ознаки – гуркіт, постріли та 

вогонь). 

Протистояння людини та природи в межах тематичної опозиції 

«природне – урбаністичне» в А. Кичинського відбувається не так контрасно 

й конфліктно, як у П. Перебийноса, але все ж таки відзначаються ознаки 

чутливості й ламкості природи. У поезії «Шипшина» природа і людина 

протиставляються в маніфестантах шипшина та машина, що умисно дібрані 

автором для римування: «Машини, // машини, // машини // і знову – 

машини… // І, начебто бритвою, // трасою загнана в кут, // наївна природа 

// червоним сигналом шипшини // усе ще надіється // їхній змінити маршрут» 

[88, с. 71]. Виділені іменники не лише створюють градацію, акцентуючи на 

суцільності автомобільного потоку, але й характеризують його плинність 

через розставлення автором їх в окремих строфах. На відміну від такої 

невідворотної потужності, природа (шипшина) має більш скромні ознаки – 

вона наївна, загнана в кут, усе ще надіється, однак зіставлення з червоним 

сигналом маніфестує здатність її до протесту й захисту.  

І сам поет долучається до такого захисту, звертаючись безпосередньо 

до представників природи: «Рослини і звірі, // бувайте живі і здорові // і на 

виживання // не смійте втрачати надій» [88, с. 71], хоча сидячи в машині, 

за вікнами якої «Мигтять мимо траси // дерева беззахисно голі», він 

згоджується, що «Ці наші машини – // і крила для нас, // і вериги…» [88, 

с. 72], вживаючи протилежні за семантикою іменники як маніфестанти 

механізованої цивілізації: крила – атрибут свободи, вериги – атрибут 

залежності.  

У П. Перебийноса стосунки природи й людини часом набувають форми 

загрози для існування світу. У строфі «Пронизують наскрізь полярні вітри // 
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негода лютує і злиться. // На зморені плечі спадає згори // дощами посічене 

листя» [152, с. 94] перша половина передає настрій природи – зокрема через 

семантику дієслів пронизують, лютує, злиться. Натомість у другій половині 

строфи додаються ознаки людського настрою (через означальне 

словосполучення зморені плечі) й наслідки лютування природи – через 

словосполучення посічене листя.  

Більш конкретна загроза – радіоактивне забруднення – описується 

А. Кичинським, оскільки він і сам був учасником подій у чорнобильській 

зоні, а тому пропустив через себе трагічні відчуття руйнування світу: «Гірка 

траво моя чорнобиль! // Я весь і так прогірк, а ти // чомусь подумала, що 

обмаль // мені твоєї гіркоти» [88, с. 62]. Ці відчуття асоціюються в поета з 

гірким присмаком, що саме властивий траві, назва якої стала сумнозвісним у 

всьому світі топонімом Чорнобиль.  

Якщо вище поет використав лише одну негативно конотовану ознаку – 

гіркоти, то в поезії «Автопортрет у протигазі» створює градацію таких 

об’єктів, пов’язаних із забрудненням атмосфери: «Крізь активоване вугілля 

// повітря руки простяга, // на обгорілі схожі гілля, // де замість листя – 

кіптюга, // і, рятівний відкривши клапан, // із горла попіл вибира…» [88, 

с. 60]. Окрім виділених одиниць, відзначаємо образ повітря, що метафорично 

руки простяга за порятунком, і листя, що перетворилося на кіптюгу.  

В опозиції «природа – людина» обидва поети використовують 

приядерний елемент «травинка» (росточок), що пробивається крізь камінь: у 

П. Перебийноса – крізь асфальт як символ невмолимості урбанізації, в 

А. Кичинського – через кам’яну перепону, що має більш фентезійну природу, 

оскільки це лише побажання ліричного героя: «Нехай травинка наді мною, // 

пробивши камінь наді мною, зелений пальчик свій тримає // на цій сторінці» 

[96, с. 45]. Побажання висловлене через частку нехай, а виділений 

дієприслівниковий зворот семантично експлікує могильну плиту. 

Відзначаємо тут авторську метафору через візуальне зіставлення травинки з 

пальчиком, що колористично конкретизоване прикметником зелений.  
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У поезії «Біль» [96, с. 52] травинка зіставляється А. Кичинським уже з 

телевежею, виявляючи урбаністичну ознаку: «Телевежа і малесенька 

травинка. // Це між ними залягли твої степи. // Ненароком на стебельце 

наступи – // заболить тобі росинка, мов кровинка». Проте в цьому фрагменті 

емотивний складник формується навколо авторської метафори «заболить 

тобі росинка», що виявляє крихкість рідної природи – твоїх степів. Далі ж у 

поезії ця емотивність поширюється на весь світ: «телевізор увімкни – // 

заболить тобі планета, наче рана». Означені урбаністичні ознаки 

(телевежа, телевізор) у такому контексті позначають джерело інформації 

для ліричного героя.  

Цей авторовий біль відчувається й в інших поезіях, присвячених темі 

існування землі та природи. Ці об’єкти не лише уособлюються, але й 

постають насправді живими. І коли таке оживлення образу землі є більш 

традиційним у поезії взагалі («– Я земля. // Мені сухо у роті. // Принеси хоч 

дощинку мені, // щоб могла я по жнивній роботі // колоски врятувати в 

зерні» – через виділені ознаки суб’єктивації образу), то таке оживлення 

образу води є нетрадиційним: «– Я вода. // Мені темно у роті. // Принеси 

хоч ікринку мені, // щоб могла я лускою в темноті // освітити джерела на 

дні» [96, с. 54] (нетрадиційні метафоричні ознаки – зіставлення з людиною, 

рибою та світилом).  

Фітоморфні елементи можуть бути репрезентантами не лише концептів 

«степ», «сад» або «ліс». У А. Кичинського концепт «час» реалізується через 

різноманітні одиниці. Наприклад, у фрагменті «Як блиск роси, як вітру шум, 

// як дим багаття – все минає» [91, с. 78] саме виділене предикативне 

словосполучення позначає плинність часу, при цьому конкретизоване 

порівняннями з росою, вітром і шумом, що мають семантику 

швидкоплинності, ситуативності. У фрагменті ж «Листя років, // спалене 

дотла // ледь ворушить пам’яті рука» [91, с. 101] плинність часу 

репрезентована виділеними авторськими метафорами, а незворотність часу – 
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означальним словосполученням спалене дотла. Тобто ознака спаленості 

листя позначає минулий час і другий компонент опозиції «живе – мертве».  

Натомість у П. Перебийноса такі елементи ілюструють вужче 

розуміння часу – вік ліричного героя. Наприклад, у поезії «Політ Василя 

Земляка» речення «Дорога слалась перед вами // висока, // довга // і трудна» 

[152, с. 48] містить стерту метафору у традиційній моделі «дорога слалась 

перед…» та стерті епітети висока, довга, трудна – ознаки життєвого шляху, 

семантичні позначення життєвої місії письменника, часової тривалості та 

важкості. Інша ознака такого життєвого шляху визначається 

П. Перебийносом як своєрідна таїна – сутності життя («дорога – мов знак 

запитання»), його тривалості («постане можливо остання пряма») та 

критичного ставлення до власного життя («топчу я пожухлу траву») [152, 

с. 68]. Останнє словосполучення містить як мінорну ознаку похилого віку 

(пожухла), так і ознаку неспішної одноманітної динаміки такого віку 

(топчу), що характеризують траву як позначення життєвого буття.  

Концепти – елементи ландшафтного опису – часто репрезентують не 

лише одиниці концептосфери ПРИРОДА, але й концептосфери ЛЮДСЬКИЙ 

СВІТ. Якщо, наприклад, в одному фрагменті поезії [93, с. 17] «Не міліє 

Дніпра течія. // Голубіє травиця під вербами» виділене речення репрезентує 

власне опис фітоморфної природи, а гідронім Дніпро залучено для 

позначення природної незмінності; то в другому фрагменті «Золотіє на 

сонці рілля, // мудре серце чаклує над зернами» семантика виділеного 

речення з репрезентантами ландшафтного опису актуалізується образом 

агронома, який чаклує над зернами, виявляючи ознаку фаховості як 

хлібороба, позначену словосполученням мудре серце; а в третьому фрагменті 

«Світить нам тополина свіча // над світильниками над модерними» 

людський світ репрезентовано виділеними одиницями, де лексема світильник 

(«прилад для освітлення» [37, с. 1299]) концептуально протистоїть 

однокореневому іменнику свіча, що метафорично позначає тополине 

суцвіття, тобто становить периферійний елемент уже концепту «дерева». 



164 

 

Рослини П. Перебийніс використовує в різноманітних описах поля чи 

городу – як реалістичних, так і казкових. У поезії «Картопля цвіте 

фіолетово…» поет змальовує невеличкі картинки – зображення на маминому 

вишиванні, що забарвлені у казковий фіолетовий колір, оскільки саме такими 

нитками мама вишиває: «цілується джмелик із мальвою», «гойдається сонце 

на соняху». Ці авторські метафори відтворюють казковий ефект, оскільки 

«мама землю одягає у святешну вишиванку з фіолетовою маніжкою» [159, 

с. 96], де виділена метафора свідчить про духовне значення для поета його 

матері, яка входить до кола найбільш святих для нього об’єктів світу: 

«картопля цвіте фіолетово між мамою та Україною».  

Цей опис цікавий також своїм колористичним спрямуванням, коли 

автор не робить жодного розрізнення в кольорах, ніби перебуваючи уві сні. В 

іншій поезії – «Рожевий страх» – він конструює світ уже в рожевому кольорі, 

використовуючи ознаки рослин: «рожеве море конюшини», «полинна сіль 

припорошила рожеві дні» [159, с. 101]. У другому фрагменті яскравий 

рожевий колір «припорошується» полином, тобто відбувається нашарування 

кольорів. 

Фітоморфний компонент колос і сам певною мірою є концептом, 

оскільки вживається в різних концептуальних значеннях:  

– власне пшениці: «На стежину повен колос // хилиться все нижче. // 

Уклонюсь тобі я в пояс, // матінко пшенице» [154, с. 150]. Тут смислова 

домінанта хлібної рослини в межах української МКС виявляється автором 

через звертання матінко та фразеологізм уклонитися в пояс, що передає 

шанобливе ставлення; 

– зерна: «Ось пшеничне зерно. // Згусток таїни. <…> Подає голосочок 

// пшениця-колосочок. // Він ще в зародку. // Він ще не звідав // темниці 

чорнозему, // а вже виколисує // думу про волю…» [154, с. 59]. Образ зерна 

виявляє кілька значень – вселенського початку (згусток таїни), початку 

життя (ще в зародку, ще не звідав), вільної особи (виколисує думу про волю);  
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– поетичного слова: у поезії «Уроки слова» зі словами зіставляються 

колоски, що їх збирає поет упродовж усього свого життя – від дитинства, 

коли мати вела його «шукать колоски у стерні», «навчала його «дорожити 

добірним словечком», «мов знайденим колосом жита, якому найвища ціна», 

– до зрілого віку, коли поет уже свідомо збирає «дозрілі слова-колоски» [152, 

с. 11-12];  

– охоронника цивілізації: «Колосок до колоска – // тисячі, мільйони, 

мільярди – // тьма колосків // тісно, міцно стоять. // Небеса підпирають» 

[154, с. 149]. Числова послідовність – від окремого колоска до незчисленної 

їхньої тьми, а також ознаки їхньої метафоричної потужності (тісно, міцно 

стоять) із додаванням традиційної ознаки, властивої міфічним атлантам 

(«підпирають небеса»), створюють таку функційну особливість. 

Таким чином, ознаки, наведені вище в концептуальному полі ядерної 

одиниці колос, можна побачити й у використанні інших флористичних і 

рослинних елементів у метафоричних конструкціях П. Перебийноса. Це 

семантичний простір між сільськими домашніми рослинами та космічними 

обріями. 

Серед українських рослин такою глибокою концептуальністю 

відзначається соняшник, який у поета є ледь не головним символом степу 

(більшою мірою – сонях). Принагідно зазначимо, що сама назва позначає 

особливість цієї рослини повертати свою квітку в бік сонця, і це відтворено в 

усіх варіантах назви в інших слов’янських мовах [63, с. 354]. Соняшникове 

поле зіставляється автором з космосом, де рослина підвладна самому сонцю: 

«Пахне терпко, медово // космос гарячих соняхів. // Сонях кланяється 

сонцю. // І дмухає солодкий вітерець // у засмагле соняхове обличчя, // 

шелескоче фольгою пелюсток <…> Сяє соняшник // медовими чарунками, // 

підставляє вітрові // розпашіле чоло» [162, с. 424].  

Цей опис має відчутні тактильні ознаки, формалізовані в дієслівних 

словосполученнях пахне терпко, дмухає вітерець, шелескоче фольгою 

пелюсток, підставляє вітрові чоло та прикметниках і прислівниках, що 
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додають ще більш конкретні ознаки – смакові, колористичні й тактильні: 

гарячі, солодкий, засмагле, медові, розпашіле, терпко, медово.  

Казкова форма деяких поезій у П. Перебийноса також передбачає 

вживання фітоморфоних елементів, що допомагають візуалізувати опис, коли 

всі об’єкти набувають динамічних ознак. У поезії «Якось у лісі я побачив…», 

де вже цей перший рядок налаштовує на певну чудернацьку подію, 

спостерігаємо таку динамічну ситуацію: «Займалось небо світанкове, // а ліс 

дрімав. Не ворушились // ні павутинки, ні травинки. // Та ось шелеснуло ледь-

ледь // під ковпаком скляної тиші. // Сухий листочок берестовий // ожив і 

сонно позіхнув. // З-під нього висунув грибочок // свою голівку оксамитну, // 

мерзлякувато обтрусив // липкі крупиночки землиці» [154, с. 90]. Дієслова тут 

складають дві семантичні послідовності, позначені різними дієслівними 

видами – доконаним (шелеснуло, ожив, висунув, позіхнув, обтрусив) і 

недоконаним (займалось, не ворушились, дрімав).  

Отже, реалізовані приядерними й периферійними елементами 

рослинних концептів опозиційні відношення «урбаністичне – природне», 

«мілітарне – живе», що входять до загальної опозиції «людина – природа», 

виявляють в обох поетів спільні ознаки – невблаганність урбаністичного 

наступу, загальний руйнівний вплив людини на природу, але й водночас – 

невмирущість природи (через ознаки проростання листка, міцності коріння 

дерева). При цьому робимо висновок про духовну пріоритетність природного 

компонента в означених опозиціях в обох поетів – у площині авторської 

МКС. Також фітоморфні елементи концептосфери ПРИРОДА активно 

зостосовані у творенні часових, казкових, описових контекстів.  
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3.2 Концептуалізація зооморфів у поезіях П. Перебийноса та 

А. Кичинського 

 

Зооморфні елементи в межах ландшафтного образу, за словами 

І. Бєлінської, – це «не пасивний, нейтральний фон, а рушійна сила ліричного 

сюжету, він слугує символічному укрупненню художнього узагальнення, 

активному виразу філософсько-естетичної концепції автора» [21, с. 15]. 

Тобто зооморфні одиниці – відповідні концепти та їхні приядерні й 

периферійні елементи – виявляють особливість авторської МКС як тотожної 

з етнічною через однаковість ознак певних птахів, тварин, комах та 

відповідну реалізацію в поетичній мові різних митців.  

Про це зазначають сучасні українські дослідники З. Василько (у 

межах вивчення фольклорного мовлення) [34], І. Іванова (розглядаючи 

опозицію «життя – смерть») [77], О. Левченко (аналізуючи українську 

фразеологічну символіку) [117], Л. Лисиченко та Т. Скорбач (у межах 

вивчення психології поета) [122]. Також визначають кореляції назв 

природного світу з міфологічним світобаченням (Л. Дяченко, 

В. Жайворонок), з етнічною МКС (М. Маковський, Н. Панасенко, 

І. Подолян). 

У цій площині безпосередньо в поезії А. Кичинського В. Базилевський 

відзначає «погляд з вершини досвіду і глибини генетичної пам’яті», коли 

навіть у поетичній грі та використанні образів тваринного світу «заглиблена 

мудрість», що викликає «несподівані асоціації, змушує озиватися потаємні 

струни душі», коли читач спровокований додумати «те, що він мав би 

сказати, а не сказав» [5, с. 5, 7]. Поезію ж П. Перебийноса характеризують 

імпровізації в будь-якому стилі, зокрема,  психолого-ліричні етюди з 

філософським забарвленням, що можуть бути покладені на музику [173, 

с. 51]. Цьому сприяють й образи зоологічного світу, що створюють 
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«яскравий чи драматичний епізод», оскільки походять «ще від дитячих 

спогадів» [202, с.15]. 

У площині переходу від фітоморфоних до зооморфних елементів 

концептосфери ПРИРОДА ми відзначили цікаве метафоричне явище – 

зіставлення (поєднання) фітоморфних й орнітоморфних елементів, що 

загалом властиве поезії А. Кичинського. У фрагменті «Співали квіти. // 

Птаство розцвіло» [93, с. 29] спостерігаємо почергове уособлення 

фітоморфа та фітоморфізацію ядерного орнітоморфа через виділені дієслова. 

У фрагменті «Задумалась трава. // Замислилося листя» [93, с. 39] так само 

уособлюються фітоморфні об’єкти, натомість в уривку «Птиці, звичайно, 

повернуться, // Вони для того і відлітають, // щоб вернутися. // Он і листя 

вже вертається до коріння» [93, с. 40] виділені дієслова маніфестують 

власне орнітоморфні ознаки, однак така ознака уособлює фітоморф листя, 

що з’являється на дереві (корінні) – метафорично вертається.  

Елементи концептосфери «ПРИРОДА» зіставляються в поезії з будь-

якими іншими – як антропологічними, так і технічними чи 

культурологічними. Приядерні елементи концепту «пісня» метафоризується 

в зіставленні з периферійними елементами концепту «бджола»: «Квіти – 

слова, // Бджола – мелодія. // Мед – пісня, // тягуча й солодка» [100, с. 15]. 

Виділені фітонімний і ентомологічні елементи є реципієнтними, а пісенні 

елементи слова, мелодія, пісня – донорськими (за порядком розташування), 

прикметники ж тягуча й солодка хоча за формою є означеннями до пісні, 

однак за фізичною характеристикою безпосередньо асоціюються саме з 

медом.  

В А. Кичинського перелік різних представників флори й фауни як 

однорідних об’єктів у формі полісиндетону – це засіб їх виділення в 

контексті природного опису. Наприклад, у фрагменті «Врятувати і 

птаство, і звірів, і риб. // І незірвану квітку. // І бджолу, що ту квітку 

гойдає. // І незрубаний ліс, // де під мохом ворушиться гриб…» [93, с. 14] так 

виділяються елементи концептосфери ПРИРОДА – ядерні елементи кожної 
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окремої категорії – орнітологічної, зоологічної, іхтіологічної та ін. При цьому 

словосполучення незрубаний ліс репрезентує авторську чуттєвість до живої 

природи, яку потрібно врятувати. Звертаємо увагу й на майстерну авторську 

метафору «бджола гойдає квітку», що виявляє ознаки візуальності та 

динамічності – руховий аспект приядерної одиниці «бджола».  

Традиційно в українській поезії домінують елементи концепту «птахи» 

– як орнітоніми, так і орнітоморфи. Серед перших українську МКС 

репрезентує приядерна одиниця лелека, образ якого П. Перебийніс зіставляє з 

мігрантами, які «не вертаються донині // зеленим клином з-за Уралу» та 

мають конкретні орнітоморфні периферійні ознаки: «нерівний клин лелечий» 

(прикметник нерівний позначає різночасність еміграції), «в пітьмі курликало 

словечко» (іменник пітьма позначає іншомовне середовище), «люлька дихала 

під крила» (люлька – український атрибут), «зронили птиці по зернині, // 

крильми сумними приорали» (приоране зерно позначає їхню осідлість у 

новому місці), «з лелечого вільного гнізда» (через сполуку вільне гніздо 

лелека асоціюється зі свободою вибору місця проживання) [162, с. 442, 430]. 

Отже, поряд з орнітонімом лелека та ядерним елементом птиці поет 

використовує  периферійні орнітоморфи клин, крило, курликали, гніздо.  

А. Кичинський концептуальні ознаки перелітних птахів зіставляє з 

людськими почуттями: «О легковажні перелітні птиці, // чи вам дано 

збагнути до пуття, // що вороття нема без каяття, // як не буває грому без 

грімниці?» [96, с. 69]. Виділяємо тут авторські фразеологічні узагальнення, 

перше з яких репрезентує людські почуття, а друге – природне явище. 

Ознаками ж уособлення птахів є й авторське звертання до них, а також 

антропологічне означення легковажні. 

Головну традиційну функцію лелеки – зародження нового життя – 

П. Перебийніс пов’язує з функцією берегині: «Тільки лелека лине // з 

вузликом у дзьобі. // Щось неспалиме // є на Землі твердолобій… // Леле! 

Лелеко!» [154, с. 71]. Перша із зазначених функцій репрезентована першим 

виділеним словосполученням із відповідно конотованим іменником вузлик 
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(саме таким є традиційний міжнародний символ лелеки), друга функція – 

другим словосполученням з ознакою неспалиме. І якщо поява лелеки віщує 

початок життя, то сезонний відліт цих птахів викликає у поета сумні 

відчуття: «Лелеки відлетіли. // Поскрипує листок. // Чорніє опустіле // 

покинуте гніздо» [162, с. 452]. Негативною семантикою марковані дієслова 

відлетіли, чорніє та означення опустіле, покинуте. Цей екстрасенсорний 

зв’язок автор убачає в космічній природі лелек-птахів: «Мені здається, що 

вони пришельці, // які колись таємно прилетіли // до нас, людей, живими 

посланцями // чужих світів, чужих цивілізацій» [162, с. 425]. Отже, 

відповідно до цієї поетичної версії відмінність між лелеками та людьми 

виявляється автором у протиставленні пришельці – люди. 

Приядерний елемент концепту «птахи» – жайвір – у П. Перебийноса 

один із найулюбленіших, а тому він асоціюється з волею та має 

безпосередній зв’язок із небом (космосом). У строфі «Я друг волелюбного 

птаха, // який у нас жайвором зветься. // Я знаю, що жайвір співає // лише у 

щасливому небі» [154, с. 26] виділено ідентифікаційні ознаки волелюбства, 

перша з яких указує на власне українську (через особовий займенник у нас) 

ідентифікацію жайвора, а друга – на те, що його справжня цінність настає 

лише в умовах свободи (через епітет щасливе). У строфі «Там жайвір поміж 

небом і землею // до сонця тягне срібну волосину. // І розпашілий круглий 

світ // гойдається у дзьобі жайвора» [154, с. 145] виділено елементи, якими 

автор метафорично пов’язує жайвора з вищим світом. Це срібна волосина – 

ознака такого екзистенційного зв’язку, і це світ у дзьобі – ознака жайвора як 

рятівника землі (через ознаку круглий – як форму планети). Недарма 

«жайворон соборну мелодію веде» [162, с. 428], тобто відповідає за 

соборність світу – його збереженість і гармонію. 

Ще один приядерний елемент означеного концепту – журавель – 

асоціюється в поета з відродженням життя. Одна з народних назв цього птаха 

має навіть виявляє семантику радості – веселики. Ця семантика передається 

автором у коломийковій формі: «Ой радіє веселочка, // намистами грає. // 
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Повертають веселики // до рідного краю. // Повертають журавлики // 

шнурочком нерівним, // наче білі кораблики // в річках України» [154, с. 85]. 

Веселий настрій створюється через послідовність позитивно конотованих 

дієслів радіє, грає, повертають. Ми виділили в цій строфі словосполучення з 

маркерами національної ідентифікації – рідний та Україна.  

Лебідь також має концептуальне значення, зокрема його крило 

(периферійний елемент) сприймається як символ захисту: «І лебідка у печалі 

// затулялась від орла // тінню білого крила» [162, с. 446]. У цій строфі 

лебідка від чорної сили (орла) захищається своїм білим крилом (уявне 

протиставлення білого й чорного). Захищається вона сама (через дієслово з 

відповідною семантикою затулялась). Проте в іншій поезії («Земля під вами 

у провалля // смутного присмерку пливла. // Небесний профіль покривала // 

тінь лебединого крила» [152, с. 48] це крило (знову тінь лебединого крила) 

вже захищає весь світ від загрози, що виражена негативно конотованим 

іменником провалля та аналогічним словосполученням смутний присмерк). У 

фрагменті «А в небі лебідь гордо проплива, // крилом хмарину райдужно 

торкає» [162, с. 415] відзначаємо знов-таки гіперболічне значення 

лебединого крила, що торкається неба, а також солідність самого птаха – 

через антропологічну ознаку дії гордо проплива.  

Образ однокрилого лебедя («Наче білий привид // над піском рудим, // 

лебідь однокрилий // дибає з води» [154, с. 70] постає в дещо комічному 

вигляді – через порівняння з привидом і вживанням дієслова зі зниженою 

семантикою дибає. І навпаки – певна лебедина ознака може бути наявна в 

характеристиці іншого об’єкта опису. Наприклад, у фрагменті «над лодією 

лебеділа мелодія» [162, с. 445] автор характеризує ніжність мелодії, 

використовуючи авторську метафоричну форму лебеділа.  

Головна колористична ознака лебедя протиставляється 

П. Перебийносом у складі авторської метафоричної конструкції з чорним 

кольором (потемніння) у фрагменті «Димить завод, і білий лебідь // вгорі 

хмарніє» [96, с. 77] (таке потемніння виявляється через периферійну 
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колористичну ознаку – дієслово хмарніє, що зумовлено дією урбаністичного 

об’єкта – димить завод). До цього слід додати і фольклорність цього образу, 

що зіставляється зі співучістю: «Задивилася на хмару // лебідка з Дунаю. // 

Виглядає свою пару, // звідки – не знає» [162, с. 414] (словосполучення 

лебідка з Дунаю, а також своя пара маніфестують традиційні характеристики 

лебедя).  

До перелітних птахів належать і гуси, що традиційно в народній 

творчості вживаються у множинній і зменшено-пестливій формі. Аналогічну 

форму використовує П. Перебийніс: «Гуси мальовані. Парою гусеньки // 

Пара серед пар. // Гусоньки знедолені. Гусоньки-душеньки // хмарять серед 

хмар» [162, с. 464]. Характерними ознаками є елементи дальньої периферії, 

репрезентовані прикметником мальовані та іменником пара.  

Приядерний елемент концепту «птахи» – орнітонім зозуля – 

А. Кичинський уживає або в традиційному значенні – із відповідним 

периферійним орнітоморфом кує, або в метафоричному. У фрагменті «Так 

голосно кує зозуля ковалю. // Так голосно кує коваль коню підкову» [96, с. 42] 

виділено словосполучення з омонімічною парою, що означені також 

прислівником голосно, який позначає звукову міру того різносемантичного 

кування). В іншому уривку периферійні елементи концепту «місто» 

зіставляються з приядерним орнітонімом в оригінальній метафоричній 

конструкції: «над вхідними дверима весь вечір // мовчала // електрична 

зозуля» [91, с. 9] (виділене словосполучення позначає електричний дзвоник, 

що часто програмується саме на голос птахів, зокрема й наближений до 

зозулі). У такому контексті часовий показник весь вечір мовчала надає всій 

семантиці поезії мінорного наповнення.  

Якщо зозуля визначається як символ часу й невідворотності долі, то 

соловей у поетичній літературі асоціюється з легкістю та прозорістю 

природи. Обидва орнітоніми входять до концептуального природного світу 

України в зменшено-пестливих формах зозуленька та соловейко. У 

П. Перебийноса вони поєднуються у фольклорному заспіві, де традиційно в 
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дієсловах домінують вокальні форманти: «Ой співає соловейко, // 

заливається! // Ой кує ж та зозуленька // за левадою». Ця традиційність 

наявна в мові поета взагалі в описах України. Проте порівняно з 

Шевченковим ідіостилем (з поезії «Холодний яр»: «Ви розбійники неситі, 

голодні ворони!»), наприклад, у поезії «О речники лукавої хвали!» автор 

звертається до псевдопатріотів України, які «Україну закляли, защебетали, 

забалакали і кинули, заплакану, під ноги...», називаючи їх солов’ями: «П’яні 

солов’ї! // Не Україну, а свої // неситі вола, свій цебер // ви любите» [159, 

с. 22]. Словосполучення «п’яні солов’ї», «проспівали Україну», «мідногруді 

солов’ї» містять лексеми, що маркують творчих людей, зокрема авторський 

епітет мідногруді позначає осіб, які відзначені багатьма нагородами. На той 

час висміювання образу «мідногрудого» державного діяча (Брежнєва) було 

надто актуальним. Тому поет переносить такий сатиричний коментар за 

допомогою периферійних орнітоморфів на аналогічних творчих людей. 

Пташка, яку спіймали люди для забави, поетом конкретизується в 

приядерному орнітонімі синичка – можливо, через її малий розмір і ніжну 

назву. До того ж автор ілюструє цю ніжність аудіальним елементом, що 

відтворює щебет синички: «Тінь-тінь! // Попалася синичка // в пастку – // 

забаві ненаситній // в пащу» [154, с. 86]. Означені зменшено-пестливі 

елементи контрастують з опозиційними щодо них елементами, негативно 

конотованими, – попалася, пастка, ненаситна, паща. В аналогічному описі 

поет використовує образ ластів’ятка, яке падає вниз замість злету вгору: 

«Ось падає з карнизу ластів’ятко. // Пушиночко! Твоя стихія – небо…» 

[162, с. 417]. Ніжне поетове звертання у формі кличного відмінка пушиночко 

безпосередньо як периферійний елемент пов’язане з головною функцією 

пташки – літати. До того ж вислів «твоя стихія – небо» був популярний у 70-

ті роки ХХ століття як атрибут авіаторів і космонавтів. 

Деякі орнітоніми П. Перебийніс залучає як маркери певного явища. У 

межах категорії «зима» використано образ снігура з його колористичними 

ознаками (червоно-чорний колір на білому тлі зими). Тобто снігурі 
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безпосередньо пов’язуються із зимою: «Посідали у дворі // снігурі. // 

Загугукали сердешні // під галузками черешні» [154, с. 283]. Метафоричне 

зіставлення з людьми найбільш виразно виявляється в дієслові загугукали, що 

семантично відтворює гамір компанії, що сидить під галузками черешні.  

Червоний колір у колористичному спектрі поезій П. Перебийноса 

виявляється і в описі півня – домашнього птаха (як периферійна 

концептуальна ознака). Наприклад, у фрагменті «Півень червоноперий, // 

червоногрудий. // Не півень – червоний вогонь» [154, с. 36] червоне 

забарвлення півня реалізується через залучення кількох означень, перші два з 

яких є авторськими епітетами, а третє є компонентом традиційної для 

національної МКС метафоричної конструкції, де іменник вогонь не лише 

підкріплює червону ознаку, але й додає динамізму такому забарвленню.  

Загалом півень репрезентує концепт «село», проте в межах авторського 

тематичного зіставлення села й космосу півень стає атрибутом осілого життя 

(тобто елементом дальньої периферії означеного концепту) в будь-якому 

куточку всесвіту: «Мовчать епохи і сторіччя. // Чумацький Шлях іскриться. 

// І тільки півень кукуріче // з далекої зірниці» [159, с. 98]. До того ж 

додається звуковий аспект: у статичному стані всесвіту (вираженому через 

дієслова необмеженої в часі дії мовчать та іскриться) лише півень 

репрезентує динаміку (через дієслово кукуріче – семантично обмежене в 

часі). Також автор використовує образ півня як символ свободолюбства – 

знов-таки через свій голосний спів. У строфі «На грані змученої ночі, // серед 

вокзальних напівснів, // запіяв півень-потороча // у клітці кошика тісній» 

[154, с. 35] цей спів відбувається в умовах неволі (у «клітці» – тісному 

кошику, де птах як привид-потороча, якого не видно довколишнім людям), 

проте нам видається, що поет і умови вокзалу подає як відчуття неволі – 

через означальні словосполучення змучена ніч і вокзальні напівсни. 

У межах авторських метафоричних зіставлень із використанням 

зооморфних і фітоморфних елементів, антропологічних і топонімних 

(атрибути сільського краєвиду) у поезіях П. Перебийноса згадується й 
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домашня птаха качечка, що порівнюється з білою хатою в поезії «Біла 

качечка»: «Тітчина хата – // біла качечка над левадою – // пливла собі в день 

черешневий // і вікнооко позирала на город. // Скучала за тіткою» [159, 

с. 60]. Подвійність метафори полягає в тому, що зіставлення хати (як 

приядерного елемента концепту «село») й качечки (як приядерного елемента 

концепту «птахи») відбувається із залученням антропологічних 

характеристик. Якщо дієслова пливла, дивилася та позирала можуть бути 

властиві й качечці, то плакала й скучала властиві саме людині. Також ознаку 

хати як живого об’єкта репрезентовано прислівником вікнооко, що є 

похідною формою від авторського епітета (хата вікнооко позирала та плакала 

вікнооко). За формальною ж структурою вірша (з відокремленим 

означенням) пливла саме хата, схожа на качечку. Це уявлення відбувається 

через візуальний ефект – вибілені сільські хати сприймалися як невід’ємні 

від природних об’єктів, що на зеленому тлі поставали як білі птахи (у 

сучасному селі спостерігаються вже інша кольорова палітра – цегляні 

будинки). Тобто дієслово пливла також репрезентує орнітоморфний концепт.  

Інші орнітологічні елементи концепту «птахи» автор вживає 

епізодично – часом суто формально. Наприклад, у пісенній фольклорній 

традиції, де заспів не відіграє смислової ролі, і в ньому часто наявні елементи 

природи – неживої чи живої: «Летів над пагорбами бусол, // і дивен привид 

був таки. // Святили в заповіді бурси // нас геніальні бурсаки» [154, с. 109]; 

«Бусол не вечеряв // ще за мочарами. // Де ти, юний червню, // брате 

кучерявий?» [154, с. 146]. У цих уривках виділяємо заспіви з використанням 

одиниці бусол (повторюються в кожній строфі), однак які жодним чином не 

пов’язані з основним смислом поезії. 

На відміну від позитивно конотованих наведених вище орнітологічних 

елементів, у метафоричних конструкціях П. Перебийноса наявні й негативні 

орнітоморфні ознаки, представлені приядерними одиницями «ворон» та 

«орел». Перший виявляє загрозливі риси: «Ворон лихо напророчив. // Тільки 

кряче вишина. // Зизе око потороче // на хатину позира» [154, с. 122], 
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виражені відповідними виділеними семантичними одиницями, а також й 

іншими (кряче вишина, на хатину позира), що набувають під впливом 

перших загрозливої конотації. Означення потороче (належне привиду) та 

дієслово кряче на позначення воронового голосу (як ознака наявності лихої 

сили) протиставляються будь-якій іншій ознаці, що отримує порівняно 

більшу позитивну конотацію – наприклад, у протиставленні «Чайка плаче. 

Ворон кряче» [154, с. 127].  

Орел репрезентує лиху силу традиційно через периферійну ознаку 

«чорне крило», а також нетрадиційно – через функцію поєднання світлого й 

темного: «Орел єднає день і ніч // і водить оком удвобіч. // Палає сонця 

половина. // Темніє сонна полонина» [162, с. 416]. Можливо, це символічна 

рефлексія поета на відомий імперський герб, де двоголовий орел сполучає 

східну територію імперії (палає сонце) із західною (темніє полонина) або 

метрополію (палає золотом) і провінцію (темніє сонна).  

А. Кичинський приядерну одиницю ворон також використовує з 

негативною конотацією, до якої додається ще й сема ворожості: «Ворон 

кряче надто низько – // знак, що ворог надто близько» [87, с. 33] (виділяємо 

також просторову паралель низько – близько, що, на нашу думку, більшою 

мірою зумовлена потребою відповідного римування). Аналогічно конотовані 

взагалі птахи-хижаки. У строфі «птах зіркий, // шукаючи споживу, // за 

півкрила до затінку // осліп» [88, с. 33] виділена темпоральна конструкція 

позначає і найменшу відстань, і найменший час жертви до порятунку (ознаки 

хижака – сполука шукаючи споживу та означення зіркий). Авторська 

метафора «Ніч сича виймає із дупла» [91, с. 101] характеризує часовий аспект 

– початок ночі, оскільки сич є нічним птахом, який вилітає на полювання 

(виймає із дупла) лише вночі.  

У П. Перебийноса такими характеристиками наділено круків і сорок, 

які згадуються в негативному контексті: «Ах, красуня з косою ріки!… // 

Квітла гречка на ниві-сорочці. // Крукотіли довкола круки, // джеркотіли 

ватаги сорочі» [154, с. 129]. Елементи природи репрезентовано тут у 
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дієслівних словосполученнях квітла гречка, крукотіли круки, джеркотіли 

ватаги сорочі, де останні метафорично позначають недоброзичливців (круки) 

і пересічних громадян (сороки), які люблять обговорювати негаразди в житті 

країни.  

Концепт «птахи» у поета реалізований не лише в живому вигляді, але й 

у суто символічному. У поезії «Калинівські свистуни» периферійні 

орнітологічні ознаки виявляють глиняні вироби, що зображують пташок: «На 

пагорбі мостилися, // гніздилися, світилися // зірчасті, гребінчасті, // 

квітчасті, зозулясті, // калинові, малинові, // вишневі та бузкові // а 

врешті – веселкові // калинівські свистуни» [154, с. 81]. Виділені дієслова та 

прикметники є ознаками саме глиняних свистульок, проте серед них 

виокремлюємо власне орнітологічні – дієслова моститися, гніздилися (за 

словником – «жити де-небудь, мостити, мати гнізда» [188, с. 94]) та 

прикметник зозулясті («забарвленням нагадує зозулю» [189, с. 679]). Також у 

системі символів МКС П. Перебийноса слід відзначити міфічного Пегаса, 

що, як відомо, не є птахом, але має периферійну орнітологічну ознаку – 

крила. У фрагменті «Ой Пегасе, Пегасе, // а вже сонце погасло. // Та тобі не 

до сну. // Ти летиш на Десну» [154, с. 142] виділене повторення є 

традиційною формою народних дум, проте поет конкретизує цю форму 

міфонімом Пегас. Недарма Пегас – «крилатий кінь, символ натхнення 

поетів» [62, с. 326]. На нашу ж думку, у цій ситуації йдеться про однойменне 

сузір’я (астронім), що упродовж ночі поступово переміщується відносно 

землі (поетів орієнтир – рідна Десна).  

А. Кичинський використовує приядерну одиницю «горобець» для 

створення комічної ситуації в ігровому контексті, зокрема у віршах для дітей. 

У строфі «Де скакали гопки // двійко горобців, // билися навлобки двійко 

баранців» [100, с. 74] горобці та баранці гумористично характеризуються 

через виділені дієслівні словосполучення та особливу числівникову форму 

двійко, а форма римування створює чітку ритмічність, що дозволяє дітям 

швидко засвоювати віршик. І сама форма слова горобці часто асоціюється з 
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дітьми – за зовнішніми ознаками масової поведінки (за жвавістю рухів і 

голосів), що є традиційною периферійною ознакою цього різновиду птахів, 

яка виокремлює горобців серед інших.  

Обидва поети використовують зіставлення птаха з літаком – через 

візуальну схожість та периферійний елемент крило. Наприклад, у поемі 

«Русло» А. Кичинський метафорично зіставляє слід у небі реактивного літака 

(далека концептуальна периферія) із земними дорогами: «Над степом 

реактивного сліди – // земних доріг проекція висока. // Стрімке крило 

тремтливу борозну // веде в безхмар’ї, ген, до виднокола» [90, с. 28] 

(виділяємо основну смислову метафору), використовуючи аналогію з 

оранням поля: слід літака – борозна (ознака тремтлива позначає рухливість, 

тимчасовість у небі того сліду – білої пари від двигунів), плуг – крило 

(ознака стрімке позначає незмінність маршруту польоту та швидкість 

реактивного літака, що не відчувається внизу на землі).  

Словосполучення стрімке крило поет використовує і як метонімічне 

позначення власне літака: «Акацій різьблене пагіння, // і дим осріблених 

тополь // і вікон зоряні долоні, // і повені бузкове тіло // і літака стрімке 

крило // над зачудованим селом» [90, с. 6]. Загалом цей фрагмент входить у 

ландшафтний опис села (метафоричні елементи – акації, тополі, вікна, 

повінь), що позначене антропологічною ознакою зачудоване. Цей епітет 

випливає із сутності суцільних ознак (різьблене пагіння, осріблені тополі) й 

авторських метафор (вікон зоряні долоні, повені бузкове тіло), які 

зачаровують і читача. 

П. Перебийніс вербально передає візуально-звуковий опис польоту 

літака. У фрагменті «Літак надзвуковий сотає павутину» [154, с. 157] 

ознака надзвуковий позначає тип літака («який перевищує швидкість 

поширення звуку» [191, с. 66]), а тому семантика звуку тут однобічна – 

реально звуку такого літака не чути на поверхні землі. Через це маємо 

беззвучну картину польоту літака, що зіставляється з рухом павука – 

сотанням павутини. В іншій поезії автор порівнює такий літак у небі з 
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хрестиком (саме так той виглядає на далекій відстані): «Осеніє. Небо – 

рушничок. // Он синіє хрестик-літачок» [154, с. 194]. У цій подвійній 

авторській метафоричній конструкції слово хрестик подано як елемент 

вишивки на рушничку, а колористичне дієслово синіє передає ефект 

сприйняття сірого кольору літака на суцільно синьому небі. 

У поезії «Небесна казка» автор створює відповідний казковий контекст 

через використання метафоричних паралелей з орнітологічних, 

антропологічних і технічних елементів. Пілоти «зодягнуті у сині небеса» 

(натяк на колір авіаційної форми); фраза «казкові птиці, милі пташенята, // 

куди ж ви так нестримно летите?» стосується як літаків, так і стюардес 

(зокрема через виділене означальне словосполучення); щодо літаків, то вони 

«сплять птиці піднебесні, припавши важко до землі» (виділено ознаку 

фізичної важкості літака, що під час приземлення ніби припадає до землі); а 

їхнє «гніздо аеропорту під куполом безмежжя провиса» (виділено 

орнітологічний елемент і його фізичну особливість розташування) [152, 

с. 27]. 

Увага П. Перебийноса до концепту «комаха» (її ентомологічних 

концептуальних елементів) більшою мірою реалізується в приядерній 

одиниці «бджола», що репрезентує ознаки пророка весни та трудівника: 

«Жовту грушу на осонні // обліта бджола робоча» [159, с. 100], «на кожній 

квіточці вологій – по бджолі» [159, с. 101]. Ознаками працьовитості (ближня 

периферія) визначаємо безпосередньо конотоване означення робоча та 

опосередковано – дієслово обліта. Масовість цього процесу (збирання 

нектару з квітів) передає означення кожна та сполука по бджолі.  

У поетичній картині світу А. Кичинського бджола асоціюється не 

лише з продуктивністю, але й із творчістю. Автор говорить навіть про 

бджолині пісні: «і пекли // пісням крамольної бджоли // осині гострі жала» 

[87, с. 7]. При цьому протиставляються ентомологічні периферійні елементи 

бджоли та оси – через одиниці пісні (позитивна) та гострі жала (негативна), 

хоча зауважимо при цьому, що ознака крамольна загалом має також 
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негативну семантику, а жало – це ознака також і бджоли. Тобто позначені 

автором характеристики в межах опозиції «позитивна – негативна» є певною 

мірою ситуативними й відносними.  

Ентоморфний елемент мед (зокрема й периферійний до приядерної 

одиниці «бджола») через свої ознаки характеризує в межах метафоричних 

конструкцій і літній часовий період, й окремі природні явища та предмети. У 

фрагменті «Медовий місяць літа липень. // У сотах свіжої стерні // стоять 

густі медові дні. // Душа до тіла так і липне» [91, с. 99] до виділених 

словосполучень із ядерним елементом варто додати ще й авторські метафори 

з приядерними елементами (соти стерні, душа до тіла липне), що загалом 

характеризує спекотний місяць липень. У наступному фрагменті цієї поезії 

«Дорога тягнеться, як мед, // і густина її медова – солодка, наче рідна 

мова» [91, с. 99] медова ознака характеризує вже інший природний об’єкт – 

дорогу, зокрема з динамічного боку, – її тривалість, повільність (окрім 

порівняння, це ще й ознака густина її медова), а також – як додатковий 

об’єкт – мову (через ознаку солодка). 

Ентомологічна одиниця «сонечко» (назва є похідною від астроніма 

сонце – «зумовлена яскраво-червоним забарвленням» [63, с. 353], уживається 

в інших слов’янських мовах) асоціюється П. Перебийносом також із кількома 

тематичними вимірами: дитинством («червона шапочко з бабусиної казки»), 

як ознака літа («О сонечку з осіннього віконечка, // краплинко літа на моїй 

долоні»), як пошук кохання («спочинь хвилинку і лети // шукати другу 

половинку…» [162, с. 45]. Створені автором метафори передають семантичну 

гру (червона шапочка – як назва казки та як ентомологічна ознака), часову 

ознаку періоду року (сонечко з осіннього віконечка), а стерта конструкція 

друга половинка на позначення коханої істоти семантично зіставляється з 

будовою самої комахи: «О сонечку, смішна комашко, // червона шапочко в 

ластовинні, // червона половинко з чорним зрізом» [162, с. 45]. Тобто в 

ентомологічному описі наявні всі аналізовані вище ознаки з додаванням ще 

одної – ластовиння, що позначає краплини на панциру смішної комашки.  
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П. Перебийніс використовує ентомологічні елементи як в описах степу 

(«Матіола дихає. Коник десь туркоче» [159, с. 118], де відбувається 

поєднання метафоричних фітонімних й ентомологічних ознак), так і в межах 

космічної теми: у поезії «Я вдосвіта побачив павука» автор зіставляє 

периферійні ознаки цієї комахи з елементами концептуальної категорії 

«Космос / Всесвіт»: «Наструнювала сіть його тонка // свої незримі сонячні 

окови. // Промінилися щупальці між віт // у центрі небозводу голубого. // 

Бринів навкруг бадьорий мікросвіт // і мчав до паука, // немов до бога» [152, 

с. 44]. Ентомологічні ознаки ближньої периферії (сіть тонка, щупальці) 

сполучаються з ознаками дальньої (сонячні окови, бринів мікросвіт), де 

вбачаємо семантику пастки та візуального ефекту відбиття сонячного світла 

від сітки павука. За космічними ж ознаками, павук – як Бог, оскільки 

перебуває в центрі павутини як Всесвіту («у центрі небозводу голубого») 

[152, с. 45]. Що ж до самого Всесвіту, то поет його бачить неосяжним 

простором, що виявляється через ознаку непроглядної темряви: «Над нами 

всесвіт розпростер чорнильну таїну безкраю» [152, с. 85]. Зауважимо, що 

ця темрява обов’язково характеризується таємничістю, що відповідає 

характеру павуків у традиційному сприйнятті людей.  

У межах такого таємничого контексту антропоморфні ознаки птахів і 

тварин створюють казкову атмосферу. І хоча у творах А. Кичинського 

казковий наратив наявний не так часто, як у П. Перебийноса, однак він 

містить фентезійний аспект. У поезії «Казка про зозулю» вже сама назва 

безпосередньо вказує на казкову форму, а далі наявні й інші формальні 

показники казкового наративу: «Жила та була», «і стала зозулею в казці 

моїй». Фентезійні ж елементи визначаємо в контексті поезії. Це насамперед 

баба Марина, якій «літати надумалось», яка зрештою «сидить на калині», 

«кує, не змовкає» й це кування адресовано «Калині. // Собаці. // Коту. // І 

мені» [88, с. 8]. При цьому формальна акцентація поетом на кожному об’єкті 

бабусиної уваги через їхню віднесеність до різних природних категорій та 

опис кожного в  окремому рядку також є показником фентезійності.  
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Фрагментарно такі елементи вживаються й в інших творах 

А. Кичинського. У поезії «Дверні щілини» такими об’єктами є уявні звірі 

волохаті: «А ми // сиділи з братом в темній хаті // і ледве дихали. // З пітьми 

// страхітні звірі волохаті // за нами стежили» [88, с. 9]. Такий дитячий 

страх знайомий кожному читачу, а тому кожна деталь, маніфестована 

відповідними мовними одиницями – темна хата, ледве дихали, пітьма, за 

нами стежили, створює в комплексі фентезійну атмосферу. Також дитяче 

сприйняття передається через просту риму та звуконаслідування. Наприклад, 

у фрагменті «Кавуни – пузаті, // барани – рогаті. // Кавуни – бокасті, // 

барани – лобасті // Буц! Буц! Буц! // Гам! Гам! Гам! // Кому було смачно? // 

Здогадайся сам» [100, с. 72-73] такими є виділені одиниці, які поет ще й 

використовує як підказку до вирішення загадки (здогадайся сам). Римовані 

рядки є короткими й ритмізованими (пузаті – рогаті, бокасті – лобасті), 

образи (кавуни, барани) – живописними (зокрема й на погляд художника).  

У поезії «Кавказький міст» П. Перебийніс створює фентезійний 

контекст, зіставляючи ознаки гірської природи із зооморфними елементами – 

периферійними одиницями концептів «тварини», «риби», «земноводні», де 

форма скель асоціюється з іклами («Стадо скель на бистрині // шкірить 

ікла кам’яні»), та з людськими («Важко дише вишина, // і регоче 

бистрина») [152, с. 28]. Аналогічно це відбувається в описі болота, що 

містить і міфологічні елементи: «Ляскають русалки // сонними хвостами. // 

Мохом бородатим // ходять лоскотухи. // Мокро у лататті // квакають 

квакухи» [162, с. 415] (виділено болотних мешканців, ознаки яких поза 

казковістю є реальними, оскільки асоціюються з рибами та жабами, – 

ляскання хвостом, квакання).  

Один із найулюбленіших образів А. Кичинського – периферійний 

зооморфний елемент концепту «тварини» кінь, що традиційно асоціюється зі 

швидкістю, простором і волею. Так, у поезії «Балада про скрипку» 

традиційна метафорична модель «скрипка говорила» наповнена кількома 

об’єктними площинами – відповідями на питання «про що?»: «і скрипка 
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говорила // про долю кочову, // про табір у степу, // про коней вороних, // чиї 

незримі крила // крізь час, мов крізь туман, // несли його всліпу» [96, с. 15]. 

Виділені елементи є семантично однорідними, оскільки асоціюються з 

циганським повсякденням.  

Окрім цих приядерних одиниць, можна відзначити периферійні – у 

степу, крила, несли й навіть всліпу, що мають семантику вільного життя. 

Наявний у такому контексті часовий аспект, маніфестований у фрагменті 

порівняльною конструкцією «крізь час, мов крізь туман». Тобто коні 

постають як ознака циганського життя – разом із периферійними елементами 

з семантикою польоту. Коні вгадуються навіть в образі туманів: «Ходять 

попасом тумани // понад річкою нічною. // Пахне солодко бузками // 

перелітний вітерець» [162, с. 407] – через виділене словосполучення та 

контекст нічної річки, де традиційно купали коней селяни.  

У контексті позитивного настрою поет використовує фразеологізм «на 

коні», що позначає радісне відчуття людини від певної вдалої дії: «Живеться 

весело мені. // Я на коні! // Я родом з раю» [162, с. 403]. Ці почуття 

підкріплюються й іншими одиницями – позначенням стану живеться весело 

та авторською метафорою я родом з раю.  

Відповідно до національної МКС зооморфні одиниці традиційно 

марковані негативною чи позитивною семантикою. Наприклад, в  

поетичному світі А. Кичинського лисиця (лис) зіставляється з підступною 

смертю: «Стелиться лис по стерні // димом рудим. // Так підкрадається 

смерть, // хитра, мов лис» [87, с. 12]. При цьому задіяно не лише традиційну 

ознаку хитрості цієї тварини, виражену периферійними ознаками хитра та 

підкрадається, але й ознаку її швидкості, маніфестовану дієслівним 

словосполученням стелиться димом рудим, де означення рудий є 

традиційним маніфестантом лисиці, яка в народних казках часто так і 

називається – руда. 

Зубр виявляє виключно позитивні риси в комплексній характеристиці в 

епічній поемі «Пісня про зубра», що є переспівом відомого давньоримського 
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твору. Головними ознаками тварини виявляються ставність і могутність: 

«Велет рогатий, понурий, могутній і грізний <…> Весь сухоребрий, 

ставний, чорно-бурої масті» [93, с. 66]. У фрагменті «Мати-природа своє 

велетенське створіння – // Диво предивне прадавніх часів – заховала <…> 

під Полярною зіркою, в пущі» до виділених ознак додаються ще часові (диво 

прадавніх часів) і просторові (під Полярною зіркою, в пущі), а в подальшому 

уривку – ще й звукові ознаки: «прорветься // рик його дикий в мелодію пісні 

моєї» [93, с. 67] (ці ознаки поет визначає як один із мотивів власної творчості 

– пісні моєї).  

Зовсім нечасто обидва поети використовують іхтіоморфи – складники  

концепту «риби». Вони актуальні, наприклад, у статичному описі, де наявні 

лише одиничні експресивні елементи: «Спить рибина-сиротина // під 

слюдинкою води. // І суха очеретина // тихо просить: не буди!» [154, с. 161]. 

Лише виділене римоване сполучення підмета з прикладкою створює 

експресивний елемент, а весь контекст указує на суто статичний опис 

(семантичні показники – дієслово спить, прислівник тихо, прикметник суха і 

навіть прийменник під, що позначає місце сну риби – під водою).  

Отже, і фітоморфні, і зооморфні елементи, зіставлені як з 

антропоморфними одиницями, так і між собою, виконують в обох поетів 

кілька функцій. Це, зокрема, створення казкової атмосфери: у поезії 

А. Кичинського «Новорічної ночі…» постає уособлений димок, який 

загоренить (авторський неологізм на позначення переходу диму у вогонь) і 

нагадає про якийсь відомий героєві час. Власне ж казкові ознаки в поезії 

визначаємо у словосполученнях прийдуть сосни-ялинці, холодні й голодні 

птиці, які позлітаються на вогонь, у строфі «звірі незлі, // що боялися вогню 

та людини, // з темних нетрів до нас // новорічної вийдуть години» [88, 

с. 70]. Окрім виділених суто казкових ознак, можна ще відзначити уособлені 

через дієслово вийдуть епітетні сосни-ялинці.  

Це також створення комплексної картини – опису степу / поля, де й 

рослини, й комахи є невід’ємними елементами загалом позитивного 
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контексту. У П. Перебийноса концепт «степ» характеризується переважно 

позитивними ознаками, що загалом позначають розквіт, життя природи – 

рослин («картопля на городі випростує листочки», «кучері гороху у росах 

шелескочуть», «ліхтариками світять бутони гарбузові») і комах («коник у 

стременах туркоче до знемоги», «військо мурашине бере свої висоти») [162, 

с. 400]. Можна сказати, що це позитивний опис природи, яка випромінює 

вічний спокій: «У кашкеті парубочім сохне сонях. // Дибуляє в хащах літа 

стрибунець»; «Тут листочок пересохлий // і грибочок з парасолею» [154, 

с. 196]. Зазначимо, що це опис не власне степу чи лісу (сонях – польова 

рослина, гриб – лісова) – це комплексні ознаки сільської природи. 

Зрештою обидва поети виявляють любов до рідної природи й 

занепокоєні хижацьким ставленням до неї інших людей. А. Кичинський у 

фрагменті «цілимось цілимось цілимось // в заячу шапку що вуха пригнувши // 

поки що морквою в тиші хрумтить // в лисячий комір що поки що в пошуках 

їжі // на білій долоні зимового поля // смертельний свій колір ненавидить» 

[96, с. 76] зіставляє готові продукти від полювання (виділені 

словосполучення) з ознаками повсякденного життя зайця та лисиці. Тричі 

повторюване дієслово цілимось трактуємо як позначення тривалості й 

актуальності полювання зокрема та посягання людини на тваринний світ 

загалом. Цікавим авторським метафоричним здобутком є контрастування 

рожевого кольору лисиці на білій долоні зимового поля як елементів опозиції 

«життя – смерть».  

 

 

3.3 Фітоморфи й зооморфи як виразники концептів «час» і 

«простір» у поезіях П. Перебийноса та А. Кичинського 

 

Просторові й часові контексти наповнюють поетичні твори відповідно 

до авторських інтенцій. Аналізуючи ідіостиль П. Перебийноса, дослідники 

називають митця «одним із найцікавіших сучасних поетів», хоча його 
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творчий досвід сягає ледь не середини минулого століття – в описах його 

життєвого шляху акцентується й на даті народження – 6 червня 1937 року – 

«жахного року, коли маховик сталінських репресій набирав свого 

найбільшого розмаху і величезну радянську імперію потрясали зловісні 

політичні процеси, коли люди перебували у стані стагнації й страху» [202, 

с. 4]. До того ж 6 червня – день народження Пушкіна, тобто наявна 

астрологічна значущість. Можливо, тому поет концепту «час» надає 

виключного значення – від характеристики минулого до індивідуальних 

інтенцій, зумовлених віковими мотивами.  

Наприклад, у збірці П. Перебийноса «Пшеничний годинник» 2005 року 

часові маркери, що метафорично зіставлені з елементами природи, 

складається з двох основних різновидів – власне часові та вікові.  

Часові ознаки можуть виявлятися в приядерних атрибутах часу, 

репрезентованих іменниками годинник, час, хвилина тощо. У строфі 

«Обертається колесо ночі в космічнім дзиґарі // Ще крутиться терпляча 

вісь // полярної зорі: // трісь-трісь…» [154, с. 191] виділено ознаки 

механічного ходу метафоричного годинника, який у поета зветься дзиґар 

(слово, відоме ще з 16 століття, німецького походження [60, с. 59]), що 

семантично відтворює форму терезів або функцію дзиґи. Хід годинника-

дзиґаря навіть виявляє звукові ознаки – через звуконаслідувальне слово 

трісь-трісь. У строфі «Рік минає, вік минає, // а земля цвіте і родить. // Бо 

зеленому розмаю // не буває переводу» [154, с. 195] хід часу відтворено 

виділеними словосполученнями, інші ж ознаки життя, зокрема його 

тривалість і невмирущість, відображені дієсловами цвіте і родить, 

означальним словосполученням зелений розмай, а також традиційною 

фразеологічною моделлю «…не буває переводу». У більш метафоричній 

формі хід часу вербалізовано поетом через приядерний елемент «вік», який 

«ламає мости // і стоїть над проваллям. // Вітер дні і листки // з верховіття 

зриває» [154, с. 213], тобто акцентується на його невідворотності – через 

дієслова з відповідною семантикою домінування ламає, стоїть, зриває.  
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Частотніше часові ознаки виявляються через назви місяців або пір 

року, що традиційно зіставляються з віком людини. Проте в суто часовому 

вимірі це виявляється таким чином: «Відходить зима неохоче, // зубами 

морозів скрегоче. // Волає, лютує зима. // Та марно. Рятунку нема!» [154, 

с. 288] (календарне закінчення зими виявляється через дієслово з 

нейтральною семантикою відходить, але її непоступливість – через негативні 

скрегоче та лютує); «Замережив березень пушинками // вицвілу косиночку 

зими» [154, с. 287] (березень позначає початок весни, однак у цьому 

фрагменті він ніби затінив – замережив – зимові ознаки, які ще залишаються 

у природі); «Вересень до школи // з книжкою іде» [154, с. 207] (осінній 

місяць вересень традиційно асоціюється з початком навчального року – через 

відповідні іменники школа, книжка та загальну модель на позначення 

школяра «до школи іде»); «Вдягнувся клен у сизе мрево, // мороз вітрами 

закресав. // Застугоніла даль жовтнева. // Над листям свиснули сталево // і 

впали білі небеса» [154, с. 260] (осінній місяць жовтень традиційно не є 

репрезентантом початку зими, однак у поета зимові ознаки наявні у 

словосполученнях сизе марево, мороз закресав, застугоніла даль, білі небеса, 

свиснули сталево, хоча й залишаються весняні ознаки – над листям).  

Зрештою, периферійні елементи концепту «час» в автора більшою 

мірою пов’язуються з космічним началом: «Крутить вихор довкола 

пилюгою епох» [154, с. 158] (виділена ознака позначає, на нашу думку, 

незмінність часового руху – поряд із ознакою незмірності часового простору 

у словосполученні пилюга епох). Але такий високий – космічний – статус 

часу доповнюється ознаками окремих місяців, що часто має форму літоти 

порівняно з концептуальними космічними ознаками. Наприклад, у фрагменті 

«Водить серпень через поле босоноге серпеня» [154, с. 159] місяць серпень, 

згадування якого вже само по собі є часовою ознакою, метафорично 

зіставляється з людиною – батьком, який водить за руку свою дитину – 

серпеня (родинна ознака – однокореневість, дитяча ознака – відповідний 

суфікс ІV відміни), що загалом передає семантику щирості, чутливості.  
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Вікові ознаки можуть поєднуватися з часовими – переважно в описі 

особистих почуттів. Наприклад, у строфі «Перегорів. Переболів. // Безсилля 

віку пересилив. // Лечу над порохом полів, // над сивим літом перестиглим» 

[154, с. 217] виділяємо ознаки похилого віку, серед яких – відповідно 

семантично марковані означення сиве, перестигле, іменники безсилля й 

порох, однак послідовність дієслів перегорів, переболів, пересилив указує на 

можливість людини стати над своїми проблемами, пересилити негативні 

почуття. Серед таких вікових ознак відзначаємо одиниці й із семантикою 

певного задимлення, затуманення, тобто асоційовані із сивиною, яка маркує 

поважний вік авторових героїв, зокрема і його самого. Наприклад, у строфі 

«Ранок пальчиком рудим // пасма диму розплітає. // Це не той осінній дим, // 

що звисає над літами» [154, с. 43] саме дим (насправді – ранковий туман) є 

віковою ознакою, що конкретизується означенням осінній (традиційний 

маркер похилого віку) та приядерним іменником літа. У строфі «А небо 

дощиком нас кропить. // На брості крапелька дзвенить. // У мами коси 

пахнуть кропом // і гострим подихом зими» [154, с. 52] виділене дієслівне 

словосполучення також містить вікову ознаку, що виявляється через сполуку 

подих зими, яку ми асоціюємо із сивиною зокрема та похилим віком загалом, 

оскільки в цьому контексті зима характеризується негативно – як кінець 

життя. 

А. Кичинський зиму як периферійний елемент часу конкретизує через 

білий колір, що відповідно до контексту опису та періоду зими може 

набувати відтінків срібного, сліпучого або й блідого: «Бліда, як смерть, зима 

// склада холодну зброю. // Веселий брате мій, горобчику, // щебеч! // То вже 

не над твоєю головою // висить бурулька, // мов дамоклів меч» [96, с. 68]. У 

цьому фрагменті виділено ознаки кінця зими, до яких слід додати й 

порівняння зі смертю та дамокловим мечем, що конотуються як кінець, а 

також словосполучення висить бурулька, що фізично позначає таяння снігу. 

Натомість часову ознаку осені поет виявляє через метафоричне 

використання фразеологізму «журавлиний ключ»: «ще далеко до дня, коли 



189 

 

осінь // золотим захлинувшись ключем, // двері вирію журноголосі // відімкне 

журавлиним ключем» [96, с. 58] (часові ознаки тут як приядерні – далеко до 

дня, так і периферійні – золотим захлинувшись ключем, відімкне двері вирію, 

що вказують на кінець осені). Водночас весну поет ототожнює з гончарем: «А 

на гончарнім крузі поля // наповнить амфору тополі // цілюще небо 

гончаря, // де лине пісня журавля // про даль, податливу, мов глина, // але 

котра іще – сира» [93, с. 23]. У цій авторській асоціації відзначаємо 

додаткову просторово-часову приядерну ознаку далі, виражену через 

порівняння з глиною та прикметник сира, що позначає ранній етап життєвого 

шляху.  

П. Перебийніс ознаки осені – периферійні часові елементи – 

найчастіше залучає до метафоричних конструкцій на позначення похилого 

віку (переважно власного). Наприклад, у фрагменті «Листопадом 

стеляться літа. // Наді мною осінь проліта» [154, с. 217] виділені 

словосполучення безпосередньо пов’язані з віком: минулі роки (літа) 

стеляться листопадом, тобто невблаганно (за календарем) уже вирвані з 

життя, і навіть осінь уже пролітає, тобто вік автора / ліричного героя 

наближається до зими – останнього періоду життя. В іншому фрагменті поет 

за допомогою осінніх елементів характеризує вік жінки: «Заблудилася осінь // 

у твоєму волоссі»; «Посивіла черешня. // Забіліло на вітах // бабине літо» // 

Далина вереснева. // Сивина черешнева. // Дивина-сивина» [154, с. 251]. 

Виділені периферійні одиниці позначають візуальну ознаку похилого віку – 

сивину у волоссі (ознаки посивіла, забіліло, іменник сивина, обставина місця 

у волоссі) та констатують цей вік (конструкції заблудилася осінь, далина 

вереснева) із загальною семантикою суму.  

Отже, ознаки осені на позначення віку ліричного героя та інших 

образів створюють метафоричні, візуальні конструкції, мінорно конотовані, 

де наявні семантичні елементи припорошення, змореності, психологічного 

тиску: «Сиве сіно палять // зморені літа. // Підосіння пам’ять // тисне, мов 

плита» [154, с. 193]. У цьому фрагменті вживається дещо інший маркер віку 
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– ознака підосіння, що позначає часовий період перед похилим віком (через 

префікс під-) на відміну від осені чи передзим’я. Проте для поета це все одно 

кінець життя, що забарвлено ознаками невідворотності: «Скачуть коні 

молоді, // вже їх не догнати. // Відліта життя моє, // лунко б’ють 

копита» [154, с. 241] (присвійний займенник моє конкретно вказує на 

автора, дієслово відліта – на часову невідворотність, а словосполучення 

лунко б’ють копита – на її значення, що відбивається у свідомості людини 

такого віку).  

У цьому прикладі наявне також протиставлення ознак «минуле» та 

«молоде», що підсвідомо виникає в думці людини похилого віку. У поета – 

через словосполучення скачуть коні молоді, що кожним компонентом 

характеризує молодість (семантика швидкості, пругкості, навіть 

нерозважливості). Аналогічно у фрагменті «На кладовищі паровозів // блукає 

ранок молодий. // Гудуть утробами порожні // локомотиви, мов діди» [154, 

с. 83], де також зіставляються ознаки «молоде» та «старе» – через подвійну 

семантику молодості у словосполученні ранок молодий та порівняння 

паровозів із дідами. На нашу думку, характеристика старого поглиблюється 

елементами дієслівного словосполучення гудуть утробами, що складає 

авторську метафору, в основі якої вбачаємо фізіологічний аспект похилого 

віку, та означального словосполучення порожні локомотиви, де наявна 

ознака незадіяності в роботі (соціальний аспект похилого віку).  

А. Кичинського Я. Голобородько характеризує як митця, у творчості 

якого «схрестилися різні поетичні й художні культури, уподобання, школи», 

який виявляє синтез «фольклорного й модернового начал», «малюнків з 

натури», «філософських й інтимних мотивів» [47, с. 58], часто 

концептуалізує час в ознаках динамічної водної стихії, що виявляє й 

додаткові периферійні елементи – наприклад, вічності (зокрема ріки). У 

фрагменті «Крапля камінь довбе – // обліта зайвина, // залишаються жорна. 

// Прибуває вода. // Вічне колесо // крутить і крутить ріка, // кожна крапля 

в якій, // наче кожна хвилина в житті, // неповторна» [88, с. 82] виділяємо 
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відповідні водяні маніфестанти, а також конкретний семантичний 

репрезентант часу – словосполучення кожна хвилина в житті неповторна. 

До цього автор додає ще образ водяного млина, який репрезентує ознаки 

потужності й незмінності води / плину часу (через словосполучення крапля 

камінь довбе та вічне колесо).  

Хоча час як природне явище головною ознакою має рух (плин), його 

динаміка може бути виражена різною мірою. У П. Перебийноса ця міра 

виявляється в зіставленнях периферійних елементів земного простору з 

космічними. Наприклад, часові метафори складаються в поета з атмосферних 

елементів («спливає час, як марево густе»), космічних («Киплять у небі 

траси перехресні – // у них я почерк віку впізнаю») [152, с. 27], 

конкретизованих часовими сполуками (спливає час; почерк віку). У цих 

фрагментах час рухливий (динамічний), що виявлено через дієслова спливає, 

киплять. В іншому разі день має ознаку сталості: «Розчиніться у тремкій 

сльозині дня» – на відміну від сполук із граматичним центром: «День поволі 

вечоріє», «вечір брами розчиня» [152, с. 25], де дієслова недоконаного виду 

створюють часову динаміку.  

У площині протиставлення динамічних і статичних ознак слід 

зазначити, що власне часовий маркер реалізується динамічно, а віковий – 

статично. Пов’язаність з віком ліричного героя виявляється в поезії 

«Спомин» через маркер-іменник осінь, що традиційно в поета виявляє 

мінорну конотацію. Конкретно наповнене нею речення «завіяла осінь сумна // 

дороги мої і роки» доповнюється периферійними атрибутами осені: «червоні і 

жовті листки», що «летять до сумного вікна», «осінні гаї», що «ронять на 

землю розлуки пожовклі листки». У цих словосполученнях семантика суму 

виявляється у відповідних одиницях – прикметниках сумна, пожовклі, 

іменнику розлука, дієслові ронять. При цьому часовий маркер визначаємо й 

у реченні «між нами лягла далина», що свідчить про розрив у роках, 

представлений іменником далина й конкретизований займенниковою 

формою між нами [152, с. 62].  
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В А. Кичинського динаміка руху часу розмірена: «Як висушене сіно, 

шелестить // сторінка за сторінкою <…> крізь безлистий кущ календаря» 

[98, с. 99], але часом він ніби зупиняється (порівн., дощ стоїть). Поет так і 

пише: «Стоїть у степу // скам’янілий мій час, // мов ідол камінний, стоїть» 

[88, с. 27], використовуючи епітет скам’янілий і порівняння з камінним 

ідолом. У першому фрагменті відзначаємо авторську метафоричну 

конструкцію безлистий кущ календаря, що характеризує сучасні поліграфічні 

варіанти (тому безлистий), проте старий відривний календар цілком можна 

зіставляти з кущем (але тоді він не безлистий). Тобто епітетне 

словосполучення скам’янілий час указує на відносну його сталість.  

В описі ж природних перетворень спостерігаємо темпоральну 

експресію. У строфі «День переходить у ніч, // полум’я – в дим, // видих 

останній – в туман…» [87, с. 12] спостерігаємо динаміку спадання ознаки – 

з більш позитивної площини в більш негативну. І навіть опущення спільного 

присудка в подальших частинах мікротексту не применшує динамічності, ще 

й додаючи візуальності за допомогою тире. З семантичного боку, останні дві 

негативні ознаки – дим і туман – характеризують найменш матеріальні 

явища (дим – «щось невиразне, що існує тільки в мріях, уявленнях»; туман – 

«що-небудь невиразне, нечітке» [37, с. 295, 1284]).  

Натомість підвищену динаміку – стрімкість часу – убачаємо в інших 

ознаках: «Час листом шелестить. // Час водою шумить, // і нема йому спину 

<…> Час летить, аж свистить. // І глядить йому доля // то в очі, то в 

спину» [88, с. 90, 91]. Маніфестується це виділеним ядерним іменником час, 

що входить до складу словосполучень із відповідно конотованими 

компонентами листом шелестить, водою шумить, летить, аж свистить, 

нема спину. 

Часове маркування в П. Перебийноса диференціюємо на умовно 

конкретне й абстрактне, де конкретний часовий маркер становлять одиниці – 

позначення периферійних часових ознак. У поезії «О жінко, зірницею 

долі…» такою одиницею є прислівник повік, що в сполученні із традиційною 
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метафоричною конструкцією на земному причалі утворюють часовий 

контекст: «Повік на земному причалі» [152, с. 56]. В іншому прикладі поет 

використовує орнітологічний образ – пташку, яка є «пізньою», з «піснею 

прощальною» і яка летить «до літа», а ліричний герой – «до осені» [152, 

с. 65], тобто часову антитезу становить пара «літо – осінь». Абстрактний 

часовий маркер репрезентований образом перелітних гусей: «Линуть гуси 

перелітні. // Обертається земля», де лексеми линуть, перелітні та 

обертається виявляють конотацію невпинного руху часу. Наближення ж 

кінця людського життя, що не є безкінечним, позначається автором через 

дієслово відлітають, а також через протиставлення білого (світла) й імли 

(темряви), що невпинно надходить: «Відлітають білі гуси. // Насувається 

імла» [152, с. 74].  

Отже, вік автора виявляється як осінь, оскільки вже «зморшка тверда 

між бровами лягла» (як вікова ознака) від того, що «осінь торкнулась мойого 

чола». Це ще не кінець («поки в лице не війнула зима»), проте поет традиційно 

для будь-якого зі своїх колег полюбляє тематику втраченого часу та скорого 

кінця, хоча йому на той час було лише 40 років, і стільки ж творчого часу ще 

було попереду [152, с. 75]. П. Перебийніс і фіксує надалі цей порядковий 

числівник (моя сорокова осіння печаль») у контексті знов-таки тієї рокової 

«зими»: «Я стою на порозі молодої зими» [152, с. 86]. Тобто мінорна 

конотованість часових елементів зумовлена не власне похилим віком автора, 

а його індивідуальними інтенціями, що виявляють сумний настрій.  

Принагідно зазначимо, що така повномірна відповідність поетових 

інтенцій їхній фактичній реалізації пояснюється його принциповою 

правдивістю як рисою характеру. Він сам висував особистий девіз: «правда 

життя – правда поезії», до чого дослідники П. Сорока та М. Ониськів 

додають таку характеристику епохи П. Перебийноса: «правдиві, хоч і 

малохудожні речі, здатні існувати як зброя проти системи і завойовувати 

найширші читацькі маси. Та коли гине система, під її уламками помирають і 

вони. Високохудожні речі спроможні пережити і систему, і свій час. Але 
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відсутність правдивого відображення життя, зміщення ідеологічних акцентів 

знекровлює їх. Отож, як два крила, повинні співіснувати в літературі правда і 

високий професіоналізм» [202, с. 17]. Також і В. Рубан зазначає, що як 

редактор П. Перебийніс відзначався не лише фаховістю, але й сміливістю, 

адже часто брав до опублікування достатньо заборонені поезії, що в 70-ті 

роки було неабияким виявом громадянської відваги [173, с. 51]. Тому саме 

щирість визначаємо основною рисою ідіостилю поета – як у тематиці поезій 

загалом, так і у змалюванні образів світу природи зокрема.  

Мінорність часового контексту властива й ідіостилю А. Кичинського, 

що виявляється в різноманітних маніфестантах і метафоричних зіставленнях. 

У поезії «Цокають коні підковами…» [98, с. 98], що змістовно присвячена 

часу, наявні приядерні одиниці (цугом годинники йдуть) та периферійні 

(цокають коні підковами, ноги натужно гудуть, вдруге вступити в ту 

саму ріку), що семантично позначають невблаганність і невпинність часу – 

разом зі словосполученнями не завернути назад, одквітлий мій сад, що 

загалом мінорно конотовані. Відзначаємо зіставлення перебігу часу й бігу 

коня.  

Така мінорність наявна особливо в метафоричних конструкціях, які 

описують або вікові ознаки ліричного героя, або констатують невблаганність 

плину життя – позитивного чи негативного. Наприклад, у нестандартному 

зіставленні перебігу часу із грою на роялі: «Дні западають, мов клавіші, // і 

життя починає нагадувати // бездарну гру на роялі» [97, с. 38] (дні 

трактуємо як клавіші, що можуть западати через механічне пошкодження). 

Ужите поетом означальне словосполучення бездарна гра як характеристика 

життя може позначати певну неорганізованість людського буття.  

Більш суб’єктивна ситуація спостерігається у фрагменті «Наче листя 

осіннє, // шелестітиме сніг біля скронь» [88, с. 70], де і виділене порівняння, 

і метафорична конструкція (заставлення снігу та сивини) мають семантику 

похилого віку – через словосполучення осіннє листя та сніг біля скронь. 

Тобто маємо подвійну часову ознаку, що стосується внутрішніх почуттів 
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ліричного героя. При цьому мінорність ця не суцільна – визначаються й 

ознаки віри в майбутнє: «Мов кісточка у вишні, // сьогоднішнє – в колишнім. 

// Мов кісточка в черешні, // сьогоднішнє – в прийдешнім. // Всихає моя 

вишня. // Прощай, моє колишнє! // Цвіте моя черешня. // Чолом тобі, 

прийдешнє!» [98, с. 108] (мінорні елементи – всихає, прощай, антонімічні 

мажорні – цвіте, чолом). У зіставленні часових площин (сьогоднішнє – в 

колишнім, сьогоднішнє – в прийдешнім) виявляємо не лише головну часову 

ознаку, але і невблаганність часового плину.  

Невблаганність часу в А. Кичинського, на відміну від П. Перебийноса, 

виявляє не лише мінорні ознаки. У фрагменті «Усе мина, усе мина. // Не все 

підвладне тліні. // Стає зерном озимина. // Стає росою іній. // Стає рікою 

джерело. // Стають морями ріки» [93, с. 41] повторюване словосполучення 

усе мина є мінорним і категоричним, але виділена предикативна сполука таку 

категоричність піддає сумніву (не все), конкретизуючи таке заперечення в 

подальших непоширених реченнях, які семантично є мажорними, оскільки 

конотовані ознаками постійної відтворюваності життя.  

При цьому в межах однієї поезії можуть сполучатися мінорні ознаки з 

мажорними. У фрагменті «Як блиск роси, як вітру шум, // як дим багаття – 

все минає» виділене предикативне словосполучення маніфестує сумні 

почуття автора щодо плинності часу, а в наступному фрагменті «і без 

початку і кінця // життя триває і триває» [98, с. 93] – позитивні почуття, 

що підкріплені часовою характеристикою постійності та вічності.  

Аналогічне сполучення спостерігаємо й у П. Перебийноса: у рядку 

«коли ще яблуня цвіте» на часову ознаку вказує прислівник коли, що виконує 

функцію обставини часу [152, с. 83]. Виділене ж дієслово часто 

використовується поетом як маркер часу – наприклад, у реченні «зацвітає 

сніжинка печалі у вінку молодої коси» [152, с. 15], де компонент із 

негативною семантикою сніжинка печалі накладається на позитивний 

компонент вінок молодої коси, що розкодовується як перша сивина в 

молодих косах. 
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Таким чином, для позначення часового плину, його незворотності та 

постійності частіше обома поетами використовуються елементи 

концептосфери ПРИРОДА. Наприклад, в А. Кичинського у фрагменті 

«Птаство летить, // листя летить, // все відлітає. // День відлетить, // 

рік відлетить, // вік відлетить» [96, с. 65] орнітологічний, фітонімний і 

загальний елементи виявлені у виділених словосполученнях із дієсловом 

летіти / відлетіти, що маніфестує тут часову семантику. Далі ж така часова 

постійність конкретизується в послідовності іменників – часових елементів 

день, рік, вік. Проте часова константа може виявитися й у певних циклічних 

урбаністичних подіях. У фрагменті «Дні за днями приходять, // немов поїзди 

на вокзал» [96, с. 51] такою ознакою є виділений порівняльний зворот, що 

позначає постійність залізничного руху, – саме так у природі відбувається 

плин часу.  

У складі метафоричних конструкцій А. Кичинського можуть 

оригінально зіставлятися природні й штучні (цивілізаційні) елементи – 

наприклад, мушлі та вареник: «Чорно-червоні перлини // знемагають у 

мушлях вареників. // Іще один день збирається вислизнути // вишневою 

кісточкою із пальців» [100, с. 13]. Відповідно вишні як елемент вареника 

зіставляються з перлинами як елементами мушлі (через колористичний 

відтінок чорно-), метафорично уособлюючись через дієслово знемагають. 

Часова площина репрезентована тут приядерним елементом день, а тому й 

вищеозначені перлини (вишні) в мушлях (варениках) асоціюються з днями, що 

в минулому стані маніфестуються як вишневі кісточки.  

Переходячи до концепту «простір», зазначимо його взаємопов’язаність 

з концептом «час» – і не лише через окремі спільні вербальні елементи, але й 

через когнітивні зв’язки. В А. Кичинського спостерігаємо ситуацію, коли 

ядерна одиниця час у художній семантиці не має конкретного власне 

часового наповнення: «Стогне простір, привалений часом. // І залізом 

посвистує смерть» [100, с. 29]. У цьому контексті більшою мірою 

описується просторовий компонент темпоральної площини, отримуючи 
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негативне нашарування через відповідно конотовану метафоричну 

конструкцію «залізом посвистує смерть» (із загальною семантикою війни, у 

межах якої смерть є постійною ознакою).  

Концепт «простір» реалізується найчастіше через приядерну одиницю 

«дорога», що й сама має всі ознаки концепту через свою багатозначність у 

межах загальної художньої концептосфери та інтерпретованість у межах 

індивідуальної концептосфери. У статті «Концепт шляху в українській мові: 

поєднання ідей простору і руху» (1997) дослідниця Т. Радзієвська розглядає 

особливості вживання в українській поезії концепту «шлях», адже він 

охоплює цілий смисловий простір [172], у якому, за словами 

А. Приходько, реалізуються найрізноманітніші поняттєво-дефініційні 

ознаки – частина природної сфери, простір для руху, елемент 

«альтернативних» просторів, сфера цілеспрямованої діяльності людини, 

життєвий цикл, об’єкт ландшафту [169, с. 35].  

У П. Перебийноса ядерна одиниця дорога більшою мірою пов’язана з 

труднощами – тобто переважно це «життєвий шлях». У звичайному, 

первинному значенні «смуга землі, по якій їздять і ходять» [188, с. 378] автор 

порівнює дороги з венами («дороги, наче вени» [152, с. 71]), оскільки в житті 

людей вони відіграють аналогічну роль, сполучаючи населені пункти та 

допомагаючи дістатися до них швидше й легше. У значенні ж «життєвого 

шляху» («напрям руху в який-небудь бік, до якогось відомого або наміченого 

місця» [196, с. 494]) означені вище труднощі метафоризуються з ознаками 

людини.  

Дорога як напрямок руху може виявляти переносне значення – духовне 

спрямування. У поезії «Великодня хода», уже сама назва якої вказує на 

конкретну путь із семантикою ходіння, йдеться про дорогу до Храму, що 

«мережиться свічками», і на ній «горби і косогори, // долини і левади // 

мерехтять, переливаються // вогняними віночками» [162, с. 399]. Хода 

таким чином і відбувається, якщо до церкви йти далеко (скажімо, до 

сусіднього села), і тоді здалеку спостерігається видовище мерехтіння, 
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переливання вогнів у колоні людей. Однак, на нашу думку, поет має на увазі 

духовний шлях, коли все життя людини позначене святими вогнями 

благочестя.  

В А. Кичинського ядерна одиниця дорога часто позначає саме дорогу 

додому, і в цьому значенні використовуються й синонімічні варіанти – 

наприклад, стежка: «І стежка додому // здається дорогою довгою; // і 

клени прадавні // запалюють зелено павіті» [90, с. 6]. Ця строфа сповнена 

візуальності: словосполучення з приядерною одиницею концепту «дерева» 

кленів прадавніх з уявною дорогою довгою викликає асоціацію із сільськими 

польовими дорогами, обсадженими тополями чи кленами, що було актуально 

для 60-70-х років ХХ століття.  

У фрагменті «Приходимо на землю. // Від землі. // Не манівцями – 

шляхом затополеним, // щоби у жилах // світ переболів, // перекипів – і на 

віки знеболів…» [90, с. 9] виділене словосполучення метафорично позначає ту 

ж таки дорогу в тополях, але спрямовану в життя (на землю), і при тому сам 

іменник шлях відзначається семою напрямку.  

У збірці «Листоноша – Земля» А. Кичинський знову говорить про мову 

з використанням лінгвістичних термінів, метафорично зіставляючи її з 

дорогою: «Дорога додому – // пряма, наче мова, // що при написанні // 

береться в лапки – // тернова, // нервова, // святкова, // спадкова – // до слова 

останнього, // до напівслова, // відтворена // пам’яті ніг завдяки» [94, с. 41]. 

Порівняльна конструкція означається прикметником пряма, що формує 

термінологічне словосполучення «пряма мова», конкретизоване 

правописною конструкцією «при написанні береться в лапки». Загалом 

фрагмент складається з авторської метафори «дорога відтворена пам’яті ніг 

завдяки» та послідовності епітетів до іменника мова – тернова, нервова, 

святкова, спадкова з приядерними одиницями слово та напівслово. 

Концепт дорога в А. Кичинського має не лише широке темпоральне 

значення, але й ще ширше – до рівня символічних образів авторської МКС. У 

строфі «Читаю напам’ять // каміння і порох доріг, // і дим полігонів, // і 
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довгу дорогу додому, // і стежку додому, // і втоптаний в землю поріг» [88, 

с. 38] не лише виділяємо темпоральні елементи, але відзначимо метафоричну 

модель «читаю напам’ять…» і епітетне словосполучення втоптаний в 

землю поріг, що постає символом єдності рідної домівки із землею.  

В іншому фрагменті – дорога, на яку поет звертає увагу узагальненого 

ліричного героя (через відповідний особовий займенник): «А там шляхи 

біжать за пруг, // і серед них твоя дорога // тебе чекає, наче Бога, щоби 

продовжити свій рух» [88, с. 56]. Указує він на довгі життєві шляхи (біжать 

за пруг), які асоціюються з різними долями, оскільки дорога героя (доля) 

чекає його наче Бога – для продовження свого перебігу.  

Використовуються й синонімічні приядерні одиниці – шлях, стежка: 

«Пахне димом солодким // дорога додому, // хистка, наче кладка» [88, с. 84]; 

«Сірий тягнеться шлях <…> сіра тягнеться нить» [88, с. 83]; «Перехрестя 

віконної рами, // Стежок і доріг перехрестя. // Тоне в мареві даль <…> // 

краєм світу страшить» [88, с. 84]. Також відзначаємо периферійні елементи 

концепту «простір», пов’язані з дорогою – тягнеться, перехрестя та даль. 

Однак у такому мікроконтексті й інші одиниці набувають такої конотації: 

хистка кладка, тоне в мареві й навіть метафоричне зіставлення тягнеться 

нить.  

П. Перебийніс, крім слів дорога, шлях використовує також приядерну 

одиницю траса, наближаючипоетичне осмислення до сучасної динаміки 

життя: «розпечена траса твоя» [152, с. 10]. Ознака розпечена не лише 

вказує на небезпечність або важкість шляху, але й на означену динаміку 

(розпечена від швидкості). Також траса (у значенні «лінія, що вказує напрям 

проходження» [195, с. 237]) більше асоціюється з космічним простором, 

елементи якого митець активно використовує в побудові метафор.  

Акцентуючи увагу на темпоральному зв’язку часу й простору, 

відзначаємо в А. Кичинського такий фрагмент: «Птах летить, // звір 

біжить, // гад повзе // день у день, // рік у рік, // вік у вік» [88, с. 24], де 

простір маніфестований виділеними дієсловами, а час – традиційними 
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формами день у день, рік у рік, вік у вік, які позначають постійність і 

невблаганність часового руху. У тій же поезії фіксуємо й інші периферійні 

елементи означеного концепту – іменники віз, воли, дієслово йдуть – у 

строфі «Віз як віз, // та й воли // як воли: // ремигаючи, // йдуть // спроквола. // 

Сивина // полину // й ковили // вже давно // і на них перейшла» [88, с. 24-25] 

(часову ознаку при цьому маніфестує виділене словосполучення). Варто 

відзначити при цьому форму аналізованої поезії, яку автор розбиває на 

окремі рядки з акцентом на кожному словосполученні й навіть на окремих 

словах. На нашу думку, це показник динаміки розміреного руху чумацької 

валки.  

Зіставлення концептів «простір» і «час» спостерігається навіть у межах 

однієї строфи: «Ця дорога шпарка – // ледь помітна у часі шпарина, // крізь 

яку проника // вже не осінь, та ще й не зима» [91, с. 67]. При цьому 

відбувається гра слів через використання омонімічного протиставлення 

(шпарка – прикметник й іменник) та позначається часовий проміжок 

периферійними елементами цього концепту (вже не осінь, та ще й не зима).  

У межах концепту «простір», окрім приядерної одиниці дорога, 

використовуються й інші одиниці на позначення власне простору як явища 

(стихії). Візуальність ландшафтного опису (як рух просторових ознак) 

створюється А. Кичинським із застосуванням топографічних орієнтирів – 

неначе малюється відповідна карта: «…до лісу, що між // небом і полем 

засніженим // жирною рискою // в ледве помітних прожилках беріз відтіня // 

даль, короновану хмаркою полум’янистою // над призахідною міддю» [98, 

с. 56]. Ці орієнтири виділено нами, проте слід також виділити означальні 

словосполучення, що надають опису колористичної гами: засніжене поле, 

жирна риска, полум’яниста хмарка, призахідна мідь. Два останні містять 

авторські епітети, а сполука призахідна мідь є метафоричною. Тобто означені 

орієнтири становлять комплекс метафоричних одиниць віддаленої периферії 

концепту «простір».  
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Ще одна аналогічна ознака постає у просторовій опозиції «широке – 

вузьке», що виявляється в авторських метафорах, сконструйованих на 

нестандартних зіставленнях. Наприклад, у фрагменті «такі широкі вітри // 

такі широкі дощі // такі широкі сніги // у моєму степу // а стежка додому // 

така вузенька // немовби шпаринка // у скриньці поштовій» [100, с. 8] 

виділені словосполучення ґрунтуються на означенні широкий, яке в 

загальному просторовому контексті набуває метафоричного забарвлення зі 

значеннями неосяжності та постійності. Опозиційний елемент вузький 

означає просторовий об’єкт – стежку додому, яка ще й порівнюється зі 

шпаринкою у скриньці поштовій, що має додаткову емотивну ознаку. Також 

до означеної опозиції можна віднести елементи степ – стежка (хоча обидва 

локалізовані присвійним займенником мій). 

Окремо пропонуємо розглянути використання поетами топонімів 

(ойконімів, урбанонімів й астронімів), що реалізують концепт «простір». 

Думки Л. Лисиченко [121] та К. Голобородька [44] щодо входження у мовну 

сферу концепту «простір» назв конкретних географічних об’єктів, 

представлених онімами. Диференціюємо їх на українські й зарубіжні.  

Серед перших варто відзначити насамперед маніфестанти «малої 

батьківщини». У П. Перебийноса це маркери особистих переживань 

упродовж життя. Рідне село Слобода згадується як уособлення всієї історії 

українського народу: «Село моє не знамените, // та вдача горда у села. // 

Його основа кам’яниста // пітьму віків пережила. // Жорстокі ери та 

епохи // не подолали Слободу. // Кутами рідної опоки // біліє хата у саду» 

[162, с. 418]. Виділені ознаки характеризують рідне село як незламне, горде. 

Словосполучення основа кам’яниста позначає духовну міцність, що 

допомогла пережити жорстокі ери та епохи, а фортецею (опока) є рідна біла 

хата.  

Ще один спогад поета – навчання в університеті, а тому згадується 

славетне місто Львів, у якому – львівські зими студені, іній, сиві дерева, сивий 

дим, сиві леви (кілька таких скульптур у визначних локаціях міста), у якому – 
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одержимі студенти, названі автором пестливою формою катайконіма 

львів’яни – левенята [154, с. 274]. Цей спогад викликає сум, оскільки 

означення сиві, що повторюються в описі міста, конкретизується стосовно 

самого автора та його товаришів: «Відгуло. Відклекотіло. // Над чолом 

сяйнуло біло… // Львівські ватри. Заметілі. // Левенята посивілі» [154, 

с. 274] (ознаки минулості – дієслова відгуло, відклекотіло, ознака старіння 

(безпосередньої сивини) метафорично відбита у словосполученні над чолом 

сяйнуло біло). 

А. Кичинським «мала батьківщина» маніфестується через топоніми 

Чаплинка, Сиваш, навіть не конкретизовані відповідними ознаками 

родинності: «Чаплинка. Степ. Аеродром. // Сиваський вітер під крилом. // 

Лечу між небом і землею!» [93, с. 16] (метафори вітер під крилом та лечу 

між небом і землею є стертими, однак виконують функцію опису відчуттів 

польоту).  

Обидва поети активно використовують київські топоніми – урбаноніми 

й гідронім Дніпро (п. 2.3.) 

У межах міста П. Перебийніс відзначає такі назви внутрішніх об’єктів, 

що виконують функцію історичних або особистих маркерів. У поезії «Острів 

Голосіїв» автор надає цій частинці Києва ознак невмирущості: «У планету 

зернятком посіяна, // підосіння груша не вмира. // Зеленіє острів Голосіїв // на 

хисткому обрії Дніпра» [154, с. 133]. Це відбувається не лише за допомогою 

безпосередньо конотованого дієслова з ознакою заперечення не вмира, але й 

опосередковано – через дієслівні словосполучення у планету посіяна та 

зеленіє на хисткому обрії, де в останній сполуці наявна антитеза зеленіє – 

хисткий, що характеризує позитивну динаміку означеної невмирущості.  

Титульне словосполучення острів Голосіїв семантично передає 

своєрідну вийнятковість міського об’єкта «Голосіївський парк» – як 

природного унікального місця, що є залишком древнього лісу. Це ніби острів 

у межах урбаністичного Києва, якому свого часу М. Рильський присвятив 

цілу збірку «Голосіївська осінь», і який П. Перебийніс у поезії «Голосніє 
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Голосіїв» порівняв із раєм, від якого недалеко до самого Бога: «За 

древлянською горою // голубіє слід лелечий. // І на білім видноколі // 

голосіївського раю // тьмяно зблискує видіння // піднебесної руки» [154, 

с. 134]. Ще один урбанонім – древлянська гора – репрезентує київську 

старовину. 

А. Кичинський використовує київські урбаноніми на позначення площ, 

церков і вулиць. Наприклад, у фрагменті «від Богданової площі // до 

Андріївської церкви // дрібен дощик мов на прощу // по бруківці дріботів» 

[91, с. 77] виділені мікротопоніми позначають просторовий напрямок (від 

площі до церкви), яким на прощу ходили прочани. Цю аналогію автор 

проводить через уособлений образ дощу (мов на прощу по бруківці дріботів).  

Згадка поетом київського топоніма Конча-Озерна пов’язана з об’єктом 

аеродром, й автор ці об’єкти зіставляє як представників опозицій «село – 

місто», «природа – людина». Аеродром – це «турбінне безсоння за лісом. // 

Дифузія неба й заліза, // тиші і грому» (у цій характеристиці також наявне 

протиставлення, репрезентоване периферійними елементами означених 

опозицій: небо – залізо, тиша – грім); природа – це емотивний опис «Трава 

заціловує ноги» [93, с. 18]. Акцентуємо також на іменнику дифузія (за 

словником – «процес взаємного проникнення речовин при взаємному 

стиканні» [22, с. 187]), що до означених протиставлень додає ознаку 

взаємопов’язаності їхніх елементів, тобто це вже не опозиція, а дихотомія. 

Серед інших українських міст П. Перебийніс згадує Тернопіль, який 

асоціюється із тереном, що й лежить в основі народної етимології цього 

топоніма: «Нас вітає Тернопіль // і росте в небеса. // А весна воскреса. // 

Зацвітає тернова краса» [162, с. 485]. Строфа відзначається оптимістичним 

настроєм, висловленим позитивно конотованими дієсловами вітає, росте, 

воскреса, зацвітає. Останні три слова разом із іменником весна вказують 

також і на розвиток міста.  

У збірці «Небо твоє і земля» автор опублікував кілька поезій із 

враженнями від його подорожі Кавказом, де метафори складаються 
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переважно з гірських семантичних елементів. У поезії «Кавказький міст» 

зіставляються хмарка в горах і гриб («Понад нами хмарки гриб») за ознакою 

верхнього накриття; образ мосту між небом і водою («Провисає, наче доля, // 

міст між небом і водою») зіставляється з долею (провисає); ознаки гірської 

природи зіставляються з тваринними ознаками, де сама форма скель 

асоціюється з іклами («Стадо скель на бистрині // шкірить ікла кам’яні»), 

та з людськими («Важко дише вишина, // і регоче бистрина») [152, с. 28], 

що передає звукові ефекти міжгір’я – через дієслова дише й регоче 

відповідно до гірських підвищень і водяних потоків, представлених 

іменниками з відповідною семантикою вишина та бистрина.  

У поезії «Роздуми на схилі Машука» використано місцеві топоніми: 

Бзиб (гідронім), Кавказ (агоронім), Машук (оронім) [152, с. 29]. Гора Машук 

метафоризується через зіставлення з людиною: «Сивіє у задумі // вершина 

Машука» [152, с. 30] (відповідні ознаки – сивіє та у задумі). У поезії «Душа 

Ельбрусу» гора також наділяється ознакою думання: «Мовчить Ельбрус. // У 

хмарах він загруз. // Про щось високе думає Ельбрус» [154, с. 137] (сполуки у 

хмарах загруз і про щось високе передають ознаку гірської висоти). Ознака ж 

думання зумовлена віковою статичністю гірських масивів.  

У побудову метафоричних конструкцій залучено й гірські фітоніми: 

«Гілля своє колюче // розкрилює кизил» [152, с. 29] (зіставлення чорного 

птаха через дієслово розкрилює відбувається з головною ознакою рослини 

колюче гілля). Проте головною ознакою (атрибутом) гірської місцевості є 

власне камінь, що асоціюється поетом із пам’ятником: «Афіша кам’яна: 

<…> мов пам’ятник вона» [152, с. 29] (за змістовим наповненням поезії – 

віртуальний пам’ятник М. Лермонтову, тому словосполучення афіша 

кам’яна сприймається як щось вічне, закарбоване у віках). Ознаку 

«кам’яний» семантично передають такі іменники, як скеля, гора та похідні 

від них форми: «Каскади гір. Скелястий краєвид»; «Дрімає на порозі 

кам’янім // примарна слава» (поезія «Могила Давида-Будівника в Гелаті») 
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[152, с. 31]. При цьому іменник краєвид у такому семантичному контексті 

передає кам’янистий характер усього довколишнього простору.  

Ознаку «кам’яний» поет навіть переносить на кавказькі мови, що 

відзначаються відповідною артикуляцією – на відміну від балтійських та 

української (поліської говірки): «обвал кавказької говірки», «балтійських мов 

ласкаві ріки», «Полісся квітне піснею роси» [152, с. 70]. Виділяємо тут 

семантично марковані одиниці: обвал – на позначення гортанного мовлення, 

ласкаві ріки – на позначення м’якого мовлення, пісня роси – на позначення 

мелодійного мовлення.  

А. Кичинський відвідав казахську землю – місця, де перебував у 

засланні Т. Шевченко. Наслідком цього стали зазначені вже нами вище (у 

підрозділі 1.4) творчі ремінісценції, а також деякі місцеві топоніми, яким 

присвячено окремі поезії, зокрема «Угам»: «В гаю Угам на березі Угаму // 

казахську землю босими ногами // відчув, як небо крильми, я» [88, с. 33] 

(фіксуємо суб’єктивний аспект опису, що виражено словосполученням відчув 

я босими ногами).  

Далі в цій поезії автор описує степову місцевість із негативними 

ознаками «земля конала», «спека набувала», «окропом сонця землю 

напувала, // і все живе спивало той окріп», «сліпило сонце немилостиво», 

що передають загальну семантику літньої спеки у степу, що потребує одного 

– води. Саме тому гідронім Угам не лише йменує річку, але й уже сам 

асоціюється з порятунком: «Земля тяглася спеклими губами // до явного 

спасителя – Угаму, // а той спішив за тридев’ять земель» [88, с. 33]. У 

цьому прикладі  пов’язана відповідним смислом пара земля – Угам 

конкретизується парою степ – вода.  

У поемі «Іспанська печаль» поет виявляє свої почуття, пов’язані з 

відомими світовими трагедіями – у чеському селищі Лідіце (злочин 

фашистів) та в’єтнамському селі Сонгмі (злочин американців): «Попелом 

Лідіце звіку пече мені очі, // серцю ж довіку лежать під золою Сонгмі» [98, 

с. 55]. Виділяємо тут показники болючого відчуття ліричного героя, а також 
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часові показники звіку та довіку, що вказують на вічність пам’яті про ці сумні 

події. У контексті ж цієї поеми такі відчуття пов’язані з актуальними на час її 

створення подіями в Чилі: «над стадіонами Чилі // небо Іспанії крила чаїні 

лама…» (виділена авторська метафора передає ці сумні відчуття).  

Тобто кожна поїздка обох поетів до певної місцевості викликає в них 

необмежене коло емоцій, більшою мірою пов’язаних із місцевою природою, 

які реалізуються в метафоричних конструкціях поезій.  

Разом із тим серед онімів відзначаються й астроніми, використання 

яких пов’язано з алюзійними контентами. Уже було зазначено про них як про 

об’єкти ландшафтного опису. Розглянемо їх як просторові елементи. 

У П. Перебийноса цю роль виконують позначення окремих сузір’їв, які 

відіграють значну роль у формуванні МКС будь-якого етносу, зокрема 

українців. Сузір’я Чумацький Шлях виконувало важливу функцію орієнтиру 

для подорожніх, зокрема чумаків («візник і торговець, що перевозив на волах 

хліб, сіль, рибу та інші товари для продажу» [64 с. 354]), які на шляху до 

Криму (більшою мірою за сіллю) та далі – аж до Єрусалима, до Бога – звідки 

ще назви цього сузір’я Божа Дорога, Небесна Дорога [71, с. 6]) потребували 

такого орієнтиру. Тому в поета саме це сузір’я має кілька концептуальних 

значень:  

– позначає одну з ділянок зоряного неба з його головною ознакою – 

зірками («зірками відхрустів Чумацький Шлях» [152, с. 36]);  

– асоціюється з Батьківщиною, а відповідно – з долею ліричного героя 

(«Ходить воля серед поля. // А жита шумлять. // Це Чумацький Шлях. // Це 

моя земля. // Моя доля» [154, с. 118];  

– репрезентує українську етнічну культуру з її головними ознаками 

(«Десь біля віщої зорі // душа в дорозі озирнеться – і їй засяє вдалині // 

Чумацький Шлях у вишиванці» [162, с. 490]; 

– бачиться поетом як пожиттєвий притулок для його душі («І на 

дзвінкий Чумацький Шлях // земною піснею полину») [152, с. 50].  



207 

 

Інші сузір’я не відзначаються такою концептуальністю, а просто є 

ядерними елементами метафор, що описують зоряне небо: «Бачу: ронить 

Козеріг // попіл на свічу», «Бачу: Діва Близнюка мовчки обійма» [162, 

с. 410]. У цих двох фрагментах окрім власне метафор є авторська ознака, 

висловлена словом-реченням бачу, що позначає суб’єктивну природу 

описаних явищ: лише ця особа-глядач бачить його саме таким чином – 

Козеріг своїм зоряним пилом затіняє якесь світило (можливо, місяць), а Діва 

та Близнюки зливаються в один масив зірок.  

І все ж таки серед географічних назв України відзначаємо домінування 

слова Дніпро, що поєднує всі характеристики опису – ландшафтні, часові та 

просторові. Наведемо тут приклад із поетичних рядків П. Перебийноса, у 

якому ця домінантність виявляється: «А веселка над полями // поспішає до 

Дніпра» [154, с. 49]. Тобто все в Україні зводиться до головної водної артерії. 

Недарма один із синонімів рідного краю – Наддніпрянщина, з якою пов’язано 

походження українців як етносу та їхня сутність як хліборобського народу: 

«Вітри доріг шумлять у вишині // і терпко пахнуть хвойною тайгою, 

магнолією дихають пахкою // у хлібній наддніпрянській стороні» [152, 

с. 70] (у цій строфі поет навіть згадує інші місцевості пострадянського 

простору, що пахнуть хвойною тайгою чи дихають магнолією, однак для 

нього всі вони сходяться до рідної сторони).  

Отже, темпоральний складник ландшафтного опису в поетів 

передбачає реалізацію концептів «простір» і «час», зокрема їхніх приядерних 

і периферійних репрезентантів, через фітоморфні, зооморфні, антропоморфні 

елементи, вербальні маніфестанти стихій «повітря», «вода», а також 

географічних й астрономічних об’єктів України та світу.  
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Висновки до розділу 3 

 

До концептів «село», «степ», «земля» тощо, що характеризують 

етнічну МКС, як периферійні елементи входять фітоморфи, зооморфи, що 

поєднують як назви рослин (власне фітоніми) чи тварин (власне зооніми), 

так і їхні ознаки. Ці концепти у вузькому значенні маніфестують ідіостиль 

поета, оскільки в широкому вони репрезентують компоненти опозицій 

«природне – урбаністичне», «село – місто», «природа – людина» і навіть 

«земля – космос», у реалізації яких є реципієнтними та донорськими 

елементами метафор.  

Ядерна одиниця концепту «дерева» слово дерево отримує як 

антропологічні метафоричні ознаки, так і відповідає традиційному 

фразеологічному значенню «дерево роду», що має ознаки вічності, 

невід’ємності. Також дерево, як і листя чи трава є уособленням живого світу 

– на противагу ознакам «сухе» чи «зав’яле». В індивідуальній концептосфері 

П. Перебийноса концепт «дерева» виявляє як земні, так і космічні ознаки 

(міцність зв’язку із землею та небом у зіставленні з річкою як традиційним 

символом лінійного переходу). Приядерні його елементи (різновиди) 

відзначаються диференційними ознаками: яблуня є порадником, що реагує на 

певні негаразди в довколишньому житті (як і граб), калина спілкується з 

Богом. На позначення ж сукупності дерев утворено приядерний авторський 

неологізм деревонарод.  

Приядерні й периферійні елементи концепту «дерева» як фітоморфні 

одиниці беруть участь у творенні смислових опозицій у складі метафоричних 

конструкцій. «Музика лісу» через свої атрибути («напинає липа крону-

парасолю», «мелодія сунична») протиставляється негативним міським. В 

А. Кичинського фітоморфні елементи репрезентовані квітами, що є 

реципієнтними та донорськими елементами авторських метафор (напр., 

«розтуляє чотири пелюстки вікна», «яблуко землю цілує в уста», «стоїть у 

сльозах яблуневий садок»). У П. Перебийноса м’ята перем’ята 
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зіставляється із шаблею, «свище свинцем, шматуючи тишу зелену», 

«випорскують жолудем гільзи», «видзвонюють латунні соколята».  

Ознаки рослин і тварин маніфестують загальну опозицію – 

протистояння людини та природи, де представники останньої відзначаються 

ознаками чутливості й ламкості (шипшина – машина, «мигтять мимо траси 

дерева беззахисно голі», «дощами посічене листя», у ситуації радіоактивного 

забруднення: «гірка траво моя чорнобиль!», «обгорілі схожі гілля». Обидва 

поети використовують образ травинки (росточка), що пробивається крізь 

камінь: крізь асфальт як символ невмолимості урбанізації або через кам’яну 

перепону, а також у зіставленні з урбаністичним атрибутом «телевежа і 

малесенька травинка».  

Фітоморфи також постають репрезентантами концепту «час», де у 

складі словосполучень позначають його плинність – у зіставленні з росою, 

вітром і шумом, що мають таку семантику (листя років, топчу пожухлу 

траву). Елементи ландшафтного опису часто включають у себе не лише 

одиниці концептосфери ПРИРОДА, але й концептосфери ЛЮДИНА (голубіє 

травиця під вербами – золотіє на сонці рілля – мудре серце чаклує над 

зернами).  

У межах метафоричних конструкцій відзначаємо зіставлення 

приядерних і периферійних фітоморфних й орнітоморфних елементів, що 

загалом властиве поезії А. Кичинського (у формі полісиндетону відбувається 

перелік різних представників флори й фауни як однорідних об’єктів на 

позначення засобу їх виділення в контексті природного опису). Українську 

МКС репрезентує лелека, якого П. Перебийніс зіставляє з мігрантами через 

орнітоморфи клин, крило, гніздо. Головна традиційна функція лелеки – 

зародження нового життя – пов’язується і з порятунком землі, і з часовою 

семантикою, що конотована сумними відчуттями. Такими ж різноплановими 

є інші приядерні маніфестанти концепту «птахи» – жайвір, лебідь, орел, 

ворон і горобець. Якщо порівнювати зозулю та солов’я, то перший 
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визначається як символ часу й невідворотності долі, а другий асоціюється з 

легкістю та чистотою. 

Серед приядерних одиниць концепту «комаха» поети віддають 

перевагу бджолам, які асоціюються з початком весни та працьовитості, а 

також продуктивністю і творчістю. При цьому протиставляються 

ентомологічні ознаки бджоли та оси – як позитивні та негативні, що певною 

мірою відзначаються ситуативністю й відносністю. Ентоморфний елемент 

мед через свої ознаки характеризує в межах метафоричних конструкцій і 

літній часовий період, й окремі природні явища та предмети. Сонечко 

асоціюється з кількома тематичними вимірами – дитинством, ознакою літа, 

пошуком кохання. Нерідко цей образ постає в казковому контексті. Загалом 

комахи використовуються як в описах степу, так і в межах космічної теми, де 

павук зіставляється з Богом, оскільки перебуває в центрі павутини як 

Всесвіту.  

З-поміж зооморфних елементів концептосфери ПРИРОДА в поетів 

відзначається приядерна одиниця концепту «тварини» коні, які традиційно 

асоціюються зі швидкістю, простором і волею, поєднуючись з 

периферійними орнітоморфними одиницями в межах метафоричних 

конструкцій (крила, летіли). Обов’язковим у такому контексті є й часовий 

аспект, тобто коні постають як ознака життя (напр., циганського). Кінь 

переважно позитивно конотований – позначає радісні відчуття людини, на 

відміну від лисиці (лиса), що зіставляється з підступною смертю та хитрістю. 

Зрештою вони зіставляються як з антропоморфними одиницями, так і між 

собою, виконуючи функції створення казкової атмосфери, опису степу / поля 

та взагалі концептосфери ПРИРОДА.  
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ВИСНОВКИ 

 

Відповідно до аналізу мови поезій А. Кичинського та П. Перебийноса у 

площині використання ними елементів концептосфери ПРИРОДА зроблено 

такі висновки:  

1. Мовна картина світу (етнічна, індивідуальна) репрезентує 

мовомислення етнічної спільноти та її представника – автора художнього 

твору, який виявлятиме загальні стереотипи, зокрема й асоціації образів 

природного світу, що мають концептуальну природу. Загальна етнічна 

концептосфера постає інформаційною базою, звідки знання через генетичний 

код отримує автор-літератор, створюючи власний ідіостиль. Елементи 

концептосфери ПРИРОДА є домінантними в українській поезії, оскільки 

теми історичного буття народу, рідної землі, її захисту закладені в МКС. 

Територіальний їхній вимір конкретизується базовими ландшафтними 

об’єктами, образний – природними елементами (явищами, рослинами, 

тваринами, комахами та ін.), що формують реципієнтну та донорську зони 

авторських метафоричних конструкцій.  

2. Петро Перебийніс та Анатолій Кичинський – українські поети «двох 

століть», творчість яких охоплює останню третину ХХ – початок ХХІ 

століття. Як у людей сільського походження, їхня МКС нерозривно пов’язана 

з рідною природою, поетичний ідіостиль характеризується експресивністю, 

метафоричністю з унікальними зіставленнями живих і неживих елементів 

концептосфери ПРИРОДА та когніотипу «людина». У їхній поезії 

окреслюються концептуальні опозиції «село – місто», «природне – 

урбаністичне», «позитивне – негативне», «земля – космос», елементи яких 

залучені в метафоричні конструкції як донорські чи реципієнтні складники. 

3. Митці поєднують у собі таланти художника й поета з пріоритетом 

ландшафтного опису та пісенності (обидва мають пісні на тексти своїх 

поезій), де інтерполюється стиль художницького мислення в поетичний 
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процес (міжвидова кореляція), що виявляється у вербалізації 

аудіовізуального й тактильного світу. Це маніфестується через одиниці 

концептів «колір», «запах», «відчуття», переважно зіставлювані з одиницями 

концептів «птахи», «тварини», «дерева», а візуальність опису створюється за 

допомогою авторських метафоричних зіставлень і порівнянь, зокрема 

елементів живої та неживої природи. Наприклад, обидва поети 

використовують образ травинки (росточка), що пробивається крізь камінь – 

крізь асфальт як символ невмолимості урбанізації або через кам’яну 

перепону. 

4. Провідними елементами концептосфери ПРИРОДА, що 

використовуються П. Перебийносом та А. Кичинським у ландшафтному 

описі, визначено концепти «земля», «степ», «космос», «село», «явища / стихії 

природи», що взаємопов’язані в описах довкілля, репрезентуючи реципієнтні 

та донорські елементи метафоричних конструкцій. Одиниці концепту «село» 

зіставляються з елементами природи та ототожнюються з нею, оскільки село 

вважається невід’ємним елементом природи, на відміну від міста. Концепт 

«дерева» виявляє як земні, так і космічні ознаки (міцність зв’язку із землею 

та небом у зіставленні з річкою як традиційним символом лінійного 

переходу), а його приядерні одиниці відзначаються астральними функціями: 

яблуня є порадником, що реагує на певні негаразди в довколишньому житті 

(як і граб), а калина спілкується з Богом. 

5. Одиниці концептосфери ПРИРОДА переважно пов’язані з 

антропоморфними елементами когніотипу «людина», і цей зв’язок 

маніфестує авторські творчі інтенції. Для вираження інтимних почуттів 

поети використовують антитезне протиставлення природних ознак, зокрема 

із залученням концепту «гроза»; для позначення мінорного світовідчуття – 

елементи концепту «час», що асоціюються з людським віком (зокрема 

периферійні, пов’язані з осінню та зимою); для передання авторського 

ставлення до природи – елементи концептуальної опозиції «людина – 

природа», де одиниці концептосфери ПРИРОДА відзначаються ознаками 
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чутливості й ламкості – із залученням приядерних елементів (комашка, 

крапля, росточок, травинка, росинка, сніжинка) і периферійних (крило, віти, 

промінь); для ідентифікації поетів з українською етнічною МКС – 

концептуальні образи (лелека зіставляється з мігрантами через орнітоморфи 

клин, крило, гніздо, а також репрезентує мотиви зародження нового життя, 

порятунку землі; зозуля визначається як символ часу й невідворотності долі; 

соловей асоціюється з легкістю та прозорістю природи, бджола – з початком 

весни та працьовитості, а також продуктивністю і творчістю, сонечко – з 

кількома тематичними вимірами – дитинством, літом, пошуком кохання; 

павук зіставляється з Богом, оскільки перебуває в центрі павутини як 

Всесвіту. 

6. У текстових конструкціях, що репрезентують концепти «час» і 

«простір», поетами представлено фітоморфні й зооморфні одиниці 

концептосфери ПРИРОДА, які позначають плинність або швидкість часу. 

Так, коні традиційно асоціюються зі швидкістю, простором і волею, 

поєднуючись з орнітоморфами в межах метафоричних конструкцій (крила, 

летіли). Також вони постають як ознака життя (напр., циганського). Цей 

образ переважно позитивно конотований – позначає радісні відчуття людини, 

на відміну від лисиці (лиса), що зіставляється з підступною смертю та 

хитрістю. Зрештою елементи концепту «тварини» зіставляються як з 

антропоморфними одиницями, так і між собою, виконуючи функції 

створення казкової атмосфери, опису степу / поля та загалом концептосфери 

ПРИРОДА.  

 



214 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Анатолій Кичинський: «Це заняття зоветься життям». Домашня 

скринька. 2009. № 7. 1 липня. С. 9. 

2. Арешенков Ю. О. Концепт «хата» в поетичному ідіостилі 

Т. Шевченка. Українська мова серед інших слов’янських: 

етнологічні та граматичні параметри. Кривий Ріг: Видавничий 

дім, 2009. С.108–114. 

3. Бабенко Л. Г., Казарин, Ю. В. Лингвистический анализ 

художественного текста. М.: Флинта: Наука, 2005. 496 с. 

4. Базилевський В. Де шукати універсальний зміст. П. Перебийніс. 

Цивілізація дерев. Поезія. Драматургія. К.: Український 

письменник, 2011. С. 564–577. 

5. Базилевський В. Спіральний рух. Кичинський А. Срібна голка і 

нить золота: вірші та поеми. Херсон, 2010. 300 с. С. 4–8. 

6. Бакуменко О. У космічній швидкості душ. Культура і життя. 

Київ, 2007. №7. С. 3. 

7. Баландіна Н. Ф. Береза і калина в сучасній мовній свідомості (за 

матеріалами вільного асоціативного експерименту). 

Мовознавство. 2011. №5. С.50–58. 

8. Бандура О. М. Мова художнього твору : нарис. К. : Дніпро, 1964. 

122 с. 

9. Берест Т. М. Семантика художнього слова в поезії 80–90-х років 

ХХ століття (на матеріалі творів молодих українських авторів). 

Дис. канд. філол. наук: 10.02.01. Х., 1999. 199 с. 

10. Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ в історико-

типологічній перспективі: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі 

американської поезії). Монографія. Херсон: Айлант, 2008. 368 с. 



215 

 

11. Бєлєхова Л. Сучасний підхід до інтерпретації художнього тексту. 

Науковий вісник ХДУ: зб. наук. праць. Сер. Лінгвістика. Херсон: 

Вид-во ХДУ, 2006. Вип. IV. С. 288–292. 

12. Бєлінська В. Є. Вербалізація концептуальної категорії «Простір» 

у мовомисленні П. Перебийноса та А. Кичинського.  Science and 

Education a New Dimension. Philology, VIII(67), Issue: 225. 2020. 

P. 7–11. 

13. Бєлінська В. Є. Вербальна репрезентація кінематографічності в 

поезії А. Кичинського. Східнослов’янська філологія. Вип. 31. 

Бахмут, 2019. С. 13–24. 

14. Бєлінська В. Є. Вербальні репрезентації явищ природи в поезії 

П. Перебийноса та А. Кичинського: конотаційні вияви. Наукові 

записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 187. Кропивницький, 

2020. С. 521–527. 

15. Бєлінська В. Є. Експресивність концептуальної метафори 

П. Перебийноса. International Electronic Scientific Journal 

TRAEKTORIÂ NAUKI. Vol. 5, No 11, 2019. P. 1008–1113. 

16. Бєлінська В. Є. Індивідуально-мовна концептосфера 

П. Перебийноса. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Вип. 51. Харків, 2019. С. 97–210. 

17. Бєлінська В. Є. Корелятивні площини концептуальних категорій 

«Земля» й «Космос» у мові поезій П. Перебийноса та 

А. Кичинського. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Ви. 52. Харків, 2019. С. 224–235. 

18. Бєлінська В. Є. Мовний образ води у творчості П. Перебийноса. 

Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / ХНПУ імені 

Г.С. Сковороди.  Вип. 48. Харків, 2018. С. 224–230. 

19. Бєлінська В. Є. Мовний стиль поезії А. Кичинського: традиційні 

та індивідуальні риси. Вісник МДУ. Серія: Філологія. Вип. 21. 

Маріуполь, 2019. С. 9–15. 



216 

 

20. Бєлінська В. Є. Фітоморфи в поезіх П. Перебийноса та 

А. Кичинського: Функціональний аналіз. Українське 

мовознавство. Вип. 47/2. Київ, 2017. С. 125–132. 

21. Бєлінська І. Д. Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та 

Федора Тютчева. Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.05 – 

порівняльне літературознавство. Тернопіль, 2011. 22 с. 

22. Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: тлумачення, 

словотворення та слововживання/ за ред. С.Я. Ярмоленко. 

Харків : Фоліо, 2006. 623 с. 

23. Блэк М. Метафора. Теория метафоры: Сборник / общ. ред. 

Н.Д. Арутюновой, М. А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. C. 153–

172.  

24. Богданова І. Є. Біля джерел українського романтизму: 

монографія Харків: УЦЗУ, 2008. 155 с. 

25. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Міфологеми в українському 

романтичному просторі. Монографія. Ніжин: НДУ імені 

М. Гоголя, 2010. 155с. 

26. Большакова А. Ю. Архетип-концепт-культура. Вопросы 

философии. 2010. № 7. С. 47–57. 

27. Бондар Н. В. СЕЛО як базовий концепт української ментальності 

у мовопросторах братів Тютюнників. Мова та література у 

полікультурному просторі : матеріали ли міжнародної науково-

практичної конференції Львів, 2017. С. 63–65. 

28. Бондар Н. В. Базові концепти української ментальності у 

творчості братів Тютюнників. Дис. канд. філол. наук: 10.02.01. 

Полтава – Запоріжжя, 2018. 224 с. 

29. Боронь О. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: ґенеза та  

семантика. Слово і час. 2008. № 5. С. 57–63. 

30. Брутян Г. А. Язык и картина мира. Научные доклады высшей 

школы. Философские науки. М., 1973. № 1. C. 84-112. 



217 

 

31. Булашев Г. О. Український народ у своїх легендах, релігійних 

поглядах та віруваннях. К.: Довіра, 1992. 414 с. 

32. Бялик В. Значення неологізму: семіотичний аспект. Наукові 

записки. – Вип. 129. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. С. 3–8. 

33. Вайсгербер Л. Родной язык и формирование духа. М.: Едиториал 

УРСС, 2004. 232 с.  

34. Василько З. С. Символіка фольклорного образу. Львів : ДПА 

Друк, 2004. 392 с. 

35. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 

1996. 416 с. 

36. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых 

слов / пер. с англ. В. Д. Шмелёва. М.: Языки славянской 

культуры, 2001. 288 с. 

37. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і 

голов. ред. В. Т. Бусел. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2001. 1440 с. 

38. Витгенштейн Л. О достоверности. Вопросы философии. 1991. 

№ 2. С. 67–120. 

39. Вільчинська Т. П. Концептуалізація сакрального в українській 

поетичній мові ХVII – ХVII cт. Монографія. Тернопіль: Джура, 

2008. 424 с. 

40. Вовк В. Н. Языковая метафора в художественной речи: природа 

вторичной номинации. К.: Наукова думка, 1986. 140 с. 

41. Воробйова О. П. Концептологія в Україні: здобутки, проблеми, 

прорахунки. Вісник КНЛУ. Сер. Філологія. 2011. Т. 14, № 2. 

С. 53–64. 

42. Гайденко Ю. Асоціативність як універсальна властивість 

комунікативного потенціалу слова. Наукові записки. Вип. 129. 

Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2014. 536 с. С. 141–145. 



218 

 

43. Генералюк Л. Шевченківські образи-концепти: вербально-

іконічна єдність. Шевченкознавчі студії: збірник наукових праць 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка / 

гол. ред. кол. Г.Ф. Семенюк. 2014. Вип. 17. С. 24–33. 

44. Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: 

лінгвокогнітивна інтерпретація. Монографія. Харків: Харківське 

історико-філологічне товариство, 2010. 527 с. 

45. Голобородько К. Ю. Концепт землі як елемент художньо-

просторової парадигми Олександра Олеся. Лінгвістичні 

дослідження: зб. наук. праць. Х., 2002. № 8. С. 76–78. 

46. Голобородько К. Ю. Лінгвістичний статус концепту. Культура 

народов Причерноморья. 2002. № 32. С. 27–30. 

47. Голобородько Я. Ю. Світ таврійських письменників: імена, долі, 

твори: експериментальний підручник-хрестоматія. Херсон: 

Персей, 2001. 434 с. 

48. Голобородько Ярослав. Фольклорність. «Прокласичність». 

Модерність. Ліричні фрейми Анатолія Кичинського. Кур’єр 

Кривбасу. 2010. Листопад-грудень. С. 403–411. 

49. Голубовська І. О. Синтаксичний мовний рівень як індикатор 

світоглядних основ етносу. Мовні і концептуальні картини світу: 

Збірник наук. праць. К., 2004. № 10. С. 96 – 105. 

50. Голубовська І. О. Етноспецифічні константи мовної свідомості. 

Дис. доктора філол. наук : 10.02.15. К., 2004. 343 с. 

51. Гоменюк О. О. Концептосфери флори і фауни в українській 

дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського. Дис. канд. філол. 

наук: 10.02.01. Тернопіль, 2015. 328 с. 

52. Гриценко Ліна. Художник із душею поета. Голос Таврії. 2018. 

№ 20. Від 17 травня. С.1. 

53. Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию / пер. с нем. М.: 

ОАО ИГ «Прогресс», 2000. 400 с. 



219 

 

54. Данилюк Н. Поетичне слово в українській народній пісні. 

Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені 

Лесі Українки, 2010. 512 с. 

55. Демченко В. Від Візантії до України: антропонім як оберіг нації. 

Південний архів: Філологічні науки: зб. наук. праць. Вип. ХХІІ 

(22). Херсон: Вид-во ХДУ, 2003. С.  39–141. 

56. Дзюба І. З. криниці літ. К.: Києво-Могилянська академія, 2006. 

Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих 

сусідів і духовну рідню. 975 с. 

57. Дишлюк І. М. Лексико-семантичне вираження концепту 

«природа» у поетичній мові Ліни Костенко. Дис. канд. філол. 

наук: 10.02.01. Х., 2002. 212 с. 

58. Діброва О. В. Метафора в поетичному мовленні Бориса 

Олійника. Дис. канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова. 

Харків, 2016. 236 с. 

59. Етимологічний словник української мови / ред. кол. 

О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1982. Т.1. 630 с.  

60. Етимологічний словник української мови / ред. кол. 

О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1985. Т.2. 570 с.  

61. Етимологічний словник української мови / ред. кол. 

О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 1989. Т.3. 552 с.  

62. Етимологічний словник української мови / ред. кол. 

О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 2003. Т.4. 656 с.  

63. Етимологічний словник української мови / ред. кол. 

О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 2006. Т.5. 704 с.  

64. Етимологічний словник української мови / ред. кол. 

О.С. Мельничук (гол. ред.) та ін. К.: Наук. думка, 2012. Т.6. 568 с. 

65. Єрмоленко С. «Весь у слові, як у сповиткові». Культура слова. 

К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. Вип. 74. С. 6–13. 

66. Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд. К., 2007. 443 с. 



220 

 

67. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та 

культура мови). К.: Довіра, 1999. 431 с. 

68. Єрмоленко С. Я., Сологуб Н. М., Ожигова О. В. «Є в 

письменницькій майстерності свої особливості» (роздуми про 

мовостиль Олеся  Гончара). Рідний край. 2008. № 1. С. 103–118. 

69. Єфименко О. Є. Концепт «степ» в українській мові: словникова, 

текстова і психолінгвістична парадигма. Дис. канд. філол. наук : 

10.02.01. Харків, ХНІТУ ім. Г.С. Сковороди. 2005. 266 с. 

70. Жайворонок В. В. Етнолінгвістика в колі суміжних наук. 

Мовознавство. 2004. № 5-6. С. 23–35. 

71. Жайворонок В. Знаки української етнокультури : словник-

довідник. К.: Довіра, 2006. 703 с. 

72. Жигун С. В. Гра як художній прийом в епічному тексті (на 

матеріалі української прози 10-20-х років ХХ ст.). Автореф. дис. 

канд. філол. наук: 10.01.01. К., 2008. 18 с. 

73. Жижома О. Роль оказіональних прикметників у формуванні 

поетичного дискурсу. Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / укл. 

А. Загнітко (наук. ред.) та ін. Донецьк : ДонДУ, 2009. Вип. 18. 

С. 156–161.  

74. Жулинський М. Гірка насолода явлення слова. Літературна 

Україна. від 16 січня 2014 року, № 3 (5532). С. 11. 

75. Загнітко А. П. Сучасні типології концептів: когнітивний, 

лінгвокультурний, прагматичний аспекти. Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». 

Херсон : Вид-во ХДУ, 2010. Вип. ХІ. С. 33–46. 

76. Задорожна О. М. Концепт «Час» в українській поетичній мові. 

Автореф. дис. канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2008. 22 с. 

77. Іванова І. Б. Фразеосемантичне поле «життя / смерть»: 

національні стереотипи та їх кореляції : автореф. дис. канд. 

філол. наук. Київ, 2008. 19 с. 



221 

 

78. Іващенко В. Л. Концепт і концептосфера в термінах 

метапоняттєвого опису. Вісник Національного ун-ту «Львівська 

політехніка»: Серія «Проблеми української термінології». Львів, 

2004. № 503. С. 176–180. 

79. Іващенко В. Л. Термін концепт у лінгвокультурологічному 

осмисленні. Вісник Національного ун-ту «Львівська 

політехніка»: Серія «Проблеми української термінології». Львів, 

2003. № 490. С. 120–127. 

80. Калашник В. С. Мова поезії і картина світу. Лінгвістичні 

дослідження: зб. наук. праць. Х., 2003. № 10. С. 30–35. 

81. Калашник В. С. Студії з історії українського мовознавства та 

лінгвопоетики. Харків, 2016. 132 с. 

82. Калинюк Н. В. Лінгвостилістична динаміка образу ЗЕМЛЯ в 

українській поетичній мові. Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. 

канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2010. 21 с. 

83. Капітан Т. До питання про порівняння фразеологічних одиниць 

сучасної німецької та української мов. Наукові записки. Вип. 129. 

Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім. В. Винниченка, 2014. 536 с. С. 49–53. 

84. Караулов Ю. Н. Показатели национального менталитета в 

ассоциативно-вербальной сети. Языковое сознание и образ мира. 

Сб. статей / Отв. ред. Н.В. Уфимцева. М., 2000. С. 191 – 206. 

85. Карпенко О. Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання 

власних назв. Дис. доктора філол. наук: 10.02.15. Київ, 2006. 

416 с. 

86. Карпенко Ю. А. Специфика имени собственного в языке и речи. 

Літературна ономастика: збірник статей. Одеса: Астропринт, 

2008. С. 221–235. 

87. Кичинський А. Бджола на піску: вірші, поеми. Херсон: Айлант, 

2003. 123 с. 



222 

 

88. Кичинський А. В гості до мами. Вірші, поема. Київ: Веселка. 

1991. 94 с. 

89. Кичинський А. Вполювання вітру : поезії. Київ: Український 

пріоритет, 2015. 196 с.  

90. Кичинський А. Вулиця закоханих дерев. Поезії. Київ: Молодь. 

1976. 40 с.  

91. КичинськийА. Дорога завдовжки в любов. Поезії. Київ: Молодь. 

1988. 112 с. 

92. Кичинський А. І. Жива і скошена тече в мені трава: Вірші. 

Херсон: Айлант, 1999. 128 с.  

93. Кичинський А. Землі зелена кров. Поезії. Київ: Молодь. 1982. 

80 с. 

94. Кичинський А. І. Листоноша – Земля: Поезії. Сімферополь: 

Таврія, 1985. 96 с.  

95. Кичинський А. І. Небажаний свідок. Вибрані поезії. Чернівці: 

«Букрек», 2013. 296 с. 

96. Кичинський А. Повторення непройденого. Поезії. Київ: Дніпро. 

1990. 207 с. 

97. Кичинський А. І. Пролітаючи над листопадом: Поезії. Херсон: 

Айлант, 2004. 128 с. 

98. Кичинський А. Світло трави. Вірші, поема. Сімферополь: Таврія. 

1979. 64 с.  

99. Кичинський А. Срібна голка і нить золота: вірші та поеми. 

Херсон, 2010. 300 с. 

100. Кичинський А. І. Танець вогню: Поезії. Херсон: Айлант, 2005. 

88 с. 

101. Клепикова О. В. Особливості концептосфери та ідіостилістики у 

прозі Лариси Денисенко. Автореф. дис. канд. філол. наук: 

10.01.01. К., 2013. 20 с. 



223 

 

102. Клименко Н. Ф. Основи морфеміки сучасної української мови. 

К.: ІЗМН, 1998. 182 с. 

103. Ковалів Ю. І. Жанрово-стильові модифікації в українській 

літературі. Монографія. К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. 

191 с. 

104. Ковтун Н. М. Архетип як історико-філософський феномен. 

Вісник Житомирського державного університету ім. Івана 

Франка. Житомир, 2007. № 32. С. 8–12. 

105. Космеда Т. А. Ключові історико-політичні терміни мовної 

картини світу ХХ сторіччя (на матеріалі словника «Світова 

історія ХХ століття»). Вивчаємо українську мову та літературу. 

2010. №1. С. 6–9. 

106. Космеда Т. А., Плотнікова Н. В. Лінгвоконцептологія: 

мікроконцептосфера святки в українському мовному просторі. 

Монографія. Львів: ПАІС, 2010. 408 с. 

107. Костомаров М. І. Слов’янська міфологія: вибрані праці з 

фольклористики й літературознавства. К.: Либідь, 1994. 384 с.  

108. Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Підручник. К.: 

Видавничий центр «Академія», 2003. 464 с. 

109. Кощова А. В. Концептуальний аналіз: перспективи і переваги при 

вивченні художнього тексту. Уч. записки Таврического нац. ун-та 

им. В.И. Вернадского. Одесса, 2013. Т. 26 (65). № 1. С. 122–126. 

110. Кравець Л. Концепт вода як донорська зона метафор української 

поезії. Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. праць 

Харківського національного педагогічного універстету 

ім. Г.С.Сковороди. Х.: ХІФТ, 2015. Вип. 2. С. 60–66. 

111. Красовська К. В. Зв’язок концептуальної та мовної картин світу з 

етнічною ментальністю. Культура народов Причерноморья. 2009. 

№154. С 120–123. 



224 

 

112. Краткий словарь когнитивных терминов / сост. Е. С. Кубрякова, 

В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина. М.: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 1996. 245 с. 

113. Кузьміна О. Б. Поетична семантика концептів «білий» –

 «чорний» (на матеріалі української лірики першої третини ХХ 

сторіччя) : автореф. дис. канд. філол. наук. Харків, 200. 19 с. 

114. Кухаренко В. А. Інтерпретація тексту. Вінниця: Нова книга, 2004. 

272 с. 

115. Лебеденко Ю. М., Василенко Я. В. Національна специфіка 

концепту «дім» у польській мові (на матеріалі асоціативного 

експерименту). Лінгвістичні дослідження. 2016. Вип. 44. С. 97–

102.  

116. Лебеденко Ю. Фразеосемантична група з компонентом «хата» в 

українській мові: структурно-семантичний та етнокультурний 

аспекти. Автореф. дис. канд. філол. наук. Харків, 2006. 20 с. 

117. Левченко О. П. Фразеологічна символіка: 

лінгвокультурологічний аспект: монографія. Львів, 2005. 265 с. 

118. Лисиченко Л. А. Лексико-семантична система української мови. 

Харків : ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2006. 150 с. 

119. Лисиченко Л. А. Лексико-семантичний вимір мовної картини 

світу. Х.: Вид. група «Основа», 2009. 191 с. 

120. Лисиченко Л. А. Ці невичерпні глибини мови: монографія. 

Харків , 2011. 304 с. 

121. Лисиченко Л. А. Художній простір у мовній картині світу 

поетичного твору. Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. 

Харків, 1997. Вип. 3. С. 3–7. 

122. Лисиченко Л. А., Скорбач Т. В. Мовний образ простору і 

психологія поета : наукова монографія. Харків: ХДПУ, 2001. 

160 с. 



225 

 

123. Лихачёв Д. С. Концептосфера русского языка. Известия РАН. 

Сер. лит. и яз. М.: 1993. Т. 52.  № 1. С. 3–9. 

124. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка. Русская 

словесность: антология. М.: Academia, 1997. С. 284–296. 

125. Лісовська С. А. Образ природи як оптика вираження 

екзистенціальних станів у романі Григорія Тютюнника «Вир». 

Вісник Сумського державного університету : зб наук. праць. 

Суми, 2008. С. 169–173.  

126. Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб: Искусство СПб, 1996. 

848  с. 

127. Лучечко Т. Семантичний компонент руху в образі сонця (на 

матеріалі англійських та українських народних загадок). Наукові 

записки. Вип. 129. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 

Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. 536 с. С. 59–62. 

128. Лучик А. А. Про плинність лінгвістичної традиції. Маґістеріум. 

(Мовознавчі студії) К., 2011. № 43. С. 45–49.  

129. Максюта М. Є. «Хліборобський» поворот у світоглядній 

свідомості на порозі третього тисячоліття: «георгіки душі» для 

глобалізованого людства. Людина і культура в умовах 

глобалізації : зб. наук. статей. Київ : Парапан, 2003. С. 145-155. 

130. Маленко О. О. Контекстуальні умови вживання народних 

символів природи в поетичній мові. Труды молодых ученых. К.; 

СПб.; Херсон, 1995. Т. 1. С. 133–138. 

131. Маленко О. О. Лінгво-естетична інтерпретація буття в 

українській поетичній мовотворчості (від фольклору до 

постмодерну): Монографія. Х., 2010. 488 с. 

132. Марчак Т. А. Концептосфера творчого світу «перших хоробрих» 

(Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Гнат Михайличенко, 

Андрій Заливчий). Дис. канд. філол. наук: 10.01.01. Київ : 

Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. 186 с.  



226 

 

133. Марченко Л. Книги, мов птахи… Шевченко Олена. Іскра Божа. 

Літературний портрет поета Анатолія Кичинського. Херсон: 

Айлант, 2012. 74 с. С. 4. 

134. Маслова В. А. Поэт и культура: Концептосфера М. Цветаевой. 

Уч. пособие. М.: Флинта: Наука, 2004. 256 с. 

135. Материнська О. В. Меронімічні відношення в лексичній системі 

німецької та англійської мов. Монографія. Донецьк: 

Всеукраїнське держ. багатопрофільне видавництво «Донбас», 

2012. 360 с.  

136. Мацьків П. В. Концептосфера БОГ в українській мовній картині 

світу: біблійний, фольклорний, словниково-діахронний дискурси. 

Автореф. дис. доктора філол. наук: 10.02.01. К., 2008. 30 с. 

137. Мельник Я. Й. Сила вогню: літературні портрети. К.: Радянський 

письменник, 1991. 222 с.  

138. Миколаєнко Л. Український степ як естетичний феномен. 

Хроніка: укр. культурологічний альманах. 2000. Вип. 37/38. С. 28-

43. 

139. Мікрюкова К. Будова та аналіз лексико-семантичного поля 

«місто». Наукові записки. Вип. 129. Серія: Філологічні науки 

(мовознавство). Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. 

536 с. С. 157-161. 

140. Мішеніна Т.М. Фітонімний код ідіостилю Миколи 

Вінграновського (на матеріалі макролокусів ліс, степ, сад, поле). 

Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди. 2017. Вип. 45. С. 30–39. 

141. Мойсієнко А. Мова як світ світів. Поетика текстових структур. 

Умань, 2008. 280 с. 

142. Мойсієнко А. К. Текст як аперцепційна система. Мовознавство. 

1996. № 1. С. 20–25. 



227 

 

143. Неклесова В. Ю. Когнітивна природа власних назв на позначення 

часу. Дис. канд. філол. наук: 10.02.15. Одеса, 2010. 230 с. 

144. Олійник І. Г. Мова поезії вісімдесятників. Українська мова і 

література в школі. К., 1993. № 2. С. 37–40. 

145. Олійник І. Г. Мовотворчість поетів-вісімдесятників (текстові 

структури та поетичні номінації). Автореф. дис. канд. філол. 

наук: 10.02.01. К., 1993. 17 с. 

146. Онуфрійчук Г. І. Лінгвокультурний потенціал української 

етнофразеології: асоціативне поле «людина в колі інших істот». 

Дис. канд. філол. наук: 10.02.01. Київ, 2016. 261 с. 

147. Павличко Д. Погляд з вічності. Світ поезій Петра Перебийноса. 

Перебийніс П. Цивілізація дерев. Київ: Український письменник, 

2011. С. 5–11. 

148. Перебийніс П. М. Високі райдуги: поезія. Київ: Молодь, 1973. 

126 с. 

149. Перебийніс П. Гроно вогню: поезії. Київ. 1977. 128 с. 

150. Перебийніс П. Дар Вітчизни: Вибрані поезії. Київ : Молодь, 1987. 

392 с. 

151. Перебийніс П. М. Княжа лука: поезії. Київ : Укр. письменник, 

1999. 95 с. 

152. Перебийніс П. Небо твоє і земля: поезії. Київ : Молодь, 1979. 

112 с. 

153. Перебийніс П. Присягаю Дніпром!: Поезії. Київ : Молодь, 1985. 

96 с. 

154. Перебийніс П. Пшеничний годинник. Київ : ВІК, 2005. 352 с. 

155. Перебийніс П. Ранкові сурми: поезії. Київ : Радянський 

письменник, 1976. 104 с.  

156. Перебийніс П. М. Світловий рік: поезії. Київ : Молодь, 1982. 

134 с. 



228 

 

157. Перебийніс П. М. Срібне весілля: лірика, поема. Київ: Рад. 

письменник, 1986. 138 с. 

158. Перебийніс П. М. Тінь янгола: поезії. Дрогобич: Коло, 2012. 

334 с. 

159. Перебийніс П. Точний час: поезії. Київ : Радянський письменник, 

1990. 135 с.  

160. Перебийніс П. М. Третя спроба: поезії. Київ.: Рад. письменник, 

1983. 143 с. 

161. Перебийніс П. Червоний колір. Київ: Дніпро, 1977. 248 с. 

162. Перебийніс П. Цивілізація дерев. Київ: Український письменник, 

2011. 392 с. 

163. Письменна Ю. О. Роль прототипної лексики у створенні 

національно-мовної картини світу (на прикладі української 

лексеми село, російських лексем деревня, село). Studia 

Linguistica. 2013. Вип. 7. С. 224–231. 

164. Поліщук О. Іскра, що запалює. Шевченко Олена. Іскра Божа. 

Літературний портрет поета Анатолія Кичинського. Херсон: 

Айлант, 2012. 74 с. С. 4. 

165. Поліщук Я. Фольклорний код в українській літературі. 

Дивослово. 2008. № 9. С. 45–49. 

166. Поплавська Л. М. Творчість Анатолія Кичинського – поета 

Херсонщини. Вивчаємо українську мову та літературу. № 3 

(511), січень 2018 року. 40 с. С. 33–36. 

167. Постовалова В. И. Картина мира в жизнедеятельности человека. 

Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.: 

Наука, 1988. С. 8–69. 

168. Потебня А. А. Мысль и язык: полное собрание трудов. М. : 

Лабиринт, 1999. 300 с. 



229 

 

169. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-

дискурсивній парадигмі лінгвістики. Монографія. Запоріжжя : 

Прем’єр, 2008. 332 с. 

170. Приходько Г. І. Оцінний компонент у семантичній структурі 

слова. Вісник Житомирського державного університету: 

Філологічні науки. 2009. №45. С. 44–47. 

171. Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ 

століття: семантико-функціональний аспект. Монографія / упор. 

В.І. Матюша, П.А. Матюша, І. Л. Михно. К.: Рідна мова, 2009. 

243 с. 

172. Радзієвська Т. В. Концепт шляху в українській мові : поєднання 

ідей простору і руху. Мовознавство, 1997. № 4–5. С. 17–26. 

173. Рубан В. Він з покоління шістдесятників: Про поезію 

П. Перебийноса. Дивослово. 1997. № 5–6. С. 51–52. 

174. Свердан Т., Маляр І. Символіко-семантичний простір слова 

«хата» в українській фразеології. Дивослово. 2008. № 3. С. 29–32.  

175. Святчик К. В. Комунікативний статус категорії експресивності. 

Семантика мови і тексту: Збірник статей VI міжнародної 

конференції. Івано-Франківськ : Прикарпат. ун-т 

ім. В. Стефаника, 2000. С. 35–42. 

176. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля, 

2010. 844 с. 

177. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. 

Підручник. Полтава: Довкілля. К., 2008. 712 с. 

178. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / 

пер. с англ., общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. М. : Прогресс: 

Универс, 1993. 656 с. 

179. Серебрянська І. М. Етнокультурний концепт «природа» як 

складова просторового коду. Філологічні трактати. 2009. Т.1, 

№1. С. 90–94.  



230 

 

180. Серебрянська І. М. Концептосфера «нежива природа» в мові 

української прози другої половини ХХ ст. Дис. на канд. філол. 

наук : 10.02.01 – українська мова. Харків, 2010. 244 с.  

181. Серебрянська І. М. Концепт «зірка» як стереотип 

етнокультурного мислення в мові української прози другої 

половини ХХ ст. Лінгвістичні дослідження. 2011. Вип. 32. 

С. 101-105. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_19 

182. Сімович О. І. Семантична характеристика слів-символів в 

українській мові. Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.02.01. Львів, 

1999. 21 с. 

183. Скаб М. Концептуалізація сакральної сфери в українській мові : 

Дис. доктора філол. наук: 10.02.01. Київ, 2009. 620 с. 

184. Скоробагатько Н. О. Фразеологічна соматика в дзеркалі 

архетипних уявлень людини. Лінгвістика. Луганськ, 2008. № 1 

(13). С. 151–156.  

185. Слабошпицький М. Віхи життя і творчості П.М. Перебийноса. 

П. Перебийніс. Цивілізація дерев. Поезія. Драматургія. К.: 

Український письменник, 2011. С. 568–571.  

186. Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій [звірі, птахи]. Дніпро. 

1995. № 9/10. С. 124–134. 

187. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1970. Т. 1. – 

799 с. 

188. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1971. Т. 2. 

550 с. 

189. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1972. Т. 3. 

744 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2011_32_19


231 

 

190. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1973. Т.4. 

840 с. 

191. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1974. Т.5. 

840 с. 

192. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1976. Т. 7. 

724 с.  

193. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1977. Т.8. 

928 с.  

194. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1978. Т.9. 

916 с.  

195. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1979. Т.10. 

658 с. 

196. Словник української мови / Інститут мовознавства ; за ред. 

І.К. Білодіда, А.А. Бурячок та ін. К.: Наукова думка, 1980. Т.11. 

700 с. 

197. Слухай Н. В., Мосенкіс Ю. Л. Архетипи художнього стилю 

Шевченка. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тараса 

Шевченка. К., 2006. С. 43–56. 

198. Слухай Н. В. Світ сакрального слова Тараса Шевченка. 

Монографія. Київ : Київський університет, 2014. 224 с. 

199. Слюніна О. В. Вербалізація природних стихій в українській поезії 

80-х – 90-х років ХХ століття. Дис. канд. філол. наук: 10.02.01. 

Харків, 2011. 266 с. 



232 

 

200. Сніг на зеленому листі. Наше. Тексти пісень. URL: 

https://nashe.com.ua/song/15420 

201. Сологуб Н. М. Образ води у мові Олександра Довженка. 

Культура слова. Київ. 1996. № 46/47. С. 142–145. 

202. Сорока П. І., Ониськів М. М. Світ поезії Петра Перебийноса. 

Тернопіль: Джура, 2005. 112 с. 

203. Ставицька Л. О. Про термін ідіолект. Українська мова. К., 2009. 

№4. С. 3–17. 

204. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: 

Языки русской культуры, 1997. 824 с. 

205. Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі 

та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови 

засобів масової інформації). Автореф. дис. доктора філол. наук: 

10.02.01 / Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. К., 2003. 35 с. 

206. Талалай Л. Срібна голка і нить золота: поезія А. Кичинського. 

Кур’єр Кривбасу. 2011. № 252–273. С. 376–383.  

207. Телия В. Н. Метафоризация и её роль в создании языковой 

картины мира. Роль человеческого фактора в языке: Язык и 

картина мира. М.: Наука, 1988. С. 173–204. 

208. Ткаченко І. Образ степу в художньому світі Ліни Костенко: 

міфопоетична парадигма. Українська мова й література в 

середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. 2007. № 6. 

С. 96–104. 

209. Ужченко В. Д., Авксентьєв Л. Г. Українська фразеологія. Х.: 

Основа, 1990. 167 с. 

210. Ужченко Д. В. Символ – концепт – компонент фразеологізму. 

Вісник Харківського національного університету. Сер. : 

Філологія. 2000. № 491. С. 47–50. 

211. Уорф Б. Наука и языкознание. Новое в лингвистике. М., 1960. 

Вып.1. С. 202–219. 

https://nashe.com.ua/song/15420


233 

 

212. Филат Т. В. Поэтика пространства и времени в русской повести 

конца 80-х – начала 90-х годов. Днепропетровськ: АРТ-ПРЕС, 

2002. 418 с. 

213. Фразеологічний словник української мови / В.Д. Ужченко, 

Д.В. Ужченко. Київ: Освіта, 1998. 224 с.  

214. Франко І. Я. Гримить. УкрЛіб. URL: 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=640 

215. Цапок О. М. Мовні засоби репрезентації концепту КРАСА в 

поезії українських шістдесятників. Автореф. дис. канд. філол. 

наук : 10.02.01. Одеса, 2004. 18 с. 

216. Чуприна В. Поезія живопису. Кичинський А. Срібна голка і нить 

золота: вірші та поеми. Херсон, 2010. 300 с. С. 277–278.  

217. Шанюк В. Стилістичні уроки Петра Перебийноса. Наукові 

записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія : Філологічна. 2014. Вип. 47. С. 171–175. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_47_45 

218. Шевченко О. Іскра Божа. Літературний портрет поета Анатолія 

Кичинського. Херсон: Айлант, 2012. 74 с.  

219. Шкоріна І. М., Концепт МІСТО й бінарна опозиція 

«МІСТО/СЕЛО» у хронотопі Слісаренкової прози. Актуальні 

проблеми слов’янської філології. 2010. Вип. ХХІІІ, Ч. 3. С. 142–

151. 

220. Шленьова М. Г. Мовний образ села в поезії Василя 

Голобородька. Східнослов’янська філологія : зб. наук. пр. 

Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. Вип. 26: 

Мовознавство. С. 224–231. 

221. Юріна Ю. М. Ідіостиль Олени Теліги. Автореф. дис. канд. філол. 

наук : 10.02.01. Запоріжжя, 2016. 18 с. 

https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=640
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_47_45


234 

 

222. Юрченко О. В. Концептосхема природних реалій нижньої 

Наддніпрянщини та її вираження в мові місцевих поетів : дис. 

канд. філол. наук: 10.02.01. Запоріжжя, 2011. 199 с. 

223. Яковенко І. В. Стихія вогню в прозі Фленнері О’Коннор. Мовні і 

концептуальні картини світу. К., 2002. № 7. С. 549–555. 

224. Algeo John. «Where Do All the New Words Come From?». Аmеrican 

Speech. 1980. №55.4. P. 264–277.  

225. Barwise J., Cooper R. Generalized quantifiers and natural language. 

Linguistics and Philosophy. 1981. Vol. 4, № 2. P. 159–219. 

226. Black Max. Models and metaphors / The whole bibliography / My 

book on Consciousness. Cornell Univ Press, 1962. URL : 

https://www.scaruffi.com/mind/black.html 

227. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, М. Johnson. Chicago, 

London : University of Chicago Press, 1980. 242 p. 

228. Reviron-Piegay F. Englishness Revisited. Cambridge Scholars 

Publishing, 2009. 425 p.  

229. Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words : 

English, Russian, Polish, German, and Japanese / A. Wierzbicka. New 

York ; Oxford : Oxford University Press, 1997. 317 p. 

 

 

 

 

https://www.scaruffi.com/mind/black.html

	Харків – 2021
	АНОТАЦІЯ

