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                                    АНОТАЦІЯ 

 

        Черненко О.І. Концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в ідіостилі 

Віктора Бойка – 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 ґрунтовний аналіз проблеми й запропоновано 

нове розв’язання наукового завдання, яке полягає у вивченні мовних 

особливостей художнього тексту, що завжди належало до пріоритетних 

напрямів лінгвістики. Основи дослідження художніх творів були закладені в 

слов’янській лінгвокультурі в працях О. О. Потебні, Д. М. Овсянико-

Куликовського, І. Я. Франка, Л. А. Булаховського, В. В. Виноградова, 

Г. О. Винокура, Д. С. Лихачова. Їхні студії стали підґрунтям для створення 

різних наукових шкіл, і надалі традиція вивчення індивідуального мовлення, 

художньої семантики, засобів мовної виразності здобула розвиток у роботах 

С. Я. Єрмоленко, Л. А. Лисиченко, О. О. Маленко, Л. І. Мацько, 

А. К. Мойсієнка, Л. О. Пустовіт, Н. М. Сологуб, Г. М. Сюти та багатьох 

інших. 

Актуальність дослідження. У сучасних умовах надзвичайно 

актуальною є проблема формування духовних цінностей – важливих 

ментальних структур у свідомості людини, що безпосередньо пов’язані з 

особливостями моралі й світогляду, – адже саме вони є тим чинником, який 

здатний інтегрувати суспільство, об’єднати людей як націю, а також дати 

належну відповідь тим глобалізаційним викликам, які постали перед 

людством. Роботу присвячено особливостям лінгвального вираження 

концептів, що репрезентують духовні цінності в аспекті взаємодії мови, 

свідомості, культури. Актуальним постає також звернення до художньої 

творчості, а саме – до поетичного ідіостилю В. С. Бойка. Твори цього 



майстра слова удостоєні численних премій та перекладені білоруською, 

молдовською, російською, німецькою мовами, а сам митець є активним 

учасником сучасного літературного процесу. І все ж, незважаючи на те місце, 

яке посідає творча постать В. С. Бойка в українській літературі, частка 

наукових праць, присвячених його творчості, є не надто значною. Зокрема, 

про поетичний світ письменника в літературознавчому аспекті відгукнулися 

М. Ф. Гетьманець, Т. О. Земляна, С. О. Мінаков. В аспекті мовознавчої 

проблематики творчість В. С. Бойка не досліджувалася. При цьому 

своєрідність художньої мови, образна система творів майстра слова, вагомий 

внесок у розвиток української літератури й культури зумовлюють 

необхідність лінгвістичного аналізу поетичної картини світу В. С. Бойка. 

      На основі аналізу широкого спектру наукових джерел уточнено суть 

основних понять, що стосуються проблеми дослідження: концептополя 

духовні цінності в ідіостилі Віктора Бойка, оскільки період кінця ХХ – 

початку ХХІ століття позначений зміною наукових парадигм у царині 

філологічних шукань: дослідження лінгвістів стають антропоцентрично 

зорієнтованими. Виокремлюється тенденція вивчати художню творчість із 

позицій сучасних підходів: когнітивної лінгвістики, лінгвокультурології, 

етнолінгвістики, лінгвоконцептології. В україністиці концептуальний аналіз 

привернув увагу Т. П. Вільчинської, К. Ю. Голобородька, 

С. А. Жаботинської, В. Л. Іващенко, В. І. Кононенка, Л. А. Лисиченко, 

О. О. Маленко, П. В. Мацькова, Н. О. Мех, О. О. Селіванової, 

Т. М. Сукаленко, Л. Л. Шевченко та інших науковців. 

      У межах антропоцентичного підходу виокремлюють такий напрям 

досліджень, як лінгвоконцептологія. Із позицій лінгвоконцептології концепти 

постають квантами знання, що містять як загальнокультурну інформацію, так 

й індивідуальний досвід окремої мовної особистості. Найчастіше в наукових 

роботах предметом аналізу стають аксіологічні, архетипні, емоційні, 

ідіостильові, культурні, міфологічні, художні концепти. Визначено складові 

аксіологічного аспекту лінгвістики. Висвітлено підходи до розгляду 



концептів і їхні можливості сприяти розвитку аксіології у сучасній науковій 

парадигмі. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність використання різноманітних підходів до розгляду ціннісно-

орієнтованих мовних явищ у царині лінгвістики. У дисертації 

послуговуваємося терміном ідіостильовий концепт, виходячи з вивчення, 

запропонованого К. Ю. Голобородьком, згідно з яким такого роду утворення 

постає як «лігвоментальна категорія, що містить знання і досвід людини, 

смисли екстралінгвального, узуального, ідіолектного характеру й 

репрезентує концептуальну картину світу творчої особистості в авторському 

мовленні» [42, с. 51]. Ідіостиль, відтак, це сукупність знань і навичок 

людини, які відбиваються в мовній картині світу індивіда, а також 

передаються автором у художньому тексті в індивідуальній інтерпретації. 

     Концепти формують певні концептосфери. Під концептосферою 

розуміємо впорядковану сукупність концептів, що відображає систему знань 

людини про світ як на домовному, так і на лінгвальному рівнях. 

Концептосферу можна вважати своєрідним депозитарієм, умістилищем 

концептів різного роду. При цьому концептосфера не є хаотичною 

структурою, її структурують концептополя – сегменти концептосфери, що 

впорядковують когнітивно-семантичний простір, об’єднуючи типологічно й 

семантично однорідні концепти. Завдяки такому розумінню можна 

вибудувати чітку й логічну структуру концептуальної картини світу. Її 

становлять взаємопо’язані концептосфери, у межах яких функціють 

концептополя, що містять тематично об’єданані концепти.  

     Сприймаючи дійсність, у свідомості людини за допомогою мислення 

відбувається диференціювання явищ на добрі й погані, поведінки індивідів 

на гідну або не гідну, сприйняття й розподіл явищ буденності  на важливі й 

не важливі. Таким чином, створюється внутрішній, духовний світ індивіда, у 

якому виокремлюються власні особистісні цінності. Для кожної людини 

існують індивідуальні критерії розпізнавання цінностей. Але в загальному 

розумінні  ДУХОВНІ ЦІННОСТІ – це ментальні, внутрішні утворення, що 



не мають матеріального вияву, стосуються внутрішнього світу людини й в 

українській лінгвокультурі дотичні до релігійного життя. 

Тож, говорячи про картину світу В. С. Бойка, можна стверджувати, що 

вся його творчість є концептосферою, духовні цінності постають одним з 

концептуальних полів цієї концептосфери. Це концептополе репрезентоване 

низкою концептів, серед яких домінантними є концепти на позначення 

універсальних духовних цінностей (ЛЮБОВ, СІМ’Я, ЖИТТЯ), 

християнських духовних цінностей (БОГ, ВІРА, ДУША), національних 

духовних цінностей (УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ). Саме ці концепти є 

найчастотнішими й найбільш вагомими для В. С. Бойка. Пріоритетом 

творчості митця є актуалізація ціннісно-смислових аспектів мовної творчості, 

конструювання майбутнього  а також індивідуальної програми розвитку 

особистості, оптимізації ціннісних орієнтирів тощо. У дослідженні 

експериментально доведена ефективність виокремлених мовних смислів. 

Проведений 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 отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: відбувається поглиблення теоретичних відомостей про 

концептополе духовних цінностей загалом та аксіологічно маркованих 

концептів зокрема, а також тому, що об’єктом дослідження стали 

ідіостильові особливості мовного вираження основних духовних цінностей у 

поетичній картині світу В. С. Бойка. 

Духовні цінності є важливим компонентом свідомості будь-якої 

людини. Якщо ж ідеться про майстра художнього слова, то, безперечно, у 

його творчості обов’язково знайдуть вияв аксіологічно марковані одиниці. 

Концептуальна й мовна картини світу митців розглядається крізь призму 

ціннісної парадигми. 



Мовна картина світу будь-якого автора художнього тексту 

визначається його індивідуальними уявленнями й інтенціями щодо 

сприйняття світу. Під час осмислення та розмірковування над реаліями 

навколишнього середовища виникають асоціації, певні ментальні утворення, 

що згодом трансформуються в смисли, які стають константами. Мовна 

картина світу є розумінням людиною дійсності крізь призму мисленнєвих 

операцій свідомості. Отже, роботу свого мисленнєвого апарату індивід 

передає за допомогою мови. Інтенції, які виражаються в мовленні й 

формують мовну картину світу. МКС повязана з концептуальною картиною 

світу, оскільки у свідомості людини виникають поняття щодо тих чи тих 

подій, що узагальнюються у свідомості та згодом набувають рис концептів. 

Трансформуючи досвід у певні концепти, людина вибудовує логічно 

побудований простір, який утворює концептуальну картину світу – 

«багатомірне явище, у якому, – як підкреслює Л.А. Лисиченко, – як у 

кристалічній сітці відбиваються і елементи світового універсуму, і зв’язки 

між цими елементами» [88, с. 13]. Отже, можемо виокремити таке 

визначення ККС. 

Концептуальна картина світу – загальне уявлення людини про 

навколишній світ, репрезентоване мисленнєвими утвореннями, що 

виражаються низкою сталих концептів. У ККС існують так звані 

індивідуальні сприйняття дійсності, які репродуковані досвідом особистості, 

її проєкцією власного життя на з’ясування реалій світу. У представників 

плеяди майстрів пера таке осмислення буденного існуванння репрезентується 

в художньому тексті.  

Об’єктом роботи є концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в поетичному 

ідіостилі В. С. Бойка, а предмет дослідження – індивідуально-авторська 

інтерпретація художньо-семантичного наповнення концептів-складників, що 

наявні в концептополі ДУХОВНІ ЦІННОСТІ. 

Метою дослідження постає проаналізувати лінгвопоетичну специфіку 

концептів, що входять до концептополя ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в поетичному 



ідіостилі В. С. Бойка та встановити художньо-семантичні наповнення 

основних універсальних, національних і християнських цінностей. 

Поставлена мета передбачає розв’язання низки завдань, серед яких 

пріоритетними є такі: 

 розглянути основні підходи до вивчення мовних явищ із позицій 

антропоцентричної наукової парадигми; 

 подати стислий коментар щодо стану вивчення концептів у 

сучасній лінгвістиці, визначити зміст поняття концептополе; 

 охарактеризувати поняття цінність, подати основні класифікації 

та характеристики цінностей у сучасній науковій думці в проекції 

на їхнє мовне вираження в художньому тексті; 

 проаналізувати особливості індивідуального стилю В. С. Бойка; 

 визначити особливості вербалізації концептів на позначення 

універсальних духовних цінностей у поетичному доробку 

В. С. Бойка; 

 з’ясувати лінгвопоетичні риси християнських цінностей у 

поетичній картині майстра слова. 

 описати засоби мовної виразності при моделюванні національних 

духовних цінностей в ідіостилі В. С. Бойка; 

Матеріалом дослідження стала картотека, укладена методом суцільної 

вибірки з таких збірок поета: «Земні турботи» (1978), «Обличчям до багаття» 

(1984), «Битий шлях» (1989), «Зазимки» (1990), «Планида» (1994), «Яв» 

(2001), «Суголосся» (2006), «Петрові батоги» (2007) «На белебні» (2016), 

«Забіліли сніги» (2018). Загальний обсяг картотеки – понад 7000 одиниць. 

Методи дослідження базуються на основних принципах лінгвістичних 

досліджень. При цьому було використано як загальнонаукові методи, так і 

власне лінгвістичні. Наприклад, метод аналізу та синтезу для узагальнення й 

систематизації інформації; описовий метод, що передбачає процедуру 

загального аналізу; метод компонентного аналізу для виявлення складників 

семантичної структури слова; метод контекстуально-інтерпретаційного 



аналізу для тлумачення особливостей вербалізації концептів духовних 

цінностей; метод концептуального аналізу для встановлення засобів 

вербалізації основних концептів, а також художньо-семантичних наповнень. 

Теоретичне значення дисертації зумовлене вагомим внеском у теорію 

лінгвоконцептології та лінгвоаксіології. Одержані результати розширюють 

відомості про структуру й особливості дослідження концептів на позначення 

духовних цінностей, а також поглиблюють відомості про В. С. Бойка, чию 

творчість уперше розглянуто під таким кутом. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

результатів роботи в подальшому вивченні особливостей індивідуального 

стилю В. С. Бойка. Окремі пункти можуть знайти застосування під час 

викладання спецкурсів і семінарів з питань лінгвоконцептології, 

лінгвопоетики, стилістики, етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, а також в укладанні поетичної лексикографії та під час 

написання курсових і магістерських робіт. 

        Особистий внесок здобувача у працях, опублікованих одноосібно, 

полягає у визначенні та описі духовних цінностей особистості крізь призму 

художньої мови, розкритті ролі  духовного розвитку в особистісному світі 

індивіда, аналізі особливостей вербалізації мовних одиниць в поетичній мові 

й ідіостилі поета, формуванні незалежного концептуального простору 

людини, а також виокремленні стилістичних особливостей художньої мови. 

       Ключові слова: духовні цінності, ідіостиль, мовна особистість, 

концептосфера, концептополе. 

       

      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 (2017-2020 рр.), а також на десяти конференціях, а саме:  

1. Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і     

    культура» (м. Київ) 25-27 червня 2017 року. 

2. Scientific and Professional Conference Actual Problems of Science and    



    Education (м. Будапешт, Угорщина) 28 січня 2018 року. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс:  

    Наукова рецепція та стилістика перекладу» (м. Київ) 15-16 березня 2018   

    року.  

4. ХІІ-та Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ:  

    Дослідження та викладання» (м. Кропивницький) 22-23 березня 2018 року. 

5. IV-th International Science Conference «Ukrainian studies: yesterday, today,  

    tomorrow» (м. Познань, Польща) 25-27 жовтня 2018 року. 

6. І Міжнародна науково-практична конференція «Соціокультурний та  

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

    листопада 2018 року. 

7. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика ХХІ століття: 

    Здобутки та перспективи» (м. Херсон) 15-16 травня 2019 року. 

8. Всеукраїнська науково-теоретична конференція ІХ Довженківські читання  

    «Олександр Довженко і українська культура: історія, традиції, сучасність»  

    (Глухів) 17-18 жовтня 2019 року. 

9. Міжнародна наукова конференція «Український мовний світ у 

    слов’янському Всесвіті» (м. Київ) 28-29 листопада 2019 року.  

10. Міжнародна наукова конференція «Фразеологія в контексті суміжних 

      наук» (Ужгород, 12-14 жовтня 2020 року).  

        

                                                  ABSTRACT  

Chernenko O.I. Concept field MORALVALUES in the idiosyncrasy of Viktor 

Boyko – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

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

National Pedagogical University, Kharkiv, 2021. 

       The thesis provides a thorough analysis of the problem and proposes a new 

solution to the scientific problem, which is to study the linguistic features of the 

literary text, which has always belonged to the priority areas of linguistics. 



       The relevance of the study of works of art were laid in Slavic linguistic 

culture in the works of O. O. Potebny, D. M. Ovsyanyko-Kulikovsky,  

I. Ya. Franko, L. A. Bulakhovsky, V. V. Vinogradov, G. O. Vynokur,  

D. S. Likhachev. Their studies became the basis for the creation of various 

scientific schools, and later the tradition of studying individual speech, artistic 

semantics, means of linguistic expression was developed in the works of 

 S.Ya. Ermolenko, L. A. Lysychenko, O. O. Malenko , A.K. Moisienko,  

L.O. Pustovit, N.M. Sologub, G.M. Suty and many others. 

      In modern conditions, the problem of formation of moral values – important 

mental structures in the human mind, which are directly related to the peculiarities 

of morality and worldview – is the factor that can integrate society, unite people as 

a nation, and also to respond appropriately to the globalization challenges facing 

humanity. The work is devoted to the peculiarities of linguistic expression of 

concepts representing moral values in the aspect of interaction of language, 

consciousness, culture. The appeal to artistic creativity, namely to the poetic 

idiosyncrasy of V.S. Boyko, is also relevant. The works of this master of the word 

have been awarded numerous prizes and translated into Belarusian, Moldovan, 

Russian and German, and the artist himself is an active participant in the modern 

literary process. And yet, despite the place occupied by the creative figure of  

V.S. Boyko in Ukrainian literature, the share of scientific works devoted to his 

work is not very significant. In particular, M.F. Hetmanets, T.O. Zemlyana,  

S.O. Minakov commented on the poetic world of the writer in the literary aspect. 

In the aspect of linguistic issues, the work of V.S. Boyko has not been studied. At 

the same time, the originality of the artistic language, the figurative system of the 

works of the master of the word, and the significant contribution to the 

development of Ukrainian literature and culture necessitate a linguistic analysis of 

V.S. Boyko's poetic picture of the world. Based on the analysis of a wide range of 

scientific sources, the essence of the main concepts related to the research problem 

is clarified: the conceptual field of spiritual values in the idiosyncrasy of Viktor 

Boyko, as the end of the XX - early XXI century is marked by a change of 



scientific paradigms. There is a tendency to study art from the standpoint of 

modern approaches: cognitive linguistics, linguoculturology, ethnolinguistics, 

linguoconceptology. In Ukrainian studies, conceptual analysis attracted the 

attention of L. I. Belekhova, T. P. Vilchynska, K. Yu. Holoborodko,  

S. A. Zhabotynska, V.L. Ivashchenko, V. I. Kononenko, L. A. Lysychenko,  

O. O. Malenko, P.V. Matskova, N. O. Mekh, O.O. Selivanova, T.M. Sukalenko,  

L. L. Shevchenko and other scientists. Within the anthropocentric approach, such a 

field of research as linguoconceptology is distinguished. From the standpoint of 

linguoconceptology, concepts appear as quanta of knowledge that contain both 

general cultural information and individual experience of an individual linguistic 

personality. Most often in scientific works the subject of analysis are axiological, 

individual-author, archetypal, emotional, idiosyncratic, cultural, mythological, 

artistic concepts. The components of the axiological aspect of linguistics are 

determined. Approaches to the consideration of concepts and their possibilities to 

promote the development of axiology in the modern scientific paradigm are 

highlighted. The effectiveness of the use of various approaches to the consideration 

of value-oriented linguistic phenomena in the field of linguistics is theoretically 

substantiated and experimentally tested. The term idiosyncratic concept, based on 

the study proposed by K. Yu. Holoborodko the world of creative personality in the 

author's speech "[Holoborodko, monograph, p. 51]. Idiostyle, therefore, is a set of 

knowledge and skills of man, which are reflected in the linguistic picture of the 

individual's world, as well as transmitted by the author in the literary text in an 

individual interpretation. Concepts form certain conceptospheres. Under the 

conceptosphere we understand an ordered set of concepts that reflects the system 

of human knowledge about the world at both the domestic and linguistic levels. 

The concept sphere can be considered a kind of depository, a container of concepts 

of various kinds. At the same time, the conceptosphere is not a chaotic structure, it 

is structured by conceptopoles – segments of the conceptosphere that organize the 

cognitive-semantic space, uniting typologically and semantically homogeneous 

concepts. Thanks to this understanding, it is possible to build a clear and logical 



structure of the conceptual picture of the world. It consists of interconnected 

conceptospheres, within which there are concept fields that contain thematically 

integrated concepts. Perceiving reality, in the human mind with the help of 

thinking is the differentiation of phenomena into good and bad, the behavior of 

individuals on worthy or unworthy, the perception and distribution of everyday 

phenomena on important and unimportant. Thus, the inner, spiritual world of the 

individual is created, in which one's own personal values are distinguished. There 

are individual criteria for recognizing values for each person. But in a general 

sense, MORAL VALUES are mental, internal formations that have no material 

manifestation, relate to the inner world of man and in Ukrainian linguistic culture 

are related to religious life. So, speaking about the picture of the world of  

V.S. Boyko, we can say that all his work is a conceptosphere, moral values appear 

as one of the conceptual fields of this conceptosphere. This concept field is 

represented by a number of concepts, among which the dominant ones are the 

concepts of universal moral values (LOVE, FAMILY, LIFE), Christian moral 

values (GOD, FAITH, SOUL), national moral values (UKRAINE, LANGUAGE, 

SONG). These concepts are the most frequent and most important for V.S. Boyko. 

Actualization of value-semantic aspects of language creativity, construction of the 

future as well as individual program of personality development, optimization of 

values, etc. The study experimentally proved the effectiveness of isolated 

linguistic meanings. The conducted quantitative, qualitative and stylistic analysis 

of lexical units testified to the positive dynamics in the levels of development and 

evolution of spiritual values of the individual and convinced of the expediency and 

effectiveness of the relevant research. 

      The scientific novelty of the obtained results is that: there is a deepening of 

theoretical information about the conceptual field of spiritual values in general and 

axiologically marked concepts in particular, as well as because the object of study 

were idiostyle features of linguistic expression of basic spiritual values in the 

poetic picture of V.S. Boyko. 



    Moral values are an important component of any person's consciousness. If we 

are talking about a master of the artistic word, then, of course, axiologically 

marked units will definitely find expression in his work. The linguistic picture of 

the world of any author of an artistic text is determined by his individual ideas and 

intentions regarding the perception of the world. During the comprehension and 

reflection on the realities of the environment, associations arise, certain mental 

formations, which are later transformed into meanings that become constants. The 

linguistic picture of the world is a person's understanding of reality through the 

prism of mental operations of consciousness. Thus, the work of his mental 

apparatus the individual conveys through language. Intentions that are expressed in 

speech and form a linguistic picture of the world. The ISS is associated with the 

conceptual picture of the world, because in the human mind there are concepts 

about certain events that are generalized in the mind and later acquire the features 

of concepts. Transforming experience into certain concepts, man builds a logically 

constructed space, which forms a conceptual picture of the world - "a 

multidimensional phenomenon in which - as emphasizes L. A. Lysychenko, – how 

the elements of the world universe and the connections between these elements are 

reflected in the crystal grid ”[88, p. 13]. Therefore, we can distinguish the 

following definition of CCS. Conceptual picture of the world – a general idea of 

man about the world around him, represented by mental formations, expressed by a 

number of stable concepts. In KKS there are so-called individual perceptions of 

reality, which are reproduced by the experience of the individual, his projection of 

his own life to clarify the realities of the world. Representatives of the constellation 

of masters of the pen, such an understanding of everyday life is represented in the 

literary text. That is, the creative work of an individual artist can be considered a 

conceptual sphere.  

    The object of the work is the conceptual field MORAL VALUES in the 

poetic idiosyncrasy of V. S. Boyko, and the subject of research is the individual-

author interpretation of the artistic and semantic content of the concepts-

components that are present in the conceptual field MORAL VALUES. 



       The aim of the research is to investigate the linguistic and poetic specifics of 

the concepts included in the conceptual field MORAL VALUES in the poetic 

idiosyncrasy of V. S. Boyko and to establish the artistic and semantic content of 

the main universal, national and Christian values. This goal involves solving a 

number of tasks, among which the priorities are: 

 consider the main approaches to the study of linguistic phenomena from the 

standpoint of anthropocentric scientific paradigm; 

 give a brief comment on the state of study of concepts in modern linguistics, 

to determine the meaning of the concept of concept field; 

 to characterize the concept of value, to present the main classifications and 

characteristics of values in modern scientific thought in the projection on 

their linguistic expression in the literary text; 

 analyze the features of the individual style of V.S. Boyko; 

 to determine the features of verbalization of concepts to denote universal 

spiritual values in the poetic work of V.S. Boyko; 

 to find out the linguistic and poetic features of Christian values in the poetic 

picture of the master of the word; 

 describe the means of linguistic expression in modeling national spiritual 

values in the idiosyncrasy of V.S. Boyko; 

The material of the research was a card index compiled by the method of a 

continuous sample from the following collections of the poet: "Earthly worries" 

(1978), "Face to the fire" (1984), "Beaten path" (1989), "Winter" (1990), 

"Planida". 1994), "Yav" (2001), "Sugolosya" (2006), "Petrovi whips" (2007) and 

"Na belebni" (2016), "Zabilily snigy" (2018). The total volume of the card index is 

more than 7000 units. 

      Research methods are based on the basic principles of linguistic research. 

Both general scientific methods and linguistic ones were used. For example, the 

method of analysis and synthesis for generalization and systematization of 

information; descriptive method, which involves the procedure of general analysis; 

method of component analysis to identify components of the semantic structure of 



the word; method of contextual-interpretive analysis for interpretation of features 

of verbalization of concepts of spiritual values; method of conceptual analysis to 

establish the means of verbalization of basic concepts, as well as artistic and 

semantic content. 

     The theoretical significance of the thesis is due to the significant contribution 

to the theory of linguoconceptology and linguaaxiology. The obtained results 

expand the information about the structure and features of the study of concepts to 

denote spiritual values, as well as deepen the information about V. S. Boyko, 

whose work was first considered from this point of view. 

     The practical significance of the obtained results of research is the possibility 

of using the results of work in the further study of the individual style of V. S. 

Boyko. Some points can be used in the teaching of special courses and seminars on 

linguoconceptology, linguopoetics, stylistics, ethnolinguistics, cognitive linguistics 

and linguoculturology, as well as in the composition of poetic lexicography and in 

writing term papers and master's theses. 

     The personal contribution of the applicant in the works, published 

individually, is to define and describe the moral values of the individual through 

the prism of artistic language, revealing the role of spiritual development in the 

personal world of the individual, analysis of verbalization of language units in 

poetic language and idiosyncrasy, the formation of independent conceptual space.  

     Key words: spiritual values, idiostyle, language personality, conceptosphere, 

conceptopole. 
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                                                      ВСТУП 

 

Вивчення мовних особливостей художнього тексту завжди належало до 

пріоритетних напрямів лінгвістики. Основи дослідження художніх творів 

були закладені в східнослов’янській лінгвокультурі у працях О. О. Потебні 

[112], Д. М. Овсянико-Куликовського [17], І. Я. Франка [51], 

Л. А. Булаховського [20], В. В. Виноградова [26], Г. О. Винокура [27], 

Д. С. Лихачова [91]. Їхні студії стали підґрунтям для створення різних 

наукових шкіл, і надалі традиція вивчення індивідуального мовлення, 

художньої семантики, засобів мовної виразності здобула розвиток у роботах 

С. Я. Єрмоленко [54], Л. А. Лисиченко [88; 89; 90], О. О. Маленко [98], 

Л. І. Мацько [103], А. К. Мойсієнка [14], Л. О. Пустовіт [34], Н. М. Сологуб 

[42], Г. М. Сюти [46] та багатьох інших. 

Період кінця ХХ – початку ХХІ століття позначений зміною наукових 

парадигм у царині філологічних шукань: дослідження лінгвістів стають 

антропоцентрично зорієнтованими. Виокремлюють тенденції вивчати 

художню творчість з позицій сучасних підходів: когнітивної лінгвістики, 

лінгвокультурології, етнолінгвістики, лінгвоконцептології. В українській 

лінгвістиці концептуальний аналіз привернув увагу Т. П. Вільчинської [30], 

К. Ю. Голобородька [42], С. А. Жаботинської [56], В. Л. Іващенко [63], 

В. І. Кононенка [77], П. В. Мацькова [17], Н. О. Мех [11], О. О. Селіванової 

[117; 118], Т. М. Сукаленко [44], Л. Л. Шевченко [28] та інших науковців. 

У межах антропоцентичного підходу виокремлюють такий напрям 

досліджень, як лінгвоконцептологія. З позицій лінгвоконцептології концепти 

постають квантами знання, що містять як загальнокультурну інформацію, так 

й індивідуальний досвід окремої мовної особистості. Найчастіше в наукових 

роботах предметом аналізу стають аксіологічні, індивідуально-авторські, 

архетипні, емоційні, культурні, міфологічні, художні концепти. У нашій 

роботі будемо послуговуватись терміном ідіостильовий концепт, виходячи з 

вивчення, запропонованого К. Ю. Голобородьком, згідно з яким такого роду 



утворення постає як «лігвоментальна категорія, що містить знання і досвід 

людини, смисли екстралінгвального, узуального, ідіолектного характеру й 

репрезентує концептуальну картину світу творчої особистості в авторському 

мовленні» [42; с. 51]. Ідіостиль (за визначенням К.Ю. Голобородька) – це 

сукупність знань і навичок людини, які відбиваються в мовній картині світу 

мовної особистості, а також передаються автором у художньому тексті в 

індивідуальній інтерпретації. 

Зумовлені сукупності концептів виформовують певні концептосфери. 

Під концептосферою розуміємо впорядковану сукупність концептів, що 

відображає систему знань людини про світ як на домовному, так і на 

лінгвальному рівнях. Концептосферу можна вважати своєрідним 

депозитарієм, системою концептів різного роду. При цьому концептосфера 

не є хаотичною структурою, її структурують концептополя – сегменти 

концептосфери, що впорядковують когнітивно-семантичний простір, 

об’єднуючи типологічно й семантично однорідні концепти. Завдяки такому 

розумінню можна вибудувати чітку й логічну структуру концептуальної 

картини світу. Її становлять взаємопо’язані концептосфери, у межах яких 

функціонують концептополя, що містять тематично об’єданані концепти.  

       Актуальність дослідження. У сучасних умовах надзвичайно 

актуальною є проблема формування духовних цінностей – важливих 

ментальних структур у свідомості людини, що безпосередньо пов’язані з 

особливостями моралі й світогляду, – адже саме вони є тим чинником, який 

здатний інтегрувати суспільство, об’єднати людей як націю, а також дати 

належну відповідь тим глобалізаційним викликам, які постали перед 

людством. Така ситуація зумовлена також необхідністю дослідження 

вербального вираження в сучасній українській мові концептів на позначення 

духовних цінностей загалом і в аспекті взаємодії національної мови, 

індивідуально-авторської картини світу, зокрема, зреалізованих у 

поетичному доробку В. С. Бойка – харківського письменника, громадського 

діяча. Окрім того, потреба звернення до текстів цього автора вмотивована 



інтересом до вивчення внутрішнього світу людини, до взаємодії мови та 

психіки, кореляції знаків культури з лексико-семантичною системою. 

Дисертацію присвячено особливостям лінгвального вираження концептів, що 

репрезентують духовні цінності в аспекті взаємодії мови, свідомості, 

культури. Актуальним постає також звернення до художньої творчості 

представників українського красного письменства, а саме – до поетичного 

ідіостилю В. С. Бойка. Твори цього майстра слова удостоєні численних 

премій і перекладені білоруською, молдовською, російською, німецькою 

мовами, а сам митець є активним учасником сучасного літературного 

процесу. Зокрема, про поетичний світ письменника в літературознавчому 

аспекті писали М. Ф. Гетьманець [40], Т. О. Земляна [61], С. О. Мінаков [12]. 

В аспекті мовознавчої проблематики творчість В. С. Бойка не була об’єктом 

окремого дослідження. При цьому своєрідність художньої мови, образна 

система творів майстра слова, вагомий внесок у розвиток української 

літератури і культури зумовлюють необхідність лінгвістичного аналізу 

поетичної картини світу В. С. Бойка. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з планом науково-методичної діяльності 

кафедри української мови Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди в межах наукової теми «Сучасна 

українська мова: когнітивний і прагматичний аспекти дослідження» 

(державний реєстраційний номер 0111U006434). Тему наукового 

дослідження затверджено на засіданні кафедри української мови (протокол 

№ 4 від 15 листопада 2016 р.) і вченої ради університету (протокол 

№ 10 від 16 грудня 2016 р. ). 

       Мета дослідження – намір визначити лінгвопоетичну специфіку 

концептів, що входять до концептополя ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в поетичному 

ідіостилі В. С. Бойка та встановити художньо-семантичні наповнення 

основних універсальних, національних і християнських цінностей. 



Сформульована мета передбачає розв’язання низки завдань, серед яких 

пріоритетними є такі: 

1) розглянути основні підходи до вивчення мовних явищ із позицій 

антропоцентричної наукової парадигми; 

2) подати стислий коментар щодо стану вивчення концептів у сучасній 

лінгвістиці, визначити зміст поняття концептополе; 

3) теоретично обґрунтувати наукові постулати й гіпотези щодо 

виникнення та становлення поняття «концепт»; 

4) на основі аналізу наукової літератури з'ясувати суть поняття 

«концепт» і визначити його структуру; 

5) проаналізувати художньо-семантичні наповнення відповідних 

концептів на позначення духовних цінностей; 

6) уточнити критерії класифікації концептів і їхніх структурних зон; 

7) охарактеризувати поняття цінність, подати основні класифікації  

духовних цінностей у сучасній науковій думці в проєкції на їхнє 

мовне вираження в художньому тексті; 

8) проаналізувати мовні особливості вираження концептів, що є 

складниками концептополя ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в 

індивідуальному світобаченні В. С. Бойка; 

9) визначити особливості вербалізації концептів на позначення 

універсальних духовних цінностей у поетичному доробку 

В. С. Бойка; 

10) з’ясувати лінгвопоетичні риси християнських цінностей у  

художньому мовленні майстра слова; 

11) описати художньо-семантичне наповнення концептів під час 

моделювання національних духовних цінностей в ідіостилі 

В. С. Бойка. 

Об’єктом дослідження є концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ в 

поетичному ідіостилі В. С. Бойка, а предметом дослідження – 



індивідуально-авторська інтерпретація художньо-семантичного наповнення 

концептів-складників, що наявні в концептополі ДУХОВНІ ЦІННОСТІ. 

Матеріалом дослідження є картотека, укладена методом суцільної 

вибірки з таких збірок поета: «Земні турботи» (1978), «Обличчям до багаття» 

(1984), «Битий шлях» (1989), «Зазимки» (1990), «Планида» (1994), «Яв» 

(2001), «Суголосся» (2006), «Петрові батоги» (2007), «На белебні» (2016), 

«Забіліли сніги» (2018). Загальний обсяг картотеки – понад 7000 одиниць. 

Методи дослідження:  

–  метод аналізу й синтезу (для систематизації лінгвістичних здобутків 

вітчизняних і зарубіжних науковців з порушеної проблеми) з метою 

визначення суті ключових дефініцій дослідження та обґрунтування сучасних 

наукових теорій і постулатів; 

– метод компонентного аналізу (для виявлення складників 

семантичної структури слова);  

– метод контекстуально-інтерпретаційного аналізу (для тлумачення 

особливостей вербалізації концептів духовних цінностей);  

– метод концептуального аналізу (для встановлення засобів вербалізації 

основних концептів, а також їхніх художньо-семантичних наповнень). 

Аналіз стану проблеми виформовування духовних цінностей у внутрішньому 

світі особистості виявив суперечності між:  

 поглибленням теоретичних знань з історії розвитку лінгвістичних 

наукових шкіл, концепціями вивчення базових постулатів сучасного 

мовознавства;  

 необхідністю ґрунтовного аналізу домінантних понять й інтенцій 

індивідуально-авторського стилю, формування сталої концепції дослідження 

мовних одиниць крізь призму мисленнєвих процесів свідомості; 

 вивченням можливостей художнього тексту передавати 

особливості духовного надбання індивіда. 

 



Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджуються 

духовні цінності у творчості В. Бойка, проаналізовано концепти, що 

формують концептополе ДУХОВНІ ЦІННОСТІ на матеріалі творчого 

доробку В. С. Бойка, змодульовано й обґрунтовано взаємодію універсальних, 

християнських, національних духовних й індивідуальних цінностей автора. 

Також обґрунтовано статуси ідіостильових концептів на позначення 

духовних цінностей, розроблено алгоритм аналізу відповідних концептів, 

виокремлено й описано польові структури духовних цінностей, 

продемонстровано моделі взаємодії універсальних, християнських і 

національних концептів.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що положення роботи 

доповнюють теоретичні постулати лінгвоконцептології. Наукові гіпотези 

спроєктовані на історико-теоретичний коментар лінгвоаксіології 

(аксіологічні параметри для оцінювання), етнолінгвістики 

(антропоцентричний підхід до сприйняття дійсності), лінгвопоетики 

(тропеїстика, стилістичні фігури), теорію лінгвоперсонології (мовна 

особистість В. Бойка), когнітивну лінгвістику (когніція художньої мови). 

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

результатів роботи в подальшому вивченні особливостей індивідуального 

стилю В. С. Бойка. Окремі пункти можуть знайти застосування під час 

викладання спецкурсів і семінарів з питань лінгвоконцептології, когнітивної 

лінгвопоетики, стилістики, етнолінгвістики, когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології, а також в укладанні поетичної лексикографії та під час 

написання курсових і магістерських робіт. 

          Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було 

обговорено на семінарах і засіданнях кафедри української мови Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2017-

2020 рр.), а також на десяти конференціях, а саме: 1. Міжнародній науковій 

конференції ім. проф. Сергія Бураго «Мова і  культура» (м. Київ) 25-27 

червня 2017 року. 2. Scientific and Professional Conference Actual Problems of 



Science and Education (м. Будапешт, Угорщина) 28 січня 2018 року. 3. ХІІ-тій 

Міжнародній науково-практичній конференції «Мови і світ: Дослідження та 

викладання» (м. Кропивницький) 22-23 березня 2018 року. 4. IV-th 

International Science Conference «Ukrainian studies: yesterday, today, tomorrow» 

(м. Познань, Польща) 25-27 жовтня 2018 року. 5. І Міжнародній науково-

практичній конференції «Соціокультурний та Комунікативний аспекти 

функціонування мовних одиниць» (м. Київ) 29-30 листопада 2018 року. 6. ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика ХХІ століття: 

Здобутки та перспективи» (м. Херсон) 15-16 травня 2019 року. 7. 

Міжнародній науковій конференції «Український мовний світ у 

слов’янському Всесвіті» (м. Київ) 28-29 листопада 2019 року. 8. Міжнародній 

науковій конференції «Фразеологія в контексті суміжних наук» (Ужгород, 

12-14 жовтня 2020 року).  9. Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Комунікативний дискурс: Наукова рецепція та стилістика перекладу» (м. 

Київ) 15-16 березня 2018 року. 10. Всеукраїнській науково-теоретичній 

конференції ІХ Довженківські читання «Олександр Довженко і українська 

культура: історія, традиції, сучасність» (Глухів) 17-18 жовтня 2019 року. 

Публікації. Базові положення дослідження висвітлено в десяти  

одноосібних публікаціях, шість з яких надруковано у виданнях, 

затверджених як фахові, дві статті – у зарубіжних виданнях, 1 стаття – у 

нефаховому виданні, 1 – тези: 

        1. Черненко О. І. Вербалізація концепту ЛЮБОВ / КОХАННЯ як 

духовної цінності в поетичному мовленні Віктора Бойка (на матеріалах 

збірки «Пролог»). Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць 

Харківського національного педагогічного університету імені  

Г.С. Сковороди. Вип. 45. Харків, 2017. С. 117-122.  

        2. Черненко О. І. ЖИТТЯ як духовна цінність у мовній картині світу 

Віктора Бойка (на матеріалі збірки «Обличчям до багаття»). Мова і культура: 

збірник наукових праць. Випуск 20. Київ, 2017. С. 61-66.           



         3. Черненко О. І. Художньо-творчий універсум Віктора Бойка. 

Дослідження з лексикології і граматики української мови. Випуск 18. Дніпро, 

2018. С. 139-145.                

         4. Черненко О. І. Ціннісно-філософська парадигма поетичної мови 

Віктора Бойка (на матеріалі збірки «Зазимки»). Science and Education a New 
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       РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

            ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЕТИЧНОМУ ІДІОСТИЛІ  

 

1.1. Антропоцентрична парадигма в системі лінгвістичних студій 

Однією з характерних ознак сучасної лінгвістики, яка найяскравіше 

відбиває специфіку формування нових наукових парадигм, постає 

дослідження явищ мови з позицій антропоцентричного аналізу, що органічно 

поєднує класичну тріаду – мову, культуру, свідомість – у єдине нерозривне 

ціле. Серед науковців значно зріс інтерес до вивчення внутрішнього світу 

людини, до взаємодії мови та психіки, кореляції знаків культури з лексико-

семантичною системою. Відповідно, таксономічна (системно-структурна) 

лінгвістика й текстоцентричний підхід, запропонований Ф. де Соссюром і 

його послідовниками Ш. Баллі, А. Сеше тощо (які вважали, що «єдиним і 

істинним об’єктом лінгвістики є мова, яка розглядається сама в собі й для 

себе» [128; с. 269]), уже не могли повністю задовольняти дослідників, адже 

було встановлено, що мова не є автономною системою, – на неї значною 

мірою впливають екстралінгвальні чинники, такі як географічне положення, 

кліматичні умови проживання, історичні події, флора та фауна, релігійні 

настанови, вірування, традиції народу, а також психотип людини, її система 

цінностей, фонові знання тощо. Отже, виникла необхідність розглядати мовні 

явища з урахуванням різних факторів. Зрушення парадигми в бік 

антропоцентричної візії та дослідження мовних явищ крізь призму людини, 

єдність семантичних і лінгвопрагматичних аспектів, розгляд інших чинників 

стали визначальними рисами лінгвістики, розширивши можливості для 

аргументації мовних фактів. Науковці усвідомили, що мовна інформація 

може слугувати для висвітлення досить широкого кола проблем, що 

стосуються взаємодії культури й народу, природи людського інтелекту, 

особливостей психіки індивіда. Лінгвістичні явища перестали вивчати 

ізольовано. На цьому наголошує Л. А. Лисиченко, зазначаючи, що на 

сучасному етапі мову розглядають у всій її складності: «Поняття мовної 



картини світу включає в себе вже не тільки традиційні аспекти вивчення 

мовної системи з її структурою, з її звуковим, граматичним, лексичним 

складом, з її семантикою, а й той рівень МКС, що перебуває на межі власне 

мови й домовних уявлень, рівень, у якому відбувається своєрідна дифузія 

мовних і домовних явищ, що виникають на основі контактів з позамовною 

дійсністю» [88; с. 8]. Тож дослідники одностайні в тому, що для вивчення 

всіх мовних особливостей необхідно зважати на екстралінгвальні чинники. 

Якщо раніше мову розглядали як незалежну систему, то зараз, не 

заперечуючи її автономність та ієрархічність, науковці більш схильні вивчати 

лінгвальні явища з огляду на їхню роль стосовно людини та середовища, у 

якому вона живе. І. О. Голубовська зауважує, що в лінгвістиці «визначилася 

настанова досліджувати мову в нерозривному зв’язку з мисленням, 

свідомістю, пізнанням, культурою, світоглядом як окремого індивідуума, так 

і мовного колективу, до якого він належить» [44; с. 5]. 

Такі зрушення в науковій парадигмі зумовили виникнення 

антропоцентричного підходу в лінгвістиці. Цей термін походить від 

грецького слова ανθρωπος, що означає людина [138; с. 28] й містить 

посилання на античну сентенцію, виголошену засновником софістики 

Протагором про те, що саме кожен окремий індивід «є мірою всіх речей» 

[138; с. 530]. Заклик цього мислителя здійснив поворот у тогочасній думці – 

люди почали орієнтуватися передусім на свої відчуття, усвідомлювати себе 

як цінність та всі об’єкти реального світу розглядати крізь призму своєї 

свідомості. За дефініцією, що закріплена у «Філософському 

енциклопедичному словнику» запропоновано таке визначення 

антропоцентризму: «Антропоцентризм – сукупність поглядів на людину як 

кінцеву мету світобудови та центр Всесвіту. Історично формується на ґрунті 

архаїчного антропоморфізму, котрий досягнув найбільшого розвитку в 

давньогрецькій релігії, пізніше – у християнстві. Психологічною 

передумовою антропоцентризму є особливості усвідомлення людиною себе 

суб’єктом світовідношення» [138; с. 33]. З погляду лінгвістики 



антропоцентричний підхід передбачає розуміння мови як певного результату 

діяльності окремого народу, це, як зазначено в статті Л. Р. Кузнєцової, 

«перенесення дослідження з об’єкта на суб’єкт, тобто аналізується людина в 

мові і мова в людині» [86; с. 76]. Науковцями постулюється думка, що 

вивчати мову без її носія, так само як і вивчати людину поза її мовою, 

неможливо. «Саме антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць 

збуджує зацікавленість до ролі мови як суспільного явища в системі 

духовних цінностей етносу, – наголошує В. В. Жайворонок, – до 

взаємовідношення народу – творця мови та власне мови як значною мірою 

творця її носія. Адже не лише людина впливає на мову, а й мова великою 

мірою формує особистість. Зокрема, формування самого етносу без мови  

також неможливе, бо остання є однією з ключових ознак нації» [57; с. 23]. На 

необхідності антропоцентричного підходу наголошує також й 

О. О. Селіванова, зазначаючи, що «в лінгвістиці цей принцип застосовується 

при дослідженні мови як продукту людської діяльності, призначеного для 

потреб людини посередника спілкування, засобу зберігання її досвіду, знань, 

культури» [117; с. 32]. Тобто в межах антропоцентричного підходу мова 

перестала бути «зануреною в себе», а науковці зосередилися на аналізі 

механізмів концептуалізації реалій навколишньої дійсності та на їхньому 

вербальному втіленні з урахуванням порухів свідомості людини. 

Поява нової парадигми зумовила виникнення й нових підходів до 

вивчення явищ мови. Зокрема, домінантними варто вважати такі галузі 

лінгвістики, як лінгвокультурологія, етнолінгвістика, когнітивна 

лінгвістика, лінгвоконцептологія, психолінгвістика. Кожен з цих напрямів 

дослідження має свої особливості й характерні риси.  

Лінгвокультурологічний підхід. Однією з важливих функцій, що їх 

виконує мова, постає кумулятивна, культуроносна, що виступає «сполучною 

ланкою між поколіннями певного народу, слугує “сховищем” і законним 

засобом передачі позамовленнєвого колективного досвіду» [23; с. 33]. Саме з 

таких позицій виходять представники лінгвокультурологічного напряму. 



Витоки лінгвокультурології слід шукати в працях Е. Бенвеніста [11], А. Мейє 

[24], В. фон Гумбольдта [47; 48], Е. Сепіра [37] тощо. Важливий внесок у 

розробку основних постулатів зробили О. О. Потебня [112], Д. М. Овсянико-

Куликовський [17], О. М. Афанасьєв [7], Ю. М. Лотман [95] та низка інших 

учених, які доводили, що аналіз явищ культури крізь призму методів 

лінгвістики значно розширює й збагачує як розуміння мови, так і культури. 

Зокрема, німецький філолог В. фон Гумбольдт уважав, що поняття мова і 

нація є нерозривно пов’язаними, називав мову духом народу, говорячи, що 

«важко уявити собі щось більш тотожне» [47; с. 68]. Культура впливає на 

алфавіт, на лексико-граматичну систему, але й мова впливає на культуру.  

Отже, В. фон Гумбольдт, спираючись на таку думку, зазначив, що 

кожній мові притаманний власний унікальний і неповторний характер: 

«Узагальнюючи, можна припустити, що слова однієї мови виражають більше 

почуттєвої образності, другої – більше духовності, третьої – більше логічного 

віддзеркалення понять тощо» [48; с. 379]. Так, учений уважає, що різні мови 

відображають не тільки різне звуко-буквенне позначення певних об’єктів, 

вони передають різне сприйняття цих реалій. Наразі до плеяди найбільш 

яскравих лінгвокультурологів належать А. Вежбицька [23; 22], 

В. В. Жайворонок [57], В. І. Кононенко [77], О. П. Левченко, В. А. Маслова 

[100; 101], Ю. С. Степанов [131] тощо. 

Наукові студії В. фон Гумбольдта [47; 48], О. О. Потебні [112], 

Е. Сепіра [37], Л. Булаховського [20] наштовхнули вчених на існування 

якихось особливо значущих для культури реалій. У цьому, на думку 

Н. А. Тураніної, полягає відмінність між дослідженнями, виконаними в дусі 

лінгвокогнітивних шукань, і роботами лінгвокультурологічного 

спрямування. Представники когнітивної лінгвістики переконані, що всі мовні 

засоби можуть виступати як концепти, а лінгвокультурологи вважають, що 

культурними концептами є тільки ті реалії, що мають якісь важливі актуальні 

й аксіологічні маркери, при цьому важливість об’єкта чи явища визначають 

завдяки вивченню частотності використання його назви у фольклорі, 



відтворюваності в сучасних текстах та кількістю лексем на позначення [137; 

с. 108]. Наприклад, В. І. Карасик зазначає, що «всі погоджуються з тим, що 

“справедливість”, “істина”, “краса” – це концепти, деякі визнають 

концептами “подарунок”, «інструмент”, «зраду”, практично ніхто не вважає 

концептами “гіпотенузу”, “перстень”, “нежить”» [69; с. 26]. Цієї ж думки 

дотримуються А. Вежбицька, В. Л. Іващенко, В. І. Кононенко, 

Ю. С. Степанов. У монографії В. Л. Іващенко зазначено, що «набір 

культурних універсалій досить стабільний (“світ”, “причина”, “ціле” і т. ін. – 

універсалії об’єктивного ряду; “людина”, “щастя”, “держава”, “честь”, 

“справедливість” і т. ін. – універсалії суб’єктивного ряду; “пізнання”, 

“істина”, “діяльність” і т. ін. – універсалії суб’єктивно-об’єктивного ряду), а 

їхній зміст виявляє свою специфіку в різних традиціях, що втілюються в 

характерних для певної епохи та етнокультури системах символізму та 

дискурсивних практиках» [69; с. 11]. Отже, важливими для 

лінгвокультурологічних шукань постають реалії, що тісно пов’язані з 

розвитком етносу. Лінгвокультурологічний аналіз, як підкреслює 

В. І. Кононенко, базується на узагальнених універсаліях «з етнологічною 

константою, що враховує культурні спрямування мовної особистості, 

смислові конотації, орієнтовані на асоціативно-оцінні уподобання носіїв 

рідної мови» [77; с. 24]. 

Отже, предметом лінгвокультурології можна вважати ті мовні одиниці, 

які набули еталонного, символічного, образно-метафоричного значення в 

певній культурі й які фіксуються в міфах, легендах, переказах, обрядах, 

релігійному дискурсі цієї спільноти. У зв’язку з цим найчастіше в 

лінгвокультурологічному аналізі предметом дослідження стають 

лінгвокраєзнавча лексика – слова, що виникли на теренах певної держави й 

функціють як її своєрідні маркери (наприклад, щи, байдики бити, пасти як 

швед під Полтавою тощо); безеквівалентні одиниці, які є специфічними для 

певної культури й утворюють лакуни – білі плями в семантиці – в іншій. При 

цьому йдеться не стільки про відсутність лексеми на позначення реалії, а 



скільки про відсутність смислового наповнення в іншій лінгвоспільності 

(наприклад, чолом бити, гармоніка та ін.); міфологізовані одиниці, що часто 

використовуються в золотому фонді фразеології, міфах, легендах, релігійно-

обрядовій творчості тощо (хліб, земля, вода); пареміологічний фонд, адже 

значна кількість фразеологізмів становить  стереотипи національного 

мислення; символи, образи, еталони (наприклад, вовк, лисиця, сонце); 

мовленнєва поведінка та формули мовленнєвого етикету; взаємодія мови й 

релігії [98; с. 12-24]. Тож, як бачимо, для лінгвокультурології є важливими 

духовні цінності народу, символічні образи, асоціативно-оцінні норми, 

образно-метафоричні слововживання, тобто увесь той широкий спектр, яким 

послуговуються носії мови конкретного народу. Для лінгвокультурологів 

актуальною є також внутрішня форма слова, його мотиваційна основа, тому 

аналіз мовних одиниць з позицій лінгвокультурології включає в себе 

визначення етимології з метою виявлення прихованих культурно зумовлених 

смислів. 

Етнолінгвістика. Окремою галуззю мовознавства є етнолінгвістика. 

Цей напрям тісно пов’язаний з лінгвокультурологією. Основу української 

етнолінгвістики можна віднайти в роботах О. О. Потебні [112]. Саме він 

першим на слов’янських теренах почав говорити про слово як явище 

культури, звернув увагу на етимологію та її зв’язки з реципіюванням слова 

його носіями, досліджував обряди та міфи. Зокрема, цьому харківському 

досліднику належать сентенції про те, що «мова завжди має національну 

форму» [29; с. 31] та «мотивована характером народу» [112; с. 32]. 

Деякі науковці говорять, що етнолінгвістика являє собою відгалуження 

лінгвокультурології, яке спрямоване на вивчення реалій культурно значущих 

для конкретної нації. Наприклад, В. І. Кононенко в монографії «Мова у 

контексті культури» пише, що «виявити національно-специфічне, власне 

народне, традиційне в етнокультурному просторі в його динаміці є провідний 

вимір лінгвокультурологічних студій, пропри складності їхнього 

виокремлення на тлі загальнокультурних цінностей» [77; с. 22]. Науковець 



постулює думку про те, що етнокультурологія постає структурним 

складником лінгвокультурологічних шукань з тією відмінністю, що в деяких 

«вербальних символах, як зозуля, тополя, рушник і под., відтворюється 

власне національна самосвідомість, коріння якої – у давній міфотворчості, 

народному епосі» [77; с. 22]. 

В. В. Воробйов зазначає, що етнолінгвістику варто вважати окремим 

напрямом, «комплексною наукою, що знаходиться на межі етнографії 

(етнології, народознавства) та вивчає побутові й культурні особливості 

народів, проблеми їхнього походження, розселення й культурно-історичних 

взаємовідносин з лінгвістикою» [35; с. 34]. Розмежовує лінгвокультурологію 

та етнолінгвістику й В. В. Жайворонок. Він говорить, що для будь-якої 

«культури характерні як перейняті нею універсальні, так і набуті власним 

досвідом аспекти концептуалізації світу. Скажімо, символіка національних 

реалій (предметів) і слів, які їх позначають, концентрує загальнолюдські 

світоглядні першопочатки й певні національні особливості» [58; с. 42]. Далі 

автор наводить приклад про горлицю, яка в більшості народів постає 

символом вірності, однак в українському світобаченні горлиця – це ще й віща 

птаха, особливо важлива для хліборобів [58; с. 42-43]. Безперечно, ні в кого 

не викликатиме сумніву той факт, що концепти САКУРА, ЧАЙНА 

ЦЕРЕМОНІЯ, КІМОНО, ФУДЗІ обростатимуть якимись додатковими 

смисловими наповненнями в японській мовній картині світу, натомість в 

українській лінгвокультурі вони не є настільки актуалізованими й переважно 

матимуть лише загальновідомі інтерпретації; натомість концепти КОЗАК, 

КАЛИНА, ТОПОЛЯ, РУШНИК актуалізують специфічні асоціації саме в 

представників українського соціуму. 

Попри наявність різних визначень етнолінгвістики як науки та 

відсутність єдиної думки щодо статусу цього напряму, можна сказати, що 

етнолінгвістика виникла в результаті зміни парадигм й орієнтується на 

зв’язок слова, нації та культури. Також можна стверджувати, що кожна мова 

має набір специфічних засобів, що покликані відображати життя мовної 



спільноти, тому до пріоритетних завдань етнолінгвістики, очевидно, 

належать такі, які визначають національно марковані смисли й аналіз 

безеквівалентної лексики з метою дослідження етнічного мовомислення. 

Лінгвокогнітивний підхід. Когнітивна лінгвістика спрямовує вектори 

дослідження в бік співвідношення мови й свідомості, ролі мови в аспекті 

категоризації явищ. Когнітивна лінгвістика, – зазначає М. М. Болдирєв, – 

спирається на вивчення концептуальної та емпіричної (заснованої на досвіді 

людини) бази мовних категорій і понять. Мовні форми вивчаються не самі по 

собі, автономно, а з позицій того, як вони відображають певне бачення світу 

людиною й способи його концептуалізації в мові, загальні принципи 

категоризації та механізми обробки інформації, з позиції того, як у них 

відбито увесь пізнавальний досвід особи, а також вплив навколишнього 

середовища» [17; с. 5-6]. Становлення сучасної когнітивної лінгвістики 

пов’язують зазвичай з іменами західних учених М. Джонсона, Дж. Лакоффа 

[14; 87], Ч. Філлмора [50] та інших. У східнослов’янському мовознавстві 

фундаментальними стали праці Л. А. Лисиченко [88, 89], С. А. Жаботинської 

[56], О. С. Кубрякової [82], О. О. Селіванової [117; 118] тощо. Науковці 

висунули припущення про те, що мислення, досвід людини, мовленнєвий 

потік можна розглядати як певний процес оброблення й трансформації 

ментальних уявлень. Головна мета когнітивістів – визначення інтегральної 

картини, що описує проблеми взаємозв’язку мислення, особливостей 

характеру людини та її мовлення. З. Д. Попова та Й. А. Стернін визначають 

предмет когнітивної лінгвістики так: «Когнітивна лінгвістика вивчає 

співвідношення семем, їхніх сполучень, типових пропозицій, що знаходять 

вираження в мові, зі сферою концептів (як денотатів, так і смислів). У сферу 

смислів когнітивна лінгвістика виходить через лінгвістику тексту, що оперує 

засобами вираження імпліцитних смислів, які лежать у глибині текстів і не 

мають вербального вираження. Через аналіз мовної семантики у сферу 

концептів – така основна ідея когнітивної лінгвістики» [108; с. 27]. 



Наразі в лінгвістичних дослідженнях є такі відгалуження когнітивної 

лінгвістики, як когнітивна поетика (О. П. Воробйова, С. А. Жаботинська), 

когнітивна семантика (М. М. Болдирєв, З. Д. Попова, Й. А. Стернін), теорія 

фреймів (Ч. Філлмор, С. А. Жаботинська), теорія семантичних прототипів, 

теорія концептуальної метафори та концептуальної метонімії 

(Дж. Лакофф, М. Джонсон). Усі ці напрями мають свої особливості, свій 

предмет та об’єкт дослідження й характеризуються власним науковим 

інструментарієм. Так, у межах когнітивних досліджень науковці оперують 

такими поняттями, як фрейм, сценарій, концепт, гештальт. Когнітивна 

лінгвістика націлена на моделювання картини світу, на моделювання 

характеру мовної свідомості [99; с. 10]. 

Можна сказати, що когнітивна лінгвістика має свій науково-

термінологічний апарат, мету, предмет й об’єкт і спрямована на визначення 

функціювання людської свідомості з позицій концептуалізації та 

категоризації різних явищ та об’єктів дійсності. 

Лінгвоконцептологія. Відносно новим напрямом можна вважати 

лінгвоконцептологію. Вивчення наукових праць представників 

лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики демонструє: більшість учених 

переконана, що лінгвоконцептологія стала наступним еволюційним рівнем  

розвитку сучасних мовознавчих теорій. Зокрема, в царині 

лінгвоконцептології важливими є праці І. Голубовської, К. Голобородька, 

В. Жайворонка, А. Загнітка, В. Кононенка, Т. Космеди, Ж. Краснобаєвої-

Чорної, Л. Лисиченко, Т. Радзієвської, О. Селіванової, В. Ужченка тощо. 

Виник цей напрям наприкінці ХХ –  початку ХХІ століття, коли 

науковці з’ясували, що лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, 

психолінгвістика не дають змоги повною мірою описати мовні явища. 

З’явилася ідея сконцентрувати кращі надбання цих підходів, систематизувати 

їхні методи й дослідницький інструментарій. Поява компромісного варіанту 

(комплексного підходу) дозволила об’єднати кращі здобутки як 

лінгвокультурології, так і когнітивної лінгвістики. Наприклад, у дослідженні 



Ю. В. Кравцової зазначено, що лінгвоконцептологією називають науку, що 

вивчає «універсальні й етнокультурні концепти, специфіку тієї чи тієї 

національної концептосфери <…>. Вона склалася на синтезі ідей філософії, 

когнітології, етнології, культурології та лінгвістичної семантики» [80; с. 126]. 

У дисертації дотримуємося думки, яку обстоюють Т. П. Вільчинська 

[30], К. Ю. Голобородько [42], Т. В. Луньова про те, що лінгвоконцептологія 

є окремим напрямом, своєрідним синтезом сучасних надбань інших галузей 

мовознавчої науки, що аналізує концепти як універсалії, здатні відображати 

як загальнолюдські (універсальні), етнонаціональні (загальнонародні), так й 

індивідуально-авторські інтерпретації. Зокрема, Т. В. Луньова підкреслює, 

що «лінгвоконцептологія як наукове вивчення оприявнених у мові концептів 

сформувалася наприкінці ХХ століття в межах когнітивного підходу до 

дослідження мови й нині, у другому десятилітті ХХІ століття, перебуває в 

стані активного розвитку» [97; с. 76]. 

З. Д. Попова та Й. А. Стернін використовують термін лінгвістична 

концептологія для визначення галузі, основним завданням якої науковці 

називають виявлення максимально повного складу лінгвальних одиниць, що 

репрезентують концепт; повний опис семантики цих одиниць, моделювання 

концепту як глобальної ментальної одиниці, зважаючи на вікову, гендерну, 

національну, територіальну своєрідність [108; с. 22-23]. 

У роботі В. Л. Іващенко йдеться про те, що в межах 

лінгвоконцептології активно співіснують кілька основних напрямів 

дослідження: 1) етнолінгвоконцептологія, що тісно пов’язана з 

лінгвокраєзнавством, етнолінгвістикою, лінгвокультурологією й 

представлена аналізом концептів окремої культури; 2) порівняльна 

етнолінгвоконцептологія, що, як свідчить назва цього напряму, звертає увагу 

на компаративістські студії концептів у різних лінгвокультурах; 3) художня 

лінгвоконцептологія, що передбачає встановлення тісних зв’язків з 

лінгвостилістикою та лінгвофольклористикою; 4) наукова, когнітивна 

термінологія, предметом якої є концепти різних наук; 



5) лінгвоконцептографія, або лінгвоконцептологічна лексикографія – напрям, 

пов’язаний з укладанням словників концептів [63; с. 3-4]. 

Отже, лінгвоконцептологія спирається на кращі здобутки когнітивної 

лінгвістики, лінгвокультурології, етнолінгвістики, психолінгвістики задля 

більш детального опису лінгвоментальних одиниць. При цьому в 

лінгвоконцептологічних студіях ураховано як колективний, національний 

досвід, так й індивідуальні, особистісні переживання. 

У дисертації використовуємо принципи та дослідницький 

інструментарій лінгвоконцептологічного аналізу, який передбачає опис 

концептів з урахуванням методів різних галузей науки, що сприятиме більш 

повній характеристиці концептуальної та мовної картин світу. Дослідники 

лінгвоконцептології – Т. П. Вільчинська [30], К. Ю. Голобородько [42], 

В. Л. Іващенко [63], Т. В. Луньова [97], Т. М. Сукаленко [44] та інші – 

залучають до опису етимологічні відомості, ураховують синтагматичні 

зв’язки, аналізують граматичні риси та досліджують лінгвопоетичні 

особливості мовних явищ. У межах нашого дослідження перспективним 

видається застосування набутків художньої лінгвоконцептології, що дає 

змогу проникнути в духовний світ майстра слова, визначити ті чи ті 

лінгвопоетичні та лінгвостилістичні особливості художньої мовотворчості з 

метою встановлення головних світоглядних орієнтирів письменника. 

 

      1.2. Поняття КОНЦЕПТ у парадигмах сучасної лінгвістики.  

             Типологія концептів 

Найбільшою частотністю в сучасній лінгвістиці відзначаються роботи, 

присвячені аналізу концептів як лінгвоментальних утворень, покликаних 

відображати як загальнолюдський досвід, так й індивідуальні інтенції мовної 

особистості. 

Духовні цінності є важливим компонентом свідомості будь-якої 

людини. Якщо ж ідеться про майстра художнього слова, то, безперечно, у 



його творчості обов’язково вияскравлюватимуться аксіологічно марковані 

одиниці. 

Мовна картина світу будь-якого автора художнього тексту 

визначається його індивідуальними уявленнями й інтенціями щодо 

сприйняття світу. Під час осмислення та розмірковування над реаліями 

навколишнього середовища виникають асоціації, певні ментальні утворення, 

що згодом трансформуються в концептуальні смисли. Мовна картина світу 

відбиває розуміння людиною дійсності крізь призму мисленнєвих операцій 

свідомості. Отже, роботу свого мисленнєвого апарату індивід передає за 

допомогою мови. Інтенції, які виражаються в мовленні, і формують мовну 

картину світу. МКС пов’язана з концептуальною картиною світу, оскільки у 

свідомості людини виникають поняття щодо тих чи тих подій, що 

узагальнюються у мовомисленні та згодом набувають рис концептів. 

Трансформуючи досвід у певні концепти, людина вибудовує логічно 

побудований простір, що утворює концептуальну картину світу – 

«багатомірне явище, у якому, – як підкреслює Л. А. Лисиченко, – як у 

кристалічній сітці відбиваються і елементи світового універсуму, і зв’язки 

між цими елементами» [88; с. 13]. Отже, можемо виокремити таке 

визначення ККС. 

        Концептуальна картина світу – загальне уявлення людини про 

навколишній світ, сформоване мисленнєвими утвореннями, що 

репрезентовано низкою вербалізованих концептів. У ККС існує сформоване 

індивідуальне сприйняття дійсності, яке осмислено індивідуальним досвідом 

особистості, проєкцією власного життя на з’ясування реалій світу. У 

представників плеяди майстрів пера таке осмислення онтологічного 

існуванння вербалізовано в художньому тексті. Тобто творчий доробок 

художника слова може бути описаний системою концептів, які вибудовують 

індивідуальну концептосферу митця. Сприймаючи дійсність, у свідомості 

людини за допомогою мислення відбувається диференціювання явищ на 

добрі й погані, поведінки індивідів на гідну або не гідну, сприйняття і 



розподіл явищ буденності  на важливі й не дуже важливі. Таким чином, 

відбувається створення внутрішнього, духовного світу індивіда, у якому 

виокремлюються власне особистісні цінності. Для кожної людини існують 

індивідуальні критерії розпізнавання цінностей.  

Тож, розглядаючи картину світу В. С. Бойка, можна зазначити, що вся 

його творчість постає концептосферою, духовні цінності – одним з 

концептуальних полів цієї концептосфери. Це концептополе репрезентоване 

низкою концептів, серед яких домінантними є концепти на позначення 

універсальних духовних цінностей (ЛЮБОВ, СІМ’Я, ЖИТТЯ), 

християнських духовних цінностей (БОГ, ВІРА, ДУША), національних 

духовних цінностей (УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ). Саме ці концепти на є 

найчастотнішими й найбільш актуалізованими в поетичному мовленні 

В. С. Бойка. 

Слово концепт в українській мові з’явилося десь у середині 

ХІХ століття. За визначенням К. Ю. Голобородька, «з одного боку, прямих 

свідчень його лексикографічної фіксації немає, з іншого – є згадка про 

дієслово “концептувати” (“рассуждать, понимать, соображать”), 

слововживання якого датоване 1848 роком» [42; с. 28]. 

Лексикографічні джерела фіксують, що концепт – це «формулювання, 

загальне поняття, думка» [123; Т. 4; с. 275]. Етимологія слова відсилає до 

латинського сoncept, яке потім потрапило з тотожним звуко-буквенним 

складом до інших мов, і що дослівно перекладається як «поняття, думка, 

уявлення». Про це пише Ю. С. Степанов, стверджуючи, що концепт – це 

«явище того ж порядку, що й поняття. За своєю внутрішньою формою в 

російській мові слова концепт і поняття однакові: концепт є калькою з 

латинського conceptus – “поняття”, від дієслова concipere “зачинати”, тобто 

буквально означає “поняття, зачаття”; поняття від дієслова пояти, давн.-

рос. “схопити, привласнити, узяти жінку за дружину” буквально означає, 

фактично, те саме. У науковому мовленні ці два слова також інколи 

виступають як синоніми, одне замість іншого. Але так їх використовують 



лише зрідка. Наразі вони досить чітко розмежовані» [131; с. 42]. Тож терміни 

концепт, поняття, як доводять науковці, не є тотожними. Наприклад, 

І. В. Трофимова зазначає, що доволі часто під час тлумачення «англійське 

concept перекладається як “поняття”, а слову “концептуальний” відповідає 

англійське ideational» [136; с. 23], тобто в англійській мові концепти 

визначено як абстрактні ідеї, що виникають у свідомості, мовленні людини й 

постають підґрунтям для побудови понять. Так, у роботі Р. Карнапа 

«Значення та необхідність», що побачила світ 1959-го року, редакційна 

колегія пропонує такий коментар: «Англійський термін “concept” зазвичай 

перекладають, використовуючи слово “поняття”. Однак у тих випадках, 

коли термін “concept” належить до значення якогось важливого в цій книзі 

спеціального терміна в метамові, який стосується семантичної системи, 

перекладаючи, аби підкреслити цю обставину, ми вживали термін “концепт” 

[70; с. 362]. 

Російський мовознавець В. В. Колесов використовує інший підхід до 

етимології лексеми концепт. Зокрема, науковець говорить, що в латинській 

мові функціють два слова з приблизно однаковим морфемним складом 

conceptus – поняття, а також conceptum – зерно, першосмисл. Учений 

зазначає, що концепт у значенні універсалії, що передає увесь спектр 

людських знань, переживань, досвіду походить від слова conceptum – 

концептум, наголошуючи при цьому, що останній за своєю суттю постає 

значно масштабнішим мовленнєво-мисленнєвим утворенням за поняття [76; 

с. 24]. Цікаво, що й в «Етимологічному словнику» також виведено значення 

концепту від латинського conceptus, що означає зачаття, плід, зародок [34; 

Т. 2; с. 561]. Отже, етимологічні й історичні відомості доводять, що термін 

концепт є ширшим за поняття й містить у собі не тільки денотативні 

значення, але й більш глибокі нашарування, які стосуються міфів, архетипів, 

індивідуальних переживань тощо. Як пише К. Ю. Голобородько, «зміст 

концепту є значно ширшим, ніж зміст простого поняття, і може містити 

найрізноманітнішу й найрізноріднішу інформацію (екстралінгвального, 



культурологічного, міфопоетичного, соціодуховного характеру) і при цьому 

досить рельєфно відбивати авторську позицію» [42; с. 39]. 

Термін концепт є поліфункційним. Його використовують у своїх 

наукових працях не тільки лінгвісти, а й філософи, психологи, 

літературознавці. Варто зазначити, що й виник цей термін у царині філософії. 

Його перше використання приписують французькому теологу, філософу-

схоласту П’єру Абеляру, якого, власне, і вважають одним з фундаторів і 

яскравих представників концептуалізму – напряму, згідно з яким концепт 

постає реалією, що, як зазначено у філософському словнику, репрезентує 

уявлення про те, що в «одиничних предметах існує щось спільне, на основі 

чого виникає концепт, виражений словом» [139; с. 279]. Концептуалісти 

тлумачили концепт як певний зміст поняття, його смисл. У роботах 

П. Абеляра концепт постає як реалія, нерозривно пов’язана з мисленням, 

пам’яттю, уявою. При цьому концепт обов’язково пов’язаний з мовою, адже 

мова є тим засобом, який передає основні ідеї про певний об’єкт. П. Абеляр 

зазначає, що під час мовлення «вимовлене слово щось означає й ми не 

бажаємо, щоб це зрозуміли так, начебто ми приписуємо тому, чого немає, 

певну форму, яку ми називаємо значенням, але скоріше поняття, вичленоване 

з вимовленого, ми сприймаємо як концепт (сonceptus) у душі слухача» [1; 

с. 121]. Концепт, на думку дослідника, не можна ототожнювати з поняттям, 

адже поняття не дає цілісного уявлення про якесь явище чи об’єкт [1; с. 85]. 

До концептуалістів належали також такі мислителі, як 

І. Солсберійський [43], І. Дунс Скот [53] та Дж Локк [94]. Вони категорично 

дискутували з номіналістами й заперечували вчення реалізму, визнаючи, 

однак, що у свідомості людини існують певні концепти – особлива форма 

пізнання дійсності. Концептуалісти вважали, що певна ідея – концепт – уже 

існує в розумі особи до отримання нею досвіду щодо цієї ідеї, але поняття 

про цю ідею виникає при спогляданні якоїсь конкретної ситуації, пов’язаної з 

ідеєю. Концептуалізм у філософії, очевидно, становив собою певний синтез 

між емпіризмом і раціоналізмом. 



Можна вважати, що підвалини до розуміння концепту як ментально-

мовленнєвого утворення, покликане відбивати досвід людини, треба шукати 

ще в давньогрецькій філософії та подальшій європейській культурі, про це 

пише В. В. Колесов: «Ідея Платона – категорія Аристотеля – вроджені ідеї 

Декарта – апріорні категорії Канта – внутрішні форми Гумбольдта – 

поняттєві категорії лінгвістів ХХ ст. – горизонт очікування Поппера та 

інші, їм подібні, але внутрішньо пов’язані одне з одним терміни описують 

різні вияви сутності концепту» [76; с. 24]. Тут ідеться про уявлення 

мислителів щодо того, що людина здавна замислювалася про можливість 

існування у свідомості певної універсалії, яка могла б стати об’єднавчим 

чинником для класичної тріади мислення – культура – мова. Учень і 

послідовник Сократа, основоположник ідеалізму Платон говорив про певні 

безтілесні прообрази, що є незалежними від навколишніх реалій та існують у 

світі ідеального. Платон припускав зумовленість реципіювання дійсності 

ейдосами – певними ментальними структурами. Доволі часто мислителю 

доводилося вступати в суперечки з кініками – Антисфеном і Діогеном 

Синопським, які неодноразово закидали Платону, що ніяких ейдосів-ідей не 

існує. Аналізуючи ці теоретичні дискусії, І. М. Нахов апелює до давніх 

текстів: «Антисфен стверджував, що не існує ні родів, ні видів, говорячи при 

цьому: “Людину бачу, а “людинності” не бачу, коней бачу, а “конячності” не 

бачу, тому ці загальні поняття не існують зовсім”. Аналогічною є розповідь 

про виступ проти Платона Діогена Синопського: “Коли Платон говорив про 

свої ідеї і говорив про “стільність” та “чашечність”, він (Діоген) зазначив: 

“Що стосується мене, Платоне, то стіл та чашку я бачу, а ось “стільність” та 

“чашечність” – ні» [105; с. 75]. Отже, такі поняття як стільність, 

людинність, чашечність, очевидно, можна сприймати як характеристики 

об’єктів, ті риси, які неможливо осягнути органами чуття, але які, 

безперечно, зринають у свідомості людини під час згадування цих реалій. 

Згодом Платонівські уявлення про світ ідей знайшли продовження у 

філософських доктринах Аристотеля, зокрема у його відомому вченні про 



чотири корені життя – чотири причини існування світу [4; с. 79]. В 

Аристотеля ейдоси перетворюються на форми – сутність об’єкта, без якої він 

не може існувати. У роботах І. Канта постульовано думку про апріорне 

знання – ту інформацію, яка не потребує підтвердження досвідом [64; с. 36, 

с. 37], тобто те, що людина сприймає без необхідності додаткового 

пояснення. Можна припустити, що всі ці філософські міркування й було 

покладено в основу сучасного розуміння концепту в мовознавстві. 

При цьому необхідно зазначити, що сам термін концепт з філософії 

запозичили й інші науки. Наприклад, у соціології концепт виступає 

«глобальною мисленнєвою одиницею, “згустком смислу”, який містить як 

особистісні, індивідуальні смисли, так і соціально-культурні» [109; c. 206]. 

Літературознавці вважають концептом «такий образ, символ чи мотив, 

який має “вихід” на геополітичні, історичні, етнопсихологічні моменти, що 

знаходяться поза художнім твором» [60; с. 14]. Сучасні дослідники в царині 

літератури постулюють думку про те, що концепт постає своєрідним 

утворенням, яке дорівнює образу, символу чи мотиву, щоправда, при цьому 

також містить апріорну сутність, покликану актуалізувати знання різного 

роду. 

У царині лінгвістичних шукань термін концепт уперше зринає в праці 

російського вченого С. О. Аскольдова у статті «Концепт і слово», що 

датована 1928 р. Науковець пропонує таке визначення концепту: «Концепт є 

мисленнєве утворення, яке заміщає нам у процесі думки невизначену 

множинність предметів одного й того ж роду» [6; с. 269] Учений називає 

концепти ембріонами мисленнєвих операцій [6; с. 273]. Далі науковець 

говорить про таку функцію концептів, як заміщення, оскільки, маючи на 

увазі якийсь об’єкт чи якесь явище, людина усвідомлює всі особливості 

такого роду об’єктів або явищ, тож у її свідомості формується цілісне 

уявлення про предмет мови з усіма його важливими ознаками. Потім термін 

концепт з’являється в праці «Концептосфера російської мови» 

Д. С. Лихачова. Учений уточнює визначення терміна, вважаючи, що концепт 



– це зіткнення словникової дефініції з досвідом людини: «Потенції концепту 

тим ширші і багатші, чим ширший і багатший культурний досвід людини 

<…>, і чим менший культурний досвід людини, тим бідніша не тільки його 

мова, але і його концептосфера» [91; с. 90]. Спостерігаємо, що Д. С. Лихачов 

не тільки розвиває думки С. О. Аскольдова, але й пропонує новий термін – 

концептосфера. Під концептосферою розуміють сукупність концептів, яка 

формується завдяки всім потенціям концептів. Потрактування концепту в 

розумінні С. О. Аскольдова та Д. С. Лихачова, можна вважати 

лінгвософським, оскільки науковці передусім ставили питання, чим 

відрізняється концепт від слова, від поняття, які функції він виконує в 

картині світу людини і народу. 

Концепт у різних напрямах лінгвістичної науки. На сучасному етапі 

представники кожного з лінгвістичних підходів до вивчення мовних явищ 

послуговуються власними потрактуваннями концепту. 

Так, прихильники лінгвокультурологічного підходу вважають, що 

концепт є сукупністю різнорідних уявлень про фрагменти світу. При цьому 

деякі з цих елементів формуються завдяки культурі: загальнолюдській чи 

етнонаціональній. На основі такого розрізнення лінгвокультурологи 

поділяються на власне лінгвокультурологів та етнолінгвістів. У роботах 

А. Вежбицької концепт постає об’єктом з «ідеального» світу й покликаний 

відображати культурно зумовлені уявлення. Дослідниця зазначає при цьому, 

що культури не є однорідними, вони змінюються під впливом історії, є 

взаємопов’язаними й обмінюються протилежностями [22; с. 39]. 

У лінгвокультурологічних дослідженнях науковці переважно апелюють 

до визначення концепту, запропонованого в роботі Ю. С. Степанова: 

«Концепт – це ніби згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого 

культура входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це 

те, за допомогою чого людина – звичайна людина, не «творець культурних 

цінностей» – сама входить у культуру, а в деяких випадках і впливає на неї» 

[131; с. 42]. 



Здебільшого лінгвокультурологи спрямовують вектори досліджень на 

вивчення функціювання різних концептів у царині фразеології, народної 

творчості, оскільки, на їхнє переконання, саме такий аналіз якнайповніше 

розкриває суть концепту як культурно зумовленого явища. 

З погляду лінгвокогнітології однією з перших характеризує концепт 

О. С. Кубрякова, називаючи його терміном, «що служить поясненню одиниць 

ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості й тієї інформаційної 

структури, яка відображає знання та досвід людини; оперативна змістова 

одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови 

мозку (lingua mentalis), усієї картини світу, відображеної в людській психіці. 

Поняття концепт відповідає уявленню про ті смисли, якими оперує людина в 

процесах мислення і які відображають зміст досвіду й знання, сенс 

результатів усієї людської діяльності й процесів пізнання світу у вигляді 

певних «квантів» знання» [82; с. 90]. Думку О. С. Кубрякової підтримують 

такі представники лінгвокогнітивного підходу, як Н. Д. Арутюнова [5], 

З. Д. Попова, Й. А. Стернін [110; 108], О. О. Селіванова [117; 118] та інші. 

Згідно з лінгвокогнітивним підходом, концепт виступає складником 

концептосфери – «упорядкованої сукупності ментальних одиниць, що 

відображають дійсність і становлять інформаційну базу як свідомості, так і 

мислення» [108; с. 30].  

Концепт постає автономною сутністю, не залежною від мовних засобів 

і може існувати у свідомості людини просто як певний квант знання на рівні 

ментальних утворень без вербалізації. При цьому зміст концепту зумовлений 

досвідом носія мови, його освітнім, культурним рівнем. 

Когнітивісти вважають, що концепти не просто постають ментальним 

утворенням, науковці доводять, що концепти здатні впливати на 

повсякденність: «Наші концепти структурують наші відчуття, поведінку, 

наше ставлення до інших людей, – стверджують Дж. Лакофф і М. Джонсон. –  

Тим самим наша концептуальна система відіграє центральну роль у 

визначенні реалій повсякденного життя» [87; с. 25]. 



Узагалі ж, порівнюючи лінгвокультурологічний та лінгвокогнітивний 

підходи до вивчення концептів, О. О. Селіванова доходить висновку, що, 

«лінгвокогнітивний концепт – це напрямок від індивідуальної свідомості до 

культури, а лінгвокультурний – це напрямок від культури до індивідуальної 

свідомості» [117; с. 293]. 

Формування лінгвоконцептології сприяло ще більшій експансії терміна 

концепт під час дослідження мовних явищ. При цьому з позицій 

лінгвоконцептології науковці підходять до аналізу концептів комплексно – 

вивчають як культурні нашарування, так і загальнонаціональні та 

індивідуальні, використовуючи при цьому інструментарій 

лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, лінгвософії, психолінгвістики 

тощо. Саме такий підхід може дати цілісне уявлення про особливості 

концептуальної та мовної картин світу. У дисертаційній роботі дотримуємося 

позиції, що концепт є лінгвоментальним утворенням з різносубстратною 

структурою, яка містить інформацію різного роду. 

Поняття «концептуальна картина світу», «концептосфера», 

«концептополе».  

 У наукових студіях функціює поняття концептосфера, яке  вченими 

тлумачиться по-різному. Як уже було зазначено, термін увів в обіг 

Д. С. Лихачов за аналогією до ноосфери та біосфери В. В. Вернадського. Під 

концептосферою О. О. Селіванова розуміє «систему концептів у свідомості 

людини, що відтворює у вигляді структурованих й упорядкованих знань 

уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього рефлексивного 

досвіду людини» [118; с. 261]. У роботі З. Д. Попової та Й. А. Стерніна 

концептосферу витлумачено як впорядковану «сукупність концептів у 

свідомості людини» [108; с. 176]. З цим визначенням не погоджується 

А. М. Приходько, оскільки, на думку вченого, «концептосфера є надбанням 

не окремої мовної особистості, а всього етносту, до якого ця особистість 

належить» [113; с. 173]. Проте в нашій роботі дотримуємося думки, що 

концептосфери є частинами більш загального простору й виступають 



складниками концептуальної картини світу. Услід за З. Д. Поповою, 

Й. А. Стерніним уважаємо, що концептосфери можна розподілити на 

національні, групові, індивідуальні [108; с. 37-38]. Існують й інші 

класифікації. Наприклад, Г. Г. Слишкін класифікує концептосфери на 

психологічну, геометричну, фізіологічну, релігійну, юридичну, етичну тощо 

[125; с. 19]. 

А. М. Приходько пише: «Концептосфера етносу є холістичним 

феноменом і становить собою не хаотичний набір типологічно й генетично 

різних концептів, а їх певним чином упорядковану єдність» [113; с. 173]. У 

межах концептосфер дослідники виокремлюють концептополя – сегменти, 

які слугують своєрідними об’єднавчими чинниками, що говорить про 

струнку систему. Концептополе потрактовано А. М. Приходьком як сегмент 

концептосфери, що відповідає за організацію певного когнітивно-

семантичного простору  й об’єднує типологічно й семантично однорідні 

концепти [113; с. 174]. 

Отже, вибудовується чітка й логічна структура концептуальної картини 

світу, яку становлять взаємопов’язані концептосфери, у межах яких 

функціюють концептополя – сукупності тематично об’єднаних концептів. 

Говорячи про духовні цінності як важливий елемент творчості 

В. С. Бойка, уважаємо можливим зазначити, що весь доробок автора 

виформовує індивідуально-авторську концептосферу, а духовні цінності – 

одне з концептуальних полів цієї концептосфери. Концептуальне ж поле 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ репрезентоване низкою ідіостильових концептів. 

Структура концепту. Значну кількість лінгвістичних досліджень 

присвячено визначенню будови концептів. Як зазначає Н. С. Рябцева, світ 

концептів – «це не хаотичне нагромадження уявлень, значень, або смислів і 

навіть не їхня кон’юнкція, а логічна структура» [114; с. 73]. 

Польова структура. Роботи М. Ф. Алефіренка [2; 3], М. М. Болдирєва 

[17; 16], В. І. Карасика [69], І. С. Лівенець [16], Г. Г. Слишкіна [124; 125] 

репрезентують польову структуру. Згідно з такими уявленнями в складі 



концепту виокремлено три основні частини: «образно-перцептивний, 

поняттєвий і ціннісний складники» [62; с. 29]. Схожі думки висловлено в 

роботі Т. П. Вільчинської, яка зазначає, що в складі концепту наявні три 

компоненти: актуальний (повсякденні знання), образний (внутрішня форма), 

оцінний (ціннісні характеристики) [30; с. 58]. Аналізуючи ці рівні концептів 

М. Ф. Алефіренко пише, що «логіко-предметний зміст елементів МКС 

збігається з поняттями, а експресивно-образний та емоційно-оцінний зміст 

МКС генетично зіставний з уявленнями» [2; с. 97]. Це дає підстави 

стверджувати, що в поняттєвому складнику міститься фактична, узуальна 

інформація, яка спирається на раціональне пізнання світу, тоді як образно-

перцептивний рівень і ціннісний складник передбачає аналіз засобів 

художньої виразності. На перцептивному рівні концепт репрезентує всі 

ознаки реалії: візуальні, смакові, дотикові й інші. Ціннісний складник подає 

оцінку концепту. При цьому оцінка може як міститися в семантичній 

структурі вербалізатора концепту, так і відрізнятися в кожної особи залежно 

від її освіти, культури, досвіду та інших характеристик. Усталена оцінка 

зазвичай міститься в бінарних опозиціях, що мають архетипну природу: 

добро – зло, життя – смерть, радість – сум, правда – брехня тощо. 

Шарова структура. У роботі Ю. С. Степанова йдеться про шарову 

структуру концепту. Зокрема, науковець виокремлює три основні шари: 

1) актуальний шар, у якому «концепт актуально існує для всіх користувачів 

певної мови (мови певної культури) як засіб їхнього взаєморозуміння та 

спілкування» [131; с. 47]; 2) пасивний, «додатковий» шар, у межах якого 

концепт є «актуальним лише для деяких соціальних груп» [131; c. 47]; 3) а 

також внутрішню форму, або етимологічну ознаку, що «відкривається лише 

дослідникам і дослідниками. Але це не означає, що для користувачів певною 

мовою цього змістового шару концепту взагалі не існує. Він існує для них 

опосередковано, як основа, на якій виникла й тримається решта шарів» [131; 

с. 47]. 



Сферична структура. Сферична будова концепту, яку обстоює 

К. Ю. Голобородько, передбачає виокремлення ядра, приядрової зони та 

периферії як сукупності «парадигматично й синтагматично пов’язаних 

вербальних репрезентантів у макротексті художнього мовомислення та 

систему асоціацій, породжених цими репрезентантами у свідомості читача» 

[42; с. 41]. Ядром учений визнає ключове слово з об’єктивними смисловими 

ознаками – тими елементами, які закріплені в лексикографічних джерелах. 

Приядрова зона сформована семантичними ознаками, «що виникли в процесі 

концептуалізації та пов’язані з базовими ознаками асоціативно» [42; с. 41]. 

Периферія – це індивідуальні, оказіональні ознаки. Далі К. Ю. Голобородько 

продовжує: «Смислові шари як змістова характеристика концепту містять 

авторські розуміння в різних ситуаціях» [42; с. 41]. Для позначення цих шарів 

дослідник послуговується терміном художньо-смислове наповнення, яке 

інтерпретує як певну «сукупність узуальних значень і контекстуальних 

смислів у художньому мовомисленні творчої особистості» [42; с. 51]. Отже, 

сферична структура концепту передбачає виокремлення ядра (найбільш 

значущих смислів, зазвичай до ядра належать узуальні, актуальні для 

широкого загалу значення), приядрової зони (менш актуальних смислових 

наповнень), маргінальних шарів (ближньої й дальньої периферії), до яких 

належать індивідуально-авторські потрактування. 

        Методика аналізу концептів під час визнання сферичної будови, 

передбачатиме рух від ядра до периферійної зони. При цьому для аналізу 

ядрових компонентів необхідно звернутися до тлумачних словників, для 

виявлення приядрових ознак – до етимології та міфопоетики, для окреслення 

периферійної зони – виявити індивідуально-авторські потрактування. 

Класифікація концептів. Дискусійним є питання про типологію 

концептів. Тут науковці виокремлюють цілий набір характеристик, за якими 

можна класифікувати концепти. 

Класифікація С. О. Аскольдова. Першу класифікацію запропонував 

родоначальник мовознавчого підходу до вивчення концептів 



С. О. Аскольдов, розподіливши концепти на художні й пізнавальні. 

Пізнавальні концепти за своєю суттю є раціональними і виступають як 

сукупність уявлень про явище чи об’єкт. До пізнавальних концептів не 

домішуються ніякі емоції [6; с. 274]. На думку вченого, до художніх 

концептів варто зараховувати такі реалії, які відрізняються від концептів 

пізнання психологічною складністю. Художній концепт, як зазначає 

науковець, постає комплексом, що слугує «поєднанням понять, уявлень, 

почуттів, емоцій, інколи навіть вольових проявів» [6;  с. 274]. 

Пізніше з’явилися й інші класифікації. Наразі існує чимало критеріїв, 

за якими науковці поділяють концепти на певні види. Розгляньмо найбільш 

поширені типології. 

Класифікація О. О. Селіванової. Класифікації, що їх пропонує 

О. О. Селіванова. Учена говорить, що існує класифікація за об’єктом. 

Виокремлюють культурні, архетипні, емоційні, ідеологічні концепти, 

антропоконцепти, натурфакти [117; с. 298]. Культурні передають 

специфіку осмислення навколишнього середовища певною етнічною групою. 

До культурних належать національно марковані реалії, наприклад, концепти 

КАЛИНА, ТОПОЛЯ для української культури, концепти МАТРЬОШКА, 

БЕРЕЗА – для російської, САКУРА, ХОКУ – для японської. Зазвичай такі 

концепти хоча й наявні майже у всіх народів, проте наділені різними 

смисловими відтінками. Серед культурних виокремлюється також підтип – 

етноконцепти – ментальні утворення, що здебільшого  репрезентовані 

безеквівалентною лексикою. Наприклад, ГАЛУШКИ, КОЗАК, БОРЩ. До 

емоційних концептів належать такі лінгвоментальні утворення, що 

позначають різні емоції та переживання людини. До важливих ознак 

емоційних концептів, як зазначає Г. О. Кожухова, належать додаткові оцінні, 

ціннісні та емотивні [75; с. 60]. Серед емоційних можна назвати концепт 

РАДІСТЬ, ЛЮБОВ, НЕНАВИСТЬ, СТРАХ і подібні. Антропоконцепти 

стосуються назв осіб. До антропоконцептів належать ЛЮДИНА, БАТЬКО, 

МАТИ, ДІВЧИНА, МИСЛИВЕЦЬ тощо. Концепти-натурфакти постають 



тими категоріями, що репрезентують явища природи та стосуються флори й 

фауни, наприклад, СТЕП, КВІТКА, НЕБО, ГРОЗА. Архетипні концепти – це 

лінгвоментальні утворення, що передають «культурні первісні образи, які 

містяться в колективному несвідомому як набутки колективної уяви й 

репрезентуються в мові» [124; 125; с. 5]. Серед архетипних концептів можна 

назвати такі, як ВОГОНЬ, ЗЕМЛЯ, КВІТКА, ХРЕСТ. 

Для самоідентифікації людини важливу роль відіграють ідеологічні 

концепти. Керівники держави повинні обирати певну політичну стратегію та 

засоби впливу на свідомість громадян задля того, щоб формувати й 

прищеплювати певну ідеологію, ефективно керувати країною та зберігати 

владу. Нерідко механізмом пропаганди й маніпуляції ставала мова, тож під 

час складання промов, виголошення агітаційних закликів найчастіше 

використовувались значущі для населення концепти. Саме такі концепти й 

варто вважати ідеологічними. До них можна зарахувати концепти ВОЛЯ, 

СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ПРАВДА, ЄВРОПА тощо. Ці концепти, як 

підкреслює О. О. Маленко, насамперед регламентують «творення 

досконалого суспільства з його загальнолюдськими й громадянськими 

ідеалами» [98; с. 159] Аналізуючи концепти такого роду, можна встановити 

кореляції між історією та сучасними суспільними ідеологіями. Отже, 

ідеологічними слід вважати такі концепти, які посідають важливе місце в 

суспільній свідомості та мають широкий резонанс у менталітеті нації. 

У роботі О. О. Селіваної запропоновано також класифікацію за 

суб’єктом, що уможливило виокремлення універсальних концептів, які 

існують фактично в усіх лінгвокультурах, а також специфічних, що 

відбивають певну культуру: чи то етнічну, чи то конфесійну, чи то 

професійну тощо. За ступенем складності концепти поділяються на прості 

(виражені за допомогою ключового слова-імені) та складні (виражені 

словосполученнями чи навіть реченнями). Тож, у «Лінгвістичній 

енциклопедії» О. О. Селіванової найтиповішими названо класифікацію за 

об’єктом, класифікацію за суб’єктом, класифікацію за складністю [117]. 



Класифікація З. Д. Попової та Й. А. Стерніна. У наукових працях 

З. Д. Попової та Й. А. Стерніна концепти класифікують за характером 

інформації [108; с. 117]. Вони виокремлюють концепти-уявлення, концепти-

схеми, концепти-поняття. Концепти-уявлення є ментальними утвореннями, 

що вербалізовані  лексемами з конкретним значенням. Здебільшого реалії, які 

позначають концепти-уявлення, можна сприймати органами чуття. Так, 

АЙСТРА – це квітка з приємним ароматом; МОРЕ – великий водний простір 

з гіркувато-солоною водою. Концепти-схеми репрезентують об’єкти чи 

явища, що передають узагальнену просторово-графічну схему. Наприклад, 

ЛЮДИНА. Людина має внутрішній світ, до якого належать почуття, емоції, 

якості характеру тощо; зовнішні риси: обличчя, поставу тощо; професійні 

риси. До концептів-понять належать ті універсалії, що експлікують 

найбільш загальні ознаки певної реалії. До концептів-понять зарахувують 

концепт УЧИТЕЛЬ (риси людини й професійні якості) [108; с. 117]. 

Класифікація А. Вежбицької. У роботі А. Вежбицької концепти 

поділяються на концепт-максимум, концепт-мінімум та енциклопедичний 

додаток. 

Концепт-максимум містить у структурі абсолютне знання про всі 

характеристики реалії (наприклад, концепт ВИШНЯ для носіїв слов’янської 

лінгвокультури). Концепт-мінімум передбачає розуміння реалії на 

загальному рівні, однак не охоплює всіх відомостей про неї, тому реципієнт 

усвідомлює, що реалія існує, однак не має повної інформації (наприклад, 

концепт САКУРА для носіїв слов’янської лінгвокультури). Енциклопедичний 

додаток – це концепт-максимум, який доповнений також професійною 

інформацією (наприклад, концепт ВИШНЯ для садівників) [67; с. 215]. 

Класифікація Ю. С. Степанова. Зважаючи на структуру концептів, 

Ю. С. Степанов пропонує виокремлювати рамкові поняття – концепти, що 

мають базову актуальну ознаку, яка й становить основний зміст, рамку 

концепту (наприклад, ІНТЕЛІГЕНЦІЯ, де основний зміст – це певна 

соціальна група, що заявляє про себе як носія суспільного знання); поняття з 



щільним ядром – концепти, що мають культурно значущі маркери (ВОВК, 

НЕБО); духовні концепти, до яких належать універсалії, що передають 

внутрішній світ особистості й не описуються, а переживаються (наприклад, 

концепти ВІРА, ІСТИНА); концепти про людину – універсалії, які існують 

поза часом (наприклад, ЧАС, ІСНУВАННЯ) [131; с. 76-81]. 

Класифікація В. Л. Іващенко. Доволі розгалужено класифікації 

представлено в монографії В. Л. Іващенко. За походженням, на думку 

дослідниці, концепти можна поділити на дві групи: 1) природні, первинні, які 

властиві як людям, так і тваринам. Первинні концепти «є витвором власне 

психічних процесів та станів, які протікають в інтеріоризованих діях як на 

рівні свідомості, так і на рівні підсвідомих, надсвідомих та несвідомих 

структур» [63; с. 76]; 2) вторинні, штучні, «тобто аналогічні до людських 

процедур оброблення інформації спеціально створені електронні форми та 

моделі репрезентації знань» [63; с. 76]. 

За об’єктом відображення концепти поділяються на: 1) концепти 

реалій – відображають природні стани, процеси, явища; 2) концепти 

артефактів матеріальної культури – відображають рукотворні предмети; 

3) концепти ідеоми – ставлення, наміри, плани; сюди ж належать духовні 

концепти та концепти релігійних вірувань. 

За суб’єктом відображення концепти бувають: 1) індивідуальні, 

суб’єктивні, персональні, авторські, тобто такі, що сформовані в 

ментальному світі однієї особи; вони поділяються на свої та чужі; 

2) колективні – сформовані в ментальному просторі різних соціальних груп; 

бувають залежно від кількості учасників мікрогрупові, мезогрупові, 

макрогрупові (макрогрупові поділено на універсальні або загальнолюдські, а 

також на національні, етнічні, культурні, лінгвокультурні, концепти 

історико-культурної свідомості). 

За компонентним складом концепти поділяють на повні, або 

калейдоскопічні. У таких концептах структуру представлено різнорівневими 

одиницями. Неповні концепти передбачають відсутність того ментального 



образу, що спричиняє зміни в компонентному складі змістової частини 

концепту. 

В. Л. Іващенко пропонує також класифікувати концепти за 

онтологічним виявом. Тут наявні такі групи: 1) у плані форми 

відображення: когнітивні (концепти пізнання, концепти знань); 2) у плані 

змісту відображення: концепти-етимони, апріорні концепти, культурні 

концепти. 

При цьому когнітивні концепти також поділено на певні групи: 

1) концепти-когнітиви (концепти-логогени, концепти-уявлення, концепти-

поняття, концепти пропозиційні, концепти-імагени, концепти-сенсибілії, 

концепти-картинки, концепти-міфи, концепти-архетипи, концепти-символи); 

2) концепти-емотиви (емоційні концепти, аксіологічні концепти, 

енантіосемічні концепти); 3) концепти-конотативи або поведінкові 

концепти (фізичні, концепти-фрейми, концепти-скрипти, концепти-сценарії, 

концепти-ритуали, концепти-обряди); 4) автобіографічний концепт. 

Також В. Л. Іващенко пропонує класифікувати концепти за способом 

відображення дійсності (репродуктивні, продуктивні (художні й наукові)); 

за категоріальним статусом (внутрішньокатегоріальні, міжкатегоріальні 

(метафоричні, символічні)); за особливостями вияву в ареалах мовних 

культур (автохтонні (унікальні, універсальні) запозичені); за ознакою 

статі (гендерні (чоловічі й жіночі)); за цільовим призначенням 

(утилітарні, світоглядні); за лінгвістичним вираженням (лексичні, 

граматичні, фразеологічні) [63; с. 74-82]. 

Класифікація О. П. Бабушкіна. У роботах О. П. Бабушкіна концепти 

поділяють на мисленнєві картинки, концепти-схеми, концепти-гіпероніми, 

концепти-фрейми, концепти-інсайти, концепти-сценарії, калейдоскопічні 

концепти. До мисленнєвих картинок О. П. Бабушкін зараховує конкретні 

зорові образи, зазвичай міфологічного спрямування, наприклад, концепт 

РУСАЛОНЬКА, ЗМІЙ ГОРИНИЧ. Концепти-схеми покликані вибудувати 

загальну картину, абстрагуючись від конкретних деталей. Зазвичай схеми 



характеризуються ієрархічною будовою та здатні об’єднуватися для 

формування більш складних структур, так, наприклад, концепт-схема 

ДЕРЕВО цілком може взаємодіяти з концептами-схемами ВУЛИЦЯ, 

ПТАШКА тощо. Концепти-гіпероніми функціють за зразком родо-видових 

відношень. Наприклад, ПТАШКИ – ЛАСТІВКА, СОЛОВЕЙ, ЗОЗУЛЯ. 

Концепти-фрейми передбачають типові ролі й дії, наприклад, РАЙ, ПЕКЛО. 

Концепти-скрипти, або концепти-сценарії, передбачають розгляд подій, що 

характеризуються темпоральною протяжністю, мають сюжетність і 

складаються з епізодів, зміст яких залежить як від культурних, так і 

соціальних чинників, наприклад, ЛЕКЦІЯ, СВАРКА. Концепти-інсайти 

репрезентовані зазвичай лексемами, що передбачають апріорне знання, тому 

не потребують детального опису, наприклад, ЛІНІЙКА, БАРАБАН. 

Калейдоскопічні концепти є сукупністю картинок, сценаріїв, фреймів. Такі 

концепти зазвичай позначають абстрактні імена, на кшталт, СОВІСТЬ, 

РАДІСТЬ, ВІДДАНІСТЬ [8; с. 66-187]. 

Найчастіше в наукових роботах предметом аналізу стають концепти 

різного роду. У нашій роботі беремо за основу термін ідіостильовий 

концепт, з огляду на визначення,  запропоноване К. Ю. Голобородьком, 

згідно з яким такого роду утворення постає як «лінгвоментальна категорія, 

що містить знання і досвід людини, смисли екстралінгвального, узуального, 

ідіолектного характеру й репрезентує концептуальну картину світу творчої 

особистості в авторському мовленні» [42; с. 51]. Тож, вивчення ідіостильових 

концептів має допомогти виявити особливості світогляду мовної особистості. 

Основними ознаками ідіостильових концептів К. Ю. Голобородько пропонує 

вважати: «дифузність, наявність рухомих меж, динамічність, наявність 

синонімів, метафоричних перенесень, образних асоціацій, контексту 

сполучуваності. Ціннісні складники, що є значущими в межах відповідної 

художньо-семантичної площини й відбивають аксіологічний рівень мовної 

особистості теж характеризують ідіостильові концепти» [42; с. 52]. 



У сучасному мовознавстві існує низка підходів до вивчення 

лінгвістичних явищ з урахуванням досягнень інших галузей науки, проте 

домінантними є лінгвокогнітивний, лінгвокультурологічний, 

етнолінгвістичний, психолінгвістичний та лінгвоконцептуальний підходи. 

Кожен з цих підходів має свій науково-термінологічний інструментарій, 

проте визначальним терміном є концепт. Наразі існує значна кількість 

визначень цього терміна та істотна кількість класифікацій. Однак усі 

науковці єдині в одному: концепт відображає як об’єктивну реальність, так і 

суб’єктивний досвід мовця. 

Зважаючи на наведені вище класифікації, уважаємо, що концепти на 

позначення духовних цінностей за походженням належать до первинних, 

оскільки відомості про родину, душу, бога, рідний край тощо були 

сформовані ще на зорі людської цивілізації; за об’єктом відображення такі 

концепти є концептами-ідеалами; за суб’єктом відображення – 

індивідуально-авторськими, адже в дисертації йдеться про аналіз 

мовомислення окремого майстра слова; за способом вираження дійсності це 

художні концепти, бо функціють у мові поетичних творів В. С. Бойка; за 

суб’єктом – універсальні, бо притаманні всім культурам; за онтологічним 

виявом – культурні; за компонентним складом – повні, адже структуру 

концептів представлено одиницями різних рівнів; за ступенем складності – 

складні, оскільки можуть здобувати вербальне втілення не тільки за 

допомогою слова-імені, а й за допомогою словосполучень чи навіть речень. 

1.3. Аксіологічні проблеми дослідження концептополя ДУХОВНІ 

ЦІННОСТІ 

Поняття «цінність» у різних культурних традиціях. Матеріальні й 

духовні цінності є надбанням розвитку культур, усієї людської цивілізації. 

Без глибинного усвідомлення вагомості цих понять на суспільство чекатиме 

матеріальний і культурний колапс. Матеріальні й духовні цінності покликані 

задовольняти найбільш значущі життєзабезпечувальні потреби як соціуму, 

так і окремого індивіда. Незважаючи на  важливість матеріального 



добробуту, відповідно, і матеріальних цінностей у житті людини, роль 

духовності є значно більшою, адже регламентує увесь культурний і 

моральний розвиток цивілізації. Як зазначено в роботі С. В. Матяж й  

О. А. Березянської, «пріоритетне значення мають індивідуальні цінності 

людей (особистостей), бо тільки якась їх сума може становити собою 

цінності соціальні, цінності всього суспільства. Ієрархія індивідуальних 

(особистісних) цінностей є своєрідною сполучною ланкою між окремою 

людиною (індивідом) і суспільством, його культурою загалом. Іншими 

словами, є духовний світ самої людини й певна культура суспільства, які 

взаємопов’язані й взаємодіють за допомогою цінностей певної людини» [102; 

с. 28]. 

Усі основні релігії, духовні практики у своїй основі культивують 

поняття духовні цінності. Це поняття притаманне й кожній окремій державі, 

спільноті, особистості. Духовні цінності постають найбільш важливими 

елементами в структурі людської свідомості, вони обумовлюють специфічні 

риси людської вдачі та характеризують людину як особистість. Цінності 

формуються в соціумі поступово, набираючи або втрачаючи вагу, вони 

орієнтують особу в життєвому просторі, набувають вагомості для індивіда та 

суспільства. Майже всі вчинки керовані духовно-моральними настановами 

людини, в основі яких лежить аксіологічна система особистості. 

В українській лінгвокультурі поняття духовних цінностей у свідомості 

носіїв мови формувалося упродовж багатьох століть і зазнало впливу 

християнського віросповідання, учення видатних просвітителів, педагогів, 

філософів, громадських діячів, які пропагували гуманістичні ідеали, 

проголошуючи значення людського існування. Духовність нерозривно 

пов’язана з мовою. Духовне життя суспільства, культура й мова існують у 

діалозі між собою, це означає, що мова протягом десятиліть чи навіть століть 

убирає в себе всі ті настанови й цінності, що ними живе спільнота. Тобто 

цінність постає не природною властивістю, а виникає під час взаємодії світу, 

суспільства й особистості. 



Для кращого реципіювання змісту поняття духовні цінності 

розгляньмо витоки теорії цінностей. Уперше поняття про аксіологічну 

систему виникло у філософії. Від давніх-давен мислителі розмірковували, які 

поняття для людства є більш чи менш значимими, а також про те, що може 

найкраще вдовольнити бажання особистості. У роботі Л. М. Столовича 

зазначено, що задовго до того, як виникло слово цінність, люди «намагалися 

зрозуміти сутність і значення таких понять, як краса, благо, добро, тобто 

всього того, що пізніше було об’єднано поняттям “цінність”» [132; с. 4]. 

Наголошено, що цінність виникає там, де є зафіксоване традицією ставлення 

особи до якоїсь реалії. Пошук відповідей на запитання, що є добром, а що – 

злом, що благом, а що – негараздами, що є красою, свободою, істиною тривав 

упродовж усього історичного розвитку людської цивілізації. 

Існування аксіологічного підходу виникло ще на теренах Давньої 

Індії. Для багатьох мислителів того часу головною цінністю стає людина як 

уособлення всього справжнього, що існувало у світі. При цьому в Індії 

досить довго панував моральний релятивізм – система, при якій не існувало 

чіткого розмежування на добро та зло. Відповідно, однією з базових 

цінностей була воля. В індуїзмі одним з важливих понять є техніка йоги. 

Саме вона має допомагати людині досягти гармонії зі світом, стати по-

справжньому вільною. Якщо ж звернутися до поняття духовність в індуїзмі, 

то це поняття, на думку Л. П. Пендюріної, є доволі суперечливим у 

філософській думці Давньої Індії і «під нею розуміють містичний процес 

пошуку індивідуального богозлиття» [106; с. 161]. Шлях до гармонії кожна зі 

шкіл пропонувала свій, однак усі були єдині в тому, що цей рух передбачає 

як розумовий, етичний, так і фізичний розвиток. 

У Давній Греції також культивували різні цінності. Домінантним 

напрямом був антропоцентризм, згідно з яким всі процеси та явища 

розглядали крізь призму людини. Для давніх греків важливим був принцип 

калокагатії, який передбачав створення «органічно складного образу, який 

об’єднував у собі різні ціннісні величини: красу й добро (благо)» [119; с. 53]. 



Щоправда, А. В. Сьомушкін зазначає, що цей ідеал був далеким від того, що 

наразі західна культура схильна в нього вкладати. Наприклад, тут ідеться 

зовсім не про християнське добро й милосердя до ближнього. Мова йде про 

красиве спортивне загартоване тіло воїна та його прагнення перемагати. 

Якщо воїн перемагає, то чинить добро, програє – це зло. Так, культура 

Давньої Греції сприяла виникненню таких цінностей, як військово-спортивна 

доблесть, честь, прагнення до перемоги, повага до спорту. З розвитком 

філософських шкіл принцип калокагатії змінюється, і в центрі тепер 

перебуває інша ціннісна настанова – навчання, ораторське мистецтво, наука 

[119; с. 57]. 

За доби Середньовіччя до основних цінностей додалася християнська 

мораль, продиктована церковними догматами та біблійним ученням. 

Актуальними постають десять заповідей, утверджується цінність життя, 

скромність, милосердя, щирість та інші християнські чесноти. Доба 

Відродження ознаменувала повернення до античних цінностей. Ці тенденції 

продовжили розвиватися й у подальшому. У XVII столітті людину 

перестають розглядати як абсолютно самостійну цінність, учення про 

людську природу становить частину цілісного уявлення про світовий 

механізм. У цей час з’являються роботи Ф. Бекона [20], К. А. Гельвеція [37], 

Дж. Локка [94]. Ці філософи наголошували на тому, що необхідно 

розмежовувати матеріальну культуру й культуру душі, «матеріальна 

культура пов’язана з перетворенням природи людини на основі поєднання 

людської праці та мистецтва, а культура душі становить собою цілісний 

вплив на духовний світ людини» [109; с. 10]. При цьому в роботах 

мислителів було встановлено залежність культури душі, духовної культури 

від культури матеріальної. 

За доби Просвітництва ракурс людської культури кардинально 

змінився. Це час настання другої стадії розвитку – у класифікації Д. Белла – 

період промислового, або індустріального суспільства [10; c. 315]. У цей час 

перехід до мануфактурного виробництва, побудова численних фабрик і 



заводів спричинила потребу в кваліфікованих працівниках. Для цього 

держава потребувала відкриття шкіл, масовості освіти. Відповідно, змінилися 

й ціннісні настанови – тепер головна мета була – просвітити людей, залучити 

їх до скарбниці наукового знання. Просвітителі дивилися в майбутнє з 

оптимізмом, що ґрунтувалося на ідеї прогресу, яка стала характерною рисою 

цього періоду: «Девіз просвітителів – “наука і прогрес”» [109; с. 11]. За доби 

Просвітництва серед домінантних цінностей виокремлювалися такі: освіта, 

наука, прогрес, культура. Вони доповнювали цінності попередніх епох. 

У ХХ столітті вчені почали замислюватися над природою цінностей, 

будувати типології цінностей, розвивати цінності в людині. Наприклад, 

Г. Ріккертом було виокремлено шість сфер цінностей: логіка, естетика, 

містика, етика, еротика, релігія [114]. Подібні думки були висловлені й 

В. Віндельбандом, який проголошував цінності апріорними поняттями, 

трансцендентними [5]. Роботи цих учених заклали підвалини до виникнення 

цілісного напряму, що орієнтувався на дослідження цінностей, тож на почату 

ХХ століття в науковий обіг було введено поняття аксіологія. Цей термін (від 

грецького  axios — «цінність» і logos – «слово», «поняття») означає напрям, 

який досліджує витоки «ціннісного ставлення людини до світу, ціннісний 

світогляд і ціннісну дію» [9; с. 4]. У науковий обіг термін аксіологія був 

уведений П. Лапі, Г. Лотце [94] та Н. Гарманом [37]. Учені називали 

аксіологію окремим розділом філософії, що досліджував ціннісну 

проблематику. Так, П. Г. Лотце розглядав поняття цінність як аналог для 

поняття значимість, Г. Ріккерт говорив про цінності як основу моральних 

учинків та з’ясовував відмінність між цінністю та нормою. Окрім того, у 

роботах Г. Ріккерта зазначено, що у світі, фактично, не існує матеріальних 

цінностей, а існує лише ставлення суб’єкта до різних об’єктів. І саме це 

ставлення здатне зробити об’єкт цінним. Філософ наводить приклад з 

картиною: «Деякі об’єкти мають цінністю або, точніше кажучи, у деяких 

об’єктах віднаходимо цінності. Такі об’єкти теж зазвичай називають 

цінностями» [114; с. 22]. Мислитель постулює думку, що цінностями є не 



самі об’єкти, а наше ставлення до них: «Усе, що становить дійсність, 

наприклад, якої-небудь картини, – полотно, фарби, лак – не належить до 

цінностей, з ними пов’язаними. Тому ми будемо називати такі реальні 

об’єкти, пов’язані з цінностями, “благами” (Güter), щоб відрізняти їх від 

цінностей, які вони містять» [114; с. 22]. Н. Гартман у своїх роботах писав 

про інтенціональність ціннісних відносин, учений був переконаний, що 

цінності не піддаються логічному, раціональному пізнанню та виливаються в 

почуття, тож людина інтуїтивно віддає перевагу тому чи іншому способу 

поведінки [37; с. 64]. Бачимо, що в царині філософських шукань учені 

розглядали цінності як певні емоційно-оцінні структури, розмежовували 

поняття цінність, оцінка, значимість, визначали, які реалії можна вважати 

цінними тощо. 

Наразі цінності перестали бути предметом розгляду лише філософії та 

аксіології – їх розглядають у низці інших наук: культурології, політології, 

психології, педагогіці, літературознавстві та, нарешті, у лінгвістиці. Тож 

цінності охоплюють практично всі виміри людського життя: фізичний, 

суспільний, духовний, психічний. Така увага до цінностей є зумовленою, 

оскільки вивчення цих категорій відкриває шлях до розуміння самої природи 

людини, причин дій та вчинків. Кожна з наук має свою візію вивчення й 

тлумачення цінностей у межах свого предметного поля. Так, у педагогіці 

важливим критерієм для виокремлення реалії як цінності є, наприклад, її 

важливість для освітнього процесу. Наприклад, у статті Г. О. Печерської 

педагогічні цінності визначено «як цінності освіти, її цілі, принципи, норми, 

які регламентують педагогічну діяльність і виступають у якості пізнавально-

дієвої системи та слугують сполучною ланкою між суспільним світоглядом у 

сфері освіти і діяльністю педагога» [107; с. 253]. Наявність сформованих 

педагогічних цінностей дає змогу педагогу побудувати навчальний процес 

так, щоб досягти максимально ефективної взаємодії з суб’єктами цього 

процесу. 



У психології також є важливим поняття цінностей. Науковці 

зосереджуються на внутрішніх біологічних чинниках розвитку особистості та 

зовнішніх, зумовлених вихованням і культурою. С. В. Матяж пропонує таке 

визначення цінностей з позицій психології: «Цінності – це, з одного боку, 

властивість того чи іншого суспільного предмета, явища, які задовольняють 

потреби, інтереси, бажання. Інакше кажучи, це соціально значущі уявлення 

про те, що таке добро, справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо. 

Вони зазвичай не піддаються сумніву, але видозмінюються, є еталоном, 

ідеалом для людей. З іншого боку – це ставлення суб’єкта до предметів та 

явищ реальності, яке виражається ціннісними орієнтаціями, соціальними 

установками, якостями особистості. Тут вони виступають як певна структура 

особистості» [102; с. 28]. 

Соціологічні дослідження цінностей здебільшого мають 

компаративний характер і покликані проаналізувати зміни в ціннісній 

структурі суспільства, виявити причини таких змін і можливі механізми 

впливу на формування тієї чи тієї ціннісної парадигми. 

Аксіологія переймається проблемами визначення позитивної, 

негативної чи нейтральної оцінки будь-яких явищ, об’єктів. Науковці 

апелюють до різних аспектів аксіології. Так, Д. Ю. Скрябіна [40] порівнює 

еволюцію духовних цінностей у слов’янській та еміграційній педагогіці, 

З. С. Карпенко [71] цікавлять питання аксіологічної психології особистості, 

Д. О. Богач [15] спрямовує вектори свого дослідження на аналіз аксіології 

природи у творчості Ф. М. Достоєвського, О. І. Правилова [32] аналізує 

драматургію Ципріана Каміля Норвіда крізь призму аксіологічних шукань, 

Н. С. Гутурова [49] розглядає аксіологію мовних запозичень у контексті 

лінгвістичної екології, Г. А. Черненко [141] вивчає аксіологічні пропозиційні 

структури в українському й російськомовному медійному дискурсі України. 

Ціннісні параметри потрактовуються науковцями як базові, фундаментальні 

характеристики універсуму й людини, але при цьому залишаються 



малопізнаними та варіативними, адже кожна нація, соціум, людина мають 

власну аксіологічну систему. 

У царині лінгвістичних шукань мовознавців цікавлять проблеми 

вираження ціннісних оцінних суджень. Для дослідників важливо визначення 

аксіологічно маркованих концептів, установлення відмінностей між 

ціннісними семантичними наповненнями у різних народів та різних майстрів 

слова. Існує навіть спеціальний підрозділ мовознавства під назвою 

аксіологічна лінгвістика. Його виникнення пов’язане з уявленнями науковців 

про те, що у свідомості індивіда існує такий складник концептуальної 

картини світу, як аксіологічна картина, яка, за твердженням В. І. Карасика, 

«реконструйована як взаємопов’язані оцінні судження, що зіставні з 

юридичними, релігійними, моральними кодексами, загальноприйнятими 

судженнями здорового глузду, типовими фольклорними й відомими 

літературними сюжетами» [69; с. 117]. Учений наголошує, що в межах 

аксіологічної картини світу функціють ціннісні домінанти – найбільш 

важливі для культури чи індивіда смисли [69; с. 118]. Саме вони й формують 

духовне обличчя нації або ж совість індивіда, якщо йдеться про окрему 

особу. В. І. Карасик уважає аксіологічну лінгвістику своєрідним 

відгалуженням лінгвокультурології, яке спрямоване на аналіз важливих для 

культури концептів з метою встановлення всіх ціннісних смислових 

наповнень цих реалій. У дисертації Г. А. Черненко запропоноване таке 

визначення аксіологічної лінгвістики як напряму мовознавства: 

«Аксіологічна лінгвістика – це напрям мовознавства, який, як засвідчує сама 

його назва, виформовано довкола об’єкта – вербалізованих аксіологічних 

структур, передусім – оцінних висловлювань» [141; с. 40]. Дослідниця 

пропонує застосовувати лінгвоконцептологічний підхід до вивчення 

цінностей, вивчати всі можливі джерела формування різних семантичних 

наповнень. 

У спільній статті О. В. Вотінцевої та Ф. Г. Фаткулліної «Аксіологічні  

проблеми сучасної лінгвістики» так визначено важливість аксіологічної 



лінгвістики: «потреба соціально орієнтованої лінгвістики полягає у 

виокремленні закономірностей та особливостей зміни ціннісних смислів 

суспільства» [34; с. 1352], тож науковцями постульовано думку про 

необхідність ще й компаративного аналізу з метою подальшого коригування 

ціннісних орієнтації в суспільстві. У дисертації О. А. Кузіної, присвяченій 

образу України в англомовних засобах масової інформації, об’єктом 

аксіологічної лінгвістики визначено «ціннісні смисли, які домінують у 

соціумі, а предметом – мовні засоби, якими вербалізовано або конструйовано 

ціннісні смисли, а також способи, за допомогою яких адресант 

цілеспрямовано створює й закладає ціннісні смисли в текст» [85; с. 16-17]. 

Отже, під час вивчення мовного вираження цінностей слід визначити, чи 

справді вони становлять важливий пласт у свідомості людей, а потім 

визначити, якими ж лінгвальними засобами послуговуються носії мови для 

вираження цих аксіологічно маркованих концептів. 

У наукових студіях, присвячених вивченню цінностей, функціює 

низка різних термінів, серед яких домінантними є такі: аксіологічний 

потенціал, аксіологічний складник (О. І. Маркова, Л. Я. Терещенко), 

аксіологічний концепт (О. П. Склярова), аксіологема (І. В. Ковальчук, 

О. В. Левко, Ю. М. Нідзельська, О. М. Пейчева), ціннісний концепт 

(Г. А. Черненко). Існують і різні потрактування названих понять. Так, під 

аксіологемами О. О. Кретов розуміє «ті концепти (смисли), які носії мови 

(точніше – лінгвокультури) сприймають як абсолютні цінності й ігнорування 

яких суспільством, яке ця мова обслуговує, засуджується» [83; с. 140]. До 

найважливіших аксіологем учений зараховує такі, як ЧЕСНІСТЬ, 

ЩИРІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ тощо. 

О. П. Склярова розуміє аксіологічний концепт у дусі 

лінгвокогнітивних шукань. Дослідниця посилається на визначення 

О. С. Кубрякової, щоправда, О. П. Склярова вважає, що в складі 

аксіологічного концепту ціннісний компонент буде домінувати над образним 

і поняттєвим шаром [122; с. 254]. Такі ж міркування містить і робота 



О. А. Стасевської [130; с. 126-128]. У науковій розвідці Ю. Л. Форофонтової 

підтримано думку О. О. Кретова про те, що аксіологічними поняттями 

можуть виступати лише ті концепти, які виражають поняття, актуальні для 

всієї людської цивілізації, наприклад, ДОБРО, ЩАСТЯ, ДОЛЯ, МИР тощо. 

При цьому аксіологічні концепти визначено як «ретранслятори національної 

культури, що визначають шкалу цінностей, духовно-моральний стан 

суспільства, світоглядні настанови та моделі поведінки членів етносу» [140; 

с. 141]. 

Г. А. Черненко пропонує таке визначення: «Ціннісним є концепт, 

структура якого містить ціннісний компонент <…> У концептах, які за цим 

визначенням не потрапляють до категорії ціннісних, оцінний компонент 

формується за допомогою контексту тоді, коли суб’єкт відчуває якісь 

потреби» [141; с. 90]. 

         У колективній монографії «Лінгвістика й аксіологія» зазначено, що 

«ґенеза слова “цінність” показує, що в ньому поєднано три значення: 

характеристика властивостей речей (феноменів), які виступають як об’єкт 

ціннісних відносин, психологічні якості людини – суб’єкта цих відносин; 

стосунки між людьми та їхнє спілкування, завдяки якому цінності набувають 

загальної значущості» [120; с. 28]. Ідеться про ціннісні орієнтації особи-

комуніканта, яка продукує мовленнєві акти задля задоволення певних потреб. 

У дусі психолінгвістичних досліджень тлумачить аксіологічність 

О. О. Селіванова, визначаючи її як оцінні й емотивні конотації мовних 

одиниць, що у висловленні представлені «модальністю суб’єктивної оцінки 

(модусом пропозиції як мисленнєвого аналога ситуації, позначеної 

висловленням)» [117; с. 19]. 

          Аналізуючи цінності, варто чітко визначити семантику й зміст термінів 

цінність та оцінка. Про це йдеться в роботі Г. Ріккерта, який зазначає, що 

доволі часто люди плутають два ці поняття, хоча вчений переконаний, що 

«цінності для нас завжди пов’язані з оцінками, але вони саме пов’язані з 

ними, а тому-то їх і не можна ототожнювати зі справжніми реальними 



оцінками» [114; с. 23]. Цінність належить до іншої категорії понять. І навіть 

якби реалію оцінювали всі розумні істоти, то й це «не гарантує ще 

значущості цієї цінності. Цінність може мати особливе значення навіть і за 

відсутності акту оцінки, що виражає те чи те до неї ставлення» [114; с. 23]. 

Учений розмежовує цінність та оцінку, проте говорить, що ці поняття 

можуть бути взаємопов’язаними. Для лінгвістів оцінка та цінність 

перебувають у нерозривному зв’язку, на цьому акцентує увагу зокрема 

В. М. Телія, зазначаючи, що «оцінка – це зв’язок, який установлено між 

ціннісною орієнтацією мовця/слухача та певною реалією, яка може бути 

оцінена як позитивно так і негативно за якимось критерієм відповідно до 

“стандарту” існування речей або станом справ у певній картині світу» [133;  

с. 22-23]. У роботі О. М. Вольф чітко протиставлено лексику з маркером 

оцінності та неоцінні слова. Дослідниця пропонує використовувати 

синтагматичні критерії для розрізнення аксіологічних реалій. Згідно з 

думкою вченої, неоцінна лексика не сполучається з предикатами добре / 

погано, що можна пояснити відсутністю в структурі таких слів семантичної 

валентності з оцінним аспектом [31; с. 62, с. 100]. У зв’язку з цим зазначимо, 

що кожен концепт містить у своєму складі ціннісно-оцінний складник, на 

цьому наголошують М. Ф. Алефіренко [2; 3], Т. П. Вільчинська [30], 

В. І. Карасик [67; 68; 69]. Однак цей ціннісний складник по-різному 

виражений у різних концептах. Наприклад, СТІЛ, ВІКНО, ЛАМПА, 

очевидно, не матимуть яскравої оцінної характеристики, натомість концепти, 

які відображають важливі для людини поняття, на кшталт, ЖИТТЯ, ВІРА, 

ЛЮБОВ, ПРИРОДА, будуть більш ціннісно навантажені. Можна сказати, 

що оцінка «вбудована» в структуру таких утворень. Цікаво, що прихильники 

лінгвокультурологічного підходу спершу кваліфікували як концепти лише ті 

реалії, які вважали сповненими аксіологічного змісту. Когнітивісти, на 

противагу їм, називали концептом будь-які реалії. Розмірковуючи про 

ціннісний смисл різних реалій для індивіда, Г. А. Черненко в дисертації 

наводить приклад з народної казки,  де йдеться  про батька, який мав трьох 



дочок і образився на наймолодшу, бо та сказала, що любить його, як сіль. 

Лише скуштувавши несолону їжу, чоловік зрозумів цінність солі [141; с. 90]. 

Тому буває так, що людина не знає про цінність певної реалії й дізнається 

про її значимість лише з часом. У статті співавторів С. В. Матяж та 

А. О. Березянської зазначено, що «те, що для однієї людини може бути 

цінністю, інша людина може недооцінювати, а то й зовсім не вважати 

цінністю, тобто цінність завжди суб’єктивна» [102; с. 28]. Далі ці вчені 

говорять, що існує поняття малоцінності, коли особа недооцінює певну річ чи 

явище. Тож концепт СІЛЬ у свідомості головного героя казки не мав 

цінності, доки він емпірично не переконався у важливості цього об’єкта, тож 

ціннісний компонент є досить суб’єктивним, на чому наголошує 

В. І. Карасик, стверджуючи, що навіть комп’ютер може по-різному 

оцінюватися носіями мови: для когось це буде просто робочим інструментом, 

хтось убачатиме в ньому лише товар, а хтось вважатиме наявність 

комп’ютера показником соціального статусу [67; с. 24]. Такий суб’єктивізм 

властивий і для різних лінгвоспільнот, адже деякі реалії можуть бути більш 

чи менш важливими для окремих народів. Дуже влучно на цьому наголошує 

В. М. Манакін, посилаючись на узбецького письменника Т. Пулатова: «Сонце 

російською – це зовсім не те, що куйош узбецькою, і тим паче не те, що 

офтоб таджицькою. Адже узбек, що проживає частину року під палючими 

променями, ніколи не вживатиме зменшено-пестливе “сонечко”, так само, як 

і в росіянина немає відчуття того, що сонце може не тільки сприяти 

родючості, але й бути ворожим. Натомість до місяця, цього нічного світила, 

що несе прохолоду й спокій, узбек ставиться зовсім по-іншому. Усе красиве 

та бажане він називає “місяцеподібним”» [99; с. 23]. Сонце для узбека хоча й 

матиме ціннісний потенціал, становитиме цінність як джерело тепла й світла, 

однак матиме ще й негативні смисли, натомість більшою кількістю 

позитивних смислових наповнень в узбецькій культурі матиме Місяць, що 

дарує бажану прохолоду. Як бачимо, хоча лексичне значення слів у різних 

етносів може збігатися, однак ціннісне наповнення загалом – ні. Таким 



чином, ціннісні орієнтації залежать від лінгвокультури, у межах якої 

функціює той чи той концепт. Одним з непрямих показників цінності 

концепту для певного народу може бути наявність великої кількості 

синонімічних одиниць. Так, Ф. Боас зазначає, що в мові ескімосів налічується 

багато слів на позначення снігу, а європейці не мають такої кількості лексем, 

бо географічні, кліматичні умови в європейських країнах зовсім інші, тому й 

відсутня потреба в зайвих словах. Ф. Боас так аргументує цей феномен: 

«Очевидно, що вибір таких простих термінів повинен певною мірою 

залежати від основних інтересів народу» [14; с. 81]. Отже, в основу великої 

кількості номінацій також покладені інтереси народу, очевидно, що реалія, 

яка має таку кількість вербалізаторів, не може не бути аксіологічно 

маркованою. Про важливість значної кількості синонімів для концептів на 

позначення цінностей пише й О. О. Кретов, зазначаючи, що виявлення 

аксіологічно маркованих реалій передбачає верифікацію, що ґрунтується на 

«зважуванні» концептів. Під «зважуванням» дослідник розуміє довжину 

«синонімічного ряду й кількість синонімічних рядів тієї чи іншої довжини» 

[83; с. 140]. У дисертації дотримуємося думки, що концепти на позначення 

цінностей відображають як універсальні знання, так і національні 

аксіологічні маркери, а також суб’єктивне ставлення до цінності. Але в 

загальному розумінні  ДУХОВНІ ЦІННОСТІ – це ментальні, внутрішні 

утворення, що не мають матеріального вияву, стосуються внутрішнього світу 

людини й в українській лінгвокультурі репрезентовані низкою лексем. 

Класифікація цінностей. Наразі не існує єдиної класифікації 

цінностей. Науковці по-різному визначають поняття цінність, тому й 

поділяють цінності за різними критеріями. 

Найпершою класифікацією є поділ цінностей на матеріальні й 

духовні. Цю класифікацію представлено навіть у лексикографічних 

джерелах. Розгляньмо тлумачення поняття «цінність» у Словнику 

української мови в 11-ти томах: «1. Виражена в грошах вартість чого-небудь; 

ціна; 2. Те, що має певну матеріальну або духовну вартість [123; Т. 11, 



с. 237]. Традиційним є поділ на духовні та матеріальні цінності. Поряд з 

визначенням цінності словник пропонує таку дефініцію матеріальних 

цінностей: «Усі предмети (земля, будівлі, речі побуту і т. ін.), що мають 

певну вартість, ціну» [123; Т. 11, с. 237]. Отже, матеріальні цінності 

включають у себе рухоме й нерухоме майно, сировину й матеріали, 

різноманітні вироби, паливо, будівельні матеріали, обладнання, одяг, взуття – 

будь-які речі, що можна придбати, купити, узяти на виплату, в кредит тощо. 

Щодо духовних цінностей, то це питання є більш складним, оскільки 

існує чимало спроб класифікувати духовні цінності людини. У загальному 

розумінні духовні цінності становлять ідеали, оцінки, еталони, нормативи, 

стандарти, що ґрунтуються на усталеному розумінні про добро та зло, 

справедливість та несправедливість. 

Духовні цінності протиставляються цінностям матеріальним, а слово  

духовні вказує на зв’язок цінностей з внутрішнім світом людини. У словнику 

зафіксовано такі значення слова духовність: «1. Зв’язаний із внутрішнім 

психічним життям людини, моральним світом її;  зв’язаний із спільністю 

ідей, поглядів, прагнень; нематеріальний, нетілесний. 2. Стос. до релігії, 

церкви, належний їм; протилежне св ітський;  який готує служителів 

культу; який відає, управляє церковними справами; який є служителем 

релігійного культу; який належить служителям церкви. 3. У значенні 

духовна. Те саме, що духівниця» [123; Т. 2, с. 445]. Можна стверджувати, що 

духовні цінності не мають матеріального вияву, стосуються внутрішнього 

світу людини й в українській лінгвокультурі корелюють з духовним життям. 

У сучасних аксіологічних студіях серед учених немає єдності щодо 

класифікації духовних цінностей, хоча більшість переконані, що вони 

належать до феноменів свідомості людини й знаходять вияв у найбільш 

значущих орієнтирах: нормах, ідеалах, почуттях тощо, які зумовлюють 

розвиток окремого індивіда або етнічної спільноти чи людства загалом. 

Науковці пропонують класифікувати духовні цінності за різними критеріями. 



Класифікація О. Ф. Серебреннікової. О. Ф. Серебреннікова пропонує 

класифікувати цінності з формального погляду на позитивні й негативні; 

відносні й абсолютні; об’єктивні й суб’єктивні. Позитивні й негативні – ті, 

які викликають відповідні враження в душі людини; відносні – можуть 

змінюватися під впливом часу, адже система цінностей, притаманна певному 

суспільству, не є постійною, а зміни, які відбуваються в ній у роботі 

С. В. Коростової названо «аксіологічною динамікою» [76; с. 79], абсолютні – 

універсальні, які завжди були й будуть актуальні для кожної окремої людини 

та суспільства загалом; об’єктивні – які існують у суспільстві, суб’єктивні – 

важливі лише для окремого індивіда. 

За змістом, на думку дослідниці, існують речові, етичні, естетичні, 

логічні цінності. Речові репрезентують матеріальні цінності, а етичні, 

естетичні й логічні належать до духовних. Етичні цінності регламентують 

норми поведінки, естетичні пов’язані з усвідомленням краси, логічні – це 

цінності науки, навчання, пізнання. 

За способом існування цінності поділяють на духовні, матеріальні, 

духовно-матеріальні [120; с. 29]. Відповідно, до матеріальних належать речі, 

що сприймаються за допомогою органів чуття; духовними є ті, що 

позначають абстрактні значущі для людини поняття; духовно-матеріальні – 

такі, які мають речове вираження, але при цьому апелюють до внутрішнього 

світу людини. 

Окрім цього, у роботі О. Ф. Серебреннікової виокремлено п’ять сфер 

існування цінностей. Це сфера Істини, де встановлено, чи відповідає реалія 

дійсності, тобто функціює бінарна опозиція правда / брехня; сфера 

Прекрасного, де цінності протиставляються за критеріями краса / 

потворність; сфера Етики, у межах якої виявляється усвідомлення добре / 

погано, при чому цей критерій залежить від норм моралі, установлених у 

певній спільноті, або ж від внутрішніх настанов особи, її особистого 

розуміння, що є добро, а що – зло; сфера Задоволення, яка регламентує 

ціннісні відносини на рівні приємно / огидно й відповідає за стосунки з 



іншими людьми, контактування з різними речами, явищами тощо; сфера 

Практична користь – галузь, яка стосується визначення прагматичної якості 

речей, явищ, спілкування тощо; за критеріями корисно / некорисно / марно 

[120; с. 29]. 

Класифікація Ш. Шварца. Свою класифікацію духовних цінностей 

запропонував і Ш. Шварц, розподіливши цінності на дві великі групи за 

принципом належності: індивідуальні й колективістські. Усього науковець 

виокремлює десять базових цінностей. До індивідуальних він зараховує такі: 

1) влада, престиж; 2) досягнення (особистий успіх); 3) гедонізм (власна 

насолода, задоволення); 4) враження; 5) саморозвиток. Другу групу 

репрезентують такі цінності: 1) універсалізм (усвідомлення значущості всіх 

людей, відповідальність за природу, екологічний стан тощо); 

2) доброзичливість (покращення добробуту інших людей); 3) традиція 

(повага до інших звичаїв, релігій тощо); 4) конформність (уникання тих 

ситуацій, які могли б засмутити інших); 5) безпека (гармонія, стабільність 

взаємин між людьми) [139; с. 113-114]. Науковець проголошує важливість 

духовних цінностей як для окремої особистості, так і для суспільства 

загалом. 

Класифікація О. І. Вишневського. Більш стисла класифікація 

представлена в праці О. І. Вишневського. Вчений пропонує класифікувати 

цінності за сферою поширення. Він поділяє духовні цінності на абсолютні 

(вічні), які можна вважати універсальними в усьому світі; на національні 

(притаманні окремому етносу), громадянські, сімейні та особисті  [28; с. 45]. 

Розгляньмо кожен з видів цінностей більш детально. До абсолютних, 

або вічних, належать ті норми, що є загальноприйнятими, усталеними в 

усьому світі, а їхнє порушення у всіх народів визнається як злочин, що 

заслуговує якщо не на найвище покарання, то, принаймні, на загальний осуд. 

До універсальних цінностей варто зараховувати право на життя, любов, сюди 

ж належить категорія добра, краси тощо. Про це пише Ю. Є. Кобіна, 

підкреслюючи, що «загальнолюдські цінності, до яких належить і сама 



людина, її життя та щастя, здебільшого є вічними, їхня актуальність 

визначається соціальною більшістю й необхідністю» [73; с. 50]. Отже, 

абсолютні цінності можна вважати загальнолюдськими. 

Національні цінності – це ті параметри, що є важливими для кожної 

окремо взятої нації. До цієї групи належать етнічні концепти, тобто ті реалії, 

які є марковані для конкретного народу. Наприклад, для українців такими 

концептами є КАЛИНА, ТРИЗУБ, КОЗАК, УКРАЇНА, ВИШИВАНКА тощо; 

для росіянина концептами, що репрезентують національні цінності, будуть 

БЕРЕЗА, ВЕДМІДЬ, РОСІЯ тощо; японські національні цінності знайдуть 

відображення в концептах ХОККУ, КІМОНО, ТЯДО тощо. 

Сімейні цінності – це принципи, на яких будується родина. Сюди 

належать концепти КОХАННЯ, ДІТИ, ЧОЛОВІК, ДРУЖИНА, БАТЬКО, 

МАТИ, СЕСТРА, ДІМ, ДОБРОБУТ, ВІРНІСТЬ та багато інших реалій, так 

чи інакше пов’язаних із родинним життям. 

Особисті цінності можна вважати індивідуальними, адже кожна 

людина має свій набір настанов і принципів, який залежить від виховання, 

психотипу, середовища, де особа зростала тощо. Про це пишуть С. В. Матяж 

та А. О. Березянська: «З юних років людина в основному долучається до 

різних цінностей, усвідомлює для себе їх сутність і сенс. Далі, у процесі 

навчання, усебічного розвитку, накопичення життєвого досвіду особистість 

виробляє здатність самостійно вибирати системоутворювальну цінність, 

тобто ту, яка в цей момент сприймається нею як найбільш значуща і 

одночасно задає певну ієрархію цінностей» [102; с. 29]. 

Класифікація М. Й. Боришевського. У роботі М. Й. Боришевського 

система духовних цінностей поділяється на кілька підсистем за змістом 

діяльності, серед яких науковець виокремлює моральні, громадянські, 

світоглядні, екологічні, естетичні, інтелектуальні, валеологічні цінності [18; 

с. 24-25]. До валеологічних науковець пропонує зараховувати ті цінності, які 

стосуються життя та здоров’я людини; інтелектуальні пов’язані з розумовою 

діяльністю; естетичні стосуються творчих здобутків; екологічні 



передбачають дбайливе ставлення до навколишнього середовища; 

світоглядні охоплюють релігійні переконання особи; громадянські 

перегукуються з національними, а моральні – з універсальними й 

особистими. 

Класифікація Ю. Г. Вешнинського. Цікаву класифікацію 

запропонував Ю. Г. Вешнинський, розподіливши цінності на тринадцять 

типів: 1) державно-політичні, військові, правові (сюди можна віднести 

концепти СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЗАКОН, СИЛА, БЕЗПЕКА); 2) історико-

культурні (КОЗАЧЧИНА, ГАЙДАМАКИ, КАЛИНА, КУТЯ тощо); 

3) науково-когнітивні (ЗНАННЯ, РОЗУМ, НАВЧАННЯ); 4) природні, 

натуральні (ПРИРОДА, ВОДА, ПОВІТРЯ, ЗДОРОВ’Я); 5) релігійно-

конфесійні (ВІРА, ХРАМ, ІКОНА, ЦЕРКВА); 6) персональні (цінності, які 

реалізуються в концептах, важливих для кожної окремої людини); 

7) соціально-стратифікаційні (реалізуються за допомогою опозицій 

«буржуазне / народне», «аристократичне / народне» або «інтелектуальне / 

хамське»); 8) комунітарні (спілкування в певному колективі); 9) художньо-

естетичні; 10) економічні (БАГАТСТВО, ГРОШІ, ГОСПОДАРСТВО); 

11) цінності урбаністичних локальних громад («ДУША ХАРКОВА», «ДУХ 

КРИМУ»); 12) етичні цінності; 13) етнічні цінності (МОВА, КУЛЬТУРА, 

ЗВИЧАЇ тощо) [25; с. 227]. 

Варто зазначити, що всі типології й поділ цінностей є досить 

умовними, а кожну класифікацію можна доповнити чи скоротити, 

об’єднавши в одну групу певну сферу цінностей. Спираючись на наведені 

вище класифікації, пропонуємо виокремлювати концептополе ДУХОВНІ 

ЦІННОСТІ, у межах якого функціюють такі сфери: універсальні цінності 

(концепти ДОБРО, ЖИТТЯ, КРАСА, ЛЮБОВ, ЛЮДИНА, СІМ’Я); 

національні цінності (цю сферу представляють концепти, так чи так пов’язані 

з Україною: УКРАЇНА, КОЗАК, ТОПОЛЯ, КАЛИНА, ТРИЗУБ, МОВА); 

релігійно-конфесійні цінності (концепти ВІРА, БОГ, ХРАМ, ІКОНА); 

моральні цінності (концепти ПРАВДА, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДРУЖБА); 



природні цінності (концепти ЕКОЛОГІЯ, ПРИРОДА); естетичні цінності 

(концепти МИСТЕЦТВО, ТВОРЧІСТЬ); науково-когнітивні цінності 

(концепти РОЗУМ, ЗНАННЯ, НАУКА); валеологічні цінності (концепт 

ЗДОРОВ’Я). 

Мовне вираження духовних цінностей. У мові художніх творів 

концепти, що репрезентують духовні цінності, постають у результаті 

складного процесу ментального, емоційно-оцінного засвоєння мовною 

особистістю реалій навколишнього світу. Розглядаючи особливості 

вербалізації ціннісного ставлення, І. В. Шаліна вказує, що в мові існують 

деякі основні способи вираження аксіологічної маркованості: «Частіше за все 

вона наявна в твердженнях з модальністю необхідності або бажаності. Слова 

повинен, потрібно, необхідно, хочу, дозволено, заборонено, рекомендовано 

тощо дозволяють сконструювати висловлювання, яке задає нормативну 

систему координат, правила поведінки, що ними керуються учасники 

діалогу, а також виявити те, що є для них цінністю й антицінністю. Модальне 

фокусування задається ціннісними орієнтаціями особистості й культурними 

конвенціями суспільства» [142; с. 123]. Дослідниця переконана, якщо в тексті 

мовець висловлює якісь бажання й прагнення, то для нього така реалія, 

безперечно, є цінністю. До того ж, на думку І. В. Шаліної, «аксіологічні 

настанови можуть бути виявлені на базі конструкцій, що містять сенсорні, 

утилітарні, психологічні, естетичні й інші типи оцінок; висловлювань-

комісивів (обіцянок), директивів (прохань, порад, попереджень, вимог, 

заборон, дозволів), декларативів (осуду, схвалення), що мають оцінний 

потенціал; емотивної лексики, особливо такої, що виражає осуд чи 

схвалення» [142; с. 125]. Така думка ґрунтується на твердженні, що 

прохання, осуд, схвалення зазвичай стосуються важливих, а значить цінних, 

для особи реалій, тож дієслова прохаю, засуджую, вимагаю, попереджаю 

тощо можуть бути виразниками людських цінностей. У дослідженнях із 

психолінгвістики вказано, що саме в прагненні чи бажанні здобути той чи 



інший об’єкт й полягає суть поняття цінність [120; с. 28], адже цінною для 

суб’єкта може бути лише визначна для особи чи групи осіб реалія. 

Говорячи про мовну реалізацію аксіологічно маркованих одиниць, 

М. В. Брацка зазначає, що цінності, використані майстрами слова «зазвичай 

не переказуються за допомогою окремо сформульованих тверджень, що 

становлять складник художньої структури (хоч у польській літературі ХІХ 

ст. можна знайти приклади безпосередньо висловлених аксіологічних 

переконань), а втілюються через використання різноманітних властивостей 

мови з її можливостями передачі відповідних конотацій і побудови 

висловлювань так, аби позиція суб’єкта мовлення, хоч і не вербалізована, 

була цілком зрозумілою» [19; c. 73]. Як бачимо, аксіологічна система 

особистості вербалізована зазвичай опосередковано, за допомогою різних 

засобів мовної виразності: епітетів, метафор, метонімій та інших тропів і 

стилістичних фігур. Тож під час дослідження лінгвального вираження 

духовних цінностей у художньому тексті доречно звертатися до 

лінгвопоетичного та лінгвостилістичного аналізу. 

У словниках також може міститися інформація про оцінну 

маркованість. Зазвичай вона позначається примітками пестливе, зневажливе, 

іронічне. 

Конкретно-предметні аксіологічні концепти вербалізовано завдяки 

лексемам, що «слугують задоволенню й викликають у неї позитивні чи 

негативні емоції або інтелектуальні реакції: хліб, одяг, піч, хвороба, аварія та 

ін.» [141; с. 98], а також за допомогою прикметників, прислівників, 

абстрактних іменників, «що мають переважно сигніфікатне значення, 

поєднане з конотативним (розумний – розумно – розум, добрий – добре – 

доброта) [141; с. 98]. 

Різноманітні стилістичні фігури мають великий потенціал, за 

допомогою асоціацій вони посилюють емоційний вплив, поглиблюють образ. 

Резюмуючи, можна сказати, що цінності розуміємо як певні ідеали чи 

орієнтири, які існують у суспільстві та якими керується людина в процесі 



життєдіяльності. Ці маркери також регламентують ставлення особи до різних 

об’єктів дійсності. Цінності формуються впродовж розвитку цивілізації й 

залежать від багатьох чинників та можуть зазнавати змін з часом. Вивчаючи 

ціннісні орієнтації, важливо враховувати екстралінгвальні фактори, оскільки 

тільки так можна буде правильно інтерпретувати все висловлювання. Тобто 

для аналізу мисленнєвих утворень на позначення концептів духовних 

цінностей слід враховувати як національно-культурну специфіку, так й 

індивідуальні особливості людини. 

З поняттям цінність тісно пов’язані оцінні судження, у результаті 

чого людина кваліфікує реалії на позитивні та негативні. Виражено ці 

ціннісно-оцінні судження мовними одиницями різних рівнів, тож під час 

аналізу художніх текстів необхідно звертати увагу на всі мовні засоби, що 

мають асоціативний та емоційний потенціал. 

У роботі О. Ю. Качмар визначено такі мовні маркери цінностей, що 

виражаються концептами, як «1) наявність мовного знака-ідентифікатора 

концепту. Як правило, це лексична одиниця, що має абстрактне значення. 

Однак концепт може позначатися лексичною одиницею з конкретним 

значенням, а також сполученням слів, зокрема, фразеологізмом чи текстом; 

2) розгалужена система субкатегоріальних ознак та засобів їх номінації; 

3) регулярна сполучуваність субкатегоріальних ознак з оцінними семемами у 

значенні лексичних і фразеологічних одиниць. Категорія оцінки є одним з 

основних способів відбиття системи цінностей у лексичній семантиці, адже 

соціальні норми, що розуміються як суспільно визнані правила поведінки, 

формуються на базі ціннісних орієнтирів і виступають фактором 

ідентифікації для його представників; 4) постійна актуалізація в дискурсі 

через використання ключових і тематичних слів, метафор, імплікацій, алюзій, 

аргументативних стратегій»  [72; с. 57]. 

Духовні цінності є важливим компонентом будь-якої картини світу, 

особливо, якщо йдеться про мову художніх творів, адже саме там 



якнайповніше виявляються характерні риси авторського світобачення та його 

аксіологічна система. 

         Говорячи про методику дослідження концептополя ДУХОВНІ 

ЦІННОСТІ в поетичному ідіостилі, пропонуємо використовувати такий 

алгоритм: 1) з’ясувати, які концепти входять до складу концептополя 

конкретного майстра слова шляхом виявлення частотності використання 

ключових слів на позначення концептів; 2) визначення ядра (поняттєвого 

складника) кожного з концептів; 3) окреслення приядрової зони (культурного 

складника); 4) виокремлення периферії (індивідуально-авторських смислів); 

5) лінгвопоетичний аналіз художньо-семантичних наповнень кожного зі 

структурних елементів задля визначення ціннісної інформації. Уважаємо, що 

інформація про цінність наявна на різних структурних рівнях концепту як 

сферичної структури, тобто в ядрових, приядрових і периферійних 

смислових наповненнях. Якщо письменник регулярно відтворює концепт у 

своїй творчості, здебільшого послуговується позитивними художньо-

смисловими наповненнями, то можна стверджувати, що така реалія 

становить цінність для майстра слова. Отже, підтвердженням позитивності 

кожного конкретного концепту слугує, по-перше, його вагомість для автора, 

регулярна відтворюваність зі значною кількістю смислів, а по-друге, ті 

конотації, що закладено в кожен з цих смислів. 

 

1.4. Особливості індивідуального стилю В. С. Бойка 

1.4.1. Теорія ідіостилю в сучасній лінгвістиці 

У сучасній лінгвістиці великого значення набуває дослідження 

індивідуального стилю письменника. Інтеграційний підхід до вивчення 

мовних явищ передбачає опис усіх порухів внутрішнього світу людини: її 

мислення, свідомості, що здобувають реалізацію за допомогою різних 

лінгвальних засобів. Також визначення специфічних рис творчого методу, 

авторського світобачення ідіостилю відіграє важливу роль для розуміння тих 

художньо-естетичних процесів, які відбуваються в українській літературі 



загалом. Саме тому проблема дослідження особливостей творчої лабораторії, 

індивідуального мовного стилю окремих митців набуває дедалі більшої 

значущості. Про це свідчить значна кількість наукових праць, присвячених 

вивченню того чи того мовного явища в ідіостилях майстрів слова. Традиції 

української лінгвопоетичної школи були започатковані ще в працях 

Д. О. Овсянико-Куликовського [17], О. О. Потебні [112; 30; 31], І. Я. Франка 

[51], Л. А. Булаховського [20], пізніше міркування цих науковців здобули 

обґрунтування в працях С. Я. Єрмоленко [54], К. Ю. Голобородька [42], 

В. С. Калашника, Л. А. Лисиченко [88; 89; 90], Н. М. Сологуб [42], 

Г. М. Сюти [46], Л. О. Пустовіт [34] та багатьох інших. 

Науковці присвятили низку праць різним аспектам вивчення 

індивідуальної манери письма. Зокрема, поетичну картину світу аналізували 

в дисертаціях сучасні дослідники, серед яких: І. М. Дишлюк [49], яка 

присвятила роботу концепту ПРИРОДА в ідіостилі Л. В. Костенко; 

О. А. Мисик [13], що зацікавилася етнічною основою тропеїстики 

І. М. Калинця; Т. В. Скиба [38] звернула увагу на особливості поетичного 

ідіостилю раннього М. Т. Рильського; А. О. Пікалова [25], яка розглядала 

концепт ЛЮДИНА в поезії М. П. Стельмаха; А. Я. Савощенко [35] вектори 

свого дослідження спрямувала на фольклористичну основу прози 

М. В. Матіос. 

Аналіз мовних особливостей творів конкретного автора неможливий 

без поняття ідіостилю, оскільки воно є ключовим у розумінні манери письма 

майстра слова. Вивчення індивідуального стилю письменника можна 

вважати одним з пріоритетних завдань, адже це дає змогу визначити не 

тільки характерні риси того чи того твору, виявити особливості художньої 

манери письма окремого автора, а й окреслити загальні тенденції розвитку 

літературного процесу, оцінити внесок письменника в розбудову мистецтва 

слова. 

У науковій сфері поряд з поняттям індивідуальний стиль (ідіостиль) 

функціють терміни стиль автора, авторський стиль, ідіолект. Ці поняття 



активно використовуються в лінгвістиці. Обговорюються питання 

взаємозв’язку, розмежування, кореляції. При цьому деякі науковці схильні 

розмежовувати поняття індивідуальний стиль та ідіолект, інші ж, навпаки, 

уважають усі наведені вище терміни синонімами. Погоджуємося з думкою  

В. П. Григор’єва, який стверджує, що в лінгвістичному значенні будь-який 

ідіостиль як факт сучасної літератури є в той же час й ідіолектом. Також у 

роботі В. П. Григор’єва ідіостиль, або ідіолект, визначено як «систему 

мовних засобів індивідуума, яка формується на основі засвоєння ним мови й 

розвивається в процесі його життєдіяльності» [45; с. 4]. Розгортає таке 

розуміння й Л. І. Мацько, зазначаючи, що індивідуальний стиль  (ідіостиль, 

індивідуальний функційний стиль, – це «така системність виразових засобів 

мови окремого письменника, діяча культури чи іншого індивіда, яка вирізняє, 

виділяє його мову серед інших мовців» [103; с. 164]. На цю систему 

лінгвальних знаків, згідно з гіпотезою Л. А. Лисиченко, істотним чином 

впливає психотип людини, її внутрішній світ, тобто відбувається взаємодія 

мови й мислення. Говорячи про особливості індивідуального стилю, 

Л. А. Лисиченко зазначає, що «індивідуальна МКС зумовлена як суспільними 

факторами – суспільний статус, освіта, ерудиція, рід діяльності тощо, так й 

індивідуальними фізичними (конституція, вік, стать) та психічними 

особливостями (психічний тип, темперамент, наявність – відсутність нахилу 

до художньо-естетичної діяльності та ін.)» [88; с. 107]. Так, дослідниця 

прирівнює поняття ідіостилю та індивідуальної мовної картини світу, 

говорячи, що в художній картині світу знаходять своє відображення як 

загальнолюдські, національні чинники, так й індивідуально-авторські 

інтенції. При цьому інтерпретація певних образів залежить не тільки  від 

авторського світобачення, але й від реципієнта, що особливо є важливим для 

поетичних текстів [88; с. 171]. Отже, індивідуальний стиль – це унікальна, 

властива тільки конкретній людині манера викладати власні думки. 

    На думку В. В. Жайворонка, людина під час роботи над художнім або 

публіцистичним текстом використовує мовні одиниці з певним семантико-



стилістичним ефектом, завдяки чому вдається досягти певної експресивності 

висловлювання. Тільки за таких умов «авторське висловлення вражає своєю 

точністю та образністю. Якщо вдається таке щасливе поєднання (а воно під 

силу лише видатним художникам слова), тоді можна говорити про 

індивідуальний стиль мовлення (ідіолект)» [56; с. 28]. Така візія передбачає 

аналіз художнього тексту не просто як феномена мовленнєвої діяльності, а 

вимагає тлумачення змісту як духовно-естетичного витвору, що містить 

оригінальні художні засоби, є втіленням важкої ментальної роботи, збагачує 

словниковий склад мови й скарбницю літератури загалом. 

Деякі науковці пропонують розмежовувати ідіостиль та ідіолект. 

Ідіолектом називають мовну практику «окремого носія мови; сукупність 

формальних і стилістичних ознак, що вирізняють індивідуальну мову» [52;  

с. 67], а ідіостилем – «індивідуальний стиль, у якому виразні, марковані 

засоби мови утворюють певну систему» [52; с. 67]. Л. О. Ставицька зазначає: 

«Ідіолект – це сукупність індивідуальних особливостей, що характеризують 

мовлення окремого індивіда, а ідіостиль – індивідуальний стиль, сукупність 

основних стильових особливостей, які характеризують твори того чи того 

автора в певний період або всю його творчість» [129; с. 11]. Ідіолект входить 

до ідіостилю письменника й постає поняттям вужчим. Л. О. Ставицька також 

вважає, що під час дослідження ідіолекту слід зважати на екстралінгвальні 

чинники, такі як соціальні прихильності, хронологічні параметри, вікові 

особливості тощо. У «Лінгвістичній енциклопедії» О. О. Селіванова взагалі 

не використовує термін ідіостиль. Натомість подає визначення ідіолекту: 

«Ідіолект (від гр. idios – свій, особливий і діалект) – індивідуальний різновид 

мови, представлений сукупністю різних ознак мовлення окремого носія мови 

(індивіда). Ідіолект містить ознаки норми й узусу відповідної мови, 

демонструє екземплярний рівень лінгвальної діяльності. У письмовому 

мовленні ідіолект виявляє риси ідіостилю» [117; с. 191].  

У роботі дотримуємося поглядів тих науковців, що вважають ідіолект 

та ідіостиль тотожними поняттями, оскільки під ідіостилем розуміємо, за 



визначенням К. Ю. Голобородька, що ідіостильовий концепт становить 

одиницю мовомислення, що містить у собі соціокультурне світосприйняття, 

художньо-естетичні цінності й вербально реалізується  в творчій системі 

митця [42; 51]. Невіддільними від поняття ідіостилю є також поняття мовної 

картини світу, концептуальної картини світу й мовної особистості. Як 

зазначає О. О. Селіванова, термін картина світу «вперше застосовується 

фізиком В. Герцем на межі ХІХ і ХХ ст. як сукупність внутрішніх образів 

зовнішніх об’єктів, які служать для виведення логічних суджень щодо 

поведінки цих об’єктів» [117; с. 441]. Згодом цей термін почав активно 

існувати в різних галузях науки, а також у мовознавстві.  Виокремилися три 

основні підходи до вивчення проблеми світу: філософський, психологічний і 

лінгвістичний. У межах останнього й виникло поняття мовна картина світу 

(МКС). На цю досить влучну метафору можна натрапити в наукових студіях 

В. фон Гумбольдта [47; 48], Л. Вайсгербера [4], Л. Вітгенштейна [27], 

Б. Уорфа [49]. У вітчизняному мовознавстві предтечею до розробки 

концепції картини світу вважають засновника Харківської лінгвістичної 

школи О. О. Потебню. 

Поступово це словосполучення втратило метафоричний статус і 

набуло термінологічного значення. У східнослов’янському мовознавстві 

активно розробляли теорію МКС К. Ю. Голобородько, О. І. Голубовська, 

В. С. Калашник, Ю. М. Караулов, Л. А. Лисиченко, О. О. Маленко, 

М. П. Мацьків, А. К. Мойсієнко, Л. О. Пустовіт, Н. М. Сологуб, Г. М. Сюта 

та інші науковці. У «Лінгвістичній енциклопедії» О. О. Селіванової 

запропоновано таке визначення мовної картини світу: «Мовна картина світу 

– представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних 

орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, 

категоріях, явищах мовлення, що є семіотичним результатом концептуальної 

репрезентації дійсності» [117; с. 441]. В. В. Красних визначає мовну картину 

світу як «сукупність знань про світ, що відтворені в лексиці, фразеології, 

граматиці» [81; с. 18]. 



У монографії Л. А. Лисиченко «Лексико-семантичний вимір мовної 

картини світу» виокремлено три рівні в структурі мовної картини світу: 

«ментальний (домовний), логічний (концептуальний – рівень понять і 

узагальнень) і власне лінгвальний» [89; с. 20]. Домовний рівень, на думку 

вченої, є підґрунтям для логічного й лінгвального. Тут «містяться ті численні 

уявлення, зв’язки, враження, що в разі потреби у фіксації їх у свідомості 

індивіда шляхом абстрагування й узагальнення утворюють поняття, що 

стають основою для концептуальної й лінгвальної КС і фіксуються в 

лексичному значенні» [88; с. 21]. Концептуальний рівень передбачає 

узагальнення явищ предметного світу, а також тут «відбувається складний 

процес формування абстрактних понять, що не сприймаються безпосередньо, 

а тільки через їх транспортування за допомогою мови» [88; с. 24]. 

При цьому дослідники відзначають, що на формування мовної 

картини світу впливають різні чинники. Так, І. О. Голубовська вважає, що 

МКС виникає засобу репрезентації знання про світ» [44; с. 29]. 

У сучасній лінгвістиці поряд з терміном картина світу почали 

використовувати синонімічний варіант модель світу. Також виникли більш 

конкретні назви мовної картини світу. Науковці говорять про художню 

картину світу (якщо йдеться про мову художніх творів), поетичну картину 

світу (якщо предметом розгляду стає мова поезії), релігійну мовну картину 

світу (якщо мова йде про дослідження особливостей релігійного стилю) 

тощо. Однак, як підкреслює К. Ю. Голобородько, «кожна з цих картин є 

частковою, бо пов’язана з обмеженнями, що містяться в самій назві» [42; 

с. 63]. 

З поширенням теорії існування концептів почали говорити про 

концептуальну картину світу (ККС) закономірно виникло питання: як же 

корелюють між собою мовна картина світу та концептуальна картина світу. 

Науковці дотримуються думки, що концептуальна картина світу є ширшою 

за мовну й складається з концептів.  



Говорячи про особливості мовної картини світу, Л. А. Лисиченко 

проводить чітке розмежування між МКС і концептуальної картиною світу 

(ККС), проте зазначає, що ці дві реалії «перебувають у діалектичному 

зв’язку: мовна картина світу не тільки в матеріальній формі закріплює 

наслідки пізнавальної діяльності, що відбиваються в ККС, але й своїми 

засобами систематизує для нашої свідомості елементи й відношення в 

останній» [88; с. 36]. 

Ще однією проблемою є розмежування загальної, національної мовної 

картини світу й індивідуальної. Якщо мовна картина світу притаманна всій 

нації, то індивідуальна мовна картина світу, на переконання 

К. Ю. Голобородька, «характеризується специфічними особливостями, що 

визначають менталітет нації загалом і світогляд мовця зокрема» [42; с. 81], 

«світ ніби перетворюється мовною особистістю в індивідуальну картину 

світу, до якої входять не лише відображені об’єкти, а й ставлення мовця до 

цих об’єктів» [42]. Тож у художньому світі письменника відбито всю 

складність мовної картини світу в проєкції на суб’єктивні інтенції майстра 

слова. Що стосується поняття мовна особистість, то О. О. Селіванова 

потрактовує його як іманентну ознаку особистості «як носія мови й 

комуніканта, що характеризує її мовну й комунікативну компетенцію та 

реалізацію їх у процесах продукування, сприйняття, розуміння й 

інтерпретації вербальних повідомлень, текстів, а також при комунікативній 

взаємодії» [117; с. 445]. Мовна особистість постає носієм мовної картини 

світу, і досліджувати мовну особистість слід «шляхом багатоступеневого 

структурного аналізу всього, що створено носієм мови у  його дискурсивній 

практиці із застосуванням методу реконструкції, який ґрунтується на 

відтворенні в мовних актах системи уявлень про дійсність, при цьому від 

власне мовної дійсності відбувається перехід до авторської ментальності та 

свідомості» [42; с. 86]. Індивідуально-авторську візію в художньому тексті 

виражено за допомогою вербалізованих концептів. При цьому необхідно 

враховувати й вибір концептів та їхнє художньо-семантичне наповнення, 



оскільки саме вони є найяскравішими маркерами світоглядно-естетичних 

пріоритетів письменника. 

В українській літературі кінця ХХ століття для майстрів слова такі 

пріоритети стали різними, адже художній процес цього періоду умовно 

поділений на два спрямування: на ниві художнього слова в цей час 

працювали як прихильники традиційної манери письма, так і письменники-

новатори, що тяжіють до постмодернізму. До плеяди яскравих письменників 

належить творча постать відомого українського майстра художнього слова 

Віктора Степановича Бойка. 

          1.4.2. Стилістика художнього мовлення В. С. Бойка 

В. С. Бойко увійшов в українську літературу в другій половині 

ХХ століття. Незважаючи на те, що за фахом В. С. Бойко є математиком (він 

закінчив Харківський державний університет, а потім навчався в 

Харківському державному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди), 

«на Слобожанщині та й у всій Україні його знають як громадського діяча, 

діяча культури – поета, перекладача, наставника молодих літераторів, – так 

охарактеризовано письменника в одній зі статей. – Коло діяльності митця 

вражає: робота в Українському фонді культури, сприяння створенню 

Харківського літературного музею, спорудженню Меморіала жертв фашизму 

в Дробицькому яру, пам’ятників Г. С. Сковороді й Г. Ф. Квітці-

Основ’яненку, установленню меморіальних дошок» [50; с. 164-165]. Майстер 

слова є членом Національної спілки письменників України, його перу 

належать десятки книг поезій, переклади з різних мов, прозові твори. 

Творчість цього харківського письменника є конструктивним 

реалізмом. Він не цурається політичної сатири, у творах наявні майданно-

мітингові зразки майже плакатного штибу, що відображено в назвах віршів: 

«Довго кричали: “Слава!”…»; «Єрусалим і Соловки…»; «А вітри московські, 

невеселі…»; «А коли не можна гніватись…»; «Бетонних кобзарів районного 

масштабу…»; «Було тут тихо, як у вусі…»; «Бур’яни європейські…»; «В 

бору карельськім змок од крові мох…»; «Відлига нарешті у рідному місті…»; 



«Вітчизну приватизували…» тощо. Окрім цього, творчий доробок 

В. С. Бойка має також елементи «тихої лірики», яка, за визначенням 

А. В. Третяченко, зосереджує «свою увагу на душевному стані людини, на 

переживаннях, на пошуках “витоків”, “коріння”, традицій <…> Поетів “тихої 

лірики” об’єднує спільна тематика й проблематика їх літературного доробку. 

Традиційними для творчості митців є мотиви любові до батьківщини, рідного 

краю, філософське осмислення життя, інтимна лірика, пейзажні твори» [135; 

с. 506]. Саме ж поняття «тиха поезія», «тиха лірика» досі є неоднозначним 

серед науковців і викликає певні дискусії. Витоки цього явища слід шукати 

ще у творчості Г. С. Сковороди, неокласиків, митців доби «розстріляного 

відродження», у роботах П. М. Гірника [41], В. О. Підпалого [23], 

Є. П. Плужника [26], В. Є. Свідзінського [36], Л. М. Талалая [47] та багатьох 

інших. Поезія цих майстрів слова відзначається медитативністю, елегійністю, 

глибоким психологізмом. Як наголошує І. В. Ковальчук, «це не гучна 

патріотична риторика, не ефектні декларації чи банальні заклики, за 

зовнішньою простотою рядків прихований глибокий поетичний зміст, 

намагання осмислити буття з точки зору історичної закономірності та 

перспективи. Історія-сьогодення постають не абстрактними категоріями, а 

елементами світогляду автора, своєрідною “стежечкою в завтра”» [74]. 

Лірика В. С. Бойка наспівна, інтонаційна. Тут не вживається розмовна 

лексика, вигукові та запитальні модуляційні конструкції. Митець прагне 

гармонізувати, естетизувати навколишню дійсність, навіть описуючи речі 

побутово-прозаїчні, минущо-буденні, «його громадська, мистецька діяльність 

не покликана доводити жодних тез на кшталт “Краса врятує світ”, “Поезія – 

це завжди неповторність, / Якийсь безсмертний дотик до душі” тощо. Це 

просто один із варіантів людського життя, при якому на перший план 

виведені поняття душевної сили, доброти, оберненості до людей, співчуття, 

чесної та безкомпромісної поезії» [50; с. 169]. Це лірика самозосереджена, 

без трибунних інтонації; внутрішня сила поетичного слова В. С. Бойка 

виявляється не в підвищенні голосу й в епатажності чи естрадності, а в 



емоційній наснаженості. Про цю особливість говорить у статті 

І. В. Ковальчук: «Глибинні, тихі й гучні, ніжні або пристрасні вірші увібрали 

в себе чимало з особистих переживань автора. Але найголовніше те, що 

попри інтимні ноти, в них знайшли своє відображення типові ситуації, 

загальнолюдські особливості, поняття долі як непростої життєвої дороги 

кожного з нас» [74]. 

Про творчість В. С. Бойка писали переважно літературознавці та 

критики, серед яких варто згадати імена М. Ф. Гетьманця [40], Т. О. Земляної 

[64], І. В. Ковальчук [74], С. О. Мінакова [12], В. Рудя [115]. Дослідники 

вказують, що творча манера митця позначена яскравими індивідуальними 

рисами. Наприклад, І. В. Ковальчук описує художню манеру письма  

В. С. Бойка так: «Це – автор з виокремлено своїм, напрочуд живомовним, 

художньо виграненим поетичним словником. Естетика слова ненав’язлива, 

без невиправданих вкраплень чужорідних слів, напрочуд проста і зрозуміла 

кожному. Та за відсутністю яскравих технічних експериментів, за цією 

зовнішньою простотою прихований глибокий зміст, який буквально з 

перших рядків заворожує читача і веде за собою вибраною автором 

поетичною стежкою» [74]. 

     Науковці звертають увагу на назви художніх збірок поета, зазначаючи, що 

всі вони місткі й «демонструють домінанти, провідні характеристики 

художнього світу митця» [134; с. 164]. Так, збірка з красномовною назвою 

«Пролог» є дебютною. У назвах інших збірок концептуалізовано поняття 

ЖИТТЯ як вічної духовної цінності. Зокрема, збірка з назвою «Яв» акцентує 

увагу на тому, що межа між реальним і нереальним досить тонка й умовна, яв 

– це наша реальність, фактично, ідеться про життя; збірка «Битий шлях» – 

філософські роздуми над сенсом існування людини, адже битий шлях – це 

фразеологізм, що означає випробуваний спосіб життя; збірка «Зазимки» 

також має філософський контекст і стосується розмірковувань щодо 

настання осені життя тощо. Назву збірки «Земні турботи», як наголошує в 

критичній статті В. Рудь, переконливо пояснюють вірші з неї: «хліб для 



народу й безпека країни, шкільні проблеми й охорона природи – ось що 

хвилює поета» [115; с. 119], тобто митець описує звичайні життєві клопоти, 

однак, замість прикметника життєві використовує контекстуальний 

синонім земні. Можна з упевненістю стверджувати, що концепт ЖИТТЯ є 

надзвичайно важливим у світогляді В. С. Бойка, оскільки його винесено не 

тільки  у назви збірок, але й відображено в художніх творах майстра пера. 

До лейтмотивів творчості, на переконання літературознавиці 

А. О. Тимченко, належать «мотиви часу, пам’яті, душевної чистоти, 

творчості, усього українського як справжнього й рідного» [50; c. 164]. Тож 

можна стверджувати, що національні духовні цінності, виражені концептами 

УКРАЇНА, МОВА, ПІСНЯ також знаходять своє вираження в поетичній 

картині світу митця. 

Значну кількість поезій В. С. Бойка присвячено воєнній темі, що, 

очевидно, зумовлено післявоєнною дійсністю, у якій проминуло дитинство 

поета: «Дочки повіддавані далеко, / а над хлопцями чужа земля, / з сорок 

третього / ждемо із Веклою, / тільки ні… / Не пишуть звідтіля…» 

[Обличчям до багаття, с. 10]. У наведеному мікроконтексті йдеться про 

жінок, які чекають на своїх коханих, що пішли на війну, але вернутися їм не 

судилося. Про гіркоту втрати свідчать синтагматичні зв’язки лексеми земля з 

епітетом чужа. 

Не могли лишити осторонь В. С. Бойка й події на Сході України. 

2016-го року побачила світ нова збірка поета під назвою «На белебні». У цій 

книзі найбільш болючим є останній розділ «Чуєш, брате мій?», у якому 

автор апелює до мотивів майдану, страждань України за часів незалежності, 

як наголошує І. В. Ковальчук, «автору тяжко болить те, що відбувається 

навкруги: ота брехня, яка “сіється… в кожнісінькому слові” попри те, що 

“соловецьким законам часи минули”. І в кожному слові – той самий 

глибинний імператив відповідальності поезії перед народом» [74]. 

Інтимна тематика є універсальною для поезії. Як наголошує все та ж 

І. В. Ковальчук, «любов, як і самопізнання, за Віктором Бойком, надважлива 



для повноцінного існування творця у мистецтві. Навіть не треба шукати 

відповідний код, який зазвичай допомагає адекватно зрозуміти увесь 

еротичний контекст, покладений на інтертекстуальну основу. Немає 

подвійних значень, двоплановості, гри слів. Все напрочуд зрозуміло і тому 

глибоко чіпляє читача» [74]. 

Окремим мовним явищам у ліриці поета присвячені роботи 

М. В. Голтвеницької, В. О. Переяслова та О. В. Ткач [43]. Автори вивчають 

синтаксичну організацію речень майстра слова, виокремлюють домінантні 

одиниці. Науковці зазначають, що вживання речень різного типу 

«уможливлює створення виразного авторського малюнку. Розглядувані 

синтаксичні утворення виявляють властивості адгерентних експресивних 

засобів, що підтверджують випадки вживання парцельованих і незавершених 

конструкцій, а також засвідчують значний потенціал як художньо-

виражальний засіб при розкритті різних філософських питань, які митець 

порушує у своїх творах» [43; с. 111]. 

Однією з особливостей індивідуального поетичного мовлення 

В. С. Бойка, яка одразу привертає увагу, є повтор. Повтором у 

лінгвостилістиці називають повторення звуків, морфем, лексем, 

синтаксичних конструкцій в умовах близького ряду [93; с. 540]. В 

українському мовознавстві існує безліч стилістичних фігур, які ґрунтуються 

на повторах: алітерація, асонанс, паронімічна атракція, анафора, епіфора, 

хіазм, еліпсис, ампліфікація, градація тощо. Усі їх використовують 

письменники з певною стилістичною метою – увиразнити, підкреслити якусь 

важливу для автора особливість. Повтори зазвичай надають тексту більшої 

емоційної наснаженості, експресивності, постають своєрідним маркером 

світовідчуття письменника. 

Епімоною називають кількаразове повторення певних одиниць 

мовлення. У В. С. Бойка епімона повинна заманіфестувати відповідну 

проблему: «З гармат наробим дзвонів – не біда! / Аби співали чисто, не 

фальшиво, / аби хліб-сіль та ще свята вода, / з гармат наробим дзвонів – не 



біда! / І будем, будем, будем, братця, живі» [Битий шлях, с. 65]. Тут поет 

закликає людство закінчити всі війни й перетворити гармати на дзвони й 

жити далі мирно. У рядках «От би вишити синії очі. / Хоч сумні, хоч веселі, / 

Отакі б, як у сина були, / Вишивала рушник – / І нестерпно ввижалось 

щоночі, / Що вони ожили, ожили, ожили!» [Дебют, с. 6] епімона передає 

найзаповітнішу мрію матері про те, щоб її син знову мав змогу бачити. Цей 

стилістичний прийом у В. С. Бойка здебільшого імплікує тривалу, розтягнену 

в часі дію: «Битий шлях… / Та хіба він когось обмине!.. / Але доти іще хоч 

що-небудь та значить, / доки з мандрів чекають живого мене, / доки шляхом 

хтось скаче, хтось, скаче, хтось скаче…» [Битий шлях, с. 3]. 

Одними з найбільш поширених фігур, які ґрунтуються на лексичних 

повторах, є анафора та епіфора. Частотними є ці засоби художньої виразності 

й у поетичних пошуках В. С. Бойка: «А я колискову згадаю. / А я колискову 

люблю» [Яв, с. 13], «Чорна хмара на день напливала, / хоч із неї ні снігу, ні 

зливи. <…> Прихисти мене від нелюбові. / Чорна хмара на день напливала» 

[На белебні, с. 163], «Непоспіхом. / Трьом сестрам. / Трьом молодшим» 

[Обличчям до багаття, с. 3] , «І повені хвилі йому під ногами. / І повені хвилі 

згасають в мені» [Битий шлях, с. 48].  Використання цього стилістичного 

прийому дає змогу письменнику наголосити на важливих для нього 

переживаннях. 

Інколи завдяки використанню повторів (анафор та епіфор) автору 

вдається домогтися того, що деякі з його творів нагадують за формою 

романси: «Не жалій мене. Не жалій. / Не цілуй учорашній вечір. / Білий сніг 

припада ріллі. / А мені припадає втеча. // Не малій – це ти – не малій. / Нам 

зустрітись ще й завтра треба. / Відболять холоди ріллі. / Сірі гуси пасу. І 

небо» [Битий шлях, с. 44]. У таких творах анафора слугує своєрідним 

орнаментом, допомагає автору витримати певну мелодику. Цікаво, що деякі з 

поезій В. С. Бойка були покладені на музику. Зазначимо, що 2015 року у 

Львівській філармонії відбувся святковий концерт до 200-річчя з дня 



народження Т. Г. Шевченка, де пролунали пісні на слова харківського митця 

[74].  

Ще одним з різновидів повторів у творчому доробку В. С. Бойка є 

просаподосис – повний або модифікований повтор того самого слова чи тих 

самих слів, речень, строфи на початку й у кінці твору [28; с. 14]. Читаймо в 

автора: «Мов чорний метелик летить на вогонь, / старий органіст у 

потертому фраку <…> Й старий органіст по минулому літу, / мов чорний 

метелик, летить на вогонь» [Битий шлях, с. 48]. Метафоричне перенесення 

за схожістю покладено в основу зіставлення фраку органіста та метелика. 

Проте, поки метелик може літати, зовсім неважливо, наскільки є зношеними 

його крила, однак, якщо метелик обгорить, то його більше не існуватиме. 

Анклаза – це стилістична фігура, яка передбачає кількаразове 

повторення одного й того самого слова чи словосполучення з метою 

підвищення експресивності висловлювання чи драматизації думки [121]. Цей 

тип повторів також наявний у мовостилі В. С. Бойка: «там, де всі із 

учорашнього у завтра, / хто – в кінець, а більш транзитом, / більш 

транзитом» [Битий шлях, с. 51], «Він борсався і падав руба, / та хлоп’ятки 

всії округи / благали, щоб летів, летів» [Обличчям до багаття, с. 7], «От 

тільки очі, очі, очі – / без всякої там ворожби» [Обличчям до багаття, с. 13], 

«Тільки світиться дим / чи туман, чи туман, чи туман…» [Назовсім, с. 4]. 

      Ампліфікацією називають «стилістичний прийом у художній літературі 

для підсилення характеристики, доповнення й збагачення думки за 

допомогою нагромадження однорідних мовних засобів – синонімів, епітетів, 

порівнянь, антонімічних протиставлень тощо» [93; с. 32]. Ампліфікація в 

ліриці майстра слова покликана ще більше увиразнити твір: «Живе у світі 

наше двоголосся, / уразливе, довірливе, відверте» [Обличчям до багаття, 

с. 45], «За світлом стежать русокосі і кучеряві, й молоді» [Зазимки, с. 25], 

«уперше бути богом, / чортом, паном» [Обличчям до багаття, с. 33]. Інколи 

В. С. Бойко використовує градацію: «Мабуть, не встигну / усі й за життя 

упізнати, / скільки їх стрінеться – / ближніх, сусідніх і дальніх!» [Обличчям 



до багаття, с. 44], «сміються з тебе корінні / чи мешканці, чи постояльці, / 

а чи квартиронаймачі, / що в тебе час піском крізь пальці, / ні вдень не 

спиниш, ні вночі…» [На белебні, с. 74], «Я на Дикому полі вмираю від болю / у 

пісках, на майданах, у хаті своїй» [Битий шлях, с. 69]. 

Отже, однією з характерних рис індивідуального стилю майстра слова 

є використання різного роду повторів. 

В одній з робіт Л. А. Лисиченко йдеться про зв’язок мови й психіки, 

характерні риси, відображені в мовотворчості письменника, залежно від його 

психотипу. Так, дослідниця наголошує, що «світ поета-інтроверта 

контрастний, тому в його поезії значне місце посідають виражені антонімами 

прийоми контрасту, антитези, оксиморона, <…> що зумовлене такими 

психічними властивостями, як сильна ригідність сприймання, високий Д % за 

Роршахом, висока наполегливість, швидке створення умовних зв’язків тощо» 

[89; с. 53]. Ще однією ознакою мовотворчості В. С. Бойка, як зазначає 

В. Рудь, є використання антитез. Зокрема,  критик відзначає, що в поезіях 

митця «помітні опозиційні мотиви, їх контрастне зіставлення. Центральною 

антитезою віршів поета вважаємо “реальне (земне, звичайне, буденне) – 

фантастичне (чарівне, чудесне, казкове)”. Прикметні також антитези 

“доросле – дитяче”,  “проза – поезія”,  “місто – село” і  “локальне – 

космічне”» [115; с. 119]. Читаймо в автора: «В казки спішать тікати диваки. 

/ А там звичайні чарівні діла. / А я люблю – в котрих земні турботи, / де не 

від танців п’яні, від роботи. / В моїх казках земні, земні діла» [Земні 

турботи, с. 14]. У наведених рядках наявне не тільки протиставлення чарівні 

діла – земні діла, але й оксиморон звичайні чарівні діла. Використовуючи ці 

засоби мовної виразності, письменник наголошує, що прості справи, щоденні 

турботи є важливішими за якісь примарні видіння та мрії. Ідея твору – уміти 

цінувати те, що маєш, а не гнатися за нездійсненним. Читаймо далі: 

«Грудневий день. / Здається, двадцять п’ятий. / Стоїш, неначе зрубана 

сосна, / що вже для буднів одійшла вона, / та не вдалася кроною для 

свята…» [Зазимки, с. 40]. Автор знову протиставляє будні й свята. Лірична 



героїня готується до святкування Нового року, однак якісь душевні муки не 

дають їй повністю відчути себе щасливою. Трапляється антитеза й у 

пейзажних замальовках. Ось як, наприклад, В. С. Бойко описує настання 

ранку: «А стежку місячну відносить / і слід од сонця по воді» [Зазимки, 

с. 25]. У статті І. В. Ковальчук такий прийом названо поетичною дихотомією 

землі й неба, яка «помножена на дихотомію людської особистості – земне-

духовне» [74]. 

Інколи трапляється поєднання анафори й антитези, що покликане 

посилити парадоксальність поетичних рядків: «Поміж вокзальних / не свій і 

зайвий. / А поміж зайвих / не свій, вокзальний» [Суголосся, с. 20]. Автор 

обігрує відому сентенцію про те, що людина може відчувати себе чужою 

серед своїх і чужою серед чужих. Тут викликає інтерес й епітет вокзальний, 

оскільки широковідомим є факт, що вокзал – це символ прощання, тож таке 

розуміння ще більше поглиблює відчуття відчуженості, самотності. 

До ознак індивідуального стилю В. С. Бойка можна віднести й 

глибоку метафоричність – автор дивиться на світ ніби такими ж очима, як і 

всі, однак у якусь невловиму мить майстру слова вдається так змінити свій 

ракурс бачення, звернути увагу на якусь незначну деталь – і виникає 

метафора. Ось як поетично описує митець настання осені: «Зелена булава / 

осіннього каштана / зривається із віт / і падає на брук» [Обличчям до 

багаття, с. 33]. Звичайний каштан у шкаралупі автор метафорично порівнює з 

булавою. Епітет зелена вказує на те, що осінь ще не забрала всі права, однак 

падіння булави символізує завершення літа. Швидкоплинність життя 

передано за допомогою імпліцитного образу вогню, вираженого дієслівною 

метафорою в рядках: «Життя догорить, як полинно-базарна морока. / Та 

жалко, що мед на губах, наче вечір оцей, догоря» [Зазимки, с. 42]. Ліричний 

герой шкодує, що вечір завершується. У цьому мікроконтексті є ще 

прихована антитеза життя – мить. Вона виявляється в порівнянні життя з 

морокою, до того ж, цей образ доповнює епітет полинно-базарна, що містить 

у своїй семантичній структурі негативну оцінку, яка виявляється за 



допомогою імпліцитного образу гіркоти (полин гіркий), епітет базарна 

характеризує метушливість, а в словнику міститься ще значення вульгарний, 

грубий [123; Т. 1, с. 88]. Натомість вечір порівняно з медом, що актуалізує 

смаковий образ солодощів. Маємо антитезу мед – полин, що ґрунтується на 

смакових відчуттях: солодкий – гіркий. Таким чином, вибудовується 

протиставлення життя – мить, полин – мед. 

Отже, В. С. Бойко постає досить самобутнім поетом з виразними 

рисами індивідуального стилю. Його можна вважати письменником 

філософічним, адже навіть назви для своїх збірок він добирає досить 

символічні. Серед мовних особливостей індивідуальної манери письма варто 

назвати використання різного роду повторів (анафори, епіфори, ампліфікації, 

анклази тощо), спрямованих на підвищення експресивності висловлювання, 

увиразнення основних ідей твору; застосування глибоких метафоричних 

образів; використання антитези, оксиморонів, що уможливлює віднесення 

автора до поетів інтровертивного психотипу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

         У лінгвістиці кінця ХХ – початку ХХІ століття відбулася зміна 

дослідницької парадигми – антропоцентричний підхід фактично витіснив 

текстоорієнтований, сучасний мовний континуум розглядає майже всі 

процеси крізь призму людини, відповідно, значення соціальних і 

психологічних чинників суттєво зростає. Виникли нові напрями дослідження, 

які передбачали залучення ідей позамовної дійсності, урахування таких 

естралінгвальних чинників, як вік, психотип, гендерні особливості, місце 

проживання тощо під час аналізу мовних особливостей особи. Серед цих 

напрямів домінантними варто вважати когнітивну лінгвістику, 

лінгвокультурологію, етнолінгвістику, однак усе більшої популярності 

набуває лінгвоконцептологічний підхід, у межах якого сконцентровано кращі 

ідеї всіх вищезазначених відгалужень. У царині лінгвоконцептологічних 

досліджень українські науковці, зокрема, І. Голубовська, К. Голобородько, 

В. Жайворонок, А. Загнітко, В. Кононенко, Т. Космеда, Ж. Краснобаєва-

Чорна, Л. Лисиченко, Т. Радзієвська, О. Селіванова, В. Ужченко та інші 

аналізували мовні явища комплексно. Основною одиницею вважають 

концепт, який постає складним лінгвоментальним утворенням, що містить як 

універсальні, загальні відомості про певну реалію чи об’єкт, так і культурну 

інформацію, зумовлену особливостями національного світобачення; та 

суб’єктивні, індивідуальні потрактування. По-різному вчені визначають і 

будову концептів, зазначаючи, що останні можуть мати польову, шарову чи 

сферичну структуру. У дисертації спираємося на думку К. Голобородька, що 

концепт має сферичну будову, у межах якої виокремлюємо ядро, приядрову 

зону, периферію. Кожна з частин складається з художньо-семантичних 

наповнень – сукупності лінгвоментальних смислів, які закладає в розуміння 

концепту творча особистість. 

      Неоднозначною є й класифікація концептів, адже науковці пропонують 

різні критерії для цього та використовують різні підходи до типологізації. У 

межах цієї роботи послуговуємося терміном ідіостильовий концепт, оскільки 



об’єктом дослідження є мовотворчість відомого українського письменника 

В. С. Бойка. Цей митець увійшов у літературний процес в останніх 

десятиліттях ХХ століття та заявив про себе як про митця глибокого 

філософського мовомислення. У його поезіях відсутні ідеологічні заклики й 

надмірний пафос. Віктор Бойко багато чого недоговорює – це означає, що 

перевагу він віддає символу, місткій метафорі, орієнтованій на асоціативно-

образне мислення. Червоною ниткою крізь усю творчість письменника 

проходять мотиви пам’яті, самотності, швидкоплинності життя. Серед 

домінантних рис індивідуального стилю майстра слова необхідно назвати 

такі: використання значної кількості повторів (анафор, епіфор, ампліфікацій 

тощо), надскладна метафоричність, наявність великої кількості антитез та 

оксиморонів, що свідчить про тяжіння поета до митців інтровертивного типу. 

У творах В.С. Бойка лейтмотивом слід вважати актуалізацію духовних 

цінностей. Цінностями є ті основні настанови, які впливають на діяльність 

людини, регламентують її ставлення до певних явищ та об’єктів. На 

формування ціннісних орієнтирів впливають різні чинники: особливості 

виховання, традиції, що панують у суспільстві, належність до певної релігії 

тощо, тож під час аналізу концептів на позначення духовних цінностей 

необхідно зважати на національно-культурну специфіку та індивідуальні 

особливості. Наразі існує доволі розгалужена класифікація духовних 

цінностей, проте базовими, тобто такими, на яких тримається вся людська 

цивілізація, варто вважати: вічні (життя, любов, сім’я, істина), релігійні (Бог, 

душа, віра), національні (патріотизм, рідна країна, мова, культура). Оскільки 

в роботі йдеться про вивчення лінгвального втілення такого багатогранного 

поняття, як духовні цінності, вважаємо за доцільне зупинитися саме на 

вічних, релігійних і національних цінностях, оскільки саме вони становлять 

каркас духовності особистості людини. Для Віктора Бойка основними 

духовними цінностями, які проходять червоною ниткою крізь його життя й 

творчість є безперечно ЖИТТЯ, як таке, ЛЮБОВ, як вічне почуття, СІМ’Я, 

як реалізація двох попередніх ціннісних постулатів і сенс існування людини 



у світі. Також виокремлюємо з художньої палітри віршів поета християнські 

духовні цінності, осторонь яких В.С. Бойко не може залишатися. Отже, БОГ, 

як абсолют духовного існування індивіда. ВІРА стає тією настановою і 

цінністю, без якої людині важко буде в житті, бо особистості потрібно у щось 

або в когось вірити. ДУША являє собою сукупність енергії й морально-

етичних чеснот, які й визначають ті самі пріоритети, що стають головними в 

існуванні людини. А також національні духовні цінності, які визначають 

соціальне буття індивіда. УКРАЇНА є фундаментальною цінністю для В. С. 

Бойка, бо це його рідна земля, тут поет народився, прожив життя й проблеми 

майбутнього рідної держави не оминули поета, стали одними з 

найголовніших у творчості й житті. МОВА також стає цінністю, адже іноді 

українці забувають, що в них є така красива й мелодійна українська мова, яка 

є надбанням нації. Відповідно й українська ПІСНЯ входить до ціннісних 

орієнтирів В.С. Бойка. У пісні відображаються усі традиції та звичаї народу й 

особистості. Саме ці міркування, а також власне авторські інтенції, передані 

в художніх текстах і стали підґрунтям для виокремлення відповідних 

концептів у творчості поета. 
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РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ДУХОВНИХ  

                    ЦІННОСТЕЙ У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ В. С. БОЙКА 

 

2.1. Вербалізація концепту ЖИТТЯ як базової духовної цінності в 

ідіостилі В. С. Бойка 

Вічні духовні цінності є універсальними, тобто такими, що в усі часи й 

у всіх народів мали велике значення. До таких цінностей належать життя, 

любов, дружба, краса, істина, родина тощо. Саме на цих цінностях і 

ґрунтується вся творчість В. С. Бойка. Найбільш важливими для поета 

постають такі реалії, як любов, життя та родина. Довкола цих цінностей 

обертаються всі інші. 

До найвищих духовних цінностей, безперечно, належить сама людина 

та її життя. Цінність людського життя здавна становила один з найбільш 

важливих принципів існування. Приклади щодо цього можна відшукати в 

міфах, літературі, філософії багатьох етносів. Людська цивілізація не зможе 

продовжити своє існування, якщо не буде усвідомлювати цінність життя. 

Важливість цінності життя підкреслено в художніх творах, наукових 

розвідках. 

В аспекті мовознавчих шукань концепт ЖИТТЯ став предметом 

наукового зацікавлення Ж. В. Краснобаєвої-Чорної [10], яка присвятила 

проблемі мовного вираження аналізованої реалії свою монографію. Зокрема, 

дослідниця розглядає формування ядра та периферії концепту, аналізує 

результати асоціативного експерименту, вибудовує парадигматичні та 

синтагматичні ряди реакцій на стимул життя. 

Присвятив цілий розділ монографії аналізу концепту ЖИТТЯ й 

К. Ю. Голобородько. За словами науковця, «тема життя посідає одне з 

центральних місць серед вічних цінностей Буття і Всесвіту. Ця категорія 

осмислюється світоглядно-релігійними системами, мистецькими способами 

осягнення світу. <…> Феноменальна категорія ЖИТТЯ є обов’язковим 

елементом концептосфери української лінгвокультури, що відповідним 



чином відбивається і в мовній картині світу. <…> Сучасні лінгвістичні 

дослідження акцентують увагу на тому, що найбільш широко й різноманітно 

представлені в мовленні середня й кінцева фази життєвого процесу, які 

варіюються в залежності від спрямованості дій, активності та бажань 

суб’єкта. Так зусилля мовців спрямовані здебільшого на продовження 

чийогось життя, пов’язані зі свідомим впливом на своє або інше життя, що 

спричиняє зміни в ньому» [42; c. 270-271]. 

Варто відзначити також наукові студії О. М. Грущак [6], де визначено 

метафоричні особливості концепту ЖИТТЯ в англійській афористиці; 

І. Г. Саєвич [31], чия стаття стосується антропоцентричного виміру концепту 

ЖИТТЯ; І. В. Яремчук [38], яка досліджує функціювання концепту ЖИТТЯ 

у творах іранської поетеси Форух Фаррохзад. 

         О. М. Грущак виокремлює кілька основних моделей метафоризації 

концепту, серед яких основними є антропоморфні, артефактні, фізичні, 

абстрактно-філософські, емоційно-психологічні, соціальні, натуроморфні, 

медичні [6; с. 62]. 

Ядро концепту, або його актуальний шар, визначаємо за словниковими 

дефініціями. Для цього звернімося до лексикографічних джерел. В 11-ти 

томному словнику української мови  ЖИТТЯ визначено такими дефініціями: 

1. Існування всього живого; протилежне смерть . 2. Стан живого 

організму в стадії розвитку, зросту. 3. Період існування кого-небудь; вік. // 

Все пережите, зроблене людиною за час її існування; біографія. 4. Спосіб 

існування кого-небудь. 5. Жива істота. 6. перен. Про щось дороге, необхідне, 

важливе. 7. Прояв фізичних і духовних сил живих істот. 8. Пожвавлення, рух, 

посилення діяльності живих істот. 9. Сукупність явищ, що характеризують 

існування, визначають розвиток чого-небудь. 10. Те, що реально існує; 

дійсність [123; Т. 2, с. 535]. Отже, ядровими слід вважати десять базових 

смислових компонентів: життя – існування, життя – розвиток, життя 

– вік, життя – біографія, життя – істота, життя – спосіб існування, 

життя – важливість, життя – фізичні та духовні сили, життя – 



посилення діяльності, життя – сукупність явищ, життя – дійсність. 

Такі художньо-семантичні наповнення як життя – існування (у межах 

цього смислу яскраво увиразнено опозицію життя – смерть). 

Приядрову зону формують художньо-семантичні наповнення життя 

– здоров’я, життя – вода, життя – вогонь, а до периферії відносимо 

смисли життя – радість, життя – природа, життя – воскресіння, 

життя – національна ідея, життя – війна, життя – реінкарнація, 

життя – час, життя – мить, життя – пам’ять, життя – самотність, 

життя – любов, життя – музика. Узагальнюючи словникові дефініції, 

Є. М. Руднєв зазначає, що основними для концепту ЖИТТЯ в мовній картині 

світу постають такі семи, як стан, час, образ, майно, побут, існування. При 

цьому дослідник простежує опозиційність цих елементів, «“стан” можна 

трактувати як просторову характеристику; “час” обмежує тривалість 

існування організму; “образ” відображає шкалу етичних і моральних 

цінностей індивіда; “майно” фіксує ідею його соціального статусу. 

Підсумком, який підкреслює зовсім різні смисли та їхню взаємодію, є семи 

“побут” та “існування”. Вони вінчають семантичну структуру лексеми, 

концептуально створюючи численні вектори розвитку й прирощення смислів 

у наступні епохи. Паралельний їхній розвиток, судячи з усього, збагатив і 

збагачує знання про життя» [30; с. 102-103]. Тож компоненти ядрової зони 

взаємодіють між собою, виводячи категорії на більш високий щабель, 

висуваючи їх на рівень онтологічних філософських ідей, які здобувають 

реалізацію в ціннісній картині світу. 

Цікаво, що одна з літер глаголиці називалася живіте, власне, як і 

кирилична літера. У роботі М. М. Маковського підкреслено, що назви літер 

алфавіту первинно наділялися певним сакральним змістом і відображали 

таємницю людської духовності [19; с. 75], тож сенс життя закладено було на 

рівні слова. 

У мові творів В. С. Бойка життя має кілька важливих рівнів. Їх можна 

поділити на певні структурні щаблі, як, наприклад, запропоновано в роботі  



К. Ю. Голобородька, де йдеться про такі смислові шари концепту ЖИТТЯ, 

як особисте, соціокультурне та життя природних реалій [42; с. 276]. 

Тепер перейдемо до характеристики компонентів концепту. 

Розпочнемо з ядрових компонентів. 

Життя – існування. Зазвичай мотиви існування передано дієсловом 

жити. При цьому частотними є мікроконтексти, у яких автор указує на місце 

проживання, називаючи конкретний  населений пункт або ж указуючи 

загалом на нашу планету: «Усе на світі витерпить / не в казці, наяву… / 

Живе моя Макітерка, / і з нею я живу» [Земні турботи, с. 13], «Я жив, 

пригадую, в Москві: / відрядження – не відпочинок» [Зазимки, с. 31], «І на 

землі лишився жити, / І все неначебто як слід» [Дебют, с. 12], « І він не хоче 

зватися ясиром, / і жити прагнуть не на чужині / старий, стара та 

батько й мати з сином, / дочка мала або на виданні…» [Планида, с. 7]. 

Значно рідше натрапляємо на темпоральні характеристики, отже, 

виформовується смисл життя – вік: «А зліва в грудях іще бринить, не тане 

/ чи кроків перестук, чи слів тонке шиття. / Це просто день скінчивсь. 

Його назвуть останнім. / Яка мені різниця – чи літа, чи життя!» 

[Планида, с. 136], «І я живу – біжу по днях, / немов по шпалах… / Вслід? 

Назустріч?» [Планида, с. 54], «Йти до мрії, кажуть, треба, / бо інакше – 

нащо жити!.. / Півжиття я йшов до тебе / не Чумацьким Шляхом, 

битим» [Битий шлях, с. 59]. Життя здебільшого за таких умов актуалізує 

традиційну символіку й зіставляється зі шляхом, дорогою. Імпліцитне 

зіставлення з потягом, що вербалізоване за допомогою порівняльної 

сполучникової конструкції, покликане передати швидкоплинність людського 

існування, а в останньому з наведених мікроконтекстів привертає увагу 

протиставлення Чумацького Шляху шляху битому. Цим митець підкреслює, 

що шлях до мрії буває важким і тернистим. 

Під час реалізації художньо-семантичного наповнення життя – 

спосіб існування автор доволі часто послуговується експресією антонімічних 

смислів – жити – помирати: «Хтось живе в висотному, / хтось помре у 



цокольнім» [Суголосся, с. 35], «Сказати все. А що сказати, власне? / В 

одному слові, повному ущерть: / прийдешнє, і минуле, і сучасне. / В одному 

слові і життя і смерть» [Петрові батоги, с. 85], «Ми звикаємо жити, 

вмирати не вміємо. / Вчитись ніколи, мить – і кінчаються версти» [Петрові 

батоги, с. 133], «Пасує стати мертвим більш, / аніж живим!» [На белебні, 

с. 54], «Щоб тебе хазяйка вчила, / як хотіти в світі жити, / а була вона 

відверта / й традиційно не стара – / сум чужий межи плечима / вперте 

небажання вмерти» [Петрові батоги, с. 70]. При цьому ідея смерті може 

бути виражена імпліцитно, оскільки ця тема зазвичай є табуйованою у 

свідомості людини. Отже, митець послуговується іншими лексемами, що 

доносять ідею загибелі, однак не називає смерть прямо, вибудовуючи 

своєрідну евфімізацію: «А ви звідкіль, з реанімації? / І вам відома 

інформація, / Що ваша матінка жива?» [Зазимки, с. 28], «Мої знайомі – пси 

сторожові – / свій хліб насущний заробляють горлом, / відсутність хазяїв 

не стала мором, / усе-таки лишилися живі» [Зазимки, с. 21], «А як там пес, 

живий?» [Суголосся, с. 98], «Там віконниці плачуть, / за покійними наче. / 

Ми живі ще одначе – / не до поминок, значить» [Планида, с. 28]. Такі 

антонімічні смисли, як підкреслює І. Г. Саєвич, «наділені високим 

функційним потенціалом у всіх типах дискурсу, адже зумовлені 

діалектичним зв’язком концептів ЖИТТЯ / СМЕРТЬ, що сягає бінарної 

архетипної моделі світу» [31; с. 68-69]. 

Одним з важливих аспектів життя як існування постає суспільне життя. 

Виформовується художньо-семантичне наповнення життя – важливість: 

Тут наявні такі ознаки, як клопоти: «Та як прожити без турботи / у 

кам’яній оцій юрбі» [Зазимки, с. 5], «А нам, живим, жива морока / (І ми, 

наївні та прості!)» [Петрові батоги, с. 42]; життя з іншими людьми: «Я 

говорив собі “Авжеж… / Читай! Напевно, знадобиться. / Та вчись живі 

читати лиця, / допоки серед них живеш”» [Обличчям до  багаття, с. 19], «А 

парадне, трибунне життя, / в площах, звітах, “потрібних статтях”» 



[Зазимки, с. 33]; життя за командою: «Я розучився по команді жити, / 

ходити не куди-небудь, а… в ногу» [Зазимки, с. 66]. 

Сімейне життя реалізоване в ілюстрації: «Всього три дні живе сім’я, / 

де “я” не сім, а тільки двоє, / і так бентежаться обоє, / щоб він був “мій”, 

вона – “моя”» [Планида, с. 116]. Звідси виформовується смисл життя – 

дійсність. Адже сімейне життя це буденність і величезна робота. 

Життя – сукупність явищ. На відміну від попереднього осмислення, 

художньо-семантичне наповнення життя – сукупність явищ передає 

існування неживих об’єктів. У В. С. Бойка такі інтенції передані за 

допомогою дієслівних персоніфікацій: «Живуть конверти у книжковій 

шафі. / Конверти пожовтілі. Ще й без марок…» [Обличчям до багаття, 

с. 18], «до вечірньої казки, де та не жила – / доживала, екранові здавшись 

на милість» [Зазимки, с. 46], «А в світі аналогій і симетрій / Живуть твої 

канікули й семестри, / як ті зелені яблука жили»  [Обличчям до багаття, 

с. 38]. 

Життя – істота. В окремих випадках життя персоніфікується, що дає 

змогу говорити про наповнення життя – істота, життя – спосіб 

існування.. У статті О. М. Грущак зазначено, що антропоморфна 

метафорична модель «належить до найбільш давніх моделей аналогійного 

уподібнення. Вона є результатом проеціювання людиною самої себе, власних 

проявлянь, властивостей на навколишній світ. Метафора такого типу 

утворюється за рахунок порівняння предметів і явищ навколишньої дійсності 

з людською подобою, її якостями, діями, психологічними станами» [6; с. 63]. 

Така модель, зазначає О. М. Грущак, є типовою при вербалізації концепту 

ЖИТТЯ. 

У мові творів В. С. Бойка «оживлення» відбувається за допомогою 

епітета, що характеризує здатність життя бачити: «Гойдають голоси життя 

незряче» [Яв, с. 64], а також корелює з предикатами фізичної дії: «Нас ганяє 

життя, ніби коней, по колу» [Петрові батоги, с. 89]. При цьому 

актуалізуються негативні конотації, адже прикметник незряче характеризує 



життя як таке, якому байдуже до людських проблем, а дієслово ганяє містить 

семантику, як, власне, і порівняння людей з конями. 

Також художньо-семантичне наповнення життя – істота набуває 

вербальної форми завдяки прикметникам: «І квилить негода над полями… / 

Голосом чудним живих гука» [Суголосся, с. 36], «живій поскаржитись 

душі» [Суголосся, с. 82]. 

        Життя – посилення діяльності, життя – важливість. Цей художній 

смисл теж належить до ядрової зони, хоча в індивідуальному стилі 

В. С. Бойка представлений поодинокими мікроконтекстами. Зокрема, ідеться 

про рядки, у яких автор персоніфікує образ роботи: «О люди добрі із мого 

села, / ні, ні, не принци і ворожбити, / робота вічна в вас живе й жила, / її 

роботи й не переробити» [Земні турботи, с. 11]. 

Життя – фізичні та духовні сили. У відповідних рядках мова йде про 

дитинство поета, про безтурботність існування, про розвиток духовного 

стану малечі й фізичних здібностей, зокрема, уміння плавати: «В дитинстві 

музики хотілось - / антена поміж двох тополь, / директор з кристалічним 

тілом / був магом для дитячих доль... / Це мало значити – співали, а ще 

точніше, що жили, / і моря із дев'ятим валом / нас не лякав жорстокий 

глиб...» [Забіліли сніги, с. 92]. 

Життя – біографія. У рядках своїх поезій майстер слова згадує 

дитинство, наголошує на тому, що вже має певний досвід у житті й дбає про 

моральні чесноти, перед очима минає життя у спогадах. Поет ніби пише 

власну біографію: «З нас сміялись, хто досвід / мав і дбав про мораль... / 

Значить, в осуді й досі / хоч живи, хоч вмирай. / Доживати – не жити, / 

існувати іще, / жалкувати з-під свити / за щасливим дощем...» [Забіліли 

сніги, с. 168]. 

Життя – розвиток. Ще одне художньо-семантичне наповнення 

привертає увагу. Поет у рядках твору говорить про те, що життя може бути 

різним, воно подібно до пісні, а якою ця пісня буде, яким буде розвиток 

життєвого шляху, залежить виключно від самої людини: «Яке життя – 



така і пісня - / і не весела, й не сумна... / А зрозуміють лиш опісля - / була 

правдивою вона.» [Забіліли сніги, с. 250]. 

Щодо культурного шару, то звернемося до етимології. Слово жити 

походить від праслов’янського ẑiti, що споріднене з литовським gyti – 

загоюватися, видужувати, латиським dzit – загоюватися, видужувати, 

давньоірландським biad – їжа, албанським nge – сила [34; Т. 2, с. 199-200], 

[34; Т. 2, с. 57]. Тож до приядрової зони зараховуємо художньо-семантичні 

наповнення життя – здоров’я, життя – вода, життя – вогонь. 

Життя – здоров’я. Незважаючи на те, що художньо-семантичне 

наповнення життя – здоров’я належить до приядрової частини, В. С. Бойко 

не часто надає концепту такого потрактування. Здебільшого воно 

репрезентоване за допомогою стандартного кліше бути живим та здоровим: 

«були б усі здорові та живі» [Зазимки, с. 15] «Усе нічого: / ти жива-

здорова, / є діти, є робота, є мета» [Яв, с. 81]. 

Життя – вода. До приядрової зони варто зараховувати також смисл 

життя – вода. Витоки такого семантичного наповнення варто шукати ще в 

Давній Греції, де один із семи мудреців Фалес Мілетський, роздумуючи над 

першопочатком світу, визначив коренем усіх речей воду [17, с. 107]. На 

етимологічному рівні, як зазначено в роботі М. М. Маковського, теж 

простежується зв’язок між двома поняттями, що, можливо, пояснюється тим, 

що увесь світ, а також і тіло людини, складається на вісімдесят відсотків із 

води. Учений пропонує порівняти leibh-  – мокрий, рідкий, вода та німецьке 

Leben – життя, leben – жити; індоєвропейське *gheu- –  лити та *guei- – 

жити [18; с. 77]. 

На мовному рівні у В. С. Бойка такі інтенції знаходять реалізацію в 

усталеній персоніфікованій формулі жива вода: «Відшукаю живої води» 

[Битий шлях, с. 9], «Та прагне лишатись живою вода» [Битий шлях, с. 5], 

«Та правнуку як же відбудуся жартом, / коли він попросить живої води» 

[На белебні, с. 27], «Рушаєш шукати живої води – / напевно лишились 

прадавні криниці» [На белебні, с. 42]. Тут жива вода постає певною 



сакральною силою, яку треба розшукати, щоб стати щасливим. Інакші наміри 

покладено в основу предикативної метафори в рядках: «Хлопчині так 

хочеться, щоб оживала вода, / і він обережно картон до мольберта 

приколе» [Битий шлях, с. 88]. Тут жива вода постає символом таланту – 

хлопчик хоче намалювати воду, щоб вона була схожа на справжню. 

Усталеним можна вважати перенесення море – життя. Воно 

зумовлене метафорою, у якій акцентовано увагу на семі великий за розміром: 

«пуста морзянка у житейськім морі» [Битий шлях, с. 30]. 

Окрему групу становлять мікроконтексти, у яких життя здобуває 

імпліцитні властивості води – має плинність: «Ми все-таки не молоти, а 

люди, / й життя собі поволеньки сплива…» [Планида, с. 60]. Прислівник 

поволеньки вказує на повільну течію життя. Схожі інтенції спостерігаються й 

у порівнянні, вираженому орудним відмінком: «Життя струмочками 

сплива, / блага у вітру відпочинку» [Суголосся, с. 88]. 

Порівняльні звороти з речовинами на позначення різних рідин також 

експлікують смисл життя – вода: «Я знав, що груди – то вулкани / Земні, 

тільки не смертоносні, / Коли до них приходить зрілість / І хтось, 

безпомічний і кволий, / З них п’є життя, як сік земний, / І сам стає зрідні 

вулканам» [Дебют, с. 17], «І м’язи силою виструнюють, / і наплювати на 

слізні квиління. / Хай б’є життя гарячим струменем, / а горизонти 

стануть крильми» [Земні турботи, с. 37]. У другому мікроконтексті 

метафора життя б’є гарячим струменем указує на енергійність. 

Життя – вогонь. Антитетичним до попереднього постає художньо-

семантичне наповнення життя – вогонь. Воно також є культурно 

зумовленим, адже ще за часів античності один з досократиків – Геракліт 

Ефеський – побачив початок життя саме у вогні й назвав вогонь 

першопричиною існування: «Основною думкою Геракліта була така: усі речі, 

що існують у світі, є лише частинами єдиного цілого, яке розпадається на 

велику кількість процесів і речей, щоб потім знову поєднатися в одне ціле. 

Це єдине суще і є вогонь» [7; с. 33]. Як наголошує А. Мейє, лексеми на 



позначення вогню можуть уживатися на позначення сили, що дарує життя в 

різних мовах: грецьке πυρ, латинське ignis, давньослов’янське огнь [24; 

с. 345]. Подібні міркування висловлює М. М. Маковський, указуючи на 

зближення слів на позначення вогню зі значенням жити: індоєвропейське 

ker- – горіти, осетинське coeryn – жити, давньоіндійське as –  життя, 

жити [18; с. 77]. 

У мовотворчості В. С. Бойка смисл життя – вогонь представлено за 

допомогою предикативних метафор: «Життя догорить, як полинно-базарна 

морока» [Зазимки, с. 40], «І тінь лягає на папір – / слова зринають в тишині, 

/ а тихі іскри оживають» [Битий шлях, с. 67]. У першій ілюстрації 

використано імпліцитний образ вогню за допомогою дієслова догорить. Ця 

метафора виступає своєрідною вказівкою на закінчення життя. Другий 

мікроконтекст представляє персоніфікацію образу вогню, представленого за 

допомогою лексеми іскри. 

До периферії зараховуємо низку наступних художньо-семантичних 

наповнень. 

Життя – радість. Незважаючи на певну елегійність і медитативність, 

поезії В. С. Бойка не є песимістичними, поет є радше оптимістичним 

скептиком. Життя дає нам як негативні, так і позитивні моменти. Таку 

настанову вербалізовано завдяки синтагматиці наведених лексем на 

позначення життя в одному контексті та лексем на позначення щастя, 

радості: «Бо лівої руки чорт мало, / а правою тримавсь за світ. / Та ще за неї 

ми тримались / такі щасливі, що живі» [Земні турботи, с. 5], «А все, що Бог 

дає, – на краще, / бо називається життям» [Суголосся, с. 131-132], «І ще 

не вірю, що живий, сміюсь» [Земні турботи, с. 16], «А хмари насунуть – 

вітри їх розвіють, / і всім пощастить у дорозі, в житті» [Зазимки, с. 30]. 

Радість від виконання улюбленої роботи у вірші «Монолог вчителя» 

передано за допомогою порівняння буднів життя зі святковими днями: «Я 

так радію будням, начебто / живу серед суцільних свят… / Живу від 



вересня до вересня / і маю вищу з нагород – / мене стріча веселим вереском / 

великий завтрашній народ» [Земні турботи, с. 22]. 

Сполучникове порівняння життя з раєм передає інтенцію щастя, адже 

рай – це місце вічного щасливого існування: «І знак саманного сараю, / де ми 

жили, мов у раю, / хоч він далеко був од раю / у голодовки на краю» 

[Зазимки, с. 35]. 

Цікаві асоціації викликає генітивна метафора з оказіональним 

іменником перекотищастя: «І ти напередодні відкриття, / яке тебе відвідує 

нечасто. / І шляхом котить у твоє життя / гарячий сонях 

перекотищастя» [Обличчям до багаття, с. 30]. Зазвичай в українському 

лінгвокультурному просторі перекотиполе має негативну семантику, 

символізуючи тугу, самотність, проте автор застосовує оказіоналізм 

перекотищастя та ще й сполучає його з лексемою сонях, змінюючи тим 

самим негативні конотації на позитивні, оскільки сонях є символом 

добробуту, світла, сонця, сили. 

Життя – природа. Безперечно, природа теж живе своїм життям. Як 

зазначає О. С. Осипова, «сприйняття життя у слов’ян подібно до всіх ранніх 

народів було наближено до природи. Природу сприймали як божественне 

середовище, що оточує людський світ, живучи своїм внутрішнім життям, 

вона була безпосередньо пов’язана з людиною, відгукувалась на її мольби й 

потреби, вступала в живе спілкування, брала участь у справах людей» [27; 

с. 142]. 

У межах цього художньо-семантичного наповнення можна виокремити 

дві основні настанови: указівки на існування в природі істот, а також на 

життєдіяльність неістот. До першої групи належать ілюстрації, де йдеться 

про життя різних організмів: «І дощовий черв’як живе, / вдоволений усім, 

звичайно» [Планида, с. 54], «смугаста зебра скаче, бо жива» [Суголосся, 

с. 15]. Алюзія на відомі твори Е. Йонеско, про що свідчить назва вірша «Пара 

зонтів для Е. Йонеско», спричинює виникнення таких рядків: «Живуть і 

носороги, і коти; / спинитися їм страх не дозволяє» [Яв, с. 80], «І скриня з 



віком, від років рудим, / де ще живуть і солов’ї, і квіти, / неначе їх прислав 

південний вітер / від мудрого Грицька Сковороди» [Обличчям до багаття, 

с. 12]. 

Щодо другої групи, то у творчому доробку В. С. Бойка художньо-

семантичне наповнення життя – природа переважно вербалізоване завдяки 

персоніфікованим образам: «Бо в ньому яблуні живуть / веселі, лагідні й 

крилаті. / Упало яблуко в траву, / а в ньому виспілі зернята» [Земні турботи, 

с. 26], «Великий Луже, може, ти живий / і дихати крізь очерети важко?» 

[Яв, с. 12], «На Йвановій горі гуде Кизи-Кермен… / І камінь ожива, і чути 

гомін / незваних орд, небачених племен» [Планида, с. 65]. 

У рядках  «Сама Природа змінилась ніби, / хоча й жива, – / давно 

шукає легкого хліба / і мурашва…» [Суголосся, с. 32] персоніфікація 

природи виражена завдяки використанню проперативу – поет слово природа 

пише з великої літери, тим самим виводячи її до рангу живих істот. Окрім 

цього, епітет жива також сприяє розумінню природи як істоти. У цьому 

мікроконтексті привертає увагу метафора давно шукає легкого хліба і 

мурашва. Отже, митець розширює межі використаної метафори й говорить 

про проблеми нашого суспільства – усі люди почали шукати простого 

збагачення, зовсім не докладаючи зусиль. Показовим є використання слова 

мурашва, адже традиційно мураха викликає асоціації з працелюбством. Тож 

автор має на увазі, очевидно, тривожні симптоми, що охоплюють соціум. 

Життя – воскресіння, життя – реінкарнація.  Для вербалізації 

художньо-семантичних наповнень життя – воскресіння та життя – 

реінкарнація поет послуговується дієсловом оживати: «Ремонт – і мудре, і 

немудре діло, / Та від ковальських рук таке тепло, / Що навіть і німе 

заговорило, / Що навіть мертве раптом ожило!» [Дебют, с. 13], «…Зелену 

стрічку для хвоста / знайшла у скрині баба Марта, / щоб змій ожив, рвонув 

зі старту / і хмари спиною дістав» [Обличчям до багаття, с. 7]. У наведених 

мікроконтекстах використано метафоричне перенесення – повітряний змій 

рухається під впливом потоків вітру й поводиться ніби живий. Звукову 



метафору покладено в основу прикладу, де йдеться про роботу коваля – в 

умілих руках майстра інструменти отримують здатність говорити. За 

допомогою прийомів поетичного синтаксису автор розмірковує про мрію 

матері, у якої залишився сліпий син: «Вишивала рушник, / От би вишити 

синії очі. / Хоч сумні, хоч веселі, / Отакі б, як у сина були, / Вишивала рушник 

– / І нестерпно ввижалось щоночі, / Що вони ожили, ожили, ожили!» 

[Дебют, с. 6]. Анклаза останніх рядків повинна посилити бажання матері, яка 

хоче тільки одного – щоб її син знову мав здатність бачити. У багатьох 

народів існує переконання, що людина приходить у цей світ не один раз, а 

час від часу перероджується, переходячи з одного тіла в інше. Мовний світ 

В. С. Бойка представляє таку візію за допомогою епітета єдине: «Що не 

проспати хотів / дядько отой із бровами рудими – / радість півсонну своєї 

родини, / а чи себе у єдинім житті?» [Зазимки, с. 43]. У цих рядках автор 

наголошує, що людина має одне єдине життя. Натомість прислівник 

востаннє, ужитий у наступному мікроконтексті, покликаний передавати ідею 

множинності життів: «Ні, я не можу схибити нітрохи / І просто заховатись 

в імлі, / Бо хтось і по мені звіряє кроки, / Бо я живу востаннє на землі» 

[Дебют, с. 3]. Цю ж мету переслідує використання прислівника вкотре: «Лиш 

тільки б не звикнуть жити, / Не звикнути бачить сонце / В своїм і чужім 

віконці – / Хронічний, тупий ширвжиток, / І стукає серце вперто, / І я 

поспішаю жити, / Щоб вкотре уже народитись / І тільки лиш раз 

померти» [Дебют, с. 21]. Окрім того, поет задумується, скільки ж усього 

разів може перероджуватися людина: «Я довідатись якось хотів, / скільки ж 

нам випадає життів» [Зазимки, с. 33]. 

Життя – національна ідея. Майже кожен концепт у мовостилі 

В. С. Бойка покликаний виражати національну ідею. Не став винятком з 

цього правила й концепт ЖИТТЯ. Художньо-семантичне наповнення 

життя – національна ідея передано за допомогою використання 

здебільшого найменування на позначення деяких історичних періодів 

розвитку України: «Ми живемо в страшні часи Руїни – / чужі вовки не 



згірш домашніх псів / впились зубами в тіло України… / Хоч, слава богу, ще 

не вмерла Січ» [Планида, с. 39], «Та поки імперський спрут живий – / 

душить світ в обіймах безборонно – / цілиться Микола Хвильовий… / Тільки 

ж нащо він крізь власну скроню!» [Планида, с. 22]. При цьому відбувається 

накладання історії – автор пише про минуле, натякаючи на сьогодення. 

Життя – війна, життя – пам’ять. Тісно з попереднім пов’язане 

наповнення життя – пам’ять. Здебільшого митець за допомогою концепту 

ЖИТТЯ актуалізує згадки про свого батька. Наприклад, персоніфікує образ 

пам’яті, щоб передати спогади давно минулих літ. Про те, що події відбулися 

справді багато років тому, свідчить епітет сива: «Так хотіла розповісти / про 

гаряче серце тата, / оживала сива пам’ять, / дихали вогнем літа» 

[Обличчям до багаття с. 21]. Згадки про батька допомагають пережити 

життєві негаразди: «Та коли тривожно серце грюка / В дні похмурі – у мені 

живі / Батькові важкі і чесні руки, / І од них розвиднюється світ» [Дебют, 

с. 15]. 

 Однією з важливих тем для В. С. Бойка є тема війни, адже сам митець 

народився всього лиш за рік після завершення сумнозвісних подій Другої 

світової. Тож художньо-смислове наповнення життя – війна також 

вербалізовано у поетичних рядках автора. Драматичні події воєнних років 

червоною ниткою проходять крізь усю творчість поета: «і мені так хотілось 

писати, / наче батькові жить на війні» [Битий шлях, с. 10], «І вона мене не 

знала, / Тільки знала, що війна… / І надії жити – мало, / Мабуть, знала теж 

вона» [Планида, с. 58]. Життя на війні може обірватися в будь-який момент. 

Так, у рядках: «І вже не почує голосу жінки: / – А ким ти будеш, синочку!? / І 

над усім тим таким матеріальним небуттям / вибухне і розлетиться 

востаннє: / – Я хочу бути жи-ви-и-им!!!» [Битий шлях, с. 80] вербалізовано 

останнє прагнення солдата – вижити. Поет використовує оксиморон 

матеріальне небуття, щоб підкреслити неправильність ситуації, її 

нереальність. 



Епітет живий, ужитий на позначення загиблих на війні солдат, указує, 

що подвиг героїв досі в серцях людей: «На всіх дорогах матінки-землі / 

Солдати йдуть, живі, русоволосі, / З війни спішать вже стільки довгих літ, 

/ Їх голоси приносять журавлі, / Хоч поштарі листів їх не приносять» 

[Дебют, с. 20]. 

Автор закликає переплавити гармати на дзвони, тоді в людей буде 

шанс вижити. Саме для цього майстер слова використовує анклазу в останніх 

рядках: «З гармат наробим дзвонів – не біда! / Аби співали чисто, не 

фальшиво, / аби хліб-сіль та ще свята вода, / з гармат наробим дзвонів – не 

біда! / І будем, будем, будем, братця, живі!» [Битий шлях, с. 65]. 

Життя – час. Однією з важливих характеристик життя є 

темпоральність, на чому наголошує Ж. В. Краснобаєва-Чорна  [10; с. 82]. 

Гіперболу покладено в основу рядків: «Чую – на ціле життя постарішав» 

[Планида, с. 89]. Зазвичай так говорить людина, якій довелося пережити якісь 

важкі обставини. Про часоплин свідчать і такі рядки, у яких автор зіставляє 

дорослішання дочки з настанням старості для себе: «Так дивно – в мене 

донька підроста. / Так сумно – значить, я старію з нею, / На дні життя 

залишений, мов невід, / Якого не поверне льодостав» [Яв, с. 19]. 

Традиційним є переосмислення життя – мить. Саме його обігрує 

поет, вибудовуючи тріаду мить – вічність – життя: «Радіємо, що в миті 

ціла вічність, / і журимось, що в ній – одне життя» [Планида, с. 120], «Усе 

життя – збираюсь жити, / а жити – усього лиш мить» [Петрові батоги, 

с. 50]. 

Решта художньо-семантичних наповнень також належить до 

індивідуально-авторських інтерпретацій і представлена поодинокими 

ілюстраціями.  

Життя – самотність. Персоніфікація світу, виражена за допомогою 

епітета одинокий, дозволяє говорити про смисл життя – самотність: «Так, 

певно, й жити / в світі оцім одинокім» [Зазимки, с. 4]. Гостре відчуття 



одинокості митець розпросторює на весь світ, що й спричиняє «оживлення» 

останнього. 

Життя – любов. Неможливо прожити в цьому світі, не відчувши 

почуття любові. Митець використовує прислівник ізліва як своєрідний 

парафраз до слова серце, натякаючи, що любов не згасла й продовжує 

існувати в душі: «Ви ще отут. Ізліва. Живете» [Зазимки, с. 17]. Пишучи 

вірш про кохану, він говорить, що оселить її у своїх поетичних рядках: «От 

я, наприклад, вірш виходжую, / у ньому житимете й ви…» [Зазимки, с. 28]. 

Життя – музика. Розуміння життя як музики репрезентує епітет 

жива: «але безмежно вірити в начало / живої пісні серед крові й муки» 

[Зазимки, с. 12], «Дитина спить – і музика жива» [Петрові батоги, с. 138], а 

також указівка на неможливість існування без пісні: «Нам без пісні не 

прожити» [Суголосся, с. 136-137], «В торішньому гніздищі безголосо й 

пусто – / чи доживем до пісні» [Яв, с. 41], «Й було у залі світло й людно. / І в 

людях музика жила» [Битий шлях, с. 39]. 

Отже, концепт ЖИТТЯ представлений у поетичних пошуках 

В. С. Бойка доволі широко й багатогранно. Окрім ядрових компонентів, 

майстер слова звертається також до культурного шару й послуговується 

індивідуальними потрактуваннями, застосовуючи при цьому різноманітні 

тропи та стилістичні фігури. Здебільшого автор використовує позитивно 

марковані художньо-смислові наповнення, що свідчить про цінність 

концепту ЖИТТЯ в концептосфері митця. 

 

2.2. Концепт ЛЮБОВ у поетичному мовосвіті В. С. Бойка 

У сфері почуттів дуже яскраво й повно виявляються риси як етнічної, 

так й індивідуальної свідомості. Любов постає базовим почуттям, що передає 

сильний психоемоційний стан особи. Цей концепт варто вважати емоційним, 

водночас він належить до духовної сфери особистості. Як зазначає 

С. Г. Воркачов, «концепт любові, безперечно, належить до числа <…> 

високих духовних абстракцій» [4; с. 7]. Концепт ЛЮБОВ розглядають з 



різних позицій психологи, теологи, мистецтвознавці, культурологи. Так, 

німецький філософ і соціолог Е. Фромм називає любов мистецтвом: «Любов 

– це єдність за умов збереження цілісності особистості, її індивідуальності. 

Любов є рушійною силою людини, силою, яка руйнує стіни, що 

відокремлюють її від побратимів, силою, яка об’єднує її з іншими. Любов 

допомагає людині перебороти почуття відчуженості й самоти та водночас 

дозволяє бути собою, зберігати свою цілісність» [37; с. 47]. Не могли повз 

цей важливий концепт пройти й лінгвісти. Ґрунтовною постає монографія 

С. Г. Воркачова, який розглядає любов як лінгвокультурний концепт, 

визначає семантико-функційні властивості вербалізаторів концепту ЛЮБОВ, 

аналізує соціокультурну й психологічну вмотивованість цього концепту. 

Викликає інтерес дисертація російської дослідниці О. Ю. Балашової [2]. 

Учена спрямовує вектори дослідження на компаративістські студії, 

порівнюючи особливості функціювання концептів ЛЮБОВ і НЕНАВИСТЬ у 

російському й американському мововмисленні. В українській лінгвістиці 

концепт ЛЮБОВ привернув увагу таких науковців, як В. В. Калько [8], 

Г. А. Огаркова [26], Л. Ю. Сінна [32], С. А. Торба [33], С. В. Форманова [36], 

О. С. Форманова [36] та інших. 

Л. Є. Вільямс, аналізуючи концепт ЛЮБОВ, виокремлює шість його 

основних інтерпретації, серед яких: «1) побутові й / або визначення 

«наївного» сприйняття, 2) загальнофілософські, 3) аспектно-наукові, 

4) художньо-образні, 5) визначення-судження й 6) концептуально-авторські» 

[3; с. 103]. 

К. Ю. Голобородько у своїй монографії так осмислює любов: «Широке 

розуміння любові започатковано давньокитайською філософією. Любов 

містить у собі широкий спектр проявів – від еротичної закоханості, любові до 

дітей та батьків, патріотизму – до меломанії й любові до неба, зірок, природи. 

Така типологія ґрунтується на визначенні предмета любові. Найбільшу роль 

в історико-філософській та культурній традиціях європейської 

самосвідомості відіграв дихотомічний поділ любові на земну (грішну) та 



небесну (святу). Поезії українських майстрів слова репрезентують різні види 

любові» [42; с. 327-328]. 

У поетичному мовостилі В. С. Бойка також наявний такий поділ. Автор 

пише й про любов до країни, і про батьківську любов, і про любов чоловіка 

до жінки. Розгляньмо детальніше, які мовні засоби використовує майстер 

слова під час опису цього почуття. 

Словник пропонує тлумачити слово любов як: «1. Почуття глибокої 

сердечної прихильності до особи іншої статі; кохання; перен. Той, кого 

люблять; стосунки між чоловіком і жінкою, викликані сердечною 

прихильністю.; розм. Інтимні стосунки з особою іншої статі. 2. Почуття 

глибокої сердечної прив’язаності до кого-, чого-небудь; глибока повага, 

шанобливе ставлення до людини;  глибока приязнь, викликана родинними 

зв’язками; перен. Той, кого люблять. 3. до чого. Інтерес до чого-небудь; 

внутрішній, духовний потяг до чого-небудь; пристрасть до чого-небудь [123; 

Т. 4, с. 564]. Отже, до ядрової зони концепту будемо зараховувати художньо-

семантичні наповнення любов – кохання; любов – шанобливе ставлення до 

кого- або чого-небудь; любов – родинні зв’язки; любов – інтерес до чого-

небудь. До приядрової зони можна віднести художньо-семантичні 

наповнення любов – сакральна сила, любов – смерть, любов – жива 

істота, любов – явища природи. Широким спектром художньо-

семантичних наповнень представлено авторське лінгвоментальне розуміння 

концепту ЛЮБОВ. Зокрема, до периферії належать такі смисли, як любов – 

щастя, любов – весілля, любов – розставання, любов – патріотизм, любов 

– лицемірство, любов – професія, любов – прагматизм, любов – воля, 

любов – пам’ять, любов – країна, любов – утрата національної 

ідентичності. 

Мовне вираження емоції здобувають за допомогою різних предикатів. 

Це можуть бути лексеми люблю, кохаю, а також слова, що передають ідею 

любові: поцілунок, цілувати, обнімати, голубити, мати пристрасть. 

Концепт ЛЮБОВ може також здобувати вербальне втілення в описових 



конструкціях, коли реципієнту стає зрозумілим, що особа має теплі почуття 

стосовно іншої людини. 

Отже, ядрові компоненти, що входять до складу концепту подані 

нижче.    

 Любов – родинні зв’язки. Любов до близьких зумовлює виокремлення 

відповідного художньо-семантичного наповнення: «онука вклали чи, може, 

ще й досі грає, / а син каже: – Мамо, ви його так не любіть» [Обличчям до 

багаття, с. 9], «…до сонця батько сина підкидає, / щоб той також дітей 

своїх любив» [На белебні, с. 7], «Цього малого мама приголубить – / 

сльозинки, мов росинки дві зі стебел, / зцілує з щічок – і солоні губи» [Петрові 

батоги, с. 77]. Здебільшого цей смисл виформовується завдяки 

сполучуваності слів-репрезентантів концепту ЛЮБОВ з назвами 

своячництва. Таку любов давні греки називали сторге. Це сімейна любов, 

родинна прив’язаність. 

Любов – шанобливе ставлення до кого- або чого-небудь. Викликають 

зацікавлення рядки, де любов до матері постає найвищою цінністю: «Собі, 

орді та навіть нам в офіру, / Щоб невтямки Тарасові слова… / Надію 

топчуть. Продається віра. / Але ж любов до матері жива» [Петрові батоги, 

с. 162]. Автор використовує алюзію, говорячи про три найбільші цінності: 

надію, віру, любов. І проголошує, що остання з них найвища, стверджуючи, 

що можна стоптати надію, продати віру, однак любов до жінки, яка дала 

життя, залишається незмінною. Варто наголосити, що в наведеній ілюстрації 

любов до матері зіставна з любов’ю до всієї України. Майстер слова 

послуговується експресією односкладних речень з метою ущільнити оповідь, 

привернути увагу до порушених проблем. 

Про шанобливе ставлення близьких людей до померлих свідчить також 

наявність квітів на цвинтарі. Концептуалізувати описану місцевість саме як 

кладовище дозволяють лексеми хрести, а також епітет паперовий, 

використаний щодо квітів: «Хрести й хрести уздовж дороги – / хтось 

поспішав, хтось не устиг, / можливо, чортові на роги / від щастя лиш за 



півверсти… / І жухнуть квіти паперові – / ті не забули, що любив, – / 

можливо, родичі по крові, / а чи поклонники з юрби» [Петрові батоги, с. 42]. 

Любов – кохання. Художньо-семантична площина любов – кохання 

експлікує еротичну любов і вияскравлюється за допомогою епітета земне: 

«Зірку Самотності / хай не подужає морок / й зірку подвійну / чийогось 

земного кохання» [Обличчям до багаття, с. 45]. Відбувається ніби 

протиставлення любові небесної, любові святої та земного, гріховного 

кохання. Продовженням теми може слугувати поезія, у якій наявне еротичне 

наповнення: «А він тебе по-чоловічи пестить, / напевно, ти йому 

відповідаєш… / Торкається грудей недбалим жестом. / А я – немов по 

інший бік медалі… / Не втрутитись, не припинити дії» [Петрові батоги, 

с. 98]. Ліричний герой гостро переживає нерозділене кохання, неможливість 

вплинути на почуття дівчини. 

Дієслово голублена також концептуалізує любов: «Ти ж, мною 

подумки голублена, / Ще там: у поїзді, на вулиці» [Петрові батоги, с. 95]. 

Прислівник подумки вказує на приховані почуття персонажа, його страх 

відкритися коханій, але водночас і бажання бути з нею. 

Концепт ЛЮБОВ як вияв почуттів між чоловіком і жінкою в картині 

світу В. С. Бойка може бути передано за допомогою збірних числівників на 

позначення двох осіб: «Дивись, як на сусідній лаві, / в обіймах мліють двійко 

душ» [Петрові батоги, с. 12], «Під небом дощовим цілуються ці двоє, / під 

небом дощовим дивлюся я на них. / І впевнена вона, що він-таки засвоїв / Це 

вічне ремесло / й нема на нім вини / за споглядання тих, / що цілуватись 

будуть / біля того вікна / вже, певно, по мені» [Петрові батоги, с. 23], 

«Відгукнеться лунко / домовий чи гном – / двоє в поцілунку / в мене під 

вікном» [На белебні, с. 147]. При цьому атмосферу інтимності додають 

лексеми обійми, цілуватися, адже в їхній семантичній структурі вже 

закладено ознаку «виявляти любов, прихильність до когось». Читаймо далі: 

«А прийдуть до багаття двоє – / я їм добра наворожу» [Яв, с. 5]. Автор 

говорить про прагнення закоханих дізнатися свою подальшу долю. Також 



митець зазначає, що любов викликатиме в нього навіть краплинку заздрості: 

«я ще побачу їх з вікна… / Напевно, заздритиму трохи, / та хай про те 

ніхто не зна» [Яв, с. 5]. 

Складну метафору покладено в основу такого мікроконтексту: «двох 

тіл летючість – крил дві половини – / лишається одне – здіймання в небо» 

[Яв, с. 36]. Автор указує, що кохання поєднує двох людей, надає їм крила та 

підносить. 

Слова кохана, люба, коханець, любити, кохати також репрезентують 

розуміння любові як кохання: «У тиші ніби хтось бере за лікоть – / коханих 

так гукали на обід» [Яв, с. 112], «Хочеш? / Просто любитиму, / Як тепер, як 

колись» [Дебют, с. 9], «От тільки очі, очі, очі – / без всякої там ворожби – / 

полюбить той, хто й не захоче» [Обличчям до багаття, с. 13], «поки тануть 

хмари угорі, / поки півсвіту і кохана в сні – / їм всім і не до мене, й ні до кого» 

[Яв, с. 12]. Прагнення ліричного героя якнайшвидше поспілкуватися з 

коханою здобуває мовну експлікацію за допомогою персоніфікованого 

образу мобільного телефона, вираженого дієсловом підстрибував: 

«мобільник на столі підстрибував, як змерз, / од любої гукав читати SMS» 

[Петрові батоги, с. 48]. 

Почуття любові актуалізовано в такому мікроконтексті: «Я так її 

люблю. / Я так тобі радію, / кульбабко золота, кульбабко золота» [Петрові 

батоги, с. 96]. Яскраве почуття викликає асоціативний зв’язок із весняною 

кульбабкою, завдяки чому твориться зоровий образ. До того ж, епітет на 

позначення кольору золотий поглиблює враження ліричного героя, адже 

золотий у свідомості людини завжди корелює з чимось дорогим, красивим і 

важливим. Тож життя набуває кольору, коли його осяює кохання. 

Любов у мовотворчості В. С. Бойка може ототожнюватися з човном: 

«Й не знатимуть до самого світання, / що човен – то моє й твоє кохання. / 

В нім – ти і я. Звичайні два весла» [Обличчям до багаття, с. 31]. Автор 

використовує порівняння човна з коханням, а закоханих зіставляє з веслами. 

Можна припустити, що в цьому прикладі імпліцитний образ ріки передає 



життєвий шлях, яким рухаються персонажі за допомогою любові, і лише від 

них (оскільки наявне порівняння з веслами) залежить, якою буде їхня путь. 

Тобто люди є мандрівниками, що прагнуть певних цілей, а стосунки є 

транспортом – засобом досягнення мети. 

Художньо-семантичне наповнення любов – кохання вербалізоване за 

допомогою дієслів та іменників на позначення обіймів і поцілунків: 

«Сирітське побачення в зимнім під’їзді, / …Аби зустрічати, не треба 

збиратись. / – Цілуй мене, дівчинко, ще ж тільки осінь» [Петрові батоги, 

с. 15], «Я чую голос тихий мій / у дзвін вселяється. / Вслухатися душі самій / 

в цілунки й ляпаси. / …Нехай нещастя обмине / усіх хоч нині нас!» [Петрові 

батоги, с. 44]. Про інтенсивність почуттів свідчить гіперболізований образ 

поцілунків, наявний в ілюстрації: «Як цих, що на лаві цілуються всоте» 

[Обличчям до багаття, с. 27]. 

Нерозділене кохання зумовлює виникнення таких рядків: «Я люблю не 

вміючи, без жалю, / що тебе не гріє моє “люблю”» [Яв, с. 42]. Ліричний 

герой говорить про те, що не жаліє, що його любов невзаємна. Тут має місце 

поширена імпліцитна метафора любові з вогнем, яка виявляється за 

допомогою дієслова гріє, проте невзаємне кохання не дає тепла. Нелюбов 

дівчини представлена за допомогою генітивної метафори очей із мечами, яка 

ґрунтується на перенесенні за схожістю: гострий і холодний погляд – гострий 

і холодний меч: «я корюсь очей твоїх двом мечам» [Яв, с. 42]. Симплока 

(поєднання анафори та епіфори) в останніх рядках поезії підкреслює 

незнищенність почуттів персонажа: «Так тебе любити я й не навчивсь. / 

Так тебе втрачати я й не навчусь» [Яв, с. 42]. 

Художньо-семантичне наповнення любов – кохання може бути 

вираженим і без ключових слів, але наявне в контекстуальному малюнку 

поезії: «Останній клапоть снігу розстає / на сірому даху напроти вікон… / 

Та ще до того ж личенько твоє / зника, мені вкорочуючи віку» [Яв, с. 43]. 

Проте використання демінутивної форми личенько та присвійного 

займенника, а також метафора зникнення личенька з вікна – утрата життя 



дозволяють зрозуміти, що в мікроконтексті йдеться про почуття кохання до 

дівчини. 

Так само й у рядках «Болиш в мені, поки іще живу я. / Живу іще, / 

поки в мені болиш» [Яв, с. 47] ідеться про любов. Здавна відома  сентенція 

про те, що кохання є хворобою. Зокрема, давньогрецький філософ Платон 

уважав кохання серйозним ментальним розладом, хворобою. Філософ не 

подає визначення еросу, однак його описано через зовнішні прояви любові, 

що подібні до хвороби, яка вносить розлад у звичне життя, забирає здатність 

мислити ясно та підштовхує до нерозумних учинків: «Пропорція 

“любов/кохання = розум/здоров’я” спирається на приховану низку 

семантичних зв’язків, що пояснюють значення термінів “любов”, “хвороба”, 

“здоров’я”, “розум”» [28; с. 121]. За доби Середньовіччя навіть було 

виокремлено окремі симптоми цього захворювання. У статті Л. Є. Вільямс 

запропоноване таке аспектно-наукове визначення, що любов є «депресивно-

маніакальним психозом, крайній вияв якого – суїцид» [3; с. 103].  До того ж, 

аби підкреслити почуття, його глибину проникнення в душу, В. С. Бойко 

вдається до поетичного синтаксису, використовуючи просаподосис – повтор 

важливих речень, якими починається вислів, у його кінці. 

Любов – інтерес, прагнення до чогось. Лінгвоментальне осмислення 

любов – інтерес, прагнення до чогось здобуває вербальне втілення в 

називанні конкретних об’єктів дії та суб’єкта: «Що птаство горобину 

любить – / я посаджу й ти посади, / нехай зроста, немов з води, / і 

метроном од сплячки будить» [Петрові батоги, с. 59]. 

Для ліричного героя поетичних творів В. С. Бойка любов виявляється в 

простих речах: «В казки спішать тікати диваки. / А там звичайні чарівні 

діла. / А я люблю – в котрих земні турботи, / де не від танців п’яні, від 

роботи. / В моїх казках земні, земні діла» [Земні турботи, с. 14]. У 

наведених рядках наявне не тільки протиставлення чарівні діла – земні діла, 

але й оксиморон звичайні чарівні діла. Використовуючи ці засоби мовної 

виразності, письменник наголошує, що прості справи, щоденні турботи є 



важливішими за якісь примарні видіння та мрії. Ідея твору – уміти цінувати 

те, що маєш, а не гнатися за нездійсненним. 

Подібні інтенції простежуються й в такій ілюстрації: «Я так радію 

будням, начебто / Живу серед суцільних свят. / Люблю, щоб дні були 

гарячими / підряд, підряд, підряд, підряд!» [Земні турботи, с. 22]. Митець 

наголошує на своїй любові до теплих днів, а повтор лексеми підряд кілька 

разів покликаний увиразнити почуття автора. 

Навіть вимкнення світла майстер слова сприймає позитивно й називає 

чудом: «Люблю, коли немає світла. / Це для столиці – чудеса. / Не 

ремствую, хай тіні квітнуть, / Хоч раз побуду сам на сам» [Земні турботи, 

с. 22-23]. 

Любов має здатність перетворюватися на творчу енергію. Любов до 

творчості оспівано в рядках: «Іще такий між днів люблю, / коли, сховавшись 

од турбот щоденних, / пишу, неначе зайчиків ловлю – / усі вони 

найсонячніші в мене» [Зазимки, с. 71]. Тут викликає інтерес порівняння 

творчого процесу з прагненням спіймати сонячного зайчика, при чому автор 

використовує прикметник у формі найвищого ступеня порівняння, прагнучи 

підкреслити свою любов до творення віршів. 

Приядрову зону становить низка художньо-семантичних наповнень 

любов – сакральна сила, любов – смерть, любов – жива істота, любов – 

явища природи. 

Любов – сакральна сила. Усвідомлення любові як сакральної сили 

продиктовано давньою мудрістю про те, що любов є найсильнішою з усіх 

чеснот. Розуміння любові як сакральної сили вмотивовано переконанням про 

існування найвищого її вияву – агапе – форми безкорисливої любові, 

пов’язаної з переживаннями щодо інших людей. 

У В. С. Бойка таку лінгвоментальну візію забезпечує переконання, що 

любов здатна перебороти злидні та навіть старість: «Так нагорі обом далеко 

видно, / але дістатись можна тільки пішки… / Коли в любові – непідвладні 

злидням / і ніби не старіється нітрішки» [Петрові батоги, с. 99]. 



Утрата любові – це  щось подібне до настання тривоги, тож у 

наступному мікроконтексті передчуття любові виступає контекстуальним 

антонімом до передчуття тривоги, а використання лексеми світ 

розпросторює цю лінгвоментальну візію до всесвітніх масштабів: «Коли мина 

передчуття любові – / передчуття тривоги у світах» [Петрові батоги, 

с. 102]. 

Метафоричну здатність любові зігрівати – дарувати душевне тепло –  

покладено в основу такої ілюстрації: «Любов’ю в серці поки не зігрівся – / 

виходить, шлях іще даремно міряв» [Петрові батоги, с. 99]. Почуття любові в 

наведених рядках виростає до рівня найвищої любові, любові божественної, а 

імпліцитний образ вогню, виражений дієсловом зігрітися, передає здатність 

любові дарувати радісне почуття. Згідно з логікою автора, поки людина не 

здобуде здатність любити – вона живе марно. 

Генітивна метафора сонце любові також маркує любов як вияв чогось 

високого, адже у свідомості українців сонце завжди зіставлялося з правдою, 

істиною, добром тощо: «у тиші під сонцем любові» [Зазимки, с. 66]. Така 

метафора увиразнює поширення любові на весь світ, адже якщо сонце 

випромінює любов, то й уся планета насичується цим почуттям. 

Митець усвідомлює любов як науку: «бажаєш ти, щоб ми любити 

вміли, / Щоб кожен з нас душею не зачах» [Обличчям до багаття, с. 42]. 

Отже, якщо люди навчаться любити, то й душа не зачерствіє. 

Наче заповідь звучить риторичний оклик у рядках: «Костри і зливи не 

беруть меча, / але невже нам не відчутно болю / від полум’я, / що вперто 

твердить: / “Час од страху повертатись до любові!”» [Яв, с. 6]. Поет 

розповідає про жахливі картини минулого: війни, голод, інквізицію, а далі, 

персоніфікуючи образ вогню, що в цьому контексті уособлює руйнацію, 

зазначає, що навіть полум’я вже втомилося від жорстокості й закликає 

повернутися до найвищої людської цінності – любові, адже «Серед стін 

холодних і німих. / Тільки у любові ми великі» [Петрові батоги, с. 79]. 



Художньо-семантичне наповнення любов – сакральна сила втілює 

важливий життєвий принцип про те, що в основі світобудови лежить саме 

любов – категорія, яка наділена здатністю створювати й підтримувати життя 

у всьому світі. 

Любов – смерть. Персоніфікований образ любові, створений дієсловом 

ховали, у наступному прикладі дозволяє концептуалізувати її як мертву: «І 

ховали любов. / І, насипавши горб під берізкою, / розбрелись хто куди – / до 

отар, до печер, до шухляд» [Яв, с. 41]. Тут В. С. Бойко говорить про смерть 

любові в сучасному світі. Характерною рисою є те, що в цих рядках відсутня 

семантика тужливості. 

Любов – жива істота. У поетичній палітрі віршів В. С. Бойка наявне 

«оживлення» почуття любові, що концептуалізує любов як живу істоту. 

Переважно майстер слова послуговується експресивними можливостями 

дієслівних метафор, у яких любов здобуває можливість виконувати дії, 

зазвичай притаманні людині, наприклад, брати у свідки: «та щоб любов лиш 

любов залучала у свідки / поки вогонь животворний ще не догорів» [Битий 

шлях, с. 64], «У різних інквізицій на кострах / до нас любов спішила на 

пораду» [Яв, с. 6], «там любов моя жила» [Планида, с. 129]. 

Любов може здобувати фізіологічні властивості людини, що в мові 

виражається соматизмами: «Вірю я заступниці любові, / бо у неї очі молоді» 

[Петрові батоги, с. 79]. Тут також вербалізовано здатність любові 

переборювати труднощі, захищати людину, що виражено за допомогою 

прикладки. 

Любов – явища природи. В основу художньо-семантичного 

наповнення любов – явища природи покладено давнє «обожнення» природи, 

коли велика кількість природних явищ чи об’єктів наділялася рисами живих 

істот. Тут концепт ЛЮБОВ репрезентовано дієсловом обіймати та 

прикметником цілована, адже зазвичай обіймають та цілують лише тих, ким 

дорожать. 



Уява майстра слова витворює незвичні, проте, досить закономірні 

образи, що розвивають звичні метафоричні зв’язки. Зокрема, у поетичному 

мовленні В. С. Бойка за допомогою «оживлення» холоду та туманів утворено 

дієслівні метафори, які слугують виразниками концепту ЛЮБОВ: «Обійме 

нагло повоєнний холод. / І вмерзне в нього враз моя хода» [Петрові батоги, 

с. 25], «Обабіч нього вохра в золотім / пливе собі, туманами цілована» 

[Петрові батоги, с. 41]. У монографії К. Ю. Голобородька про такі 

інтерпретації сказано, що «любовні почуття природи й почуттєва краса 

природи перебувають в одній художньо-семантичній площині, становлячи 

нероздільну єдність, утворюючи органічні за духовною наснаженістю 

картини, у яких втілюються тропеїчні прийоми й поетичне мовомислення» 

[42; с. 330-331]. Природа за таких умов постає своєрідним виразником 

настрою ліричного героя, його почуттів. Тож майстер слова завдяки асоціації 

між природою й почуттям любові посилює художні враження від образу. Так, 

персоніфікований образ холоду, доповнений уточнювальним епітетом 

повоєнний, за допомогою дієслівної метафори обійме холод створює настрій 

тривожності, самотності, приреченості, а прислівник нагло тільки посилює ці 

інтенції. 

 Індивідуально-авторські художньо-семантичні наповнення 

здебільшого належать до периферії. 

Любов – щастя. Почуття любові завжди зіставне зі щастям. У 

поетичних пошуках автора художньо-семантичне наповнення любов – 

щастя вербалізоване за допомогою прийому протиставлення: «І стало на 

усе мене відразу: / На сміх і глум, / На горе і любов, / На смуток і хвалу, / На 

віру і спокуту» [Дебют, с. 22]. У цьому мікроконтексті лексеми горе й любов 

виступають як контекстуальні антоніми. У мовній картині світу антонімом до 

слова горе є іменник щастя, тож поет намагається зіставити поняття щастя та 

поняття любові. 

Любов – весілля. Відомо, що закохані люди намагаються оформити 

свої почуття згідно із законом, заявити всьому світу, що вони люблять одне 



одного. Тож цілком природно, що в мовосвіті В. С. Бойка концепт ЛЮБОВ 

має художньо-семантичне наповнення любов – весілля. Зокрема, у мові це 

виражається порівнянням, вираженим орудним відмінком: «Хочеш? буйним 

весіллям / Підпережуться родичі» [Дебют, с. 9]. 

Рядки «Іще сніги байдужі забере / чиясь любов на сукні на вінчальні» 

[Обличчям до багаття, с. 26] також дають змогу простежити реалізацію 

художньо-смислового наповнення любов – весілля. Ідею весілля виражено 

епітетом вінчальний, використаним щодо сукні. 

Дієслово засватав також реалізує смисл любов – весілля: «Що є 

дівчина. Та, яку засватав, / бо в неї поцілунок як вогонь» [Обличчям до 

багаття, с. 20]. Порівняння поцілунку з вогнем покликане показати силу 

почуттів. 

Поет хоче сподіватися, що у світі стане більше весіль, адже це 

означатиме, що більше люблячих сердець вирішило поєднати свої долі: 

«Скоро прийдуть хлопці посипати, / Щоб у світі більшало весіль. / …Хочу 

на весіллях погуляти, / подумки сьогодні я вже там. / …І вона ще довго не 

погасне – / зірка та, яку я полюбив» [Назовсім, с. 13]. Про весілля йдеться й 

у такій ілюстрації, де весілля концептуалізовано завдяки лексемі молодята, а 

також епітетові чорно-білий, адже відомо, що зазвичай на весіллях наречена 

одягає білу сукню, а наречений одягнений у чорний костюм: «“Дзеркальний 

струмінь”, молодята в чорно-білім» [Петрові батоги, с. 14]. Уживання 

проперативу – назви фонтану – дає змогу визначити місце дії – це сквер 

Перемоги в рідному поетові Харкові. 

Любов – розставання. Не завжди кохання приводить до весілля та 

щасливого подружнього життя, інколи люди вимушені забути одне про 

одного: «Я знову не поцілував тебе, / бо я не принц, а ти не Попелюшка, / 

ти похитала головою скрушно / і зникла, мов злетіла до небес» [Земні 

турботи, с. 31]. Тут автор говорить про нерозділене кохання, використовуючи 

алюзію на казку про Попелюшку. 



Не кожне кохання завершується щасливо, але навіть таке почуття є 

прекрасним. Протиставлення поцілунку сльозам, наявне в наступному 

прикладі, а також сполучникове порівняння коханої з дружиною натякає на 

розлуку: «І десь од поцілунку до сльози / дві зіроньки ставали дві ожини… / 

А щоб я вдіяв проти лютих зим?! / Я вас жалів, жалів, немов дружину. / Ви 

ще отут. Ізліва. Живите. / Нову оселю погляд Ваш засватав» [Зазимки, 

с. 19]. Метафора нову оселю погляд Ваш засватав указує на те, що жінка 

знайшла собі іншого. Привертає увагу прислівник ізліва, який у наведених 

рядках може бути потрактований як індивідуально-авторський парафраз – у 

серці. Він указує на місце перебування коханої – вона тепер у серці ліричного 

героя. 

Викликає зацікавлення порівняльна конструкція, де поцілунок 

порівняно з ляпасом, виражена орудним відмінком: «Лиш поцілунок ляпасом 

горить. / Усе нічого: / ти жива-здорова, / “є діти, є робота, є мета”… / та 

от біда: / прибилася дорога, / яка вже нас удвох не пам’ята» [Яв, с. 73]. 

Митець говорить про те, що на тлі загального добробуту в ліричного героя з 

коханою відбувається розлад. Про це свідчить «олюднення» дороги, 

виражене дієслівною метафорою. Варто зазначити, що дорога належить до 

традиційних універсальних символів життя. Дорога не пам’ятає персонажів 

удвох, тож їхні життєві шляхи мають розійтися. 

Любов – патріотизм. Любов до рідної країни не може не бути 

представлена в художніх текстах В. С. Бойка, адже поет  з любов’ю ставиться 

до України, переймається її долею, замислюється над історичним минулим. 

Так, патріотичні почуття зумовлюють виникнення таких рядків: «А білі 

позиркують – винні немов, / Що жінки тепер нема. / Барви любила – синю з 

жовтою, – / Іншим любити їх» [Назовсім, с. 28]. Тут синьо-жовта барва 

виступає алюзією на Україну, адже загальновідомо, що український прапор – 

це поєднання синього й жовтого кольорів. 

Любов – професія. Реалії сучасного світу зумовлюють виникнення 

художньо-семантичного наповнення любов – професія. Воно також належить 



до індивідуально-авторських потрактувань. Автор говорить, що існує фах – 

любити та бути коханим. Поет вдається до словотворення, у результаті чого 

з’являється оказіональне дієслово чужіє. Воно покликане якнайтонше 

передати настрій твору, коли кожна людина стикається з переоцінкою 

цінностей, відчуває себе чужою в цьому світі: «Чужіє час / чи ми у нім 

чужієм, / закохані мутанти / і мутантки. / Переоцінка цінностей / не гріє. 

/ Вже / не як попервах, / а наостанку. / Лишається / не дивуватись більше – / 

невже є фах любити, / бути любим?» [Планида, с. 131]. Посилює 

лінгвоментальний код поезії образ, створений епітетом закоханий, який має 

передавати позитивні конотації, та іменника мутанти, що містить 

негативний смисловий компонент. Відповідно, поєднання цих двох засобів 

викликає певний дисонанс у реципієнта, а риторичне питання у кінці строфи 

тільки поглиблює це враження, адже любов перетворено на ремесло, на 

професію, що треба вивчати. 

Любов – прагматизм. До негативних художньо-семантичних 

наповнень концепту ЛЮБОВ належать  любов – прагматизм, любов – 

лицемірство.. 

Епітет транзитна, застосований як характеристика сучасної любові, 

містить негативні смислові конотації: «Транзитна любов, / од ілюзій одвикли 

– / прагматика денна / перейде в нічну» [Петрові батоги, с. 40]. Автор 

наголошує, що в нашому світі прагматизм переходить на почуття кохання, а 

використання антитетичних епітетів денна – нічна вказує, що навіть стосунки 

між чоловіком і жінкою також вимірюються утилітаризмом. 

Любов – лицемірство. У сучасному світі почуття кохання інколи 

підміняє лише видимість цієї любові. Тож у мовосвіті В. С. Бойка 

натрапляємо на сполучникове порівняння поцілунку з електрозваркою: «Не 

сплять готелів лейденські банки, / де поцілунок, мов електрозварка, / де в 

ліцедійствах не мої ремарки, / а в діалогах не мої думки» [Зазимки, с. 9]. 

Лейденська банка – це пристрій, покликаний зберігати електрику між двома 

електродами на поверхні скляної банки. Це був перший електричний 



конденсатор. Автор дає підстави декодувати, що почуття штучні, а для їх 

розпалу потрібно використовувати електрозварку – спосіб, коли для нагріву 

та розплаву використовується електрична дуга. 

У рядках «То нічого, що є ще павук-каракурт / й павучисі коханого 

з’їсти за радість» [Зазимки, с. 69] майстер слова апелює до природничих 

знань. Так, павуки-каракурти належать до сімейства чорних удів, тож цілком 

зрозумілою є метафора, що передає радість павучихи, яка хоче з’їсти 

коханого. Проте образ павуків значно глибший – автор ніби натякає, що в 

сучасному суспільстві люди утрачають моральні цінності. 

Любов – воля. Це художнє наповнення  дуже важливе для українців, 

адже українська історія – багаторічна боротьба за свободу й волю. У мові 

такі інтенції вербалізовано прикметником волелюбний: «Ненавиділи рабство 

ми спрадавна, / Ще змалку волелюбними були. / …Я точно знав: мене 

гостинно стрінуть – / чи радість в хаті, чи гірка журба. / Здоров’я й щастя 

зичив богорівним, / а не німим зневаженим рабам» [Назовсім, с. 34]. 

Любов – пам’ять. Художнє осмислення любові як пам’яті можна 

зарахувати до індивідуально-авторських інтерпретацій майстра слова, адже 

мотив пам’яті для В. С. Бойка є одним із провідних у творчості. Віддалені в 

часі реалії засвідчують художньо-поетичні універсалії різного роду. Так, 

згадки про минуле актуалізуються в мові поета завдяки лексемі побачення: «І 

що їй од того – це ранок, це вечір, це ніч, / як пахне щока чиясь динями і 

полинами / і що нам до того – в малій чи великій ціні / базарне побачення нас 

із далекими нами» [Зазимки, с. 41]. Автор використовує тавтологію нас – 

нами для того, щоб наголосити на змінах, що відбулися у свідомості людини. 

Цьому також сприяє епітет давній, який слугує маркером того, що події мали 

місце в минулому. 

Викликають інтерес рядки, у яких ліричний герой згадує, як співав 

колискову своїм дітям: «А я колискову згадаю. / А я колискову люблю. / Все 

далі, все далі, все далі / в сльозі, у надії, в жалю. / Вже син, мабуть, не 

пам’ятає / і донька чомусь не співа. / Гортаю, гортаю, гортаю / літа – 



колискові слова» [Яв, с. 13]. Любов до колискової переносить реципієнта в 

минуле. Цьому сприяє контекст поезії. Так, повтор прислівника все далі й 

дієслова гортаю покликаний передати давність подій, а стилістичний 

прийом гемінації, що становить собою кількаразове повторення одного й 

того слова чи словосполучення (у цьому випадку – дієслова гортаю), має 

підкреслювати драматичність поезії. Більшої експресивності думки надає 

твору й порівняння літ із словами. 

Теплота почуттів та літо передані за допомогою метафори, що 

ґрунтується на переносі погоди в духовну сферу, змушуючи згадати про 

літню пору: тепло надворі – тепло в душі: «І святкові клавіри услід, мов 

гуси… / Поцілунок вертає когось у літо» [Битий шлях, с. 60]. 

Любов – країна. До індивідуально-авторських потрактувань можна 

зарахувати також розуміння любові як певної країни, що наголошує 

генітивна метафора: «І немилосердно / беруть береги, / аби роззиратися / 

стерплим од болю. / Із тих, хто все стерпів, / усяк дорогий, / усяк – емігрант 

/ із країни Любові» [Яв, с. 48]. 

Любов – утрата національної ідентичності. У творчості В. С. Бойка 

особливо тривожно звучать рядки, де письменник описує занепад 

національної самосвідомості. При цьому автор вдається до метонімічного 

перенесення та метафори за схожістю меч тілами всіяв та ампліфікації: «Що 

та кров, як меч тілами всіяв / і майдани, і поля, і доли! / Вас навчать 

любити ще й Росію, / якщо вам не по нутру моголи» [Петрові батоги, 

с. 132].  

Отже, концепт ЛЮБОВ виражений у мовотворчості В. С. Бойка досить 

широким спектром. При цьому він реалізує як узуальні, так й індивідуально-

авторські художньо-семантичні наповнення. 

 

 

 



 2.3. Концепт СІМ’Я як важливий складник концептосфери 

письменника 

Концепт СІМ’Я є важливим складником будь-якої лінгвокультури, 

адже упродовж багатьох століть чи навіть тисячоліть родинні зв’язки були 

найміцнішою ланкою в суспільстві. Як продукт певної соціальної системи 

родина відбиває стан розвитку цієї системи, впливає на життя та діяльність 

кожного окремого представника спільноти, а також може набувати 

символічного значення, відбиваючи духовні надбання народу, його 

особливості світосприйняття. Окрім того, родина належить до базових 

духовних цінностей людини. Родинні мотиви часто зринають у народній 

творчості: піснях, легендах, казках, прислів’ях тощо, а також є актуальними 

для літературної діяльності. 

У сучасному мовопросторі концепт СІМ’Я привернув увагу таких 

науковців, як А. А. Рижкіна [29], яка спрямувала вектори свого дослідження 

на етимологічний аналіз концепту СІМ’Я в китайській мові; К. В. Коротич 

[9] із вивченням змін у концепті РОДИНА, що відбулися за радянських часів. 

Ґрунтовною постає праця В. Б. Яковлєвої [63], яка в дисертаційній роботі 

проаналізувала мовне вираження репрезентантів концепту в українській 

мовній картині світу, визначила склад лексико-семантичної групи сім’я як 

основного виразника однойменного концепту, простеживши зміни в 

синхронічному та діахронічному аспектах. Досліджуючи фразеологізми, які 

містять лексеми на позначення сімейних стосунків, А. А. Гайченя зазначає, 

що духовні настанови й цінності домінують над матеріальними: «Опозиція 

матеріальне – духовне одна з найбільш частотних для антонімічних 

фразеологізмів у будь-якій мові; крім того, низьке значення матеріальних 

цінностей порівняно з моральними в ідеалізованих стереотипах у цілому 

властиве <…> мовній картині світу» [5; с. 71]. 

У лексикографічних джерелах зазначено, що сім’єю є: «1. Група людей, 

що складається з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які 

живуть разом; родина. 2. Група людей, народів, націй, згуртованих дружбою, 



спільною діяльністю, спільними інтересами» [123; Т. 9, с. 224]. Тобто, 

відповідно до словникових дефініцій, до ядра концепту СІМ’Я можна 

зарахувати наступні смисли: батьківські відносини; шлюбні відносини; 

родинні зв’язки. До художньо-семантичних наповнень, які також формують 

ядро концепту СІМ’Я в поетичній картині світу В.С. Бойка належать смисли 

родина – близькі родичі, родина – друзі. До приядрової зони відносимо 

смисли родина – захист від негараздів, родина – кохання, родина – горе, 

родина – щастя, любов, а до периферії зараховуємо художньо-семантичні 

наповнення родина – рідний край, родина – надприродне, родина – війна, 

родина – пам’ять, родина – думки. 

Концептуалізація СІМ’Ї є важливим явищем у мовомисленні 

В. С. Бойка, що репрезентує одну з базових духовних цінностей: «Образ 

матері, мотив синівської любові часто звучать у творах митця, до цього 

додаються й образи поетових дітей» [50; с. 166]. Отже, розпочнемо з ядрових 

компонентів концепту СІМ’Я. 

Родина – близькі родичі, родинні зв'язки. Найчастіше в поетичній 

картині світу В. С. Бойка лексеми-репрезентанти концепту СІМ’Я реалізують 

своє узуальне значення, зафіксоване в словниках: «Хлоп’я матусі радісно 

гука – / мовляв, дивись: дорослий, сам умію, / а та стоїть схвильована без 

міри» [Зазимки, с. 53], «І мати зітхне: слава богу… / І батько про справи 

спита, / коли я вернусь до порога» [Зазимки, с. 13], «За горілку невістка сина 

лає / на півсела» [Зазимки, с. 7], «позичу в сина акварельні фарби» [Зазимки, 

с. 9], «й вона не йтиме, ніби все чекатиме, / щоб доньку народити попросив» 

[На белебні, с. 133], «Я б сестрі зізнався, що сумую дуже / за тобою, тільки 

нащо знати їй!..» [На белебні, с. 143], «Так жінка усміхнеться тепло й 

просто (дружина дядьку, матінка малому)» [Битий шлях, с. 94]. Автор 

описує звичайні побутові ситуації: хвилювання матері за сина, повернення 

сина додому, сварку дружини й чоловіка через зловживання останнього 

алкоголем тощо. Зазвичай при осмисленні родини як близьких людей 

виникають позитивні емоції: «Коровая батько взяв у руки, / До грудей 



притис, немов боявсь, / Що почує, як у серце стука, / Невелика батькова 

сім’я» [Дебют, с. 15], «А вдома чекає на мене / сім’я немала й невелика» 

[Зазимки, с. 61], «Не прислухайся, то наш син упертий / напевне… по 

команді вчиться спати» [Зазимки, с. 68]. Як бачимо, автор використовує 

епітети невелика, немала щодо лексеми сім’я, щоб указати на кількість осіб, а 

також синтагматичну сполучуваність слів на позначення членів родини з 

лексемами коровай і серце із займенником наш задля того, щоб показати 

свою любов, прив’язаність до родини. 

Звичайні сімейні будні передано за допомогою експресії дієслів: «А 

вранці, перш ніж кип’ятити чай / і лаятись з дружиною до вечора, / 

постою, виглядаючи з-за штори / матусеньку майбутніх синичат» [На 

белебні, с. 91]. 

Родина – батьківські відносини. Письменник апелює також до 

автобіографічних деталей, зокрема наголошує на професії свого батька, що 

виражається відповідними лексемами: «Співає моя мама горяком, / а батько 

все навприсядки укотре / перед застіллям чеше гопака … А я онук, а також 

– син шевця, / від нього вміння приладнати латку… / Звучить горяк – од 

мами пісня ця. / І, поки я живий, танцює батько» [На белебні, с. 106]. 

В. С. Бойко також використовує епітет класний, який уже у своїй 

структурі містить позитивні конотації, щоб показати майстерність батька: 

«Вкриваємо бляхою колодязний дах. / За вуха мороз бере, як за власні. / Ми з 

батьком – два майстри / не те, щоб класні, / а все ж не вважаємось за 

невдах» [Битий шлях, с. 5]. 

Родина – шлюбні відносини. Радість від весілля передано за 

допомогою епітета хмільний: «Хмільний в руках у свата глек» [На белебні, 

с. 90]. З одного боку, це художнє означення вказує на розмах свята, 

демонструє стан піднесення, збудження,  що зазвичай панує на весіллях. 

Узагалі ж сім’я асоціюється в митця з місцем, де панує щастя та добро: 

«А парадне, трибунне життя, / в планах, звітах, / «потрібних» статтях. / 

Часом і – вдалині від сім’ї – / там, де вічно живуть солов’ї» [Зазимки, 



с. 35]. Автор протиставляє парадне життя, формально життю сімейному. На 

позитивне сприйняття останнього налаштовує уточнювальна конструкція в 

кінці строфи. Пісня солов’я традиційно символізує радість, чистоту, любов, а 

прислівник вічно підкреслює, що ця радість буде тривати завжди. 

Родина – друзі. Традиційним варто вважати переосмислення родина – 

друзі, яке в поетичній картині світу В. С. Бойка представлене за допомогою 

сполучникового порівняння: «що добрий товариш – то більш, як рідня» 

[Зазимки, с. 62]. 

До приядрової зони належать подані нижче наповнення. 

Родина – захист від негараздів. Можна виокремити й наповнення 

родина – захист, що вербалізовано за допомогою низки художніх засобів. 

Наприклад, майстер слова використовує контекстуальні фольклорні антоніми 

червоний та чорний як алюзію на відомий твір Д. В. Павличка «Два кольори». 

Відповідно, чорний символізує негаразди, білий і червоний – добробут, 

радість: «Дівчата вишивають рушники, / а мати вишива мені сорочку, / щоб 

біло й червоно було синочку, / щоб чорно не було, хова нитки» [Зазимки, 

с. 16]. В іншому мікроконтексті: («Дивлюсь: моя випростується мати, / 

неначе бачить – там, серед завій, / доволі хліба і дітей багато – / були б усі 

здорові та живі» [Зазимки, с. 17]) завії виступають символом життєвих 

негараздів, які можуть спіткати дитину, проте мати стоїть насторожі й 

пильнує, щоб усі були живі й здорові. У наступному прикладі метафорична 

конструкція дні похмурі також переноситься у сферу душевних переживань і 

символізує життєві негаразди, проте від незгод здатні захистити батькові 

руки: «Та коли тривожно серце грюка / В дні похмурі – у мені живі / 

Батькові важкі і чесні руки, / І од них розвиднюється світ» [Дебют, с. 15]. 

Епітети важкі, чесні містять позитивну семантику, характеризують батька як 

силу, що здатна захистити від будь-якого лиха. 

Родина – кохання. Це художньо-семантичне наповнення реалізово у 

рядках, де ліричний герой з гіркотою говорить про свою кохану: «Чужою 

дружиною ти на подвір’ї / немов на засланні» [На белебні, с. 128]. В 



ілюстрації імпліцитно закладений жаль, що жінка стала дружиною іншого. 

Цей смисл демонструє порівняльний зворот з лексемою заслання. 

Використання епітета чужий до слова дружина поглиблює стан страждання 

ліричного героя. 

Почуття любові в поета асоціюється з родиною, що зумовлює 

виникнення різних порівняльних конструкцій: «Я Вас любив, як донечку 

свою … Вас шанувати б, наче рідну матір» [Зазимки, с. 19]. 

Родина – щастя, любов. Життя з рідними людьми асоціюється в 

поетичному світогляді В. С. Бойка зі щастям, про що красномовно свідчить 

порівняння щасливого часу з родиною: «і будеш щасливий до ранку, немов 

між рідні» [На белебні, с. 87]. 

Образ сонця традиційно в українській лінгвокультурі наділений 

позитивними конотаціями, відповідно, у рядках: «до сонця батько сина 

підкидає, / щоб той також дітей своїх любив…» [На белебні, с. 7], 

метонімічна конструкція до сонця батько сина підкидає викликає стійкі 

асоціації з чимось теплим, високим, важливим, а складна синтаксична 

конструкція з підрядним мети визначає ціль – досягнення гармонії та любові 

в родині. 

Родина – горе. На жаль, трапляється так, що рідні люди відходять у 

вічність. І тоді для близьких, що лишилися на цьому світі, настає чорна смуга 

в житті. Утрата близької людини змушує переживати найгіркіші відчуття. У 

вірші «Похорон батька» розпач ліричного героя передано за допомогою 

використання уривчастих односкладних речень: «Самотньо. Порожньо. 

Вдовино. Рук невмирущих / заповіт. / І тільки чорна хуртовина. / На білий 

світ. / На цілий світ» [Зазимки, с. 26]. Привертає увагу й оказіональний 

прислівник вдовино, що також засвідчує гіркоту втрати. Антоніми чорний і 

білий формують антитезу, яка є засобом створення  пригніченого настрою, 

тим паче, що далі В. С. Бойко за допомогою гіперболи збільшує значення 

трагедії – увесь світ для ліричного героя зникає в хуртовині. Гіркоти від 

втрати батька передає й сполучникове порівняння землі з каменем: 



«Померлих незворушно поминають. / Але ж мені він батьком залишиться. … 

Землиця пухом?.. а земля, мов камінь» [Зазимки, с. 27]. У цьому 

мікроконтексті автор використовує контекстуальні антоніми пух – камінь не 

лише для передачі природних умов, а й задля увиразнення страждань 

ліричного героя. 

Периферію визначають наступні художньо-семантичні наповнення. 

Родина – пам’ять. Значна кількість мікроконтекстів, у яких 

використано лексеми-вербалізатори концепту СІМ’Я, мають підґрунтям 

мотив пам’яті – один з провідних в усій творчості В. С. Бойка: «Провідними 

мотивами творів В. Бойка є мотиви часу, пам’яті, душевної чистоти, 

творчості, усього українського як справжнього й рідного» [50; с. 166]. 

Найчастіше майстер слова апелює до перцептивних відчуттів: зорових чи 

слухових: «Моя мама на тому фото / ще красива і молода» [Зазимки, с. 36], 

«Та раптом, ніби спалах обпече – / в старім багеті сивина стареча / і 

стомлені такі знайомі плечі, / і світло ніби маминих очей» [Зазимки, с. 54], 

«І мамин голос молодий – / щасливий і дзвінкий» [Зазимки, с. 58], 

«Вишивала рушник / Тиха мати в засмученій хаті» [Дебют, с. 6]. 

Художньо-семантичне наповнення родина – пам’ять реалізовано й у 

такій ілюстрації: «і не гасне калина за склом, / і хлібина у батьковій торбі / 

дотепер зігріває теплом» [На белебні, с. 70]. Автор використовує складну 

метафору за кольором не гасне калина, що ґрунтується на імпліцитному 

використанні образу вогню, виражену дієсловом гаснути (червоний колір 

вогню зіставлено з кольором стиглих ягід), при цьому апелюючи до 

фольклорного образу калини як символу безсмертя роду. 

Враження від прочитаних перших казок зумовлюють виникнення 

порівняння казкових персонажів з рідними людьми, наприклад, сестру поет 

порівнює з Гердою: «А Кай був схожий на Котигорошка, / і Герда – трохи 

на мою сестру» [На белебні, с. 111]. 

Родина – війна. З концептуалізацією родини в художньому мовосвіті 

В. С. Бойка пов’язаний мовний образ війни, що, вочевидь, зумовлено 



біографією митця, адже він сам народився невдовзі після трагічних подій 

Другої світової. Отже, виформовується художньо-семантичне наповнення 

родина – війна, яке вияскравлюється в рядках: «отам, на розі миру і війни, / 

бо сльози витира щербатий дядько, / бо сироти – то і його сини» [Зазимки, 

с. 17], «і був поет мій самородком / у чорнім згарищі війни. / І старший 

брат із ним прощався / й не повертався із журби, / і сорок років вибачався, / 

що низько вішалку прибив … Я просто плакав, немов його найменший 

брат» [Зазимки, с. 22], «Синам чуби висріблює розлука, / Та вже й роками 

старші за батьків, / А у війну вже грають їхні внуки… / Ідуть з війни 

солдати стільки літ / І все ніяк не можуть повернутись» [Дебют, с. 20]. 

Узагальнений образ матері, що проводжає сина в армію, наявний у 

такому мікроконтексті: «Наскочать вітри-татари, / хвіртки в тулумбаси 

вдарять, / зберуть кочівниці-хмари / плачі усіх матерів. / І світ потемніє 

білий / в очах землі-породіллі, / і пасма її поріділі / розпатла сердитий грім» 

[Зазимки, с. 12]. Для посилення емоційності автор використовує звукопис, 

застосовуючи алітерацію та асонанс. Зокрема, в останніх рядках задля 

передачі гуркоту грому наявна алітерація звука р. Порівняння вітрів з 

татарами, а хмар із кочівницями вмотивоване історичним минулим України, 

адже відомо, що кочівники-татари забирали слов’ян у полон, продавали в 

рабство. Механізм творення таких метафор полягає у використанні 

прикладок, що як різновид означення виступають своєрідною 

характеристикою образу. Автор надає війні всесвітнього масштабу, це 

проблема вже не окремої матері, а самої планети – Землі. 

Родина – думки. Розуміння думок як дітей не є новим словом в 

українській поезії, радше, таке переосмислення слід вважати алюзією на 

відомий твір Т. Г. Шевченка «Думи мої, думи мої…». У В. С. Бойка такі 

інтенції виражені порівняльною конструкцією орудного відмінка: «Я слухав 

ті слова, я знаю їх, / хоч дітьми думи обсідають душу» [На белебні, с. 73]. 

        Родина – надприродне. Для кожної дитини батьки є авторитетом, до них 

ставляться з повагою й шаною, обожнюють їх, наділяють великим розумом, 



вважають непереможними. Подібні інтенції простежуються й у поетичному 

мовленні В. С. Бойка, який прямо заявляє, використовуючи іменний 

присудок і формуючи тим самим порівняння: «Мій батько чарівник, а не 

п’яниця-швець» [На белебні, с. 43]. Читаймо далі: «Швець – мій тато, а я – 

його син. / Сплю, укритий куфайкою, довго. / Купить батько мені олівці. / Я 

не вмію молитися Богу, / помолитись би шевській руці» [На белебні, с. 70]. 

На розуміння батька як бога вказує використання дієслова помолитися. 

Образ батька сакралізується й прирівнюється до вищих сил. При цьому в 

обох мікроконтекстах названо професію батька. 

Родина – рідний край. Художньо-семантичне наповнення родина – 

рідний край вербалізоване в поетичному ідіостилі В. С. Бойка за допомогою 

проперативу Лопань та синтагматичної сполучуваності з іменником рідня: 

«Цю річку звати Лопань од віків – / скоріше не порожня, ніж неповна – / 

вона моя рідня, хоча й не кровна» [На белебні, с. 121]. Автор персоніфікує 

річку, прирівнюючи її до повноцінного члена родини. 

Як продемонстрував зібраний нами мовний матеріал, описуючи 

концепт СІМ’Я В. С. Бойко переважно вдається до увиразнення стосунків 

між батьками й дітьми. З одного боку, це можна пояснити тим, що в 

дитинстві людина також переживає найщасливіші моменти життя, і пов’язані 

вони переважно з батьківською турботою, а з іншого боку, подібну 

тенденцію спостерігають й у пареміях. Зокрема, в українських прислів’ях 

значно частіше можна натрапити на опис взаємин між рідними, батьками, 

дітьми, свекрухою й невісткою, аніж на опис життя подружжя, на чому 

наголошує Н. М. Філіппова: «україномовне населення має більш тісні та 

ближчі взаємовідносини між батьками та дітьми, які базуються, головним 

чином, на емоціях та почуттях» [35]. 

Художньо-семантичне наповнення родина – близькі родичі становить 

ядро концепту СІМ’Я в ідіостилі письменника. Наявні в художніх пошуках 

майстра слова  й такі художньо-семантичні наповнення: родина – друзі, 

родина – рідний край, родина – кохання, родина – надприродне, родина – 



щастя, любов, родина – думки, родина – захист від негараздів, родина – 

війна, родина – горе, родина – пам’ять. До основних вербалізаторів 

концепту СІМ’Я варто зараховувати такі: батько, мати, діти, дружина, 

дядько, син, донька, сестра, брат. Меншою частотністю позначені слова 

сват, бабуся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Одним з базових завдань мовознавства є опис різних фрагментів мовної 

картини світу з урахуванням культурно зумовлених та індивідуальних рис 

світобачення. 

У межах другого розділу було проаналізовано лінгвальне вираження 

концептів на позначення універсальних духовних цінностей у мовотворчості 

В. С. Бойка, серед яких основними варто вважати концепти ЖИТТЯ, 

ЛЮБОВ, СІМ’Я. 

Найвищою цінністю для В. С. Бойка є життя, тож великою частотністю 

відзначається в його поетичному ідіостилі однойменний концепт. 

Вербалізовано концепт ЖИТТЯ доволі широким шаром одиниць, що містять 

семи стан, час, образ, майно, побут, існування. 

При цьому не всі ядрові компоненти представлені в мовотворчості 

автора. Тож до ядра належать такі художньо-семантичні наповнення: 

життя – існування (у межах цього смислу яскраво увиразнено опозицію 

життя – смерть), життя – сукупність явищ, життя – істота, життя 

– посилення діяльності. 

Приядрову зону формують художньо-семантичні наповнення життя 

– здоров’я, життя – вода, життя – вогонь, а до периферії відносимо 

наповнення життя – радість, життя – природа, життя – воскресіння, 

життя – національна ідея, життя – війна, життя – реінкарнація, 

життя – час, життя – пам’ять, життя – самотність, життя – 

любов, життя – музика.  

У поезії майстра слова концепт ЛЮБОВ репрезентовано за допомогою 

низки одиниць різних рівнів. Домінантними слід вважати слова люблю, 

кохаю, кохати, поцілунок, обійми, а також предикативи любити, обнімати, 

цілувати, мати пристрасть. Також концепт ЛЮБОВ здобуває мовне 

вираження в лінгвосвіті В. С. Бойка за допомогою описових конструкцій, 

коли реципієнт розуміє, що йдеться про теплі стосунки між людьми різної 

статі, однак самих слів на позначення почуття автор не використовує. Було 



встановлено, що митець розвиває всі чотири типи любові: сторге (сімейна 

любов), ерос (еротичне кохання), філіа (дружня любов), агапе (духовне 

почуття). 

Було визначено ядрові смисли концепту ЛЮБОВ, серед яких у 

творчості В. С. Бойка наявні такі: любов – родинні зв’язки (тут митець 

переважно використовує синтагматичні зв’язки слів на позначення концепту 

зі словами на позначення своячництва), любов – кохання (при цьому 

акцентовано увагу на бінарній опозиції розділене – нерозділене почуття; 

зазначимо, що при такому смисловому наповненні письменник актуалізує 

експресію збірних числівників), любов – інтерес, прагнення до чогось (при 

цьому основною ідеєю є увага до простих речей, уміння знаходити радість 

від побутових справ). Тобто до ядра концепту належать такі художньо-

семантичні наповнення: любов – родинні зв’язки, любов – кохання, любов – 

інтерес, прагнення до чогось. 

До приядрової зони можна віднести художньо-семантичні наповнення 

любов – сакральна сила, любов – жива істота, любов – смерть, любов – 

явища природи. 

Широким спектром художньо-семантичних наповнень представлено 

авторське лінгвоментальне розуміння концепту ЛЮБОВ. Зокрема, до 

периферії належать такі смисли, як любов – щастя, любов – весілля, любов – 

розставання, любов – патріотизм, любов – лицемірство, любов – 

професія, любов – прагматизм, любов – воля, любов – пам’ять, любов – 

країна, любов – утрата національної ідентичності. 

До художньо-семантичних наповнень, які формують ядро концепту 

СІМ’Я в поетичній картині світу В.С. Бойка, належать наповнення родина – 

близькі родичі, родина – друзі. До приядрової зони відносимо смисли родина 

– захист від негараздів, родина – кохання, родина – горе, родина – щастя, 

любов, а до периферії зараховуємо художньо-семантичні наповнення родина 

– рідний край, родина – надприродне, родина – війна, родина – пам’ять, 

родина – думки. 



       Як бачимо, всі три концепти представлені у творчому доробку  

В.С. Бойка дуже змістовним шаром художньо-семантичних наповнень, що 

дає можливість розгорнутого аналізу мікроконтекстів поетичної мови митця. 

Також було визначено ядрову, приядрову й периферійну зони концептів, що 

досліджувались. Стилістичні засоби, а саме: епіфори, анафори, оксиморони, 

порівняння, метафори й епітети, які використовує автор під час написання 

поетичних текстів, визначають особливу манеру художнього письма  

В.С. Бойка, увиразнюють його мову й виокремлюють індивідуальність його 

яскравої особистості. 
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РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ МОВНОГО ВИРАЖЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ 

ХРИСТИЯНСЬКИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ У ПОЕЗІЯХ 

В. С. БОЙКА 

 

3.1. Лінгвопоетична інтерпретація концепту БОГ у творчих 

пошуках В. С. Бойка 

Духовний стан особистості відіграє важливу роль у її соціалізації в 

суспільстві. Про яку б країну світу не йшлося, очевидно, що релігія впливає 

на життя мільйонів людей. Поняття Бог існує в нематеріальному, 

внутрішньому світі індивіда, впливає на його емоційний стан. Це поняття 

розглядалося з різних кутів бачення. До нього апелювали теологи, психологи, 

філософи, соціологи, педагоги, літератори, зокрема З. Фрейд [52], К.-Г. Юнг 

[29; 30], П. Д. Юркевич [31]. Ці науковці аналізували значення віри в житті 

людини, досліджували можливості формування морально-етичних норм, 

вивчали потенціал людського позасвідомого. З розвитком антропоцентричної 

парадигми в мовознавстві до поняття Бог почали долучатися й лінгвісти, 

серед яких варто назвати П. В. Мацькова [17] з монографією, присвяченою 

аналізу концептосфери БОГ в українському мовному просторі в біблійній, 

фольклорній, лінгвістичній інтерпретації та з’ясуванню закономірностей 

семіотичного та структурного моделювання цього явища в синхронічному та 

діахронічному аспектах; М. В. Бойчук [3], яка вивчала особливості мовного 

вираження концепту БОГ у пареміях англійської мови; О. М. Колчину [14] з 

роботою про концепт БОГ у поезіях Б. Б. Гребенщикова; Т. П. Вільчинську 

[6] з працею, що стосується вербалізації концепту БОГ у творах 

Т. Г. Шевченка, та багатьох інших дослідників. 

Концепт БОГ належить до універсальних, адже входить до мовної 

картини світу будь-якого народу. Його можна вважати ключовим для 

розуміння духовних цінностей як цілого етносу, так і окремої особистості. 

Важливим цей концепт постає й у поетичному мовленні, особливо, якщо 



йдеться про письменника, чия творчість наскрізь пронизана емоціями та 

глибоким психологізмом. 

     Звернувшись до лексикографічних джерел, бачимо, що слово Бог має такі 

значення: «У релігійних віруваннях – уявна надприродна істота, що нібито 

створила світ і керує ним та вчинками людей. Перен. Найбільший умілець у 

чомусь, наймогутніший володар чого-небудь» [123; c. 207]. Тож концепт 

БОГ в українській лінгвокультурі наділений таким узуальним смислом, як 

бог – надприродна істота. Здебільшого назви на позначення надприродних 

істот потрапили в українську мову з грецької, хоча інколи визначити 

етимологію досить складно. Як, наприклад, зі словом Бог. Його зіставляють з 

давньоіндійським bhagah «податель, пан, владика», хоча науковці висувають 

припущення про пряме запозичення цього слова з іранських мов [34; Т. 1, 

с. 219]. Боги постають багатими, тож А. Мейє саме з такої етимології 

виводить антропонім на позначення ведійського бога Bhagah і припускає, що 

слов’янська лексема Бог також має подібні причини виникнення [24; с. 400]. 

У роботі А. Мейє зазначено, що «якщо залишити осторонь небесні 

світила такі, як сонце, місяць, або такі явища природи, як світанок, грім, 

вогонь тощо, які «обожнювалися» під своїми іменами в давній Індії та давній 

Греції, то ми не знайдемо жодної загальноєвропейської назви божества» [24; 

с. 400]. У давні часи існувало розмежування: людей називали смертними, а 

богів – безсмертними. Так, А. Мейє пропонує зіставити санскритське martah 

– смертний, людина, грецьке ρ-ορτός – людина, смертний, латинське homo – 

людина, земля [24; с. 400]. Натомість, як зауважує М. М. Маковський, слова, 

які мають значення бог, божество можуть бути зіставлені зі значенням бути, 

існувати, тобто також указувати на безсмертя. Порівняймо, російське бог, 

але індоєвропейське *bha-, *bhu- – бути; тохарське mask – бути, але 

карейське mas – бог; індоєвропейське *guei- – жити, бути, але англійське 

god – бог [18; с. 47-49].  

Окрім того, майже у всіх релігіях світу Бог постає творцем Всесвіту, 

тож варто говорити про художньо-семантичне наповнення бог – творець. 



Так, давньоіндійська релігія проголошувала абсолютним началом Брахмана, 

з якого й виникає увесь світ; в ісламі вказано, що світ створив Аллах; 

космогонічні міфи Давньої Греції виводять існування життя від Хаосу, 

Кроносу та Геї; прихильники індуїзму переконані, що світ виник від жертви 

Пуруші або від дихання бога Вішну; у християнстві панує розуміння, згідно з 

яким Бог створив усе з нічого. Так чи так, але майже в усіх релігіях світу 

йдеться про божественний початок Всесвіту. Тісно з попередньою 

інтерпретацією пов’язане й розуміння бога як батька, адже, будучи 

Творцем, Бог є і Батьком усього сущого. 

Однією з визначальних рис сучасного українського менталітету є 

повернення в мову та культуру реалій, що тісно пов’язані з релігійним 

життям суспільства. Духовне життя людини немислиме без поняття про Бога. 

За словами К. Ю. Голобородька, «у художньому мовопросторі українського 

красного письменства практично кожен майстер слова звертається до образу 

Бога або до проблеми богошукання. Особистісна природа Бога в 

християнстві дозволяє передбачити індивідуальне усвідомлення Бога як 

комунікативного партнера – абсолютного Ти, що створює передумови для 

сприйняття міжособистісної комунікації з Богом як сакрально значущої» [42; 

c. 258]. Не стала винятком із цього правила й поезія В. С. Бойка, який теж 

апелює до вищих сил. У художніх збірках майстра слова концепт БОГ 

вербалізовано такими словами: Бог, Христос, Господь, Син, Спаситель, Ісус. 

Також подекуди митець звертається до язичницьких богів: Волоса, Берегині, 

Стрибога, Афродіти тощо, проте такі приклади є поодинокими. 

Серед ядрових компонентів В. С. Бойко актуалізує художньо-

семантичні наповнення бог – надприродна істота з такими семантичними 

інтерпретаціями, як бог – любов, бог – милосердя, бог – справедливість, бог 

– допомога, бог – прощення, бог – атеїзм.  

Розуміння Бога як вищої істоти, як носія найбільших моральних 

якостей зумовило виникнення художньо-семантичного наповнення бог – 

духовно-моральні чесноти. Усвідомлення Бога як Творця всього сущого 



викликало появу смислу бог – батько. Ці наповнення належать до 

приядрової зони концепту. Індивідуально-авторськими або тими, які 

належать до периферії, варто вважати такі семантичні наповнення:  бог – 

екологія, бог – історичне минуле, бог – гравець. 

Зазначені нижче смисли становлять ядро концепту БОГ. Частотними є 

мікроконтексти, у яких концепт набуває своїх узуальних значень, зокрема 

смислу  бог – надприродна істота. У межах цієї площини можна 

виокремити кілька художньо-смислових наповнень, зокрема, бог – молитва. 

Людина через молитву може звертатися до Бога: «зоря упала, помолюся богу 

/ щоб не спішили умикати струм» [Планида, с. 72], «Як боляче і солодко від 

того, / Що десь ти є, кохана і свята, / Мені лишається молитись богу – 

нехай у мандрах на душі світа» [Планида, с. 140], «Навряд чи хтось 

благатиме як бога / (Хоча… А може? … Всякого бува)» [Планида, с. 15], 

«Напевно, добре вмів молитись Богу, / аби Москва Мазепу берегла» 

[Забіліли сніги, с. 200]. 

Молитви бувають не тільки прохальними, але й такими, у яких 

висловлюється подяка: «Утрьох на городі: дві пташки та я. / І дякую богу, 

що зайвих немає» [Петрові батоги, с. 164]. 

У наведених ілюстраціях бог виступає об’єктом, до якого звертаються з 

проханням, молитвою, що вербалізовано за допомогою синтагматичної 

сполучуваності слова-імені концепту з дієсловами молитися, благати, 

дякувати. Тож під час моделювання смислової площини бог – надприродна 

істота та її художньо-смислових наповнень майстер слова здебільшого 

послуговується експресією предикативних синтагм, у яких дієслова поєднано 

з іменниками, конкретизуючи дії, що їх виконує вища сила, розширюючи тим 

самим позитивну семантичну конотацію. Через такі конструкції відбувається 

об’єктивація концептуальних смислів, що характеризують Бога як суб’єкта 

звертання, коли ліричний герой маніфестує позицію носія предикативних 

ознак. 



Бог – усепрощення. Наступним смисловим наповненням є бог – 

прощення: «Комусь пробачить бог усіх гріхів полин» [Планида, с. с. 137], 

«Господи, прости» [Дебют, с. 19], «Прости мя, Боже (там, на небесі)» [Яв, 

с. 10], «Бог і вона простять вину – / жаліють, значить» [Суголосся, с. 122], 

«Хай Бог простить, якщо я не прощу» [На белебні, с. 245], «Чи Бог всім 

порівну / гріхи відпустить?» [Забіліли сніги, с. 236]. У цих рядках 

транслюється сутність існування Бога, що «виявляється через прощення 

гріхів, спасіння у Христі, вірність Своїм заповітам» [17; c. 50]. Здатність Бога 

вибачати людям прокоментовано за допомогою слів милосердний, 

довготерпеливий, справедливий, всепрощаючий. У творах В. С. Бойка Бог 

здебільшого виступає об’єктом дії. 

Бог – допомога. Концепт БОГ також вербалізовано в художньо-

семантичному наповненні бог – допомога: «Весні звикати, що обох / нас 

треба прихистити знову. / А проліски із нами в змові, / коли нам помагає 

бог» [Планида, с. 107], «Он вагітна спішить в путь лиш Богу відому. / 

Попрошу Його хай одведе од біди» [Петрові батоги, с. 11]. Митець акцентує 

увагу на тому, що в епоху суцільного зневір’я єдиною надією людини стає 

Бог, індивід вірить, що Вищі Сили є на небі, це надихає бути щасливим, 

жити, творити. 

Подібні інтенції простежуються в таких рядках: «А все, що Бог дає, – 

на краще, / бо називається життям» [Суголосся, с. 132],  «а подумки іще й 

звернусь до Бога… / Усі ми – атеїсти до пори, / Коли нам не потрібна 

допомога» [Петрові батоги, с. 49]. Тут майстер слова виголошує 

загальновідому сентенцію про те, що всі люди вважають себе розумними, 

кмітливими до тієї пори, поки не зіткнуться з важкими проблемами, 

непереборними перепонами. І лише в такому разі згадують про вищі сили. 

Бог – любов. Божа любов до людей в аксіологічному вимірі 

вербалізована відповідними контекстами: «Люди є – зовуться богомільні, / 

мріють, щоб лиш їх господь любив» [Планида, с. 87], виформовується ще 

один смисл: бог – любов. Як зазначає П. В. Мацьків, «найменування Бог 



любові категоризує в повному вияві дві найвеличніші заповіді – любов до 

Бога і любов до ближнього, які номінуються в грецькій мові словом ahape 

«духовна, божественна, жертовна любов». У Старому Заповіті любов є 

рушійною силою Божих діянь, але лише в Новому Заповіті любов Отця до 

Сина через жертву приносить спасіння людині й дарує їй нове життя» [17;  

c. 45]. Саме з любові до людства Ісус Христос прийшов у наш світ і помер 

мученицькою смертю. Ось як про жертву Месії пише В. С. Бойко: «Ну сказав 

би янгол, Що Царство Боже / в нас, у смертних грішниках, у людині. / 

Щастя в нашім серці, а те – в любові. / Бо з любові ж діва сина родила» 

[Планида, с. 14]. 

Натомість настання страждань зумовлене втратою Божої любові, що 

висловлено в риторичному запитанні: «Чи бог нас розлюбив» [Петрові 

батоги, с. 32]. 

Бог – милосердя. Уявляючи вищу силу, люди завжди хотіли вірити, що 

ця сила буде допомагати, сприяти й любити їх. У свідомості людини є 

максима про те, що Бог уособлює милосердя, така лінгвоментальна візія 

представлена й у поетичному ідіостилі В. С. Бойка за допомогою епітета 

милосердний: «Прости нам гріх, великий білий світе, – / і, може, 

милосердним буде бог – / в роси краплині райдугу засвітить» [Петрові 

батоги, с. 84]. Майстер слова персоніфікує весь світ, використовуючи 

звертання до нього. При цьому невипадковою є генітивна метафора роси 

краплина засвітить райдугу. Вона слугує алюзією на історію зі Старого 

Заповіту про потоп, де райдуга була своєрідною обіцянкою Бога більше 

ніколи не влаштувати всесвітню повінь. 

Аналізоване художньо-семантичне наповнення бог – милосердя 

експлікує за допомогою прикметника Божа та іменника милість: «Відомо 

нам: всесвіт – це ми і решта. / А ти додала б іще – Божа милість» [Петрові 

батоги, с. 113]. Митець постулює думку, що існування Всесвіту не можливе 

без Божої доброти. 



Бог – правда, справедливість. Бог асоціюється у свідомості людини з 

абсолютною істиною й справедливістю: «Чоловік зібрався Правду шукати, 

/ а його мудреці посилають до бога. / До Христа б пішов, та нема адреси / й 

невідомо грішнику, де її брати» [Планида, с. 14]. Бог постає уособленням 

правди, проте автор стверджує, що годі й шукати справедливості на цьому 

світі, адже ніхто не має адреси Христа. 

Бог – атеїзм. У художній площині мовотворчості В. С. Бойка 

трапляється художньо-семантичне наповнення бог – атеїзм: «Бо знають всі, 

що не Ісусів німб, / Ні дядечко, що «просто кіоскер», / Вже ні на що не 

здатні в їхнім світі» [Дебют, с. 18]. У цій ілюстрації відбувається 

змішування слів на позначення сакральних реалій і зниженої лексики: 

книжного Ісусів німб і розмовного кіоскер та лексеми дядечко з 

меліоративним суфіксом, що, однак, у наведеній ситуації набуває 

негативного значення – експресивної зневаги та іронії. Люди втратили віру в 

божественне, у справедливість та святість. 

Утрата віри зумовлює потребу сподіватися лише на себе: «бо, певно, 

добре кожен з них засвоїв / надіятись на себе, не на бога» [Зазимки, с. 15]. 

Ця думка звучить у поета як анепіфора: «Надіятись на себе, не на бога! – / з 

них кожен добре істину засвоїв» [Зазимки, с. 15]. Використовуючи цю 

стилістичну фігуру, митець намагається увиразнити втрату віри. В. С. Бойко 

прирівнює похід до церкви до походу в кіно у наступних рядках, чим знову ж 

таки підкреслює брак віри: «Чому нам, смертним, віриться у Бога, / Хоч 

ходимо до церкви лиш в кіно?» [Яв, с. 53]. 

Бог – духовно-моральні чесноти. Ще одним потрактуванням концепту 

БОГ можна вважати художньо-семантичне наповнення бог – духовно-

моральні чесноти. Украй тривожно звучать рядки: «В епоху срібляків 

потрібен бог» [Планида, с. 132], де автор використовує індивідуально-

авторський парафраз епоха срібляків на позначення доби кінця ХХ – початку 

ХХІ століття. У наш час цінності зводяться лише до матеріального 

благополуччя, люди забувають про вищі, духовні аксіологічні параметри. У 



наведених рядках художньо-семантичне наповнення концепту БОГ постає 

символом совісті, духовності, справжності. 

Використання шекспірівських алюзій міститься в таких рядках 

В. С. Бойка: «Коли обридне вічна суєта, / з так званою «громадськістю» 

контакти, / мені смертельно схочеться антракту, / щоб лиш людина і земля 

свята, / щоб зник постійно діючий спектакль – / ходіння вічне по серцях і 

душах – / це не під силу і залізно дужим – / кому в житті потрібна роль 

Христа!.. [Планида, с. 60]. Ліричний герой утомлений від життя, від суєти, 

він хоче відпочити, про що свідчить використання іменника антракт. Ніхто 

не здатен пожертвувати своїм життям заради інших, страждати за них, 

поступатися своїми інтересами. Саме такі інтенції закладено в риторичний 

оклик у кінці строфи. 

За допомогою вербалізації образу бога В. С. Бойку також вдається 

передати історичні реалії радянської влади: «І повзуть з усіх усюд мерці, / в 

серп і молот вірячи, не в бога. / І кривавий прапор, наче ціп, / стугонить на 

вітрі край дороги» [Планида, с. 22]. Автор зауважує, що відбувається 

переоцінка цінностей. Радянські ідеали передано за допомогою парафрази 

серп і молот, саме вони протиставляються справжнім цінностям і 

справжньому богу. Для посилення емоційності письменник використовує 

слово мерці, указуючи тим самим на духовну смерть прихильників 

революції. У цьому мікро фрагменті мовний образ бога постає символом 

честі, духовності, добра, совісті тощо. 

Автор також сподівається, що коли-небудь за допомогою релігії в 

людях прокинеться совість: «Во ім’я Духа крізь пожежі чад, / надіючись, що 

за велінням чуда / в запеклих вбивцях озовуться люди, / палає сонця 

цвинтарна свіча» [Яв, с. 33]. 

Бог – батько. Здавна віряни вважали себе дітьми Божими, а Бога 

називали Небесним Батьком, що дбає про своїх синів і дочок, навчає їх. У 

письменника така лінгвоментальна візія забезпечується вживанням 

присвійного прикметника Божий та пестливої форми від іменника дитя: 



«Дитятко Боже – вчулось наче… / чи людська мати за дитям своїм?» [На 

белебні, с. 49]. 

Приядрова зона представлена художньо-семантичними наповненнями, 

поданими нижче. 

Бог – творець. Можна натрапити в збірках й на смислове наповнення  

бог – творець, реалізоване в таких рядках: «Коли на свічку дивишся удвох, / 

від душ обох зображення на стінах – / два персонажі у театрі тіней, / де 

режисер, як є, то тільки бог» [Планида, с. 121]. У цьому мікроконтексті 

наявна алюзія на відому сентенцію У. Шекспіра, що весь світ є театром. І 

тільки Бог керує сценарієм. В.С. Бойко уникає прямого порівняння, 

зіставляючи режисера та Бога, автор опускає сполучники, чим надає тропу 

більшої метафоричності. 

У реалізації художньо-семантичного наповнення бог – творець 

наголошено на такій ознаці, як вищість або далекість: «Посади є: і гетьмана, 

і блазня / в народу вище них один лиш Бог» [Петрові батоги, с. 155], у Бога 

як надприродну силу можна також вірити: «і всі ми вірили у бога / з цигаркою 

в рудих зубах» [Земні турботи, с. 5], «Не в’ється дим. І крижаніє дах. / До зір 

далеко, а до Бога – й надто…» [Суголосся, с. 92], «Кажуть, Бог навіть 

зник. Тож, кого всі боялись, нема» [Забіліли сніги, с. 196]. 

Бог є всезнаючим, тож цілком природно, що маємо таку ілюстрацію, де 

автор використовує фразеологізм: «Що буде завтра, зна хіба що Бог» [Яв, 

с. 38]. 

Бог – багатство. Для поета кожен вірш є своєрідним скарбом, який він 

цінує і береже. В. С. Бойко предає подібні прагнення, порівнюючи рядки 

віршів з воскресінням Господа, за допомогою метафор: «Поетами назбирані 

пляшки / воістину цінуйте, наче вірші, / в яких слова були б, напевно, вищі, 

коли б вони воскресли з-під руки.» [Планида, с. 37]. 

Бог – безсмертя. Звертаючись до образу Сина Божого, автор 

переконує, що історія народження й існування Ісуса Христа мала місце, тому 

на свідомому рівні християнське минуле людства потрібно поважати та 



дотримуватися суворих законів моралі: «нині натовп / вже точно знає, що 

Христос воскрес» [На белебні, с. 9], «І знак розп’ятого Христа / на 

перехресті» [Суголосся, с. 122]. Читаймо далі: «Під вечір всує згадують 

Христа, / ті ясла у якогось небораки, / що Віфлеємська зірочка свята – / 

хоча лиш Іпсилон сузір’я Рака» [Планида, с. 132]. У цих рядках В. С. Бойко 

використовує приховану алюзію. Іпсилон Рака є подвійною найбільш 

яскравою зіркою в сузір’ї Рака й належить до зоряного скупчення Ясла. 

Автор вибудовує просторову метафору, апелюючи до вертикальної моделі 

світобудови: виникає семантична опозиція небо [зоряне скупчення Ясла] – 

земля [земні ясла]. 

Периферію становлять наступні наповнення. 

Бог – історичне минуле. У певних контекстах концепт БОГ може 

набувати негативних потрактувань. Наприклад, у художньо-семантичному 

наповненні бог – історичне минуле. Історію нашого народу не можна 

уявляти без козаків, що боролися за незалежність України, щиро вірили у її 

кращу долю й непереможний дух. Віктор Бойко критично висловлюється про 

польську шляхту, про те, що неможна коритися її законам, але доводиться 

схилятися й підкорятися ляхам: «Козацький віз  в нову в’їжджа епоху – / 

вже стільки їх було, отих епох!.. / Варшава скалить зуби: «Злоти покуй!» – / 

сьогодні старшим католицький бог» [Планида, с. 6]. Використання епітета 

католицький у цьому мікроконтексті має не тільки пряме значення [адже 

відомо, що католики, на відміну від православних, відкидають 

божественність Святого Духа], цей прикметник виступає контекстуальним 

антонімом для лексеми козацький, формуючи тим самим бінарну опозицію 

свій – чужий. 

Про Святу Трійцю згадано в ілюстрації: «Отець, і Син, і Дух на 

голосах церковних, / пливуть, немов на хвилях козацькі байдаки» [Петрові 

батоги, с. 156]. Порівняння Бога з козацькими човнами переносить 

реципієнта в минулі часи. 



Бог – екологія. Не могли пройти повз майстра слова й проблеми, 

пов’язані з екологічною безпекою. Зокрема, автор протиставляє різдвяну 

зірку Зорі-Полин, що асоціюється з катастрофою на ЧАЕС: «Морози 

пересілися / і зорі поховалися, / а надто Віфлеємської, / звичайно ж, не було – 

/ Різдвом це називалося, / і співами, і галасом, / і вірою в Спасителя, / 

котрий здолає зло… Заснула моя донечка – / і їй напевно снилося, що в небі 

зірка сходила, а не Полин-Звізда» [Яв, с. 97]. 

       Бог – гравець, вершитель людських доль. Цікавою постає художньо-

семантична інтерпретація бог – гравець, що має місце в рядках «І забування 

всіх, себе, не всує – / чи час, чи Бог колоду доль тасує» [Суголосся, с. 144]. 

Поет використовує метафору тасувати колоду – змішувати різні події в 

житті. На таке здатна тільки надприродна істота, тож цілком очевидною є 

метафора бог колоду доль тасує як вершитель людських доль. Сама ідея гри 

наявна імпліцитно – за допомогою усталеного виразу тасувати колоду. 

Можна стверджувати, що концепт БОГ належить до важливих 

лінгвоментальних утворень у творчих пошуках майстра слова й експлікує 

низку смислових наповнень. У межах художньо-семантичної площини бог – 

надприродна істота можна виокремити такі інтерпретації, як бог – любов, 

бог – милосердя, бог – справедливість, бог – допомога, бог – прощення, бог 

– атеїзм. Найчастіше в цих художньо-семантичних наповненнях автор 

використовує синтагми з предикативними ознаками, що конотують 

захоплення всемогутньою вищою силою, яка може допомогти, захистити, 

урятувати. Наявне у творчості В. С. Бойка й усвідомлення бога як духовно-

моральних чеснот, а також як історичного минулого нації. При 

моделюванні цих художньо-семантичних наповнень поет послуговується 

експресією різних тропів та стилістичних фігур, що свідчить про високу 

майстерність письменника. 

 

 



3.2. Концепт ВІРА як важливий елемент поетичної картини світу 

В. С. Бойка. 

З концептом БОГ тісно пов’язаний концепт ВІРА. Якими б шляхами не 

йшло людство, але завжди цей шлях супроводжувала віра. Про яку б 

історичну епоху не йшлося, про яку б країну не говорилося, однак важко не 

погодитися з тим, що віра значною мірою впливала й впливає на життя 

мільйонів людей. Причому мова не тільки про віру у вищі сили, але й віру в 

щасливе майбутнє, віру в себе, у свій народ, у торжество моральних 

цінностей і перемоги добра над злом. Віра є важливою духовною 

екзистенційною цінністю, що надає особі стимул рухатися далі. У роботі 

Р. К. Омельчука віру названо «інтегральним феноменом, що розкриває 

ціннісні орієнтації, спрямованість, тенденціозність поведінки, а також 

характеризує людину як суб’єкт відносин. Ціннісні орієнтації указують на 

значиме, розмежовуючи істотне від несуттєвого. Основним змістом 

ціннісних орієнтацій віри є переконання людини, її глибокі й постійні 

прив’язаності, моральні принципи» [19; с. 113]. Відповідно, дослідження 

мовного вираження концепту ВІРА дасть змогу глибше проникнути в 

особливості індивідуального мовомислення, визначити пріоритетні 

настанови автора. 

У мовознавстві дослідження феномену віри привернуло увагу 

Є. М. Климкова [13], П. В. Мацькова [17], М. В. Сибірьової [23], О. Яницької 

[32] та інших. Усі науковці єдині в тому, що віра є рушійною силою людини, 

цінністю, без якої існування втрачає будь-який сенс. У роботі П. В. Мацькова 

наголошено, що у фразеологізмах, окрім словникових потрактувань, наявні 

значення, «що об’єктивують профанні сенси» [17; с. 270], серед яких 

домінантними називає такі: 1) віра потребує доказів або перевірки; 2) не всім 

можна вірити; 3) той, хто вірить, ніколи не зазнає поразки; 4) істинність вище 

за побачене або почуте; 5) віра визначає моральні якості особи; 6) віра та 

справи пов’язані між собою; 7) заздалегідь нікому не можна вірити; 



8) легковірність несумісна з вірою; 9) неправда та віра несумісні; 10) вірити 

можна на слово [17; с. 270]. 

За допомогою лексикографічних джерел можна визначити такі 

значення слова віра на сучасному етапі: «1. Упевненість у чомусь, у 

здійсненні чого-небудь. // у кого. Упевненість у позитивних якостях кого-

небудь, у правильності, розумності чиєїсь поведінки. 2. Те саме, що довір’я. 

3. рел. Визнання існування бога, переконання в реальному існуванні чогось 

надприродного. / / Те або інше релігійне вчення, віровизнання» [123; Т. 1, 

с. 679]. Відповідно, до узуальних художньо-семантичних наповнень можна 

зараховувати такі, як віра – упевненість у чомусь; віра – довір’я; віра – 

переконаність у чиїхось позитивних якостях; віра – релігійне вчення; віра 

– визнання існування Бога; віра – надприродне. Саме ці смисли формують 

ядро концепту ВІРА в сучасній українській мові. 

Етимологічно слово віра походить від старослов’янського вера, 

праслов’янського vēra, що є спорідненим з давнім wara – правда, вірність, 

милість, латинським verus – дійсний, справжній, істинний, та 

індоєвропейським *uēr – справжній [34; Т. 1, с. 402]. Тож дослідження 

етимології концепту доводить, що концепт ВІРА може реалізуватися в 

художньо-семантичні наповнення віра – милість. До приядрового шару 

концепту Віра, окрім наведеного вище, належать також художньо-семантичні 

наповнення, згідно з етимологічними відомостями, – віра – вогонь, віра – 

висота, небосхил. До периферії зараховуємо такі потрактування, як віра – 

утрата національної ідентичності, віра – товар, віра – життя, віра – 

порятунок, віра – розчарування, віра – сумнів. 

 М. М. Маковський зазначає, що слова, які позначають віру можна 

зіставити з назвами тварин, адже в давнину люди приносили тварин у жертву 

богам, аби задобрити останніх. Зокрема, науковець пропонує порівняти 

давньоверхньонімецьке gi-buban – вірити та латиське luops – тварини, 

албанське lope – корова, латинське credere – вірити, але давньоанглійське 

hrider – тварина [19; с. 71]. М. М. Маковський стверджує, що віра також 



відповідає поняттю дерево: російське дерево, але прусське druwi – віра; 

індоєвропейське *ker- – дерево, кущ, але латиське ceret – вірити, латинське 

credere – вірити, давньоанглійське ceart – ліс; російське – вірити, але 

латиське veris – густий ліс [19; с. 71]. Вочевидь, тут мають місце перекази 

про світове дерево.  

Значення віра зіставне зі значенням вогонь. Порівняймо 

давньоросійське вірити, віра, але індоєвропейське *цеr- – горіти, вогонь, 

латинське сredere – вірити, але англійське hearth – вогнище [19; с. 71]. 

Останнє значення, з яким науковець зіставляє слова віра, вірити й 

лексеми на позначення висоти, небосхилу й пропонує порівняти латиське 

ceret – вірити, але індоєвропейське *кеr – верх, висота, російське вірити; 

готське  ga-laubian – вірити, але індоєвропейське *lub- – верх, висота, 

російське лоб [19; с. 71]. 

Мовне вираження концепт ВІРА в поетичному мовомисленні 

В. С. Бойка знаходить у словах віра, вірити, молитва, ікона, янгол, 

православний, католицький, язичницький, святий, храм, церква, воскресіння, 

апостол, рай, хрест, богомільний, а також у назвах православних свят і 

біблійних іменах, адже для поета близьким є саме християнський, 

православний світогляд. Наголошуємо, що поетична картина світу митця є 

ширшою від словникових потрактувань, тож і концепт ВІРА не набуває 

ширшого художньо-семантичного наповнення. 

Віра – визнання існування Бога. Для В. С. Бойка віра постає 

переконанням існування Бога. Це, зокрема, здобуває вербальну реалізацію 

завдяки дієслову вірити та його сполучуваності з номенами, що позначають 

вищу силу: «Хтось вірить, що врятує всіх Всевишній, / і біля церкви 

шапочку зніма. / Та славить і Отця, і Духа, й Сина» [Назовсім, с. 212], «І всі 

ми вірили у Бога» [Земні турботи, с. 5], «Чому нам, смертним, віриться у 

Бога, / Хоч ходимо до церкви лиш в кіно?» [Яв, с. 59], «Тільки зізнаюсь, що не 

в Бога я вірив – / в батька і матір, у баби-шептухи закон» [Яв, с. 130]. 



Проте в низці мікроконтекстів поет заперечує існування Бога. Люди, 

маючи знання, розум і досвід, утрачають прямий зв’язок серця з Богом. 

Передусім це виявляється в їхніх справах – вони здатні навіть на вбивство 

невинних дітей: «Слізьми не поможеш, у Бога не вірять, / напевно, оті, що 

по дітях – з гармат» [На белебні, с. 44]. 

Дієслова молитися та вклонятися також є своєрідними маркерами 

концепту ВІРА, адже їхня семантична структура містить значення 

«звертатися до вищої сили з проханням або подякою», відповідно, суб’єкти 

дії переконані в існуванні вищої сили, вірять у неї: «Не знаю, чи молилися 

сармати. / Кому вклонялись скіфи, я не знаю» [Зазимки, с. 14], «Чи 

переждати ураган / і дочекатися нагоди / молитися чужим богам, / 

вклонятись не своїм голготам?» [Суголосся, с. 14]. Поет уникає 

використання ключового слова-імені, тим самим акцентуючи увагу більше на 

дії, що зумовлена вірою. В останньому мікроконтексті наявне бінарне 

протиставлення свій – чужий, виражене відповідними епітетами, автор ніби 

засуджує тих, хто забуває рідне й ладний молитися чужим богам у скрутну 

хвилину. Руйнівна сила урагану – стихії, що знищує все на своєму шляху – 

зумовила виникнення метафори, у якій життєві негаразди уподібнюються до 

бурі. 

Загальновідомою є істина про те, що релігія – це особиста справа 

кожної людини. Більшість релігій має систему принципів і доктрин, що є 

досить розгалуженими й подекуди складними. Однією з основних настанов 

будь-якої конфесії є обов’язок час від часу відвідувати релігійні установи, 

проте існує й інший погляд – неважливо, чи ходить людина до храму або 

церкви, важливо, чи є вона доброю, благородною, чесною, скромною, 

терплячою, жалісливою – набагато важливішим є її духовний світ. Саме про 

це пише В. С. Бойко: «А на церквах нехай собі хрести, / та ми нехрещені й 

нерозіпʼяті. / (Коли вже грішні – господи, прости!) / А на церквах нехай собі 

хрести. / Бог в голові, якщо душа не в п’ятах» [Битий шлях, с. 65]. Анафора 

«А на церквах нехай собі хрести» має на меті підкреслити основну ідею твору 



– не так важливо щонеділі ходити до церкви, як мати Бога в серці. Цю ж мету 

має використання антонімів голова – п’яти, які вибудовують смислову 

вертикальну опозицію. Окрім цього, В. С. Бойко обігрує відоме українське 

прислів’я душа в п’яти тікає, яке означає сильний переляк, тобто митець 

протиставляє віру страхові. Майстер слова переконаний, що людина за будь-

яких обставин має залишатися людиною. 

У статті С. Франка наголошено, що «старі вірування занепали й не 

мають більше влади над серцями, нової віри не видно – людство не знає 

більше, до чого воно повинно прагнути, для чого жити, які начала воно має 

втілювати в житті» [27; с. 9]. Ситуація, яка склалася в житті ліричного героя, 

викликає відчуття розгубленості, він не знає, у кого, у що вірити. На мовному 

рівні це вияскравлюється у використанні односкладних речень – риторичних 

запитань. Майстер слова апелює до теонімів, що позначають чужих Україні 

богів – Аллаха, Будду й Крішну – задля того, щоб іще більше підкреслити 

тривогу, сум’яття персонажа, його розпач: «А нашим душам, ніби птасі й 

птаху, / бракує стріхи, бо тоді могли б / гніздо змостити, і пірнути вглиб, / й 

хоч на мить побути в затишку підстрішнім… / Молитися кому?.. Аллаху, 

Крішні? / Лиш двері під вітрами: хлип да хлип» [Петрові батоги, с. 108], «…і 

самовар, що безвідмовно діяв / на користь і Христа, і Будди, й Крішни. / Ви 

сподівались, вірили? Так нате!..» [Назовсім, с. 83]. 

Словник української мови в 11-ти томах фіксує таке значення 

прикметника богомольний: «Який вірить у бога, старанно виконує релігійні 

обряди, багато молиться; побожний» [123; с. 209], тож епітет богомільні, 

використаний В. С. Бойком щодо людей, також вербалізує концепт ВІРА з 

художньо-семантичним наповненням віра – визнання існування Бога: «Я б 

подався в люди богомільні / з вірою в пришестя чи в прихід» [Планида, с. 87]. 

Концепт ВІРА в художньо-семантичному наповненні визнання існування 

Бога має бути представлений опосередковано: за допомогою слів на 

позначення свят, храмів, церковних атрибутів – усього того, що так чи так 

пов’язано з релігією та вірою у вищі сили: «Господар, певно, – / в свято ж 



личить – / різдвяні слухає псалми» [Назовсім, с. 48], «Вдарять громи весняні 

нагаями, / наче відлуння Почаєвих дзвонів. / Видно під сонцем дороги і 

храми, / видно і думи, і слово, і діло» [Планида, с. 31], «До ікони зболено 

припасти, / там священна крутиться сльоза…» [Петрові батоги, с. 78], 

«Це дотик до променя – чистий, мов сніг, / Що вперше на землю спішить об 

Покрові» [Петрові батоги, с. 115], «А скоро Великдень. І можна 

христосатись всім – / і зірці, і місяцю, й вітру, і нам із тобою» [Суголосся, 

с. 114], «Надходить дощ. / Хоч Водохрестя скоро» [Суголосся, с. 124], «На 

Трійцю на базар» [Суголосся, с. 140], «Хмільний в руках у свата глек, / Що 

на весіллі під Покрову, / і клацання дзьобів лелек / у теплу тишу вечорову…» 

[На белебні, с. 90], «Цей дивний день / Опісля Маковія» [Яв, с. 78]. 

Поет, творячи такі образи, нерідко послуговується експресивним 

прийомом «оживлення». Наприклад, виникає асоціація музики з птахом, що 

на мовному рівні вербалізовано за допомогою використання соматизму: 

«Згорнула крила / музика різдвяна… / Блаженна тиша» [Суголосся, с. 98]. 

Автор метафорично зіставляє затихання музики з тим, як птах згортає крила. 

Натомість у рядках, де персоніфіковано крилас, «На березі 

просмалюють човна / й тривожно гуси підіймають крила, / аби високий 

великодний крилас / врочисто свою службу починав» [Планида, с. 30] 

наявне метонімічне перенесення, адже відбувається заміщення назви об’єкта 

(у цьому випадку – співаків) на місце його перебування крилас. Епітет 

великодний указує на час проведення служби. Цікаво, що й у цій ілюстрації 

В. С. Бойко звертається до образу крила. Гуси постають ніби своєрідним 

диригентом, піднімають крила, дозволяючи співакам нарешті розпочати 

богослужіння. 

Концепт ВІРА  репрезентований також назвою свята Покрова – одного 

з найбільших християнських свят. Поетично насиченими є рядки, у яких 

наявний персоніфікований образ снігу, а метафора за кольором викликає 

асоціації із сивиною (біліє голова), адже зима завжди була символом 

похилого віку; з іншого боку, білий сніг зіставлено й з весіллям: «Ще на 



Покрову сніг усіх ниток не виткав / Біліє голова, фату вітрець гойда» 

[Назовсім, с. 180]. Письменник обігрує народну етимологію назви 

християнського свята, що  пов’язана з першим снігом, який ніби «покриває» 

землю, указуючи тим самим на близьке похолодання. З іншого боку, після 

весілля в слов’ян існував звичай «покривати» голову нареченої хусткою, яку 

вона потім повинна була носити щодня. 

Вербалізація концепту ВІРА трапляється й завдяки використанню імен 

біблійних персонажів, апостолів або святих, адже тільки для вірянина ці 

імена означають дуже багато. Зокрема, майстер слова застосовує у своїх 

творчих пошуках антропоніми: імена двох євангелістів – Івана та Марка, – а 

також імена двох апостолів – Петра й Павла: «Пісням стихати, молитвам і 

сваркам… / Під сірим небом чи під сірим дахом / Стоять Іван, Петро, 

Павло і Марко. / Геракл уперто поціля у птаха» [Петрові батоги, с. 124]. 

Цікаво, що поряд з іменами святих автор називає Геракла, який є персонажем 

грецької міфології. Тут простежується вплив неокласичних шукань, адже 

неокласики поєднували у своїх текстах біблійні й античні образи.  

Зринають у поетичних пошуках В. С. Бойка й антропоніми Магдалина, 

Юда, Авель, Каїн, Христос: «Намолено у храмі. Страсті вичахли. / І свічі 

душ уже безгрішно жевріють. / Де Магдалина? Де ковалик дівся той, / що 

цвяха заховав не за наївністю?» [Суголосся, с. 128], «І де той Авель? Коли не 

брешуть, то там, де Каїн…» [Суголосся, с. 172], «На місяці ж і вранці бачу: 

Каїн / на вилах свого брата підійма» [На белебні, с. 284], «Я завжди 

пам’ятав і те, що був Христос, а поряд Юда» [Назовсім, с. 207]. 

Семантикою гіркоти сповнені рядки, де використано синекдоху: 

«Виростають каїни / все на нашім боці» [Петрові батоги, с. 163]. Митець 

використовує множину, утворену від власного імені першого братовбивці на 

Землі для того, щоб показати зневагу до українців, які ладні підняти руку на 

своїх же земляків, по суті, на братів. 

Народна мудрість про те, що покладатися можна лише на себе, 

заявлена в численних прислів’ях та приказках (наприклад, «На бога взивай, а 



руки прикладай», «Хто все богу молиться, той швидко оголиться», «Тоді бог 

дасть, як сам заробиш» [18; с. 65] тощо). Золотий фонд української 

фразеології справив вплив і на творчість В. С. Бойка, зумовивши появу 

рядків, у яких автор закликає надіятися лише на себе, а не на Бога: «бо, певно, 

добре кожен з них засвоїв / надіятись на себе, не на бога» [Зазимки, с. 14-

15]. 

Заперечення віри наявне й у рядках: «В пришестя друге вірити – не 

річ, / коли не знаєш до пуття, чийого… / Осанни згуки в тисячу наріч / чи 

жаль до тих, які не мають Бога» [Назовсім, с. 49]. Митець звертається до 

біблійних переказів про друге пришестя Ісуса Христа, що має ознаменувати 

настання Царства Божого, проте, як наголошує автор, якщо люди не знають, 

на кого саме вони чекають, то їх стає шкода. У мові поезії виникає 

зіставлення вигуків осанни та вигуків жалю до людей, які не вірять у вищу 

силу. 

Досить часто релігійні образи не тільки передають ідею віри у вищу 

силу, а й увиразнюють реалії природи. Наприклад, досить поетичним є 

порівняння місяця з іконою, виражене орудним відмінком: «Бувало, у нічнім 

стриножили в лузі коней. / Є місяць. Ти – при нім. Він – ликом із ікони» [На 

белебні, с. 88]. Вочевидь, основою для такого метафоричного зіставлення 

послужив зоровий образ – німб, що сяє, та місяць, який випромінює світло. 

Ідею краси передає порівняння царівни з іконою: «Царівна з’явиться, 

мов з ікони… / В казки спішать тікати диваки» [Земні турботи, с. 14]. 

Трапляються в поетичних пошуках В. С. Бойка мовні образи, що 

апелюють до різних вражень, пов’язаних із вірою, церквою, Богом. 

Наприклад, до звукових апелюють такі рядки: «Шинкам безмитним 

слобожани раді, / іще мовчить заупокійний дзвін» [Планида, с. 12], «Для 

пісні голос, квіти для жони, / в піснях і квітах – молитви й ікони» 

[Суголосся, с. 5], «Не баби у відчаї / головою в псалми – / посивіли дівчата / 

утекли від зими» [Обличчям до багаття, с. 6], «В банях церковних відблиски 

вогнищ, / в дзвонах гучних справедливість мечів. / Крилас давно не співає, 



лиш стогне – / хтось там у світі воскрес чи спочив» [Назовсім, с. 199]. На 

гучність дзвонів указує порівняння з громами: «Вдарять громи весняні 

нагаями, / наче відлуння Почаєвих дзвонів» [Планида, с. 31]. 

Трапляються й зорові образи: «Видно під сонцем дороги і храми, / 

видно і думи, і слово, і діло» [Планида, с. 31], «Намистечко рука перебирає, / 

в кутку лампадка блима при іконах» [Планида, с. 13], «Горіла свічка на 

Покрову рано, / і хтось за мить всього виходив заміж» [Планида, с. 123]. 

Деякі вербалізовані образи актуалізують одоративні відчуття («не спати і не 

жити – марна справа, / із цвинтаря чи з церкви пахне воском» [Назовсім, 

с. 174];) та дотикові враження («До Трійці на город з набитими торбами, / 

хоч ноша заважка, однак не гнуся я» [Назовсім, с. 203], «Зводять храм на 

вогкому піску» [Яв, с. 65]). 

        Віра – упевненість у позитивних чеснотах. До ядрової зони концепту 

ВІРА належить також художньо-семантичне наповнення віра – упевненість 

у позитивних чеснотах. Такий смисл знаходить своє вираження за 

допомогою дієслова вірити: «Тут давно я вчуся вірити у справедливість» 

[Битий шлях, с. 51], «і в добру долю вірить, не в лиху» [Зазимки, с. 53]. 

Епітет добрий указує, що ліричний герой вірить у позитив, у гарне майбутнє. 

Упевненість у позитивних рисах матері, її доброті спричиняє таке мовно-

художнє осмислення: «Їх стрічати, як спрагу під Спас, / в матір вірити – в 

ту, що без німба, / і, щоб обрій на крилах не згас, / все шукати бджолиного 

хліба» [Петрові батоги, с. 17]. Причому автор говорить, що матір без німба, 

тож ідеться про звичайну жінку, а не Богородицю. 

        Віра – упевненість у чомусь.  Художньо-семантичне наповнення віра – 

упевненість у чомусь вербалізоване дієсловом вірити: «Й немає іще нічиєї 

вини. / Та раптом повіриш, що все це назавше!» [Петрові батоги, с. 5], «Вона 

пам’ятає удосвіта сивий баштан, / де між полинів, наче поміж віків 

заблукала, / їй сниться вже, мабуть, що в липовім цвіті літа, / а значить, 

росте собі й вірить, що світ не лукавий» [Зазимки, с. 42]. 



Упевненість у тому, що Україна має стати країною патріотів 

вербалізовано в рядках: «Розгодинилось наче ж / і вірилось – будем народ!» 

[Планида, с. 33]. Дієслово розпогодилось використано метафорично – воно 

вказує на поліпшення ситуації в країні, настали кращі часи для розвитку 

України. Такі ж інтенції містяться й у низці мікроконтекстів: «В моєму селі 

на вокзалі годинник – / я бігав до школи, вивчав циферблат / і вірив, що 

стане все’дно на годині / опісля розрухи, розладдя, розплат» [Зазимки, 

с. 32], «Ми – чотири стіни / вітрячка, де маленький мірошник / так сумлінно 

працює / і вірить у завтрашній день, / що залітним вітрам / запізнитись не 

можна нітрошки» [Зазимки, с. 46]. Персонажі вірять у покращення в 

майбутньому. Про це свідчить епітет завтрашній. 

Художньо опоетизовано рядки, у яких поет закликає вірити в дива, 

використовуючи метафору, «оречевлюючи» небо й актуалізуючи дотикові 

відчуття: «І прагнеш вірити в нові дива / під синім безкінечним неба 

шовком» [Петрові батоги, с. 39]. Ліричний герой також говорить, що людина 

не хоче вірити в зникнення почуття любові, використовуючи риторичний 

оклик: «Коли мина передчуття любові… / Та хто ж повірить, що воно 

мина!» [Петрові батоги, с. 102]. 

Віра – довір’я. До ядрової частини зазначеного концепту належить 

художньо-семантичне наповнення віра – довір’я, яке реалізоване у двох 

площинах. 

Однією з авторських інтенцій є настанова, що найбільш довірливими є 

діти. Про це свідчить використання епітетів довірливий і дитячий: «Усе 

кружляв. Усе шукав, шукав… / І вибирав довірливі. Дитячі» [Планида, с. 66]. 

У вірші з промовистою назвою «Дітвора» також наявна така ж 

лінгвоментальна візія: «Ми не вмієм так вірити, / Нам у них би повчитись, / 

От де зоряна лірика! / От де класика щирості!» [Дебют, вірш «Дітвора», 

с. 16]. Майстер слова говорить, що дорослі втратили здатність довіряти одне 

одному, бути щирими й закликає вчитися в дітей. Тут можна простежити 

алюзію на біблійну історію про дитячу молитву. Коли в Ісуса Христа 



запитали, хто більший у Царстві Божім, він покликав дітей і сказав, що 

тільки той, хто вміє бути таким же щирим, як дитина. У Євангелії Господь 

неодноразово закликає кожну людину стати як дитина, адже діти є носіями 

непідробної чистоти. 

В. С. Бойко своєю поезією закликає вірити в добро, любов, мрії. Така 

настанова зумовлює появу персоніфікованих образів казок, любові: «Чогось 

чекаєш, знаючи проте: / лише казкам довіритися можна» [На белебні, 

с. 65], «Вірю я заступниці любові» [Петрові батоги, с. 78]. На взаємній довірі, 

маніфестує автор, мають будуватися стосунки: «Печена картопля на аркуші з 

віршем, / – А ти мені віриш, як я тобі вірю? / І засмагли пальці. І засмагли 

губи» [Обличчям до багаття, с. 40]. 

Віра – надприродне. Семантика віри в надприродне вияскравлена за 

допомогою питальної частки хіба, яку вжито як підсилювальний засіб у 

реченні: «Хіба ти повіриш, цвітуть матіоли тридцятого жовтня» [На 

белебні, с. 128]. Сумнів здобуває мовне вираження й за допомогою 

прислівника либонь, який виражає невпевненість: «Атож. В її віщунські вісті 

/ усім би вірилось либонь» [Суголосся, с. 6]. Умовний спосіб дієслова також 

посилює сумнів у вірогідності висловлювання. 

Художньо-семантичне осмислення зневіри експлікується в мові творів 

В. С. Бойка за допомогою заперечної частки не та вказівки на об’єкт дії: 

«Була у дурня піч. А він не вірив людям» [На белебні, с. 16], «А ви, цигани, 

мені не вірте, / Що проміняв я шляхи на моркву» [На белебні, с. 99], 

«Проситись до снігів, / що не повірять зразу» [Суголосся, с. 104], «Вірте, а 

чи не вірте – / порожньо у дворі» [На белебні, с. 134]. 

Епітет пустий, що виступає характеристикою слів ліричного героя, 

налаштовує на негативне сприйняття, указує, що ліричній героїні не варто 

вірити всьому: «Надвечір моя мила чи захочеться / в мої пусті повірити 

слова» [На белебні, с. 133]. 

В іншому контексті лірична героїня не хоче вірити у відсутність 

кохання з боку її обранця: «І ранок був, і день завзято / Гасав, запрігши всі 



вітри, / І ти прийшла така крилата, / Не вірила, що я без крил» [Суголосся, 

с. 12]. Мовець використовує епітет крилата, щоб указати на досконалість, 

витонченість ліричної героїні, на розмах її почуттів, однак навряд чи вона 

зможе бути щасливою з головним героєм поезії, адже він без крил – не має в 

душі того духовного піднесення, яке викликає любов. Засліплена, героїня не 

бачить усіх недоліків коханого. 

Про настання осені йдеться в мікроконтексті «І то нічого, що кружляє 

сніг, / в саду пожовклім чути листосміх. / І нам не  буде віритись, що край, / 

бо понад світом лине листограй» [Планида, с. 96]. Натуралістичні подробиці 

увиразнює епітет пожовклий. Оказіональними метафоричними іменниками 

листосміх, листограй позначено процес опадання листя – його шарудіння 

порівняно зі сміхом, а кружляння – із грою. Віра у надприродні створіння 

спонукає автора до таких рядків: «Чоловічки чотирипалі... Зелена кров... / 

Свідчить – у мертвих волосся майже сиве. / Вони, мабуть, теж вірили у 

добро / й хотіли, щоб ми з вами були щасливі.» [Планида, с. 67]. 

Віра – релігійне вчення. Художньо-семантичне наповнення віра – 

релігійне вчення поступається частотністю вживання осмисленням, 

наведеним вище.  

Задля вказівки на конкретне віровчення, зокрема, на язичницьке, 

В. С. Бойко використовує відповідний прикметник: «І десь на денці та, 

поганська, віра» [Яв, с. 146]. Указівкою на наявність різних релігій у світі 

слугують епітети різний, який: «Між різних релігій хоч як тут лавіруй. – / 

кругом поклоніння та послух – паролі. / Знаряддя тортур коли символом віри, 

/ страждальників тільки всім випадуть ролі» [На белебні, с. 44], «Якої мови, 

якої віри, / Ніхто не скаже, ніхто не зна» [Суголосся, с. 8]. 

До приядрових компонентів належать художньо-смислові наповнення, 

подані нижче. 

Віра – жива істота. Художньо-семантичне наповнення віра – жива 

істота представлене поодинокими мікроконтекстами й вербалізовано 

завдяки епітету жива: «Хозар нема. А віра все жива» [Яв, с. 95]. 



Віра – висота, небосхил. Душа птаха живе в поетові й прагне висоти, 

злетіти в небо, але все ж, тягнеться до землі: «Хіба я винен, що в мені / живе, 

живе душа лелеча / і на світанку чи під вечір / мене зриває небо з ніг. / І я не 

втриматись боюсь, / хоча в земне тяжіння вірю, / в усьому хочу знати міру 

/ і вперту правильність свою.» [Планида, с. 47]. 

        Віра – милість, немилість. Автор поетичних рядків не завжди 

впевнений у справжньості почуттів коханої, але сподівається на її милість і 

прихильність: «І нам не буде віритись, що край / бо понад світом лине 

листограй. / А потім все за вітром промайне? / А потім ти зненавидиш 

мене?! / Яка жорстока логіка рядка! / Яка жорстка і лагідна рука...» 

[Планида, с. 96]. 

       Віра – вогонь. Художньо-семантичне наповнення віра – вогонь 

репрезентовано риторичним запитанням, бо Віктор Бойко не впевнений, що 

допомоги варто просити в Бога. Скоріше за все, на неї можна не сподіватися, 

хіба від вогню: «Тримати у лівій запалену свічку, / хреста покладати щоб 

правою змога... / В очах у святих по жорсткім чоловічку... / Благати рятунку 

від них чи не в Бога?» [На белебні, с. 44]. 

       Периферію становлять наступні наповнення. 

       Віра – сумнів. Заперечна частка не з дієсловом вірити зумовлює 

виникнення художньо-семантичного наповнення віра – сумнів: «Не вірю я, 

що нині двадцять перше / століття по народженні Христа» [Петрові 

батоги, с. 25], «Й не віриться в двадцятому столітті, / що мамонти вже 

вимерли давно» [Планида, с. 21], «Глибокі села поле забира – / не вулиці, а 

проїзні дороги – / вони ж усе не вірять, що пора, / здається: ось – потерпіти 

б ще трохи» [Назовсім, с. 176], «Обабіч шляху все іриси – / чи по-нашому 

півники – / і самому не віриться, / що вони мої спільники» [На белебні, 

с. 153], «Із нього вранці сонце нас будило, / опівночі не вірили зірки / у те, що 

з нами трапилося диво. / Хто ж ми тепер? Та звісно, диваки» [Петрові 

батоги, с. 91], «У кожного життя, звичайно, є початок, / лиш віри про 

кінець, як він, і я не йму» [Назовсім, с. 149], «Блаженна тиша – / віри їй не 



йму» [Суголосся, с. 98], «…А я лицем до нього повертаюсь, / вростаю в 

землю, але все ж стою, / і полум’я – це смерть, і… прокидаюсь. / І ще не 

вірю, що живий, сміюсь» [Земні турботи, «Котигорошко, с. 16-17]. 

 Іронічно звучать рядки, у яких автор закликає вірити в передвиборчі 

обіцянки: «Смартфон придбати, бути як усі, / що вірять в передвиборну 

газету / Тож вір: укотре світлий рай гряде, / як в бюлетені галочку 

поставиш» [На белебні, с. 37]. Іронію підкреслює використання прикметника 

укотре щодо слова рай. Дієслово гряде, що представляє книжний стиль, 

також у наведеній ілюстрації передає сарказм. 

Утрата впевненості реалізується дієсловом вірити. Наприклад, у 

рядках: «Та менше нам віриться, вірилось дужче» [Назовсім, с. 210] таку 

лінгвоментальну візію репрезентовано за допомогою антонімічних 

прислівників менше – дужче. Минулий час дієслова вірити також указує на 

настання розчарування: «Та згадувати схочу сам / без вічної шпаргалки / час, 

коли вірив чудесам» [На белебні, с. 136]. 

Віра – розчарування.  Антитетичним до смислу віра – упевненість у 

позитивних якостях є художньо-семантичне наповнення віра – 

розчарування. Така лінгвоментальна візія у творчості В. С. Бойка 

здебільшого реалізується завдяки дієсловам не вірити, не йняти віри, 

відвикати вірити: «В небі зірка не спить; / в думці казка, що в зірку не 

вірить» [Назовсім, с. 14]. 

Поет застосовує заперечну частку не, тим самим постулюючи ідею про 

розчарування й зневіру: «У могил спитаю, де батько й мати, / бо екрану 

віри давно не йму, / чи російські краще б’ють автомати, / ніж німецькі 

сімдесят літ тому» [На белебні, с. 247], «Коли зварю картоплю у мундирах, / 

окріп з каструлі в мийку проціджу, / з екрана слів наслухаюся “щирих”, / не 

вірячи у правду у чужу» [На белебні, с. 86]. У цих рядках автор наголошує на 

тому, що вже не переконаний у тому, що людям говорять правду з екранів 

телевізорів. Слово екран у цьому мікроконтексті виступає в складі метонімії, 

адже заміщає собою працівників телебачення, політиків, громадських діячів 



тощо. Поезію загалом приурочено до сумних подій на українських теренах, 

пов’язаних із воєнним протистоянням на Сході України. 

Семантика розчарування вербально виражена завдяки складеному 

присудку відвикаю вірити, а слово підкови вказує на ще більшу зневіру, адже 

підкова є традиційним символом щастя: «Сьогодні коні мчали по шляху, / не 

горбоконики, не коні – звірі. / А я, куди там підкувать блоху – / вже відвикаю 

у підкови вірить…» [Земні турботи, с. 38]. 

Дієслово в минулому часі вірилось також передає ідею зневіри: «І нам, 

і сорочатам так вірилось у крила, / як тим сусідським хлопцям у дужих дві 

руки» [Обличчям до багаття, с. 5]. 

Віра – порятунок. Здавна люди поклонялися різним богам, щоб 

убезпечити себе та своє життя, тож віра як релігійне вчення може поставати 

засобом порятунку, що на мовному рівні вияскравлено за допомогою 

відповідного дієслова: «Яка ж бо з вір найліпше порятує?» [Яв, с. 95]. 

Мовець використовує найвищий ступінь порівняння найліпше, щоб 

наголосити, як сучасні люди здебільшого дбають про свій добробут, а не про 

статус релігії. 

Віра – життя. Життя без віри бодай у щось є вкрай складним, навіть 

неможливим: «І вірить: по собі лиша / щось, крім розбитих черевиків… / Без 

віри не живе душа, / як віра без душі не звикла» [Планида, с. 54], «Лиш 

знало б сонце час, коли пора / запеленати все теплом навколо, / а пагін що? – 

він не вмира ніколи, / якщо коріння вірить у спіраль» [Планида, с. 76]. 

Дієслова не вмира, не живе дозволяють концептуалізувати віру як силу, що 

дозволяє людині існувати в цьому світі. 

Віра – утрата національної ідентичності. До індивідуально-

авторських переосмислень, тобто до периферії, можна зарахувати художньо-

семантичне наповнення віра – утрата національної ідентичності. 

Проблема занепаду національної самосвідомості постійно зринає в 

мовотворчості В. С. Бойка. Він називає народ отарою, яку спрямовує в 

певний бік погонич: «Над нас погонич. Значить, ми – отара: / ті – мертві, 



ті не вірять, що живі… / Татари – вони все-таки татари, / а цар же 

православний чоловік!..» [Планида, с. 12]. Не випадковим є вживання слів 

татари і цар, автор натякає на уявлення українців, що татари є чужинцями, 

проте в рядках звучить самоіронія – люди не вірять, що вони живі, що в них є 

струмінь національної самосвідомості. 

Віра – товар. Ще однією з індивідуально-авторських інтерпретацій є 

усвідомлення віри як товару. Митець засмучений реаліями, у яких живе. Він 

хоче молитися, але віру продано. Глибоке розчарування звучить в епітеті 

жалюгідний, тобто продано ще й за нікчемну ціну – тут письменник 

використовує літоту: «Молитися б. Так віра продається / чужим церквам за 

жалюгідний гріш. / І пастирі для шлунка, не для серця / гріх відпустити 

ладні поскоріш» [Петрові батоги, с. 162]. Людям стало все одно, у що вірити, 

аби тільки збагатити свою кишеню. На це вказує метафора пастирі для 

шлунка. 

Концепт ВІРА в поетичному мовомисленні В. С. Бойка реалізовано 

завдяки актуалізованим засобам мовної виразності. До ядра належать такі 

смисли, як  віра – упевненість у чомусь; віра – довір’я; віра – переконаність 

у чиїхось позитивних чеснотах; віра – релігійне вчення; віра – визнання 

існування Бога. Приядрову зону становлять такі художньо-семантичні 

наповнення як віра – милість, згідно з етимологічними відомостями, входять 

до приядрової зони й художньо-смислові наповнення віра – вогонь, віра – 

висота, небосхил.  Периферію становлять смисли віра – жива істота, віра 

– утрата національної ідентичності, віра – товар, віра – життя, віра – 

засіб порятунку, віра – розчарування, віра – сумнів. 

 

3.3. Концепт ДУША як базова духовна цінність поетичної картини 

світу В. С. Бойка 

Концепт ДУША є базовим складником будь-якої картини світу, адже 

уявлення про душу як про безсмертну субстанцію наявне практично у всіх 

віровченнях. Поняття про душу виникло ще в давні часи, коли людина 



замислилася про відмінності між живою та неживою матерією. Дехто з 

мислителів уважав, що душа має властивості матерії й міститься в крові. Така 

ідея виникла у зв’язку зі спостереженнями давніх людей за диханням, яке 

після смерті зникало. Також розвитку подібних думок сприяли сновидіння – 

люди вірили, що вночі їхня душа відділяється від тіла й здатна 

подорожувати. Матеріалісти говорили, що душевні порухи залежать від 

фізіологічних процесів, що відбуваються в тілі людини. Цікавою постає 

праця Аристотеля «Про душу», де грецький філософ намагається пролити 

світло на цей феномен. Відходячи від свого вчителя Платона, Аристотель 

утверджує думку про зв’язок душі й тіла, порівнюючи їх із воском та 

зображення на ньому: «Якщо ж треба висловити щось загальне про [природу] 

усякої душі, то [можна дати таке визначення]: душа є первинною 

[завершеною] реалізацією природного органічного тіла» [1; с. 36]. 

Геракліт Ефеський, «роздумуючи про душу, про псіхею, бачив у ній те 

саме, чим є вода й земля, а також і повітря – перехідний стан основної 

праматерії – вогню. Вічну зміну матерії, її перехід від одного стану в інший 

Геракліт убачав у так званих “мірах вогню”, тобто в коливаннях температури 

живих істот і неживих предметів» [11; с. 238-239]. Приблизно таку ж думку 

обстоював і Демокріт, переконаний, що душа є «певним вогнем чи теплом» 

[1; с. 9]. Цікаво, що слова на позначення душі в різних мовах зіставні з 

лексемами на позначення вогню. Про це у своїй роботі пише 

М. М. Маковський: «значення “душа” часто відповідає значенню “вогонь, 

божественний вогонь”» [19; с. 145], а далі вчений наводить такі приклади: 

російське дух та індоєвропейське *dheg- – горіти; латиське gars – душа та 

російське горіти [19; с. 145]. Зіставлення душі з вогнем, метафоричні образи 

в українській лінгвокультурі доволі типові. 

Зокрема, у дисертації О. М. Каракуці проаналізовано різні 

фразеологічні одиниці з компонентом душа. Дослідниця звертає увагу на 

космогонічні знакові системи уявлень про душу й виокремлює велику групу 

паремій, у «якій простежується зв’язок внутрішньої форми (конкретне 



полум’я, вогнище) й окремих компонентів структури значення, 

дистинктована за ознакою наближення – віддалення: пече вогонь – біль 

незадоволення (наприклад, розпікати душу, пекти душу); гріє вогонь – 

задоволення (наприклад, потеплішало на душі, зігріти душу)» [12; с. 11]. 

Інші мислителі вважали, що душа – це нематеріальна субстанція, яка 

належить до світу ідеального. Ідеалісти переконували, що почуттями можна 

керувати за допомогою сили волі, тобто душа – це щось значно більше від 

простих почуттів, зумовлених фізіологією. Так, родоначальник ідеалізму 

Платон доволі часто протиставляє душу й тіло. Душа, на думку філософа, є 

безсмертною: «Жодне з тіл, що приводиться в рух зовні, не має душі, але 

будь-яке тіло, що приводиться в рух із середини, має душу, оскільки така 

природа душі; і якщо правильно, що душа є те, що само себе рухає, звідси 

витікає, що душа не народжується й не помирає» [28; с. 66]. Далі мислитель 

зазначає, що душа подорожує Всесвітом, дбаючи про матеріальні речі, 

«утративши крила, вона носиться, поки не наткнеться на щось тверде. 

Оселившись у ньому, вона тим самим здобуває земне тіло, що завдяки її силі 

ніби саме себе рухає. Усе разом – душу й прикріплене до неї тіло – називають 

“живою істотою” й додатковим іменем “смертне”» [28; с. 67]. 

У християнських доктринах душа також мислиться як окрема 

субстанція, незалежна від тіла: «І сотворив Господь Бог людину з пороху 

земного, і вдихнув у лице її дихання життя, і стала людина душею живою» 

[2; с. 6]. Важливо, що значення слова життя зафіксоване в словнику 

І. І. Срезнєвського [26; с. 750]. Тож душа зіставна з життям та диханням. У 

деяких народів, наприклад, у мансі, зазначає В. С. Іванова, панує думка про 

існування в людини двох душ: душі – дихання та душі – тіні. Перша є 

життєвою силою, що не має певної форми, а друга літає навколо свого 

господаря, наче певна крилата істота [9; с. 39]. 

В етимологічних словниках указано, що слово дух походить від 

старослов’янського доухъ , що пов’язане з *dъхъ, *dъхnoti (<*dṹs-), dyxati 

(*dūs-); – споріднене з литовським daūsos – повітря, невідома тепла країна, 



рай [34; Т. 2, с. 149]. Лексема душа приблизно з однаковим морфемним 

складом наявна практично у всіх слов’янських мовах. Старослов’янське 

слово доуша походить від праслов’янського duša (<*dux-ja <*dhousiā), що є 

спорідненим з литовським dvasia – душа, дихання. У латинській та грецькій 

мовах наявний аналогічний розвиток значення: anima – вітер, подих, але 

водночас і душа; ψύχω – видихаю, дму, але ψύχη – душа [34; Т. 2, с. 150]. 

Серед народних уявлень традиційним можна вважати зіставлення душі 

з птахом. Навіть Бога-Духа також асоціативно зображують у вигляді голуба. 

У дослідженні М. М. Маковського проведено паралелі між словами з різних 

мов, що мають подібні морфемні ознаки: індоєвропейське *and-, що означає 

качка та російське утка й індоєвропейське *and- зі значенням дихати, дух та 

англійське duck – качка, але російське дух; англійське chough – галка, але 

німецьке Hauch – дух; англійське bird, але й breath – дихати; готське ahaks – 

голуб, але ah-ma – дух, душа [19; с. 142]. Зазначимо, що М. М. Фасмер також 

зіставляє лексеми на позначення душі та духу зі словами на позначення 

тварин: готське dius – звір, давньоверхньонімецьке tior – тварина [34; Т. 1, 

с. 556]. На слов’янських теренах функціювало ще одне значення слова душа, 

що зафіксовано в словнику І. І. Срезнєвського. Учений говорить, що душею 

також називали совість людини [26; с. 750].  

Аналіз культурологічних уявлень дає змогу виокремити в структурі 

концепту ДУША художньо-семантичні наповнення душа – вогонь, душа – 

моральні чесноти, душа – дихання, душа – совість, чесність, душа – 

дихання, душа – жива істота, душа – птах. 

На теперішньому етапі уявлення про душу зафіксовані в 

лексикографічних джерелах. Тож для виявлення ядра концепту варто 

звернутися до словників: «1. Внутрішній психічний світ людини, з її 

настроями, переживаннями та почуттями; // За релігійними уявленнями – 

безсмертна нематеріальна основа в людині, що становить суть її життя, є 

джерелом психічних явищ і відрізняє її від тварини. 2. Сукупність рис, 

якостей, властивих певній особі; // Людина як носій тих чи інших рис, 



якостей; // Почуття, натхнення, енергія; // Про людину з прекрасними рисами 

характеру. 3. розм. Про людину (найчастіше при визначенні кількості). 4. 

перен., чого. Основне в чому-небудь, суть чогось; // Центральна фігура чого-

небудь. 5. розм. Заглибина в нижній передній частині шиї» [123; Т. 2, с. 445]. 

До ядрових смислів зараховуємо такі: душа – безтілесна сутність, душа – 

якості людини; душа – людина, душа – натхнення, душа – основна суть. 

Аналіз етнографічних і культурологічних відомостей дав змогу виокремити в 

складі концепту ДУША такі компоненти, як душа – вогонь, душа – жива 

істота,  душа – птах, душа – моральні чесноти, душа – дихання, душа – 

совість, чесність. Вони формують приядрову зону концепту. Серед 

індивідуально-авторських переосмислень доцільно виокремити такі: душа – 

смерть, душа – ріка, душа – рослина, душа – пісня, душа – річ, душа – 

вмістилище, душа – національна ідея, душа – забуття. Вони належать до 

периферії. 

Серед лінгвістів є чимало дослідників, що спрямували свої інтереси на 

вивчення різних аспектів мовного вираження феномену душі. Варто 

відзначити дисертацію О. М. Каракуці [12] про фразеологізми з компонентом 

душа; дисертацію російської вченої А. К. Перевознікової [21]; статті 

К. Ю. Голобородька [7], Л. А. Єрофєєвої [8], О. М. Кондратьєвої [15], 

Т. І. Прудникової [22] та багатьох інших. Усі ці дослідники єдині в тому, що 

концепт ДУША становить значну цінність. Так, М. В. Скаб підкреслює, що 

«концепт ДУША є одним із ключових концептів української культури, що 

являє собою складну логіко-емоційну сутність, яка оригінально поєднує в 

собі сакральну та не сакральну частини» [24; с. 469]. У роботі 

Ю. С. Степанова душу розглянуто як елемент духовного життя, безсмертну 

сутність, важливу цінність для носіїв мови [131; с. 736-737]. Про важливість 

концепту ДУША пише й К. Ю. Голобородько, який наголошує, що цей 

феномен серед інших категорій духовного буття посідає важливе місце, 

здобуваючи доволі широкий спектр виявів: «від субстанції ідеально-

реального, трансцендентного до матеріально-сутнісного як домінанти 



внутрішнього стану особистості й форму єднання людини із всесвітом» [7; 

с. 346]. Тож вивчення мовного вираження концепту ДУША на матеріалі 

художніх творів дасть змогу глибше проникнути в систему цінностей 

майстра слова і виявити важливі аксіологічні параметри не тільки його 

індивідуального стилю, а й проаналізувати важливі маркери етнічних візій. 

У В. С. Бойка основним репрезентантом концепту ДУША є ключове 

слово, трапляється також лексема дух, але значно рідше, аніж слово-ім’я. 

Душа – людина. Художньо-семантичне наповнення душа – людина 

належить до ядрових компонентів концепту ДУША. У поетичному ідіостилі 

В. С. Бойка така лінгвоментальна візія реалізується переважно за допомогою 

епітета жива та контексту: «На біса ж вам тоді жива душа, / Якщо самі 

простуєте до ями?» [Дебют, с. 18] «…в провулках Райнера дощі – / чи 

пілігрими, чи блукальці. – / Гілки до вікон тягнуть пальці / живій 

поскаржитись душі?» [Суголосся, с. 82], «На балконі б – хоч, скажімо, спів 

пташиний… / Стоїте ж, немовби груша Кайдаша, – / унизу, уздовж 

проспекту, все машини / Тільки де-не-де жива душа» [Назовсім, с. 75]. З 

контексту останньої поезії стає зрозуміло, що ліричний герой споглядає 

вулицю з балкона й лише де-не-де в урбанізованому місті бачить серед 

машин окремих людей. Слово все в цьому мікроконтексті реалізує значення 

скрізь, повсюди, натомість прислівник де-не-де, що виступає своєрідним 

антонімом, має семантику в окремих місцях. 

Фразеологізм ні душі також вербалізує ідею відсутності людей і є 

синонімічним до слова нікого в таких рядках: «А стежка в спориші. Й давно 

гніздо порожнє. / Лиш соняшники два (і ні душі ніде)» [Назовсім, с. 215]. 

Про двох закоханих майстер слова говорить, також використовуючи 

слово душа: «Дививсь як на сусідній лаві, / в обіймах мліють двійко душ» 

[Петрові батоги, с. 12]. 

З гіркотою майстер слова описує ситуацію, коли люди вбивають своїх 

же земляків. У поезії така інтерпретація подана через використання 

антитетичних епітетів ворожий – свій щодо душі: «А ми здавен майстри 



націлювати дула / у душі не ворожі, здебільшого в свої» [Назовсім, с. 81]. 

Слово майстри в цьому мікроконтексті має іронічний відтінок. 

Душа – безтілесна сутність. Художньо-семантичне наповнення душа 

– безтілесна сутність виявляється в кількох смислових площинах, серед 

яких душа – дух, душа – безтілесність, душа – очі, душа – біль, душа – 

гріховність. 

Душа постає об’єктом дії. Так, поет зазначає, що кожен день може 

викликати різні враження в людини. Задля реалізації такої візії використано 

прийом «олюднення» дня: «День димить, скрегоче, галасує, / б’є у душу 

сміхом і слізьми» [Петрові батоги, с. 36]. Читаймо далі: «А тінь хитається 

від свічки, / мені на душу наплива» [Суголосся, с. 123], «Вікно не виймає / із 

мене душу» [Яв, с. 103]. 

Образно описує поет процес народження душі, зіставляючи його з 

прорізанням зубів, що вербалізовано завдяки порівнянню: «Гіркий мій сік. Не 

поспіша. / Мов кровообіг в теплих жилах. / І прорізається душа. / Отак, як 

ви про зуби вчили» [Зазимки, с. 10]. Процес становлення людини болісний, 

він передбачає набуття досвіду, зустріч із не завжди добрим світом. Саме такі 

асоціації й покладено в основу наведеного порівняння. 

Душа – дух. Осмислення душі як безтілесної сутності в поетичних 

рядках В. С. Бойка реалізується за допомогою слова дух: «А дух ще ліпш за 

птиць літає, / займа щасливих молодиць» [Назовсім, с. 106], «Діві зарученій 

вкажуть причину, / чом серед ночі той дух прилітав. / Діві вагітною зась 

бути нишком, / до Віфлієма вписатися слід» [Назовсім, с. 199], «Під 

куполами дух витає, / сніг на порозі витає» [Назовсім, с. 120]. При цьому 

автор указує на таку властивість духа, як здатність літати, що виражено 

відповідним дієсловом. 

Душа – гріховність. Душа в поетичній картині світу митця має різні 

характеристики. Так, автор використовує епітет грішна, щоб указати на 

недосконалість людини: «Так душно в цім краю від грішних душ, / що їх тіла 

давно в землі холодній» [Планида, с. 23], «Летять дороги і летять листи, / 



летять дощі і наші грішні душі» [Битий шлях, с. 38], «І крига підступа по 

наші грішні душі, / джерелам затискає їх гомінкі роти» [Петрові батоги, 

с. 180], «повз грішну душу» [Планида, с. 138], «До рівноваги Терезів / додати 

варто спрагу літа, / де пристрасть мусила звеліти / упокоритися грозі / та 

блискавка, яких по дві / на грішну душу, вже осінню, / вода ще не замерзла в 

сінях, / стрічаєш спалахи з-під вій» [Назовсім, с. 118], «І десь живий іще 

Ордан – / у грішних душах» [Яв, с. 115]. 

Семантично виразними видаються рядки, у яких майстер слова 

порівнює землю з годинником, а стрілки – з душами. Автор використовує 

речення порівняльної структури, у якому об’єкт порівняння охоплює всю 

предикативну частину: «Що товар – така йому і плата. / Нас кружляє 

твердь земна все дуже. / Щось у неї є від циферблата. / Якщо стрілки – наші 

грішні душі» [Назовсім, с. 26]. Можливо, у цих рядках є алюзія на Годинник 

Судного дня, який знаходиться в американському місті Чикаго. Періодично 

рада експертів ухвалює рішення про переведення стрілок цього годинника. 

Час, що залишився до настання полуночі, символічно відображає міжнародні 

стосунки, а також загальний стан суспільства. Настання полуночі символізує 

ядерну кризу. Тож В. С. Бойко, зіставляючи стрілки земного годинника з 

душами, натякає на те, що люди здатні змінювати хід історії, впливати на 

події, які відбуваються у світі. Щоправда, епітет грішні вказує, що, на жаль, 

навіть у ХХІ столітті люди так і не навчилися доброті. Про недосконалість 

людини свідчить і використання сталого вислову взяти гріх на душу – 

зробити щось усупереч власним переконанням: «А я гріхів чимало брав на 

душу. / Медаль беру, врятовану, живу» [Назовсім, с. 191]. Числівник чимало 

вказує, що в цьому житті ліричному герою не завжди вдавалося жити по 

совісті. У рядках звучить сум і жаль щодо цього. В іншому контексті епітет 

добра натомість характеризує об’єкт із позитивного боку: «Шторм – він не 

тільки розбійник, повірте, / часом у сильного добра душа» [Планида, с. 75]. 



Душа – безтілесність. Поет може прямо вказати на безтілесність 

душі: «Споріднені з моєю інші душі, / про безтілесність не моя печаль, / 

стає душа в оточенні їх дужа, / а тіло вгадує тепло плеча» [Планида, с. 61]. 

Доволі часто під час моделювання художньо-семантичного наповнення 

душа – безтілесна сутність поет використовує слова душа й тіло, 

протиставляючи їх одне одному, тобто застосовуючи їх як контекстуальні 

антоніми: «там стріли тіло діставали, / тут душ сягають стріли злі» 

[Петрові батоги, с. 114], «У душі із тілом явно ще незгода: / врятувати б 

хоч що спробувати можна. / Всім відомо, хто й на цвинтарі не ходить, / 

забирає тільки тіло смерть вельможна. / А душа – вона знаходить чи не 

здатна / роздає себе за згодою й без згоди» [Суголосся, с. 134], «Та не 

озвавсь, напевно, поспішав – / усі ми поспішаємо навіщось / і ремствуємо 

подумки на вічність, / коли за тілом не встига душа» [Назовсім, с. 128], 

«Тіло в хаті залашили. / Душу в пісні заховали» [Суголосся, с. 96]. 

Ліричний герой може також указати на якусь конкретну частину тіла: 

«Не зчорніла б душа, не лице – / а вернутися вистачить сили» [Битий шлях, 

с. 9]. У цьому мікроконтексті В. С. Бойко говорить про внутрішній світ 

людини. Найголовніше, на переконання митця, – це залишитися всередині 

себе порядною особистістю, не піддатися на спокуси світу. Саме цим 

зумовлене протиставлення душі й лиця. При цьому лице в наведеному 

мікроконтексті є синекдохою, адже поет говорить у цілому про людину, а не 

тільки про її обличчя. Чорний колір завжди у свідомості українців викликав 

асоціації з чимось негативним, злим, жорстоким. Відповідно, автор застерігає 

від того, щоб жорстокість перейшла у внутрішній світ, стала другим «я». 

Художньо-семантичне наповнення душа – безтілесність 

вербалізовано із застосуванням низки епітетів і метафор, які з різних боків 

характеризують душу: «Коли душа на дивовиж чутка» [На белебні, с. 175], 

«Нема ікон в церквах. Душа лиха / вважа, що натовп часом – Богу рівня» 

[Яв, с. 97-98], «Цей дощ шалений, відчайдушний, щедрий, / неначе зойк 

поганської душі» [Яв, с. 146], «Все одно спішити вам чимдуж / до чиїхось 



призахідних вікон, / а найрадше – до ранкових душ / навсібіч од віку і до віку» 

[Петрові батоги, с. 67]. 

Душа – очі. Традиційним можна вважати зіставлення душі й очей, адже 

недаремно говорять у народі, що очі – то дзеркало душі. В очах 

відображається вся палітра емоцій людини, а погляд може бути значно 

красномовнішим за будь-які слова. Закономірно, що поет поєднує слова душа 

й очі, дивитися, бачити в одній строфі: «Еротики пора, / і похорону, й посту. 

/ Лишаються сліди / на душах і очах» [Петрові батоги, с. 24], «Скільки 

стріти мені довелося облич! / Скільки різних очей мені в душу дивились!» 

[Битий шлях, с. 3], «І я неначе в душі всім дивлюся, / вчуваючи замовклі 

голоси» [Назовсім, с. 137]. 

Душа – біль. Мабуть, кожна людина знає, що таке душевний біль. Це 

важкий емоційний стан, що пов’язаний з негативними переживаннями. У 

мовосвіті В. С. Бойка душа теж здатна переживати біль, що на лінгвальному 

рівні виражається дієслівною метафорою: «І в дурня Йвана так болить душа 

– / невже таки брати просплять, / сволота… / Не в тому річ, / що срібло 

там чи злото. / А що поробиш, от болить душа» [Земні турботи, с. 14], 

«Липнева злива змиє всі гріхи / на молитвах настояного літа – / і перестане 

враз душа боліти / від завчасу набутих вад і хиб» [Петрові батоги, с. 90], «І 

душа болить, та не зажива. / Чи тому й болить вона, що жива» [Яв, 

с. 46]. Як бачимо, причини болю душі досить різні: вона може боліти від хиб 

і вад; може боліти через те, що відчуває зраду найрідніших людей; або 

просто біль виступає показником того, що душа ще жива, а значить і здатна 

відчувати. 

Постійні думки про щось негативне теж здатні завдавати болю душі. 

Зокрема, це виявляється в рядках, де використано метафору з дієсловом 

ятрити: «Хоч не весна й день не годує рік, / хіба що думка ятритиме душу / 

до вечора» [На белебні, с. 91]. 

Душевний біль може бути виражений за допомогою сталої сполуки 

камінь на душі: «Цього ясного дня не думай про погане, / а камінь на душі, 



то ти його дістань» [На белебні, с. 259], «та з каменем в душі молитись, 

мов іконі, / доводиться усім у будь-якім ряду» [На белебні, с. 294]. Упродовж 

життя людина пропускає крізь душу як позитивні, так і негативні емоції. 

Образи, сором, відчай, ненависть відкладаються на душі як камені й не дають 

далі безжурно жити, тому митець і закликає скинути цей тягар, повернутися 

до нормального життя. 

Душа може зазнати поранення, зіткнувшись із життєвою 

несправедливістю, яка у В. С. Бойка метафорично названа холодом: «Росте і 

день, росте і холод, / об нього душу не порань!» [На белебні, с. 115]. 

Частотними в українській літературі є метафори, які вербалізують 

стихію, здатну видути, вивіяти душу. Подібні інтенції віднаходимо й у 

творчості В. С. Бойка: «Не довіряйтеся ж вітрам, / Щоб душ не вивіяли 

часом» [Назовсім, с. 50], «Подія станеться така, / що буря з тебе душу 

видме, / хтось, може, й кине п’ятака – / не з співчуття, а від огиди…» 

[Петрові батоги, с. 51], «Ти відчуваєш: видуває душу, / як насінинку березню в 

ріллю» [Суголосся, с. 93]. Уважаємо, що такі метафори можуть бути 

поінтерпретовані з погляду різних вірувань. Тут перехрещуються світові й 

українські уявлення про душу як про пару, вітер, повітря. У роботі 

О. М. Каракуці зазначено, що подібні інтенції можна пояснити «уявленнями 

про душу як про процес дихання та як повітря, яке ми вдихаємо» [12; с. 12]. 

Вітер, буря в наведених уривках є символами життєвих негараздів, лиха, які 

здатні забрати радість від життя, завдати болю. 

У рамках художньо-семантичного наповнення душа – основна суть  

виокремлюємо такі смисли душа – самотність, душа – горе, душа – 

розчарування, душа – образа, душа – страх, душа – зневіра, душа – 

хоробрість, душа – ніжність, душа – любов, душа – віра. 

Душа – самотність. У поетичних рядках В. С. Бойка можна натрапити 

на переживання самотності, що виражене епітетом самотній: «відчуємо в 

морознім січні / тепло обох самотніх душ» [На белебні, с. 169]. 



Персоніфікований образ душі, що намагається знайти ліки від самоти, 

теж дає змогу говорити про художньо-семантичне наповнення душа – 

самотність: «Од самотності ліків шукає душа» [Планида, с. 104]. Подібні 

інтенції простежуються й у мікроконтексті, де душа також зазнає 

персоніфікації та супроводжується в тексті прикметником однісінька-одна: 

«Нам відомо, як хотіли. / І відомо, як збирались… / А душа волає з тіла, / 

Що однісінька-одна» [Петрові батоги, с. 56]. Дієслово волає має значення 

голосно кричати, голосити й посилює експресивність висловлювання, а 

редуплікований (здвоєний) прикметник однісінька-одна слугує засобом 

вираження високого ступеня інтенсивності означеного почуття. 

Семантика самотності виразно відчувається й у такому мікроконтексті: 

«Однак надію, Господи, подай, / що, може, якось там воно попустить – / і 

погляд, що шукаєш ти в юрбі, / в твоїй душі таки зігріє пустку» [Назовсім, 

с. 109]. Поет використовує метафору, що заснована на дотикових відчуттях: 

зігріє пустку в душі. Прихований образ вогню, виражений дієсловом зігріє, 

передає надію, що ліричний герой знайде споріднену душу й не буде більше 

самотнім. 

Душа – горе. У житті кожної людини трапляються ситуації, коли 

видається, що більше вже ніколи не буде добре. У мовній картині світу 

В. С. Бойка такі візії вербалізовано завдяки метафорам, що актуалізують 

перцептивні відчуття різного роду. Наприклад, зоровий образ створений за 

допомогою прислівника чорно передає негативні конотації, а синтагматична 

сполучуваність з іменником саван доповнює картину, створюючи гнітючий 

настрій, передаючи атмосферу горя: «Та вікна запинає саван… / І чорно в неї 

на душі» [На белебні, с. 227]. Такі ж інтенції простежуються й у наступному 

мікроконтексті: «Тоді не до душі, коли в руках мечі… / І чорно в голові – 

пливе, мов риба в ятір. / І чорно на душі, бо стільки полягло» [Яв, с. 147]. 

Душа – розчарування. Дотикові відчуття акцентують увагу переважно 

на температурних характеристиках. Вербалізоване своєрідне метафоричне 

перенесення холодно надворі – холодно в душі: «На душі не топлено. Осінь – 



не дива… / На душі не топлено. Тільки ж холод вчасно» [На белебні, с. 39], 

«студженій душі здолати вдасться втому» [На белебні, с. 259], «а в 

поглядах зима ще, а в душах мерзлота, / як довго плине час, коли чекаєш 

бою, / хоча душа не в п’ятах – лиш чайкою літа» [На белебні, с. 246]. Реалії 

сучасного життя є доволі жорстокими, що зумовлює виникнення 

метафоричного епітета колючий: «День колючий. / А при ньому бути душі 

колючій» [Суголосся, с. 70]. Поет говорить, що в наших реаліях люди стають 

суворішими, загартованішими й, на жаль, більш жорстокими теж. 

Вербалізовані смакові образи трапляються рідше, але так само 

передають пейоративні забарвлення: «Та тішить одне, що душа ще не 

згіркла, / ідеш, і підказує втомлений розум: / то яблуко згоди у небі – не 

зірка» [На белебні, с. 160]. Тут йдеться про те, що людина переживає кризу, 

однак ще не зовсім упала у відчай і не зневірилася. Митець використовує 

алюзію на давньогрецький міф із троянського циклу про яблуко розбрату, 

однак витворює власний антонімічний фразеологізм – яблуко згоди. У цих 

рядках утверджено ідею про настання кращих часів. 

Особливу увагу привертає ілюстрація, де В. С. Бойко описує сучасні 

реалії. Зокрема, автор говорить про те, що люди втратили інтерес до своєї 

роботи, а основною мотивацією є не моральне задоволення чи залюбленість у 

фах, а матеріальна винагорода: «Від революцій аж до рекреацій, / де є 

стриптиз і тіл, і слів, і душ, / і в пошуках зарплати, а не праці, / йдемо, 

ідуть, іде, ідеш, іду ж…» [Суголосся, с. 69]. Тут привертає увагу 

ампліфікація (тіла, слова, душі), а також використання різних форм дієслова 

іти. Головна мета цих мовних засобів – привернути увагу до порушених 

проблем. Останнє дієслово використане у формі першої особи однини. Це 

свідчить про те, що ліричний герой не відокремлює себе від інших і не 

вважає себе кращим. 

Душа – образа. Таке лінгвоментальне осмислення представлене за 

допомогою антропоморфізації образи, що взяла душу в полон і не відпускає 

її: «й непевна ця образа все душу не звільня» [Яв, с. 35]. 



Фразеологізм витирати ноги має значення ображати, а також теж 

сприяє рецепіюванню образи: «Коли витирають ноги об душу, / вчасно її 

випрати / важко, але важливо» [Яв, с. 24]. Письменник говорить, що за 

таких умов слід не зважати на обставини і йти далі. Метафора випрати 

реалізує значення очиститися, звільнитися від образи. 

Душа – страх. Незначною кількістю слововживань репрезентовано 

художньо-семантичне наповнення душа – страх. Зокрема, В. С. Бойко 

звертається до фразеології: «Гриби у лісі заячі. Не рідкість. / Щось заяче у 

душі – не з води» [Назовсім, с. 61] або послуговується персоніфікованим 

образом страху: «Страх переслідує / раз назавжди вкорениться – / душі 

врізнобіч» [Планида, с. 79]. 

Душа – зневіра. Поодинокими мікроконтекстами представлено 

художньо-семантичне наповнення душа – зневіра: «У пісні, в казці 

прихисток мандрівцю / ногам набитим і душі в зневірі» [Петрові батоги, 

с. 99]. Тут ідеться про інтерсуб’єктивну семантику відчуття – ліричний герой 

відчуває зневіру в душі. 

Душа – ніжність. Художньо-семантичне наповнення душа – 

ніжність реалізоване завдяки семантиці міжсуб’єктного ставлення: 

«Запізнився вже я, але знаю – діждешся… / Пригорнусь душею до твоєї 

ніжності / …Може, спомин в когось чи рядок про тебе. / Не спішу до Бога, 

залишаюсь степом… / Запізнився вже я, але знаю – діждешся… / 

Пригорнись душею до моєї ніжності» [Петрові батоги, с. 117]. Метафора, 

покладена в основу такої лінгвоментальної візії, зумовлена теплим 

ставленням ліричних героїв одне до одного. А хіазм – переставлення 

ключових слів – покликаний передати ідею, що почуття взаємні. 

Душа – любов. Художньо-семантичне наповнення душа – любов 

вербалізоване переважно завдяки використанню присвійних займенників, а 

також іменників і дієслів з семантикою потягу одне до одного: «Я часто 

думаю про тебе, / турбото радісна моя – / твоя душа моїй потреба, / 



обидві рідні позаяк» [Петрові батоги, с. 105], «Твоя й моя душа / укотре 

пригорнулись, / і тіл з учора потяг / уперше не ляка» [Назовсім, с. 127]. 

Алюзія на «Пурпурові вітрила», наведена в мікроконтексті: «Скажіть, 

у вас була в житті Ассоль / з руки легкої Олександра Гріна, / і душу вашу, 

ніби зірка гріла / крізь нетутешній нездійсненний сон?» [Зазимки, с. 28] теж 

маніфестує смисл душа – любов. Власне ім’я головної героїні твору 

використано в загальному значенні – ідеться не про Ассоль, а про кохану 

дівчину взагалі. Порівняння душі зі зорею сприяє меліоризації концепту, 

оскільки реалізує когнітивні асоціації з чимось високим, яскравим і 

красивим. 

Одним з важливих чинників творення художньо-семантичного 

наповнення душа – любов виступає така семантична операція, як тавтологія: 

«Душам би, як храмам в службу, навстіж. / Душу в душу з радістю впусти» 

[Петрові батоги, с. 78], «Вже дим обіймає і солодко, й гірко, / вже чути, як 

світ над багаттям прочах… / Душа від душі, наче зірка від зірки, – / лиш 

відблиски жевріють в наших очах» [Битий шлях, с. 58], «Де душа без душі, 

наче рана, / де у логіці сенсу нема» [Петрові батоги, с. 81], «Шукає душу, 

щоби не проспала / бо кожна з душ – то іншої луна» [Петрові батоги, 

с. 118]. 

Душа – віра. На прийомах поетичного синтаксису побудовано 

висловлювання «Без віри не живе душа, / як віра без душі не звикла» 

[Планида, с. 54], де майстер слова вияскравлює взаємозв’язок між душею та 

вірою й підкреслює, що ці реалії є взаємозалежними. 

Душа – хоробрість. Це смислове наповнення забезпечується 

використанням епітетів: «З трунком глечик поміж білого латаття, / до 

якого ваша душенька голінна» [Назовсім, с. 178], «А душі козацькій в тілі 

ще терпіти не набридло» [На белебні, с. 240]. В. С. Бойко може 

наголошувати на матеріалі, з якого створено душу. Так, скажімо, заперечення 

факту, що душа з лопуцьків (стеблин деяких рослин), указує на міцність 



душі, а значить – сміливість людини: «авжеж не з лопуцьків душа й губа» 

[На белебні, с. 13]. 

Душа – натхнення. Душа може бути дуже чуйною, особливо, якщо 

двоє закоханих не разом, вона натхненно благає зустрічі, сподівається на це. 

Подібні інтенції в тексті виражаються за допомогою метафор, а також 

прислівника навдивовиж для підкреслення експресивності поетичних рядків: 

«Коли душа навдивовиж чутка, / в розлуці при ясній небесній люстрі / гукає: 

«Одне одному назустріч / йдіть, не шукайте п’ятого кутка!» [На белебні,  

с. 175]. 

У приядровій зоні виокремлюємо наступні компоненти. 

Душа – вогонь. Доволі поширеним у поетичних контекстах є 

художньо-семантичне наповнення душа – вогонь, що вербалізоване завдяки 

дієслівним метафорам з імпліцитним образом вогню: «Потім душу зігріє – / 

осипається жито, / і лягає пшениця» [Земні турботи, с. 6], «У світі то спека, 

то крига – / на долю ж не хмуро я брів, / бо хтось біля мене оклигав, / а 

хтось мені душу зігрів» [Назовсім, с. 189]. Здебільшого подібні образи 

наділені позитивною семантикою. Зігріти душу означає зробити добро для 

іншої людини. 

Вогонь має також очисну функцію, що виявляється в генітивній 

метафорі: «І змоги нема / відірватись од нього. / І дьоготь душі / на багатті 

згора» [Яв, с. 7]. Так, тепле слово, дружнє плече здатне навіть недобру душу 

прихилити на шлях світла. 

Властивість дарувати гарні враження мають молитви, колискові, казки, 

що виступають своєрідними оберегами для душі: «Молитви, казки та 

колискові – / обереги при душі людській. / Душу пробують людську зігріти / 

колискові, молитви, казки» [Суголосся, с. 146]. Хіазм, наявний у цьому 

мікроконтексті зі зворотним порядком слів, покликаний підкреслити 

важливість названих елементів для розвитку внутрішнього світу особи. 



Бурхливі почуття також передає метафоричний образ вогню: «любов’ю 

до Вкраїни / горить душа. Горить моя душа» [Планида, с. 16]. Повтор у 

кінці строфи покликаний увиразнити силу почуття. 

Вогонь постає середовищем, де душі можуть спокійно існувати: «А що 

палахкотить огонь – / так жодна ж в нім душа не гине» [Назовсім, 

с. 129], «Ми замовкали, / а слова жили. / І наші душі / брав вогонь на крила» 

[Обличчям до багаття, с. 29]. 

Мовний образ вогню здебільшого експлікує різного роду почуття, 

надаючи їм інтенсивності. Наприклад, у рядках «Верни нам душі, їх же 

треба мати! / Зміцни нам віру – хай в душі палає» [Зазимки, с. 15] 

В. С. Бойко застосовує наказовий спосіб щодо віри, яка має запалити душу, 

тобто людина повинна сильно вірити. 

Дієслово обпече надає мікроконтекстам негативних конотацій, адже у 

своїй семантичні структурі містить смисл завдавати шкоди, болю, уражати, 

а синтагматика з іменником горе тільки поглиблює почуття відчаю: «Вже 

нині й вилізли з печер / і пахне хлібом в кожнім домі, / та раптом душу 

обпече / для світу горе невідоме» [Назовсім, с. 211]. 

Художньо-семантичне наповнення душа – вогонь у мовомисленні  

В.С. Бойка  може передавати ідею національної самосвідомості. Поет 

наголошує, що люди здатні пристосовуватися до різних реалій, наприклад, у 

пустелі стають байгушами (так раніше називалася категорія залежного 

населення в Башкирії чи Казахстані), однак не манкуртами – не тими, хто 

забуває свою історію: «І ми в пустелі – байгуші. / Так, байгуші, а не 

манкурти… / Нехай згоріли наші юрти, але не спалено душі. / Спресує душі 

час в зерно, / зерну дадуть наймення слово, / а смертних тіл пусту полову / 

пустеля прийме все одно» [Зазимки, с. 74]. Ліричний герой зазначає, що, 

незважаючи на спалені домівки, національна самосвідомість жива – душі не 

згоріли, тому є сподівання на відродження в перспективі. 



Образ вогню наявний і в рядках, де метафора зігріти душу означає 

випити: «Хазяїн гляне, хто ви є. / І давній звичай не порушить – / дві чарки, 

щоб зігріти душу, / не приціляючись наллє» [Земні турботи, с. 11]. 

Душа – жива істота. Олюднення душі відбувається завдяки 

використанню дієслівних метафор, у яких душа здатна виконувати дії, 

притаманні людині, наприклад, вслухатися, хотіти, писати, плакати, 

голосити, блукати: «Ще озирнутись за вогнем і снігом / душа захоче, щоб за 

нею вслід – / не яничаром і не печенігом / між крапель крові тьмяних, наче 

глід…» [Назовсім, с. 168], «Циганське сонце не дарує сили. / Душа блука в 

незнаній стороні» [Яв, с. 90], «Щоб усе ж я почув, хоч би як поспішав, / і, 

можливо, / спинився. Укотре чи вперше. / Не по-нашому плаче до когось 

душа» [Суголосся, с. 25], «І така розлягається / тиша лунка, / що здається – 

/ зненацька душа заголосить» [Яв, с. 79], «Щось пише – чи душа, / чи вила – 

по воді» [Яв, с. 113], «Вслухатися душі самій / в цілунки й ляпаси» [Петрові 

батоги, с. 44], «Душа по кляксі добиралась вплав / до берега, що був чужим і 

голим» [Яв, с. 32], «Поспішає автобус. І час поспіша. / Вітер листя з дерев 

поспішає зірвати. / За автобусом вслід поспішає душа, / Щоб хоч просто 

спитать: “Хлопче, як тебе звати?”» [Зазимки, с. 48]. Митець актуалізує 

експресію метафор, пов’язаних із динамікою, а також із семантикою звука.  

Також епітетами передано художньо-семантичне наповнення душа – 

жива істота: «Облягають сніги, / невблаганні, правічні, довічні – / для 

крилатих турбот / за кожнісіньке в зиму пташа – / і забракне калини / на 

вітах у грудні чи в січні, / і зажуриться в лютому / вперта співоча душа» 

[Назовсім, с. 32], «І спадатиме бруд недолугих дрібних поєдинків, / де нема 

переможців, а лиш переможені душі» [Яв, с. 34], «А теплий цей слова нові 

спліта / про неї і про нього, і про вітер, / що в їхні душі, юні і правічні, / 

зеленоперим птахом заліта» [Планида, с. 53], «А вулиці й проспекти – 

просто річища / одної річки поміж тихих двох / очужілих душ, що їм зоря 

ввижалася / колядницькою зіркою давно» [Суголосся, с. 125], «Створіння в 



інвалідному візку… / Не в тому річ, кому і хто подобався, – / а душу має 

певну що людську, / бо вроджене за Божою подобою» [Суголосся, с. 145]. 

Душа постає об’єктом звертання, що також можна розглядати як один 

із прийомів «оживлення»: «І душі своїй сказав я: “Сутеній!” / Та вона тікає 

в осінь на стіні» [Суголосся, с. 65]. Лінгвоментальна візія інколи може бути 

репрезентована за допомогою соматизмів. Так, душа в поетичних пошуках 

В. С. Бойка має очі, коліна: «Час душам відтавать і протирати очі» 

[Петрові батоги, с. 150], «Коли з колін підводиться душа, / покривджена, 

хтозна з чиєї волі, / стояння на колінах залиша / позначки, що повік 

пектимуть болем» [Битий шлях, с. 61]. Одним із засобів персоніфікації є 

вживання прикладки, як у рядках: «Мабуть, теж хтось зоставсь / без душі-

утікачки» [Яв, с. 85]. 

Концептуалізує душу як живу істоту й паремія гуляй душа без 

кунтуша, якою майстер слова послуговується доволі часто: «Припливу, 

прийду, а чи приїду, / де гуля душа без кунтуша / й твій маленький слід 

моєму сліду / потайки назустріч поспіша» [Назовсім, с. 136], «А може, то 

чиясь душа, / з моєю зріднена, такою ж, / не зна сама, що в світі коїть. / 

Гуля собі без кунтуша» [Петрові батоги, с. 123], «Та щось пала Чумацький 

шлях / Якраз понад Муравським шляхом, / й гуля душа без кунтуша… / Овва! 

Ми – атеїсти нині. / Та коли в чомусь є душа, / хіба не в пісні України» 

[Битий шлях, с. 82]. 

Душу як живу істоту концептуалізує й наведений нижче уривок з 

поезії: «І вляжеться душа і змерзне до Покрови, / та що тії зими – вона ж 

не назавжди!..» [Назовсім, с. 203]. Тут душа за допомогою метафори 

вляжеться й змерзне здобуває здатність впадати в сплячку напередодні зими 

(про це свідчить використання назви свята Покрова, адже раніше саме цього 

дня чекали різкого похолодання) і прокидатися навесні. Можна припустити, 

що такі рядки зумовлені давніми зооморфними уявленнями людей. 

Душа – моральні чесноти. Краса людської душі в поетичних рядках 

автора передається за допомогою метафор й епітетів. З наведеної ілюстрації 



бачимо, що краса душі художника в його картинах: «На вітах іній на ясні 

часи, / і на іконах – лиця, а не лики. / Якщо художник у душі великий, / в 

портреті кожнім крапелька краси.» [На белебні, с. 85]. 

Душа – совість, чесність. Як правило, ті люди, хто мають совість, у 

тих є й душа. А коли ще й на базарі продають речі, які мають якесь значення 

в житті, бо змушені якось прогодуватися, то тут уже, справді, залишається 

тільки душа, яка іноді може бути не на місці від життєвих негараздів: «Ви 

боляче вразили пучку - / вам дівка дала відкоша... / Тож вранці сходіть на 

товкучку, / якщо не на місці душа. / Співають і плачуть уранці, / хоча не 

зривають куші, / котрі, як і ви, голодранці, / нічого у них, крім душі. / І 

байдуже, зими чи весни / забувши ненависть і лють, / із болями, кривдами 

чесно / минуле своє продають.» [На белебні, с. 41]. 

Душа – птах. Художньо-смислове наповнення душа – птах зумовлене 

давніми віруваннями слов’ян. Про це йдеться в етнолінгвістичному словнику 

«Слов’янські давності». У роботі зазначено, що найбільш популярними є 

образи, «які приписують душі зооморфний образ, уподібнюючи душі 

птахам» [25; Т. 2, с. 165]. У мовотворчості В. С. Бойка також знаходить вияв 

таке давнє потрактування завдяки порівнянню: «А нашим душам, ніби птасі 

й птаху, / бракує стріх» [Петрові батоги, с. 108]. Непряме зіставлення душі 

й птаха наявне в рядках: «Птахам і душам зустрічатись, / хай 

повертаються скоріш» [Петрові батоги, с. 105]. 

Епітет лелеча, поєднаний зі словом душа, також слугує своєрідним 

посиланням на давнє розуміння душі як птаха: «Хіба я винен, що в мені / 

живе, живе душа лелеча / і на світанку чи під вечір / мене зриває в небо з 

ніг» [Планида, с. 47]. 

Душа – дихання. Тепло людської душі можна відчути навіть у 

холоднім січні, але сподіватися на швидку зустріч. Автор поетичних рядків 

наголошує, що люди повинні шукати способів бути разом, якщо їм це 

потрібно. У наступних рядках надія на зустріч вираженадієприслівниками 

доконаного виду: «Озвешся ти в морознім січні, / коли водночас я дзвоню, і 



будуть голоси зустрічні, / як два полінця для вогню. / Чи мали хліб та ще й до 

хліба, / істотно, та не головне, / бо вогник, слава Богу, кліпа, / і я тебе, а ти 

мене / відчуємо в морознім січні / теплом обох самотніх душ, / залишивши 

стежки зустрічні / задля повернення чимдуж - / їх будні б мітили чорнилом / 

в снігах холодної імли, / аби водночас ми дзвонили / і додзвонитися змогли.» 

[На белебні, с. 169].  

Периферію виформовують наступні художньо-семантичні наповнення. 

Душа – смерть. У багатьох релігіях світу смерть асоціюється з 

відділенням душі від тіла. Тіло залишається на цій планеті, а душа 

відправляється в інший світ. Саме такі уявлення покладено в основу 

художньо-семантичного наповнення душа – смерть, яке в поезії В. С. Бойка 

репрезентоване в рядках: «Минають дні, роки… Надходять строки, / коли 

душа у вічність одліта» [Петрові батоги, с. 90]. Піти у вічність – це 

евфемізм, який часто використовують на позначення смерті. У християнстві 

існує традиція відспівувати померлого. Тож, одспівати душі означає 

відслужити заупокійну: «Тож здавалось – і душі за ним вслід полинуть / і 

гукати попа, хай вже їх одспіва» [Назовсім, с. 213]. Фразеологізм дихати на 

ладан має значення бути при смерті. Він також маніфестує смисл душа – 

смерть: «Та душі моїй не дишеться на ладан, / виривається вона з-під 

льодоставу» [Яв, с. 49]. У слов’янській міфології Вирієм (Ирієм) називали 

місце проживання душ померлих, тож слово вирій, що вступає в семантичні 

зв’язки зі словом душа, реалізує значення душа – смерть:  «За золоту межу 

/ душа не хоче в ирій» [Яв, с. 113], «І летять у вирій душі, / і прийма тіла 

земля – / старших, менших, середульших / до омани світлий шлях» [Планида, 

с. 17]. В. С. Бойко наділяє душу здатністю літати, використовуючи для цього 

відповідне дієслово. Душа відривається від усього земного, від тіла й зникає 

у Вічності. Люди вірять, що після смерті душі відправляються на небо, а 

отже, не випадковими є рядки: «Коли ж надійде підсумкова дата, / душа – у 

небо, тіло – у пітьму» [Планида, с. 23]. Митець знову використовує 

евфемізм, називаючи дату смерті підсумковою датою. 



Про швидку розплату за війну свідчать рядки: «Летять ракети ув один 

кінець, / а бумеранг летить по наші душі» [На белебні, с. 266]. Ідеться про 

те, що за кожну свою дію доведеться відповідати, тож, якщо людина піднімає 

меча, то має очікувати, що супротивник не буде підставляти ліву щоку, а 

відповість насильством на насилля. 

Душа – ріка. Одним з індивідуально-авторських потрактувань 

концепту ДУША є усвідомлення душі як ріки, що на лінгвальному рівні 

виявляється в генітивній метафорі: «І тіла течія, і дум морська вода / в руслі 

душі» [Яв, с. 97-98]. Підґрунтям таких уявлень, очевидно, є давні твердження 

про те, що в основі всього світу лежить вода. Зокрема, такої візії 

дотримувався один із семи мудреців Фалес Мілетський [4; с. 13], також 

подібні думки містяться в Біблії [2; с. 1271]. Про лінгвоментальне 

усвідомлення душі як ріки свідчить також поезія, де має місце порівняння 

душі з харківською річкою Нетечею: «Коли здійсниться нагла втеча / задля 

свобод зі слободи, / душа забута, мов Нетеча, / в джерел благатиме води» 

[Яв, с. 121]. 

Душа – рослина. Ботаноморфні метафори зі словом душа 

виформовують у мовостилі В. С. Бойка художньо-семантичне наповнення 

душа – рослина. Здебільшого митець послуговується імпліцитними образами 

рослин, що виражені метафорично за допомогою дієслів й епітетів. 

Виникнення такого потрактування варто шукати в давній українській 

міфології. У роботі І. С. Нечуя-Левицького про етнокультуру зазначено, що 

людські душі часто перетворюються на рослини: тополі, калини, груші, 

берези, явори, різні квітки [16; с. 67-70], тож таке художньо-семантичне 

наповнення в поетичному ідіостилі В. С. Бойка слід вважати зумовленим 

народною міфологією. 

Зникнення почуттів експліковане в метафорі з дієсловом зачахнути, що 

означає зів’янути: «Бо нам не треба перекладача, / і так усе до слова 

зрозуміло – / бажаєш ти, щоб ми любити вміли, / щоб кожен з нас душею не 

зачах» [Обличчям до багаття, с. 42]. 



Ідею зв’язку зі світом рослин передає також епітет неполивана, ужитий 

стосовно душі, та дієслово в’яне: «І земля підо мною / скрипить колесом, / 

аж душа моя / неполивана в’яне» [Яв, с. 120]. Доволі поширеними в мові є 

ботаноморфні метафори, що відповідають різним етапам життя особи, 

наприклад, душа розквітає, росте, зріє, в’яне й сохне. Майстер слова 

говорить про те, що постійно треба дбати про самовдосконалення, збагачення 

внутрішнього світу, інакше настане загибель душі. Автор метафорично 

зіставляє моменти духовного життя людини з різними стадіями розвитку 

рослин. Про життєві труднощі йдеться в мікроконтексті, де душу порівняно 

зі зерням: «Та, мов зерня з колоска, / душу незимову, кволу / вилущить 

твою й по колу / пустить – аж блищить луска!» [Яв, с. 136]. Епітети 

незимова, квола характеризують душу як непідготовлену до потрясінь. Душу 

уподібнено не конкретній рослині, а частинам рослини, у відповідних рядках 

– зернині. 

Асоціації з майбутніми поколіннями покладено в основу такої 

ботаноморфної метафори зі словом душа: «якщо й помреш, не скажуть, що 

ти зник, / бо знатимуть: душа твоя в корінні» [На белебні, с. 85]. Автор 

метафорично називає дітей та онуків корінням людини. Порівняння з лісом 

також вербалізує художньо-семантичне наповнення душа – рослина: «І ліс 

дзвенів, немов моя душа, / І озивавсь луною на узліссі» [Дебют, с. 8]. У 

рядках «Тому й тягнусь, тягнуся, наче сонях, / До вас усіх душею і лицем» 

[Дебют, с. 3] автор порівнює себе з соняхом, який тягнеться до людей, до 

добра всім своїм єством, усією своєю душею. 

Душа – пісня. Індивідуально-авторським слід вважати художньо-

семантичне наповнення душа – пісня. Така лінгвокультурна візія зумовлена, 

вочевидь, розумінням того, що музика, слова пісні завжди є виразниками 

внутрішнього світу виконавця, а значить – і його душі. 

На мовному рівні таке потрактування виражене в реченнях, де об’єкт 

порівняння охоплює предикативну частину. Так, митець прирівнює душу до 

сопілки: «Сопілка – то моя душа, / нехай зігра, якщо зуміє» [Зазимки, с. 10]. 



Прагнення відчути піднесення реалізоване завдяки персоніфікованому 

образу душі, яка завдяки дієслівній метафорі здобуває здатність співати: 

«Лиш душа заспівала б інколи, / як не в парі, так хоч би соло» [На белебні, 

с. 262]. Слово соло вказує на те, що ліричний герой не сподівається зустріти 

близьку по духу людину, але вміє радіти життю й тому, що він має. 

Відлуння пісні здатне довго дарувати позитивні емоції. Це яскраво 

виражено в рядках: «Названій довго у душі бриніти пісні» [Петрові батоги, 

с. 45], «Овва! Ми – атеїсти нині. / Та коли в чомусь є душа, / хіба не в пісні 

України!» [Планида, 20], «На світанку бринить / чи душа, чи сльоза, чи 

струна, / що при місяці зіронька тане, зникає до ночі» [Петрові батоги, с. 83]. 

Душа – річ. До оригінальних поетичних знахідок митця слід зарахувати 

художньо-семантичне наповнення душа – річ. Існує переконання, що душу 

мають не тільки живі істоти, але й кожна річ. Зокрема, у В. С. Бойка таку 

інтенцію репрезентовано за допомогою метафори: «Палають свічі на 

притворах Рима… / І душі їм випалює вогонь» [Яв, с. 98]. Душу як річ 

концептуалізовано в рядках, де слово душа виступає об’єктом дії: «В 

молитву душі класти їм щоразу» [Яв, с. 110], «Вам треба душу в ніч перед 

Івана? / Вам треба душу? Де її візьму?» [Яв, с. 125]. Персоніфікований образ 

хати, який репрезентує письменник, також має душу, що виражено 

порівнянням: «Хати старезної переступили поріг? / …Що їй болить? Три 

століття, де встигла пожити? / Човгання ніг по підлозі, немов по душі» 

[Битий шлях, с. 66]. 

Привертає увагу мікроконтекст, у якому душу порівняно з підлогою: 

«Змалечку праглось дістатися стелі нам. / Душами нині підлоги устелено» 

[Назовсім, с. 205]. Автор говорить про зневіру, вибудовуючи вертикальну 

семантичну опозицію верх – стеля та низ – підлога. Люди прагнули до чогось 

високого, але, не досягши результатів, зневірилися у своїх силах. 

Душа – вмістилище. Душа може поставати ніби певне вмістилище, 

яке слід наповнювати різним сенсом: «У душу лізе все якийсь непотріб. / 

Але моїм очам не до плачу» [Суголосся, с. 111], «Я вмів співати, говорити 



вчився, / і нікому було порадити мені, / що мова є, немов сльозина чиста, / 

вона живе в душі моїй, на дні» [Суголосся, с. 28], «У душах для сонця лишає 

порожні чарунки, / як місце для меду тримають завжди стільники» [На 

белебні, с. 40], «На душі, як на пустім городі. / Дощ – не мед у стільниках 

кружал» [Суголосся, с. 84]. На мовному рівні такі інтенції реалізовані через 

сполучуваність ключового слова з вербалізованими компонентами на 

позначення місця. 

Душа – національна ідея. Концепт ДУША може бути використаний 

письменником задля привернення уваги до проблем національної 

ідентичності. Стильової витонченості автору вдається досягти завдяки алюзії 

на синьо-жовтий прапор України в мікроконтексті: «Чому ж спекотно так 

на душі, / неначе полю, що без дощів? / А понад шляхом і вздовж узбіч / лиш 

синьо-жовті і день і ніч» [На белебні, с. 287]. Поет переживає за майбутнє 

рідної країни. Він порівнює душу з полем (поле асоціюється з жовтим 

кольором), що зазнало засухи (дощ асоціюється із синім кольором). Саме цій 

меті підпорядкована метафора синьо-жовті дні – люди живуть в Україні, але 

не повністю сповнені патріотичних почуттів – як нива без дощу. Сумнозвісні 

події, пов’язані з війною на Сході України, викликали появу рядків, де автор 

називає свою душу військовозобов’язаною, використовуючи для цього 

відповідний епітет: «Назвуть гуманітарними гармати, / і чемними убивць 

назве війна, / щоб я душі своїй не дав дрімати – / військовозобов’язана 

вона» [На белебні, с. 285]. 

Душа – забуття. Ще однією авторською знахідкою майстра слова 

вважаємо художнє осмислення душа – забуття. Воно репрезентовано за 

допомогою генітивної метафори з травою та з книгами: «Трава забуття / 

так швидко вроста в наші душі, / й вона (хай там як!) / за нас, виявляється 

дужча» [Назовсім, с. 20], «Вже ніколи до них, / тому і їм байдуже… / Як 

між забутих книг / листків пожовклих душі» [Петрові батоги, с. 28]. 

Отже, аналіз концепту ДУША дає змогу стверджувати, що мовна 

картина світу В. С. Бойка встановлює пріоритетність духовних цінностей над 



матеріальними, хоча водночас і демонструє їхню діалектичну єдність. 

Духовні цінності постають у гармонічному взаємозв’язку з емоційними й 

вольовими порухами душі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Третій розділ присвячено аналізу мовного вираження концептів на 

позначення духовних цінностей у мовотворчості В. С. Бойка. Зокрема, увагу 

зосереджено на ключових концептах, якими в письменника є БОГ, ВІРА, 

ДУША. Ці реалії є важливими складниками будь-якої картини світу, вони 

наявні в усіх лінгвокультурах. 

Концепт БОГ вербалізований за допомогою слів Бог, Господь, Ісус 

Христос. Рідше митець використовує такі засоби, як Отець, Син Божий, 

Святий Дух, Вседержитель. 

Серед ядрових компонентів В. С. Бойко актуалізує художньо-

семантичні наповнення бог – надприродна істота з такими семантичними 

інтерпретаціями, як бог – любов, бог – милосердя, бог – справедливість, бог 

– допомога, бог – прощення, бог – атеїзм. При цьому Бог нерідко виступає 

об’єктом звертання, що виражено за допомогою синтагматики з дієсловами 

молитися, благати, дякувати тощо, а також за допомогою сполучуваності 

ключових слів із прикметниками милосердний, довготерпеливий, 

справедливий, всепрощаючий. 

Розуміння Бога як вищої істоти, як носія найбільших моральних 

якостей зумовило виникнення художньо-семантичного наповнення бог – 

духовно-моральні чесноти. Усвідомлення Бога як Творця всього сущого 

викликало появу смислу бог – батько. Ці смисли належать до ядрової зони 

концепту. 

Індивідуально-авторськими або тими, які належать до периферії, варто 

вважати такі смисли:  бог – екологія, бог – історичне минуле, бог – гравець. 

Тісно з попередніми двома концептами пов’язаний концепт ВІРА. Які б 

шляхи не відкривалися перед людиною, нею завжди керуватиме саме віра: 

віра у власні сили, віра в краще майбутнє, віра в себе, віра в Бога тощо. У 

поетичних пошуках автора концепт ВІРА здобуває вираження за допомогою 

слів віра, вирити, католицький, язичницький, православний, молитва, ангел, 



ікона, воскресіння, богомільний і подібних за допомогою найменування 

різних релігійних свят і обрядів, найменувань святих. 

Ядро концепту становлять художньо-семантичні наповнення віра – 

визнання існування Бога, віра – упевненість у позитивних чеснотах, віра – 

упевненість у чомусь, віра – довір’я, віра – сумнів, віра – розчарування, віра 

– релігійне вчення. Кожен із цих смислів має свої особливості вербалізації. 

Так, наприклад, художньо-семантичне наповнення віра – визнання існування 

Бога характеризується використанням теонімів, персоніфікацій, назв 

релігійних установ та споруд. Деякі ядрові компоненти вступають в 

антонімічні зв’язки, формуючи бінарні опозиції: віра – упевненість і віра – 

сумнів, віра – довір’я і віра – розчарування. До периферії зараховуємо такі 

потрактування, як віра – жива істота, віра – утрата національної 

ідентичності, віра – товар, віра – життя, віра – засіб порятунку, віра – 

розчарування, віра – сумнів. 

Основними репрезентантами концепту ДУША в поетичній картині 

світу В. С. Бойка є ключові слова. Лексикографічні джерела містять такі 

узуальні смисли слова ДУША: душа – безтілесна сутність, душа – якості 

людини, душа – людина, душа – енергія, душа – натхнення, душа – 

основна суть, душа – заглибина в шиї, душа – центральна фігура. Отже, ці 

художньо-семантичні наповнення варто віднести до ядра концепту. Серед 

цих смислових наповнень у художніх пошуках В. С. Бойка активно 

функціюють душа – людина, душа – безтілесна сутність (із уточненням 

душа – дух, душа – безтілесність, душа – очі, душа – біль) та душа – 

психічний стан (із семантичними площинами душа – самотність, душа – 

горе, душа – розчарування, душа – образа, душа – страх, душа – зневіра, 

душа – ніжність, душа – любов, душа – віра, душа – хоробрість). Наявність 

художньо-семантичних наповнень зумовлена складністю переживань 

людини, адже особа здатна переживати велику кількість різноманітних 

душевних порухів. 



Аналіз етнографічних і культурологічних відомостей дав змогу 

виокремити в складі концепту ДУША такі компоненти, як душа – вогонь, 

душа – совість, душа – моральні чесноти, душа – дихання, душа – жива 

істота,  душа – птах. Вони формують приядрову зону концепту. Серед 

індивідуально-авторських переосмислень доцільно виокремити такі: душа – 

смерть, душа – ріка, душа – рослина, душа – пісня, душа – річ, душа – 

вмістилище, душа – національна ідея, душа – забуття. 

Отже, духовні християнські цінності представлені в мовосвіті 

В. С. Бойка досить широким спектром художньо-семантичних наповнень та 

засобів мовної реалізації. Що дає можливість виявити особливості мовної 

реалізації концептів у творчості поета.  
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РОЗДІЛ 4. ПАРАДИГМА НАЦІОНАЛЬНИХ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 

В ІДІОСТИЛІ В. С. БОЙКА 

 

4.1. Лінгвоментальний образ УКРАЇНИ в поезіях В. С. Бойка 

До духовних цінностей будь-якої особи належить рідна країна, рідний 

край – місце, де вона народилася, зробила перші кроки, де жили її батьки. 

Енциклопедична інформація про Україну передбачає розуміння її як країни, 

що розташована на сході Європи, населення якої становлять українці та 

офіційна мова якої – українська. Зазначимо, що концептуальний простір 

поняття Україна є значно ширшим за енциклопедичні потрактування. Як 

зазначено в статті О. П. Прищепи, А. А. Плечко та О. В. Свисюк, «концепт 

УКРАЇНА в мовній картині світу українців є ментальним конструктом і 

належить до етнокультурних констант. Він так чи так визначає світовідчуття 

українців, їх національний характер і спосіб мислення. Оскільки будь-який 

концепт є одиницею ментального рівня, то в концепті УКРАЇНА поєднано 

індивідуальне й колективне підсвідоме, а в сукупності вони формують 

національне самовизначення й мотивацію патріотичних почувань людини» 

[33; с. 110]. 

Концепт УКРАЇНА, окрім свого узуального семантико-когнітивного 

компонента країна, держава, може реалізувати й низку інших конституентів. 

Наприклад, у роботі І. В. Хоменської визначено такі складники: «“країна” 

(адміністративно-територіальний устрій; етнічний склад; географічне 

положення, клімат; територія тощо); “держава” (форма управління, влада, 

політична культура, ідеологія, незалежність тощо); “Україна – народ” 

(українці та сукупність етносів; соціальній сегмент – народ тощо); “Україна – 

культура” (атрибути культури та її представники, які є прямими асоціатами 

концепту, а також надають йому додаткових характеристик, адже є 

гіперпосиланням на творчість діячів і відповідно на їхні ідеї тощо); “Україна 

– церква” (один із центрів християнської віри; країна, у якій сконцентровано 

значну кількість релігійних центрів різних віросповідань); “рідна земля, 



край” (у словниковому значенні те саме, що країна, батьківщина, вітчизна 

тощо)» [55; с. 7]. 

Серед дослідників, які спрямовували вектори своїх досліджень на 

аналіз мовного вираження концепту УКРАЇНА, слід додатково назвати 

О. А. Павлушенко [20], яка вивчала експлікацію концепту УКРАЇНА, 

дослідивши художню картину світу Т. Г. Шевченка та В. С. Стуса задля того, 

щоб краще усвідомити світоглядні позиції митців, відшукати в їхніх 

поетичних ідіостилях спільні емоційно-психологічні складники; О. А. Мороз 

[15], яка проаналізувала концепт УКРАЇНА як компонент лінгвальної 

картини світу носія української ментальності, автор дисертації зосереджує 

увагу на проблематиці походження хороніма, а також вивчає світоглядні 

позиції українців у синхронічному та діахронічному аспектах; 

Т. Б. Мудраченко [16] звернула увагу на функціювання концепту УКРАЇНА в 

англомовному газетному дискурсі; а Т. В. Пономаренко [27] присвятила свою 

роботу дослідженню мовних виразників концепту в лексикографічному, 

етимологічному й семантичному аспектах. 

Для В. С. Бойка Україна належить до одних із найбільш важливих 

цінностей. Про це свідчить не тільки значний поетичний доробок, написаний 

саме українською мовою, але й громадянська позиція майстра слова, який 

завжди виступав за суверенну, незалежну Україну, якому не байдужа доля 

рідного краю. Він значну увагу приділяв фольклорно-етнографічній 

діяльності, за його редакцією було видано два випуски «Пісень Слобідської 

України», видано матеріали етнографічної експедиції «Муравський шлях» 

[8]. Поет також  є людиною, яка дбає про патріотичне виховання молоді, він 

опікується школярами, проводить для них творчі зустрічі з різними 

українськими мистецькими колективами [8]. 

У поетичній картині світу В. С. Бойка концепт УКРАЇНА 

найчастотніше вербально словами Україна, держава, батьківщина, 

Вітчизна, країна, український, національний, а також низкою онімів: 

антропонімами, гідронімами, топонімами. До інших засобів експлікації 



аналізованого концепту варто зараховувати флоронайменування, лексеми на 

позначення назв елементів одягу, страв, предметів побуту, персонажів 

слов’янської міфології, танців, що формують узагальнений образ України та 

виступають прямими асоціатами досліджуваного концепту. 

Ядровим компонентом є усвідомлення України як рідної країни. При 

такому розумінні письменник використовує різноманітні оніми та назви 

птахів, квітів, комах, що постають традиційними символами України. Одним 

з важливих для В. С. Бойка художньо-семантичних наповнень є смисл 

Україна – рідний край. 

Культурно зумовленими варто вважати такі смисли, як Україна – 

сакральна сила, адже люди здавна вірили, що рідна земля здатна підтримати 

та сповнити силою; а персоніфіковані образи рідної країни зумовлюють 

функціювання художньо-семантичного наповнення Україна – жива істота. 

Для митця доволі актуальними є важливі проблеми сьогодення, тому 

серед індивідуально-авторських художньо-семантичних наповнень 

функціюють такі, як Україна – утрата національної ідентичності, 

Україна – екологія, Україна – історичне минуле, Україна – свобода, воля. 

Отже, розпочнемо з ядрових компонентів. 

Україна – рідна країна. Вербалізацію зазначеного художньо-

семантичного наповнення письменник здійснює словами Вітчизна, держава, 

країна, земля, сполучаючи їх з присвійними займенниками: «Я на своїй 

землі» [Назовсім, с. 221], «Й навряд чи вдасться в вишиванці Насті / домівку 

мати на своїй землі» [Обличчям до багаття, с. 241], «Та й вміло ж нас 

ненавидіти вчили / найбільш ту землю, що своєю звалась» [Назовсім, с. 206], 

«Два кроки усього від Золотих воріт / до сили і премудрості Софії. / Та ще 

земля моя. / Та небо угорі» [Битий шлях, с. 68], «Та лишаюсь на місці, 

втікати ж бо годі / й дорікати комусь за Вітчизну свою» [Назовсім, с. 88] 

або просто зазначаючи важливі для країни події: «Держави ювілей – отож 

якраз / для тостів і промов майдани й вуха. / І мечеться чиновницька ікра – / 

хто має чути, краще хай не слуха» [Суголосся, с. 34] у поетичному контексті 



наголошує, що добре людині тільки на рідній землі: «Батьківщина там, де 

добре, – / в когось є й на це причина… / Недосяжний застуй обрій. / Добре 

там, де Батьківщина!» [Забіліли сніги, с. 67]. В останньому з наведених 

мікроконтекстів автор апелює до поетичного синтаксису, використовуючи 

хіазм задля того, щоб підкреслити важливість Батьківщини для кожної особи. 

Також наявні слова Україна та опоетизований варіант Вкраїна: «З 

тополі найвищої видно ж Росію, / а що вже Вкраїну, так ту й поготів» 

[Зазимки, с. 32], «Над Україною небо чисте» [Назовсім, с. 94]. 

Любов до України зумовлює виникнення метафори з імпліцитним 

образом вогню, що виражений дієсловом горіти, задля увиразнення сили 

почуття: «Я плачу, коли чую крик чаїний / звідкільсь із-понад плавнів 

Сиваша. / Не помстою, любов’ю до Вкраїни / горить душа. Горить моя 

душа» [Планида, c. 16]. Митець актуалізує любов до держави за допомогою 

мовного образу вогню, проте виражає це опосередковано, використовуючи 

дієслівну метафору. А. В. Трофімова у дисертації зазначає, що «за 

допомогою метафори вогню можна передавати практично будь-які емоції, 

почуття чи стани (як позитивні, так і негативні). Безумовно, емоційно-

почуттєва сфера належить до так званого “внутрішнього” світу людини, до 

якого зараховують також свідомість, розум і те, що називають “душею”» 

[134; с. 110]. У поетичному мовомисленні вибудовується порівняння любові 

до України з вогнем, що зумовлює усвідомлення того, наскільки сильною є 

любов ліричного героя до рідної землі. У цьому ж мікроконтексті поет 

майстерно послуговується алюзією на добу чумакування, що досягається 

сполучуваністю слів крик чаїний та плавні. З одного боку, чайку можна 

розглядати як символ свободи, польоту, а з іншого, оскільки крик цього птаха 

не дуже приємний, у ньому можна почути якийсь надрив чи навіть плач. В 

українській лінгвоментальності це також символізує тугу, материнський плач 

за загиблими. Гідронім Сиваш є своєрідним маркером доби, про яку йдеться, 

адже саме туди їздили чумаки за сіллю, багато з них додому не поверталися. 



Концепт УКРАЇНА також вербалізовано низкою онімів, при чому 

В. С. Бойко намагається увиразнити за допомогою кожної власної назви 

характерну рису місцевості. Наприклад, коли мова йде про Київ, автор 

зазначає, що це місто є зосередженням наукової думки України. У мові 

поезій таку інтенцію виражено дієслівною метафорою науки позичати: «До 

Києва науки позичати / дорога не далека й не близька… / Там президент. / 

Там гетьман. / Там Хрещатик, / Там сумнозвісна бронзова рука» 

[Суголосся, с. 19]. Далі майстер слова перераховує об’єкти, наявні в столиці. 

На те, що Київ є давнім містом, указує персоніфікований образ, створений 

сполучуваністю оказіонального прислівника прадавньо з епітетом сивий: «Та 

ще в мені прадавньо сивий Київ, / Я йшов до нього упродовж віків, / а він 

мужнів і виростав, і вищав» [Битий шлях, с. 68]. 

Описуючи Опішню, В. С. Бойко використовує метафоричну 

порівняльну конструкцію: «Опішнянські баби / Коло шляху – мов глечики» 

[Яв, с. 142]. Інформацію про відпочинок у Криму передано за допомогою 

епітета літній, а також персоніфікованих образів місяця та ярмарку: «Ще 

літній Коктебель, / і місяць глипа зверху, / і ярмарок тебе в заложники 

бере» [Назовсім, с. 216]. Є в художній площині В. С. Бойка згадки про Канів, 

Бахмут, Ялту, Карпати: «Повно в Карпатах афин, / десь там вікно моє» 

[Назовсім, с. 90], «І вчуєш, може, свист арканів, / і пожалієш заметіль, / Що 

відступа кудись на Канів, / і не вертається звідтіль» [Яв, с. 12], «Та хто 

сказав, що дарма! / До чумаків – на Бахмут» [Назовсім, с. 165], «Зустріч з 

Лесею Українкою на вулиці Літкенса в Ялті» [Обличчям до багаття, с. 22]. 

Гідроніми здебільшого виконують денотативну функцію, даючи змогу 

реципієнтові зрозуміти, про яку місцевість ідеться, слугуючи  експлікантами 

концепту УКРАЇНА: «Я все бреду без підошов / з-за Лопані чи з-за Дунаю» 

[Назовсім, с. 112], «Тут Нетеча – не Почайна. В ній хрестилися не всі» 

[Назовсім, с. 155], «Та хвилі на Дінці, давно вже скреслім, звикають до вже 

не зимових луків!» [Петрові батоги, с. 119], «Біля річечки біля Лопані. Між 

торішніми ожередами» [Забіліли сніги, с. 139], «А під кригою Лопань все 



“хлюп” та “хлюп”, / ніби хоче дізнатись, тобі я люб?» [Забіліли сніги, 

с. 147]. 

Тож автор використовує денотативні особливості онімів, що пов’язані з 

найменуванням, наданням місцевості індивідуальності, одиничності, а також 

і конотативні властивості, бо вони роблять онім більш забарвленим та 

активно впливають на реципієнта. 

У поетичному мовленні концепт УКРАЇНА також вербалізується 

завдяки назвам традиційних птахів і рослин. С. Я. Єрмоленко зазначає: «У 

поезіях про Україну актуалізується лексика, що належить до кількох лексико-

семантичних груп. Це, зокрема, слова, що в поетичних текстах 

репрезентують типовий український простір із характерними номінаціями 

живої природи – рослин, птахів, комах, наприклад: садок, діброва, волошки, 

маки, калина, барвінок, явір, яворина, смерека, верби, вишня, жасмин, 

тополя, тернина, береза, сосни, полин, чорнобривці, лобода, рута-м’ята, 

кукіль, плакун, любисток, конвалії; лебеді, лелеки, журавлі, солов’ї, сова, 

чайка, птиця-чайка, чаєчка-небога, жайвір, сокіл, круки, гуси, ластівка, 

бджілка» [3; с. 22]. 

У мовотворчості В. С. Бойка наявні назви птахів: лелеки, журавлі, 

солов’ї, дятли, півні, чайки, зозулі, лебеді, жайвори: «Ви бачили, як лебідь 

помира / І пісню прямо з серця вириває?» [Дебют, с. 18], «Дядько сивим у 

мене / стає на очах. / І гукають з туману / ключі журавлині» [Обличчям до 

багаття, с. 31], «Та нам уже не треба слів. / Лиш я дивлюсь, як промінь тане, 

/ де пара пізніх журавлів, / де рук твоїх жіночий танець» [Обличчям до 

багаття, с. 39], «І пожовклий листок / закружляє, немов ненароком / враз 

мелодію звичну забув / молодесенький жайвір» [Обличчям до багаття, с. 36], 

«Зозуля заїкнеться, збившись з ліку / чужих років, і радощів, і бід…» [Яв, 

с. 123]. 

Мовний образ солов’я зазвичай постає символом щастя: «а вранці – 

райдужно роса іскриться / й ніколи не змовкають солов’ї» [Земні турботи, 

с. 34]. У поезії про сліпого хлопця, який справляв весілля, солов’ї втратили 



здатність співати – тим самим передано журбу матері хлопця: «Вишивала 

рушник – / Солов’ями, а ті не співали» [Дебют, с. 6]. У вірші про жар-птицю 

автор протиставляє співам заморських птахів спів простого українського 

півня, адже рідне – завжди краще: «Куди отим усім заморським птахам. / 

Півні співають. Чуєте? Півні» [Земні турботи, с. 32]. 

Серед назв рослин в ідіостилі В. С. Бойка домінують такі: калина, 

сонях, тополя, чорнобривці, вишні, верби, барвінок, сон-трава, фіалка, петрів 

батіг, любисток, рута-м’ята: «Тому я тягнусь, тягнусь, наче сонях, / До вас 

усіх душею і лицем» [Дебют, с. 3], «Там калина горить поміж літа й зими» 

[Обличчям до багаття, с. 24], «Приїду поспівати про тополі, / про те, як сина 

не взяла орда» [Обличчям до багаття, с. 35], «Соняхи порушують кордон, / 

битий шлях із них сміється щиро… / Опадають яблука в саду, / Соняхи до 

сонця хилять лиця» [Петрові батоги, с. 67], «Барвінок, сон-трава, фіалок 

погляд / уздовж стежини, що її топтали» [Петрові батоги, с. 67], «Стрілки 

відведено в бік чорнобривців, / літа у бік зеленого шуму» [Назовсім, с. 10]. 

Менше представлені мікроконтексти зі згадкою про комах: хрущів, 

бджіл: «Хрущів нема, та вишень цілих дві» [Петрові батоги, с. 63], 

«Вишеньки побілено, / які хрущам давно згубили лік» [Назовсім, с. 184]. 

Такі символи, з одного боку, дозволяють концептуалізувати Україну, 

виражають національний дух, постають номінантами, що у своїй смисловій 

площині характеризуються наявністю етнологічної інформації. Автор 

нерідко персоніфікує об’єкти природи, використовує епітети та метафори 

задля увиразнення свого ставлення. 

Концепт УКРАЇНА може бути вербалізований завдяки називанню 

слов’янських божеств: «Туди, де Берегині голос / І Кожум’яка шкури мне, / а 

скотій бог на ймення Волос / не знає, що нема мене» [Яв, с. 61]. У цих 

рядках прислівник туди виступає своєрідним замінником слова Україна, але 

завдяки уточнювальним конструкціям, стає цілком зрозуміло, про яку країну 

йдеться. Такі інтенції покладено в основу мікроконтекстів, де містяться 

алюзії на відомі твори української літератури, що вже стали класикою, 



зокрема, автор згадує «Кайдашеву сімʼю» І. С. Нечуя-Левицького, народні 

казки про Івасика-Телесика та Котигорошка: «Мов рукавичка, / в сутінках 

душа, / Спішить іздалеку чиясь невтайна. / А понад нею груша Кайдаша / 

горить вогнем. / Чи все-таки світає?» [Яв, с. 86], «Полити б квіти. За 

вікном гука хтось маму. /  Телесик, мабуть» [Яв, с. 115]. Котигорошком 

називає хлопця, який хоче гратися з іншими, однак його не беруть: «Він аж 

до вечора сам собі Котигорошко, / бо в партизани беруть лише 

довготелесих» [Битий шлях, с. 12]. Саме онім Котигорошко дозволяє 

концептуалізувати ліричного героя як вихідця з українських земель, адже 

«Котигорошко» – головний герой однойменної народної казки. 

Концепт УКРАЇНА також актуалізується шляхом використання 

номенів, що позначають символи держави: «На Ленінськім проспекті 

знамена синьо-жовті» [Назовсім, с. 72], «Співали “Ще не вмерла…” – як 

уперше» [На белебні, с. 242], «А синьо-жовтий майорить отам, де камінь» 

[Назовсім, с. 79]. 

Україна – рідний край, Слобожанщина. Одним з основних центрів, 

які впливають на формування ментальності, є усвідомлення концепту 

УКРАЇНА як рідного краю. 

Зазвичай В. С. Бойко використовує відомі харків’янам оніми для 

передачі художньо-смислового наповнення Україна – рідний край: 

«“Дзеркальний Струмінь”, молодята в чорно-білім» [Петрові батоги, с. 14], 

«Діснейленд на Олексіївці, / мов у штатівських містах» [Петрові батоги, 

с. 26], «Полтавським шляхом, все сподіваюсь, хтось, може, верне» [На 

белебні, с. 14], «Мене бентежив купол шапіто / на повоєннім харківськім 

Благбазі» [Битий шлях, с. 8], «Північний термінал Південного вокзалу, / а 

мальви не впізнав» [Петрові батоги, с. 28], «Вже вересень давно, / А тут – 

цвітуть кульбаби / на вулиці Клочківській / в зеленій ще траві» [Обличчям 

до багаття, с. 33], «У яру у Саржинім» [Петрові батоги, с. 163]. Завдяки 

таким онімам місто стає одразу впізнаним. 



Говорячи про рідну Харківщину, майстер слова використовує 

прикметник слобожанський: «Дитяча мова – суржик слобожанський, / 

легка, мов подих, і глевка, мов хліб» [Суголосся, с. 28]. У цих рядках 

закцентовано увагу на кількох мотивах. По-перше, ідеться про мотив 

дитинства, що виражено епітетом дитяча, а по-друге, сполучникові 

порівняння з подихом і хлібом також налаштовують на позитивне сприйняття 

Слобожанщини. Утверджується патріотичний мотив – без рідного краю, як 

без повітря й хліба, жити неможливо. 

Зовсім інші інтенції простежуються в таких рядках: «Слобожанська 

моя чужина – / кінь троянський, приватний давно вже» [Суголосся, с. 23], 

де митець застосовує оксиморон стосовно Слобожанщини, поєднуючи в 

одному контексті присвійний займенник моя, епітет слобожанська та слово 

чужина. Автор намагається пробудити національну самосвідомість, 

удаючись до такої не зовсім традиційної бінарної опозиції свій – чужий. Цю 

ж семантичну опозицію можна побачити в мікроконтексті: «А білий світ – не 

чужина / він просто зветься рідним краєм» [На белебні, с. 243]. При цьому 

письменник розповсюджує почуття рідного краю на весь світ, формуючи 

уявлення про людину-космополіта. 

Нерідко для увиразнення почуттів до рідного краю В. С. Бойко 

використовує суфікси, що додають семантику меліоративності: «І світиться 

річечка Лопань. / І мама гойдає мене» [Яв, с. 13], «А річечка Лопань – не 

згірш ніж престольна Почайна» [На белебні, с. 40]. 

До приядрової зони зараховуємо наступні художньо-семантичні 

наповнення. 

Україна – сакральна сила. До усталених можна зарахувати художньо-

семантичне наповнення Україна – сакральна сила. Це зумовлює 

використання меліоративних форм, а також сполучуваності з епітетом свята: 

«землиці в жменю брали з України – не забувати б, що вона свята» 

[Планида, с. 4]. Здатність традиційних символів калини й пісні лікувати 

(оскільки вони є традиційними символами України) зумовила виникнення 



такої метафори: «Нас лікувала пісня і калина» [Планида, с. 4]. Рідна земля 

також виступає своєрідним божеством, якому присягають на вірність. Таке 

смислове наповнення вербалізоване за допомогою персоніфікації, яка 

виражена дієсловом клялись: «Землі сипнувши в чоботи, клялись ми / 

служить отій, на котрій стоїмо» [Планида, с. 4]. 

Україна – жива істота. Досить часто різні реалії в поетичному 

мовомисленні можуть «оживлюватися». Україна у творчості В. С. Бойка 

також набуває художньо-семантичного наповнення Україна – жива істота. 

Такі інтенції забезпечуються кількома способами. По-перше, автор може 

вдаватися до використання звертань, коли Україна чи українські міста 

виступають прямим об’єктом звертання: «Харкове, вбити комусь закортіло / 

Хату Григорія Сковороди! / Чуєш? Хоч потім до діла й без діла / Не 

винувать Золотої Орди!..» [Зазимки, с. 65]. 

Рядки «А я Вкраїну все ще гукаю, немов з пустелі, / де фараони не в 

пірамідах, а жаль, звичайно, / де вибирати завжди ми вміли найменше лихо» 

[На белебні, с. 14] також уможливлюють сприйняття України як живої 

істоти завдяки дієслівній метафорі гукаю. При цьому в мікроконтексті 

наявна алюзія  на біблійну історію про вихід євреїв із Єгипту. 

Майстер слова актуалізує експресію дієслівних метафор: «Великий 

Луже, може, ти живий / і дихати крізь очерети важко?» [Яв, с. 140]. У 

цьому реченні автор використовує власну назву Великий Луг як синонім усієї 

Запорізької Січі, поет персоніфікує топонім за допомогою дієслівної 

метафори, а також епітета живий. Проте дихати Великому Лугу важко, адже 

історія України знала чимало чорних сторінок у боротьбі козаків з ворогами. 

Зимовий пейзаж також створено за допомогою дієслівної метафори – 

Ворскла отримує здатність виконувати дії, притаманні людині: «Під кригою 

не спиться тихій Ворсклі. / І краде час її дзвінку снагу» [Суголосся, с 79]. 

Епітет тиха в наведеному уривку характеризує течію річки – вона є 

спокійною, з нешвидкою плинністю води. Річка може також мати ім’я: «Цю 

річку звати Лопань од віків» [На белебні, с. 121]. Епітет безсмертний також 



налаштовує на усвідомлення Благбазу як живої істоти: «Я ж славити буду 

безсмертний Благбаз» [Суголосся, с. 27]. 

До периферії зараховуємо такі художньо-семантичні наповнення. 

Україна – історичне минуле. Наявність такого художньо-

семантичного наповнення свідчить про значний історико-культурний вплив 

на мовомислення В. С. Бойка такого явища, як доба козаччини. Воно виникло 

й розвивалося на українських землях, боротьба козаків передусім була 

спрямована проти гніту й орієнтувалася на здобуття країною незалежності. 

Відповідно, для багатьох українців концепт КОЗАК постає тісно пов’язаним 

з концептом УКРАЇНА. У роботі І. В. Хоменської наголошено, що за доби 

«козаччини поняття «Україна» набуває нового відтінкового значення – 

«незалежна держава» – й асоціюється з поняттям волі, свободи, 

незалежності; онім заміняє всі синонімічні позначення козацької 

батьківщини («святоруський берег», «наша земля християнська», «руські 

краї», «мир хрещений» тощо)» [55; с. 6]. 

Творчість В. С. Бойка просякнута любов’ю до народу, національно-

духовної спадщини. Майстер слова описує історичну перспективу з 

глибоким аналізом та ясною передбачливістю. У поезіях митця художньо-

семантичне наповнення Україна – історичне минуле реалізоване 

здебільшого за допомогою використання топонімів та антропонімів, 

важливих для української історії, а також епітетів, що допомагають 

визначити події, про які йдеться: «Так і жили. Вкраїну ворог краяв. / Що 

Брюховецький супроти Москви!» [Планида, c. 10], «А ти, моя зозуленько, 

не куй, / бо тіні мчать над половецьким полем. / Чиї вони – / пташині чи 

людські? / І що по них бринить – / шаблі чи дзвони?» [Яв, с. 96], «І що 

Володимир, / Спинившись на київській кручі, / упевнено й міцно / Тримає 

важкого хреста» [Планида, с. 26], «і батько «Березоля» – / всім зробить 

ласку більшовицький кат, / чия ж бо влада, то того і воля» [Назовсім, 

с. 92], «Там палить Київ Золота Орда» [Яв, с. 111], «Небесна сотня 

дивиться згори, / де вітерець майданом попіл горне» [На белебні, с. 245]. 



Автор описує події різних століть: хрещення Київської Русі, боротьбу 

українських гетьманів із зовнішніми і внутрішніми ворогами, реалії часів 

Радянського Союзу, Революції Гідності тощо. 

Україна – екологія. Безперечно, для будь-якої людини, яка народилася 

у ХХ столітті, важливими є проблеми екології, адже саме останні роки 

минулого століття позначені неоднозначністю: з одного боку, це доба 

великих наукових відкриттів, а з другого – епоха значних екологічних 

катастроф і війн. Тож В. С. Бойко теж не міг залишитися осторонь цих 

важливих проблем. Зокрема, такі інтенції можна відстежити в рядках: «А 

там за чорнобривцями – Чорнобиль. / А там за солов’ями – Соловки» 

[Планида, с. 5]. Тут привертає увагу звукопис – поет послуговується 

зближенням слів чорнобривці – Чорнобиль, солов’ї – Соловки. Автор свідомо 

апелює до традиційних українських символів, адже чорнобривці та солов’ї в 

українській лінгвокультурі посідають одне з чільних місць, уособлюючи 

родину, рідну оселю, рідний край. Своєрідними контекстуальними 

антонімами до цих слів виступають топоніми Чорнобиль та Соловки, що у 

своїй семантичній структурі містять пейоративний компонент, оскільки у 

мовній свідомості українців асоціюються з катастрофою та лихом. 

У мікроконтексті: «Може, останній тоді від розпуки / На Журавлівці 

помер журавель?» [Зазимки, с. 65]. Письменник вдається до прийому 

паронімічної атракції, зближуючи назву однієї з харківських річок та 

орнітоніма. При цьому слід зауважити, що журавель здавна вважався 

символом України, тож смерть цього птаха асоціюється з утратою 

національної ідентичності. 

Таке ж смислове навантаження має орнітонім солов’ї, адже соловей 

також є одним з традиційних символів України: «Кордон обкопано ровами… / 

А де чужі та де свої, / не знаємо ні ми із вами, / ні вже травневі солов’ї» [На 

белебні, с. 247]. У цьому контексті йдеться про війну на Донбасі: людям 

важко зрозуміти, чому українці воюють, але автор, наголошуючи на 

безглуздості протистояння, говорить не лише про людей, а вже й про 



солов’їв, підкреслюючи тим самим, що збройне протистояння не має ніякого 

сенсу. 

Про драматичні події 2013-2014 рр. майстер слова пише так: 

«Характерні риси нової ери – / у Веселій Лопані бетеери» [На белебні, 

с. 247].  

Автор переймається майбутнім як України, так й усієї планети. 

Майстер слова використовує риторичне питання, щоб передати свою 

тривогу: «Що русичів давніх / штовхав у Дніпро Володимир, / Так знав же 

напевно, / яка візантійству ціна. / Стрибоги й ракети, / реактори і берегині 

– / хто нас берегтиме / й чи зможе від нас вберегти?» [Планида, с. 26]. 

Поет замислюється над питанням, чи зможе людська цивілізація побороти 

жорстокість, прагнення до самозбагачення, байдужість. 

Ідею українськості передано гідронімом Дніпро, антропонімом 

Володимир, теонімами Стрибог, Берегиня, оскільки Дніпро – головна ріка 

України, князь Володимир справив великий вплив на розвиток державності й 

суспільного життя; а Стрибог і Берегиня належать до пантеону важливих 

богів давніх українців. Нанизування слів берегиня, берегтиме, вберегти 

спрямоване на посилення почуття відповідальності кожної людини за 

майбутнє. 

Про чорнобильську катастрофу згадано й у таких рядках: «Чого 

очікувати ще – / єрусалімів з соловками, / де й Бог чи зна, як плаче камінь / 

під злим чорнобильським дощем» [Суголосся, с. 14]. Поет використовує 

епітет злий щодо дощу, персоніфікуючи тим самим природне явище та 

надаючи йому більш емоційної виразності. «Олюднення» каменя, що 

досягається дієслівною метафорою, у якій камінь набуває можливість 

плакати, покликане ще більше загострити ситуацію, адже метафора камені не 

плачуть є традиційною як в українському, так і світовому мистецтві. Однак 

майстер слова зазначає, що трагедія в Чорнобилі, сумнозвісні події на 

Соловках, розп’яття Христа в Єрусалимі – усе це здатне розчулити навіть 

камінь. 



Мрія про щасливе майбутнє для дітей здобуває вербалізацію у вірші: 

«Заснула моя донечка – / і їй напевно снилося, / що в небі зірка сходила, / а не 

Полин-Звізда» [Яв, с. 106]. Митець використовує алюзію на біблійне 

пророцтво з книги Об’явлення, згідно з яким на Землю впаде Зоря Полин і 

багато людей помре: «Третій ангел затрубив, і впала з неба велика зірка, що 

палала подібно до світильника, і впала на третю частину рік і на джерела вод. 

Ім’я цієї зірки “полин”; і третя частина вод стала, як полин, і багато з людей 

померло від вод, тому що вони стали гіркі» [2; с. 1384]. Полин – це символ 

гіркоти. Існує цікава інтерпретація пророцтва, що стосується України, адже 

чорнобиль – це різновид полину. Відповідно до такої теорії, катастрофа на 

ЧАЕС, що сталася 1986 року, символізує зорю Полин. Радіонукліди 

забруднили водні системи, тож частина води стала гіркою. В. С. Бойко 

використовує онім Полин-Звізда як синонім до Чорнобиля. 

Традиційним символом України є лелека, однак епітет чорнобильський 

указує не екологічні проблеми: «Час душам відтавать і протирати очі – / 

чорнобильський лелека по сонцю б’є крилом» [Петрові батоги, с. 150]. 

Автор наголошує, що не можна залишатися байдужим, не можна стояти 

осторонь, коли країна стикається з лихом. Цю ідею містять дієслова 

відтавать, протирати очі. Метафора лелека по сонцю б’є крилом є складною 

для інтерпретації. Сонце здавна було символом істини, добра, це також 

джерело існування. Письменник підкреслює небезпеку для всього світу. 

У поетичних рядках про річку Нетічу, що протікала в Харкові, а наразі 

є притокою ріки Харків, В. С. Бойко також говорить про проблеми екології. 

Русло Нетічі викладено бетонними плитами, а далі вона тече в підземному 

колекторі. Ці реалії майстер слова відображає за допомогою «оживлення» 

ріки, використовуючи епітети закута, бунтівливий: «І закута в бетон / не 

покійна ще річка Нетеча / набирається сил / у своїх бунтівливих джерел» 

[Суголосся, с. 31]. Епітет не покійна вказує на те, що річка й досі існує в 

Харкові. Застережливо звучить прислівник ще, ужитий у значенні ʻпоки щоʼ, 

тобто митець припускає, що ріка може зникнути пізніше. 



Україна – утрата національної ідентичності. Проблема втрати 

національної самоідентифікації, національної самосвідомості, патріотизму 

постала перед Україною дуже гостро в останні десятиліття ХХ століття. Як 

зазначає С. Я. Єрмоленко, «поетичні тексти про Україну можна розглядати як 

вербалізацію наскрізної національної ідеї, утіленої в лексико-асоціативному 

полі “Україна”» [3; с. 20]. Актуалізована ця проблема і в мовосвіті 

В. С. Бойка: «А до завтра далеченько, / та не близько вже й до себе. / В 

Лету канули Шевченка, / Шлють анафеми Мазепі» [Назовсім, с. 41]. 

Автор використовує антоніми далеко – близько задля того, щоб увиразнити 

відстань між майбутнім і теперішнім, при чому до теперішнього також уже 

не близько. Люди втратили самих себе, усвідомлення себе як українців. 

Антропоніми Шевченко і Мазепа виступають своєрідними виразниками ідеї 

українськості, символами України. Використання назви міфологічної ріки 

забуття, в яку люди кинули Шевченка, свідчить про втрату поваги до 

історичного минулого. 

Повернення Золотої Орди – людей, які хочуть зруйнувати всі надбання 

українського народу, також усвідомлюється як велике лихо. В. С. Бойко 

зазначає, що співати про тополі – це одне, а робити щось для своєї держави – 

зовсім інше: «Вертає Золота Орда, / а ви співайте про тополі, / поки вас 

цар новий продасть / або покине в Дикім Полі» [Суголосся, с. 14]. 

На прийомі паронімічної атракції побудовано такий вислів: «Не до 

Лугу ножам / слобожанського краю, / недолуга межа / недолугого раю» 

[Суголосся, с. 13]. Тут наявне непряме зіставлення Слобожанщини з раєм, 

однак епітет недолугий налаштовує реципієнта на негативне сприйняття. 

Схожі смислові конотації простежуються в контексті, де Україну символізує 

калина: «Приватизовано й калину – / її Ротару доспіва» [Назовсім, с. 69]. 

Метафоричний образ, утворений дієсловом приватизовано, експлікує перехід 

калини – традиційного символу України – з державної власності в особисту, 

відповідно, автор намагається показати, що українці втрачають відчуття 

спільноти, єдиної нації, прагнучи привласнити все. І далі автор продовжує: 



«Ви прагнули спасіння, а маєте безхаття. / В землі обітованій? Та ні, в 

землі своїй» [Назовсім, с. 72]. Люди стали чужинцями, безхатченками на 

рідній землі. 

Автор обігрує відому сентенцію, про хату скраю, проте заміняє слово хата 

на держава, однак така трансформація не заважає реципієнтові збагнути, що 

йдеться про Україну: «Однаково вже: гетьман, цар чи дуче… / І жаль того, 

чия держава скраю. / Собак і даху жаль. Державу – дужче» [Назовсім, 

с. 79]. Поет говорить, що йому шкода країну найбільше. 

Україна – свобода, воля. Зазвичай ідея свободи передається за 

допомогою слова слобода. Слободою називали поселення, жителі яких не 

повинні були платити податки чи феодальні повинності: «Там Дике поле, 

Дике поле, Дике… / І десь гніздом чаїним – слобода» [Суголосся, с. 9]. 

Диким полем називали малозаселену степову місцевість Приазов’я та 

Причорномор’я між Дністром на заході й Доном на сході. Дике поле також 

викликає асоціації з волею, адже саме туди тікали козаки: «Коли здійсниться 

нагла втеча / задля свобод зі слободи, / душа забута, мов Нетеча, / в джерел 

благатиме води» [Яв, с. 121]. 

Концепт УКРАЇНА вербалізується в поетичному мовомисленні 

В. С. Бойка досить широко й різноманітно. Передусім автор не забуває про 

узуальні смисли, моделюючи розуміння України як рідної країни. У мові 

такі інтенції забезпечуються використанням ключового слова-імені концепту, 

а також низкою онімів назв птахів, квітів, комах, що є традиційними 

символами України. Важливим складником цього концепту для майстра 

слова є Харківщина, адже саме тут народився поет.  Для людини, яка живе в 

певній місцевості, ця місцина й здається всім Усесвітом, тож цілком 

зрозумілим видається виникнення художньо-семантичного наповнення 

Україна – рідний край. Автор привертає увагу до таких важливих проблем 

сьогодення, як втрата патріотизму, проблеми збереження навколишнього 

середовища, що зумовлює виникнення таких художньо-семантичних 

наповнень, як Україна – утрата національної ідентичності та Україна – 



екологія. Традиційним є розуміння рідної землі як цілющої сили, найвищої 

святині. Таку інтерпретацію покладено в основу смислу Україна – сакральна 

сила. Персоніфікація рідної країни зумовлює розуміння України як живої 

істоти, а поетова залюбленість в історію спричиняє функціювання 

семантичного наповнення Україна – історичне минуле. 

Усі художньо-смислові наповнення свідчать про Україну як про велику 

цінність для В. С. Бойка. Для нього – це рідний куточок, це святиня, це 

історія, свобода, воля – усі ті компоненти, без яких існування людини не є 

можливим. Навіть, здавалося б, на перший погляд негативний смисл утрата 

національної ідентичності, несе в собі біль за майбутнє держави – майстер 

слова закликає кожного не бути байдужим і зробити все можливе, щоб у 

реальному житті ми залишалися патріотами й національно свідомими 

громадянами. 

 

4.2. Концепт МОВА як національна духовна цінність у поезіях 

В. С. Бойка 

Поняття мови належить до багатогранних і різноаспектних. Мова є тим 

універсальним засобом, що здатний не тільки фіксувати думки й почуття 

інших людей, але й акумулювати в собі культуроносну інформацію, 

виконуючи тим самим кумулятивну функцію, передавати знання, реалізуючи 

когнітивні інтенції тощо. 

     Для будь-якого письменника мова становить духовну цінність, адже 

слугує засобом вираження думок, духовного світу майстра слова. 

Аналіз лінгвальних репрезентантів концепту МОВА привернув увагу 

І. А. Воробйової [1], І. М. Заремської [4], О. О. Маленко [10], Н. О. Мех [11], 

О. В. Орлової [19], М. В. Ярич [65] тощо. У роботі А. О. Огар зазначено, що 

мова завжди відігравала важливу роль в українській лінгвокультурі: «у 

світоглядній концепції українського народу сформовано образ слова як 

святині, великої духовної цінності з божественною природою й, попри всю 



його ідеальну сутність, із великим потенціалом – людинотворчим, 

націєтворчим, духотворчим» [18; с. 79]. 

Згідно зі словниковими дефініціями, слово мова наділене такими 

значеннями: «1. Здатність людини говорити, висловлювати свої 

думки. 2. Сукупність довільно відтворюваних загальноприйнятих у межах 

даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих явищ і понять, а 

також загальноприйнятих правил їх комбінування в процесі вираження 

думок. 3. Мовлення, властиве кому-небудь; манера говорити. 4. Те, що 

говорять, чиї-небудь слова, вислови. 5. Публічний виступ на яку-небудь 

тему; промова. 6. тільки одн., чого, яка, перен. Те, що виражає собою яку-

небудь думку, що може бути засобом спілкування» [123; Т. 4, с. 768]. Отже, 

ядровими компонентами концепту МОВА виступають такі: мова – 

здатність говорити, мова – сукупність звукових знаків, мова – манера 

говорити, мова – чиїсь вислови, мова – публічний виступ, мова – засіб 

спілкування. 

Якщо звернутися до етимології, то слово мова у своєму теперішньому 

значенні «мова, мовлення» походить від старослов’янського слова маъва – 

галас, нарікання, що, у свою чергу, завдячує виникненням старослов’янській 

лексемі *mъlva – гомін [34; Т. 3, с. 491-492]. Іншу етимологію має слово язык. 

У словнику М. М. Фасмера виведено значення від давньоіндійського jihvá, 

juhú, авестійського hizvā, hizũ – мова, а також зафіксовано значення народ, 

що поширилося в старослов’янські мові, у яку потрапило, можливо, як калька 

з латинської lingua – мова, але й народ [34; Т. 4, с. 550-551].  

Цікаві міркування висловлено в роботі Ю. С. Степанова. Учений, 

зокрема, зазначає, що раніше слово мова пояснювали за допомогою концепту 

СЛОВО, а слово язык має підґрунтям індоєвропейській корінь *dnĝhū- / 

*dnĝhuā, звідки походить латинське lingua. У більшості мов, наголошує 

Ю. С. Степанов, слова на позначення мови належать до жіночого роду, але «в 

слов’янських, балтійських та іранських воно чоловічого роду» [131; с. 249]. 

Науковець припускає, що в давньослов’янській культурі існувало навіть 



спеціальне божество «мовлення, мови на ім’я Азь або Ась. До цього висновку 

доходимо, порівнявши прислів’я Язик до Києва доведе з його архаїчною 

формою Ась до Києва доведе. Це ім’я Азь//Ась можна зіставити з іменем 

римського божества чоловічої статі Aius, він же Aius Locūtius “Ай-говорун, 

Ай-сказатель”. Згідно з римською легендою, він одного разу глупої ночі 

попередив римлян, про наближення готових напасти галлів» [131; с. 249]. У 

роботі М. М. Маковського також простежено взаємозалежність слів на 

позначення концепту МОВА та слів зі значенням божество. Так, науковець 

порівнює індоєвропейський корінь *bhag-, що означає бог та індоєвропейське 

*bha-, що означає говорити, видавати звуки; давньоанглійське ling – ідол та 

давньогрецьке λεγειν – говорити [19; с. 47].  

До ядра концепту належать такі художньо-семантичні наповнення: 

мова – виступ, мова – засіб спілкування, мова – інформування. На межі між 

ядром та приядровою зоною функціюють смисли мова – наука, мова – 

поезія, мова – обман. Приядрову зону формують також смисли мова – 

народ,  мова – чарівна сила, мова – зброя. Периферію становлять 

індивідуально-авторські потрактування мова – мовчання, мова – час, мова – 

утішання, мова – жива істота, мова – весна, мова – луна, мова – самота, 

мова – кохання, мова – життя, мова – безкінечність, мова – пам’ять, 

мова – національна ідея. 

Щодо вербальної реалізації, то концепт МОВА може виражатися 

ключовим словом-іменем, а також за допомогою лексем балаканина, говір, 

говірка, наріччя, діалект, мовлення, слово, казати, говорити, вимовляти, 

висловлювати, питати, відповідати, розмовляти, бесідувати, розповідати, 

кричати, шепотіти [2; с. 81, 202]. Також до основних репрезентантів 

концепту МОВА належать терміни лінгвістичної науки: назви розділових 

знаків, звуки й літери, фонетичні, граматичні, стилістичні терміни й поняття. 

У поетичних рядках В. С. Бойка наявні як іменникові вербалізатори 

концепту МОВА, так і дієслівні. Розгляньмо більш детально, які художньо-

семантичні наповнення репрезентовані в аналізованому концепті. 



Мова – здатність говорити. Слід відзначити, що концепт МОВА в 

художніх пошуках письменника реалізує такі основні естетичні параметри: 

1) іменникові позначення концепту МОВА: ««Заміс густий і колеться 

солома, / Щербатий дядько пісню вже завів – / Напевно, він для хати знає 

слово. / В ній тепло буде в зими снігові» [Обличчям до багаття, с. 4]; 

2) дієслівні маркери: «Було всього: гукать – не догукатись, / Дружини сміх і 

плаття… плаття кремове» [Дебют, с. 4], «Бо кликала мене летіти / В якісь 

небачені світи, / А я казав, що ми не діти, / А я боявся висоти» [Дебют, 

с. 12], «Із кожною поволі говорю – / оскільки їм спішити ні до чого» 

[Обличчям до багаття, с. 43]; 3) використання термінопонять лінгвістики: 

«Хоч як би я утримувався не / лишати крапку там, де малось – кому» [Яв, 

с. 32], «Що вірте, вже не спиться / ні Безбатченку Івану, / ні його дружині 

Химці, / що із приказки прийшла» [Планида, с. 18], «В довгому реченні 

ставити вмів лише кому, / знав ще тире свіжоструганого хреста» [Яв, 

с. 127]. В останньому мікроконтексті тире має символічне навантаження й 

викликає асоціації із завершенням життєвого шляху. 

Мова – виступ. До ядерних належить потрактування мова – виступ: 

«Господарю дозволить тамада / сказати для гостей прощальне слово» 

[Обличчям до багаття, с. 42], «Дозвольте слово мовити мені, / Америк я не 

буду відкривати» [Земні турботи, с. 11]. 

Мова – засіб спілкування. У межах семантичної площини мова – засіб 

спілкування виокремлено кілька основних смислів, адже, спілкуючись, люди 

реалізують різні комунікативні стратегії, запитуючи про щось, отримуючи 

інформацію, заперечуючи певні твердження тощо. На сьогодні мова стала 

важливим засобом утвердження різних поглядів, переконань, засобом впливу 

на людську свідомість. 

Мову як засіб спілкування представлено в таких прикладах: «й 

людська в нас мова і слова свої» [Назовсім, с. 42], «Регіони – в суцільних 

звивинах, / різномовні» [Назовсім, с. 91], «Вони не бачать, в них же зір 

украли, / та ще й сучасної не знають мови…» [Зазимки, с. 12-13], «де мови – 



вічні, як вітри мандрівні» [Яв, с. 97], «У храмах чиняться відправи – / в них 

мова певна та проста» [Суголосся,  с. 24]. Поет під час такого осмислення 

використовує епітетні характеристики мови, указуючи тим самим на 

характер мови: вона може бути людською, простою, сучасною, вічною. На 

чистоту мови вказує відповідний епітет, а також порівняння із сльозою: «що 

мова є, немов сльозина, чиста, / вона живе в душі моїй, на дні...» 

[Суголосся, с. 28]. Тут мова доростає до найвищого абсолюту людини – до її 

душі. 

Викликає інтерес порівняння розмови з дорогою, а кроків – зі словами. 

Кроки як мінімальні рухи на шляху життя, а слова як мінімальні 

комунікативні одиниці є ключовими образами поезії.: «Довга розмова, як 

довга дорога чи стежка, – / кроки – слова все назустріч, назустріч» 

[Суголосся, с. 106]. Тут вибудовується перехрещення асоціацій різного роду. 

Епітет довгий актуалізує часове сприйняття, а слова дорога, стежка, кроки 

викликають просторові асоціації. Вочевидь, основною інтенцією цих рядків є 

прагнення митця показати, що за допомогою слів, спілкуючись, люди можуть 

порозумітися між собою, знайти точки дотику. Власне, повтор прислівника 

назустріч якраз і має актуалізувати настанову автора. 

Бесіду людей після сварки В. С. Бойко описує наступним способом: 

«Розмова тиха. / Мов по хуртовині. / Розмові не властива злива слів. / У 

січні дощ?» [Суголосся, с. 124]. Слово хуртовина у своїй семантичній 

структурі має негативні смислові конотації, адже позначає ураган, сильну 

завірюху й у цьому контексті постає символом сварки, після якої люди 

починаючи спокійно обговорювати проблеми, тож стає зрозумілим 

використання епітета тиха щодо розмови. Генітивна метафора розмові не 

властива злива слів теж указує на спокійний хід бесіди. 

За допомогою мови реалізуються експресивна й емоційна функції, тож 

цілком справедливо буде стверджувати, що у творчості за допомогою лексем 

на позначення концепту МОВА можуть передаватися різні почуття: «Живу в 

епоху теплого дощу, / коли у вікна заглядає квітень… / Мої слова в забутім 



заповіті, / Немов холодний дощ, що вже ущух» [Планида, с. 53]. Тут 

сполучникове порівняння слів з холодним дощем актуалізує площину 

негативних переживань. Варто зазначити, що автор доволі часто актуалізує 

перцептивне сприйняття. При цьому холодність указує на негативні почуття, 

а засоби із семантикою теплий – на позитивні: «поки теплих слів ти не 

знаходиш» [Петрові батоги, с. 103], «Омана слів гарячих одплива / за течією 

дня в далеке вчора, / а там чиєсь обличчя ясночоле / чи безнадійна вигадка 

трива» [Планида, с. 133]. 

Трапляються у В. С. Бойка й звукові образи, які відбивають різні 

прояви. Наприклад, сполучникове порівняння вказує на те, що мовець 

ретельно добирає слова: «Слова бринять, неначе перемиті» [Яв, с. 127]. 

Генітивна метафора експлікує беззмістовність: «Пустопорожній брязкіт 

слів» [Петрові батоги, с. 114]. Епітет пустий, порожній указує на марну 

комунікацію: «Яка не вірить у пусті слова» [На белебні, с. 173], «Ти ж 

танцював колись, вилазячи зі шкіри, / і злодію моливсь, шкода порожніх 

фраз» [На белебні, с. 294], «Й пуста лузга – усі наші слова» [Петрові батоги, 

с. 111]. 

Подекуди в поета здобувають здатність говорити об’єкти неживої 

природи, з одного боку, відбувається персоніфікація різних реалій, а з 

другого –твориться неповторний пейзажний колорит. Так, предикативна 

звукова метафора «Ми слухали. / Багаття говорило» [Обличчям до багаття, 

с. 29] передає ідею тріщання вогню, можливо, сучків у вогнищі; похилені 

голови скіфських баб зумовили такий опис вечірньої пори: «Зібрались 

побалакати / під вечір скіфські баби – / чи журяться, чи думають, / який 

зелений світ» [Обличчям до багаття, с. 33]. 

Мова – інформування. Однією з важливих функцій мови є когнітивна, 

пізнавальна, оскільки саме за допомогою мови люди здатні дізнатися про 

щось нове, поділитися інформацією. За таких умов лексеми на позначення 

аналізованого концепту здебільшого мають нейтральну семантику й просто 

містять значення інформування: «Динамік на стовпі останні мовить вісті» 



[Зазимки, с. 57], «А хтось казав, що ти помер давно / і навіть дату чорну 

пам’ятає, / а я іду до тебе все одно. / Бо щось не так. / Бо то помилка 

сталась» [Земні турботи, с. 26], «А що казати вам про те, / як ув одній 

холодній хаті / сплять ув обіймах батько й мати / вже ненароджених 

дітей» [Планида, с. 116], «Про шлях людського роду від тварин / говорить 

кожна фраза дарвінізму, / а далі – виростай, мовляв, твори, / поки тебе 

лиха година візьме» [Планида, с. 41]. 

Зрозуміло, що в художньому тексті мова постає не лише засобом 

комунікації, а слово виконує не тільки номінативну функцію. І, хоча не 

викликає жодного сумніву, що ці властивості є гіперважливими для особи та 

її існування в цьому світі, однак мова не є лише прагматичною універсалією. 

На межі між ядром і приядровою зоною існують такі художньо-

семантичні наповнення.  

Мова – обман. За допомогою мови можна подавати не лише правдиву 

інформацію, але й таку, що не відповідає дійсності. Художньо-семантичне 

наповнення мова – обман, реалізуючись у людській комунікації, увиразнює 

конфлікт між нормою, моральністю, правдою як базовими духовними 

цінностями: «Немов повітря, стало слів потрібно. / Багато хто лишився без 

коня… / Та часом у словах не стільки срібло, / відверто вже срібляники 

дзвенять» [Зазимки, с. 70]. У цьому мікроконтексті письменник 

використовує алюзію на біблійну історію про зраду Ісуса Христа. Іуда за 

тридцять срібляників виказав фарисеям місцезнаходження Вчителя, звідтоді 

вислів тридцять срібляників інтерпретують як ціну за кров, за зраду. 

Майстер слова обігрує також фразеологізм слово – срібло, указуючи на 

дорогоцінність слів, однак нівелює позитивну семантику, зазначивши, що в 

словах дзвенять срібляники. При цьому має місце алітерація звука с, яка має 

на фоностилістичному рівні увиразнити інтенції автора. Про обман також 

свідчить метафора, де брехню уподібнено до насіння: «Тож сіялась брехня в 

кожнісінькому слові» [На белебні, с. 236]. Митець також застосовує 



гіперболу в кожнісінькому слові, щоб указати на розмах неправдивих 

свідчень, які лунають звідусюди. 

Мова – наука. Мова виконує когнітивну функцію, за допомогою мови 

люди пізнають нове, навчаються. У мові творів В. С. Бойка ця настанова 

вербалізована словами-репрезентантами концепту МОВА та їхнім 

поєднанням зі словами, що мають значення навчати, знати: «Насміляться її 

уста / дітей навчати говорити» [Зазимки, с. 72], «Вивчив літери, упертий 

я, / всі запитуйте підряд!.. / І мені ніяк не терпиться / прочитати букваря» 

[Земні турботи, с. 18], «Я всі слова, я всі слова на світі знатиму, / і скоро 

“мама” напишу уперше я» [Земні турботи, с. 17], «Затихне злива по веселці, / 

аби у пам’яті жила, / я ж, одномовно, новосельцям / учуся мовити: 

бджола» [Назовсім, с. 185]. Здебільшого за таких умов актуалізовано 

позитивне сприйняття. На мовному рівні це виявляється у використанні 

окличних речень, а також лексичних повторів, що посилюють радісні 

почуття ліричного героя, який зумів опанувати науку читання й письма. 

Мова – поезія. Безумовно, що для В. С. Бойка як для майстра слова 

важливим смислом, пов’язаним з мовою, буде поетична творчість. Тож, у 

його ліриці яскраво виокремлюється художньо-семантичне наповнення мова 

– поезія. Митець вербалізує муки творчості, він хоче написати якісний, 

багатогранний, естетично збагачений сонет: «Я сів писать сонета про жар-

птицю, / Співа, мовляв. І пір’я золоте… / Та сіре щось виходило, не те, / а я 

чекав, що слово заіскриться» [Земні турботи, с. 32]. Образ жар-птиці в 

наведеному мікроконтексті уособлює високе мистецтво, виступає символом 

краси. Предикативна метафора сіре щось виходило грунтується на зоровому 

сприйнятті й передає страждання автора через те, що виходять поетичні 

рядки не надто високої якості. Натомість метафора слово заіскриться, у якій 

імпліцитно наявний образ вогню, також актуалізує зорове сприйняття.   

  Прагнення уникнути буденних проблем, щоденної рутини 

репрезентоване за допомогою дієслівної метафори, де поезія постає місцем 

сховища: «В краю об’єднань і перерізів / мене розшукує рідня, / а я тікаю у 



поезію / і повертаюся щодня. / І досвід в мене цілить костуром, / і я, 

помножений на два, / десь у тривимірному просторі / святі висловлюю 

слова» [Земні турботи, с. 22]. При цьому митець послуговується епітетом 

святий, сакралізуючи тим самим поетичну мову, надаючи їй статусу 

величності. 

Про тяжку долю поетів ідеться у вірші, де працю майстрів слова 

порівняно зі збиранням пляшок: «Поетами назбирані пляшки / воістину 

цінуйте, наче вірші, / в яких слова були б, напевно, віщі, / коли б вони 

воскресли з-під руки» [Планида, с. 37]. Автор продовжує: «Бринять у торбі, 

знайдені вночі, / де сутінки густі перед світанням, / рядки і строфи, може, 

й не останні, / скляними голосами клянучи / їх автора, точніше шукача / 

нехитрого покинутого скарбу…» [Планида, с. 37]. Антропоморфізація 

поетичних строф, які демонструють здатність проклинати письменника, 

покликана передати докір митцеві, який працював усю ніч, однак лірика 

виходить бідна (звідси й порівняння з пляшками та епітет скляний), адже 

здебільшого тільки люди, що знаходяться на порозі виживання, вимушені 

збирати пляшки, щоб потім їх здавати за гроші. Можна припустити, що 

написання творів на замовлення й спричиняє такі творчі муки й 

недосконалість рядків. Порівняння слова з каменем експлікує важкий 

душевний стан автора: «Казки йому! Вчив би тамтешню мову / престижно 

майбутньому м’яснику! / Я списую аркуш. Слова, мов камені, / все 

котяться й котяться – подіти куди!..» [Битий шлях, с. 21]. З оптимізмом 

звучать слова В. С. Бойка, коли він говорить про місце творчості в рідному 

Харкові й використовує задля цього відповідний ойконім: «Кажуть, що 

поезії нема / в Харкові, – не вірте, все на місці» [Битий шлях, с. 71].  

Приядрову зону виформовують наступні складники концепту. 

Мова – докір. До культурного шару належить смисл мова – докір. У 

художніх пошуках В. С. Бойка воно представлене за допомогою слова 

докоряти: «Шевченка співали б. / А ваших шотландців і римлян / Ніхто б 

там, звичайно, / І словом не став докорять» [Обличчям до багаття, с. 22]. 



Мова – чарівна сила. Слово наділене магічною здатністю. Навіть у 

Біблії вказано, що Бог створив Усесвіт за допомогою Свого слова. Такі 

настанови спричинили виникнення художньо-семантичного наповнення мова 

– чарівна сила. Воно знаходить своє лінгвальне втілення в сполучниковому 

порівнянні, де наголошено на такій ознаці слова, як чистота: «тільки де мені 

взять, / Слово, чисте, як дощ, / Щоб його проказать, – / Й більш не плакав 

ніхто» [Дебют, с. 7]. Автор зазвичай при такому осмисленні послуговується 

синтаксичними можливостями підрядного речення мети: «А в шибку стукне 

соняшник вухатий, / Що я його посіять не зібравсь. / І гримне хвіртка, ніби 

ненароком, / І схочу я такі знайти слова, / Щоб чоловікові почула кроки / 

Якайсь нічийна зовсім удова» [Битий шлях, с. 14]. Про лікувальну 

властивість слова йдеться в  такому мікроконтексті: «І себе, і птахів, і людей, 

/ хоч словами, та все ж лікувати» [Петрові батоги, с. 15]. Метафоричне 

значення «лікувати словами» означає висловлюватися позитивно про важливі 

речі. 

Мова – народ. До культурного шару належить і художньо-семантичне 

наповнення мова – народ. У ліриці В. С. Бойка таке потрактування 

репрезентовано в рядках, де простежується валентність слів мова, віра та 

назви різних народів: «Якої мови, якої віри, / ніхто не скаже, ніхто не 

зна… / А чи хозари, а чи савіри – / а де був голос, тепер – луна» [Суголосся, 

с. 8].  

Мова – зброя. Усталеною є думка про те, що слово здатне ранити душу 

людини. Завдяки сполучниковим порівнянням та предикативним метафорам 

автору вдається реалізувати у своїй ліриці смисл мова – зброя: «Кожне слово 

так і прагне влучить / у життя і смерті не межі» [Яв, с. 28], «Він гатив, 

мов кулаками, / фразами. / А вона усе мовчала / вражена» [Земні турботи, 

с. 29], «Як в розмові гнівними словами, / в хвилі поціляєш камінцями» 

[Петрові батоги, с. 103]. 

Епітет гострий також репрезентує значення здатність мови ранити, 

різати, завдавати шкоди: «Літери гострі» [Назовсім, с. 57]. 



Значно рідше трапляються прямі вказівки на те, що мова є зброєю: 

«Найліпша зброя – слово, Богом дане» [Яв, с. 98]. При цьому, якщо в перших 

мікроконтекстах слово як зброя мало негативне забарвлення, то в цьому 

мікроконтексті актуалізовано позитивні конотації, адже мова сприймається 

як Божий дар. 

До периферії зараховуємо такі художньо-семантичні наповнення. 

Мова – мовчання. Окрему групу становлять контексти, що 

демонструють семантику мовчання, але за допомогою активно-діяльного 

суб’єкта – слова, мови, фрази тощо: «Різними мовами ви мовчите» 

[Назовсім, с. 57], «Сила і мудрість на різних кінцях шкали… / Доле зарадила, 

дай мені вимовчать слово» [Зазимки, с. 64], «І я наче в душі всім дивлюся, / 

вчуваючи замовклі голоси» [Назовсім, с. 137], «Дві карі зірки знають, що 

хотіла, / не сказані два слова голос мучить» [Планида, с. 140]. Такі образи 

можуть утворювати оксиморони: «Мовчить пустеля смертним криком: / – 

Приходьте, Горичу, до нас!» [Зазимки, с. 72], «Зірки уміють мовчати 

хором. / До ранку слухати їх учусь» [Суголосся, с. 170]. 

Про виразність погляду йдеться в поезіях: «А в погляді твоїм такі 

слова, / яких ніхто сказати не зуміє…» [Планида, с. 120], «Та він 

тривоживсь, бо його не чули, / хоч не мовчав, а говорив очима» [Яв, с. 39]. 

Тут знову виявляється семантика мовчання, адже слова так і лишилися 

невербалізованими. 

Про те, що вночі стихають усі розмови, свідчить метафора, у якій 

використано прийом «оречевлення»: «і слова, що проти ночі / все 

згортаються в сувій» [Петрові батоги, с. 71]. 

Мова – час. Художньо-семантичне наповнення мова – час 

вербалізоване за допомогою зіставлення в одному ряду лексеми літа, що має 

яскраво виражену темпоральну семантику, та лексеми слова: «Та в дороги 

збирався. Спішив доганяти / чи літа, чи слова, що згубив мимохіть» 

[Суголосся, с. 25]. Ліричний герой відчуває тугу через швидкоплинність 

часу. Це підкреслює предикатив спішив доганяти. 



Про плин часу йдеться й у рядках, де концепт МОВА репрезентує 

слово вірші: «Назбиралось стільки пилу / на багетах, п’єдесталах, / і 

пожовкло стільки віршів» [Планида, с. 18]. Метафора пожовкло стільки 

віршів актуалізує зорове сприйняття завдяки дієслову з семантикою кольору 

пожовкнути. За допомогою цього автор передає часовий вимір давності, 

адже загальновідомим є факт, що папір набуває жовтуватого відтінку від 

старості. 

Синтагматика слів минулий, майбутній та слова, а також хіазм у рядках 

«В минулім – вчинки і слова, / в майбутньому – слова і вчинки» [Суголосся, 

с. 88] дають змогу говорити про темпоральний смисл уривку. 

Мова – утішання. Усталеною є думка про те, що словом можна як 

утішити людину, так і завдати їй прикрощів та болю. Народ навіть придумав 

значну кількість прислів’їв щодо цього: «Гостре словечко коле сердечко», 

«Слово не стріла, а глибше ранить» [18; с. 44]. У мовосвіті В. С. Бойка 

знаходить вияв антитетичне по суті до цих фразеологічних зворотів 

художньо-семантичне наповнення, де мова здатна втішити людину: «Ми з 

тобою й досі ще віч-на-віч, / Тільки вже холодною стала ніч, / І під ноги 

проситься сон-трава, / І тебе не втішать мої слова» [Дебют, с. 11], 

«Остудить шал джерелами, / від спеки захова, / і знайде в непереливки / 

утішливі слова» [Земні турботи, с. 13]. На лінгвальному рівні майстер слова 

послуговується дієсловами та прикметниками із семою позбутися суму. 

Мова – жива істота. Людській свідомості властиво наділяти різні 

об’єкти рисами живих істот. Не стало винятком із цього правила й поняття 

мови. Щодо засобів мовної реалізації такого смислу, то письменник 

використовує переважно дієслівні метафори, у яких слова на позначення 

концепту МОВА уможливлюють виконання дій, притаманних живим істотам: 

«Ми замовкали, / а слова жили» [Обличчям до багаття, с. 29], «Заблукали 

слова, мов чужі, / між облоги й полону» [На белебні, с. 176], «І захоче слово 

Гулака / Україні надто хохлолицій / помирити Пана і Рябка / всупереч 

монархам і столицям» [Планида, с. 22]. Так, за допомогою художньо-



семантичного наповнення мова – жива істота митцю вдається передати 

ідею мовчання. Настання тиші асоціюється з утечею слів: «та на Шлях, на 

Чумацький, давно повтікали слова» [Планида, с. 103], «А слова поховались» 

[Суголосся, с. 31]. Епітет скупий концептуалізує мову як живу істоту, адже 

свідчить про внутрішні якості особи, однак у наведеній ілюстрації також 

постає маркером небагатослівності: «Ще синє вічко проліска хова / моє з 

тобою радісне вітання / у сподівання – зустріч не остання / і щирі в ній твої 

скупі слова» [Назовсім, с. 143], «Зіркам шепочуть губи – і слово їх скупе» 

[Суголосся, с. 87]. 

Оригінальна образність міститься в рядках, у яких за допомогою 

предикативної конструкції, люди порівнюються зі знаками азбуки Морзе:  

«Колясок гуртожиткові каре / на вулиці старого Квітки вчора, / де ми у нім 

– дві крапки, два тире – / пуста морзянка у житейськім морі» [Битий 

шлях, с. 30]. Майстер слова наголошує на тому, що життя простої людини – 

це лише крапка у великому житті. Традиційним постає метафоричний епітет 

житейське море. Основи такої метафоризації слід шукати в загальних 

характеристиках водоймища – у його величині та наповненні. Епітет пуста, 

використаний щодо азбуки Морзе, передає семантику мізерності, нікчемності 

існування окремої маленької людини у великому світі. 

Мова – весна. Серед індивідуально-авторських інтерпретацій досить 

поетичним є художньо-семантичне наповнення мова – весна. Воно 

реалізоване за допомогою персоніфікованого образу громів, які метафорично 

здобувають здатність говорити з людьми. Загальновідомим є факт, що саме 

навесні йдуть перші грози й починаються роботи в полі. Саме тому 

В. С. Бойко звертається й до фоностилістичних можливостей української 

мови, зближуючи за допомогою прийому паронімічної атракції слова грім, 

гуркотати: «Нехай зима іще лютує всюди / І березіль дрімає до пори, / Та 

вже з громами розмовляють люди, / І до людей гуркочуть трактори» 

[Дебют, с. 13]. 



Мова – луна. Особливою поетичністю відзначаються рядки, у яких 

здобуває вербалізовано наповнення мова – луна: «Мов стереоколонки / із 

боків / кружляли над багаттям / по спірали, / й за ними / ліс повторював 

навкіл / слова, / що наші голоси стирали» [Обличчям до багаття, с. 29]. Тут 

має місце персоніфікація лісу, автор наділяє ліс здатністю говорити. Дієслово 

повторював якраз і дозволяє виокремити художньо-семантичне наповнення 

мова – луна, адже метафора наші голоси стирали вказує на зникнення звуку, 

а метафора ліс повторював, навпаки, повертає звуковий образ. 

Мова – самотність. Оригінальним слід уважати смислове наповнення 

мова – самотність. Для експлікації цього поетичного сенсу митець 

звертається до термінів української морфології: «Коли пора захоплення мина / 

обличчям, жестам, вчинкам відчайдушним / і годі ждати чергових віддушин 

/ у світі, де людина – однина» [Планида, с. 133]. Слово однина експлікує 

семантику одиничності. Поет говорить про те, що стан закоханості минає й 

людина усвідомлює свою самотність. 

Мова – кохання. За допомогою мови люди освідчуються в коханні, 

роблять пропозиції руки й серця. У художній палітрі віршів В. С. Бойка 

також можна натрапити на смисл мова – кохання: «А теплий цей слова нові 

спліта / про неї і про нього, і про вітер» [Планида, с. 53], «Для слів у нас 

любові забагато / і для цілунку в натовпі майданнім» [Битий шлях, с. 52]. 

Ідею розставання передає речення, де ліричний герой зазначає, що 

йому байдуже до слів коханої, якщо вони змушені розлучитися: «Це ти від 

мене йдеш – і весело й відважно – / отак ступають з берега ріку перебрести. 

/ А що мені із того, які слова ти кажеш, / якщо це вже не ми, а просто я і 

ти! / На березі чужім – чужі слова і очі, / Точніш, уже не наші і радощі, й 

жалі» [Планида, с. 136]. Епітет чужий, використаний стосовно лексеми 

слова, теж експлікує ідею відокремлення, так само як і займенник ми, замість 

якого ліричний герой змушений тепер використовувати я й ти. Відбувається 

сепарація: радості, жалі, слова – усе, що було спільним, воно, як зазначено в 

поезії, уже не належить обом персонажам. 



Мова – безкінечність. Мова передає ідею безкінечності, адже в 

словнику кожної країни – безліч різних слів. Та й люди постійно спілкуються 

між собою. Цей безперервний процес комунікації зумовив виникнення в 

ліриці В. С. Бойка смислу мова – безкінечність. Зокрема, порівняння розмов 

із насінням, яким, як підкреслює автор, немає кінця: «Балачки, мов насіння. 

/ Нема їм кінця» [Суголосся, с. 26]. Відмовитися від насіння, так само як і 

від балачок, буває важко. Саме таку візію покладено в наведеній ілюстрації. 

Окрім того, підтримувати розмову з іншою людиною, лузаючи насіння, 

значно легше: так заповнюються певні паузи, настає відчуття єдності. 

Художньо-семантичне наповнення мова – безкінечність наявне також 

у мікроконтексті: «І співають слова звичайні, / ніби все це лише початок, / і 

не щезнути їм нікуди, / і кінця ніколи не буде…» [Земні турботи, с. 24]. 

Митець зазначає, що слова звийчайні, проте зникнути нікуди не можуть, і 

кінця їм не буде. 

Автор наголошує на тій істині, що набула неабиякої актуальності в 

суспільстві доби Постмодерну, а саме на тому, що письменник уже перестає 

бути творцем, а виявляється лише скриптором, що тільки переписує вже 

відомі всім сюжети. Про це пише Н. В. Зборовська, зазначаючи, що в 

постмодерністській естетиці поняття скриптор витісняє традиційного автора 

й «виражає відмову від суб’єкта письма, деперсоналізацію фігури автора» [5; 

с. 308]. У мовотворчості В. С. Бойка таку лінгвоментальну візію 

продемонстровано за допомогою експресії доконаного й недоконаного виду 

форм дієслова: «беруся дивитись – / уже бачене, / беруся говорити – / уже 

сказане» [Планида, с. 85]. 

Мова – пам’ять. Яскраво за допомогою концепту МОВА реалізовано 

осмислення пам’яті. У творчості поета відбувається метафоричне 

часопросторове перенесення: далеко – давно. Узагалі про взаємозв’язок часу і 

простору йдеться в багатьох роботах фізиків. Зокрема, ще А. Ейнштейн 

висунув припущення про те, що час не може існувати окремо від простору. 

Можливо, саме такими уявленнями можна пояснити рядки: «Співає хтось, / 



ой лишенько мені! / Іздалеку не розібрати слів… / То знов старий. / А він же 

на війні… / А це сини. / І я поміж синів» [Земні турботи, с. 28]. Ідеться про 

часопросторову роздільність старого й синів. Це підкреслює вживання 

прислівника іздалеку й іменника війна. 

Валентність лексеми слово з епітетом  напівзабуте в рядках, де син 

здатний зрозуміти це слово, а внук – уже ні, також експлікує художньо-

семантичне наповнення мова – пам’ять: «Звучить напівзабуте слово – / син 

розуміє, внук не зна» [Битий шлях, с. 89]. 

Персоніфікований образ хати, що представлений за допомогою 

наділення останньої здатністю говорити, теж актуалізує зазначений смисл: 

«На старій фотографії хата моя / зароста бур’янами, наче квітками. / І 

здається: моє промовляє ім’я / на солом’яний дах мною кинутий камінь» 

[Битий шлях, с. 3]. Посилює семантику пам’яті образ фотографії, доповнений 

епітетом стара, тож цілком зрозуміло, що йдеться про події давно минулих 

літ. 

Мова – національна ідея. Не міг В. С. Бойко пройти повз проблему 

формування національної самосвідомості. Мабуть, найдієвішим способом 

впливу на людську свідомість була й залишається мова. У статті А. О. Огар 

зазначено, що «слово не тільки є втіленням моральних діянь, воно слугує 

засобом утвердження, своєрідним кодом нації, що шифрує її самобутність, її 

велич і силу, дає відповідь на одвічне філософське “бути їй чи не бути”» [18; 

с. 82]. У майстра слова українська мова виростає до загальносвітових 

масштабів: «Із дна душі – слова чорняві й русі. / Я думати (так, певно, Бог 

велів) / усього світу мовою беруся, / та в ній все більше українських слів» 

[Суголосся, с. 28]. Традиційний епітет солов’їна також актуалізує сприйняття 

рідної мови як духовної цінності народу: «Якби була в нас мова солов’їна» 

[Назовсім, с. 42]. 

Мовний образ солов’я здавна виступав символом України, тож 

глибокими асоціативними зв’язками пронизано уривок, у якому птах не 

співає, а бубонить, стогне, плаче. Для цього митець використовує відповідні 



дієслова: «А соловей – то бубонів неначе, / а то, здавалось, стогне або 

плаче. / На клітку, певне, годі нарікати, / як мови не навчили батько й 

мати» [Битий шлях, с. 28]. Своєрідною афористичністю позначене останнє 

речення, яке звучить, наче мораль у байці. Якщо людина не володіє рідною 

мовою, то вона не зможе стати по-справжньому вільною й буде подібна до 

солов’я в клітці. 

Мова – життя. Від слова Божого бере початок життя. Саме таке 

розуміння зумовлює виникнення художньо-семантичного наповнення мова – 

життя, яке у творчому доробку В. С. Бойка представлене поодинокими 

мікроконтекстами й вербалізується завдяки предикативній порівняльній 

конструкції: «Що подих – слово, в ньому – сміх, плач, / свист батога, і тихий 

дотик ласки» [Суголосся, с. 28]. Слово тут, як і саме життя, уміщає в себе 

різні аспекти: і радість, і горе, і лагідність і жорстокість. 

Отже, концепт МОВА представлений у художньому доробку 

В. С. Бойка доволі широко й, безсумнівно, становить для поета значну 

духовну цінність. Серед ядрових компонентів, які репрезентують аналізовані 

реалії, у митця представлено такі: мова – засіб спілкування, мова – 

інформування, мова – виступ. На межі між ядром та приядровою зоною є 

смисли мова – наука, мова – поезія, мова – обман. Культурний шар здобуває 

свій вияв у художньо-семантичних наповненнях мова – народ, мова – 

чарівна сила, мова – зброя. Ці смисли належать до приядрової зони. На 

периферії перебувають індивідуально-авторські потрактування: мова – 

мовчання, мова – час, мова – утішання, мова – жива істота, мова – весна, 

мова – луна, мова – самотність, мова – кохання, мова – життя, мов – 

безкінечність, мова – пам’ять, мова – національна ідея. 

 

4.3. УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ як вираження національної свідомості 

українського народу в ідіостилі В.С. Бойка 

Однією з важливих рис поетичного ідіостилю В. С. Бойка є те, що 

значна увага приділяється митцем темі формування національної 



самосвідомості, пробудження патріотизму в українцях. Тема України 

червоною ниткою проходить крізь вірші майстра слова, знаходячи 

актуалізацію практично у всіх концептах. Одним з таких концептів є ПІСНЯ. 

Вона здатна передати найтонші відчуття й порухи душі ліричного героя, а 

також є важливим маркером патріотизму, оскільки для українців пісня постає 

чимось значно більшим, ніж просто родом словесно-музичного мистецтва. 

Українські пісні відображають як побутові етичні цінності, так і містять 

думки та переживання цілого народу, описують його історичне минуле, злети 

та падіння, радощі та горе як окремих людей, так і нації загалом. Тож 

концепт ПІСНЯ може бути яскравим виразником теми патріотизму. У 

мовознавстві дослідженню лінгвальної реалізації пісні присвятили свої праці 

такі науковці, як Л. С. Козловська [7], В. А. Панченко [21], А. О. Пікалова 

[25], Т. М. Шевчук [60]. 

Згідно з тлумачним словником, пісня – це «1. Словесно-музичний твір, 

призначений для співу. // Мелодійні звуки пташиного співу. 2. Невеликий 

ліричний вірш, поетичний твір, написаний у музично-поетичному стилі» 

[123; Т. 6, с. 544]. Отже, ядрову зону формують такі смислові наповнення, як 

пісня – твір для співу, пісня – пташиний спів, пісня – ліричний вірш. 

Етимологічні словники слово пісня виводять від дієслова піти [34; Т. 4, 

с. 415], проте походження піти в значенні «співати» не досить чітке. Його 

пов’язано зі  старослов’янським співати, праслов’янським pēti – співати та 

pojiti – поїти, piti – пити, що первісно використовувалося для позначення 

«обряду жертовного зливання або пісенного супроводу банкету» [34; Т. 4, 

с. 418]. 

Тож культурно зумовленими смислами необхідно вважати такі, як 

пісня – напій, пісня – святкування. Їх зараховуємо до приядрової зони. 

Решта художньо-семантичних наповнень є індивідуально-авторськими, отже, 

вони належать до периферії: пісня – жива істота, пісня – національна ідея, 

пісня – радість, пісня – явище природи, пісня – звуки польоту комах. 



Концепт ПІСНЯ в художньому мовосвіті В. С. Бойка здобуває мовне 

втілення за допомогою ключового слова-імені, а також завдяки дієсловам 

поспівати, заспівати, співати, виспівувати, відспівати тощо. 

Пісня – твір для співу. Під час реалізації художньо-семантичного 

наповнення пісня – твір для співу письменник доволі часто апелює до 

душевних порухів, указуючи на почуття ліричного героя. На мовному рівні 

це виражено завдяки лексемам, що містять конотації, які відображають 

почуття різного роду: журбу, щирість, радість тощо: «при свічці журюсь у 

сонній хаті, / що ні з ким поспівати й не пора» [Битий шлях, с. 14], «де ще 

не до плачу й ніяк не до розлуки, / мелодію яку виспівує гортань» [Назовсім, 

с. 180], «Псальму жалібну за пісню не заведено вважати» [Забіліли сніги, 

с. 46]. Почуття туги може бути передане за допомогою смакового образу для 

характеристики пісні: «Віджурилася осінь, відпахла димами, / і тому її пісня 

гірка» [Забіліли сніги, с. 166]. 

Письменник, використовуючи прислівники та прикметники, указує на 

такі ознаки, як чистота/фальш, щирість/нещирість, радість/сум співу: 

«Звучали ж ніби щиро голоси, / у когось навіть вгадувалась пісня. / В очах од 

сонця крапельки роси / у залі, де по-літньому не тісно» [Битий шлях, с. 20], 

«З гармат наробим дзвонів – не біда! / Аби співали чисто, не фальшиво, / 

аби хліб-сіль та ще свята вода, / з гармат наробим дзвонів – не біда!» [Битий 

шлях, с. 65], «А заброда прижився в оселі, / а приблуда панує в душі… / 

Обізвались пісні – невеселі. / Народилися діти – чужі» [Суголосся, с. 33]. 

Також за такої інтерпретації автор може вказувати на виконавців пісні. 

Це може бути виражено як за допомогою онімів на позначення конкретних 

співаків, так і за допомогою іменників на позначення абстрактної групи осіб: 

«її Ротару доспіва» [Назовсім, с. 69], «Псалмів співа зимі покірний крилас» 

[Назовсім, с. 196], «Ідеї ми, як немовлят, гойдали / чи, як пісень рядочки, 

Чураївна» [Назовсім, с. 196], «Пальці бігали б по клавішах прудкіше. / 

Заспівали б із дружиною, охочі. / Три акорди. Перебір, а потім – тиша» 

[Назовсім, с. 177], «а баба співати ходила на крилас» [Забіліли сніги, с. 54], 



«Співа окупанту за долари краля» [Забіліли сніги, с. 230]. У поетичних 

рядках може бути вказано на назву пісні. Наприклад, в мікроконтексті «а ви 

співайте про тополі» [Суголосся, с. 14] автор закликає співати українську 

народну пісню «Три тополі». 

Пісня – пташиний спів. До ядра концепту ПІСНЯ належить також 

смисл пісня – пташиний спів. Він реалізований у таких рядках: «На балконі 

б – хоч, скажімо, спів пташиний» [Назовсім, с. 75], «Пташки ж вечірню 

пісню завели, / дарма що захід небеса кривавлять» [Назовсім, с. 67]. 

Здебільшого в наведених мікроконтекстах автор використовує це смислове 

наповнення задля того, щоб увиразнити пейзажні деталі, додати колориту. 

Художньо-семантичне наповнення пісня – пташине щебетання 

також вербалізоване в мовотворчості поета завдяки синтагматиці з 

орнітонімами: «Його придбав на ринку, на пташинім, / такий собі хлоп’як 

дивакуватий. / Удома все дошукувавсь причини, / чому не хоче соловей 

співати» [Битий шлях, с. 28], «Шуміло море. Хтось писав листи / у білій 

хаті вікнами на північ, / і до світанку все співали півні, / немов когось гукали 

з темноти» [Битий шлях, с. 40], «Я прислухавсь до солов’я, / що не хотів 

співати, / в плугатарі просився я / і повертавсь до хати» [Назовсім, с. 73], 

«Був півень красивий: червоний і синій. / Та, на жаль, не співав, 

намальованим був. / Червоний і синій огризок донині / мене повертає в 

колишню журбу» [Назовсім, с. 160], «як у цій – соловей починає пісень 

голосних» [На белебні, с. 35], «Це пасмо над чолом, ці пальчики задублі, / 

холодний квітень, бо цвітуть в лісах терни, / співати солов’ям, не критися 

у дуплах. / В дівчати що в очах? Не бійся, зазирни…» [Назовсім, с. 116], 

«Пускалось там з паперу кораблі, / із зошитів старих, газет партійних, / 

пісень найкращих нам співали півні / і гавкав пес на повоєнних бліх» [На 

белебні, с. 109], «Оглянешся з транзитного вікна – / уже перон поплив кудись 

в учора… / Не вміють солов’ї співати хором. / Дитя і мати. Значить, не 

війна» [Назовсім, с. 167]. В. С. Бойко використовує у своїх творах найчастіше 

такі орнітоніми, як соловей та півень. Це можна пояснити тим, що саме цих 



птахів здавна шанували українці. І досі вони виступають своєрідними 

символами українськості. Півень був і залишається утіленням вогню, 

охоронцем домашнього вогнища, що своїм голосом пробуджує небесне 

світило, провертаючи на Землю день [31; с. 101-102; с. 134-135]. Соловей для 

українців постає символом добра й кохання, символом настання весни, волі, 

натхнення й таланту. Соловей для українців символ музики, натхнення, 

краси. Використовуючи в поезіях образи саме півня та солов’я, В. С. Бойко 

намагається підкреслити красу та співучість рідної мови. 

До приядрової зони зараховуємо такі художньо-семантичні 

наповнення. 

Пісня – святкування. Пісня тісно пов’язана з усілякими 

урочистостями, адже під час святкування якоїсь події люди намагаються 

висловити свої почуття за допомогою співів. У мові поезії В. С. Бойка пісня 

також супроводжує різні торжества. Наприклад, ідею весілля передано за 

допомогою сполучуваності слова пісня з субстантивованим іменником 

молода або іменником весілля: «У дружка при короваї руки. / В молодої пісня 

при вустах» [На белебні, с. 6], «Просилась пісня в тисячу весіль, / А угорі, 

хоч утікай від себе, / Галяви, мабуть, із усіх лісів / Не втрималися і злетіли в 

небо» [Дебют, с. 8], «Ну а там – лиш на відстань пісні / порозходяться 

гості пізні… / Бо весілля – на те й весілля, / недаремно ж варилось зілля!» 

[Битий шлях, с. 53]. 

Пісня – напій. Пісню життя можна сприймати як напій. Але смак цього 

напою для кожної людини різний. Автор вірить, що в будь-якому разі нові 

пісні обов’язково народяться, але й старі будуть пам’ятати: «Дні для нових 

пісень настануть, / а з невеселих, не сумних / старі залишаться на пам’ять - 

/ й нас не картатимуть за них.» [Забіліли сніги, с. 250].  

До периферії зараховуємо наступні наповнення.  

Пісня – звуки польоту комах. Поодинокими варто вважати 

мікроконтексти, у яких наголошено на здатності комах видавати звуки: 

«Гілки вишневі не пручались / в обіймах вітру. І зоря, / цілком оспівана 



хрущами, / горіла – досі не згоря» [Назовсім, с. 190]. Однак при цьому 

загальна настанова залишається незмінною – автор використовує лексему 

хрущі, бо саме хрущ після видання вірша Т. Г. Шевченка «Садок вишневий 

коло хати» став одним із символів української культури, добробуту, тим 

поетичним образом, що передає настання періоду, коли цвітуть вишні. 

В. С. Бойко за допомогою звукового образу від польоту хрущів указує на 

пору року – весну – й актуалізує національний колорит. 

Пісня – явище природи. Доволі часто в художніх творах майстри слова 

вдаються до персоніфікації різних природних явищ, прагнучи створити 

звукові образи. У творчості В. С. Бойка прийому «олюднення» зазнає віхола, 

зима: «Стиха пісню починає віхола, / з решетом стара погомонить, – / 

гості приїздили та й поїхали, / тоскно завиває домовий» [Битий шлях, с. 32], 

«Співає вітер не мінорно, / йому підтягувати згоден» [Забіліли сніги, с. 80], 

«Було це торік чи, може, й раніш, / та сама пісня зими: / чи буде краще 

колись, аніж / там, де з тобою ми» [Назовсім, с. 111]. Звукові асоціації 

викликають персоніфікацію водних об’єктів: «Хитається гілля під вітру гам, 

/ а ноги по шляху ведуть за обрій; / струмок співає, в річку хоче впасти» [На 

белебні, с. 10], «Так, бува, у повінь співа ріка, / Хоча це для вічності тільки 

мить» [Петрові батоги, с. 86]. Настання ночі автор передає завдяки 

«оживленню» Місяця: «Місяць всім співає колискову / кожне хай себе в собі 

впізна» [Петрові батоги, с. 36]. 

Завдяки подібним художнім прийомам майстру слова вдається доволі 

точно передати подробиці: шум вітру чи плин ріки, проте при цьому ще й 

створити поетичний образ природи. 

Пісня – радість. Це художньо-семантичне наповнення концепт 

ПІСНЯ здобуває в рядках, де ключові слова-репрезентанти сполучаються з 

лексемами на позначення позитивних відчуттів: «Люблю, коли хочу співати, 

/ лиш менша нагод рік у рік» [Назовсім, с. 189], «Хоч буде сіль холодна і 

важка, / хоч буде пісня до душі дівчатам, / та знову шлях, в якого є 

початок, / а краю шляху хтось живий шука!..» [Битий шлях, с. 40], «Приїде 



він на день чи два  / погостювати серед літа / і стане в хаті світло-світло, 

/ пісням не тісно і словам» [Битий шлях, «Брат», с. 23], «Тепер я більш на 

оптиміста схожий – / в застільнім хорі чути й голос мій… / Але хіба ж я 

виспіватись можу / так, як в дитинстві виплакатись міг!» [Битий шлях, 

с. 83]. Людина співає лише за тих умов, коли на душі радісно. 

Пісня – жива істота. Художньо-семантичне наповнення пісня – 

жива істота репрезентоване в поезіях В. С. Бойка за допомогою 

соматизмів: «У нашім двоголоссі, як в Чорнобилі, / де вперше не відбудуться 

жнива, / де пада небо чорною жалобою / й пісням веселим очі закрива» 

[Битий шлях, с. 55], а також за допомогою метафор, у яких пісні не співають 

через жалобу.  

Пісня – національна ідея. Для поета важливою є тема національної 

ідентичності, тож цілком природно, що одним зі смислових наповнень 

концепту ПІСНЯ є наповнення пісня – національна ідея: «Та коли в чомусь є 

душа, / хіба не в пісні України» [Битий шлях, с. 82], «Ще ж тільки вечір, а не 

глупа ніч, / а ти зірки заздалегідь розсіяв. / Мені казали: саме тут Росія – / 

по-нашому ж виспівують пісні» [Назовсім, с. 221]. 

 Так, наприклад, це семантичне наповнення виявляється в рядках, де 

пісня метафорично здобуває здатність лікувати: «Який би кат не ставив на 

коліна, / який би мор не дбав нам по труні – / нас лікувала пісня і калина, / 

шаблі нас лікували і пісні. / Чому ж тепер, коли півроду виб’ють, / а пів – 

навіки заженуть в ярмо, / в калинових піснях ревем, як бидло? / Чому 

шабель до рук не беремо?!» [Планида, с. 4]. Митець наголошує, що українці 

завжди відстоювали свою незалежність, а від ран, нанесених ворогом, 

лікували душу пісні. Ідентифікувати художньо-семантичне наповнення пісня 

– національна ідея в цих рядках допомагає сполучуваність ключового слова 

з фітонімом калина, а також епітет калинова, вжитий стосовно пісні, адже 

відомо, що калина є одним із найважливіших символів України. 

Національну ідею рельєфно вербалізовано у таких рядках: «На 

Ленінськім проспекті знамена синьо-жовті, / аби голоті кпити: бач, 



вийшло по її. / Коли ж од ейфорії ти вчасно не оговтавсь, / вважай: з усіх 

екранів співають солов’ї» [Назовсім, с. 72]. Письменник у наведеній 

ілюстрації вдається до метафоричного перенесення – співають солов’ї – 

говорять українською мовою. Автор апелює до усталеного словосполучення 

солов’їна мова, що поряд із прикметниками барвінкова, калинова традиційно 

вживається для позначення української мови за її милозвучність, красу та 

багатство. 

Отже, ядровими компонентами вважаємо такі, як пісня – твір для 

співу, пісня – пташиний спів, до приядрової зони відносимо смисл пісня – 

святкування. Решта художньо-семантичних наповнень є індивідуально-

авторськими, отже, вони належать до периферії: пісня – жива істота, пісня 

– національна ідея, пісня – радість, пісня – явище природи, пісня – звуки 

польоту комах. Бачимо, що всі компоненти концепту реалізують позитивні 

значення й вербалізуються низкою засобів художньої виразності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

Четвертий розділ присвячено особливостям вербалізації національних 

духовних цінностей, до яких у В. С. Бойка належать УКРАЇНА, МОВА, 

ПІСНЯ. Безперечно, ці концепти становлять базовий шар національної 

аксіології, оскільки актуалізують ставлення особи до рідної країни, мови, 

виявляють рівень сформованості національної самосвідомості. 

Концепт УКРАЇНА в поезіях В. С. Бойка представлено низкою 

лексичних засобів: він вербалізований словами Україна, країна, держава, 

Вітчизна, Батьківщина, український, національний, рідний, а також 

антропонімами, гідронімами та топонімами на позначення українських 

реалій. Засобами вираження концепту УКРАЇНА також необхідно вважати 

флоронайменування, назви одягу, страв, танців, предметів побуту, що 

виступають безпосередніми асоціатами концепту. 

Ядровим компонентом є усвідомлення України як рідної країни. При 

такому розумінні письменник використовує різноманітні оніми та назви 

птахів, квітів, комах, що постають традиційними символами України. Ще 

одним важливим для В. С. Бойка художньо-семантичним наповненням є 

смисл Україна – рідний край. 

Культурно зумовленими варто вважати такі смисли, як Україна – 

сакральна сила, адже люди здавна вірили, що рідна земля здатна підтримати 

та сповнити силою; а персоніфіковані образи рідної країни зумовлюють 

функціювання смислу Україна – жива істота. 

Для митця доволі актуальними є важливі проблеми сьогодення, тому 

серед індивідуально-авторських художньо-семантичних наповнень 

функціюють такі, як Україна – утрата національної ідентичності, 

Україна – екологія, Україна – історичне минуле, Україна – свобода, воля. 

Концепт МОВА здобуває мовне втілення завдяки іменниковим 

позначенням (мова, слово, мовлення, розмова, балаканина тощо), дієслівним 

маркерам (говорити, сказати, балакати тощо), термінопоняттям лінгвістики 

(крапка, кома, тире, іменник). 



До ядра концепту належать такі художньо-семантичні наповнення: 

мова – виступ, мова – засіб спілкування, мова – інформування. На 

помежів’ї між ядром та приядровою зоною функціють смисли мова – наука, 

мова – поезія, мова – обман. Приядрову зону формують смисли мова – 

народ,  мова – нарікання, мова – чарівна сила, мова – зброя. Периферію 

становлять індивідуально-авторські потрактування мова – мовчання, мова – 

час, мова – утішання, мова – жива істота, мова – весна, мова – луна, 

мова – самотність, мова – кохання, мова – життя, мов – безкінечність, 

мова – пам’ять, мова – національна ідея. Щодо мовної реалізації, то 

концепт ПІСНЯ виражений словами пісня, спів, співати, відспівати. 

Ядровими компонентами концепту ПІСНЯ слід вважати такі: пісня – 

твір для співу, пісня – пташиний спів. Приядрову зону формують 

наповнення пісня – святкування, пісня – напій. До периферії відносимо 

художньо-семантичні наповнення пісня – жива істота, пісня – 

національна ідея, пісня – радість, пісня – явище природи, пісня – звуки 

польоту комах. 

Отже, національні духовні цінності представлені у творчості 

В. С. Бойка доволі широким спектром мовних одиниць і репрезентовані 

значною кількістю художньо-семантичних наповнень, що робить поезію В.С. 

Бойка більш виразною й емоційно насиченою, виокремлюючи творчу 

особистість майстра слова, а також його досконале володіння рідною мовою. 
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                                                     ВИСНОВКИ 

У  результаті дослідження установлено, що в сучасній лінгвістиці 

активно функціють кілька напрямів, серед яких домінантними є когнітивна 

лінгвістика, лінгвокультурологія, етнолінгвістика, лінгвоконцептологія. 

Кожен із цих напрямів характеризується низкою специфічних особливостей 

щодо вивчення мовних явищ. Так, когнітивна лінгвістика спрямовує вектори 

дослідження на співвідношення свідомості людини й мови, розглядає 

особливості категоризації різних явищ; лінгвокультурологія зосереджує 

увагу на виявленні культурно зумовлених смислів, їхнього зв’язку з 

мисленням та духовно-практичною діяльністю людини.  

Останнім часом все більшої актуальності набуває лінгвоконцептологія 

– наука, представники якої підходять до вивчення мовних явищ комплексно, 

застосовуючи інструментарій та кращі здобутки як когнітивної лінгвістики, 

так і лінгвокультурології. Саме такий підхід, на нашу думку, формує цілісне 

уявлення про особливості вербалізації того чи того концепту. 

У переважній більшості названі підходи використовують у своїх 

дослідницьких практиках термін концепт. Цей термін має тривалу історію 

свого становлення. Він виник за часів Середньовіччя в працях філософів-

концептуалістів, хоча передумови до розуміння концептів були закладені в 

більш давні часи Аристотелем і Платоном. Кожен з напрямів лінгвістики 

тлумачить концепт по-різному. Когнітивісти визнають концепти квантами 

знання, ментальними утвореннями, які містять інформацію про об’єкт і 

можуть здобувати лінгвоментальне вираження. Для представників 

когнітивної лінгвістики будь-яка лексема може бути концептом. Іншої думки 

дотримуються лінгвокультурологи й етнолінгвісти. Для них концепти 

передусім становлять згустки культурної інформації. При цьому не кожна 

реалія є концептом, а лише та, що має яскраво виражений культурний шар. У 

нашому дослідженні спираємося на лінгвоконцептологічний підхід, у межах 

якого концепт постає лінгвоментальним утворенням, що відображає як 

культурні нашарування, так і національні та індивідуально-авторські. 



Доволі розгалуженою є й класифікація концептів. Учені вирізняють 

різні типи концептів залежно від об’єкта, суб’єкта концептуалізації, від 

ступеня складності, структури, походження тощо. Серед низки інших 

концептів важливими постають концепти на позначення духовних цінностей. 

Їх варто вважати універсальними, оскільки вони наявні практично в усіх 

лінгвокультурах. За об’єктом відображення концепти духовних цінностей є 

ідеалами.  

Немає єдності серед науковців щодо структурної організації концептів. 

У цілому представлено три основні погляди: 1) польова структура; 2) шарова 

структура; 3) сферична структура. У дисертації апелюємо до думки, що 

концепт має сферичну структуру й складається з ядра, приядерної зони та 

периферії. Узуальні компоненти становлять ядерну зону, культурно 

зумовлені належать до приядерної частини, індивідуально-авторські 

переосмислення формують периферію. Кожна зона складається з художньо-

семантичних наповнень – тих лінгвоментальних смислів, що закладені в 

розуміння концепту творчою особистістю. 

Сукупність концептів становить концептуальну картину світу (ККС), 

вибудовану у вигляді концептосфери. У межах концептосфер функціюють 

концептополя – тематично об’єднані концепти. До важливих концептуальних 

полів належить поле ДУХОВНІ ЦІННОСТІ. Духовні цінності є надбанням 

розвитку людської цивілізації, без цього поняття суспільство не було б 

здатним розвиватися. Вони зумовлюють риси характеру, майже всі вчинки 

особистості керовані її аксіологічною системою. Цінності формуються 

поступово, певні з них набирають ваги, інші – втрачають. Саме тому під час 

вивчення цінностей важливо враховувати екстралінгвальні чинники. З 

поняттям цінність тісно пов’язаним є поняття оцінка, проте ці терміни не є 

тотожними. За допомогою оцінки особа поділяє реалії на гарні й погані. 

Ціннісно-оцінні судження вербалізуються мовними одиницями різних рівнів. 

Особливого значення набуває вивчення ціннісних концептів у художній 



творчості, адже саме там найбільш повно виявлено риси авторського бачення 

світу й аксіологічна система митця. 

Оскільки дисертацію присвячено вивченню мовної реалізації концептів 

у художній творчості, то доцільно говорити про ідіостильові концепти на 

позначення духовних цінностей. Об’єктом дослідження було обрано 

мовотворчість відомого українського поета В. С. Бойка. Митець увійшов у 

сучасний літературний процес наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття та 

заявив про себе як про представника «тихої лірики», чия творчість 

відзначається медитативністю, елегійністю, філософською глибиною. Серед 

мовних особливостей ідіостилю письменника виокремлюємо використання 

різного роду повторів: фонетичних, лексичних, синтаксичних (асонанс, 

алітерація, анафора, епіфора, хіазм, ампліфікація, градація, епімона, анклаза 

тощо); використання антитези та оксиморона; глибоку метафоричність та 

наявність алюзій. До провідних мотивів віршів В. С. Бойка належать такі: 

любов до рідної країни, пам’ять про минуле, проблеми часоплину, віри тощо. 

Поет найбільше у своїй творчості торкається саме духовної сфери людини, 

актуалізуючи найвищі духовні цінності. 

Найбільше майстер слова апелює до вічних, національних та релігійних 

духовних цінностей, адже саме вони становлять базовий каркас аксіологічної 

системи людини. Комплексне дослідження репрезентантів концептів на 

позначення духовних цінностей дає змогу стверджувати, що ці концепти 

мають складну структуру й представлені значною кількістю мовних одиниць. 

До найважливіших вічних цінностей відносимо концепти ЖИТТЯ, 

ЛЮБОВ, СІМ’Я. Саме на них тримається вся людська цивілізація. 

Актуальними ці концепти є й у мовосвіті В. С. Бойка. Письменник 

послуговується різними засобами вербалізації цих концептів. Під час надання 

концептам узуальних художньо-смислових наповнень митець увиразнює 

бінарні семантичні опозиції, наприклад, життя – існування та життя – 

смерть, любов – кохання (розділене й нерозділене). Моделюючи ядро 

концепту СІМ’Я автор найчастіше використовує назви своячництва. 



Приядрову зону становлять культурно зумовлені смисли, при цьому 

письменник надає художньо-семантичним наповненням оригінального 

звучання, послуговуючись яскравими засобами художньої виразності. 

Релігійні духовні цінності сформовано навколо концептів БОГ, ВІРА, 

ДУША. Концепт ДУША в мовосвіті В. С. Бойка наділено великою кількістю 

художньо-семантичних наповнень (порівняно з іншими концептами), це 

свідчить про широку гаму емоцій та глибину духовного світу митця. 

Національні духовні цінності представлено концептами УКРАЇНА, 

МОВА, ПІСНЯ. Саме ці реалії якнайповніше відображають ставлення 

майстра слова до всього рідного. Показовим є те, що питому вагу приділено 

смислам рідний край, народ, національна ідея. Вони вказують на глибокі 

переживання В. С. Бойка за подальшу долю України й українців. 

Усі без винятку концепти мають художньо-семантичне наповнення 

національна ідея, патріотизм, що свідчить про значне місце теми 

формування національної самосвідомості для автора. Майже всі концепти 

також мають смисл пам’ять, тож цей мотив є актуальним для В. С. Бойка як 

вияв поваги до всього рідного. Отже, спостереження за концептополем 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ дає змогу поглибити відомості про особливості 

взаємодії мови, культури й свідомості, розширити уявлення про обсяг 

художньо-семантичних наповнень концептів на позначення духовних 

цінностей, їхнє місце й роль в українській мовній картині світу. 

         Проаналізований мовний матеріал відкриває перспективи до 

зіставлення особливостей вербального втілення концептів на позначення 

духовних цінностей в українській поетичній картині світу з метою 

визначення як узуальних, так і загальнонаціональних та індивідуально-

авторських рис сприйняття мовної картини світу. До перспектив роботи 

відносимо можливість вивчення лінгвальних засобів об’єктивації концептів 

духовних цінностей в українській мові загалом, або проведення зіставного 

аналізу на матеріалі кількох мов, що сприятиме чіткішому визначенню 

питомо українських духовних цінностей. Перспективою дисертації може 



стати також дослідження інших концептів з концептополя ДУХОВНІ 

ЦІННОСТІ, що поглибить уявлення про природу, підвиди й структуру 

такого роду концептів.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


