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Світлана Шуляк 
 

КОНЦЕПТ ДУША У МОВІ ПОЕЗІЙ В. СИМОНЕНКА  
 

Концептуально значущі елементи картини світу, відбиті в мовній 
формі, розкривають усі сторони свого значення завдяки семантичному 
аналізу, що включає методологічні прийоми теорії прототипів, семантич-
них примітивів; методу поелементного поділу змісту концептів; прийомів 
опису слів концептів, які відображають суму текстуальних тлумачень зміс-
ту [1, 28]. Термін «концепт» означає «думка», «поняття» й об’єднує інфор-
мацію про всі ознаки реалії. 

С.А. Аскольдов-Алєксеєв, К.Ю. Голобородько, В.В. Жайворонок, 
Л.П. Іванова, Є.С. Кубрякова, Н.В. Молотаєва, В.Л. Постовалова та ін. мо-
вознавці, досліджуючи проблему концептів, визначали їх як найскладніші 
логічні поняття. Сполучуваність слів є невід’ємним показником поетично-
го стилю: «Оригінальність і новизна мови письменника не стільки в авто-
рських лексичних новотворах (можна назвати лише одиниці письменників, 
що стали творцями неологізмів), скільки в специфіці сполучуваності слів» 
[2, 38]. Коли ж ідеться про поєднуваність значень у художньому слові, за-
значимо: вона набуває складніших форм і сприймається не як звичайна не-
розчленованість, а як спеціальна багатоплановість, де важливу роль віді-
грає контекст: ближчий контекст висуває на перший план одне зі значень, 
а ширший породжує у слові ряд додаткових значень, відтінків, асоціацій 
[4, 27]. 

Лінгвопоетичне і лінгвостилістичне трактування художнього тексту 
передбачає його аналіз як цілісного естетичного явища: ідейний задум 
осмислюється через словесні образи, з урахуванням світоглядних авторсь-
ких засад, психічного типу особистості, особливостей зображуваної епохи. 

Системно-функціональний аспект аналізу образного словника забез-
печується низкою лінгвопоетичних категорій, як-от: поетичні парадигми, 
сюжетно-образні схеми, моделі сполучуваності. 

Незважаючи на значну кількість досліджень мови художньої літера-
тури, залишається ряд невирішених проблем лінгвопоетики, зокрема пи-
тання індивідуалізаційної семантики й естетики слова. 

Значні труднощі пізнання художньої структури виникають у зв’язку 
з явищем нейтралізації або синкретизму декількох значень у тексті. При 
визначенні стилістичних ефектів, створюваних у межах контексту, важли-
ва роль належить аналізу різноманітних семантичних типів значень (обра-
зних, оцінних, емоційних). Йдеться про конототивні значення. Конототив-
на забарвленість лексичних одиниць визначається такими чинниками: вла-
стивість слова та його форми; контекстуальне оточення; жанрові та тема-
тичні особливості твору; відношення певної лексеми до позамовної дійс-
ності. 
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У цій статті розглянемо функціонування концепту – душа у мові по-
езій В.Симоненка. Визначимо лексико-семантичні групи дієслів, у яких 
вживається іменник душа. Вивчимо епітетику та конототивні значення до-
сліджуваної лексеми на основі сполучуваності слів у поетичному контексті. 

У поетичному ідіолекті В. Симоненка поетизм душа виступає як по-
казник внутрішнього психічного світу людини, наприклад: Та тільки сер-
це, серце ненавмисне / Пекучим болем душу мені стисне / І відчаєм її напо-
внить вщерть [3, 145]; І жалібно / тремтять в повітрі звуки / впивають-
ся у душу, / мов батіг [3, 154]. У цих контекстах концепт душа служить 
для позначення важкого душевного стану з тужливим відтінком. 

Душа для В. Симоненка є місцем, де знаходяться: 
1) сонце, радість: У душі моїй – / Місця немає туманам. / У душі мо-

їй – Сонце червоне буя, / І регоче, й гримить / Голубим океаном / Нероз-
трачена радість моя [3, 34]. 

2) шторми, прибої, тривога: У душі моїй – / Шторми, і грізні прибої, 
/ І тривога, / Мов хмара грозова, / Встає. / Я вродливий з тобою, / У тобі – 
моя ніжність / І серце моє [3, 34]. 

В.Симоненко душу порівнює з піснею: І ти ясна, і я прозорий, / І ду-
ші наші мов пісні, / І світ великий, неозорий / Належить нам – тобі й мені 
[3, 67]. 

У поетичних доробках В. Симоненка іменник душа вживається з діє-
словами наступних лексико-семантичних груп: 

1) Вираження емоцій: Геть із мулу якорі іржаві – / Нидіє на якорі 
душа!.. / Б’ються груди об вітри тужаві, / Каравела в мандри вируша 
[3, 110].За допомогою семантики слова нидіє концепт душа набуває зна-
чення «муки», але в межах контексту виникає символізація «бунтарства». 
Цей поетичний контекст базується на фігурі уособлення. 

2) Сприймання навколишньої дійсності: Стільки в тебе очей, (украї-
нський народ – С.Ш.) / Стільки рук і мозолів, / Скільки крапель в Дніпрі / І 
й на небі зірок. / Ти не падав од вітру, / З біди не безволів, / Не натиснув 
на душу / Ганьби козирок [3, 76]; Не вривалося в душу, в тривожне чоло – 
/ Все на світі було, / Лиш тебе не було. / А тепер уже й світу, здається, 
нема – / Тільки ти залишилась сама. / Але я протестую, волаю: не треба! / 
Та не можу вже жить / І не думать про тебе [3, 78]. 

3) філософські роздуми про сенс буття: Давить душу не осіннє оло-
во, / Тож не дивно, що самі собі / Ми пускаєм кулі часом в голови, / закуси-
вши зойки на губі [3, 30]; Шлях у всіх кінчається труною, / Кожному при-
значена межа. / Де порветься тихою струною / Муками натягнута душа 
[3, 34]; Можна жить, а можна існувати, / Можна думать – можна по-
вторять. / Та не можуть душу зігрівати / Ті, що не палають, не горять! 
[3, 26]. 

4) Перебування у певному стані: Звернення В. Симоненка до концеп-
ту душа є суміжним із темою рідного краю: Кожну хвилю у кожну днину / 
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Гріє душу твоє ім’я, / Ненаглядна, горда, єдина, / Україно моя [3, 43]. Я 
даремно міняв розмову, / Заганяв її в інше русло. / Фріца ранило кожне сло-
во, / Кожне слово душу пекло [3, 161]. Сема вогню, наявна у дієслові пекло, 
підсилює експресію вислову кожне слово душу пекло; Згадувать багато, а 
писати мало – / Справді до нудоти просто все було, – / Тільки чомусь в 
душу глибоко запали / І старенька мати, і твоє село [3, 20]. З вищенаве-
дених прикладів видно, що В. Симоненко використовує і стандартні тропи. 

Однією з поетичних парадигм, на яких будуються суб’єктні образи 
душі в поезії В. Симоненка є «душа – очі»: Бо крізь очі видно порожнечу, / 
Легковажність у душі твоїй, / Та й сказати мушу я, до речі, / Що поклявсь 
у вірності другій [3, 17]; Щоб крізь рівні літери затерті / В душу очі гля-
нули сумні... / Гарний лист у синьому конверті / Друзі принесли... та не ме-
ні [3, 20]; Облягли нас тумани. / У їхньому клоччі / піднімаються сумніви, / 
Мов комиші. / ти не бійся дивитись / В мої розтривожені очі, / Очі – / Вік-
на моєї душі [3, 34]. 

Почуття тривоги, відчаю, туги, скорботи звичайною людиною (у да-
ному випадку за дідом) спостерігаємо у контексті особливої ліричної на-
снаженості: Біль у душу мою закрадається вужем, / відчай груди мені роз-
панахує, рве. / Я готовий / повірити в царство небесне, / бо не хочу, / щоб в 
землю ішли без сліда / безіменні, / святі, / незрівнянно чудесні, / горді діти 
землі, / вірні діти труда [3, 45]. 

Намагання зрозуміти почуття, думки іншої людини, її ранимість зо-
бражено у поетичних рядках на кшталт: Ніби черва столітню грушу, / То-
чить пиха твоє чоло, / Тож боїшся, щоб хтось у душу / Не заглянув, мов у 
дупло [3, 49]. 

В. Симоненко широко вживає різноманітні епітети до лексеми душа: 
1) дрібненька: Щоб не пекли дрібні образи / Дрібненьку душу день 

при дні, / Я згоден вибухнуть відразу, / неначе бомба на війні [3, 66]. Цей 
епітет у переносному значенні характеризує «розмір» душі. 

2) найчистіша: Найпрекрасніша мати щаслива, / Найсолодші кохані 
вуста, / Найчистіша душа незрадлива, / Найскладніша людина проста 
[3, 105]. Загальновизнаний образ чистої душі поет підсилює авторською 
оцінкою, що надає контексту особливого звучання. 

3) недозріла, зряча, сліпа, примітивна, біла, зрозуміла: Просвітіть, 
премудрі, / Недозрілу / Душу мою, / Зрячу і сліпу! / Душу примітивну, / Як 
метелиця, / Білу й зрозумілу, / Наче сніг! [3, 111]. Порівняння душі зі сні-
гом на основі позначення кольору (білий) є позитивною. Вживання анто-
німічних прикметників (зрячу і сліпу) акцентує увагу реципієнта на проти-
річчя, які існують в людській душі. 

4) ніжна, замріяна: І тобі (про мову – С.Ш.) рости й не в’януть зро-
ду, / Квітувать в поемах і віршах, / Бо в тобі – великого народу / Ніжна і 
замріяна душа [3, 122]. 

5) жорстока, лагідна: Народ росте, і множиться, і діє / Без ваших 
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нагаїв і палаша. / Під сонцем вічності древліє й молодіє / його жорстока й 
лагідна душа [3, 123]. У поєднанні з дієсловами древліє й молодіє підси-
люється антонімічний образ душі, яка є і жорстокою і лагідною. На основі 
протиставлення у динамічному контексті яскраво виражено постійно змін-
ний внутрішній стан людини. 

6) байдужа: Іди і спопеляй байдужі душі, / І сліпоту, й холопство 
прокляни, / Щоб не зійшлись, в кривавицю заюшені, / Народів обікрадених 
сини [3, 172]. Образ байдужої душі вимальовується на тлі асоціацій бай-
дужа душа – сліпота й холопство, і, як наслідок – страшний результат – 
кровопролиття (в кривавицю заюшені). 

7) голодна: Хай трясли б мене, як дику грушу, / Був би я щасливим все 
життя, / Коли б ти в мою голодну душу / Кинула копійку співчуття 
[3, 135]. 

8) пліснява і сита: Розтерзані, зацьковані, убиті / підводяться і 
йдуть чинити суд, /І їх прокльони, / злі й несамовиті, / Впадуть на душі 
плісняві і ситі, / І загойдають дерева на вітті / Апостолів злочинства і 
облуд! [3, 123]. 

9) пелюсткова: Біг Івасик, немов на свято, / І вибрикував, як лоша. / І, 
напевне, була у п’ятах / Пелюсткова його душа [3, 183]. Епітет пелюстко-
ва, як означення ключового слова-образу душа, відображає по-новому пе-
реосмислений поетичний образ душі, надаючи контексту інтимного зву-
чання. 

У поезії В. Симоненка віднаходимо лексичні паралелі: 
Душа – мати: І ти не знав, що терпли в неї руки, / Коли вона сідала 

до стола / І, затаївши біль в душі і муку, / Із батьком річ проникливу вела 
[3, 51]. 

Душа – земля: У кісниках барвистих із райдуг веселих, / з білим бан-
тиком чистих, замріяних хмар – / ти стоїш (земля – С.Ш.), мов дівча, і 
підносиш нам келих, / щедро ллєш в наші душі зелений нектар [3, 59]. 

Душа – кохання: Я чекав тебе з хмари рожево-ніжної, / Із ранкових 
туманів, з небесних октав, / Коли думи збігалися з мли бездоріжної / І не-
звіданий смуток за душу смоктав [3, 93]. 

Душа для В. Симоненка стає хранителькою як золота: Заховайте 
мідяки в кишені, / Золота добудьте із душі – / Болі в серці у моїм скажені, 
/ Поможіть мені, товариші! [3, 134], так і глевтяків: Де ти взявся мені на 
досаду? / Глевтяки в тебе, видно, в душі! / І немає ні грому, ні граду / На 
твої недотепні вірші [3, 60]. Крім цього, душа має святий біль, але у таких 
поетичних рядках бачимо його відсутність: Та пройдуть дні, гарячі й без-
надійні, / І ми стаєм холодні та спокійні, / Такі собі чиновники черстві. / 
Уже в душі нема святого болю, / І розум наш не рветься вже на волю – / 
Ми раді тим, що ситі і живі [3, 141]. 

У поетиці В. Симоненка концепт душа часто постає нерозривним із 
образами краю, кордону: І ось вони зайшли – / Неправда і Жадоба, / свого 
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супутника / кістлявого втягли, / розсілись край душі / і зиркають спідлоба 
/ очима, / повними холодної імли [3, 154]; Розішлю свої думи в дозори, / 
Щоб у сизому міражі / Не ступило свавільне горе / На кордони твоєї душі 
[3, 167]. Концепт душа, поєднуючись з образами неправди, жадоби, горя, 
наповнюють твори глибинним філософським змістом. 

Зустрічаємо метафоричну модель душа горить, в якій перехідне діє-
слово передає значення дії. Звідси бачимо тенденцію до опредмечення ду-
ховного: Мільярди зір зариті у чорнозем, / Мільярди щасть розвіяні у прах. 
/ Душа горить. Палає лютий розум. / І ненависть регоче на вітрах 
[3, 122]. Вживання фразеологізму душа горить пояснює стан сильного 
збудження, хвилювання [5, 53]. 

Отже, образ душі набуває у художній мові В. Симоненка метафорич-
ного звучання, підсилює естетичність висловлюваного. Концепт душа ха-
рактеризується широтою осмислення його значень, введенням їх в образ-
ний контекст, де діють різні чинники динамізації, композиційної організа-
ції та асоціативних перенесень. Поетизм душа складає важливу лексико-
тематичну підпарадигму мовно-образного світу поета, виражаючи коното-
тивні значення тривоги, відчаю, туги, радості та ін. До лексеми душа піді-
брано такі епітети: дрібненька, найчистіша, недозріла, зряча, сліпа, примі-
тивна, біла, зрозуміла, ніжна, замріяна, жорстока, лагідна, байдужа, пелюс-
ткова тощо. Потрапляючи в різне контекстуальне оточення концепт душа 
здатен нести відповідне смислове навантаження. 
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