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ВСТУП 
 

 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. сучасна лінгвістична наука почала 

досліджувати проблему людського начала в мові. Контакти людини з 

навколишнім середовищем формують сукупність уявлень про образ світу, що 

існує у свідомості людини, і має назву «картина світу». 

Національна мовна картина світу складається з вербалізованих 

індивідуальних мовних картин світу окремих особистостей, тоді як 

індивідуальна картина світу акумулює естетичні цінності й наочно демонструє 

естетичний розвиток мови, відбиваючи традиції художнього пізнання 

дійсності. 

В останні десятиліття лінгвістика розвивається й розширює свої 

горизонти, відповідно до цього з’являються нові методи й підходи до 

вивчення, дослідження й розуміння явищ навколишньої дійсності, зокрема 

лінгвістичних. Одним із таких явищ стало поняття «концепту», дослідження 

якого наразі є актуальним не тільки серед мовознавців, але й серед науковців 

інших галузей. 

У цій роботі ми вирішили дослідити концепт «простір» в 

компаративному ключі й обрали для цього дві поетичні збірки – Тараса 

Мельничука «Юнак милується автоматом» (2019) та Юрія Іздрика «Ліниві і 

ніжні» (2018), оскільки було цікаво дослідити сприйняття й вербалізацію 

простору саме у творчості поета витісненого покоління й поета-

постмодерніста й порівняти ці концептуальні картини світу.  

Актуальність роботи зумовлена недослідженістю концепту «простір» 

у поетичних збірках Т. Мельничука («Юнак милується автоматом») і Юрія 

Іздрика («Ліниві й ніжні») та потребою глибшого лінгвістичного аналізу 

інтерпретацій концепту «простір» для розуміння особливостей 

письменницького ідіостилю й специфіки словотворчої практики митців, а 
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також усвідомлення національної картини світу українського народу не лише 

в синхронічному, а й у діахронічному аспекті. 

Методологічну й теоретичну основу дослідження складають праці 

науковців, які досліджували поняття концепту загалом: А. Бабушкін, 

М. Бахтін, В. Воробйов, В. Дем’янков, В. Карасік, Г. Катарєєва, Л. Ковбасюк, 

О. Кубрякова, В. Красних, Л. Мініч, О. Селіванова, Ю. Степанов, І. Стернін, 

Н. Швець та ін. Особливу увагу було звернено на статті статті А. Копитіної та 

Н. Тодорової, присвячені дослідженню концепту «простір. Також до уваги 

було взято літературознавчі концепції К. Юнга, Р. Барта, критичні статті 

І. Андрусяка та В. Єшкілєва. 

Мета магістерської роботи – комплексно проаналізувати вербалізацію  

концепту «простір» у поетичному мовленні Тараса Мельничука та Юрія 

Іздрика (на матеріалі збірок «Юнак милується автоматом» і «Ліниві і ніжні») 

й провести порівняльний аналіз. 

Об’єктом дослідження є поезії збірок Т. Мельничука «Юнак милується 

автоматом» і Ю. Іздрика «Ліниві і ніжні». 

Предметом дослідження є лексеми на позначення концепту «простір» 

у збірках Т. Мельничука «Юнак милується автоматом» і Ю. Іздрика «Ліниві і 

ніжні». 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 

1) з’ясувати поняття лінгвоконцептології як галузі когнітивної 

лінгвістики; 

2) розкрити поняття «концепт»; 

3) вирізнити різні підходи до поняття «концепт» в лінгвістиці; 

4) окреслити роль компаративного підходу в контексті дослідженння 

концептів; 

5) висвітлити трактування простору в лінгвістичній науковій парадигмі; 

6) класифікувати лексеми на позначення концепту «простір» у збірках 

Т. Мельничука «Юнак милується автоматом» та Ю. Іздрика «Ліниві і ніжні»; 

7) провести порівняльний аналіз двох концептуальних картин; 
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8) визначити найуживаніші лексеми на позначення концепту 

«простір». 

Поставлені завдання передбачають використання таких методів 

дослідження: 

1) аналіз і синтез (опрацювання джерел із проблематики дослідження); 

2) систематизація (збір первинної інформації про об’єкт дослідження); 

3) метод компонентного аналізу (для з’ясування специфіки семантичної 

структури темпоральних лексем); 

4) описовий метод (для характеристики дібраного фактичного 

матеріалу); 

5) метод концептуального аналізу (для аналізу обраних концептів); 

5) статистичний метод (для підрахунку лексем на позначення 

просторовості): 

6) порівняльний метод (для зіставлення вербалізації концепту «простір» 

у двох досліджуваних збірках). 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ній уперше в 

українському мовознавстві здійснено спробу комплексно проаналізувати 

концепт «простір» у поетичних доробках Т. Мельничука та Ю. Іздрика (на 

матеріалі збірок «Юнак милується автоматом» і «Ліниві й ніжні»). 

Теоретичне значення роботи. Основні положення магістерської роботи 

доповнюють і поглиблюють засади таких галузей мовознавства, як когнітивна 

лінгвістика (зокрема окрему її галузь – лінгвоконцептологію), стилістика та 

лексикологія української мови та сприяють осмисленню понять «концепт», 

зокрема концепт «простір», а також охоплюють літературознавчі поняття 

(наприклад, постмодернізм, психоаналіз, витіснене покоління тощо). 

Матеріали дослідження формують нові знання про семантичні та функційно-

стилістичні особливості просторової лексики поетичної спадщини 

Т. Мельничука та Ю. Іздрика. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання 

отриманих результатів в українській лексикографії (доповнення словника 
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прикарпатських діалектизмів), а також під час викладання у вищій школі 

когнітивної лінгвістики, лексикології, лінгвістичного аналізу художнього 

тексту тощо. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

магістерського дослідження знайшли відображення у доповідях, які було 

презентовано на Міжнародній науковій інтернет-конференції «Лексико-

граматична система української мови в комунікативному вимірі» (12–13 

березня 2020 р., Острог) та XXV Науковій викладацько-студентській 

конференції «Дні науки» (11–15 травня 2020 р., Острог). 

Публікації. Основні положення дослідження викладено у двох 

публікаціях: «Концепт «світ» у поетичному мовленні Тараса Мельничука (на 

матеріалі збірки «Юнак милується автоматом»)» та «Концепт «небо» в 

поетичній творчості Тараса Мельничука та Юрія Іздрика: порівняльний аналіз 

(на матеріалах збірок «Юнак милується автоматом» та «Ліниві й ніжні»)», де 

вперше проаналізовано вербалізацію зазначених концептів у поетичній 

творчості Т. Мельничука та Ю. Іздрика. 

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (60 позицій), додатків. 

Загальний обсяг роботи складає 82 сторінки, з них 71 сторінка – основного 

тексту. 
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРІЯ ПОНЯТТЯ «КОНЦЕПТ» ТА ЙОГО ПРОБЛЕМА В 

СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ 

 

1.1. Лінгвоконцептологія як галузь когнітивної лінгвістики 

Межа ХІХ–ХХ ст. ознаменувала прихід нової епохи, про що свідчить 

інтенсивний розвиток науки, техніки, культури. Саме в цей період учені 

вводять в обіг нові поняття, змінюють погляди й підходи до вже вивчених 

явищ, відкривають нові галузі дослідження. Однією зі сфер розвитку стало 

мовознавство. 

Становлення когнітивної лінгвістики як галузі мовознавства відбулося 

на Міжнародному симпозіумі навесні 1989 р. у Дуйсбурзі, організатором якого 

був Р. Дірвен. 

Когнітивна лінгвістика – напрям лінгвістики, у якому функціювання 

мови розглядають як різновид пізнавальної діяльності, а структури людської 

свідомості та когнітивні механізми досліджують через мовні явища. 

Предметом когнітивної лінгвістики є проблема ролі мови в здійсненні 

процесів пізнання й осмислення світу, у проведенні процесів його членування 

та оформлення у вигляді понять, закріплених мовними знаками, проблема 

співвідношення концептуальних систем із мовними, наукової та звичайної 

картин світу з мовною [14, с. 21]. 

Поняття та явища, пов’язані з цією наукою, досліджують Дж. Тейлор, 

М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Джекендофф, О. Кубрякова, А. Ченкі.  

Уже через століття, наприкінці 90-х рр. ХХ ст., із когнітивної лінгвістики 

виокремили нову галузь – лінгвоконцептологію, основною метою якої став 

опис концептів та засобів їхньої вербалізації. Цей напрям виник у контексті 

функціоналізму, що прийшов на зміну структуралізму та генеративізму, 

зокрема на межі взаємодії когнітивної та антропоцентричної наукових 

парадигм, як переорієнтація мовознавців із об’єктів (мовних одиниць або 

явищ) на суб’єкт пізнання – людину. Його формування спричинило 
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зосередження уваги на проблемі «мова і мислення» – «мислення і мова» в 

різному її трактуванні [16, с. 7]. 

Завданням когнітивної науки є одержати якомога більше інформації про 

світ у найрізноманітніших відношеннях, а також вивчення таких складних 

феноменів буття, як сприйняття світу й відображення сприйнятого в голові 

людини, пам’ять і організація когнітивних здібностей людини, зокрема її 

здатність до мовлення [6, с. 56]. Загалом когнітивізм розглядає людину як 

суб’єкт, що виконує дію, активно сприймає й продукує інформацію, та 

керується у своїй розумовій діяльності схемами, програмами, планами. 

Характерною рисою цієї науки є відхід від традиційного погляду на художні 

засоби, що особливо активно функціюють у мові художньої літератури, як на 

суто мовне явище [8]. У межах цього підходу їх розглядають як спосіб 

вивчення когніції. У такий спосіб когніція – це певні структури знань у 

свідомості людини, якими вона володіє [56, с. 162]. 

Когнітивна діяльність людини пов’язана з потребою ідентифікувати та 

відрізняти об’єкти. Отже, мова є засобом концептуалізації та категоризації 

людиною навколишнього світу. 

Як зазначала дослідниця О. Селіванова, концептуалізація – це процес 

визначення набору когнітивних ознак будь-якого явища реального чи уявного 

світу, які дозволяють людині зберігати у свідомості чи поповнювати новою 

інформацією вже окреслене поняття та/або уявлення про це явище й відрізняти 

його від інших феноменів. Цей процес сприяє формуванню концептуальної 

системи, складниками якої є концепти – інформаційні структури свідомості 

[49, с. 404]. 

Німецький філософ М. Гайдеггер стверджував, що мова є будинком 

буття, а буття є тим, що передує всякому сущому, воно є умовою і причиною 

всього сущого. У такий спосіб ми самі творимо своє буття шляхом сприймання 

навколишнього світу, зокрема через мову. Впродовж життя кількість та обсяг 

концептів у свідомості людини збільшується, а це означає розвиток у пізнанні 

світу. До того, як дитина починає пізнавати світ через мову, вона робить це за 
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допомогою органів чуття. Саме тому вивчення концептів є важливим на 

соціальному й психологічному рівнях, оскільки в результаті концептуалізації 

формується концептуальна система – система концептів у свідомості людини 

або колективній свідомості етносу, що відтворює у вигляді структурованих й 

упорядкованих знань уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього 

рефлексивного досвіду [49, с. 405]. Концептуальна система зберігає 

інформацію, яка поступає через сприйняття світу мовою, а також органами 

чуття. 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. сучасна лінгвістична наука почала 

досліджувати проблему людського начала в мові. Процеси гуманізації 

мовознавства, фокусування на мовній особистості, яка є медіумом для 

проникнення в мову, занурену в життя, спричинили перехід як традиційних, 

так і нових лінгвістичних дисциплін на якісно новий науково-пізнавальний 

рівень. Контакти людини з навколишнім середовищем формують сукупність 

уявлень про образ світу, що існує у свідомості людини, і має назву «картина 

світу». 

Уперше термін «картина світу» застосував фізик В. Герц на межі XIX і 

XX ст., маючи на увазі сукупність внутрішніх образів зовнішніх суб’єктів, які 

служать для виведення логічних суджень щодо поведінки цих об’єктів. 

Л. Вітгенштейн трактував термін «картина світу» в контексті філософії та 

логіки. Пізніше це поняття перетворилося на універсальну категорію 

природничих і гуманітарних наук.  

Науковці, що працюють в галузі когнітивної лінгвістики, розрізняють 

мовну та концептуальну картини світу. Теза щодо наявності мовної картини 

світу належить В. фон Гумбольту, який вважав, що людина здійснює 

інтерпретацію світу за допомогою мови, що зумовлює творення його картини.  

Варто зазначити, що межа між мовною та концептуальною картинами 

світу досить нечітка, бо процеси когніції та вербалізації пов’язані між собою. 

Здебільшого їх розглядають на підставі взаємодії одна з другою.  
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 У науковій літературі існує положення, що «мовна картина світу 

передує концептуальній і формує її, тому що людина здатна розуміти світ і 

саму себе завдяки мові; саме в мові закріплюється суспільно-історичний 

досвід – як загальнолюдський, так і національний» [33, с. 122]. 

Л. Ковбасюк визначає концептуальну картину світу як інформаційну 

систему, що складається зі знань, уявлень, вірувань та є результатом пізнання 

людиною оточуючого світу, інтерпретації, позначення й утримання в 

свідомості його властивостей у вигляді певної сітки понять, структурованої як 

концептуальні сфери-локуси. Сприйняття світу й предметів довкілля 

відбувається у вигляді цілісних образів [22, с. 12]. На думку Л. Юдко, 

концептуальна картина світу – «це не лише система понять про сукупність 

реалій довкілля, але й система смислів, що втілюються у ці реалії через слово-

знак і слово-концепт» [58, с. 295]. 

Також варто зазначити, що концептуальна картина світу не є 

універсальною категорією, оскільки, по-перше, мова впливає на формування 

певної концептуальної картини світу, яка постає національною або етнічною, 

а по-друге, кожна людина належить до якоїсь нації чи угрупування, які 

впливають на формування її сприйняття світу й водночас формує загальну 

картину світу.  

Національна мовна картина світу складається з вербалізованих 

індивідувальних мовних картин світу окремих особистостей – «конкретних 

носіїв мови, здатних розуміти, відтворювати і створювати тексти» [44, с. 91]. 

Індивідуальна картина світу акумулює естетичні цінності й наочно демонструє 

естетичний розвиток мови, відбиваючи традиції художнього пізнання 

дійсності. Відповідно, «індивідуальна мовна картина світу – це знання про 

довкілля, відображене в мовній свідомості індивіда. Кожна особа по-своєму 

членує світ, тобто має специфічний спосіб його концептуалізації» [32, с. 46].  

Отже, мова є для людини засобом сприйняття навколишнього світу й 

запорукою її буття і становлення думки про цей світ. Відповідно, свідомість 
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побудована з певних «лінгвістичних цеглинок», які і є концептами. Саме це й 

вивчає лінгвоконцептологія. 

 

1.2. Поняття «концепт» у мовознавстві 

Одним із ключових завдань сучасного мовознавства є вивчення 

когнітивної діяльності людини. Когнітивною діяльністю називають таку 

діяльність людини, що пов’язана з потребою ідентифікувати та відрізняти 

об’єкти. У такому випадку мова є засобом вербалізації та концептуалізації 

навколишньої дійсності.  

Процеси сприйняття людиною цієї дійсності реалізують у концептах. 

Термін «концепт» є доволі розповсюдженим й актуальним у сучасних 

дослідженнях таких галузей, як когнітивна лінгвістика, когнітивна 

лінгвопоетика, лінгвокультурологія тощо. Також цим терміном 

послуговуються в таких науках, як філософія, культурологія, психологія. 

Проте робота над його розробкою й формуванням триває й досі. Окрім того, 

це поняття належить до числа нечітко визначених лінгвістичних категорій, 

оскільки сам термін «концепт» є порівняно новим і не має єдиного визначення. 

Саме тому визначень поняття «концепт» є велика кількість.  

Поняття «концепт» є надбанням досліджень таких вчених, як 

Н. Арутюнова, С. Аскольдов, А. Бабушкін, М. Бахтін, З. Бойко, В. Воробйов, 

К. Головачева, О. Задорожна, В. Іващенко, Н. Ізотова, В. Карасік, Г. Катарєєва, 

Л. Ковбасюк, О. Кубрякова, В. Красних, Н. Матушевська, Л. Мініч, М. Нікітін, 

Т. Павлюк, З. Попова, О. Селіванова, Г. Слишкін, Н. Совтис, Ю. Степанов, 

І. Стернін та ін. 

Як писав дослідник В. Воробйов, незалежно від того, що «концепт» – це 

сучасний термін, його розробляли ще вчені Середньовіччя. У ХІІ ст. П. Абеляр 

вважав, що назви, які звучать, не входять у річ, яку вони позначають, а існують 

через те, що люди «накладають» їх на речі. Це «накладання» дає людям Бог. У 

такому випадку назви в П. Абеляра є «знаряддями сприйняття речей», тобто 
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учений розглядав концепт у контексті комунікації людей один з одним і з 

Богом. У розумінні П. Абеляра концепт є Смислом. 

У XIV ст. розгорнулася полеміка між номіналістами та реалістами. 

Предметом полеміки було співвідношення назви, ідеї та речі. Зіткнення різних 

крайніх поглядів призвело до того, що виник «помірний номіналізм», який 

увійшов в історію філософії як «концептуалізм». У середньовічній філософії 

склалося розуміння концептів як назв, особливих «психологічних утворень», 

які мають певне смислове навантаження. 

У сферу сучасного розуміння одним із перших слово «концепт» ввів 

російський мислитель С. Аскольдов. Так само, як і середньовічні вчені, 

С. Аскольдов визнає «індивідуальне уявлення заступником всього родового 

обсягу». Однак, на відміну від них, він не ототожнює концепт з 

індивідуальним уявленням, вбачаючи в ньому «спільність» [7]. 

Щоби досліджувати окремі «концептуалізовані області» об’єктивної 

дійсності, варто розуміти, чим є концепт як факт реальності. 

Н. Швець зазначає, що концепт – це метальне утворення, яке є базовою 

одиницею ментального коду людини, становить результат пізнавальної 

діяльності, несе комплексну енциклопедичну інформацію про предмет чи 

явище, що воно відображає, а також про становлення свідомості до цього 

предмета чи явища [56, с. 163]. 

О. Кубрякова зазначає, що, будучи елементом концептуальної системи, 

концепт підпадає під вплив інших концептів, за рахунок яких може 

змінюватися і доповнюватися [27, с. 90–91].  

Водночас Г. Каратєєва розрізняє загальномовний та текстовий концепти 

й пише, що вони відрізняються, проте пов’язані між собою. Загальномовний 

концепт є складовою мовної картини світу, а текстовий – художнього тексту. 

У художньо-літературній формі автор висловлює свою систему уявлень про 

світ, направляє її читачеві. Тобто концептуалізація світу в художньому тексті 

не тільки відображає універсальні, загальновідомі уявлення по світ, а й 

передає індивідуальні, особливі ідеї. 
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О. Задорожна говорить про те, що концепт – це певний квант знань, що 

виникає внаслідок взаємодії семантики слова з особистісним і 

загальнонародним досвідом людини. Концепт як елемент концептуальної 

картини світу соціуму загалом чи індивіда зокрема виражають такі лексико-

семантичні засоби, як семи, лексеми, синонімія, антонімія, гіпер-гіпонімічні 

відношення, конотація, етимологія і фраземне значення [13]. 

Процес формування концепту полягає в його трансформації з одного 

рівня сприйняття світу на інший: «Перехід чуттєвого відображення в уявне 

узагальнення і далі у вигадану дійсність та її внутрішнє втілення – така 

внутрішньо рухома сутність образу в його двобічній спрямованості від 

реального до ідеального (у процесі пізнання) та від ідеального до реального (у 

процесі творчості). Образ багатоликий і складний, він містить всі моменти 

органічного взаємоперетворення справжнього та духовного; через образ, який 

поєднує суб’єктивне з об’єктивним, реальне з можливим, одиничне із 

загальним, ідеальне з реальним, утворюється погодженість усіх цих 

протилежних одна одній сфер буття, їхня всеохопна гармонія» [27, с. 252]. 

Тобто перехід концепту з природної сфери до ментальної супроводжує процес 

семантичної трансформації: лексема втрачає риси слова предметного 

значення, відбувається процес десемантизації, створення нових смислів і 

функційних ознак. 

Погляди лінгвістів на вербалізацію мовних різняться: одні мовознавці 

вважають концепти повністю вербалізованими (Р. Якендоф, А. Вербицька), 

інші дослідники розглядають це поняття як частково вербалізовану одиницю 

концептосистеми (О. Кубрякова).  

В. Карасик наголошує на тому, що з психологічного погляду концепт 

виконує функцію категоризації [20, с. 15]. 

В. Красних вводить вузьке визначення поняття «концепт»: 

(національний) концепт – найзагальніша, максимально абстрагована, але 

конкретно репрезентована (мовній) свідомості ідея «предмета», когнітивно 

оброблена, в сукупності всіх валентних зв’язків, зазначених національно-
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культурним маскуванням [25, с. 268]. Тобто він заперечує обов’язкову 

наявність візуального прототипічного образу для концепту й використовує 

термін «концепт» тільки по відношенню до абстрактних понять (наприклад, 

«воля», «щастя»). 

Натомість погляд В. Карасика є протилежним, згідно з яким поряд із 

концептами абстрактих понять є й так звані «предметні концепти» [20, с. 122]. 

Таке розуміння концепту дає більш повне уявлення концептосфери того чи 

того співтовариства. Також такого погляду дотримуються Ю. Степанов та 

О. Кубрякова. Безперечною є лиш теза, що концепт належить свідомості та 

містить в собі, на відміну від значення, не тільки описово-класифіковані, а й 

чуттєво-вольові й образно-емпіричні характеристики. Концепти ми не тільки 

мислимо, а й переживаємо [46, с. 41]. 

На сьогодні в лінгвістиці існує ціла низка близьких за значенням 

термінів, наприклад, «значення» та «концепт», тому важливо усвідомлювати 

різницю між концептом та значенням лексичної одиниці. 

Значення – одиниця смислового простору мови, тобто елемент 

впорядкованої сукупності, системи значень конкретної мови. Значення 

містить в собі відносно невелику кількість сем (семантичних ознак), які є 

загальновідомими для певного соціуму й пов’язані з функціюванням 

відповідної лексеми (звукової оболонки). Семантика слова забезпечує 

взаєморозуміння народу в процесі його комунікації. 

Концепт – одиниця концептуальної сфери, тобто впорядкованої 

сукупності когнітивних одиниць народу. Поняття концепту охоплює всі 

ментальні ознаки того чи того явища, що відображені народною свідомістю на 

певному етапі його розвитку.  

Концепти виникають у свідомості людини не лише на основі значень 

слів, а й особистого та культурно-історичного досвіду. Засновниця російської 

школи логічного аналізу мови Н. Арутюнова вважає, що концепт є 

результатом взаємодії цілої низки факторів, таких як національна традиція, 

життєвий досвід, релігія, ідеологія, фольклор, мистецтво, відчуття та 
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загальнолюдські цінності. Концепт зазвичай створений комбінацією рис, що 

формують певний образ, що сприймається цілісно. Саме завдяки 

комплексному образу легше виконувати таксономію предметів [56, с. 164]. 

І. Стернін вважає принциповою думку, що далеко не всі концепти мають 

системну мовну номінацію, але всі концепти в тій чи тій формі (приблизно, 

через розгорнутий опис, текст, синонімічний ряд, мімічне чи жестове 

звернення тощо) можна пояснити, вербалізувати, репрезентувати в мовленні, 

якщо в цьому виникла потреба [51, с. 65]. Слова виражають у спілкуванні 

комунікативно релевантні ознаки концептів, тому жодне слово в жодному акті 

мовлення не може виразити весь зміст концепту. А зміст концепту ніколи не є 

необхідним у повному своєму обсязі, зважаючи на його глобальний обсяг. 

Отож, через мову ми виокремлюємо когнітивно-релевантні когнітивні 

ознаки, тому структура концепту в лінгвокогнітивному описі завжди 

обмежена мовним матеріалом, що став доступний дослідникові. Насправді 

концепт ширший і складніший за будь-який лінгвокогнітивний опис. 

Підходи до розуміння концепту, що існують сьогодні в лінгвістиці, як 

правило, належать або до лінгвокогнітивного, або ж до лінгвокультурного 

осмислення цього явища. Наприклад, концепт як лінгвокогнітивне явище є 

«одиницею ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості й тієї 

інформаційної структури, що відображає знання й досвід людини; оперативна 

змістовна одиниця пам’яті ментального лексикону, концептуальної системи 

мови та всієї картини світу, що відображає людська психіка» [2, с. 90]. А з 

погляду лінгвокультурного підходу розуміння (культурного) концепту в тому, 

що його визнають базовою одинице. культури, її концентратом [20, с. 116].  

Варто зазначити, що лінгвокогнітивний та лінгвокультурний підходи до 

розуміння концепту не заперечують один одного. Концепт як ментальне 

утворення у свідомості індивіда є виходом у концептосферу соціуму, тобто 

культуру, а концепт як одиниця культури – це фіксація колективного досвіду, 

який стає надбанням індивіда. 
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У сучасній лінгвістиці виокремлюють різні підходи до розуміння й 

вивчення змісту та структури концепту. Л. Ковбасюк у своїй праці називає 

такі: етнічний (Д. Лихачов, О. Кубрякова, О. Городецька); культурологічний 

(Ю. Степанов, Е. Бенвеніст); соціо-психо-культурний (Ю. Апресян); 

лінгвокультурний (А. Вежбицька, В. Карасик); психолінгвістичний 

(В. Красних, Р. Фрумкіна); семантичний (М. Аліференко, Н. Арутюнова) 

та ін. [22]. 

Повертаючись до лінгвокультурних концептів, варто зазначити, що 

значної популярності набула класифікація А. Бабушкіна, що базується на 

семантико-структурному принципі. У цьому випадку концепти поділені на 

лексичні та фразеологічні. 

Концепти, репрезентовані значенням окремого слова, називають 

лексичними, концепти, значення яких передаються фразеологічні єдності, — 

фразеологічними [22]. 

Н. Ізотова зазначає, що концепт як одиницю ідіостилю розуміють як 

семантичний або метафоричний архетип, тобто стійку поетичну формулу. За 

такого підходу важливими є «модельність» когнітивних механізмів 

виникнення художніх метафор; часова й текстова стійкість вираження 

глибинних смислів у інваріантних формах [18]. 

Поряд із поняттям загальномовний концепт мають право існувати дещо 

вужчі поняття – фольклорний, побутовий, релігійний, мітологічний, 

індивідуально-авторський концепти, а також різні їх комбінації. З-поміж них 

також вирізняють поетичний (художній) концепт, який має особливі умови 

виникнення та сферу функціювання. У мовній картині світу він вербалізується 

за допомогою характерних засобів, що передають його специфіку. Це питання 

порушене в нашій статті «Концепт “світ” у поетичному мовленні Тараса 

Мельничука (на матеріалі збірки “Юнак милується автоматом”)» [41]. 

Хоч загальномовний концепт поєднується з поетичним, вони мають 

дещо різну природу, подібно до мовної та поетичної картини світу, 

складниками яких вони є. В. Калашник зауважує, що поетичну мовну картину 
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світу не можна трактувати як частину загальної мовної картини світу, оскільки 

співвідношення між ними аналогічне тому, яке є між поняттями мова й 

поетична мова з естетично-функційним критерієм розмежування [19, с. 3]. 

Отож, можемо виокремити два логічні ряди: мова – мовна картина світу – 

мовний концепт; поетична мова – поетична картина світу – поетичний 

концепт. Ці ряди існують паралельно, хоча часом накладаються чи 

перетинаються. 

Складність та відкритість поетичного концепту зумовлена специфікою 

поетичного мовлення окремого автора. М. Лаюк зазначав, що стаючи 

фрагментом поетичного світу автора, концепт асоціюється з основними 

темами його творчості [29, с. 221]. Художній концепт є базовою одиницею 

концептуальної картини світу митця, який жанрово-зумовлений та 

есплікується одиницями мови та мовлення [48, с. 9]. Найбільшу цінність 

становить «індивідуальність» художніх концептів, адже письменник має своє, 

індивідуально-авторське світобачення, а читач, своєю чергою, емоційно 

тлумачить світ автора, що характеризується невичерпністю можливих 

асоціацій та інтерпретацій. 

«Поетичний концепт – це концепт в основі якого його лежить асоціація 

і який містить у собі не лише потенцію до розкриття образів, а й різноманітні 

емотивні смисли. Художній концепт тяжіє до образів і включає в себе їх» [33, 

с. 34‒35]. Художні концепти індивідуальні та особистісні, розмиті й 

психологічно більш складні. Виникаючи на основі художньої асоціативності, 

вони утворюють комплекс понять, уявлень, почуттів, емоцій, іноді навіть 

вольових проявів. Художній концепт народжується у творі, а продовжувати 

своє життя може і поза його межами, адже він, з одного боку, представляє 

загальноприйняті знання, а з іншого – відображає суб’єктивний авторський 

чуттєвий досвід. Більше того, художній концепт як частина культурної 

спадщини характеризує національну картину світу того народу, до якого 

належить письменник. 
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Отже, концепт – це основна одиниця концептології та 

лінгвокультурології, головне семантичне поняттям когнітивної лінгвістики, 

зокрема її галузі – лінгвоконцептології.  

На сьогодні дослідження поняття концепту є актуальним у лінгвістиці, 

проте/саме тому існує багато визначень цього терміну (у тому числі 

дослідники виокремлюють вузьке і широке його значення) і підходів до 

вивчення й розуміння цього явища (наприклад, лінгвокультурний та 

лінгвокогнітивний тощо). На нашу думку, найповнішим визначенням, що 

передає зміст цього терміну є визначення Н. Швець: «Концепт – це метальне 

утворення, яке є базовою одиницею ментального коду людини, становить 

результат пізнавальної діяльності, несе всебічну інформацію про предмет чи 

явище, що воно відображає, а також про становлення свідомості до цього 

предмета чи явища». 

 

1.3. Компаративний аспект дослідження концептів 

Як вже було зазначено вище, в останні десятиліття в лінгвістичних 

дослідженнях все більше мову розглядають з позиції антропоцентризму, 

згідно з яким в центрі знаходиться людина, носій та користувач мови. Саме 

тому когнітивна парадигма антропоцентричного знання прагне відповісти на 

фундаментальні питання, пов’язані з особливостями мислення, у тому числі й 

мовного мислення людини. 

У структурі початкової реальності філології на сьогодні можна 

виокремити, зокрема, дві складові – текст і homo loquens (у вузькому значення 

– «людина, що говорить (пише), слухає (читає)», а в широкому – людина, що 

бере участь у мовній комунікації. Нomo loquens як об’єкт філології походить 

ще з античних часів.  

Античні філологи вирішували завдання, пов’язані з людиною, 

встановлювали авторство тексту та його розуміння. В античній риториці 

людина була центральною фігурою у двох напрямках – оратора й аудиторії.  
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В. фон Гумбольдт у своїх роботах, що відіграли значну роль у 

становленні значення «людина як об’єкт філології», пояснює причину єдності 

мови й людини: «Людина є людиною лише завдяки мові» [10]. Багато 

науковців послідовників В. фон Гумбольдта поділяють його погляди. Мова й 

людина неподільні, вони доповнюють один одного. Мова для людини виконує 

функції не лише комунікації, а також і мислення. 

Інтерес до людини в сучасній лінгвістиці співвідноситься з поняттям 

мовної особистості. «Мовна особистість – це сукупність здібностей і 

характеристик людини, що зумовлюють створення й сприйняття нею мовних 

творів (текстів). Створені людиною тексти різноманітні за складністю, 

складом, тематиці, цілеспрямованості й в багатьох інших відношеннях. Ця 

різноманітність пояснюється не тільки специфікою тієї чи тієї конкретної 

мови. За кожним текстом стоїть мовна особистість» [55]. Сама людина 

використовує та вибирає способи й засоби побудови дійсності в тексті. 

Мовна особистість також стосується особистості того, хто говорить 

(пише), і того, хто читає (слухає). Вона поділяється на функції, які 

виконуються в процесі комунікації. Не має значення, що текст може 

створюватися під час мислення. Важливим є те, що під впливом сприйнятого 

тексту той, хто слухає (читає), змінює або зберігає свою поведінку, погляди, 

втілює або не втілює якісь дії, операції, відбуваються зміни в його емоційній 

сфері. Характер цих процесів вивчає теорія мовної особистості як один із 

напрямків сучасної лінгвістики [55]. 

У мовній картині світу homo loquens категорія порівняння посідає 

особливе місце. Зараз навряд чи можна знайти науковця, який буде 

відстоювати винятково мовну сутність цієї категорії, оскільки її основа 

закладена в самій здібності людини порівнювати й зіставляти явища свого 

ментального досвіду та об’єктивного сприйняття. Зіставлення невідомого з 

відомим і добре знайомим – один із найдавніших і найнадійніших способів 

найменування. Позначаючи новий об’єкт, явище, людина незмінно зіставляє 

його у свідомості зі схожим об’єктом, явищем, які вже мають назву. 
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Порівняння концептуальних картин світу складають значний науковий 

інтерес, оскільки постають інформаційними системами, що містять в собі 

знання, уявлення, вірування та є результатом пізнання людиною 

навколишнього світу, інтерпретації, позначення й утримання у свідомості його 

властивостей у вигляді певної сітки понять, структурованої як концептуальні 

сфери-локуси. Вони виражають самобутність мови, що характерна для певної 

лінгвокультурної спільності. Принципово важливим для розуміння 

національної специфіки української лінгвоконцептології, розкриття її 

нерозривного зв’язку з національною культурою є вивчення концептуальних 

картин світу українських письменників. 

У кожної з лінгвістичних парадигм є свій категорійний апарат і свій 

набір методів і прийомів дослідження мови [15, с. 385]. У цьому дослідженні 

ми використовуватимемо компаративний метод (або ж порівняльний, або 

порівняльний підхід) – один із головних наук, методів, що шляхом порівняння 

встановлює спільне, особливе та окреме в досліджуваних явищах, в 

закономірностях їх розвитку. Різновидами порівняльного методу є: 

1) зіставний підхід — просте встановлення суті різних об єктів: 

2) типологічний підхід — пояснення подібностей однаковими чи подібними 

умовами генези та розвитку; 3 ) генетичний підхід — пояснення близькості 

явиш спільністю походження 4) контактологічний підхід — пояснення 

подібностей рецепцією, взаємовпливами досліджуваних об'єктів [30, с. 431]. 

Отож категорія порівняння є одним з інструментів, якими людина пізнає 

світ, і, відповідно, які формують її ментальність і мовні картини світу. А 

оскільки важливим для розуміння національної специфіки української 

лінгвоконцептології, розкриття її нерозривного зв’язку з національною 

культурою є вивчення концептуальних картин світу українських 

письменників, тому в цій роботі ми будемо використовувати компаративний 

підхід у дослідженні поетичного мовлення Т. Мельничука та Ю. Іздрика. 

Отже, у цьому розділі було проаналізовано спрямованість досліджень 

когнітивної лінгвістики, а саме її галузі – лінгвоконцептології, описано явища 
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мовної й концептуальної картин світу та їх реалізацію в мовленні та 

літературних творах. Також було окреслено поняття «концепт», його варіації 

та способи вербалізації. Окремо було розглянуто компаративний метод 

дослідження концептів, його обґрунтування й умотивування, а також 

зазначено, що категорія порівняння є невід’ємною частиною когнітивних 

процесів, завдяки яким людина пізнає світ. У такий спосіб було подане 

теоретичне підґрунтя подальшому дослідженню.  
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РОЗДІЛ ІІ 

КОНЦЕПТ «ПРОСТІР» У ЗБІРКАХ Т. МЕЛЬНИЧУКА ТА 

Ю. ІЗДРИКА В КОНТЕКСТІ КОМПАРАТИВНОГО ПІДХОДУ 

 

2.1. Категорії простору й часу в парадигмі наукових знань 

Простір – одна з найважливіших складових сучасних світобудови й 

світорозуміння. Він є універсальною та багатоаспектною категорією. 

Лінгвісти, досліджуючи простір, що зафіксований в мові, не можуть 

відокремлювати це поняття від філософії та фізики. У межах цих наук простір 

є базовою категорією наукової картини світу. 

Будучи філософською категорією, простір відображений у мові, а 

відповідно й у культурі. Як відомо, саме через категорію простору людство 

сприймає навколишній світ. Через призму простору ми намагаємося розуміти 

навколишні поняття, структурувати життя, планувати події. Водночас 

важливо усвідомлювати, що некоректно зводити простір як до лише фізичного 

поняття, оскільки людина живе в світі не лише фізичному, а й духовному, 

біологічному тощо. 

У мовознавстві простір трактують як антропоцентричну, суб’єктивну 

категорію, тобто мова оперує перцептуальним (або ж психологічним) 

простором, елементарним складником й основою якого є сприйняття 

людиною навколишнього світу, оскільки людина в повсякденном житті 

сприймає його через призму власних, суб’єктивних відчуттів. Жодна ідея не 

може в різних хронотопах бути рівною самій собі, а ідеї поза конкретним 

хронотопом (або ж конкретної особистості) не існує. Чинники, що впливають 

на відмінності вербалізації концепту «простір» у поетичному мовленні, 

залежать від особистості автора думки чи висловлювання, який закладає в 

слово : 1) ядро концепту; 2) власні життєві цінності; 3) власний попередній 

досвід; 4) певну мету. Саме тому теза щодо перцептуальності простору не 

підлягає сумніву.  
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Варто зазначити, що здебільшого категорія простору є невід’ємною від 

категорії часу. Для позначення взаємодії цих двох понять у літературних 

творах послуговуються поняттям «хронотоп». 

Категорії простору і часу є саме тими науковими категоріями, які 

знаходять в центрі уваги вчених багато століть. Дослідження цих понять на 

сьогодні є особливим тим, що просторово-часова проблематика вийшла за 

межі розуміння з боку фізики. Цими поняттями широко оперують в 

теоретичних системах й інших (зокрема нефізичних) наук, як-от географії, 

економіки, історії, соціології, політології, державного управління, 

мовознавства, літературознавства тощо.  

Поява поняття «хронотоп» стала необхідною після відкриттів у 

природничих науках на початку ХХ ст. Змінилася загальна картина світу. 

Простір і час тепер розуміють як взаємопов’язані координати єдиного 

чотиривимірного континіуму, що за змістом залежать від тієї реальності, яку 

вони описують.  

Термін «хронотоп» («час–простір») вперше використав у психології 

О. Ухтомський. Завдяки працям російського вченого М. Бахтіна, це поняття 

поширилося у філософії, а згодом у літературознавстві й естетиці. На сьогодні 

ж концепцію хронотопу розуміють як концептуальний механізм для 

дослідження різноманітних сфер наратологї, теорії сприйняття, когнітивних 

підходів до літературного тексту й навіть гендерних досліджень.  

На відміну від формалістських та структуралістських підходів до часу й 

простору, М. Бахтін вважає, що ці дві категорії утворюють фундаментальну 

єдність, у тому числі й на рівні людського сприйняття щоденної дійсності. Цей 

іманентний взаємозв’язок темпоральних і просторових взаємозв’язків, яку 

позначають терміном «хронотоп», виявляється ізоморфним до акту 

моделювання світу, лежить в основі кожного розповідного тексту, у тому числі 

цілісне комбінування просторових і часових індикаторів. Поряд із 

«вбудованим» у текст хронотопом існують авторський і читацький хронотопи.  
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Система часопросторових уявлень є одним із фундаментальних 

фрагментів будь-якої картину світу тієї чи тієї культури. Також категорії 

простору й часу стосуються гіпотези про універсальні концепти (Г. Лейбніц, 

А. Вежбицька). Суть цієї гіпотези полягає в існуванні «первинних» ідей і 

принципів, які від народження зафіксовані в нашій свідомості. Конкретний 

перелік універсальних концептів лишається до кінця не сформованим.  

Сходу думку висловив Р. Лангакер. Науковець сформулював теорію, 

згідно з якою існують певні спеціальні концептуальні комплекси (структури 

знань) є основою розуміння лексичних концептів – базові й абстрактні домени. 

Базовими доменами є такі, які розвинулися на основі сенсорно-перцептивного 

досвіду людини та є основою для більш складних доменів. До них Р. Ланкагер 

зараховує простір, час, колір, температуру, тиск, біль, емоцію [54, с. 102]. 

Хронотоп, як і послідовність подій у навколишньому світі, обумовлений 

існуванням людини. З одного боку, час і простір є об’єктивними формами 

існування матерії, оскільки всі просторово-часові відношення визначають 

причинно-наслідкові зв’язки подій. З іншого боку, можна допустити, що всі 

основні константи Всесвіту існують лише тому, що як і послідовність подій 

(час), так і їхня ритмічність (простір) мають оцінку тільки завдяки наявності 

спостерігача, або тому що існує позиція спостерігача, завдяки якому 

виникають і послідовність подій, і їхня ритмічність.  

Компонентом сучасного підходу до визначення простору й часу є 

визнання простору безмежним, часу безкінечним, просторово-часового 

континіуму поліцентричним, тому точка знаходження спостерігача належить 

до будь-якого з місць континіуму. 

Однією з функцій концепту «хронотоп» є функція синтезу, адже він 

служить розкриттю суспільних ідеалів певної історичної епохи, світогляду 

окремої людини, її естетичних поглядів, сприяє глибшому осягненню 

внутрішнього світу людей. У контексті психологічних досліджень категорія 

«хронотопу» дозволяє передати стан взаємовідносин і взаємодій особистості з 

навколишнім світом. 
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Під час написання, читання, аналізу тексту концепт хронотопу стає 

онтологічною віссю тексту. Автор, як і читач, наділяє текст простором і часом. 

Хронотоп – це усвідомлені простір і час. Тобто функція хронотопу полягає у 

вираженні змісту; причому, власними хронотопами та сенсами, що їх 

розкривають, володіє як автор, так і сам твір, що живе в тому числі й після 

автора, і його читач. У хронотопі текст починає існувати, здобуває зміст для 

читача й автора. Текст, створюючи реальність, певне буття, сам наповнюється 

цією реальністю й здобуває статус буття, тобто чогось такого, що існує. 

Хронотоп – це зосередження бутності тексту. Тоді текст постає чимось таким, 

що осмислює світ у просторово-часовій цілісності.  

Аналізуючи процес вербалізації концепту «хронотоп», варто зазначити, 

що складним є розуміння його суті, оскільки це явище абстрактне. Хронотоп 

має свою структуру, проте його суть лишається абстрактною. 

Спираючись на тезу про перцептуальність опису простору, ми не будемо 

обирати готову класифікацію для дослідження концепту, а натомість складати 

їх спеціально до обраних збірок, відповідно до того, як вербалізується концепт 

«простір» у кожній з них. Поетичний концепт як одиниця ідіостилю поета 

посідає чільне місце у формуванні мовної особистості та мовної картини світу 

автора. Особливо цікавим є порівняння наявності та вербалізації концептів у 

творчості різних письменників, представників одного або різних поколінь. 

Отже, категорія простору є антропоцентричною в мовознавстві, оскільки 

людина в повсякденному житті сприймає його через призму власних, 

суб’єктивних відчуттів. Це виражається в мові, відповідно, у літературних 

творах. Відтак порівняння поетичної творчості Тараса Мельничука, 

українського поета-дисидента, в’язня радянських таборів та жертви 

репресивної психіатрії, представника інтуїтивізму, із поетичною творчістю 

Юрія Іздрика, одного з найвизначніших українських митців постмодернізму 

та сучасності та творців станіславського феномену, викликає особливий 

науковий інтерес, особливо зважаючи на той факт, що обидва вони вихідці із 

одного простору – Станіслава (сучасний Івано-Франківськ). 
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2.2. Концепт «простір» у поетичній творчості Тараса Мельничука на 

матеріалі збірки «Юнак милується автоматом» 

Поетичне мовлення Тараса Мельничука є невичерпним джерелом для 

пошуку й дослідження концептів. Дослідження його концептосфер – 

невід’ємна ланка для осмислення всього обсягу художніх концептів, які 

формувалися в літературному процесі України другої половини ХХ ст. 

Літературознавець Іван Андрусяк, дослідник поетів-сімдесятників і 

упорядник антології «Поети “витісненого покоління”» (2009 р.), дає свою 

назву представникам цього покоління. Він стверджує, що основними рисами 

їхньої творчості були «глибинні безсвідомі рефлексії, найтонші емоційні 

порухи, гра нервів, мінімізовані спостереження» [1, с. 8]. У передмові до своєї 

антології автор також зазначає: «Зневага до просвітництва у поезії, до 

менторського тону і підкреслювання громадянської позиції поета – і натомість 

– увага до метафори, герметизм, орієнтація на позицію "мистецтво заради 

мистецтва", переважне використання верлібра – ось основні об’єднавчі 

прикмети поетики “витісненого покоління”» [9, с. 56]. З цього можна зробити 

висновок, що поезія Тараса Мельничука наповнена автобіографізмом, 

власними переживаннями й рефлексіями, навіть неусвідомленими. 

На сьогодні спадок цього автора не тільки мало був у центрі досліджень 

мовознавців – поетичний доробок Тараса Мельничука не до кінця 

сформований, свідчення чого є віднайдення невідомих досі рукописів та 

укладання їх у збірку лише 2019 року. Це підтверджує правдивість слів Тараса 

Григорчука: «Чому Тарас Мельничук? Ваше запитання видається мені 

неприродним, однак спробую відповісти... По-перше він поет праведний, 

себто не лише на папері (де він чудовий), але й в житті, де він – як Поет, що 

для нашого ремесла більш суттєво... По-друге, це вже стосується всіх... Борхес 

пише, що “нема такого покоління, де не було б принаймні чотирьох 

праведників, на яких таємно тримається світ і які виправдовують його 
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існування перед Господом... ” Гадаю, що серед свого покоління українське 

небо з боку Карпат тримав саме Князь» [3, с. 105]. 

Варто зазначити, що метафора із «Князем Карпат» по відношенню до 

цього автора доволі влучна та поширена серед літературознавців. Книга 

Тараса Мельничука серії «Українська Поетична Антологія» видавництва «А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» має назву «Князь роси», що підкреслює його 

«статус», а основна книжка віршів Тараса Мельничука, що вийшла друком 

1990 р. у видавництві «Молодь» також має таку назву. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови подано 

таке визначення лексеми «князь»: «1. іст. Голова роду, племені або союзу 

племен, що звичайно стояв на чолі військової дружини, а з розвитком 

феодалізму – вождь війська та правитель князівства. 2. У деяких країнах (у 

Росії з 18 ст.) – спадковий або дарований царем (королем) титул. // Носій цього 

титулу. 3. етн. Наречений, молодий. 4. поет. Людина високої гідності» [5, 

с. 549]. Це визначення підтверджує, що Тараса Мельничука можна назвати 

ніяк інакше, як Князем Карпат, оскільки він любив гори, народився у тій 

місцевості, знав її. Про це свідчать і чисельні згадки Карпат у його поезії. 

Детальніше цей аспект буде розглянуто пізніше. 

Знаходимо також у збірці використання лексеми «князь» саме в 

етнічному значенні: «а під сонцем / гуцул весілля / танцює / і дивиться / а то 

з кожної смереки / росте скрипка / а з скрипки / виходить / молода з молодим 

/ і любляться / і голубляться / і вона його / князем називає» [35, с. 134]. 

На сьогодні написано чимало публікацій, присвячених життю та 

творчості поета, зокрема про це писали І. Малкович, В. Качкан, І. Андрусяк, 

І. Калинець, В. Рябий, М. Васильчук, В. Карп’юк, Г. Штонь та багатьох інших. 

Натомість аналізували архетипні символи, художнє мислення, стиль, 

діалектизми, образності поезій Тараса Мельничука тощо такі науковці, як 

С. Кут, І. Зелененька, М. Васильчук, О. Шаф, Ю. Зуєнко, О. Шумейко, 

Р. Ріжко, Л. Пена та інші. Концепти у творчості цього поета досліджували 

Н. Науменко, М. Лаюк, І. Борисюк. Також на цю тему було опубліковано нашу 
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статтю «Концепт «світ» у поетичному мовленні Тараса Мельничука (на 

матеріалі збірки «Юнак милується автоматом»)» [41]. 

Отож, незважаючи на наявність літературознавчих та мовознавчих 

досліджень, поезію Тараса Мельничука з погляду лінгвоконцептології майже 

не досліджено. 

Поетичне мовлення Тараса Мельничука, одного з найцікавіших авторів 

другої половини ХХ ст., є взірцем взаємодії (та взаємопроникнення) 

національної та індивідуальної конфептосфер, що яскраво спостерігаємо в 

його творчості. Поезії автора потребують нової інтерпретації та дослідження, 

особливо зважаючи на той факт, що вони не були оцінені свого часу й зараз 

виринають із історії, даючи нам нове розуміння поетичної особистості Тараса 

Мельничука. 

Особливо цікавим є той факт, що дослідником та упорядником двох 

останніх збірок автора («Моє ліплення оленя» (2018), «Юнак милується 

автоматом» (2019)) є Мирослав Лаюк, сучасний український письменник, який 

«народився неподалік села Тараса Мельничука, ходив тими ж вулицями, що і 

Тарас, стояв на тих самих зупинках, спілкувався з тими самими людьми й 

дихав тим самим повітрям» [35, с. 6]. Оця певною мірою літературна 

спадкоємність чи не найяскравіше свідчить про актуальність творчості 

досліджуваного автора. 

Серед мовознавців немає згоди, яким саме має бути набір процедур 

дослідження концептів. Науковці стверджують, що «щоб зрозуміти або 

пояснити концепт, варто шукати не якусь конкретну або абстрактну сутність, 

що визначена цим концептом, а звернутися до вживання слова (валентних та 

функційних характеристик)» [57, с. 134], саме тому в процесі дослідження 

концепту «простір» ми виокремили класифікацію його вербалізації, 

спираючись на поданий контекст і семантичне значення лексем: 

Простір: 

І. Світ. 

ІІ. Небесний простір: 
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1) космос; 

2) небо. 

ІІІ. Земля:  

1) сад; 

2) гори; 

3) ліс; 

4) поле. 

IV. Дорога. 

V. Водний простір. 

VI. Село.  

VII. Війна:  

1) зброя; 

2) в’язниця; 

3) могила.  

VIII. Людина: 

1) тіло;  

2) душа.  

IX. Абстрактний простір. 

X. Географічні назви: 

1) адміністративно-територіальні одиниці; 

2) ріки; 

3) гори. 

Нижче ми детально проаналізуємо кожен із названих пунктів. 

Збірка віршів «Юнак милується автоматом» містить вступну статтю 

М. Лаюка. Він пише: «Тарас Мельничук – так само той, хто зафіксував велич 

цього світу в тривожній близькості до катастрофи» [35, с. 6]. Світ величний і 

прекрасний, але водночас близький до катастрофи. І хоч ця метафора належить 

не досліджуваному авторові, проте неймовірно точно розтлумачує його 

розуміння цього концепту.  
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Відкривають збірку такі рядки: «Дивлюсь на світ / як малюк на собаку / 

котрого боюсь / а погладити хочеться» [35, с. 17]. На нашу думку, Тарас 

Мельничук ніби запрошує нас у свій світ, до себе в гості. Він наголошує, що 

світ є страшним і водночас привабливим.  

Автор застосовує багато художніх засобів до концепту «світ», що робить 

його більш цілісним і глибоким. 

Поет ототожнює світ із писанкою: «і не знаю / якою бджілкою / 

написати / писанку світу» [35, с. 53], «світ голий як писанка / як писанка 

світ» [35, с. 108]. На його думку, світ можна писати, тобто світ, у його 

розумінні, є явищем створеним, яке піддається змінам. 

На позначення світу автор застосовує такі епітети:  

- блакитний: «каштан сказав: / який блакитний світ» [35, с. 66]; 

- широкий (широченний, широчезний): «а світ такий широкий / 

широченний / і дивно що / на такому / широчезнім світі / ніде немає 

/ теплого кутка» [35, с. 68]; 

- завитий равликом: «і світ завитий равликом / прокинувсь» 

[35, с. 79]; 

- із засмоленим кров’ю днищем: «а світ / із засмоленим / кров’ю / 

днищем / хитається / і множить метушню» [35, с. 149]; 

- голий: «світ голий як писанка / як писанка світ» [35, с. 108]; 

- рівний: «як писанка світ / рівний і дзвінкий / навіть без сучка» 

[35, с. 108]; 

- дзвінкий: «як писанка світ / рівний і дзвінкий / навіть без сучка» 

[35, с. 108]. 

Окремим віршем Тарас Мельничук наголошує на дуальності світу, на 

тому, що завжди поруч із темним є світле: «Не старіє прабабка наша сокира / 

Не старіє прапрадід наш дід / Сокира: / рубне уліво – / війна / управо рубне – / 

бути миру / Ніж: / світ – / навпіл / на так і ні / на день і ніч» [35, с. 39]. У 

такий спосіб можемо виокремити ще один епітет – двоїстий світ. 
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Також заслуговує на увагу такий уривок: «листя біжить і біжить / за 

ним біжить вітер / і сум повен шелесту / і осені повен / бо світ біжить і 

біжить» [35, с. 155]. Бачимо, що автор розуміє світ мінливим, спішним, а 

разом з ним й усе існування мінливе й водночас циклічне. І саме в цьому 

трагічна велич світу, як зазначав М. Лаюк.  

Концепт «світ» у Т. Мельничука також є явищем циклічним, тобто в 

ньому наявні процеси, які слідують одні за одними: «Зима… Зима… / Немов 

шовковиця. / А сніг – як білий шовкопряд… / І чути вже, як всесвіт котиться 

/ У ряст, / у жито, / в виноград!» [35, с. 54]. Автор точно знає, що якщо за 

вікном зима, то після неї буде весна, літо й осінь. Цей цикл пір року незмінний, 

і це є однією із характеристик світу.  

Варто розуміти, що творчість Тараса Мельничука, будучи глибоко 

закоріненою в національну й світову культури, презентує також його 

індивідуальний людський досвід. Із біографії автора відомо, що він був 

радянським політв’язнем, неодноразово заарештованим. Відголоски цих 

життєвих фактів бачимо й у збірці «Юнак милується автоматом»: «туману 

повен ліс / липучого / Росія Кучино / не мучте нас / йде божевільний гін коліс / 

везуть на смерть заручених / світ кров’ю ще / не наситився» [35, с. 120]. 

Вказівка на геолокацію не лишає сумніву автобіографічності цього вірша. То 

ж і не дивно, що концепт «світ» постає також жорстоким, кривавим, таким, що 

не наситився ще кров’ю. 

Саме в такому контексті стають зрозумілими рядки автора про птахів (як 

образ волі) та про новий світ, у якому люди не будуть плакати: «тихо плаче 

над землею небо / плачуть звірі / а люди не плачуть / я опускаю руку / і піднімаю 

/ золоте яєчко роси / а потім на те яєчко / сяде золота птаха / і з яєчка 

народиться світ / такий самий / як цей – / що в нас перед очима / тільки люди 

в ньому / не будуть плакати» [35, с. 106]. Світ має здатність народитися, 

тобто це знову підтверджує думку, що він створений, що він може бути новим. 

Наприкінці вміщено вірш, у якому автор ніби підбиває підсумок. Ця 

поезія має свою сюжетну лінію. На початку Т. Мельничук описує принцип усе 
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брати силою і бажання воювати, бо лише так можна здолати світ : «я захотів 

воювати / мовляв війна – та справедливість / що доведе, хто дужчий / (хто 

світ здолав – / той прав /…/ світ надто повільно / іде до згоди / тільки / вогнем 

і мечем / можна з’єднати / землі й народи» [35, с. 152]. Проте вже в середині 

вірша, після опису героїчних «подвигів» автор ставить риторичне запитання, 

яке ніби змушує зупинитися і проаналізувати, чи все було зроблено правильно, 

чи варте воно: «підкоряли ми світ / перерали Хорезм і Герат / взяли Індію в 

полон / воздвигли до неба / піраміди з людських голів / півсвіту повергли у тлін 

/ і пів – кинули на коліна / і що ж?» [35, с. 153]. Т. Мельничук не залишає читача 

без відповіді й завершує свою поезію словами-сповіддю, бо його дії були 

невірними: «та я лишив собі тільки / кілька крапель роси / із твоєї краси / а 

все інше – даремне / все інше – даремне» [35, с. 154]. Відтак, бачимо, що не все 

у світі є вартісним. Окрім любові, все даремне. До такого висновку доходить 

автор через уста ліричного героя. Також простежуємо думку, що світ можна 

підкорити. Тобто й світ навколо,  і світ в середині людини піддається змінам. 

Тарас Мельничук застосовує багато художніх засобів до концепту 

«світ», що робить його більш цілісним і глибоким. Також контекстуальна 

інтерпретація дозволяє ясніше зрозуміти й дослідити концепт «світ». Варто 

пам’ятати, що творчість Тараса Мельничука, будучи глибоко закоріненою в 

національну і світову культури, презентує також його індивідуальний 

людський досвід. Саме це робить його творчість взірцевим зразком взаємодії 

національної на індивідуальної концептосфер. 

Отже, концепт «світ» посідає чільне місце в концептуальній картині 

світу Т. Мельничука, а також відображає ментально-психологічну специфіку 

та ціннісні орієнтири українського народу у вербалізації концепту «простір». 

У збірці «Юнак милується автоматом» концепт «небесного простору» 

вербалізований групами лексем «космос» (космос, Сонце (центральне небесне 

світило сонячної системи), Марс, Земля) і «небо» (небо, хмари, сонце (світло 

й тепло, що випромінює небесне світило)).  
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Першу групу автор описує так: «Не пускай мене в космос лісонько-

матинко… / А ти не давайся за землю тримайся… / Не пніться до Сонця, не 

лізьте до Марса» [35, с. 33–34]. Космічний простір наявний у концептуальній 

картині Тараса Мельничука, проте він закликає не поринати в нього, лишатися 

на Землі, у такий спосіб свідомо малюючи межу своєму простору і 

стверджуючи, що його рідний простір йому дорогий. Натомість планету Земля 

він називає найвільнішою: «крадуся як вовк / на найвільнішій / на світі Землі» 

[35, с. 23], що підтверджує попередньозазначену тезу.  

Сонце як небесне світило постає в поезії далеким, проте водночас 

близьким, подекуди персоніфікованим, незрозумілим: «а сонце то 

з’являється / то знов зникає» [35, с. 130], «і сонце бачив / що металось по 

землі / шукаючи порятунку» [35, с. 150], «сонце жалісно бринить: / де моє 

пасовище?» [35, с. 120]. Також для ословлення концепту «сонце» автор 

вдається до порівнянь та епітетів: «чомусь сонце було як місяць / чомусь сонце 

було як серп» [35, с. 74], «і не дике – / таке як млин / в срібних черевичках / 

велике сонце» [35, с. 82]. У багатьох архаїчних культурах Сонце є 

центральним божеством, джерелом енергії. Українська мітологія також 

містить культ Сонця, про що свідчать фольклорні тексти. Для жителів Карпат 

Сонце поставало божеством, безпосереднім учасниками подій життя, оскільки 

воно  давало змогу зростити врожай, забезпечувало можливість буття через 

своє тепло і світло: «а під сонцем / гуцул весілля / танцює» [35, с. 134], «сонце 

пальчиком / вранішню росу любить» [35, с. 79]. 

Варто також зауважити непослідовне вживання великої літери на 

позначення небесного світила, а також лексем «земля»/Земля», географічних 

назв, саме тому для розуміння тексту потрібен контекст. 

Друга група постає глобальнішою, що виражене частішою згадкою цих 

концептів. Концепт «небо» Т. Мельничук вживає в контексті повітряного 

простору, «верху». Наприклад, «і до неба полізуть бо ж вік космонавтики» 

[35, с. 33], «димарі закинули ноги / у небеса: / краса/ синій млин неба / зробити 

чорним треба» [35, с. 60], «пливе по небі / біла хмаринка» [35, с. 41], «і в 
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ластівки аж восьмеро дітей / троє на веслах / четверо в землі / а решта – / 

небо струшують / на землю» [35, с. 79], «тихо пливе над землею небо» 

[35, с. 106], «дивлюсь на камені / на небо / на ліс / на сонце» [35, с. 116], «а над 

головою кущ неба / з журавлем посередині» [35, с. 125], «підкоряли ми світ / 

переорали Хорезм і Герат / взяли Індію в полон / воздвигли до неба / піраміди з 

людських голів» [35, с. 153]. Також у цих описах простежуємо українську 

фольклорну традицію. Автор вдається до опоетизування образу неба, про що 

свідчать образність рядків та наявність багатьох художніх епітетів. 

Проте в деяких випадках семантика «неба» ніби межує між фізичним та 

духовним виміром. Це наштовхує на думку, що на філософському рівні небо 

пов’язане із чимось вищим, світлим, нетутешнім. Наприклад, «неба не було / 

негаразд без неба / аж дощ болить» [35, с. 31], «я їм готов і серця вділити / і 

неба прихилити» [35, с. 77]. 

Автор використовує такі епітети на позначення неба:  

- синє: «Під небом вечірнім / під небом синім / де крутяться зір 

коліщатка» [35, с. 113], «Було їй досить і синього неба / і поля / і 

росяних снів» [35, с. 131];  

- вечірнє: «Під небом вечірнім / під небом синім / де крутяться зір 

коліщатка» [35, с. 113];  

- залантуховане: «що я в залантухованому небі крижнем впав» 

[35, с. 148];  

- бісером списане: «небо і так / бісером списане» [35, с. 24]. 

Продовженням останньої цитати є згадка про хмари, які також описують 

стан неба: «раптом затарабанили / в хмари крилаті: / не рипіть / не 

шамотіть / відчиніть карпати» [35, с. 24]. 

Сонце як світло й тепло описане з деякою ніжністю, також 

персоніфіковане: «Я думав що ще зима / а то двері відчинені / у сонце» 

[35, с. 102], «і сонце обличчям / паде на стіл / і робить паузу» [35, с. 137]. 
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Сонце постає активним учасником того світу, який бачить автор. Така апеляція 

й сакралізація природи також притаманна українській традиції. 

Отже, «небесний простір» постає неоднорідним. Тарас Мельничук 

розмежовує космос і небо, що стосується планети Земля. Космос постає 

чужим, а небо ближчим, з любов’ю опоетизованим. Вербалізація цих 

концептів постає невід’ємною частиною концепту «простір». 

У збірці «Юнак милується автоматом» концепт «земля» вербалізований 

групами лексем: 1) «сад» (груша, черешня, ружа, троянда, волоський горіх, 

ряст, виноград); 2) «гори»; 3) «ліс» (галявина/галява); 4) «поле» (покоси, 

пасовище). 

Земля в збірці також постає персоніфікованим, метафоризованим 

простором: «кістки калини / обсмоктує земля» [35, с. 43]. Земля, як і Сонце, 

також постає божеством для жителів Карпат, що простежуємо в поезіях. Автор 

ставиться до землі із повагою, зображує її як простір, який потребує догляду, 

піклування, відрізняється своєю вічністю: «сватаю карпати / із євшаном / щоб 

землю з димом не змішали» [35, с. 88], «у мене є ще приятелі, / які землю 

орють / і присягають землі на вірність» [35, с. 91], «ось спитайте / оцього 

скіфа в землі… / він мав стати / землею» [35, с. 80]. Також земля постає 

берегинею таємниць, страшних і чорних, про що свідчать художні засоби: 

«Мати мовчала, як земля / Як чорна земля» [35, с. 64]. Порівняння матері з 

землею апелює до архетипу матері, який виокремив К. Юнг.  

За визначенням вченого, архетип – це успадковані можливості уявлень, 

що є свідченням дії колективного несвідомого й проявляються в людини як 

мимовільна маніфестація позасвідомих процесів, а в історії народів 

відображаються у вигляді мітів [60, с. 242]. К. Юнг стверджував, що архетипи 

– це формально невизначені конструкції, які набувають свого вираження 

завдяки проєкції та тільки тоді, коли для цього є привід [59, с. 223]. Архетипи 

людина визначає завдяки акту пізнання, відповідно, праобрази тісно пов’язані 

із процесом когніції.  
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У ширшому сенсі земля й тиха вода – аспекти архетипу матері, оскільки 

вони також наділені властивостями, що несуть в собі дещо «материнське»: 

мудрість та духовну висоту по той бік свідомості, милість, притулок, ріст, 

родючість, прожиток; дещо, що має у своєму череві; імпульс або інстинкт, що 

сприяє й допомагає, дещо таємне й приховане, що заковтує; дещо отруйне, 

страшне, безодня, неминучість тощо. 

Важливим елементом у вербалізації «простору» постає концепт «сад» і 

його елементи: «бо небезпека / і сад – зацвіте / і яблуко піде по жилах / і 

людина мудрою стане / як мед» [35, с. 136]. У збірці рідко натрапляємо на 

лексему «осінь», проте за описом зрозуміло, що часто саме ця пора року 

присутня у багатьох поезіях. У поданій цитати про це свідчить вказівка на 

яблука – плоди дерева яблуні, які з’являються саме восени. Людську мудрість 

часто співвідносять із літніми зрілими людьми, що також є традиційною 

метафорою осені. 

У цьому контексті особливо привертають увагу фітоніми, які постають 

мікропросторами там, де вони знаходяться, тобто в саду: «а мамин серп… / 

далі на грушу завис поліз / і там завис» [35, с. 20], «місяць сидить на черешні 

/ і грає на скрипці» [35, с. 24], «у білій ружі спала / гнучке тіло мала / у червону 

ружу пішла / заблудилась край села» [2, с. 26], «князь ігор у троянді тече / бо 

– не з мечем» [35, с. 43], «я лежав під волоським горіхом – / і ждав / смерті 

ждав» [35, с. 41], «І чути вже, як всесвіт котиться / У ряст, / у жито, / в 

виноград!» [35, с. 54]. 

Окрему увагу Тарас Мельничук приділяє горам. Це видається 

закономірним, оскільки Івано-Франківщина належить до території 

Прикарпаття. Гори в його концептосфері постають омріяним, прекрасним 

простором. Автор рясно використовує метафори й епітети: «в хаті так ясно / 

наче там защіпнулася / зоря / а по горах / скільки там кармазину!» [35, с. 19], 

«В моїх важких, немов земля, очах – / Мої легкі, як мрія, гори…» [35, с. 54], «і 

гори гори / такі що не зв’яжеш їх / гори – / срібні / лебедики» [35, с. 89], «знов 

мені запахли гори» [35, с. 157].  
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Також територія Станіславщини багата лісами, що не могло не відбитися 

в концептуальній картині світу жителя цієї місцевості: «коли мені стає буває / 

сумно між людей / я йду у ліс / й приводжу / в хату звірів» [35, с. 126]. Тарас 

Мельничук вплітає образ лісу в казку, де ліс постає окремим простором зі 

своїми жителями та законами співжиття: «Не світ, брате, а конвалія. / Біла 

пахуча конвалія з лісу» [35, с. 76], «Я синій ліс я щедрий на сироїжки / на 

добро та інший грибний народ… / Я синій ліс у мене ялинові лапи, / я сам 

себе не пізнаю / який я щедрий на мох» [35, с. 90]. 

Окрім дерев в лісі також є інші місцини. На їх означення автор вживає 

як літературну форму, так і діалектичну:  «скінчилась зима / і на галявину 

вийшла… / бриндушки / на галяву приїхали» [35, с. 110]. 

Концепт «поле» постає тим простором, яке вимагає тяжкої праці, 

догляду, подібно до концепту «земля»: «прийшли тато з роботи / прийшли 

мама з поля» [35, с. 20], «коли жінки з Карпат / встають рано / аби висапати 

поле» [35, с. 35], «плуг брови висунув з землі / із пилюги неслись мотоциклісти 

/ то їхали на поле хлібороби» [35, с. 36]. У наведених цитатах поряд із 

лексемою «поле» вжиті лексеми «робота», «висапати», «хлібороби», що є 

підтвердженням висловленої вище тези. Також про це свідчить вживання 

лексеми «покоси», що має значення смугу скошеної трави, тобто також вказує 

на працю: «іду покосами, покосами, покосами / А листя шелестить: як не іди 

– усе одно ідеш до осені» [35, с. 42].  

Також Тарас Мельничук ототожнює поле з Україною, вказуючи на 

широчінь землі батьківщини: «або: висушити / людей на городі / що до 

стеблини / і висіяти / на полях батьківщини»  [35, с. 85]. Для опису рідної 

місцевості також автор використовує лексему «пасовища»: «і з дідуганом 

морозом / ти вернешся на гуцульщину / і виженеш / білих ведмедів / на 

пасовище» [35, с. 62]. 

Отже, концепт «землі» особливий тим, що через нього особливо 

прочитується автобіографізм автора, що лише підкреслює відображення 
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суб’єктивного авторського чуттєвого досвіду. Вербалізація груп цього 

концепту постає невід’ємною частиною «простору». 

Окремим концептом постає дорога. Згідно з М. Бахтіним дорога є одним 

із типів хронотопу. У ньому переважає часовий відтінок. До цього хронотопу 

часто вдаються для зображення події, якою керує випадок (але не тільки для 

такого). Звідси постає важлива сюжетна роль хронотопу дороги. Не виняток і 

поезія Тараса Мельничука. У кожному вірші, де постає часопростір дороги, 

виринає і сюжетна лінія, а також насичення лексемами «їхати», «ходити»: 

«їдуть коні / їдуть занози / їдуть всякі їхала / і їхальця / по дорозі» [35, с. 59], 

«оце я Дніпро перейшла / по пахви була водиця / але ми ще будем / ходити / бо 

не натомилися наші ноги / птиць кликати коло дороги» [35, с. 67], «Доброго 

ранку, чоловіче / на березневій дорозі. / Ти їздиш кіньми» [35, с. 112], «я хочу 

позношувати / трохи ноги / але щоб ніхто не приставляв / карабіна до моєї 

дороги» [35, с. 122]. 

У такий спосіб «дорога» особливо підпадає під означення «простору», 

про що свідчить не лише виокремлена нами класифікація, а й напрацювання 

науковців, зокрема М. Бахтіна. 

Для повноти картини світу автор також описує водний простір, без якого 

природа постає неповноцінною. Для вербалізації цього концепту поет вживає 

лексеми «вода», «море», «ріка», «струмочок», «криниця», також вкладаючи в 

кожну поезію свій сюжет: «Доброго ранку, / вербовий котику / Скупаний в 

сонечку / та в воді» [35, с. 119], «ідуть у море кораблі / немов до школи / 

школярі» [35, с. 38], «всі ріки світу / мають сині очі… / й кожна ріка / несе 

себе до моря» [35, с. 75], «скоро будуть білі бджоли / і над лісом і над морем» 

[35, с. 157], «Мама бігали до криниці / і вертались чогось назад» [35, с. 70], «у 

цей струмочок з дешевого кришталю, / де я вперше купався / в радості з 

печаллю» [35, с. 91]. 

Отже, концепт «водний простір» посідає чільне місце в концептуальній 

картині світу Т. Мельничука, а також відображає ментально-психологічну 
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специфіку та ціннісні орієнтири українського народу у вербалізації концепту 

«простір». 

Концепт «село» було виокремлено на підставі його важливості саме в 

контексті збірки «Юнак милується автоматом». Село постає стовпом, 

джерелом життя, де формувалися найважливіші цінності, що завжди буде 

лишатися домом: «Не думав я, / що я тікати буду / з рідного села / як із 

в’язниці» [35, с. 22]. Поезії описують життя в селі, називають елементи побуту 

та життєвого устрою: «Крадеться лис / з-за ожереду» [35, с. 144], «Я від твого 

вогню червоного на ватрі не згорю» [35, с. 42], «Під копицею влягалися 

сніжинки» [35, с. 64], «І я сідав і кінь мій / ішов у цілу ніч навмання / і 

повертався назад у конюшню / до рання» [35, с. 114].  

Окремою тематичною групою постає «хата» та її елементи. В 

українській культурі хата священна, з нею пов’язано багато традицій: «крадуся 

як вовк / до рідної хати» [35, с. 23], «до мене у хату / зайшло двійко дерев / це 

каштани» [35, с. 66], «А як я глипну на свою хату / та на гніздо бузькове» 

[35, с. 77], «Повертай, чоловіче! / є у хаті для тебе / хліб-сіль» [35, с. 113], «в 

час такий / Коли спить дитя у колисці» [35, с. 47], «і в ластівки аж восьмеро 

дітей / троє на веслах / четверо в землі / а решта – / небо струшують / на 

хвіртку» [35, с. 79], «на горищі / вінки цибулі / вінки грибів / і жовті немов 

золоті / вінки кукурудзи» [35, с. 129].  

Тарас Мельничук також використовує зменшено-пестливі суфікси -ин-, 

-к-, -очк-: «та все одно / поколишись / в моїй мережаній хатині» [35, с. 126], 

«сиди в собі / у хатці свого тіла / яка ще більш крихка / як хатка равлика» 

[35, с. 125], «із дзьоба пташки на віконце / впала весна» [35, с. 50], «на кожній 

призьбочці / на кожній приступці / півень виробляє / такі червоні / дивні 

виступці» [35, с. 68]. 

Вікно постає не лише елементом будівлі, а й символом прощання з 

домом: «Прощай не дивися / жінка в вікно» [35, с. 44].  

Отже, у концепті «село» також простежуємо автобіографізм. Тарас 

Мельничук був поетом-дисидентом, в’язнем радянських таборів. Саме тому 
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кожна згадка про рідне село чи рідну хату свідчить не лише про концепт 

«село», а й про неволю та їх взаємозв’язок у змалюванні його картини світу. 

Війна в концептуальній картині світу Тараса Мельничука постає як 

окремий простір. Її репрезентують групи лексем 1) «зброя» (гвинтівка, 

автомат, дуло, куля), 2) «в’язниця» (полон, камера, взаперті, клітка, тюрма, 

неволя) та 3) «могила, труна». Війна – не лише історична подія, а й можлива 

альтернативна реальність: «я захотів воювати / мовляв війна – та 

справедливість / що доведе, хто дужчий / (хто світ здолав – / той прав)… / 

тільки / вогнем і мечем / можна з’єднати / землі й народи» [35, с. 152]. У цій 

реальності зброя постає мікропростором: «юнаки оглядають / чи то гвинтівку 

/ чи то автомат  / і дивуються: / чому це з дула / мед не тече» [35, с. 30]. 

В одній поезії куля змальована як головний герой, ототожнений із 

людиною. Проєкція на особисте Я точніше передає суть зброї та відчуття 

людини, яка мусить вбити (або вбиває): «Вам ніколи не снилось, / Що ви куля 

/ (Звичайна – кулеметна чи автоматна) / І що мусите вбити Когось: / Такого, 

що, як і ви, / Має серце, / Має дружину і дітей, / Мусите вбити, / Бо ви – куля. 

/ Бо ви в автоматі! / Вам ніколи не снилось» [35, с. 40]. Для підсилення ефекту 

фрази «ви куля» й «мусите вбити» автор повторює двічі. Дія розгортається уві 

сні, що може бути свідченням підсвідомих страхів ліричного героя. 

Також автор використовує антитезу «війна–мир», ніби наголошуючи, 

що лише ці дві реальності існують і змінюють одна одну: «Сокира: / рубне 

уліво – / війна / управо рубне – бути миру» [35, с. 39]. 

Війна, як відомо, може бути не лише фізичним, але й психологічним 

явищем. У рецензії до антології І. Андрусяка Б.-О. Горобчук зазначає: «…а в 

багатьох віршів Тараса Мельничука можна помітити полемічні потуги і мало 

не політичні нотки» [9, с. 56]. Внутрішня боротьба й незгода з політичним 

режимом була особистим родом війни в житті автора. Протистояння породжує 

непокору, тих, хто не хоче здаватися та змінювати свої позиції. Часто 

простором для них стає в’язниця, полон: «Не думав я, / що я тікати буду / з 

рідного села / як із в’язниці» [35, с. 22], «ні, камера не затісна / для тебе 
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пташко» [35, с. 50], «царице моя / я твій цар у полоні / царице моя я твій цар 

взаперті… / в цій клітці у самоті… / остогидла мені неволя / остогидла мені 

тюрма» [35, с. 57], «підкоряли ми світ… / взяли Індію в полон» [35, с. 153]. 

Закономірним наслідком війни є смерть, і хоча вона не має фізичної 

форми, проте має свій простір: «На татовій могилі – внуки рвуть черешні» 

[35, с. 32], «могила як / глечик в степу» [35, с. 103], «скрипка / як маленька 

труна» [35, с. 24], «хліб – як труна… / хліб! / ти страшніший аніж війна» 

[35, с. 48]. 

Отже, війна є складовою концепту «простір» у збірці «Юнак милується 

автоматом». Він відображає ментально-психологічну специфіку автора, 

оскільки війна може бути не лише фізичною, але й психологічною. Зважаючи 

на те, що Тарас Мельничук був поетом-дисидентом та в’язнем радянських 

таборів, вербалізація війни та боротьби видається цілком закономірною. 

Окремим простором також постає людина. Християни вірять, що 

людина має три складові: дух, душу й тіло [31]. Саме дві останні складові 

вербалізовані в збірці –  1) «тіло» (серце, очі) і 2) «душа» (очі, груди).  

У тілі людини відбувається багато процесів – фізичних, психологічних 

тощо. «В моїх важких, немов земля, очах, – / Мої легкі, як мрія, гори…» 

[7, с. 54] – людська зіниця й справді має здатність віддзеркалювати те, що 

бачать очі. У такий спосіб очі постають дзеркалом світу, який бачить людина, 

а, відповідно, й простором, у якому людина знаходиться. «кликали батько / 

кликала мати / а вона не чула – гадала / яке би то ім’я / синочкові під серцем 

дати» [35, с. 26] – тіло стає саме тим об’єктом, яке концентрує в собі таїну 

народження нового життя, першою домівкою свого буття, першим світом ще 

ненародженого. 

Душа уособлює розум, почуття та волю людини [31], тобто це 

внутрішній світ людини. У розумі ми маємо думки, ідеї уявлення, роздуми, 

розуміння знання тощо. Інша частина душі, почуття, дозволяє нам любити або 

ненавидіти, відчувати симпатію або антипатію, радіти або засмучуватися. 
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Воля ж – це так частина, що дозволяє нам ставити перед собою цілі, робити 

вибір, приймати рішення. 

«а олень вихором / прокрався в душу / сховай / я жити мушу» [35, с. 127] 

– завдяки своїм почуттям ми здатні впускати когось усередину себе, подібно 

до того, як відчиняємо двері нашої  хати. «А коли билось горе в очах / попрохав 

– / ти вивіз / із грудей моїх / камінь» [35, с. 112] – очі також постають символом 

віддзеркалення стану душі. Недарма із давніх часів уважали, що очі не 

брешуть, що по них можна побачити всю правду. Груди, грудну клітину 

сприймають як уявне місце перебування людської душі. Негативні емоції, 

хибні рішення здатні обтяжувати стан людини, її душу. Метафора «вивезти з 

грудей камінь» означає полегшити душу, і влучно репрезентує абстрактні 

процеси на прикладах фізичного світу. 

Отже, концепт «людина» постає не лише концентрацією свого 

світобачення на конкретному об’єкті, а й розширенням концепту «простір», 

оскільки у такий спосіб автор вербалізує не лише зовнішній простір, а й 

внутрішній. 

Концепт «абстрактний простір» вербалізований лексемами «вгору», 

«там», «де», «сюди», «близько», «низько», «ніде», «поруч», «кругом», «туди», 

«нікуди», «квадратні метри весни». Здебільшого перераховані слова є 

прислівниками, значення яких конкретизується в контексті згідно до їхньої 

стилістичної функції. Оскільки в реченні вони частіше за все постають 

обставинами місця, а цей другорядний член речення належить до групи 

присудка, то можна стверджувати, що без конкретної вказівки дії роль 

прислівника неповноцінна. Так чи так обставини місця вказують на простір. 

Саме тому був виокремлений концепт «абстрактного простору». 

У кожному прислівнику прочитується абстрактність, зображення 

понять, що не завжди можна (чи варто) ословлювати більш конкретно або 

повна належність зображеному моменту, що залучає реципієнта до 

взаємопроникнення: «а один юнак / гілку нагинає / і вгору стріляє» [35, с. 30], 

«Душі осовіли… Їм сниться / Там-там? / Де там?!» [35, с. 138], «Сюди 
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злетіла стрімголов / На вогнянім хвості білиця» [35, с. 46], «бо ніжність так 

/ близько-близько / що аж проліски / схиляються низько-низько / до 

наречених» [35, с. 60], «і дивно що / на такому / широчезнім світі  ніде немає 

/ теплого кутка» [35, с. 68], «а кругом смереки світяться» [35, с. 89], 

«одвертість за одвертість / хліб за хліб / але ж чому б’ють туди / де 

найбільше / болить?» [35, с. 111]. 

Єдиним словосполученням, що також вербалізує концепт «абстрактного 

простору» є: «мені відміряно / стільки-то квадратних метрів весни» 

[35, с. 125]. Простір вступає у взаємодію з часом, утворюючи хронотоп і 

сюжетну лінію цієї поезії. 

Отже, серед усіх вербалізацій концепту «простір», що були описані 

вище, категорія абстрактності репрезентована прислівниками й одним 

словосполученням. 

Як окрему тематичну групу також було виокремлено географічні назви, 

на які натрапляємо в тексті. Незважаючи на те, що вони не становлять 

окремого концепту, без них аналіз концепту «простір» у поетичному мовленні 

Тараса Мельничука був би неповним. 

Географічні назви поділені на три групи: 

1) адміністративно-територіальні одиниці (Україна/Вкраїна, 

Чорнобиль, Крим, Яворове, Росія–Кучино, Грушів, Самарканд, Хорезм, Герат, 

Індія);  

2) ріки (Дніпро, Дунай),  

3) гори (Карпати). 

Неодноразовою в поезіях є згадка батьківщини поета – України. У 

кожному фрагменті прочитується любов і туга за рідною землею, її єднання із 

природою: «і пахне хвоя / в розкриті вікна / України» [35, с. 141], «Ніколи так, 

як на Купала, / Не пахнуть на Вкраїні липи» [35, с. 65], «пливе по небі / біла 

хмаринка / біла біла / така біла / як я хотів мати / на Україні» [35, с. 41]. 

Чорнобиль змальований як біль України, як роз’ятрена чорна рана, що 

ніколи не загоїться й постійно буде нагадувати за себе: «А з Чорнобиля 
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чорного мертвого міста / Летить половецький кінь» [35, с. 47], «через 

п’ятдесят і три роки / вибухне там / чорнобиль» [35, с. 48]. 

Вище вже було наголошено на тому, якими саме постають гори в 

поетичному мовленні автора. Не приховує поет їхню назву, кожного разу 

урочисто змальовуючи велич рідних Карпат: «бо кругом на карпатах 

карпати / як світючі церкви великодні / як розкішні царські палати» [35, с. 89], 

«Але ґазда я не лиш на лаві, / а ґазда я брате / в себе і на цілу хату / і на цілі 

Карпати» [35, с. 76]. 

Натрапляємо й не лише на згадки української місцевості: «туману повен 

ліс / липучого / Росія Кучино / не мучте нас / йде божевільний гін коліс / везуть 

на смерть заручених / світ кров’ю ще / не наситився» [35, с. 120]. Точна 

вказівка на геолокацію не лишає двояких трактувань. Саме в селищі Кучино 

Пермської області існувала виправна колонія для радянських політв’язнів 

«Перм-36». Як відомо, Тарас Мельничук відбував своє покарання в Пермських 

таборах. Його спостереження перетворилися на біль на папері, частиною його 

картини світу. 

Перелік країн і міст Азії належить до вербалізації концептів «війна», 

«небо», «світ»: «і ось голубий Самарканд / десять тисяч днів і ночей / тьма-

тьменна війська за нами / підкоряли ми світ / переорали Хорезм і Герат / взяли 

Індію в полон / воздвигли до неба / піраміди з людських голів» [35, с. 153]. 

Ріки постають символами батьківщини Тараса Мельничука: «оце я 

Дніпро перейшла» [35, с. 67], «а я не маю / навіть з наперсточок / дунаю» 

[35, с. 38]. 

Отже, проаналізувавши концепт «простір», можна дійти таких 

висновків. Проблема дослідження концептів є актуальною сьогодні, оскільки 

в науці все більший інтерес викликають дослідження, пов’язані із розумовою 

діяльністю, тобто із процесами когніції. Для детальнішого аналізу поданого 

концепту було виокремлено класифікацію його концептуалізації, спираючись 

на контекст та семантичне значення лексем. У такий спосіб було отримано 

дев’ять груп концептів та одну тематичну групу. До найуживаніших серед усіх 
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проаналізованих зараховуємо «світ» (27%), «небо» (20%), «земля» (19%), 

«хата» (17%),  «сонце» (17%). 

Поетичне мовлення Тараса Мельничука викликає особливий інтерес, 

оскільки його творчість на сьогодні є недостатньо дослідженою, а 

концептосфери його поезії є невід’ємною ланкою для усвідомлення всього 

обсягу художніх концептів, які формувалися в літературному процесі України 

другої половини ХХ ст. 

 

2.3. Концепт «простір» у поетичній творчості Юрія Іздрика на 

матеріалі збірки «Ліниві і ніжні» 

Постать Юрія Іздрика входить до найвизначніших українських митців 

постмодернізму  й сучасності, один із творців станіславського феномену 

(феномен наявності у місті Івано-Франківську (до 1939 р. – Станиславів 

(Станіславів), у 1939–1962 рр. – Станіслав) групи письменників та художників, 

у творчості яких найрафінованіше були інстальовані цінності знакового 

списку українського постмодерного дискурсу). Сам митець зазначає: «В мені 

троє граються під однією ковдрою: музикант, художник і літератор. Літератор 

постійно перетягує ковдру на себе, але ті двоє теж не замерзають» [23]. 

Володимир Єшкілєв зазначав про поетичну творчість автора: «Творчість 

Іздрика-поета – це Numen, Торжество нюансованих доторків до буття, 

текстових тіней, з котрих вибудовується розгорнений простір-задля-уяви, 

необов’язковий і сповнений симпатичних ігрових монстрів» [11]. 

Дослідження концептосфер цього автора дозволяє скласти повну 

картину світу сучасних письменників, а порівняння його з поетом-

сімдесятником Тарасом Мельничуком викликає особливий науковий інтерес, 

особливо зважаючи на той факт, що обидва вони належать до території 

Станіславу (сучасний Івано-Франківськ).  

Життя й творчість Юрія Іздрика (зокрема екзистенційні мотиви, 

постмодерні риси романів, словесні символи-архетипи, будову поезій) 



46 
 

досліджували У. Галич, Ю. Бондаренко, Г. Косарєва, Л. Шутяк, В. Прокопчук  

та ін. Також на цю тему була опублікована наша стаття «Концепт “сум” у 

поетичному доробку Юрія Іздрика (на матеріалах збірки “Календар любові”)». 

Незважаючи на наявність мовознавчих та літературознавчих досліджень 

актуальним лишається лінгвоконцептуальний аналіз поезій цього автора.  

Поезії автора потребують нової інтерпретації та дослідження. Оскільки 

науковці стверджують, що «концепт тісно пов’язаний з асоціативним 

простором лексеми і в ньому проявляється» [36, с. 101], саме тому в процесі 

дослідження концепту «простір» ми виокремили таку класифікацію його 

концептуалізації, спираючись на поданий контекст та семантичне значення 

лексем: 

Простір (простір і час, реальність): 

І. Світ. 

ІІ. Небесний простір: 

1) небо; 

2) релігійні поняття. 

ІІІ. Земля: 

1) ліс; 

2) берег; 

3) гори 

4) географічні об’єкти. 

IV. Дорога. 

V. Водний простір. 

VI. Війна. 

VII. Людина: 

1) тіло; 

2) душа. 

VIII. Гра. 
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IX. Абстрактний простір: 

1) прислівники; 

2) схід і захід; 

3) край; 

4) вітчизна/батьківщина. 

X. Географічні назви. 

Нижче буде детально проаналізовано кожен із названих пунктів. 

У передмові до збірки Юрій Іздрик пише: «До збірки “Ліниві і ніжні” 

увійшли вірші, які витримали недовгу перевірку часом і читацькою симпатією. 

Навряд чи це означає, що вона найкращі. Але вже напевно вони – ліниві. І 

безумовно – ніжні» [17, с. 5]. Оскільки збірка є зібранням віршів за роки, а не 

новими літературними творами, можна припустити, що саме ця добірка 

найяскравіше відображає сутність автора, а також його концептуальну 

картину світу. 

У збірці вжита лексема «простір» позначає наш світ – ту реальність, у 

якій ми живемо, з її фізичними законами: «сім кольорів наповнюють простір 

/ і позначають невидиму сутність» [17, с. 24]. Описане явище є дисперсією 

світла: пучок білого сонячного світла, що пройшло, наприклад, крізь призму, 

утворює спектр, тобто виявляється розкладеним на сім спектральних кольорів. 

«вітер закручує простір у вихор» [17, с. 99] – також простір постає 

тропосферою зі своїми фізичними законами (вітром). 

Окрім того, у збірці натрапляємо на опис простору й часу, що відповідає 

твердженню: здебільшого категорія простору є невід’ємною від категорії часу. 

А для позначення взаємодії цих двох понять у літературних творах 

послуговуються поняттям «хронотоп» (див. підрозділ 2.1): «і час 

розгортається в інші простори» [17, с. 179], «я – майстер програшних 

містерій / блідіший від блідої тіні / заручник простору і часу» [17, с. 94], «є 

тільки простір і час – і обидва вони відкриті» [1, с. 276]. Відповідно до своєї 

функції «хронотоп» постає синтезом, що служить розкриттю суспільних 
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ідеалів певної історичної епохи, світогляду окремої людини, її естетичних 

поглядів, сприяє глибшому осягненню внутрішнього світу людей. 

Концепт «світ» постає одним із найуживаніших у збірці «Ліниві і ніжні». 

Починається книжка рядками: «закрити цей світ немов недочитану книжку… 

/ повірити в неї і… – переписати усе» [17, с. 7]. Цей контекст можна 

потрактувати як плин життя, яке завжди можна змінити, якщо хотіти цього. 

Світ розкривається нам як простір, у якому люди шукають щастя, 

створений як певна система, яку можливо змінити (або ж яка потребує змін): 

«ти ще блукаєш мила цим світом / наздоганяючи щастя» [17, с. 20], «я б 

заплакав над світом та тільки – кого тут жаліти?» [17, с. 38], «та світ буде 

важко почати віднова» [17, с. 40], «стане світ таким як колись – / не ефір не 

твердь не вода.. / от розтане світ мов обман / от усе розлетиться вщент» 

[17, с. 42], «світ влаштовано просто логічно і зручно» [17, с. 197].  

Юрій Іздрик часто вдається до іронії, вказуючи недоліки нашого світу, 

про що свідчать застосовані автором епітети:  

- влаштований дивно, химерно, страшно: «світ влаштований дивно 

химерно страшно» [17, с. 21],  

- безконечний, безмежно малий: «безконечний цей світ мій безмежно 

малий» [17, с. 26],  

- безбожно світлий: «весь цей безбожно світлий світ» [17, с. 47],  

- стрьомний: «час робити ноги бо світ цей стрьомний» [17, с. 168], 

- широкий : «і виходжу в світ широкий крізь зелений коридор» 

[17, с. 236], 

- чорний: «вже не сила дивитись на чорний цей світ» [17, с. 264], 

- вартий сміху: «сміху вартий цей світ» [17, с. 280], 

- двомірний: «світ цей двомірний набрид уже» [17, с. 326], 

- безпросвітно темний, глухий, порожній: «світ її безпросвітно 

темний глухий порожній» [17, с. 339]. 
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Бачимо, що здебільшого вжиті епітети негативної оцінки, чорний колір 

(якого вважають символом смерті, безнадійності, невдач), залучення емоцій 

(страху), що може свідчити про певний песимізм у концептуальній картині 

світу автора. Також часто, говорячи про світ, автор звертається до Бога як до 

Творця, висловлюючи йому претензії щодо того, яким є світ. У цьому постає 

десакралізація постаті Бога. 

Юрій Іздрик застосовує багато художніх засобів до концепту «світ», що 

робить його більш цілісним і глибоким. Також контекстуальна інтерпретація 

дозволяє ясніше зрозуміти й дослідити концепт «світ». 

Отже, концепт «світ» посідає чільне місце в концептуальній картині 

світу Юрія Іздрика, а також яскраво контрастує з концептуалізацією «світу» в 

поезії Тараса Мельничука, що детальніше буде розглянуто далі. 

Концепт «небо» автор часто вживає на позначення суто фізичного 

простору, а також на позначення фізичного й духовного простору водночас.  

Саме тому ми виокремили такі тематичні групи на позначення концепту 

«небесний простір»: 1) «небо» (щільні шари атмосфери, сфера небесна, 

сонце), 2) «релігійні поняття» (рай, пекло, шеол). На цю тему були 

опубліковані наші тези до статті «Концепт «небо» в поетичній творчості 

Тараса Мельничука та Юрія Іздрика: порівняльний аналіз (на матеріалах 

збірок «Юнак милується автоматом» та «Ліниві й ніжні»)» [42]. 

Юрій Іздрик метафоризує концепт «небо», майже у всіх випадках 

вживання цієї лексеми відбувається у синтаксично залежних конструкціях, що 

надає цьому концепту більшу гаму відтінків і мінімальних сенсів. 

У збірці бачимо концепт «небо» у поєднанні з такими образами: «а 

можна впіймати і постріл контрольний / як звістку благу із небес» [17, с. 17], 

«замість неба – старий парашутний шовк» [17, с. 27], «усе буде добре під 

небом померклим» [17, с. 40], «це все чудніше від чудес / господніх мартоплясів 

/ це зупиняє прес небес / і маятники часу» [17, с. 47], «чаша небес угорі наче 

навпіл розколота» [17, с. 51], «стежки небесні – земним не міра», «хлібними 

крихтами з неба зорі кришаться» [17, с. 57], , «а ми розійшлись попрощавшись 
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і зникли / бо небу здалося – усе вже збулось» [17, с. 113], «ми збудуємо місто 

для двох – чоловіка і жінки / розгорнувши сюжет і згорнувши в сувій небеса» 

[17, с. 117],  «батьківщина – це просто земля і небо» [17, с. 145], «але моря 

немає й близько / але неба немає й далеко» [17, с. 288]. 

Також для опису неба автор вдається до «обігрування» назви небес: 

«сфера небесна – прозора і випукла» [17, с. 120], «ти замутиш тріп для 

потреби / і за вітром відпустиш розхристаний хрип / в діамантове горло 

неба» [17, с. 65]. 

Юрій Іздрик частіше звертається до неба, маючи на увазі Бога, та 

вкладаючи релігійні сенси. Також автору притаманний опис неба з навмисною 

зневажливістю, що, навпаки десакралізує це поняття, внаслідок чого маємо 

нове авторське бачення й сприйняття описуваного явища: «хоч на небі так 

самоумовність безмовність і пустка» [17, с. 38], «та на небі вже видно 

ворота в рай» [17, с. 82], «і відкрите навстіж небо – неба благість чиста» 

[17, с. 331]. Окремим пунктом варто виокремити згадку релігійного неба – 

раю, який згадують разом із протилежним поняттям – пеклом: «перекрили діру 

поміж пеклом і раєм ми» [17, с. 98], «весна-красна змішала ритми / звела 

докупи пекло й рай» [17, с. 108]. У цих згадках простежуємо гру. Ніби людське 

життя є грою між раєм і пеклом. 

Одноразовою згадкою є такий простір, як шеол: «і виріс на зоні 

улюблений їх гітарист / і просто в шеол заглядають їх вікна щілини і двері» 

[17, с. 244]. В іудаїзмі так називають потойбічний світ, у який потрапляють усі 

померлі, незалежно від їхнього способу життя.  

Автор використовує такі епітети на позначення неба:  

- чисте: «будуть іще три громовиці / в чистому небі / в небі без хмар» 

[17, с. 22];  

- без хмар: «будуть іще три громовиці / в чистому небі / в небі без 

хмар» [17, с. 22];  
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- потьмарене: «і хто його знає – чи добра чи зла /  вас доля несла крізь 

потьмарене небо» [17, с. 37]; 

- померкле: «усе буде добре під небом померклим» [17, с. 40]; 

- рване: «небо рване й прошите на печворк» [17, с. 75]; 

- прошите на печворк: «небо рване й прошите на печворк» [17, с. 75];  

- безхмарне: «крають розряди небо безхмарне» [17, с. 89]; 

- безкрає: «батьківщина – це просто земля і небо / а вона безкрая / і 

воно безкрає» [17, с. 145]; 

- срібне: «дух цинамону спектр ціаніду / срібних небес» [17, с. 164]; 

- синє: «буде місяць май / синє небо» [17, с. 188]; 

- отруєне: «від гніву небес отруєних / ховаючись в божій пазусі» 

[17, с. 173]; 

- розбите: «шепочу в уламках розбитих небес» [17, с. 191]; 

- певернуте: «перевернуте небо / ніби так воно й треба» [17, с. 230]; 

- байдуже: «а добути до завтра по суті – єдина потреба / щоб 

пустити коріння у твердь особистого дна / попри метод і час і 

помилки байдужого неба» [17, с. 252]; 

- порожнє: «чотири сонця і файна файка / порожнє небо і добра 

думка» [17, с. 254]; 

- бездоменне: «тут тебе треба / криє без тебе / навпіл роздерте 

бездоменне небо» [17, с. 274]; 

- відкрите навстіж: «і відкрите навстіж небо – неба благість чиста» 

[17, с. 331].  

У поетичних творах Юрія Іздрика концепт «небо» справді підтверджує 

семантичне значення цієї лексеми. Проте, оскільки в поетичному тексті 

присутня велика кількість художніх тропів, що спричиняє двоїстість сенсів, то 

в деяких випадках точне семантичне значення встановити неможливо. Поет 

часто десакралізує поняття неба, внаслідок чого маємо нове авторське бачення 

й сприйняття описуваного явища. Також індивідуальні авторські епітети, 
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метафори та персоніфікації забезпечують особливий ідіостиль автора та його 

поетичну картину. 

У збірці «Ліниві і ніжні» концепт «земля» вербалізований такими 

групами лексем: 1) «ліс», 2) «берег» (узбережжя), 3) «гори» (перевал, скеля, 

гірська переправа), 4) «географічні об’єкти» (материк, острів, пустеля). 

Урахування майже всіх типів поверхні землі свідчить про детальний опис 

автором звичного нам фізичного світу. 

Автор трактує землю однозначно як простір, як ґрунт, не проявляючи 

особистого ставлення: «і не видно землі бо немає землі» [17, с. 26], «все 

найкраще – в землі / все найгірше – в майбутньому» [1, с. 27], «проникаємо в 

тіло землі як сліпі метастази» [17, с. 93], «пори землі ніби очі прикриті» 

[17, с. 120]. Також у збірці земля наділена архетипністю, що детальніше буде 

проаналізовано згодом. 

Важливим елементом концептуалізації концепту «простір» постає «ліс», 

який відповідає прямому значенню слова – «велика площа землі, заросла 

деревами і кущами» [5, с. 622]: «ми ввійшли в міжсезоння як діти у ліс» 

[17, с. 182], «мальованим лісом увійдеш до лісу / де м’ята прим’ята і млосна 

меліса» [17, с. 226]. 

Також поняття «ліс» використане в значенні простору самої людини, її 

душі, у який можна також заходити, матеріалізувати: «ти належиш мені хоч 

би з ким ти не спала / тільки я знаю стежку крізь темний твій ліс» [17, с. 10], 

«вряд чи виросте з мене ліс / вряд чи виросте з мене кущ» [17, с. 42], «пахле 

поле надвечір тобою… тобою просякнутий ліс…» [17, с. 83], «задля тебе в 

темний ліс цей вступаю / задля мене темний ліс цей відвертий» [17, с. 299]. 

В аналізованій збірці концепт «берег» постає в широкому спектрі 

значень: 

- у контексті часопростору як абстрактна межа між місяцями року: «а 

липня лагідну гавань / ми перебрели вздовж берега»  [17, с. 34]; 
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- у прямому значенні як край землі, що межує із водоймою: «берегом 

лівим і берегом правим / руслом ріки» [17, с. 13], у такому ж значенні 

вжито однокореневу лексему й синонім «узбережжя»: «прозоре море 

й узбережжя» [17, с. 152]. Варто зазначити, що часто вживання цієї 

лексеми супроводжується прикметниками «правий»/«лівий» або ж у 

складі слова із частиною «ліво»/«право», що за змістом відповідають 

згаданим прикметникам. Це слугує конкретизації найменування 

простору; 

- як метафора на позначення коханої людини, її присутності, бажаної й 

очікуваної, пристанища для душі й тіла, у якому має бути насолода: 

«в незнайомих краях відшукаю твій берег я / увійду в потік – потону 

у медах» [17, с. 174]; 

- як життєве переконання, коли людина належить до тієї чи тієї 

ідеологічної групи (у цьому випадку вжиті однокореневі слова): «є 

лівобережні є правобережні / а ти безберегий і необережний» 

[17, с. 226]. 

Третьою тематичною групою концептів є лексеми на позначення 

гірської місцевості. До неї входять як і згадки про гори, так і про елементи 

такого типу рельєфу: «перестрибнувши провалля широке / знайду потойбіч 

тишу і спокій / море глибоке.. гори високі..» [17, с. 119], «повінь нас винесла за 

перевал / за перевалом – інші дороги» [17, с. 63], «мовчання ягнят на гірській 

переправі» [17, с. 8], «де на скелі завжди зеленіє трава / тут немає доріг і 

стежки не доходять / не здолавши крутий кам’яний перевал» [17, с. 9]. 

У збірці також натрапляємо на схрещення часових і просторових ознак: 

«і задавнено все і віддалено / мов ландшафт за незримими горами» [17, с. 128], 

тобто часова площина порівняна (та ототожнена) з просторовою, що також 

вертає нас до поняття хронотопу та його актуальності в контексті аналізу 

концепту «простір». 
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Тематична група географічних об’єктів репрезентована частинами 

земної поверхні, що нечасто вживані, проте також вказують на просторовість 

суходолу: «така мені дана вітчизна / такий приблизно материк» [17, с. 94], 

«я жив би з тобою на дикому острові» [17, с. 330]. В одній поезії натрапляємо 

на опис усвідомлення героя власного світу: «ми вчимося сплітати ріки 

пустелі гори» [17, с. 96]. Лексема «сплітати» яскраво репрезентує процес 

пізнання світу – ми не лише відокремлюємо поняття від цілого для 

детальнішого пізнання, а й сплітаємо окремі одиниці в єдину систему (у 

цьому випадку систему природи). Подібний прийом автор використовує і в 

інших віршах, перераховуючи складові світу, описуючи кожну з них за 

допомогою епітетів: «і виходжу в світ широкий крізь зелений коридор / в чорне 

море в біле поле в сині гори  в крайні землі» [17, с. 236], «коли ти чекаєш – я 

всюди й ніде / у стінах  у листі у вітрі у віскі / в повітрі в воді у землі і те де» 

[17, с. 124.] 

Отже, концепт «земля» посідає чільне місце в концептуалізації 

«простору» Юрія Іздрика, що підтверджує проведений аналіз. Не всі лексеми 

на позначення цього концепту вжиті в прямому значення, що породжує нові 

смисли й розширює картину світу. Також на окрему увагу заслуговують 

комбінації лексем, завдяки яким можна чіткіше дослідити бачення автора, 

виявити особливості його поетичного мовлення. 

Подібно до вербалізації концепту «дороги» в збірці Тараса Мельничука 

«Юнак милується автоматом» у збірці Юрія Іздрика це поняття 

співвідноситься з хронотопом. Також у кожному вірші, де постає часопростір 

дороги (і співвіднесених із нею понять), виринає і сюжетна лінія: «наче в річку 

вступали ми в кожну дорогу» [17, с. 32], «вітер не знає сумління й докору / і 

замітає кожну дорогу – стежку в минуле / стежку в майбутнє / стежку із 

дому / і стежку додому» [17, с. 55], «в’яжуть навзаєм / сорок доріг / сорок 

мостів / сорок річок» [17, с. 106], «день перекреслено духом простих 

траєкторій..» [17, с. 51], «вже проростає тихий сон… / про танці екзотичних 

риб / на стиках залізничних колій» [17, с. 84]. 
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Отже, концепт «дороги» постає невід’ємною складовою в дослідженні 

«простору» в поетичному мовленні, оскільки він репрезентує поняття 

часопростору. У збірці Юрія Іздрика «дорога» вербалізована також іншими 

лексемами на позначення шляху. 

Як вже було зазначено раніше, автор концептуалізує світ (фізичний) 

відповідно до нашого звичного уявлення про нього, саме тому окремою 

складовою постає концепт «водний простір», для вербалізації якого поет 

вживає лексеми «вода», «океан», «море», «ріка/річка», «хвилі»: «бо ніщо – мій 

орієнтир / за межею тверді й води» [17, с. 42], «із повітря й води нам 

даровано два океани» [17, с. 93], «і між нами кордон умовний / ніби тиха 

поверхня води / я кидаю у воду слово / і вода поглинає сліди» [17, с. 137], «у 

день новий виходжу наче в море» [17, с. 140], «нас віднесе до ітаки рікою / 

русло ріки – правильний курс» [17, с. 72], «літо вступає ув осінь боязко / наче 

заходить в холодну річку» [17, с. 208], «змайструю тобі намисто / а ти його 

кинеш у хвилі / а хвилі його понесуть» [17, с. 54]. 

Лексема «море» вжита також у переносних значеннях: 

- метафора на позначення великої кількості печалі: «все найдорожче 

скидаєш за безцінь / в море печалі / в прірву без дна» [17, с. 163],  

- подібна до попередньої метафора, де «море» також постає 

нумералізованим іменником: «у море анексій і чорних чужих 

акваторій / а море – як море» [17, с. 142]. 

Закономірним в аналізованій збірці є взаємодія неба й моря на ґрунті 

їхніх просторових ознак (небо як символ верху, море як символ низу). Вони 

зображені в протиставленні: «у пробоїнах стін – небеса / у пробоїнах дна – 

літні води» [17, с. 149], «але моря немає й близько / але неба немає й далеко» 

[17, с. 298]. Також натрапляємо на приклад, де ці антонімічні поняття слугують 

опису спільної картини: «а з неба падали згустки шовковиці / а в море пірнали 

прозорі звірі… / та плодоносило небо довірою / і розливалося море спокоєм» 

[17, с. 277]. 
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В одній із поезій простежуємо архетипність понять землі та води: 

«мама-земля розкриває черево / мама-вода розгортає обійми / хлопців війна 

забирає чергами… / мама-земля закриває скриню / мама-вода заливає очі» 

[17, с. 338]. Образи землі й води в точності відповідають властивостям 

архетипу матері, які описав К. Юнг. Земля й вода дають життя, притулок, 

турботу, а потім забирають усередину себе тіла. Життя й смерть постають як 

цикл буття й це страшна неминучість, вирок долі. У цьому простежуємо 

сильний вплив дії колективного несвідомого на концептуальну картину 

окремого письменника. 

Отже, концепт «водний простір» у збірці «Ліниві і ніжні» постає 

особливо цікавим для когнітивного дослідження, оскільки його вербалізація 

виходить за межі лінгвістичного дослідження й зачіпає психоаналіз. Також 

деякі лексеми в переносному значенні, що розширює горизонти 

досліджуваного концепту. 

У збірці концепт «війна» описаний у два способи. До першого належать 

приклади, де значення лексеми «війна» вжите в переносному значенні – стан 

ворожнечі, боротьба, і йдеться загалом про це поняття, а не про конкретну 

ситуацію: «тут неможлива жодна війна / слабкий тут безсилий і сильний» 

[17, с. 199], «зализуєш рани та пізно чи рано / закінчиться кожна війна» 

[17, с. 226], «і коли вже довкола пахне війною / і вже розгортаються перші 

битви» [17, с. 281]. 

До другого способу належать приклади, де війна – це метафора на 

позначення зміни пори року: «тепер от – війна престолів / різкий 

атмосферний фронт» – «а літо взяло і звалило / а серпень припух і здох… / і 

осінь бронхітна і квола / дощами бере на понт» [17, с. 34], «міжсезоння війни 

переважно безкровне» – «це не лінія фронту – це гра резервіста» [17, с. 110], 

«ця війна холодна / плодоовочева / осінню розв’язана» [17, с. 306]. Йдеться про 

період року, коли закінчується літо й починається осінь, про що яскраво 

свідчать згадки цих пір року та притаманні їм описані явища («різкий 

атмосферний тиск», «бронхіт», «дощі», «холод», «плоди»).  
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Отже, у поетичному мовленні Юрія Іздрика концепт «війна», окрім 

свого переносного значення, набуває також метафоричного значення 

міжсезоння, що робить вербалізацію цього концепту особливою. 

У поетичному мовленні Юрія Іздрика також виокремлюємо концепт 

«людина» як складову простору. У збірці цей концепт вербалізований 

тематичними групами лексем: 1) «тіло» (мозок, волосся, шкіра) та 2) «душа». 

Тіло – об’єкт у просторі, який здатний фізично контактувати з іншими 

об’єктами, відчувати тепло сонячних променів, подих вітру: «теплий вітер 

торкається тіла мов чиста сорочка» [17, с. 321], «сонце латунне пестить 

повітря / гладить по шкірі» [17, с. 22]. Двічі спостерігаємо вживання образів 

«тіло» й «волосся» разом, що може свідчити про бачення краси автором: 

«снайпер сховався в твоєму волоссі / в заглибинах тіла твого окопався» 

[17, с. 100], «ніжність живе у твоєму волоссі / повівом вітру подихом свіжим 

/ днесь проростаючи з тіла поволі» [17, с. 88]. 

Незважаючи на те, що мозок ми зарахували до тематичної групи тіла, все 

ж це поняття вважаємо периферійним, оскільки в контекстах Юрія Іздрика 

йдеться про розум, а розум – складова душі. У збірці вміщено поезію, що має 

назву «inmyhead» («у моїй голові»). Цікавою є вказівка на те, що мозок має 

просторові ознаки: «я сховав тебе в мозку наче запас на зиму» [17, с. 16], «я 

люблю її мозок як потаємну кімнату / де зашторено вікна й зламано ключ у 

замку» [17, с. 50], «ягоди наші ростуть у гіпофізі» [17, с. 78]. 

В одній поезії тіло та душа змальовані головними персонажами. На їхній 

взаємодії побудований сюжет, розповідь ведеться від першої особи: «душа 

засинає окремо від тіла / і тіло прозорішає наче крига / у книзі буття їх 

запишуть окремо / а прийде відлига – внесе плутанину / і виростуть з мене дві 

різні теми – окремо душа і окремо людина / і знову закрутять весняні танці… 

/ а поки ще сплять мов під снігом листя / душа – біля стінки / а тіло – скраю /  

я ще не існую / я не народився / мене ще не є.. / мене ще немає..» [17, с. 183]. 

Без душі тіло не є людиною, тобто воно не має здатності жити. Це відповідає 
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християнській тезі про те, що людина має в собі декілька складових (тіло, 

душа, дух). 

Отже, подібно до концептуалізації поетичного мовлення Тараса 

Мельничука концепт «людина» в Юрія Іздрика постає не лише концентрацією 

свого світобачення на конкретному об’єкті, а й розширенням концепту 

«простір», оскільки в такий спосіб автор вербалізує не лише зовнішній 

простір, а й внутрішній. 

У збірці «Ліниві і ніжні» концепт «гра» також змальована як простір, у 

якому відбуваються певні події: «не ж не гра не війна і не ініціація» [17, с. 145], 

«що за кайф бігати вздовж межі / з гри не вирвавшись назавжди?» [17, с. 42], 

«виходять із гри любов і довіра / входять у гру фігури замовчування» [17, с. 57]. 

Під грою у цьому контексті розуміємо життя, яке часто схоже на біг вздовж 

мені, і в якому любов і довіра протиставлені замовчуванню. 

До цього концепту зараховуємо також поняття «сцена», «авансцена», 

оскільки саме там відбувається гра акторів у театрі, відповідно, сцена – це 

влучний простір для гри: «на сцені актори полярний відтворюють жах» 

[17, с. 270], «літо не має жодної міри / серпень виходить на авансцену» 

[17, с. 39]. 

Отже, окремою складовою концепту «простір» постає гра, що відрізняє 

поетичне мовлення Юрія Іздрика. Наявність цього концепту цілком 

закономірна в контексті посмодернізму, як зазначає В. Єшкілєв, оскільки 

«тотальна гра» (за Й. Гейзінґою) є одним з ірраціональних дискурсів в межах  

екзистенційно сприйнятої наявності [12]. 

Концепт «абстрактного простору» вербалізований прислівниками та 

іменниками, що класифіковано у такий спосіб: 1) прислівники (близько, 

здалека, довкола, де, уліво, направо, углиб, скраю, вгору, унизу, поруч, поблизу, 

туди, сюди, тут, довкіл, всюди, ніде); 2) схід і захід; 3) край; 

4) вітчизна/батьківщина. 

Прислівники вжиті відповідно до своєї стилістичної функції і часто 

парами, що додає конкретизації, або ж у протиставленні один з одним 
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(близько/здалека, тут/довкола, уліво/направо): «дражниться смерть як 

нахабне дівчисько – … / то підступає надто вже близько… / то відступає 

здалека кличе… / я тут стою рівно і тихо… / скільки ж довкола фріків і 

психів!» [17, с. 19], «а ти звернеш уліво повернеш направо» [17, с. 21], «тільки 

щастя впольоване – здобич убита / не злетить воно вгору» [17, с. 32], «ти не 

бійся / я поруч з тобою» [17, с. 77], «цього літа так важко дається чекати 

грозу / хоч відлуння і зблиски її десь кружляють поблизу / за небесні помилки 

ми платимо тут унизу» [17, с. 252] та ін. 

Антитеза схід/захід також присутня в поетичному мовленні Юрія 

Іздрика: «на сході – содом і на заході – ступор» [17, с. 8], проте більше автор 

пише про схід, маючи на увазі східну територію Євразії, проте не називаючи 

конкретних місць. Саме тому таку вказівку на простір було зараховано до 

абстрактних: «теплий вітер зі сходу от тільки – де є той схід?» [17, с. 321], 

«світло зі сходу / зникло у водах / громовідводом / вистрелив схід» [17, с. 328]. 

Лексема «край» постає в значенні межі, кінця певного простору 

(фізичного чи психологічного), якого може досягти людина: «як по суші 

дійшли ми до краю / а за краєм – пітьма і не видно нічого / і нічого можливо 

немає» [17, с. 181], «гроза і не відпускає / і не підпускає близько / гримить собі 

десь за краєм / і звідти з-за краю зблискує» [17, с. 294]. 

Поняття вітчизни й батьківщини є також соціальними й психологічними, 

тому зараховані до групи абстрактного простору. Вони можуть позначати як 

цілу країну, так й окремий регіон. Ці поняття здатні набувати нових відтінків 

значень у залежності від контексту, наприклад:  

- «ця країна ніколи не буде визнана / але землі свої ні за що не віддасть 

вона / і нікому чужому ніколи не стане вітчизною» [17, с. 96] – 

контекст вірша стає зрозумілим лише якщо читати його повністю, з 

перших рядків: «ми з тобою – країна ніколи й ніким не визнана» 

[17, с. 96], тобто тут спостерігаємо метафору двох закоханих, які 
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позначили свій простір, що підпадає лише під їхню власність і ні для 

кого іншого це місце не стане рідним; 

- «я люблю перукарську сізіфову працю / що рівняє фризури й кордони 

вітчизни / підстригає ліани кущі й дерева / видаляє усе що уже 

відмертвіло… / батьківщина – це просто земля і небо / а вона 

безкрая / і воно безкрає» [17, с. 145] – у цьому контексті йдеться про 

те, що межі вітчизни можуть змінюватися з різних причин, проте 

земля лишається землею незважаючи на проведені по ній кордони. У 

цьому простежуємо філософію життя ліричного героя. 

Отже, концепт «абстрактний» простір вербалізований прислівниками на 

позначення місця, а також трьома групами іменників. У дібраних прикладах з 

поезії простежуємо авторську концептуальну картину світу, що свідчить про 

особливості його когнітивної діяльності. 

Як окрему тематичну групу також було виокремлено географічні назви, 

оскільки вони вказують на певний простір. Без них аналіз концепту «простір» 

у поетичному мовленні Юрія Іздрика був би неповним.  

Особистий стиль письма Юрія Іздрика полягає в ліквідації великих 

літер, ігнорування майже всіх розділових знаків. У цьому контексті видається 

нормативним і закономірним написання географічних назв з малої літери. 

Цікавим є той факт, що більшість згаданих назв не належать території 

України: єрихон, єрусалим, арарат, прага, лондон, варшава, париж, барселона, 

сараєво, ісландія, ітака, києвемій. На нашу думку, це наслідок процесів 

глобалізації, що охоплюють світ сьогодні. Людям все більше стає притаманна 

мобільність й інтернаціональність. Наслідком цього також є вживання 

багатьох запозичених слів (шопінг, паті, інстаграм, фотошоп тощо): 

«вибираю на сайті погоди опцію «інше місто» / в заленості від сезону – 

лондон варшава париж… / я знаю що в тебе запара – шопінг тусовки паті / і 

в інстаграмі видно тебе між сестер і братків… / я ріжу у фотошопі їх всіх 

на дрібні шматки» [1, с. 283], «де ти літаєш?.. / прага чи лондон?» [17, с. 274], 
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«і наш перфоратор розтрощить берлінський парк» [17, с. 244, поезія 

«РЕМОНТ БАРСЕЛОНИ»]. 

Натомість назви території, що належить Ізраїлю, служать апеляцією до 

біблійних сюжетів, інтертекстом: «це завжди як опік і завше як знак / 

щасливого шансу нового потопу / а отже – ковчега й нової землі / десь над 

араратом чи єрусалимом» [17, с. 111], «єремія відплакав своє і – висох / 

єрихон відсурмив своє і – вмовк» [17, с. 27]. 

З іншою метою згадане місто Сараєво – столиця теперішньої Боснії і 

Герцеґовини. 28.06.1914 р. в Сараєво пролунав постріл, який спричинив 

Першу світову війну. Вірш «SARAJEVO» є даниною пам’яті тому 

невідворотному моменту історії, який змінив перебіг подій усієї Європи і 

забрав мільйони життів. Це болюча рана, що кровоточить: «сто років горить 

за сараєм сараєво / сто доль за стодолою ріжуться в смерть / перекрили діру 

поміж пеклом і раєм ми / наша чаша терпіння наповнена вщерть… /але 

неподалік догорає сараєво / а над ним – наше небо і ветхий місток» [17, с. 98].  

Єдиною згадкою про Україну є вірш «КИЄВЕМІЙ», що розкриває 

ставлення ліричного героя до міста: «лабіринт твоїх вулиць – це просто 

гримаса ландшафту / тут не око землі а провалів пожадливий рот… / тут 

столиця безликих / едем замаскованих тем… / як ти вижила тут? скільки 

можеш іще виживати?» [17, с. 116]. Не прихованим тут постає відчуття 

презирства, а риторичні питання лиш підсилюють цей ефект. Ліричний герой 

пропонує кращу альтернативу теперішній дійсності: «ми збудуємо місто для 

двох – чоловіка й жінки / розгорнувши сюжет і згорнувши в сувій небеса» 

[17, с. 117].  

Отже, у поетичному мовленні Юрія Іздрика переважають іноземні 

географічні назви, проте до емоційно-оцінного аналізу автор вдається лише в 

одній поезії. Поет уводить у своє поетичне мовлення назви різних міст з різних 

причин, а той факт, що його географія не обмежується однією країною, 

свідчить про широку концептуальну картину «простору». 
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Підбиваючи підсумки, варто зауважити, що для детальнішого аналізу 

поданого концепту було виокремлено класифікацію його концептуалізації, 

спираючись на контекст та семантичне значення лексем. У такий спосіб було 

отримано дев’ять груп концептів та одну тематичну групу. До найуживаніших 

серед усіх проаналізованих зараховуємо «небо» (44%), «світ» (26%), «вода» 

(14%), «земля» (8%), «море» (8%). 

Поетичне мовлення Юрія Іздрика в контексті когнітивної лінгвістики 

викликає особливий інтерес, оскільки воно мало досліджене, а його 

концептосфери є складовою вербалізації національний концептосфер 

українського народу, що формуються сьогодні. 

 

2.4. Порівняння концептуальних систем «простору» Тараса 

Мельничука та Юрія Іздрика 

Порівняння поетичної творчості Тараса Мельничука, українського 

поета-дисидента, представника інтуїтивізму, з поетичною творчістю Юрія 

Іздрика, одного з найвизначніших українських митців постмодернізму та 

сучасності та творців станіславського феномену, у контексті когнітивної 

лінгвістики викликає особливий науковий інтерес, особливо зважаючи на той 

факт, що обидва вони належать до території сучасної Івано-Франківщини.  

У поетичному мовленні Тараса Мельничука на матеріалі збірки «Юнак 

милується автоматом» до найуживаніших лексем на позначення концепту 

«простір» серед усіх проаналізованих зараховуємо «світ» (27%), «небо» (20%), 

«земля» (19%), «хата» (17%),  «сонце» (17%). У поетичному мовленні Юрія 

Іздрика на матеріалі збірки «Ліниві і ніжні» – «небо» (44%), «світ» (26%), 

«вода» (14%), «земля» (8%), «море» (8%). Наочно це демонструють таблиця 1 

і діаграми 1 (Додаток А) і діаграми 2 (Додаток Б).  

Порівняльний аналіз передбачає пошук спільного й відмінного в 

досліджуваних явищах. Відповідно, спільними репрезентантами концепту 

«простір» у двох авторів є лексеми «світ», «небо» й «земля». Ці концепти 
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постають універсальними просторовими об’єктами у двох концептуальних 

картинах. Відмінним є те, що Тарас Мельничук значну увагу приділяє опису 

селянської хати, побуту, тобто звужує поняття простору до свого 

безпосереднього оточення, а також сонцю, яке наповнює світлом і теплом 

простір, є частиною української мітології та божеством для жителів Карпат. 

Натомість Юрій Іздрик зосереджує увагу на концепті «водного простору», про 

що свідчить уживання лексем «вода», «море».  

Як вже було зазначено, вживання слова (його валентні й функційні 

характеристики) розкривають значення концепту, а сам концепт пов’язаний з 

асоціативним простором лексеми і в ньому проявляється, саме тому на основі 

значень лексем і контекстів, у яких їх було вжито, було створено класифікації 

концепту «простір» (окрему для двох досліджуваних збірок). Таблиця 2 

наочно демонструє спільне й відмінне у цих класифікаціях. 

Здебільшого класифікації подібні, проте це не гарантує подібність у 

їхньому наповненні. Основною відмінністю є наявність концепту «село» в 

Тараса Мельничука і концепту «гра» в Юрія Іздрика. 

 

№ Найуживаніші лексеми на 

позначення концепту «простір» у 

поетичному мовленні Тараса 

Мельничука (на матеріалі збірки 

«Юнак милується автоматом») 

Найуживаніші лексеми на 

позначення концепту «простір» у 

поетичному мовленні Юрія Іздрика 

(на матеріалі збірки «Ліниві і ніжні») 

1 світ (27%) небо (44%) 

2 небо (20%) світ (26%) 

3 земля (19%) вода (14%) 

4 хата (17%) земля (8%)  

5 сонце (17%) море (8%) 

Таблиця 1. Найуживаніші лексеми на позначення концепту «простір» у поетичному 

мовленні Тараса Мельничука та Юрія Іздрика (на матеріалі збірок «Юнак милується 

автоматом» і «Ліниві і ніжні»). 
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№ Вербалізація концепту «простір» 

у поетичному мовленні Тараса 

Мельничука (на  матеріалі збірки 

«Юнак милується автоматом») 

Вербалізація концепту «простір» у 

поетичному мовленні Юрія Іздрика 

(на матеріалі збірки «Ліниві і ніжні») 

1 Концепт «світ» Концепт «світ» 

2 Концепт «небесний простір» Концепт «небесний простір» 

3 Концепт «земля» Концепт «земля» 

4 Концепт «дорога» Концепт «дорога» 

5 Концепт «водний простір» Концепт «водний простір» 

6 Концепт «село» Концепт «війна» 

7 Концепт «війна» Концепт «людина» 

8 Концепт «людина» Концепт «гра» 

9 Концепт «абстрактний простір» Концепт «абстрактний простір» 

10 Географічні назви Географічні назви 

Таблиця 2. Спільне й відмінне в класифікаціях вербалізації концепту «простір» в 

Тараса Мельничука та Юрія Іздрика (на матеріалі збірок «Юнак милується автоматом» і 

«Ліниві і ніжні»). 

 

Як вже було зазначено вище, це пояснюємо тим, що Тарас Мельничук 

описував своє безпосереднє оточення, яке внаслідок його когнітивних 

процесів постало як розуміння ним простору. Село постає стовпом, джерелом 

життя, де формувалися найважливіші цінності, що завжди буде лишатися 

домом. Окремою тематичною групою у вербалізації цього концепту постає 

«хата» та її елементи, вжиті слова зі зменшено-пестливими суфіксами, вони 

змальовані також як символ прощання із домом, тугою за рідною землею. Про 

це також зазначає Б.-О. Горобчук в рецензії до антології І. Андрусяка: «Лише 

Т. Мельничук вирізняється з-поміж “витісненого покоління” і особливим 

трагізмом долі, і поетичними мотивами, з його долею тісно пов’язаними (туга 

за Україною, метафоризація переживання власного ув’язнення)» [9, с. 56]. 

Саме тому кожна згадка про рідне село чи рідну хату свідчить не лише про 

концепт «село», а й про неволю та їх взаємозв’язок у змалюванні його картини 

світу. 
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Концепт «гра» в поетичному мовленні Юрія Іздрика постає 

метафоричним простором, оскільки вжитий на позначення життя, природні 

процеси, взаємини між людьми. Також у цьому контексті автор вживає 

термінологію театру «сцена», «авансцена». Виокремлення цього концепту 

свідчить про схильність Юрія Іздрика до метафоризації дійсності, часто навіть 

іронізації, узагальнення, відсутність автобіографізму, віддалення від тексту. У 

цьому прочитуємо постструктуралістську ідею Ролана Барта про смерть 

автора, що полягає у відкидання участі особистості автора в процесі читання 

й критики твору. Кожний твір створюється знову й знову під час нових його 

прочитань, оскільки джерело сенсу не закладене автором, воно полягає в самій 

мові та враженнях читача. У такий спосіб реципієнт стає співавтором. Роздуми 

про смерть властиві постмодернізмові, більше того, це явище постає 

методологічним інструментом гуманітарних досліджень, про що свідчать 

праці Ж. Дерріди, Ж. Дельоза, Ю. Крістевої, Р. Барта, М. Фуко, Е. Рудинеско, 

Р. Якобсона та ін. Незважаючи на те, що Юрій Іздрик почав писати поезію в 

десятих роках XXI ст., за словами самого автора, «він вже не зміг пристосувати 

до цього своє identity – мені не вдалося змінити самоусвідомлення і почати 

думати про себе як про поета» [17, с. 4]. Отож Іздрик перш за все прозаїк, 

належить до когорти українських постмодерністів.  

Також відмінним є те, що в збірці «Юнак милується автоматом» відсутня 

лексема «простір», тобто безпосередній вияв досліджуваного концепту, тоді 

як у збірці «Ліниві і ніжні» фігурує поняття простору, а також простору й часу. 

У такий спосіб синтез цих двох понять служить розкриттю суспільних ідеалів 

сучасності, світогляду автора, його естетичних поглядів, сприяє глибшому 

осягненню концептуальної картини світу. 

Концепт «світ» у двох збірках вербалізований по-різному. Тарас 

Мельничук змальовує світ циклічним і дуальним, використовує багатство 

художніх засобів, що робить концепт більш цілісним і глибоким. Натомість 

Юрій Іздрик вдається до іронії та гротеску, що притаманно постмодернізмові. 

Концепт «світ» постає повним хаосу, потреби змін, процесу пошуку щастя. 



66 
 

Здебільшого на позначення цього концепту вжиті епітети негативної оцінки, 

чорний колір, залучення негативних емоцій (страху). 

У збірці «Юнак милується автоматом» концепт «небесного простору» 

вербалізований групами лексем «космос» і «небо». Космічний простір 

наявний у концептуальній картині Тараса Мельничука, проте він свідомо 

малює межу між ним і земним простором, стверджуючи, що його рідний 

простір йому дорогий. Тематична група лексем на позначення неба вжита в 

контексті повітряного простору, «верху», проте в деяких випадках семантика 

«неба» ніби межує між фізичним та духовним виміром. Це наштовхує на 

думку, що на філософському рівні небо пов’язане із чимось вищим, світлим, 

нетутешнім. 

У поетичних збірці Юрія Іздрика концепт «небесного простору» 

поділено на дві тематичні групи лексем – «небо» та «релігійні поняття». 

Концепт «небо» підтверджує семантичне значення цієї лексеми. Проте, 

оскільки в поетичному тексті присутня велика кількість художніх тропів, що 

спричиняє двоїстість сенсів, то в деяких випадках точне семантичне значення 

встановити неможливо. Поет часто десакралізує поняття неба, внаслідок чого 

маємо нове авторське бачення й сприйняття описуваного явища.  

У збірці «Юнак милується автоматом» концепт «земля» вербалізований 

групами лексем «сад», «гори», «ліс», «поле». Цей концепт особливо відбиває 

персональний досвід автора, оскільки значна частина збірки присвячена 

місцевості Івано-Франківщини (опис лісової та гірської місцевості), а також 

неодноразово згаданий процес обробляння землі, що свідчить про тяжку 

селянську працю.  

Натомість концепт «землі» в «Лінивих і ніжних» вербалізований більш 

універсально, без вказівок на автобіографізм. Його репрезентують тематичні 

групи лексем У збірці «Ліниві і ніжні» концепт «земля» вербалізований 

такими групами лексем «ліс», «берег», «гори», «географічні об’єкти». Це 

підтверджує тезу про те, що вірші Юрія Іздрика є прикладом ідеї про смерть 

автора й відсутність його в процесі прочитання й розуміння тексту. 
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У поетичному мовленні двох авторів земля змальована як архетип 

матері. Вона дає життя, притулок, турботу, а потім забирають усередину себе 

тіла. Життя й смерть постають як цикл буття і це страшна неминучість, вирок 

долі. 

У двох збірках концепт «дорога» співвідноситься з поняттям 

«хронотоп». У кожному вірші, де постає часопростір дороги, виринає і 

сюжетна лінія. Відмінним є те, що в Тараса Мельничука дорога має більш 

динамічний характер, про що свідчить насичення лексемами «їхати», 

«ходити» в межах одного контексту, тоді як в Юрія Іздрика дорога більш 

статична, тобто здебільшого вербалізована іменниками. 

Невід’ємною частиною простору загалом є концепт «водний простір», 

який вербалізований у збірці «Юнак милується автоматом» лексемами «вода», 

«море», «ріка», «струмочок», «криниця». Його вияв відображає ментально-

психологічну специфіку та ціннісні орієнтири українського народу. Натомість 

у збірці «Ліниві і ніжні» фігурують лексеми «вода», «океан», «море», 

«ріка/річка», «хвилі». Юрій Іздрик протиставляє поняття неба й води, а також 

надає концепту «вода» архетипності, незважаючи на те, що постмодернізм 

ставить під сумнів непорушність архетипів.  

Війна в концептуальній картині світу Тараса Мельничука постає як 

окремий простір. Її репрезентують групи лексем «зброя», «в’язниця» та 

«могила, труна». Зрештою, назва збірки також є вербалізацією цього концепту. 

Війна постає не лише фізичним, а й психологічним явищем, свідчить про 

боротьбу, веде за собою смерть. Особливістю цієї збірки в цьому ключі є 

вербалізація назв і частин зброї.  

У концептуальній картині світу Юрія Іздрика війна описана у два 

способи: як ворожнеча, боротьба і як метафора на позначення зміни пори року 

(межа між літом й осінню). Змалювання простору війни на художньо-

образному рівні відрізняє вербалізацію цього концепту. 

Концепт «людина» у двох збірках відповідає християнському вченню 

про складові людини. Тарас Мельничук метафорично обігрує лексеми «очі» й 
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«серце», тоді як Юрій Іздрик надає лексемі «мозок» просторового значення. 

Також обидва автори вербалізують поняття душі, що слугує розширенню 

концепту «простір» (він постає не лише як зовнішній а і як внутрішній). 

В обидвох збірках було виокремлено концепт «абстрактного простору», 

який вербалізований здебільшого прислівниками місця. У такому випадку 

вони зберігають свою семантичну й стилістичну функції. Відмінним є те, що 

в збірці «Юнак милується автоматом» також до цього концепту на ґрунті його 

значення було зараховано словосполучення «стільки-то квадратних метрів 

весни», а в збірці «Ліниві і ніжні» присутні також тематичні групи 

«схід/захід», «край», «вітчизна/батьківщина», які, хоч і маючи морфологічний 

вияв іменників, вказують на абстрактність описуваного простору. 

Також в обидвох збірках було виокремлено й проаналізовано тематичну 

групу географічних назв. Вказівка на конкретні реальні об’єкти лише 

підтвердила специфіки збірок. Тарас Мельничук здебільшого пише про 

адміністративно-територіальні одиниці України, що свідчить про особистий 

досвід як основу концептуальної картини світу цього автора. Натомість Юрій 

Іздрик не вкладає в текст автобіографізм, здебільшого оперує іноземними 

назвами адміністративно-територіальних одиниць, що зумовлено різними 

причинами (впливом розвитку інтернаціональності, апеляція до біблійних 

текстів, присвята історичним подіям). 

Отже, поетичне мовлення двох поетів Станіславщини має спільні й 

відмінні риси. Незважаючи на те, що виокремлені класифікації містять 

практично ідентичні складові, їхнє наповнення подекуди має абсолютно 

протилежний характер. 

На прикладі двох досліджених збірок було виявлено, що з плином часу 

вербалізації концептів змінюються не лише на лексичному рівні, а й під 

впливом літературних, філософських, культурологічних течій, що стають 

панівними в культурі. Відповідно, дослідження доречно проводити в контексті 

літературної епохи (або ж покоління), у якому творив автор.  
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Основною причиною відмінностей вербалізації концепту «простір» 

уважаємо те, що Тарас Мельничук описував власні рефлексії, переживання, 

саме тому в поезіях прочитується (експліцитно або ж імпліцитно) 

автобіографічність. Натомість тексти Юрія Іздрика постають яскравим 

прикладом постмодерного твору, наповненого гротеску й іронії, текстом, який 

не потребує автора для аналізу, а є цілком самостійним явищем. 

Отже, в цьому розділі було досліджено вербалізацію концепту «простір» 

у поетичному мовленні двох авторів – Тараса Мельничука (на матеріалі збірки 

«Юнак милується автоматом») і Юрія Іздрика (на матеріалі збірки «Ліниві і 

ніжні») на основі створених нами класифікацій, а також проведено 

порівняльний аналіз двох концептуальний картин, зазначено спільні й відмінні 

риси у вербалізації концепту «простір» представниками різних літературних 

поколінь.  
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ВИСНОВКИ 

 

Мова є для людини засобом сприйняття навколишнього світу й 

запорукою її буття і становлення думки про цей світ. Згідно з цим свідомість 

побудована з певних «лінгвістичних цеглинок», які і є концептами. Саме це й 

вивчає лінгвоконцептологія. 

Концепт – це основна одиниця концептології та лінгвокультурології, 

головне семантичне поняття когнітивної лінгвістики, зокрема її галузі – 

лінгвоконцептології.  

На сьогодні дослідження поняття концепту є актуальним у лінгвістиці, 

проте/саме тому існує багато визначень цього терміну (у тому числі 

дослідники виокремлюють вузьке і широке його значення) й підходів до 

вивчення й розуміння цього явища (наприклад, лінгвокультурний та 

лінгвокогнітивний тощо). На нашу думку, найповнішим визначенням, що 

передає зміст цього терміну є визначення Н. Швець: «Концепт – це метальне 

утворення, яке є базовою одиницею ментального коду людини, становить 

результат пізнавальної діяльності, несе всебічну інформацію про предмет чи 

явище, що воно відображає, а також про становлення свідомості до цього 

предмета чи явища». 

У мовній картині світу homo loquens категорія порівняння посідає 

особливе місце. Зіставлення невідомого з відомим і добре знайомим – один із 

найдавніших і найнадійніших способів найменування. Позначаючи новий 

об’єкт, явище, людина незмінно співставляє його у свідомості зі схожим 

об’єктом, явищем, що вже мають назву. 

Категорія порівняння є одним з інструментів, якими людина пізнає світ, 

і, відповідно, які формують її ментальність і мовні картини світу. А оскільки 

важливим для розуміння національної специфіки української 

лінгвоконцептології, розкриття її нерозривного зв’язку з національною 

культурою є вивчення концептуальних картин світу українських 
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письменників, тому в цій роботі було використано компаративний підхід у 

дослідженні поетичного мовлення Т. Мельничука та Ю. Іздрика. 

Категорія простору є антропоцентричною в мовознавстві, оскільки 

людина в повсякденному житті сприймає його через призму власних, 

суб’єктивних відчуттів. Це знаходить своє вираження в мові і, відповідно, у 

літературних творах. Відтак порівняння поетичної творчості Тараса 

Мельничука, українського поета-дисидента, в’язня радянських таборів та 

жертви репресивної психіатрії, представника інтуїтивізму, із поетичною 

творчістю Юрія Іздрика, одного із найвизначніших українських митців 

постмодернізму та сучасності та творців станіславського феномену, викликає 

особливий науковий інтерес, особливо зважаючи на той факт, що обидва вони 

вихідці із одного простору – Станіслава (сучасний Івано-Франківськ). 

Поетичне мовлення Тараса Мельничука на сьогодні недостатньо 

досліджене, а концептосфери його поезії є невід’ємною ланкою для 

усвідомлення всього обсягу художніх концептів, які формувалися в 

літературному процесі України другої половини ХХ ст. Поетичне мовлення 

Юрія Іздрика в контексті когнітивної лінгвістики викликає особливий інтерес, 

оскільки воно мало досліджене, а його концептосфери є складовою 

вербалізації національний концептосфер українського народу, що формуються 

сьогодні. 

Для детальнішого аналізу концепту «простір» у досліджуваних збірках 

було виокремлено класифікацію його концептуалізації, спираючись на 

контекст та семантичне значення лексем. У такий спосіб у збірці Тараса 

Мельничука «Юнак милується автоматом» було отримано дев’ять груп 

концептів (концепти «світ», «небесний простір», «земля», «дорога», «водний 

простір», «село», «війна», «людина», «абстрактний простір») та одну 

тематичну групу (географічні назви). До найуживаніших лексем серед усіх 

проаналізованих зараховуємо ««світ» (27%), «небо» (20%), «земля» (19%), 

«хата» (17%), «сонце» (17%). 
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У збірці Юрія Іздрика «Ліниві і ніжні» було також отримано дев’ять груп 

концептів (концепти «світ», «небесний простір», «земля», «дорога», «водний 

простір», «війна», «людина», «гра», «абстрактний простір») та одну тематичну 

групу (географічні назви). До найуживаніших серед усіх проаналізованих 

зараховуємо «небо» (44%), «світ» (26%), «вода» (14%), «земля» (8%), «море» 

(8%). 

Спільними репрезентантами концепту «простір» у двох авторів є 

лексеми «світ», «небо» і «земля». Ці концепти постають універсальними 

просторовими об’єктами у двох концептуальних картинах. Відмінним є те, що 

Тарас Мельничук значну увагу приділяє опису селянської хати, побуту, тобто 

звужує поняття простору до свого безпосереднього оточення, а також сонцю, 

яке наповнює світлом і теплом простір, є частиною української мітології та 

божеством для жителів Карпат. Натомість Юрій Іздрик зосереджує увагу на 

концепті «водного простору», про що свідчить уживання лексем «вода», 

«море». 

Здебільшого класифікації подібні, проте це не гарантує подібність у 

їхньому наповненні. Основною відмінністю є наявність концепту «село» в 

Тараса Мельничука і концепту «гра» в Юрія Іздрика.  

Як вже було зазначено вище, це пояснюємо тим, що Тарас Мельничук 

описував своє безпосереднє оточення, яке внаслідок його когнітивних 

процесів постало як розуміння ним простору. Село постає стовпом, джерелом 

життя, де формувалися найважливіші цінності, що завжди буде лишатися 

домом. Окремою тематичною групою у вербалізації цього концепту постає 

«хата» та її елементи, вжиті слова зі зменшено-пестливими суфіксами, вони 

змальовані також як символ прощання із домом, тугою за рідною землею. 

Концепт «гра» в поетичному мовленні Юрія Іздрика постає 

метафоричним простором, оскільки вжитий на позначення життя, природні 

процеси, взаємини між людьми. Також у цьому контексті автор вживає 

термінологію театру «сцена», «авансцена». Виокремлення цього концепту 

свідчить про схильність Юрія Іздрика до метафоризації дійсності, часто навіть 
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іронізації, узагальнення, відсутність автобіографізму, віддалення від тексту. У 

цьому прочитуємо постструктуралістську ідею Ролана Барта про смерть 

автора, що полягає у відкидання участі особистості автора в процесі читання 

й критики твору. 

Також відмінним є те, що в збірці «Юнак милується автоматом» відсутня 

лексема «простір», тобто безпосередній вияв досліджуваного концепту, тоді 

як у збірці «Ліниві і ніжні» фігурує поняття простору, а також простору й часу. 

У такий спосіб синтез цих двох понять служить розкриттю суспільних ідеалів 

сучасності, світогляду автора, його естетичних поглядів, сприяє глибшому 

осягненню концептуальної картини світу. 

Отже, поетичне мовлення двох поетів Станіславщини має спільні й 

відмінні риси. Незважаючи на те, що виокремлені класифікації містять 

практично ідентичні складові, їхнє наповнення подекуди має абсолютно 

протилежний характер. 

На прикладі двох досліджених збірок було виявлено, що з плином часу 

вербалізації концептів змінюються не лише на лексичному рівні, а й під 

впливом літературних, філософських, культурологічних течій, що стають 

панівними в культурі. Відповідно, дослідження доречно проводити в контексті 

літературної епохи (або ж покоління), у якому творив автор.  

Основною причиною відмінностей вербалізації концепту «простір» 

уважаємо те, що Тарас Мельничук описував власні рефлексії, переживання, 

саме тому в поезіях прочитується (експліцитно або ж імпліцитно) 

автобіографічність. Натомість тексти Юрія Іздрика постають яскравим 

прикладом постмодерного твору, наповненого гротеску й іронії, текстом, який 

не потребує автора для аналізу, а є цілком самостійним явищем. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в можливості зіставного 

аналізу інших концептів у мовотворчості Т. Мельничука та Ю. Іздрика. Також 

науково доцільним вважаємо укладання словника вербалізаторів концепту 

«простір» досліджуваних письменників. 
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Діаграма 1. Найуживаніші лексеми на позначення концепту 

«простір» у поетичному мовленні Тараса Мельничука (на матеріалі 

збірки «Юнак милується автоматом»).
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Діаграма 2. Найуживаніші лексеми на позначення концепту 

«простір» у поетичному мовленні Юрія Іздрика (на матеріалі збірки 

«Ліниві і ніжні»).
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