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ВСТУП 

Остання чверть ХХ століття в розвитку вітчизняної науки про мову позначилася 

зосередженням  лінгвістичних досліджень на осмисленні вербального образу світу, 

сформованого у свідомості носіїв мови. Оскільки мова нерозривно пов’язана з  історією, 

культурою та духовністю нації, то процес її вивчення буде неповним без урахування 

ментальності етнічної спільноти чи яскравих її представників  тих, хто спостерігає, 

мислить, аналізує й втілює в мові своє світоосмислення, світовідчуття й світооцінку.  

Дослідження мовно-ментального простору етносу чи індивіда передбачає 

вивчення створеної ним мовної картини світу, яка містить пізнавальну інформацію про 

дійсність, оцінні судження та асоціації. Вивчення цієї інформації, закодованої в системі 

концептів, є актуальною проблемою сучасних галузей лінгвістики, які виникли в сплаві 

з когнітологією, культурологією, психологією.  

Методологічні засади досліджень концептів як складних мовно-ментальних 

конструктів заклали у своїх працях С.  Аскольдов-Алексеєв, В. Іващенко, О. Єфименко, 

В. Жайворонок, І. Школенко, Т. Радзієвська, Л. Лисенко, В. Кононенко, Ю. Степанов, 

В. Телія, Д. Колесник, А. Вежбицька, С. Воркачов, А. Аргуткіна, В. Колесов, 

А. Бабушкін, В. Карасик, І. Стернін, З. Попова, Г. Слишкін, І. Голубовська, 

О. Григор’єва, С. Проскурін, О. Селіванова, Ю. Степанов, С. Неретіна, В. Ніконова, 

І. Гайдаєнко, А.  Приходько, А.  Чернова  та інші 1; 10; 5; 23; 29.  

Вербальну експлікацію концептів у художніх текстах досліджували 

Н. Швидка,  Н. Скрипник, Т. Полиця, О. Павлушенко, І. Горячок, І. Хоменська  27; 4; 

18. Проте в українській лінгвокогнітології й досі немає цілісного дослідження концепту 

«Україна» в індивідуально-авторських картинах світу національних письменників,   що 

й зумовлює актуальність пропонованої розвідки.  

Мета пропонованого дослідження полягає в порівняльному аналізі  вербального 

втілення концепту  «Україна» в художніх картинах світу двох поетів, патріотів, 

духовних побратимів Т. Шевченка й В. Стуса. 

Для реалізації поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань: 
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1) на основі опрацювання наукового досвіду українських й зарубіжних 

лінгвокогнітологів визначити теоретико-методологічні засади дослідження; 

2) шляхом суцільної вибірки з поетичних текстів окреслити лексичне втілення    

концепту «Україна» в   мово-мисленні Тараса   Шевченка  й Василя Стуса; 

3) визначити спільне в змістовому наповненні концепту «Україна» в 

індивідуально-авторських картинах Т. Шевченка й В. Стуса; 

4) з’ясувати особливості вербальної експлікації мовно-ментального конструкту, 

ключового для індивідуально-авторських картинах світу Тараса Шевченка й Василя 

Стуса. 

Об’єкт дослідження  концепт «Україна» у вербальній експлікації поетів 

Т. Шевченка й В. Стуса. 

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні механізми об’єктивації концепту 

«Україна» в художньому дискурсі Т. Шевченка й В. Стуса як сегменті мовної картини 

світу українців. 

Матеріал дослідження  слова та словосполуки, здатні виконувати роль 

об’єктиваторів концепту «Україна», що були дібрані методом суцільної вибірки з 

поетичних текстів Тараса Шевченка та Василя Стуса. 

Мета та завдання дослідження зумовили вибір таких методів наукового 

пізнання, які уможливили концептуальний аналіз. Основним у роботі є описовий 

метод, за допомогою якого було схарактеризовано вербалізатори концепту «Україна». 

Метод суцільної вибірки знадобився при виділенні аналізованих номінацій. Метод 

аналізу словникових дефініцій дозволив з’ясувати семантичні особливості мовних 

засобів репрезентації концепту. Метод компонентного аналізу допоміг виявити на 

основі семантики слів смислові компоненти концепту «Україна» у світобаченні 

Т. Шевченка і В. Стуса. Зіставний метод використано для порівняння змістового 

наповнення  концепту «Україна» в художніх картинах світу двох поетів. 

Наукова новизна. Зроблена спроба детального  порівняльного аналізу  

вербального вираження концепту «Україна» в  світоглядних системах Т. Шевченка та 
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В. Стуса; проаналізовано змістове наповнення концепту та його експресивне 

навантаження в художньому світобаченні двох митців, об'єднаних спільною долею. 

Теоретичне значення  роботи полягає в розширенні знань про концепт 

«Україна» в розрізі лінгвоконцептології. Проаналізовано зв’язок лексичних номінацій із 

вербалізованою дійсністю, її відображення у мовно-ментальному просторі. 

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування результатів 

дослідження в практиці викладання курсів «Сучасна українська літературна мова» 

(розділ «Лексикологія»), «Загальне мовознавство» (розділи «Мова й мислення», «Мова 

й культура»), проведення спецкурсів і спецсемінарів із когнітивної лінгвістики та 

лінгвокультурології. 

Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, література (30 позицій), список 

використаних джерел (2 позиції). Повний обсяг роботи  34 сторінки, основного тексту 

 30 сторінок, додаток  1 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНО-МЕНТАЛЬНОГО 

ПРОСТОРУ 

1.1. Лінгвокогнітивне осмислення концепту 

 Пізнання відбувається за безпосередньої участі мови, саме вона забезпечує 

протікання когнітивних процесів та утворення стабільних когнітивних структур.  

Дослідженням формування мовно-мисленнєвих конструктів (концептів) 

займається когнітивна лінгвістика. Це порівняно новий напрям у мовознавстві, 

пріоритетом якого є вивчення мови як засобу отримання, обробки, накопичення,  

перетворення й відтворення інформації. Він «спрямований на дослідження способів 

концептуалізації й категоризації певною мовою інтеріоризованої дійсності та 

внутрішнього рефлексивного досвіду» 25; с.213. 

Це «молода» галузь мовознавчих досліджень, яка спирається на досвід 

культурології, психології, етнології. «Можливість моделювання мовної картини світу з 

урахуванням культорологічно-когнітивного контексту доби та подальшим 

встановленням спільних, типологічно представлених особливостей розвитку семантики 

слова є новим перспективним напрямом мовознавства» 5; с.243. 

Когнітивна лінгвістика в україністиці починає активно розвиватися наприкінці 

першого тисячоліття.  Перші когнітивні дослідження базувалися на розгляді 

взаємозв'язку мислення та мови. Вони знайшли відображення у  лінгвістичних працях 

В. Гумбольдта, О. Єсперсена, Л. Єльмслева, Ш. Брюно, Ф. Брюно, О. Потебні,  І. Мєщанінова, 

І.  Бодуена де Куртене, Л. Щерби, Ш. Баллі, Г. Гійома, В. Виноградова та ін. 24; с.65. 

Мова нерозривно пов’язана з мисленням, культурою індивіда чи етносу, 

світоглядом, творцем якого є людина, тому й виникла необхідність розглядати мову з 

позиції її участі в пізнавальній діяльності людини (Н. Арутюнова, А. Вежбицька, 

С. Воркачов, І. Голубовська, В. Карасик, Ю. Степанов) 12; с.64. 

У центрі уваги сучасної мовознавчої науки перебуває вербалізація того образу 

світу, який формується у свідомості носіїв певної мови, а «культурологічна орієнтація 

стає провідним напрямом праць із когнітивної семантики» 12; с.65. 
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На сучасному етапі розвитку вітчизняного мовозавства ідеї щодо вивчення 

лінгвосистеми в розрізі її взаємозв’язків з історією, ментальністю, культурою, звичаями 

та традиціями українського народу є фундальментальними, засадничими.  

 Історичною пам’яттю  народу є створена ним лінгвокультура. Мова в розумінні 

лінгвокультурології – не лише засіб вираження культури, але й її невід’ємна частина, 

одна з ключових складових. Лінгвокультурологію називають наукою про мову через 

культуру і про культуру через мову. Людина у своєму житті, діяльності та пізнанні 

мисленнєво створює глобальний образ того, що її оточує, тобто – картину світу, а мова 

слугу для її вираження, об'єктивації. Науковці розмежовують мовну й концептуальну 

картини світу. Концептуальна картина світу, з погляду науки, система відображень 

дійсності у свідомості окремої людини чи спільноти, а мовна картина світу – її  

вираження словами, синтаксичними конструкціями, текстами. Численними 

дослідженнями доведено, обидва ці феномени тісно взаємодіють і не існують окремо 

одне від одного. 

Павлушенко О. А. зазначає, що «концептуальна картина світу, створена 

емпіричним і чуттєвим досвідом носіїв мови, обов’язково вербалізується ними. Людина 

намагається всім об’єктам (реальним чи створеним її уявою) дати назви. Ці назви в 

процесі комунікації (якщо комунікатори користуються однією лінгвальною системою) 

спроможні викликати в слухача не тільки образи позначуваних ними денотатів, а й їхню 

оцінку, почуття, пов’язані з ними, ставлення до них. Когнітивно-емоційна інтерпретація 

індивідом певного фрагменту реальної дійсності, а також його вербальний знак, 

створений національною мовою, породжують у свідомості людини певний мовленнєво-

мисленнєвий конструкт – концепт, який виступає репрезентантом фрагменту 

об’єктивно існуючого світу» 21; с.452. 

Історія формування нації зумовлює певні особливості її мови   дух мови, що 

тісно пов'язаний з духом народу, його світоосмисленням, системою ціннісних 

орієнтирів.  Єдність цих двох сутностей й позначає термін «концепт».  

За твердженням Приходька А. Н., існують щонайменше два підходи, у межах 

яких спостерігається гранично широке й гранично вузьке розуміння концепту.  У 
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вузькому розумінні концепт постає як аналог світоглядних понять, що закріплені в 

лексиці і що забезпечують стабільність і спадкоємність духовної культури етносу. 

Отже, концепт є важливою культурно значущою категорією внутрішнього світу 

людини. У широкому розумінні концепт трактується як нашарування ціннісних 

конотацій на значення слова, тобто будь-який вербалізований зміст певною мірою 

відзначений етнічною специфікою 23; с.5556. 

Отже, концепт становить цілісне, складне за структурою лінгвальне й 

мисленнєве явище, у якому поняттєва основа, проходячи через пласт етнокультурного 

досвіду, органічно переплітається із словом, виразом у лінгвокультурному сплаві. 

Наукове середовище  лінгвокогнітологів  концепт як один із ключових термінів 

когнітивної лінгвістики. А.М. Приходько  стверджує, що сьогодні частота прикладного 

використання терміну «концепт» досягла свого апогею. Зараз дослідники говорять про 

«концептивну експансію» лінгвістики, для якої він став певною мірою модним і навіть 

«ласим» об'єктом вивчення, що має не лише позитивні, але й негативні наслідки, 

оскільки набуття терміном статусу «модного» може свідчити про певного роду 

термінологічну амбівалентність, розмитість меж і невпорядкованість використання: 

«модний» термін часто виконує не стільки інформативну, скільки парольну функцію 

23; с.46. 

 А. В. Літяга  вважає, що «дефініцій поняття «концепт» в науковій літературі вже 

досить багато. При всій різноманітності варіантів тлумачення «концепт» одностайно 

визнається одиницею ментального простору» 16; с.49. 

Аналіз мовознавчих публікацій вітчизняних та зарубіжних дослідників у галузі 

когнітивної лінгвістики, справді, свідчить про те, що на сьогодні в науці єдиного 

визначення поняття «концепт»  немає.  Серед різних тлумачень цього терміну 

зупинимося на тих, які, на нашу думку,  найвиразніше характеризують позначуване 

явище .  

Найбільш узагальненою є така дефініція: «Концепт (від лат. conceptus) – думка 

чи погляд, основне поняття чи ідея, узагальнення, спеціально сформоване з конкретних 

прикладів» 11; с.107. 
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«Словник іншомовних слів» за редакцією О.Мельничука подає такі значення 

терміну «концепт»: «1) В логіці – смисл знака (імені); 2) Загальна думка, 

формулювання» 27; с.360. 

 «Академічний тлумачний словник» в 11 томах визначає «концепт» так: «1) 

Формулювання, загальне поняття, думка; 2) Вигадка, фантазія» 28; с.275. 

За визначенням авторитетної української філологині О. Селіванової, цим 

терміном позначають інформаційну структуру свідомості, різносубстратну, певним 

чином організовану одиницю пам’яті, яка вміщує «сукупність знань про об’єкт 

пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти психічних 

функцій свідомості й позасвідомого» 25; с.256. 

За літературознавчим словником-довідником: «Концепт (лат. concipere – 

складати, подавати) – формулювання, розумовий образ, загальна думка, поняття, що 

домінують у художньому творі чи літературознавчій статті» 15; с.373. 

Дослідниця О. В. Даниліна  зауважує, що на сучасному етапі науковці достатньо 

чітко диференціюють терміни «поняття» та «концепт», наголошуючи на тому, що вони 

не тотожні. «Якщо поняття – це сукупність пізнаних вагомих ознак об’єкта, то концепт 

– ментальне національно-специфічне утворення, змістом котрого є вся сукупність знань 

про певний об’єкт, а планом вираження його є сукупність мовних засобів (лексичних, 

фразеологічних та ін.). Концепти – це не будь-які поняття, а лише найбільш складні, 

найважливіші з них, без яких важко уявити певну культуру» 7; с.348. 

Д. С. Лихачов  вважає, що концепт слід розуміти як вираження не слова, а  

певного значення, яким ми оперуємо в усному мовленні та на письмі, адже індивід в 

залежності від освіти, особистого досвіду, належності до певного середовища іноді по-

своєму його інтерпретує. Іноді це полегшує мовне спілкування: він дозволяє подолати 

певні існуючі відмінності в розумінні слів, їх інтерпретації, відволіктися від несуттєвих 

розбіжностей. Концепт розширює значення певного слова, дозволяючи носіям мови 

«домислити» 14; с.150. 



10 

 

Отже, концепт ширший за змістом, ніж  значення слова. Він визначається лише в 

контексті й навіть ширше  в дискурсі та є результатом зіткнення значення слова з 

особистим досвідом людини. Тому, розглядяючи те, як сприймається слово, ми не 

можемо виключати носія мови, оскільки у кожної людини є свій, індивідуальний 

культурний досвід, який і визначає розмаїття значень слова та смислове багатство 

концепту 14; с.150.  

«Водночас кожне етнічне утворення має свій спосіб сприйняття і пояснення 

світу, який відображається мовою цієї етноодиниці. Закріплені в значеннях різних слів і 

висловів уявлення такої етноодиниці про світ у своїй сукупності утворюють відповідну 

єдину систему поглядів і установок, які різною мірою поділяються усіма носіями мови, 

що одержала назву «мовна картина світу» 29; с.348. Тому концепт базується на тому, 

яку роль відіграє національна культура в житті соціуму, осмислюється не лише в розрізі 

свідомості окремого індивіда, але й – у ментальній площині окремої етнокультурної 

спільноти. 

«Такі мовні одиниці моделюють безперервний процес культурного розвитку, 

фіксують і транслюють загальнолюдські універсалії, формуючи особливе 

світосприймання мовців. Такий спосіб усвідомлення завдяки залученню вторинних 

асоціацій, закодованих у концептах, символах, архетипах як складників лексико-

фразеологічної системи, є основним чинником, що зумовлює особливість мовної 

картини світу» 30; с.110. 

Не викликає сумніву факт, що етнокультурне маркування стало провідною 

ознакою концепту, саме тому його дослідження потребує з’ясування таких культурних 

феноменів, як менталітет, етнос, національна культура та національна 

самоідентифікація. Це і є все те, «що в межах моделі «свій – чужий» складає духовну 

ауру народу і сприяє виробленню ціннісних домінант його культури та утворює його 

національну своєрідність» 23; с.129. 

Беззаперечним та незмінним законом культурної цивілізації є те, що геніальні 

люди зростають в колисці національного духу та історії. Їхні індивідуально-авторські 
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картини світу є відображенням не лише власного, але й суспільного мислення, яке в 

літературі виражається за допомогою поняття «художній концепт». 

Термін «художній концепт» увів до наукового обігу С. О. Аскольдов у 1928 р. і  

позначив ним базову одиницю індивідуально-авторської свідомості, яка віддзеркалює 

результат складного процесу інтерпретації дійсного світу поетом або прозаїком. [1, с. 

274]. У розумінні дослідника, художній концепт не є образ або якщо і містить його, то 

частково. Проте він, безсумнівно, тяжіє насамперед до потенційних образів і також 

спрямований на них подібно до того, як і пізнавальний концепт спрямований на 

конкретні уявлення, що підпадають під його логічний «родовий» обсяг [1, с. 275]. 

Дослідниця В. Г. Ніконова  вважає, що художній концепт наче заміщує пений 

образ, тому природа художнього освоєння світу вирізняється емоційно-експресивною 

маркованістю, особливим словесним малюнком, у якому яскраво виступають образи, 

експліковані вербальними знаками. Отже, художній концепт, як і концепт взагалі, має 

ментальний характер, культурологічну сутність, «замісну силу», характеризується 

динамічністю і переважно вербальною репрезентацією 19; с.217. 

 Особливістю художнього концепту  є його  психологічна складність. Він є 

своєрідним ментальним утворенням, що відображає систему поглядів, думок, уявлень, 

асоціацій та почуттів автора. Аналіз художнього концепту дозволяє виявити ціннісну 

орієнтацію митця, що зумовлює тематику й проблематику його  творів. 

В. Г. Ніконова розмежовує мовний та художній концепти, аргументуючи це тим, 

що мовний концепт – це квант інформації про світ, що зберігається в пам’яті носіїв 

мови (етносу і окремого його представника) у вигляді вербального субстрату,  концепт 

культури структурує культурно зумовлені уявлення носіїв мови про світ, але в 

художньому концепті сублімуються поняття, уявлення, емоції, почуття автора, його 

світогляд, зумовлений авторським світосприйняттям і жанровою специфікою 

художнього тексту 19; с.219. 

Важливою також  є думка, що  «концепти при читанні художнього твору 

формуються в думках читача на базі творів, це загальні поняття про навколишній світ, 

людську особу і систему етичних норм, що є особливою формою пізнання дійсності, а 
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сам концепт у художньому творі являє собою форму пізнання оточуючої дійсності, що 

дає уявлення про навколишній світ та відображає знання та досвід людини, 

використовуючи ментальні та психічні ресурси свідомості. Окрім загальнолюдських, на 

авторський концепт накладається сітка національного та індивідуально-авторського 

концепту» 22; с.55. 

Відображення об’єктивної дійсності в мистецтві слова залежить від 

індивідуального світосприйняття автора, його оцінки та власної інтерпретації 

реальності. Тут художній концепт сприймається як цілісна структура, що втілює єдиний 

задум автора. Але при цьому весь твір може сприйматися неоднозначно, оскільки 

концепти можуть інтерпретуватися по-різному, що й становить специфіку художнього 

тексту. 

Індивідуальне світобачення письменника репрезентує його художня картина 

світу,  у якій засоби мистецтва слова виражають характер мислення автора, його власне 

бачення й розуміння дійсності, а також відображає національний досвід.  Мова творів 

письменника віддзеркалює як особистість їхнього творця, так і світоглядні стереотипи 

суспільства, у середовищі якого він сформувався.  

Тому сподіваємося, що дослідження вербальної експлікації концепту «Україна» в 

авторських картинах світу Т. Шевченка і В. Стуса уможливить проникнення в духовну, 

світоглядну, емотивну царину цих двох поетів,  які стали провідниками найвищої ідеї 

активної частини українців - звільнення від російської колонізації. 

1.2. Методи дослідження концепту 

Важливою в розрізі  лінгвоконцептології є проблема вибору методів наукового 

пізнання та розроблення методик опису-моделювання концептуальних структур. 

Лінгвокогнітивне тлумачення понять концепту породжує такі підходи до його 

вивчення: антропоцентричний (концепт як мовно-мисленнєва структура, створена 

інтелектом людини), етноцентричний (концепт як знак, «згусток», ключове слово 

культури, культурна домінанта, національно-культурний стереотип тощо), 

аксіологічний (концепт як цінний артефакт ментальної царини етноспільноти, який 

зберігає  пам'ять про історію її становленню в контексті всього людства) 3; с.83.Також 
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засадничими для лінгвокогнітивних досліджень є концепція польового структурування 

вербалізованих знань (концепт як складна багатошарова організація) та ідея змінності 

концептуальних ознак відповідно до пріоритетів суспільно-історичної доби . 

Вивчення будь-якої одиниці вимагає її опису. Опис концептуальних структур 

передбачає застосування концептуального аналізу. Нині існує безліч методик опису 

концептів, або іншими словами, багато різновидів методу концептуального аналізу, 

вибір яких залежить від типологічного різновиду самого концепту, а також тієї картини 

світу, яку він представляє.  

Оскільки концепт має і мовну, й ментальну складові, то й вивчення його 

потребує сукупності методів. До найбільш поширених методів дослідження концептів 

відносять компонентний аналіз семантики титульної слово-назви, його дериватів і 

синонімів,  контекстуальної сполучуваності ключового слова, аналіз паремій та 

афоризмів, що виражають різні смислові аспекти досліджуваного концепту, 

асоціативний експеримент.    

Відомо, що концепт має ядро, медіальну зону та периферію. Ядро містить   

лексичні одиниці вираження поняттєвої основи, переважно кодифіковані словниками і 

такі, що прямо співвідносяться в денотативному значенні з об'єктивною дійсністю. У 

медіальній зоні зосереджуються вербальні експлікатори, позначені етноментальною 

специфікою, зумовленою історичним, світоглядним, етнокультурним тлом. На 

периферії перебувають ословлені   уявлення, оцінки, відчуття й асоціацій, сформовані 

під впливом суб'єктивного досвіду  індивіда. Тому  аналіз лексичних втілень 

концептуальних ознак досліджуваного мовно-мисленнєвого конструкту доречно 

завершувати моделюванням його польової структури. Цей метод допомагає 

конкретизувати й візуалізувати  одержані дані.   

В. А. Маслова  визначає метод дослідження концепту як спосіб його 

інтерпретації. 

Так для розуміння значеннєвого обсягу концепту дослідниця пропонує такий 

спосіб описання: 1) на  основі художнього тексту визначити референтну ситуацію; 2) 

встановити місце цього концепту в мовній картині та мовній свідомості нації через 
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звернення до енциклопедичних і лінгвістичних словників; 3) етимології слова 

допоможе виявити глибинні компоненти семантики, а також відстежити, як змінювався 

семантичний обсяг титульної назви досліджуваного концепту;  4) оскільки словникові 

тлумачення дають лише найзагальніше уявлення про значення слова, а енциклопедичні 

словники – про поняття, то необхідно залучити до аналізу різні контексти (у нашому 

дослідженні  поетичні); 5) отримані результати потрібно порівняти з лексикографічно 

кодифікованими; 6) для вивчення культурно значущого концепту  важливо звернутися 

до його експлікації в різних видах мистецтва, матеріальній культурі етносу, звичаєвій та 

обрядовій традиції 17; с.43-45.  

О. Заболоцька зауважує, що «специфіка художніх концептів вимагає 

застосування для їх аналізу нового підходу, який би відрізнявся від лінгвокогнітивного 

та лінгвокультурологічного» 9; с.206.  

Дослідниця В. Г. Ніконова  зазначає, що «використання методів 

концептуального, дескриптивного, інтерпретаційно-текстового, семантичного та 

компонентного аналізу мовного матеріалу, процедур і прийомів контекстуального, 

логіко-семантичного, лексикографічного опису й кількісного аналізу отриманих даних 

надає можливість виявити вплив широкого соціально-історичного і культурного 

контексту», у якому творив письменник, на його світобачення, розкрити індивідуально-

особистісні вияви свідомості письменника, які знайшли вербальне втілення в його 

творах . 

 У своїй практиці В. Г. Ніконова застосовує методику поетико-когнітивного 

аналізу художніх концептів у двох напрямках: перший передбачає алгоритм «жанр – 

текст – мова – концепт», від загальної характеристики поетики письменника до аналізу 

мови його творів й виділенні художніх концептів, і другий –  «концепт – концептуальна 

схема – смисл», від розгляду концептуальної системи художнього твору і визначення 

концептуальних пріоритетів письменника до моделювання смислової структури 

ключових художніх концептів та експлікації концептуального змісту художнього твору 

19; с.217. 
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Цитований автор  вважає, що перший напрямок, якщо його  застосувати до 

художніх концептів, передбачає такі процедури поетапної реконструкції художніх 

концептів: 1) виділення ключових фрагментів у художньому тексті – контекстів 

спільної теми; 2) виявлення тематичних ліній контекстів; 3) аналіз засобів мовної 

репрезентації тематичних ліній у контексті, серед яких є метафори, метонімія та інші  

стилістичні засоби вербалізації концепту; 4) виокремлення серед мовних засобів 

тематичної домінанти, компонент якої (тематичне слово) може бути використаний як її 

найменування;  5) ідентифікація художніх концептів на основі тематичного слова як 

найменування, що використовується для мовного позначення художнього концепту.  

Другий напрям поетико-когнітивного підходу до аналізу художніх концептів, 

представлений схемою «концепт – концептуальна схема – смисл», передбачає 

застосування різних способів моделювання смислової структури художніх концептів 

19; с.218. 

Метод поетико-когнітивного аналізу художніх текстів базується на положеннях 

лінгвопоетики, що є синтезом різних методик літературознавчого та лінгвістичного 

аналізів художнього тексту, розглянутих крізь призму когнітивної парадигми. 

Застосування поетико-когнітивного аналізу має безсумнівну епістемологічну цінність, 

уможливлюючи розкриття концептуального змісту художніх текстів, отримання 

інформації, втіленої в них 19; с.220. 

На різних етапах дослідження концептів науковці використовують такі 

традиційні методи: метод суцільної вибірки, дефініційний та компонентний аналіз, 

етимологічний аналіз для встановлення внутрішньої форми імені концепту, 

контекстуальний аналіз з метою виявлення мовних засобів репрезентації концепту в 

авторській інтерпретації, структурно-семантичний аналіз застосований для структурно-

семантичної класифікації мовних засобів вираження концепту, кількісний аналіз та 

компаративний аналіз застосовуються для порівняння кількісних співвідношень. 

Ми вважаємо, що використання тих чи тих методів та прийомів  дослідження в 

кожному конкретному випадку залежить не тільки від складності концепту, але й від 

цілей і завдань, які ставить перед собою дослідник, а також від характеру лінгвістичних 
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джерел, що є матеріалом для дослідження. Оскільки концепт  багатошарове 

утворення, що включає в себе не лише понятійно-денотативні, але й  образні, оцінні, 

асоціативні характеристики,  то для свого дослідження обираємо метод суцільної 

вибірки, аналіз словникових статей, у яких представлена поняттєва основа титульної 

слово-назви,  компонентний аналіз її семантичного обсягу та додаткових смислів, що 

виникли на основі контекстуальної сполучуваності ключового слова, а також метод 

моделювання польової структури концепту Україна в художній картині світу, створеній 

геніальними українськими поетами, мислителями й духовними авторитетами нації - Т. 

Шевченком та В. Стусом. Допоміжним буде метод математичного обрахунку. 

Висновки до I розділу 

На сучасному етапі розвитку мовознавства зріс інтерес до вивчення когнітивного 

та культурологічного аспектів дослідження мови під ідеєю антропоцентризму. Розвиток 

антропоцентричної парадигми передбачає вивчення  тексту в його зв’язку з 

національно-культурними та соціально-психологічними чинниками, а також з 

ментальними процесами у свідомості носія мови. 

Структурою свідомості, яка виражає ці зв’язки, є концепт. Однозначного 

трактування терміну «концепт» немає, але в широкому розумінні  це мовно-

ментальний конструкт, який об'єднує сукупність знань та оцінні судження про об’єкт 

пізнання, почуття до нього, відчуття, пов'язані з ним, що сформувалися на основі 

колективного етноментального та особистого життєвого досвіду індивіда. Наукові  

праці, виконані в річищі  лінгвокогнітології, визначають концепт як один із ключових 

термінів когнітивної лінгвістики. Для розуміння сутності концепту важливою є 

настанова про відмежування цього мовно-ментального  конструкту від поняття. У 

процесі моделювання структури концепту актуальним є вчення про його польову 

організацію. 

При збереження розроблених в лінгвокогнітології методів і прийомів 

дослідження концептів необхідний особливий підхід до вивчення художнього концепту 

як носія індивідуально-особистісних уявлень, ціннісних орієнтирів та асоціацій.  
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РОЗДІЛ 2. ВЕРБАЛЬНА ЕКСПЛІКАЦІЯ КОНЦЕПТУ «УКРАЇНА» В ІНДИВІДУАЛЬНО-

АВТОРСЬКИХ КАРТИНАХ СВІТУ 

Т. ШЕВЧЕНКА Й В. СТУСА 

2.1. Лексична об'єктивація концепту «Україна» у творчості  Т. Шевченка й  

В. Стуса 

Важливим елементом національної культури є концепти, які відіграють важливу 

роль у самоідентифікації громадянина. До таких ментальних сутностей українців 

належить концеп із титульною назвою Україна. 

«Топонім у мові завжди називає конкретний, одиничний об’єкт, 

індивідуалізуючи його. Значення топоніма збігається, з одного боку, із значенням 

родової апелятивної назви: «країна», «місто», «село», «річка» тощо. З другого боку, 

власне ім’я містить додаткові характеристики, які виводяться з його мовно-

структурного оформлення. Крім родової апелятивної назви, мовно-структурного 

оформлення та компонента «назва», в межах топонімів вичленовується індивідуальне 

значення, що відображає понятійну сутність географічного об’єкта» 18; с.151. 

Семантичне наповнення титульної слово-назви ключового для етноментальності 

концепту визначають історичні, соціальні та культурні чинники його виникнення. 

Зокрема, за топонімом Україна в ментальному просторі сучасних українців закріплені 

такі базові й значущі концептуальні ознаки: суверенна демократична держава, 

територію якої населяють здебільшого українці, державною мовою якої є українська. 

Аналіз словникових статей дає уявлення про зміни смислового наповнення ядра 

концепту «Україна», детерміновані різними суспільно-історичними контекстами. 

«Словник української мови» за редакцією Б. Грінченка подає такі тлумачення слова 

«Україна»: 1) країна; 2) Украйна, Малороссія  країна, населена українским народом 

29; с. 330. 

 «Словник української мови» в 11 томах пояснює значення оніма «Україна» так:  

1) територія уздовж меж держави, біля її краю; 2) країна, край 28; с.422. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» знаходимо таку 

інформацію про лексичне значення слова «Україна»: Україна, -и, ж., заст. Територія 



18 

 

уздовж меж держави, біля  її  краю. І друге: Україна, и, ж., заст. Країна, край. [ 4; 

с. 1291]. 

У словниковій статті «Малої енциклопедії етнодержавознавства» читаємо, що 

«Україна  це термін, що означає країну і державу, населену українським народом на 

своїй прадавній етнічній території» [13; с. 609]. 

Дослідниця Мороз О.О. акцентує увагу на складних семантичних змінах, які 

зазнають топоніми, збагачуючись новою семантикою. Наведені лексикографічні 

визначення свідчать про те, що титульна назва концепту «Україна» теж зазнала таких 

змін: на зміну застарілим лексико-семантичним варіантам прийшли нові, детерміновані 

сучасними суспільно-політичними реаліями.  Статус досліджуваного концепту 

визначає його суспільно-політична, географічна, ідеологічна й культурна вагомість у 

ментальному просторі не тільки українців, а світової спільноти.   

Понятійне ядро концепту Україна формує лексема-онім «Україна», яка виражає 

такі основні концептуальні ознаки: держава й країна в Східній Європі, у південно-

західній частині Східноєвропейської рівнини, багатонаціональна країна, основна 

частина населення якої  українці.  

Має рацію  Є. Боєва, що «Багатоаспектну структуру концепту «Україна» не 

можна глибоко проаналізувати без вивчення художніх означень, які його 

конкретизують, уточнюють, ускладнюють його семантику» 2; с.47. 

Концепт «Україна» глибоко закорінений у концептосферу української 

лінгвокультури,  оскільки в національно-культурних вербальних стереотипах 

якнайповніше відображено особливості сприймання світу  етносом. Незаперечним є 

факт, що національна самоідентифікація етнічної групи,  знаходить своє відображення в 

художніх текстах, які конденсують та репрезентують культурний досвід нації. Цими 

репрезантаторами, що відбивають мовну картину світу, є концепти. На нашу думку, 

поетичні тексти  визначних особистостей української літератури, духовних провідників 

нації  Тараса Григоровича Шевченка та Василя Семеновича Стуса якнайповніше 

відображають національний дух українського народу та представляють український 

етнос світовій культурі.  



19 

 

Концептуалізація образу України в аналізованих нами поетичних творах 

базується на лексичному рівні  (лексичні одиниці найповніше репрезентують 

національну мовну картину світу) та стилістичному (використання епітетів, 

метафоричних та метонімічних конструкцій, антитези створює додаткові смисли). 

Отже, для розуміння концепту «Україна» в художньому мово-мисленні Т. Шевченка й 

В. Стуса необхідно проаналізувати його лексичне вираження на матеріалі, окресленому 

методом суцільної вибірки. 

Найперше що  читач помічає  Україна у ментальному просторі обох поетів-

патріотів ототожнюється з матір'ю, яка, з одного боку, залишається для них духовною 

покровителькою, берегинею, а з другого, болем, синівським стражданням через 

розуміння того, що вона гине під колоніальним гнітом: «Моя ненько, Моя Україно» 

(Т. Шевченко «Думи мої, думи мої...»); «З руїни вже мати не встане» (В. Стус «За 

літописом Самовидця»); «Не дайте матері, не дайте В руках у ката пропадать» 

(Т. Шевченко «Гайдамаки»), «Раби зростають до синів Своєї України-матері» 

(В. Стус «Сто років як сконала Січ»). Вторинне значення іменника мати  як 

Батьківщина-мати є здобутком української лінгвокультури, що бере початок ще з 

козацької доби (запорожці називали Україну козацькою матір'ю), а тому відіграє 

важливу роль у розбудові текстових концептів і їх розуміння читачем. 

У мовомисленні Т. Шевченка помітно проступає концептуальна ознака України 

як «удови-небоги», «сліпої каліки», «покритки», «вдови сиротини», «бездітної вдовиці», 

«сироти»: «А ти, моя Україно, Безталанна вдово» (Т. Шевченко «Сон»), «доконала 

Вдову сиротину» (Т. Шевченко «Сон»), «Занапастив єси вбогу Сироту Украйну» (Т. 

Шевченко, «Великий льох»).  Образом матері, сплюндрованої, покаліченої, зганьбленої, 

позбавленої родини, дітей, поет інтерпретує колоніальний вплив російського царизму 

на  Україну. 

Логічним продовженням образу «України-матері» є образ «народу-дітей»,  

мовним репрезентантом якого  в мовомисленні як Т. Шевченка, так  і в В. Стуса  

найчастіше виступає слово «син»: Чого ж ви чванитеся, ви! Сини сердешної   України! 

(Т. Шевченко «І  мертвим, і живим…»), «Гинуть! Гинуть! У ярмах   лицарські   сини» 
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(Т.  Шевченко «І виріс   я на чужині»),  «Там   ридає   Україна   над   головою   сина»    

(В. Стус «Чого    ти   ждеш…»).  

Змістове наповнення концепту Україна у мовомисленні поетів визначають дві 

сутності. Одна  це рідний край, його простори, а другий  це народ. Тому у вербальній 

експлікації повсякчас трапляється  метонімія, що надає лексемі Україна саме другого 

значення  «народ»: «Зажурилась Україна!» (Т. Шевченко, «Катерина»),  Плаче 

Україна…» (Т. Шевченко «Гайдамаки»), «Гомоніла Україна» (Т.  Шевченко  

«Гайдамаки»), «Там  ридає Україна над  головою сина» (В. Стус «Чого ти ждеш»), 

«Україна  тривожиться, Бунтує» (В. Стус «Моя Україна забула…»). Народ то набуває 

ознак героїчного, волелюбного, то  нещасного, німого.  

Об'єднує обох поетів гірке усвідомлення того, що окремі українці зрадили 

Україну-матір. Категоричне засудження таких співвітчизників виражають слова 

«перевертні», «недолюдки», «бодай ви пропали»:  «Побрали з собою в чужину весь 

тонкоголосий ясир, бодай ви пропали, синочки, бодай ви пропали» (В. Стус «За 

літописом Самовидця»). «А тим часом перевертні Нехай підростають Та поможуть 

москалеві Господарювати, Та з матері полатану Сорочку знімати. Помагайте, 

недолюдки, Матір катувати» (Т. Шевченко «Розрита могила»); «Гірше ляха свої діти її 

розпинають.» (Т. Шевченко «І мертвим, і живим…»); «Україно! Україно! Оце твої 

діти, Твої квіти молодії, Чорнилом политі» (Т. Шевченко «Сон»). 

Дуалізм у почуттях до України переживають обидва поети. В поезіях як 

Т. Шевченка, так і В. Стуса помітна широка амплітуда коливань емотивного стану від  

ніжного замилування дорогим серцю раєм до зображення вкрай депресивних  картин 

пекла. Опозиція «рай»  «пекло» вносить в змістове наповнення концепту «Україна» 

ознаку драматизму подій в суспільно-історичному житті українського народу:  «Раю ти 

мій, раю! Спи, Чигрине, нехай гинуть У ворога діти» (Т. Шевченко «Чигрине, 

Чигрине»), «В тім гаю, У тій хатині, у раю, Я бачив пекло… Там неволя, Робота 

тяжкая, ніколи І помолитись не дають» (Т. Шевченко «Якби ви знали, паничі»), «О 

краю мій! Наруго революцій, потворне посміховисько катів! І рай, і пекло  все тут 

під'яремне» (В. Стус «О краю мій!»).  
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Зауважимо, що асоціювання України з раєм є переважним в світобаченні 

Т. Шевченка: «Подивиться на рай тихий, На свою країну» (Т. Шевченко «І мертвим, і 

живим…»),  «Світе тихий, краю милий, Моя Україно»  (Т. Шевченко, «Розрита 

могила»).   «А глянь лиш гарно кругом себе, І раю кращого не треба!» (Т. Шевченко 

«Марина»).  

Обидва поети усвідомлювали трагічну долю України. Ця позиція закріплена в 

багатьох текстах та поєднана з конотативним нашаруванням «душевний біль»: 

«Розтривого моя і муко! Чом не можу я дать тобі Своє серце  у добрі руки?» (В. Стус 

«Вереснева земля»); Україно, Україно! Серце моє, ненько! Як згадаю твою долю, 

Заплаче серденько!.. (Т. Шевченко, «Катерина»). 

Вимушене тривале перебування далеко від України зумовило формування у 

свідомості й Т. Шевченка, і В. Стуса її концептуальної ознаки -далека, недосяжна, що 

втілюють  словосполуки: «край далекий» (Т. Шевченко «Сліпа»); «Україно, тебе вже не 

видно» (В. Стус «Глухо сосни скриплять на світанні...»); «далека Україна» 

(Т. Шевченко, «Невольник»), «далека Україна» (Т. Шевченко «Дума»); «даленіє дальня 

Україна» (В. Стус «Неначе стріли, випущені в безліт…»); «за крайсвіту – Україна» 

(В. Стус «Кривокрилий птах...»). «А де Україна? Все далі, все далі. Шляхи поростають 

дрімучим терпким полином» (В. Стус. «За літописом Самовидця»). 

У вираженні цієї концептуальної ознаки з прикметником далека семантично 

співвідносяться  займенник та та прислівники там, десь, туди: «на тую Украйну», «на 

тую країну»  (Т. Шевченко «Заросли шляхи тернами»), «там – Україна» (В. Стус «Сосна 

із ночі випливла, мов щогла…»), «по тій Україні» (Т. Шевченко «Гайдамаки»), «там 

ридає Україна» (В. Стус «Чого ти ждеш…»), «десь Україна  там» (В. Стус «На схід, 

на схід, на схід…»).  

Підсилює цю концептуальну ознаку інша  Україна для обох стала втраченою, 

загубленою: «втрачена земля» (В. Стус «О земле втрачена, явися!»);  «не своя земля» 

(Т. Шевченко «Мені однаково, чи буду»); надовго тебе загубив (В. Стус «Глухо сосни 

скриплять на світанні...»).  Тому характерною для мовотворчості Т. Шевченка та В. 

Стуса є опозиція «рідний край»  «чужина»: «Коротке  рідне, довге  що чужинне» 
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(В. Стус, «Кривокрилий птах…»), «Ще видиться: чужий далекий край» (В. Стус, «Чого 

ти ждеш…»), «Обабіч – чужаниця чужина. Під кожним під крилом – чужа чужина» 

(В. Стус, «Неначе стріли, випущені в безліт…»), «На чужину з України Брати 

розійшлися...» (Т. Шевченко «В казематі»).  

На нашу думку, у вербальній об'єктивації концепту «Україна» особлива роль у 

займенника «весь», він  виражає ідею єдності держави, що є наскрізною у творчості 

Т. Шевченка й В. Стуса: «Не десять душ, а, слава богу, вся Смілянщина, коли не вся 

Україна» (Т. Шевченко «Гайдамаки»), «Задзвонили в усі дзвони По всій Україні» 

(Т. Шевченко «Гайдамаки»), «десь Україна  там, уся  в антоновім огні, на докір всім 

світам» (В. Стус, «На схід, на схід, на схід…»). 

Т. Шевченко та В. Стус ні за жодних обставин у своєму житті не   втрачали 

зв'язку з українським народом, не піддавали сумніву власну національну 

самоідентифікацію. У їхніх поезіях завжди поряд з іменником Україна впевнено й 

переконливо звучать займенники «моя», «наша» «своя»: «Моя Україно» (Т. Шевченко 

«Катерина»), «на нашій Україні» (В. Стус «Останній лист Довженка»), «Моя Україна 

палає...» (В. Стус «Моя Україна забула…»), «Нехай свою Україну Я ще раз побачу» 

(Т. Шевченко, «До Основ’яненка»). 

Осмислення героїчного минулого нашого народу наклало свій відбиток на 

формування  світогляду і Т. Шевченка, і В. Стуса. Автори усвідомлюють, що козацька 

доба – то ціла епоха в національному самоствердженні української нації: «Було колись – 

в Україні Ревіли гармати; Було колись – запорожці Вміли панувати…» (Т. Шевченко, 

«Іван Підкова»), «Сто років як сконала Січ. Сибір. І соловецькі келії.» (В. Стус «Сто 

років як сконала Січ»).У мовомисленні обох поетів   іменник «Україна» часто 

контекстуально сусідить із словом «слава»: «От де, люде, наша слава, Слава України!» 

(Т. Шевченко «До Основ'яненка»), «Наша воля й слава! Пливуть собі та співають» 

(Т. Шевченко «Гамалія»),  «а Україна...Слава за сином назирає з під руки…» (В. Стус, 

«Здається, чую: лопають каштани…»). 

У певних контекстах у синонімічні відношення з іменником «Україна» вступають 

слова «земля», «край», «світ», «сторона».  Окреме місце у вербалізації концепту 
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Україна посідає номінатив «земля», на основі якого вибудовується розгорнута образно-

асоціативна система: «рідна земля», «заплакана земля», «трепетна земля», «козацька 

земля», «земля, полита кров’ю». Представлені концептуальні ознаки ґрунтуються 

насамперед на історичному досвіді українського народу.  

У   концептуальному образі України, створеному свідомістю обох поетів,  

неодноразово повторюється смисловий компонент  рабство: «земля, рабована віками» 

(В. Стус «Сто років як сконала Січ»),  «земля в кайданах» (Т. Шевченко «Єретик»); 

«Яка правда У людей, мій сину. Така й досі, я думаю, В нас на Україні. Та другої і не 

буде В невольниках людях…» (Т. Шевченко «Москалева криниця»). 

У  лексико-семантичному полі концепту «Україна» своєрідними  вербальними  

асоціатами виступають назви  місць, особливо тих, які найбільше пов'язані з історією 

рідного краю: «Дніпро»,  «Чигирин», «Суботів» «Київ», «Хрещатик», «Прип’ять», 

«Смілянщина». 

Особливе місце серед лексичних засобів експліфікації концепту «Україна» 

посідають слова з атрибутивним значенням. Вони слугують маркерами оцінних 

суджень обох поетів про Україну як народ. У цій групі вербалізаторів помітною є 

поляризація смислів у системі координат «добре – погано», що теж відображає дуалізм   

почуттів до Батьківщини. В описах рідного краю домінують назви світлих, сяючих 

кольорів, а також почуттів радості, щастя, любові: «Дніпро, Україну згадаєм, Веселі 

селища в гаях»  (Т. Шевченко «Чи не покинуть нам, небого…»); «Зелені села, білі 

городи,  і синь-ріка, і голуба долина. і золота, як мрія, Україна» (В. Стус «На тихі води і 

на ясні зорі ...»); «Світе тихий, краю милий, Моя Україно»  (Т. Шевченко, «Розрита 

могила»). Проте, усвідомлюючи її пригноблене, принижене становище, поети 

вживають атрибутиви з негативною конотацією: «Україна – ошукана, оспала, 

навісна…» (В. Стус, «Неначе стріли, випущені в безліт…»); «Бідна моя Україно, 

Стоптана ляхами!». (Т. Шевченко, «Катерина»); «Тепер прелютая година На нашій 

славній Україні.»  (Т. Шевченко, «У неділеньку святую…»); «Дай мені хоч глянуть На народ 

отой убитий, На тую Украйну!..» (Т. Шевченко, «Заросли шляхи тернами…»); 

«Безталанна вдово» (Т. Шевченко «Сон»), «Сини сердешної України!» (Т. Шевченко «І 
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мертвим, і живим…»); «втрачена земля» (В. Стус «О земле втрачена, явися!»); «не своя 

земля» (Т. Шевченко «Мені однаково, чи буду»).  

Промовистою є дієслівна вербалізація змістових компонентів концепту 

«Україна» в індивідуально-авторських картинах світу обох поетів: «Там ридає Україна» 

(В. Стус «Чого ти ждеш?»); «Погибнеш, згинеш, Україно, Не стане знаку на землі. А ти 

пишалася колись В добрі і розкоші!..» (Т. Шевченко «Осії глава XIV (Подражаніє)»); 

«Україна наша стала гинуть...» (Т. Шевченко «Буває, в неволі іноді згадаю…»);  

«Обідрана, сиротою Понад Дніпром плаче»  (Т. Шевченко, «До  Основ’яненка»); 

«Зажурилась Україна...» (Т. Шевченко, «Катерина»). Дієслова ридає, плаче, стала 

гинуть, погибнеш, згинеш семантично корелюють із іменником пекло у створенні 

концептуальної ознаки Україна  у смертельній небезпеці. 

Т.  Шевченко й В.  Стус з гіркотою визнають, що Україна залишилася сиротою. 

Знищення захисників, постійні утиски, на думку поетів, позбавили український народ 

будь-якого захисту перед ворогами. У якісь хвилини ними заволодіває зневіра, відчуття, 

що сила визвольного духу втрачена українцями назавжди: «Не вернуться запорожці, 

Не встануть гетьмани, Не покриють Україну Червоні жупани!» (Т. Шевченко «До 

Основ'яненка»), «З руїни вже мати не встане  розкинула руки в рову» (В. Стус «За 

літописом Самовидця»). 

Попри усвідомлення всього трагізму рабського становища для колонізованої 

України, побратими по боротьбі сподіваються на  безсмертя ідеї національного 

визволення: «З руїни підводиться мати в годину свою грозову» (В. Стус «За літописом 

Самовидця»); «Ти вже не згинеш, ти двожилава, Земля, рабована віками, І не скарать 

тебе душителям Сибірами і соловками» (В. Стус «Сто років як сконала Січ»); «Наша 

дума, наша пісня Не вмре, не загине…» (Т. Шевченко «До Основ'яненка»), «Моя 

Україна не вщухла Од прагнення жисть» (В. Стус «Моя Україна забула…»); «Нехай 

душі козацькії В Украйні витають» (Т. Шевченко, «Думи мої, думи мої»). 

Для обох поетів Україна є джерелом життєвої снаги  й духовної твердості в 

боротьбі: «Моє життя, мій Києве, прощай! Прости мені оцю тяжку розлуку... Подай 

же руку... і твердості в убоге серце дай. Дай віри, Києве!» (В. Стус «Моє життя, мій 
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Києве, прощай...»); «І благав би я о смерті… Так ти, і Украйна, І Дніпро крутоберегий, І 

надія, брате, Не даєте мені бога О смерті благати…» (Т. Шевченко, 

«А. О. Козачковському»). 

Окрім лексичних об'єктивацій концепту «Україна», які засвідчують  спільне в 

світоосмисленні Т. Шевченка і В. Стуса, у поезіях обох авторів знаходимо 

індивідуально-авторські вербальні експлікатори, які, попри поодиноке вживання, 

володіють потужною смислотворчою функцією.  

Так, онім Русь (давня назва українських земель) виражає в мовомисленні В. 

Стуса глибинність історичних коренів України: «Ти там  моя русява Русь, ти там  

русява Русь» (В. Стус «Впаду  і знову підведусь ...»). Через призму жіночої ніжності й 

величності концептуальна ознака Україна-мати по-новому інтерпретована В.Стусом  

словом «лебединя» в лексико-семантичному ряду «Україна, Лебединя, Слава»: «а 

Україна, Лебединя, Слава за сином назирає з-під руки…» (В. Стус, «Здається, чую: 

лопають каштани…»). Сакральність й доленосна для поета сутність України   проступає 

у градації, вищою сутністю якої є Україна:  «чи то Богоматері, Долі, Чи то України 

огорнутий мороком дух…» (В. Стус, «Ці виски, ці скрики під вітром злітають 

угору…»). 

Уважний читач помітить, що поетика вербального втілення концепту «Україна» 

в Т. Шевченка зорієнтована на народно-пісенну традицію з притаманними їй  

художніми означеннями: «Моя Україно, слава козацькая»  (Т. Шевченко, «До 

Основ’яненка»);  «Там в широкім полі воля; Там синєє море» (Т. Шевченко, 

«Н. Маркевичу»); «Світить білолиций на всю Україну» (Т. Шевченко «Гайдамаки»). 

Характерною для світоосмислення Т. Шевченка є поетизація козаччини, зокрема 

гайдамацького повстання, у якому духовний батько української нації бачив  історичне 

коріння національно-визвольної ідеї, тому так трепетно і з неприхованим захопленням 

описував ті події, їх учасників: «по тій Україні, Де Залізняк, Ґонта з свяченим гуляв…» 

(Т. Шевченко «Гайдамаки»); «І гетьмани всі в золоті У мою хату Прийшли...» 

(Т. Шевченко «Гайдамаки»); «Обізвавсь Тарас Трясило Гіркими сльозами» 

(Т. Шевченко, «Катерина»). Національно-визвольна ідея, посіяна гайдамаками, 
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уявляється поетові  житом, яке, проте, на жаль, не заколосилося у свідомості українців – 

нащадків тих славних лицарів, які повстали проти завойовника. «Посіяли гайдамаки В 

Україні жито, Та не вони його жали. Що мусим робити?» (Т. Шевченко 

«Гайдамаки!»). 

2.2. Модель польової структури концепту «Україна» в художній картині 

світу Т. Шевченка та В. Стуса 

Метод моделювання структурної організації концепту уможливлює візуалізацію 

результатів дослідження, допомагають наочно побачити основні тенденції у вербальній 

експлікації мовно-ментального конструкту. Моделювання польової структури концепту 

«Україна» в художній картині світу, створеній мовомисленням Т. Шевченка та 

В. Стуса, ґрунтується на  

а) кількісних вимірах слововживання у фрагментах поетичних текстів, 

виокремлених методом суцільної вибірки; 

б) фіксації лексичних одиниць у поетичних текстах, з одного боку, як  

Т. Шевченка, так і В. Стуса (ядро й медіальна зона), з другого   тільки  в творах одного 

автора (периферія).  

Критерієм кваліфікації лексичних одиниць як експлікаторів концептуальних 

смислів досліджуваного мовомисленнєвого конструкту була їхня сполучуваність із 

іменником «Україна» як його титульною назвою. 

У 176 фрагментах поетичних текстів Т. Шевченка і В. Стуса, зафіксованих нами 

методом суцільної вибірки,  титульну назву досліджуваного концепту  Україна вжито 

185 разів, слова, які в сполученні з титульною назвою концепту творять його смислові 

компоненти в мовомисленні обох авторів: мати   10, син/діти в значенні народ  26,  

моя (наша, своя)  14,   земля  11,  далека (даленіє)  10, слава  10, край  8, ридає 

(плаче)  8, гине  8, рай  6, пекло  2,   не своя (втрачена)  4, в кайданах   4, не загине 

(не згине, не вмре)  3, Дніпро  3,  села  2,  не встане  2.  
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Крім спільних для обох поетів вербальних експлікаторів смислів, що наповнюють 

зміст концепту Україна в їхніх художніх картинах світу, є слова й сполуки, характерні 

для індивідуального мовомислення кожного автора, їх ми демонструємо в таблиці. 

Вербальна експлікація смислових 

компонентів концепту «Україна» в 

художній картині світу Т. Шевченка 

Вербальна експлікація смислових 

компонентів концепту «Україна» в 

художній картині світу В.Стуса 

на нашій славній, ненька, удова, каліка, 

покритка, сирота, свої діти 

розпинають, заплаче серденько, в 

кайданах, Чигирин, Суботів, 

Смілянщина, Вільшана, веселі села, бідна, 

стоптана, безталанна, сердешна, 

обідрана, гетьмани, булава, зажурилася, 

степи, могили,запорожці, козацькую 

славу, гайдамаки, чорні гори, навіки 

заснула в неволі,  світе тихий, степи 

запорозькі 

мука, розтривога, за крайсвіта,  

рабована, втрачена, загублена,  

Прип’ять, Київ, Хрещатик, зелені села, 

білі городи, ошукана, оспала, навісна, 

підводиться з руїн, русява Русь, 

Лебединя,  доля.  

Отже, ядро лексико-семантичного поля концепту «Україна» в художній картині 

світу Т. Шевченка й В. Стуса становлять вербальні експлікатори: Україна, мати, 

(асоціат, закріплений в етноментальності українців ще з козацької доби),  моя (наша, 

своя) земля. У медіальній зоні зосереджені слова:  сини/діти (у значенні народ), далека 

(даленіє), слава, славна, край, ридає (плаче), гине, рай, пекло, не своя (втрачена), в 

кайданах, не встане , не загине (не згине, не вмре), Дніпро, села. Периферію формують 

індивідуально-авторські вербалізатори: удова, каліка, покритка, сирота, свої діти 

розпинають, заплаче серденько, в кайданах, Чигирин, Суботів, Смілянщина, Вільшана, 

веселі села, бідна, стоптана, безталанна, сердешна, обідрана, гетьмани, булава, 

зажурилася, степи, могили, козацькая слава, гайдамаки, чорні гори, навіки заснула в 

неволі,  світе тихий, степи запорозькі, мука, розтривога, за крайсвіта,  рабована, 

втрачена, загублена,  Прип´ять, Київ, Хрещатик, зелені села, білі городи, ошукана 

оспала, навісна, підводиться з руїн, русява Русь, Лебединя, доля. Модель польової 

структури концепту «Україна» подаємо в Додатку А. 
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Висновки до II розділу 

Отже, в художніх картинах світу Тараса Шевченка й Василя Стуса,  лексика 

експлікує  ті смисли концепту «Україна», які міцно закріпилися у свідомості українців: 

мати, своя земля, рідний край, народ, який населяє цю територію.  

Індивідуально-авторські концептуальні ознаки цього мовно-ментального 

конструкту сформувалися під впливом особливих і багато в чому схожих обставин 

життя  двох велетів духу.  Поетів об'єднує усвідомлення втрати України для себе 

особисто, дихотомія позитивних і негативних почуттів до Батьківщини, переживання 

душевних мук і відчаю від усвідомлення власного  безсилля у нерівній  боротьбі  з 

російською імперією (царською чи радянською) за звільнення  українського народу з 

колоніальних кайданів, любов до рідної землі, її пейзажів, непримеренне ставлення до 

тих співвітчизників-зрадників, які стали слугами окупантів. 

Ключовими вербальними експлікаторами концепту «Україна» в поетичних 

текстах і Т. Шевченка, і В. Стуса  виступають слова: «мати»,  «далека», «моя», «наша», 

«рідна земля», «рай», «пекло», «земля в кайданах»/«рабована земля», «плаче», «гине», 

«не вмре». Складниками концепту «Україна» є ще такі вербалізовані смисли: «сирота», 

«вдова», «син (народ)»,   «селянський   край»,  «втрачена   земля».  
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ВИСНОВКИ 

У центрі уваги  сучасної лінгвістичної  науки перебуває вербалізація образу світу, 

який формується у свідомості носіїв мови. Націй основі  виокремилися два напрямки: 

лінгвокогнітологія й лінгвокультурологія. Ідеї щодо вивчення лінгвосистеми в розрізі її 

взаємозв’язків з  етноментальністю, етнокультурою, звичаями та традиціями  народу є 

фундальментальними для лінгвокультурології. Лінгвокогнітологія досліджує мову як 

засіб пізнання світу, накопичення й збереження знань про нього. Концепт як 

мовномисленнєвий  конструкт є результатом пізнавальної діяльності, носієм інформації 

про дійсність   та   її   інтерпретацію, зафіксовану в індивідуальній   і суспільній 

свідомості    й   виражену   в мові.  

Дослідження художнього концепту дозволяє виявити ціннісну орієнтацію митця, 

що зумовлює тематику й проблематику    його   творів. 

Аналіз текстового матеріалу  творів Тараса Шевченка й Василя Стуса, а також 

теоретичні узагальнення дають змогу зробити висновки щодо особливостей 

вербалізації концепту «Україна» в  індивідуально-авторських   картинах     світу,   

створених     ними.  

 У художніх картинах світу Т. Шевченка та В. Стуса топонім «Україна» виходить 

за межі лексикографічного значення й набуває низки конотативних нашарувань у 

зв’язку з унікальним, проте в силу суспільно-історичних обставин, однаковим життєвим 

досвідом  поетів.  

Вживання  лексем «мати», «ненька»  актуалізує    ціннісний компонент концепту 

Україна, надає йому відтінку сакральності, а відповідно – найвищої цінності. 

Помітною особливістю концепту «Україна» в мовомисленні авторів є спільне для них 

обох  лексичне втілення  смислового компоненту «втрачена земля», «край далекий», 

«не своя земля». У певних контекстах семантичними відповідниками топоніму 

«Україна» стають образно-метафоричні найменування рай, пекло, що засвідчує 

усвідомлення поетами-патріотами всього драматизму становища українського народу 

під російським колоніальним гнітом. Із іменником пекло семантично корелюють 

дієслова «ридає», «плаче», «стала гинуть», «погибнеш», «згинеш»  у створенні 
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концептуальної ознаки «Україна  у смертельній небезпеці». Обидва поети 

усвідомлювали трагічну долю України і ця позиція закріплена в багатьох текстах та 

поєднана з конотативним нашаруванням «душевний біль»: «Розтривого моя і муко! 

Заплаче серденько!..».  

Маркерами оцінних суджень обох поетів про Україну виступають слова з 

атрибутивним значенням. У цій групі вербалізаторів помітною є поляризація смислів у 

системі координат «добре  погано», що  відображає дуалізм   почуттів поетів до 

Батьківщини. Рідний край  це «веселі селища,  зелені села, білі городи,  і синь-ріка, і 

голуба долина і золота, як мрія, Україна  світе тихий, краю милий», проте, 

усвідомлюючи її пригноблене, принижене становище, поети вживають атрибутиви з 

негативною конотацією: «ошукана, оспала, навісна, бідна, стоптана, народ  убитий, 

безталанна вдово, сердешної України».  

Характерними для мовної експлікації досліджуваного концепту в поезіях 

Т. Шевченка й В. Стуса є  займенники «моя», «наша» «своя», які є показником їхньої 

національної самоідентифікації, що в тих суспільних умовах несло реальну небезпеку.  

Аналіз лексичного втілення концепту  «Україна» в художніх картинах світу 

двох великих українських поетів-патріотів уможливив створення моделі лексико-

семантичного поля цього мовно-ментального конструкту з визначенням ядра, 

медіальної зони та периферії.  

 Детальний концептуальний аналіз переконує, що в художніх творах 

Т. Шевченка й В. Стуса за концептом «Україна» закріплена історична, культурознавча, 

соціально-оцінна і, безперечно, українознавча інформація. 

Можемо зробити висновок, що зміст концепту «Україна» в індивідуально-

авторських картинах світу Т. Шевченка й В. Стуса має низку спільних емоційно-

образних та експресивних ознак цього мовно-ментального конструкту. Оцінні 

концептуальні ознаки зосереджені на історії національно-визвольної боротьби 

українців, уславленні героїчної минувшини, сподіванні на відродження  нації. Обох 

поетів об’єднує намагання осмислити причини трагічної долі держави, відсутності 

національної самосвідомості, байдужості та німоти народу.  



31 

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Аскольдов-Алексеев С. А. Концепт и слово. Русская речь. Новая серия. 

Ленинград: Ленинградское отделение, 1928. Вып. 2. С. 267279. 

2. Боєва Е. В. Актуалізація концепту Україна у поетичному дискурсі 

Т. Г. Шевченка.  Одеський лінгвістичний вісник. 2014. Вип. 3.  С. 4550.  

3. Бойко З. В. Концепт як феномен лінгвокультурології. Вісник НАКККіМ. Серія 

«Культурологія». 2013. № 4. С. 8286. 

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. Ред. 

В.Т. Бусол. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. 1440 с. 

5. Гайдаєнко І. В. Засоби вербалізації чуттєвих концептів у художній мовній картині 

українських письменників.  Лінгвістика: зб. наук. праць. Херсон : ХДУ, 2013. Вип. 

ХІХ. С. 243247. 

6. Голобородько К. Ю. Лінгвістичний статус концепту. Культура народов 

Причерноморья. 2002. № 32. С. 2730. 

7. Горячок І. Поетоніми збірки поетеси-подолянки О. Радушинської «Стукав сніг…» як 

засоби її світобачення. Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. 

праць [за ред. М. Cкиба; відп. за вип. М. Торчинський].  Хмельницький : ХмЦНІІ, 

2013.  Вип. 6, ч. 3.  С. 4955.   

8. Даниліна О. В. Концепт «Місто» в прозових текстах Сергія Жадана. Актуальні 

проблеми слов’янської філології. 2010. Вип. 28, ч. 1. С. 347354. 

9. Заболотська О.О. Текстові концепти як реалізатори індивідуально-авторської 

картини світу.  Лінгвістика. 2016. Вип. 28. С. 206211. 

10.  Іванченко І. Україна. Мала енциклопедія етнодержавознавства. Київ : Генеза; Довіра, 

1996. С. 609612. 

11. Іващенко В. Л. Концептуальна репрезентація фрагментів знання в науково-

мистецькій картині світу (на матеріалі української мистецтвознавчої термінології): 

Монографія. Київ : Видавничий Дім   Дмитра  Бураго. 2006. 328 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%B0%20%D0%95$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674353


32 

 

12. Краснікова, В. Концепт «Україна» в поезії В. Стуса. Актуальні проблеми української 

літератури і фольклору: наук. зб.: матеріали  IV Всеукр. наук. конф. / Донец. держ. 

ун-т; відп. ред. Степан Мишанич. Донецьк, 2008. Вип. 12: Василь Стус: життєві і 

творчі контексти. С. 107114. 

13. Лащук О.М. Концепт як феномен когнітивної лінгвістики. Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2011. Вип. 

19. С. 6472. 

14. Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка. Русская словесность. От теории 

словесности к структуре текста: Антология. Москва, 1997. С. 280287. 

15. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Гром’яка, Ю. Коваліва, В. Теремка. 

Київ : Академія, 2007.  752 с. 

16.  Літяга В. Поняття «концепт» у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень. 

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 1. 

С. 4850. 

17.  Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: учеб. пособие.  2-е изд. Минск : Тетра 

Системс, 2005. 256 с. 

18.  Мороз О. О. Концепт «Україна» як компонент мовної картини світу 

українця. Вісник Маріупольського державного університету: Філологія. 2010. №2 (4). 

С. 150157. 

19.  Ніконова В. Г. Концептуальний простір трагічного в п’єсах Шекспіра: поетико-

когнітивний аналіз: дис. доктора філол. наук: 10.02.04 Дніпропетровськ, 2008. 558 с.  

20.  Ніконова В. Г.  Концепт – концептуальний простір – картина світу: досвід поетико-

когнітивного аналізу художнього тексту. Вісник КНЛУ : Філологія. 2012. Том 15. 

№ 2. С. 117123. 

21.  Павлушенко О. А. Концепт «Україна» в індивідуально-авторських картинах світу 

Т. Шевченка й В. Стуса.  Молодий вчений. 2019. № 2(2). С. 451455. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120


33 

 

22.  Пожарицька О.О. Авторський концепт позитивності в художньому творі: 

філологічна інтерпретація. Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства.  

Одеса : «Астропринт», 2012.  №18. С. 5358. 

23.  Приходько А. Н. Концепти й концептосистеми.   Дніпропетровськ, 2013. 307 с.  

24.  Селіванова О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд)  

Полтава : Довкілля. 1999. 148 с.  

25. Селіванова О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля, 

2006. 716 с. 

26. Словарь української мови / Упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в  4-х т. Київ: 

Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. Том 4. 563 с. 

27. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. Київ : Головна редакція УРЕ, 

1974. 775 с. 

28. Словник української мови: в 11 томах. Київ: Наукова думка, 1973. Том  4.  840 с. 

29. Чернова А. В. Концепт як лінгвокогнітивний феномен: форма втілення, типологія, 

дефініційні моделі. Вісник Дніпропетровського університету: Мовознавство.  2009. 

Вип. 15, т. 1, № 11. С. 348354. 

30.  Швидка Н. В. Своєрідність репрезентації концепту краса в сакральному вимірі. 

Молодий вчений. 2017. № 6.1 (46.1) С. 110113. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Стус В. Вибрані твори. Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. 352 с. 

2. Шевченко Тарас. Кобзар: Повне видання ілюстроване малюнками Тараса 

Шевченка. Буенос-Айрес : Полтава, 1950. 472 с. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

 

https://www.wikizero.com/uk/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://sum.in.ua/p/4/275/1


34 

 

 

      Додаток А 

Модель польової структури концепту «Україна» в художніх картинах світу  

Т. Шевченка й В. Стуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

удова, каліка, сирота,  свої діти розпинають, заплаче серденько, в кайданах, Чигирин, 

Суботів, Смілянщина, Вільшана, веселі села, бідна, ошукана оспала, навісна, стоптана, 

безталанна, сердешна, обідрана, не встануть гетьмани, булава, зажурилася, степи, могили, 

душі козацькії, козацькая слаау, гайдамаки, чорні гори, 

 навіки заснула в неволі,  світе тихий, степи запорозькі, мука, розтривога, за крайсвіта,  

рабована, втрачена, загублена, Прип´ять, Київ, Хрещатик, зелені села, білі городи, 

підводиться з руїн, русява Русь, Лебединя, доля 

. 

 

 

 

 

 

ядро                          медіальна зона              периферія 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

сини/ діти (у значенні народ) далека (даленіє), слава, 

славна, край, ридає (плаче), гине, рай, пекло, не своя 

(втрачена), в кайданах,  не встане , не загине (не 

згине, не вмре), Дніпро,  села 

Україна, 

мати, моя 

(наша, своя) 

земля 


