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ВСТУП 

 

В умовах посттоталітарного суспільного простору у зв‟язку з тенденціями 

філософської та соціокультурної реабілітації людини постає потреба 

актуалізації методологічних парадигм, котрі уможливлюють дослідження 

людини в різних аспектах буття через посередництво авторського тексту. Тож 

закономірно, що вчені дедалі частіше звертаються до методів, здатних 

проникнути в глибини авторської психіки, людської індивідуальності, віднайти 

внутрішні закономірності творення художніх образів та адекватно їх 

проаналізувати. Йдеться завперш про інтерпретаційні вектори, онтологію яких 

визначає людина як основа структурування тексту.  

У сучасній філологічній науці дедалі помітнішим фактом стає 

літературознавча антропологія, означена Л. Тарнашинською як «новий 

методологічний проект» [23], що репрезентує гуманістичні цінності. Вона 

підставово перебуває у сфері культури як цивілізаційного набутку людства або 

культури як інтегральної цілісності, в якій людина посідає основне місце. Ця 

аналітична методологія адсорбує антропоцентричні філософські підходи 

«людиновдивляння», намагаючись пояснити і саму людину, й навколишній 

світ, зрозуміти людину і як унікальний вияв життя, і як творця культури та 

історії, відображених у літературних творах. 

Саме такий художній світ репрезентує творчість Таміли Кібкало 

(нар. 1937 р.). Її поезія – «чисте мистецтво і справжній талант, який завжди 

викликає у людей світлу радість і бажання самим зробити що-небудь по-

справжньому добре» [22]. Теплота і душевність формують у творах поетеси 

домінанти високої духовності, яка зумовлює гуманістичну концепцію, визначає 

сутність естетичного ідеалу авторки, що творчо реалізується в 

антропологічному полі її лірики з домінуванням гуманістичних тенденцій та 

духовного виміру авторського тексту крізь призму інтерпретації концептів 

душа, добро, милосердя, любов.  



Педагог, поетеса, наставник юних талантів, громадський діяч, Т. Кібкало 

у 2002 році стала переможницею в конкурсі «Жінка року», а в 2010 році була 

визнана людиною року в номінації «Суспільно-політична діяльність, 

доброчинність» як жінка, що віддає частину свого серця нашим дітям» [22]. 

Поет С. Льовін відзначає: «Писати про Тамілу Олексіївну і легко, і складно. 

Легко – тому, що це надзвичайно добра, чуйна і відкрита людина, жінка, про 

яку багато хто говорить як про власну матір. Складно – тому, що не одразу 

відшукаєш ті слова, котрі змогли б передати багатство і красу її душі, теплого 

серця. Але одне очевидно: говорити і писати про таких людей треба» [10, с. 2].  

Т. Кібкало несе до читача світло своєї душі, добро серця, висоту Духу» 

[18, с. 60]. Симптоматичними в цьому сенсі видаються її одкровення та щемні 

зізнання в тому, що «осягає власну візію народження й визрівання слова на тлі 

душевної гармонії» [11, с. 3]. На півдні України ім‟я поетеси відоме одержимою 

увагою до маленьких читачів, яким вона вельми часто дарує свої книжечки-

розмальовки: «Веселинка» (2002), «Малюнок-подарунок» (2004), «Кульбабки» 

(2006), «На дитячому малюнку» (2007), «Краю рідного картини» (2015), 

«Рідний край – серцю рай» (2016). Тому й у літературно-критичних оцінках її 

постать подається в контексті літератури для дітей. Проте творчість поетеси 

має значно ширші обрії, про що свідчать такі збірки, як «Дві мови – два крила» 

(2005), «Голос души» (2017) (обидві двомовні), «Весна на Дунаї» (з музичним 

супроводом та живописним оформленням), збірка віршів для дітей «На Дунаї 

хвиля грає» (2017).  

Доробок Т. Кібкало фактично лише останніми роками почав увіходити до 

рецептивного поля фахівців (публікації Г. Райбедюк, Л. Реви-Лєвшакової, 

І. Стойкової). На жаль, навіть більшість її книжок друкувались без передмов. 

Газетні публікації дають небагато для наукового уявлення про мистецький 

феномен цієї, поза сумнівом, талановитої майстрині слова. Тим часом 

естетичний рівень лірики поетеси вартий уваги й об‟єктивного потрактування. 

Саме цим зумовлена актуальність теми наших спостережень та узагальнень 



про важливі ракурси її ідіостилю, що підсилюється теоретичними проблемами 

сучасного літературознавства. 

Мета дослідження полягає у висвітленні ключових модусів 

антропологічного дискурсу в художній творчості Т. Кібкало. Реалізація 

поставленої мети передбачає розв‟язання таких основних завдань: 

систематизувати й конкретизувати існуючі дефініції понять літературознавчої 

антропології як методологічного проекту сучасних гуманітарних досліджень; 

визначити й охарактеризувати антропологічні складові філософсько-естетичної 

концепції поетеси (гуманізм, душа); обґрунтувати структуру цих домінант на 

основі образних і мовних засобів їх вираження; окреслити магістральні 

напрямки подальшої інтерпретації творчого доробку Т. Кібкало у стратегіях 

літературознавчої антропології. 

Об’єктом дослідження є поезія Т. Кібкало. Предметний інтерес 

дослідження зосереджено на художній антропології поетеси в межах її 

індивідуальної естетики та філософського й культурологічного контексту. 

Методи дослідження. Специфіка предмета дослідження вимагала 

комплексного підходу до його вивчення. Тому методологічну основу роботи 

визначили елементи різних методів (біографічний, психоаналітичний, 

типологічний, філологічний). Визначальним в інтерпретації лірики поетеси став 

антропологічний метод дослідження літературних явищ.  

Теоретико-методологічну основу наукової роботи становлять 

фундаментальні праці українських та європейських учених з антропології та 

естетики (К. Вульфа, М. Марковського, Р. Нича, Я. Поліщука, Г. Райбедюк, 

Г. Сковороди, Л. Тарнашинської, Д. Чижевського та ін.).  

Апробація роботи. Робота є самостійним дослідженням. Його наукову 

концепцію оприлюднено в доповіді на 3-х науково-практичних конференціях та 

в одній опублікованій одноосібній статті. 

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

поділених на підрозділи, висновків та списку використаної літератури.  

 



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Основним об‟єктом художнього осмислення в літературному творі є 

людина, її сутність, особистісні якості, місце у світі. Вивчення людини в її 

буттєтриванні в різних виявах пропонує сьогодні різні методологічні підходи, 

що визначаються, за С. Кримським, «зміною методологічної свідомості 

сучасної науки» [13]. 

Обрана нами для дослідження творчого доробку Т. Кібкало методологія 

пропонує відповідно новий спосіб інтерпретації художнього тексту, в основі 

якого лежить визнання суб‟єктивного, гуманістичного елемента з його багатьма 

тематичними розгалуженнями. Розглядаючи літературу як продукт творчості 

людини, за словами сучасного компетентного прибічника цієї методологічної 

доктрини Я. Поліщука, вона «переосмислює і саме поняття тексту, а також 

спонукає до перегляду традиційних інтерпретацій словесності, яким бракувало 

цього аспекту» [16, с. 27]. Маються на увазі передовсім людинознавчі основи 

художнього мислення того чи того митця, що стають об‟єктом інтерпретації в 

аспекті літературознавчої антропології. 

Принцип антропологічної інтерпретації спрямовано до сфери стійких 

емоційних станів – антропологічної передумови людської екзистенції. Він 

ґрунтується на всебічному вивченні людини, виходячи з унікальності проявів її 

особистого життя, котрі ініціюються діяльнісним тлумаченням. Це зумовило 

розуміння духовності як здатності переводити універсум зовнішнього буття у 

внутрішній світ особистості на етичній основі. 

Осмисленню проблем гуманістичної спрямованості літературної 

антропології, антропологічної перспективи в літературознавстві, дискурсу 

присвячено наукові праці таких відомих зарубіжних дослідників, як В. Ізер, 

М. Марковський, Р. Нич та ін. Вони розглядають феномен літературної 

творчості в контексті «антропологічного повороту» (К. Вульф) європейської 

гуманітарної думки, де людина визнається унікальною істотою, що володіє 

креативним потенціалом, здатністю змінювати як навколишній світ власного 



буття, так і творити особистий духовний світ, вдаючись до сфери культури. 

Українське літературознавство також повертає свій погляд до 

антропологічного аналізу літературного тексту, тобто до висвітлення його 

людинознавчої природи. Про це свідчать непоодинокі праці і теоретичного, й 

історико-літературного плану, що все частіше з‟являються в національному 

інтелектуальному дискурсі (напр., монографія М. Ткачука «Творчість Івана 

Котляревського: антропологічний та естетичний дискурси»; статті таких 

дослідників: С. Андрусів («Антропологія літератури-літературна антропологія-

літературознавча антропологія (до семантики терміна)»), Р. Гром‟яка («Теорія 

літератури і літературна антропологія: співвідношення, трансформація за умов 

глобалізації гуманітарного знання (до постановки проблеми)»; Я. Поліщука 

(«Антропологічна перспектива в літературознавстві»), Л. Тарнашинської 

(«Літературознавча антропологія: новий методологічний проект у дзеркалі 

філософських аналогій»), С. Яковенка («Предмет літературознавчої 

антропології. Польський варіант») та ін. 

В  основі  антропологічної теорії визнання людини унікальною істотою, 

що володіє креативним потенціалом, «за посередництвом якого здатна 

змінювати світ навколо себе або творити власний світ, вдаючись до сфери 

культури. Проте цілі й завдання філософської чи культурної антропології на 

сьогодні чітко визначені, тоді як літературна антропологія задекларувала 

відмінні й специфічні теоретичні настанови» [16, с. 28]. 

Так, прагнення збагнути людину в усіх її сукупностях крізь призму 

власне антропології, літератури, філософії, етнографії, культурології тощо в 

їхніх розгалуженнях дало поштовх розвитку аналітичної, як її визначає 

В. Подорога, антропології літератури. Таким методологічним принципом і 

керується антропологічний метод дослідження художніх явищ. Сьогодні ця 

методологія прокладає собі самостійний шлях, намагаючись виокремитись з-

поміж усталених та вивірених практикою методологій [23, c. 49]. 

Принцип антропологічної інтерпретації спрямовано до сфери стійких 

емоційних станів – антропологічної передумови людської екзистенції [4, с. 4]. 



Саме до тієї сфери, що стає полем обсервації художньою свідомістю. Тож 

очевидно, більшою мірою знає це не так сама людина, як художня література 

чи літературознавство [23, с. 55]. 

Антропологія літератури запропонувала новий підхід в інтерпретації 

словесності, прийнявши за основу суб„єктивний характер творчості, з одного 

боку, та суб„єктивність читацької рецепції, з другого. Її провідний постулат, 

який визначив особливість цього підходу, можна проілюструвати за допомогою 

ключової тези В. Ізера (раніше представника рецептивної естетики, що в 1990-х 

роках активно включився в антропологічні студії, ставши одним із теоретиків 

нового напряму): «Художня література – не тільки постійне відтворення світу, в 

якому ми  живемо, але й роздум про те, ким є ми  самі» [7, с. 20]. Більше того, 

антропологи наполягають, що «тексти художньої літератури краще, повніше та 

глибше характеризують саме людину, ніж певні реалії  дійсності, що в них 

відображені» [16, с. 20] 

Передбачаючи індивідуально-людський, гуманістичний погляд на тексти 

художньої словесності, антропологія літератури тим самим ставить нову 

призму їх дослідження. Що ж фактично змінює ця призма? Вона зумовлює нове 

заломлення світла принаймні у трьох планах. По-перше, пропонує  характерний 

спосіб читання, в ході якого провідним чинником стає гуманістичний сенс 

твору. По-друге, змінює ставлення до художнього тексту як такого, своєрідно 

його «олюднюючи». По-третє, спонукає нас переглянути попередні способи 

інтерпретації художньої літератури, зауважуючи в них брак подібної оптики 

дослідження.  

Як стверджує польський дослідник М. Марковський, «змінюючи 

перспективу читання, вона змінює також – згідно з першим принципом 

перспективізму – те, чим є сам текст. Змінюючи свій предмет, вона змінює 

також [...] попередні способи його читання» [24, с. 492]. Визнання в 

художньому тексті першопланової ролі людини спонукає не тільки здійснити 

кількісну переоцінку цінностей, тобто применшити значення речей, побуту, 

матеріального світу, а й переглянути феномен самої людини [16].  



Важливим етапом сучасних уявлень про сутнісні властивості людини, 

котрі ініціюються її діяльнісним тлумаченням, стало визначення духовності як 

здатності переводити універсум зовнішнього буття у внутрішній світ 

особистості на етичній основі. Необхідність етизації діяльності зумовила 

повернення до християнського витлумачення ряду наріжних «екзистенціалів» 

(особистісних виявів) людини. Отже, йдеться про необхідність етико-

антропологічної рефлексії щодо людських діянь, які обсервуються митцями 

слова, про етику буття, сформовану українськими письменниками. 

Антропологія літератури (і літературна антропологія), як підкреслює 

С. Андрусів, «обіймає не всю природу літератури (не розглядає проблеми 

жанрів, художнього письма, стилю, форм оповіді і т. п.), а тільки їх 

людинознавчі виміри. Тому існує реальна небезпека ототожнити мислення та 

поведінку людини в культурі (головна  проблематика антропології  літератури)  

із психологічною реакцією та суспільною поведінкою – і у черговий раз вийти 

за межі дослідження самого тексту як літературного феномену» [1, с. 8]. 

В антропологічному дискурсі здійснюється пізнання світу через 

універсальні антропологічні концепти. Українська ж антропологічна лінія 

«виходить з традиції», що визначає «образ української філософії», у своїх 

витоках сягає антропології та практичної філософії Г. Сковороди та кардіософії 

П. Юркевича. Художні тексти українських письменників у цьому сенсі 

найбільше піддаються інтерпретації в означеному ракурсі. У нашій науковій 

роботі робимо спробу дослідити дві антропологічні домінанти (гуманізм, душа) 

на прикладі репрезентативних ліричних творів сучасної поетеси Т. Кібкало. 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 2. ХУДОЖНІЙ СВІТ ЛІРИКИ ТАМІЛИ КІБКАЛО: 

АНТРОПОЛОГІЧНЕ ПОЛЕ ДИСКУРСУ 

 

2. 1. Гуманістичний потенціал авторського тексту поетеси як джерело 

художності 

2. 1. 1. Гуманізм як категорія літературознавчої антропології 

Уся творчість Т. Кібкало просякнута віталістичним пафосом, який 

ґрунтується на гуманістичних засадах буття. Це гуманістична змістовність 

(спрямованість), що її сучасні літературознавці асоціюють із найважливішими 

критеріями художності літератури. Г. Клочек називає її субстанцією, яка 

«найбільш органічно і найбільш, сказати б, легко переходить 

(переформовується, перевтілюється) в художній субстрат» [12, с. 300]. При 

цьому дослідник спирається на відому істину, що немає нічого художнішого 

«за любов до людини» (Ван Гог). 

З погляду літературознавчої антропології важливим є аксіологічне 

спрямування художнього тексту. На переконання польського дослідника 

С. Савіцького, художній твір є «своєрідним посланням людини до людини» і 

має бути відведений до «особливих вимірів людини» [24]. В категоріальні 

матриці художньої антропології саме цей аспект, тобто гуманізм є 

визначальним. За словами Л. Тарнашинської – це «людина в різних аспектах її 

буття» через посередництво літературного тексту [23, с. 50]. Багато точок 

дотику (перетину) мають і основні складові літературознавчої антропології. 

Прерогатива тут належить гуманістичній зорієнтованості на людину як центр 

буття, відтак їй належить ключова роль у художній антропології того чи того 

митця слова. 

У сучасному філософському дискурсі поняття  «гуманізм» вживається у 

різних значеннях, зокрема: гуманізм «як творче самотворення людиною власної 

сутності (автентичний гуманізм), стратегія і тактика самозбереження у 

«ворожому світі», антропологізація проблематики людини, акцентування 



особистісного існування, антропний принцип у науці і соціальній практиці, 

з‟ясування самого факту екзистенціювання (буття) людини» [25, с. 90]. 

Поняття «гуманізм» (лат. humanism – людяний, людський) у широкому 

значенні передбачає систему ідей і поглядів на людину як найвищу цінність. 

Саме такий смисл вкладають переважно письменники, осмислюючи буття 

особистості. Тобто йдеться про антропологічний вимір тексту, що виявляє його 

гуманістичний потенціал, виключає імперсональність людини. 

Варто зазначити, що з моменту свого зародження й подосі гуманізм як 

філософське вчення і культурне явище не раз змінював своє обличчя, постаючи 

в різних формах. Втім, незважаючи на істотні відмінності й навіть 

протилежності, усі різновиди гуманізму схожі в одному – визнання людини 

найвищою цінністю. Поняття «гуманізм», як зазначав у «Листі про гуманізм» 

М. Хайдеггер, «означає філософське витлумачення людини, за яким суще у 

цілому інтерпретується, оцінюється від людини і відповідно людиною» [27, 

с. 161].  

Поняття «гуманізм» у науковій літературі інтерпретують по-різному. 

Його зазвичай трактують як: розвиток розуму, почуттів, свободи, прагнення до 

самовдосконалення в ім‟я людяності, виховання поваги до людей 

(енциклопедичні поняття); фундаментальні людські цінності – любов, добро, 

милосердя, совість, щирість, відповідальності (філософія); цілісність 

особистості, відкритість людини до світу, орієнтація мотиваційної сфери 

людини на розвиток власного гуманістичного творчого потенціалу 

(психологія); вищий прояв цільової детермінації людської діяльності, 

висування на перший план економії людини, економіки освіти (логіка); 

виховання інтелектуальних, моральних, творчих, духовних сил особистості, 

освіта, звернена до людини (педагогіка); комплекс якостей особистості, в яких 

виражається ставлення людини до людини, задоволення потреб і вільного 

розвитку особистості, підвищення добробуту. Він вживається у широкому 

значенні – це система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність, та у більш 

вузькому – це прогресивна течія західноєвропейської культури епохи 



Відродження, спрямована на утвердження поваги до гідності і розуму людини, 

її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і 

здібностей. 

Різноманіття визначень гуманізму обумовлено тією обставиною, що це 

явище культури пов‟язане з іншими її областями: наукою, політикою, 

філософією та ін. Тому, існують і такі означення гуманізму як: науковий 

гуманізм, соціальний гуманізм, ліберальний гуманізм, екологічний гуманізм, 

натуралістичний гуманізм, романтичний гуманізм, християнський гуманізм 

тощо. Велика кількість визначень розглядається його прихильниками не як 

слабкість або абстрактність гуманізму, а як його сила і конкретність, так як це 

підкреслює специфіку індивідуальних гуманістичних поглядів і вказує на 

динамізм і універсалістські складові гуманістичного світогляду.  

За концепцією Джеймса гуманізм передбачає наявність тексту досвіду як 

фактора нестабільності (своєрідного поля набуття самоідентифікації, який 

водночас і постає «єдиним верифікативним фільтром». Водночас Джеймсове 

поняття «гуманізму» розгортає себе як антипод догматизму, адже сам досвід 

антидогматичний. Він постає модератором антропологічних інтерпретацій 

внутрішніх смислів. Гуманістичне спрямування антропологічних досліджень 

постає з персоніфікації досвіду, що, по суті, має у своїй основі повагу до 

Іншого, намагання зрозуміти іншого через його неповторний досвід і свій 

власний досвід теж [23, с. 59].  

Таким чином, гуманізм в загальному сенсі слова можна трактувати як 

прагнення до людяності, до створення умов для гідного життя людини. 

Гуманізм починається тоді, коли людина починає міркувати про саму себе, про 

свою роль у світі, про свою сутність в призначенні, про сенс і мету свого буття. 

Це, перш за все, людяність, увага й любов до людини, готовність їй допомогти. 

Літературознавча антропологія, як і філософська, репрезентує 

гуманістичні цінності. Вона цілком підставово перебуває у сфері культури як 

цивілізаційного набутку людства або культури як інтегральної цілісності, в якій 

людина посідає основне місце. Власне, гуманістична концепція буття 



структурує найзагальніші параметри антропологічної матриці тексту, що 

концептуалізуються в художньому просторі твору через індивідуально-

авторські модуси.  

 

2. 1. 2. Добростверджувальні мотиви поезії  

Гуманістичний потенціал визначає джерело лірики Т. Кібкало. Для неї 

«чужого болю не буває». Тому важливим імпульсом її творчості, 

універсальною художньою темою є реакція душевного болю на будь-які прояви 

безладності життя, його жорстокості й несправедливості, від чого «поетова 

душа / болить і плаче» [10, с. 12]. Їй неприйнятні руйнівні стихії Зла і Хаосу. 

Мінорні тональності проймають драматичні твори афганської тематики, 

написані в стилі народних плачів і голосінь: 

Ой літо, літо, зелене жито, 

А сина мого в Афгані вбито. 

У хаті смуток, не чутно звуків, 

Не встиг лишити синок онуків [10, c. 8]. 

Болісно відлунюють пережиті особисто в дитинстві спогади про відчуття 

й враження трагічних воєнних лихоліть («Я не забуду, доки згину, / Сирітські 

сльози і печаль вдовину...» [10, с. 24]). Війна сприймається й трактується 

поетесою як вселенське зло, найвищий вияв антигуманності. До глибини душі 

проймає жаль і співчуття до матері-вдови, котра «раненим птахом на подвір‟ї / 

об землю б‟ється і голосить, / від горя рве на собі коси: / «Сини мої, орли мої!..» 

[10, с. 24]. Сприйняття відтвореного поетесою антигуманного світу війни 

накладається на трагічну сучасність із її смертями та людськими драмами як 

наслідком воєнного сьогоднішнього лихоліття на південних рубежах України. 

Т. Кібкало глибоко переймається недоладностями нинішнього дня. Її 

турбує тривожне сьогодення з його численними ризиками та викликами. Вона 

опікується долею інших. У цьому ракурсі на особливий статус претендує 

тематичний спектр, що формує гуманістичний потенціал творів як сутнісне 

джерело художності. «Сію зерна добра і любові» – ці слова як самоокреслення з 



упевненістю можна вважати життєвим і творчим кредо поетеси. Означений 

лейтмотив наскрізно проходить і через духовні російськомовні вірші, вміщені 

переважно в одній із останніх збірок «Голос души»: «...И в этой жизни, может, 

что-то значу, / Коль Словом добрым радую людей» [9, с. 3]. 

Поетеса витворює світ краси, котрий асоціюється з осяйними (переважно 

сонячними) картинами світобуття: «Веселе сонечко з-за обрію встає, / весна, 

мов арфа, струнами дзвінкими / мелодію веселу виграє» [11, с. 20]; «День 

чарівний, як у Божому раї, / Осінь чудова у нашому краї» [9, с. 18]. «На крилах 

натхнення, на крилах надії / красу усім дітям у пісні несу» [11, с. 9]. Оптиміст 

за світовідчуттям, Т. Кібкало, як видно, з життєдайним пафосом осмислює світ, 

в гуманістичних параметрах відшукує з ним повну гармонію. Її естетичним 

ідеалом стає усе, що несе в собі добро, світло, любов – до маленької дитини, до 

людей, природи, до рідної землі тощо. З цих цілющих джерел вона черпає 

творчу енергію, трансформуючи в собі й утілюючи у своїх віршах. Незважаючи 

на драматичні колізії власної душі («життя зламало долю об коліно...»), вона 

виходить на розмову з читачем з добрими намірами, світлими помислами 

Симптоматичним у цьому плані є вірш із промовистою назвою «До читача», 

котрий можна вважати програмовим: 

З моїх страждань народяться пісні. 

Веселі чи сумні – не знаю. 

Цвісти в них будуть квіти весняні 

На березі блакитного Дунаю [10, с. 5]. 

Поезія Т. Кібкало – гуманістичне мистецтво слова і справжній талант, 

який викликає у читача світлу радість і бажання зробити що-небудь по-

справжньому добре. Її поетичний голос «щирий, лагідний, материнський» [10, 

с. 2]. Водночас це лірика неймовірної глибини почуттів, проникливого 

звучання, тонкої передачі емоцій, повноти віри «в силу любові до людини, до 

Творця, до України. Вона несе до читача світло своєї душі, добро серця, висоту 

Духу» [18, с. 60]. Симптоматичними в цьому сенсі видаються її одкровення й 

щемні зізнання в тому, що «осягає власну візію народження й визрівання слова 



на тлі душевної гармонії» [11, с. 3]. 

Відомо, що смислоємність поняття «гуманістичний зміст» щодо 

художнього твору (спадщини письменника) в літературознавчому дискурсі 

визначається такими корелятами, як «людинолюбний», «людинозахисний», 

«добростверджувальний». Одним із найпотужніших чинників потягу людини 

до гуманістичного змісту зазвичай вважають «інтуїтивне прагнення вийти з-під 

темної і гнітючої влади Зла» [12, с. 300]. Його антиподом завжди виступає 

добро – тематична домінанта лірики Т. Кібкало. 

Загальновідомо, що добро – це найвища, абсолютна вселюдська цінність, 

причетність до якої наповнює життя людини сенсом, воно стає самоцінним, а 

не слугує засобом для досягнення інших цілей; уявлення про добро перебуває в 

органічному взаємозв‟язку з ідеалом суспільства й особистості. Справжнє 

добро як гуманістична цінність – це те, що є добром для всіх: як для цілого 

людства, так і для кожного індивіда. Зміст поняття «добра» включає: а) 

людську якість добро, тобто доброту, що проявляється милосердям, чуйністю, 

співпереживанням; б) добро, що сприяє подоланню відособленості, 

роз‟єднаності, відчуження між людьми і встановленню взаєморозуміння, 

злагоди, людяності у взаєминах між ними; в) добро, що передбачає пожертву 

власних потреб заради потреб інших, у цьому, власне кажучи, і проявляється 

гуманістичне підґрунтя добра як ціннісної категорії. Таким чином, у категорії 

добра втілюються уявлення людей про найбільш позитивне у сфері моралі, про 

те, що сприяє моральному ідеалу [6]. 

Добро, що є стрижневою темою, у віршах поетеси має широкий спектр 

образних окреслень: «вода святого джерела», «милість Божа», «Великодній 

передзвін» (що «наповнює любов‟ю душі»), «Божий дар», «день чарівний, як у 

Божому раї». Як видно, добростверджувальні мотиви мають виразні 

співвіднесення з основами християнської моралі. Це специфічна риса 

художньої антропології поетеси, що дає підстави вести мову про творчо 

реалізованої нею ресурси біблійної антропології. Навіть у віршах, присвячених 



темі творчості, «Я»-центричне поетеси функціонує в її тематичному полі, в 

якому антропоцентричне й теоцентричне явно толеруються: 

Мені у сні явились вірші… 

Сумні, веселі і потішні. 

Я їх з любов‟ю зустрічаю, 

фруктовим чаєм пригощаю. 

Радію з ними, мов дитя, 

бо в віршах тих і каяття, 

і дяка Богові за те 

правдиве слово золоте [31]. 

Найповніше гуманістична змістовність реалізована у віршах Т. Кібкало 

для дітей. Найвагоміша їх частина зібрана у новій поетичній збірці «На Дунаї 

хвиля грає», до якої увійшли раніше друковані й нові поезії. Ці ліричні твори 

«наділені щемною любов‟ю до маленьких читачів, глибоким розумінням 

чистих дитячих душ» [11, с. 2]. Настрій збірки загалом мажорний, що свідчить 

про утвердження любові до життя в усіх його виявах. Осібне місце у відведено 

творам про світ природи («На лимані», «У садочку», «Сонце», «На галявині»). 

Фігурантами багатьох поезій цього тематичного кола є тварини, яких так 

люблять діти («Хоробре кошеня», «А веселе цуценятко», «Їжачок», «Коник-

стрибунець»). Пишучи про тварин, поетеса не тільки закохує дітей у рідну 

природу, але й виховує в них такі гуманістичні риси, як великодушність, 

товариськість, доброчинність [18]. Лірична героїня одного дитячого вірша, 

маленька дівчинка надзвичайно перейнялась хворобою своєї улюбленої 

тваринки й за всяку ціну намагається їй допомогти: 

Моє кошенятко-малятко 

не їсть і не п‟є, і не спить, 

мабуть, у мого кошеняти 

сьогодні животик болить. 

Піду я до тітоньки Юлі, 

спитаю від болю пігулі ... [11, с. 43]. 



Добростверджувальні мотиви лірики Т. Кібкало природно 

трансформуються в естетичну енергію. Вони модифікуються в тематичні 

«вузли» любові, співчутливості, милосердя, вдячності тощо. Кожен вірш 

поетеси перейнятий пафосом людинолюбства, навіть тоді, коли його сюжетним 

осереддям виступає неприйняття зла, неправди. В цьому ракурсі вирізняється 

проблема сирітства, що переживається авторкою надзвичайно глибоко й 

болісно. Як приклад, можна навести вірш «Гном і Ната». Сюжет його такий. 

Маленька дівчинка святкує день народження. Було весело й радісно: багато 

гостей, красиві дарунки, смачні пригощання. Але Ната залишається сумною 

навіть тоді, коли казковий гномик подарував їй «щедру посмішку, як сонце – / 

теплу, ніжну і ясну...» [11, с. 80]. Поетеса добре розуміє, що батьківську любов 

нічим не можна компенсувати. Її гуманістичний урок далекий від риторичних 

закликів чи філософських формул і гучних ляментацій. У стилі казкової оповіді 

зі співчутливими тональностями вона робить завершальний акорд, котрий у 

жанровому сенсі має всі ознаки дидактичності, притчевості: 

... Та говорить Гному Ната: 

«Подаруй, будь ласка, тата, 

я за нього ляльку Барбі 

назавжди тобі віддам» [11, с. 81]. 

Т. Кібкало належить саме до тих поетів, які виступають тонким 

психологом, відчувають усі фібри дитячої душі, знають вікові особливості, а 

відтак інтереси дітей. У кожному слові, адресованому дитині, відчувається 

справжня, непідкупна, глибинна щирість. Її вірші випромінюють краплі 

людського почуття – милосердя, доброту у всіх її проявах, сповнені симпатією 

до людей, про яких йде мова, повагою до них, співчуттям і любов‟ю: 

Матінко, матусю, рідна моя нене, 

напиши, будь ласка, як живеш без мене. 

Не хвилюйся, люба, бо я вже не плачу, 

коли твої очі уві сні побачу… [11, с. 68]. 



Рецепція віршів Т. Кібкало в аспекті гуманістичної змістовності свідчить 

про визначальну для художньо-філософської системи віталістичну концепцію 

буття. Її естетичну сутність становить пафос життєствердження, який 

увиразнюється через наскрізні символи авторського віталізму. Оптиміст за 

натурою, вона з життєдайними інтенціями осмислює світ, шукає гармонії з ним, 

прагне до високодуховних ідеалів і наслідує їх особисто в повсякденному 

житті. А естетичним ідеалом для неї є усе, що має в собі світле й добре, вічне й 

непроминальне начало: земля, сонце, любов, рідна оселя тощо. Звичайні, 

тривіальні речі під пером поетеси набувають сакрального звучання: 

…Є хата багата, і мирне є небо. 

За все – слава Богу, живем так, як треба... [11, c. 82]. 

Саме ці й подібні змістові константи формують гуманістичну енергетику 

лірики Т. Кібкало. Її апологетизація органічно переходить у площину естетики. 

Лірика поетеси утверджує прерогативу добра як вищого сенсу гуманізму. Вона 

просякнута любов‟ю, тексти сповнені ніжністю людського тепла, ласки й 

милосердя до всього живого й сущого; вони правдиві, щирі. З упевненістю 

можна твердити, що її творчість відгукується в душі кожного читача та 

шанувальника чистою енергією правди, віри, християнських чеснот. 

Естетичним ідеалом поетеси були й залишаються добро і милосердя людської 

душі в її найрізноманітніших проявах. 

Тут не можна оминути й такого важливого аспекту гуманістичної 

концепції буття, як гармонійне співіснування людини й світу, що сягає 

корінням ідеї екогармонії Г. Сковороди, його вчення про макро- і мікрокосм. У 

мотивному розгортанні ліричного сюжету поетеса вдається до характерного для 

її ідіостилю засобу – залучення атрибутики біблійної антропології, що 

передбачає діалог людини в Усевишнім: 

Я Богу дякую за все: 

За мирне небо, мирну землю, 

За спів пташиний навесні, 

За край оцей благословенний, 



Де жити випало мені [11, c. 96]. 

Отже, гуманізм у художньому осмисленні поетеси – це не тільки 

світогляд, у центрі якого ідея людини як пріоритетна реальність у ряді всіх 

інших матеріальних і духовних вартостей. Попри різнотлумачення цього 

поняття та його текстуального втілення, в її віршах і для дорослих, і для дітей 

незмінним залишається визнання людської гідності вищою цінністю світу. 

 

2. 2. Змістові аспекти концепту душа в парадигмі художньої антропології 

поетеси 

2. 2. 1. Семантика термінології  

Гуманістичну змістовність лірики Т. Кібкало формують антропологічні 

домінанти, пов‟язані з духовним світом людини. Особливої уваги в цьому плані 

заслуговує творча репрезентація концепту душа, зумовлена гуманістичними 

колізіями художньої свідомості поетеси, її виразною схильністю до інтроверсії, 

частотним звернення до внутрішнього світу особистості («ті веселі мудрі очі / в 

душу дивляться мені» [10, с. 9]). 

Ведучи мову про концепт душа як сутнісний маркер авторефлексій митця 

в художній творчості Т. Кібкало, вважаємо за необхідне бодай пунктирно 

означити смислоємність поняття «концепт» як термінологійний інструментарій 

нашого дослідження. Відомо, що «концепт» – термін неоднозначний. «Великий 

тлумачний словник сучасної української мови» за редакцією В. Бусела трактує 

лексему «концепт» як «формулювання, загальне поняття, думка» [2, с. 452]. 

Т. Вільчинська стверджує, що концепт – це «все те, що ми знаємо про об‟єкт» 

[3, с. 128]. 

Концепт є не менш складним поняттям щодо його використання в процесі 

інтерпретації художнього тексту. Ю. Ковалів у відомій двотомній 

«Літературознавчій енциклопедії» (К., 2007) зауважує, що концептом варто 

називати «формулювання, розумний образ, загальна думка, поняття, що 

домінує у художньому творі чи літературознавчій статті» [14, с. 521]. 



Найсуттєвіша характеристика художніх концептів – їх здатність до 

художньої асоціативності. Саме ця асоціативність визначає художню цінність 

концептів. Художній концепт тяжіє до потенційних образів або спрямований на 

них, йому органічно властиві можливі образні формування, визначені основною 

семантикою слів, водночас ланцюг цих образів. Саме в цьому значенні й 

використовуємо термін «концепт» щодо поняття «душа» в інтерпретації 

антропологічного дискурсу у поетичній творчості Т. Кібкало. 

У найуживанішому значенні концепт душа синонімізуються із символом 

внутрішнього світу людини, всього комплексу факторів її духовного життя. З 

огляду на те, що душа не є фактом емпіричного, а езотеричного знання, 

філософія представляє її як відмінність між зовнішнім і внутрішнім, як щось 

невидиме. Душа є одним із основних понять сакрального. У психології душу 

зазвичай пов‟язують із божественною сферою; її вважають «нематеріальним і 

незалежним від тіла життєдайним началом» [17, с. 114]. 

Учення про душу людини, її безсмертя засадничо визначає основи 

християнства. За християнською доктриною, як відомо, вона є безсмертною 

нематеріальною (духовною) субстанцією, що структурує сутність індивіда, 

виступає носієм його почуттів і волі. В новоєвропейській філософії та 

психології це поняття вживають як синонім внутрішнього світу людини. На 

побутовому рівні зміст терміна «душа» відповідає змісту понять «внутрішній 

світ людини», «психіка» чи «свідомість» [17, с. 114].  

Концепт душа, посідаючи чільне місце в естетичній і психологічній 

структурі художнього тексту, постає субстанцією, що забезпечує презентацію 

внутрішнього ладу автора (відтак і персонажів твору). Текстуалізація цього 

концепту творчо репрезентує аспекти антропологічної доктрини 

Д. Чижевського, котрий, як відомо, пов‟язував учення про душу, зокрема, її 

очищення з підготовкою «прийняти божественне в себе» [28, с. 457]. 

Услід за Г. Сковородою, філософ стверджував, що в результаті 

самопізнання людина має осягнути свою внутрішню, духовну суть («вдруге 

народитися»), а відтак і збагнути природу Всесвіту. Тобто йдеться про духовне 



становлення особистості, її «осяяння», пов‟язане з теологічним окресленням 

поняття «душа» (звідси – дух, духовний), її моральне вивищення над 

швидкоплинним, профанним буттям. 

Поняття про душу становило неабиякий інтерес для усіх древніх 

філософів, і в усіх воно вирішувалось по-різному. Первинне етимологічне 

значення слова, засвідчене довідковими джерелами, одностайно вказує, що в 

момент називання словом душа йменували ту субстанцію, яку вдихнув у 

людину Бог. Така етимологія лексеми душа є об‟єктивною: вона відповідає як 

раннім, язичницьким, так і пізнішим, християнським, уявленням про душу.  

Лексема душа належить до тієї категорії слів, які виникли ще в 

праслов‟янський період для позначення язичницького поняття, а потім з 

уведенням християнства лише певною мірою змінили своє значення. До того ж 

концепт, який виражала семантика цієї лексеми, мав як сакральний, так і 

несакральний зміст за виразного переважання першого, що, зокрема, 

зафіксовано у фольклорі [20]. 

Концепт душа посідає чільне місце в естетичній і психологічній системах 

кожної нації, а в первісних уявленнях народу постає як невидимий орган, що 

забезпечує внутрішнє життя людини. Із цим концептом пов'язаний цілий спектр 

антропологічних питань. Проблема «заґрунтування» (Л. Тарнашинська) 

літературної антропології багатьох українських поетів і класичної, й новітньої 

пори виразно актуалізує антропоцентричні ідеї Д. Чижевського, у філософській 

концепції якого «душа» трактується як «внутрішня ієрархічно сконструйована і 

при цьому всьому багатоманітно співвідносна з різними сферами і площинами 

буття космічного» [28, с. 344].  

Вірші Т. Кібкало постають свого роду художньою ілюстрацією ключових 

аспектів антропософської концепції Д. Чижевського загалом і художньої 

антропології зосібна. Значною мірою вони суголосні антропологічним ідеям 

давньоукраїнського мислителя Г. Сковороди з його зорієнтованістю на духовну 

сутність індивіда («Господню людину»). 

 



2. 2. 2. Мікроконтексти творчої репрезентації концепту душа в ліричному 

наративі авторки 

Максимальна самоконцентрація, самозосередженість, що формує 

духовний простір лірики Т. Кібкало, визначає домінування в естетичній і 

психологічній структурі її художньо-естетичної системи концепту душа. Цей 

концепт постає субстанцією, котра художньо презентує внутрішній лад, 

«тотальну авторську суб‟єктивність» (М. Кодак) і потужне антропологічне поле 

ліричного наративу поетеси. 

Із проаналізованих вище джерел видно, що в сучасному науковому 

дискурсі термін «душа», власне, відсутній. Доволі неоднозначним видається і 

сам факт існування душі як такої. Концепт душа (а також його інваріанти) в 

різних сферах гуманітаристики використовуються переважно на означення 

нематеріальної субстанції буття людини, широкого спектру проявів її психіки, 

відтак і внутрішнього світу особистості, її почуттів, емоційних станів тощо. 

Сказане науково увиразнює відома теза психоаналітика К.-Г. Юнга про те, що 

«душа, будучи відображенням світу і людської особистості, настільки 

багатогранна, що існує безліч аспектів її аналізу» [29, с. 186]. 

Художні смисли віршів Т. Кібкало конституюються антропологічним 

вектором відображення буття й осягнення місця людини в ньому. Світовідчуття 

поетеси втілене в широкому діапазоні тональностей. Проте зміст та експресію її 

поезій, безвідносно до жанрової визначеності чи тематичної спрямованості, 

зумовила домінантна тема «душі, що «внутр ридає» (за Шевченком). Тобто 

йдеться про гуманістичні засади творчості й таку сутнісну тематичну 

домінанту, як душа. 

Душа як «вмістилище» численних проявів духовного та естетичного 

життя людини, визначає смислову константу антропологічної концепції 

поетеси. Ця концепція співмірна в ідейному плані з філософською доктриною 

Д. Чижевського, котрий, як відомо, ігнорував матеріальний бік існування 

особистості. За його переконанням, «непередбачуваність є тим стрижнем 



особистості, який зумовлює випромінювання складників цілісної душевної 

ієрархії» [28, с. 546]. 

Яскравою художньою ілюстрацією поданих міркувань учених може бути 

багата й розмаїта палітра ліричних рефлексій Т. Кібкало, образно-метафоричні 

структури яких формує смислове поле концепту душа: «твої сліди в душі моїй» 

[10, с. 9]; «наповнює любов‟ю душі» [11, с. 88]; «душа болить, і серце мліє» [10, 

с. 9] й под. Особливістю текстуалізації концепту душа як важливого маркера 

антропологічного простору авторського тексту поетеси є майстерне 

використання фольклорного принципу персоніфікувати душу («душа у вирій 

полетіла» [10, с. 10]; «Душа покликала в село, / де три тополі край дороги...» [8, 

с. 112]. З душевним станом, із проблемами духовності поетеса корелює слово-

образ (його інваріанти) серце, що в національній словесності має давню, 

закорінену в народній пісні традицію і пов‟язане з емоційністю українців: «Знає 

серденько моє – / милість Божа всюди є…» [11, с. 92]. 

Уводячи концепт душі в різні контекст, Т. Кібкало використовує не лише 

усталені фольклорні традиції з характерними для них ресурсами поетики. 

Доволі виразно в її ліричних рефлексіях прочитується Шевченкова настанова 

трактувати «серце перш за все як синонім душі» [26, с. 18]. Саме такий 

антропологічний смисл свого часу вкладав у цю духовну субстанцію 

П. Юркевич: «В серці людини лежить основа того, що її уявлення, почування й 

учинки дістають особливість, в якій виражається її душа» [30, c. 567]. 

Невипадково поети виводять на одну площину тексту (нерідко у межах строфи) 

семантично близькі образи серця й душі. Такий прийом увиразнює душевні 

переживання ліричного героя, поглиблює відчуття його найсокровеннішого 

інтимного світу. Для увиразнення сказаного наведемо одну із багатьох 

можливих художніх ілюстрацій з віршів Т. Кібкало: ««Душа болить, і серце 

мліє, / і сльози котяться з-під вій...» [10, с. 9]. 

Подібний художньо-естетичний синтез особливо часто зустрічається у 

збірці «Голос души», що оприявнює в усій повноті концепцію біблійної 

антропології: «На алтарной стене Божьей Матери лик – / Я пред ним 



преклонила колени. / Благодатный, волшебный, чаруючий миг / И душою, и 

серцем приемлю» [9, с. 12]. 

Сутнісним аспектом смислового поля антропологічного концепту душа в 

ліриці Т. Кібкало є його метафоризація з постаттю поета, його призначенням у 

житті. Постійне вживання цього знакового концепту з присвійним займенником 

чітко ідентифікує значення душа-поет: «... і ці слова, і мамині долоні / Зігріли 

душу страдницьку мою...» [11, с. 91]. Як бачимо, слово «моя» у сполучуваності 

з лексемою «душа» виходить поза межі займенникового сенсу, набуваючи 

антропологічно-персоналістського значення. 

Поетеса подекуди декларує такий синтез, як поет-душа, виповідаючи в 

такий спосіб своє бачення метафізичної природи письменницького таланту, 

містичної (пророчої) ролі митця в житті людини й народу в цілому. Тому вона 

зазвичай ототожнює ці величини як духовні субстанції, наділяючи їх 

позитивними конотаціями: «Чтобы душа все беды претерпела / И отогрелась в 

Слове золотом...» [9, с. 27]. Означений ідейно-змістовий акцент увиразнюють 

ресурси поетики, зокрема, персоніфікація, синкретичний епітет, графічне 

відтворення (велика літера) благоговіння перед словом, що синхронізується з 

душею поета. Цікавим у цьому плані є діалог Т. Кібкало з поетом-кобзарем 

М. Василюком, який трагічно загинув, залишивши унікальну творчу (художню 

й музичну) спадщину:  

Незабутній рідний образ –  

промінь світла на стіні,  

бо і вдень, в серед ночі  

ті веселі мудрі очі  

в душу дивляться мені» [10, с. 9]. 

Псіхе Т. Кібкало вельми рельєфно розкривається в різних модифікаціях 

логосу «гармонія» (сковородинівська ідея Універсуму): «Душа радіє, серце 

щастя просить – / прийшла веcна в усій своїй красі» [11, с. 20]; «яскраво сяє в 

небі сонця коло, / і на душі так радісно мені» [11, с. 14]. Тут і людина, й 



природа, і всесвіт живуть синхронними ритмами буття, котрі структурують 

антропосферу поезії, стрижневою домінантою якої є концепт душа. 

Зустрічаємо в ліриці Т. Кібкало такий антропологічний аспект, як 

толеруванню душі й тіла людини: «Джерельна вода має силу – / Оновлює душу 

й тіло» [11, с. 88]; «Если бы душу, как тело, омыть, / Стало б, наверне, легче 

нам жить» [9, с. 33].  

Художні смисли лірики Т. Кібкало конституюються антропологічним 

вектором відображення духовного буття й осягнення місця людини в ньому. 

Тобто, йдеться про сутнісну тематичну домінанту, структуровану сакральним 

простором субстанції душа. Вона презентується як «віддзеркалення» неба, 

образ всесвіту, відсвіт Усевишнього. Тож, закономірно, що улюбленою темою 

поетеси є іманентність Бога людській душі як «вмістилища» християнських 

доброчинностей, духовних істин, що формують гуманістичний потенціал її 

віршів. Тому доволі часто в одному мікросюжеті (навіть у строфі, рядку) на 

площину тексту виводяться концепти душі й Бога. В такий спосіб поетеса 

актуалізує біблійну антропологію, за якою людина, створена за «образом 

Божим», є насамперед тим, хто чинить добро.  

Протоієрей К. Лозинський, структуруючи теоретичні засади біблійної 

антропології, пропонує термінологійно визначати її саме як біблійну: «Перш 

ніж творити людину, Бог-Трійця “радиться” в Собі: “Сотворімо людину за 

образом і подобою Нашою” (Бут. 1, 26). Ця нарада ніби привідкриває 

важливість не тільки самого моменту останнього творіння Божого, але і всієї 

його подальшої історії (долі) […] Людина “народжується” Творцем одразу як 

вільна істота, наділена самосвідомістю і творчою енергією, якостями 

необхідними для панування над раніше створеним […] Створення людини за 

“образом і подобою Божою” (Бут. 1, 27) є однією із центральних тем у 

християнській антропології» [15].  

Типовими засобами текстуалізації універсальної теми «душа» в 

мистецькому самовираженні Т. Кібкало є біблійно маркована лексика на 

кшталт: храм, молитва, причастя, літургія, рай, Бог (доволі частотне слово), 



Ангел, Матінка Божа й ін. Для потвердження сказаного наведемо фрагмент 

вірша «В Михайлівськім храмі»: 

… Згорьовані душі довколишніх жителів. 

Як тепло і затишно в Божій обителі. 

Просила у Бога здоров‟я і миру, 

Щоб радо нести нелегку свою Ліру… [9, с. 19]. 

У духовних віршах Т. Кібкало, які останніми роками, за її ж свідченням, 

стають для неї смислом життя (невипадково одну з рубрик збірки «На Дунаї 

хвиля грає» вона назвала символічно – «Духовні краплини для малої дитини»), 

місцем зосередження людини на сакральному стає храм. Істотно, що першим 

варіантом назви збірки «Голос души» була назва «Дорога до храму». Її 

сакральний простір увиразнює художнє оформлення, зокрема, світлини храмів 

на палітурках (Свято-Успенський храм, Свято-Покровський кафедральний 

собор, Свято-Архангело-Михайліський храм та ін.).  

Із темою душі, різними її ракурсами поетеса органічно пов‟язує іманентні 

високій сфері її духовних скарбів такі святі моральні вартощі, як любов («А 

серце моє передзвін той чує (Великодній. – І. У.), / наповнює любов‟ю душі 

він» [11, с. 88]), материнська молитва («і ці слова, і мамині долоні / зігріли 

душу страдницьку мою» [11, с. 91]). 

У смисловому полі лірики Т. Кібкало з концептом душа кореспондуються 

такі аспекти духовного світу особистості, як милосердя, біль за людські 

страждання. Зміст душі людини визначає сама спрямованість внутрішнього 

світу на добро чи злотворення, виражена у формі рефлекторних, підсвідомих чи 

глибоко усвідомлених висловлювань або хоча б натяків у процесі внутрішнього 

мовлення. З усього сказаного випливає, що найбільш очевидним потають у 

художньому осмисленні поетеси такі ознаки душі – добра чи зла, світла чи 

темна. Звідси й характеристики цього важливого антропологічного концепту, 

смислові маркери яких виражаються через тропеїчні структури, що виражають 

антитетичні сутності: «душа радіє» / «душа болить і плаче». 



У контексті розгляду домінування антропологічного концепту душа в 

художньому просторі лірики Т. Кібкало цікавими видаються її особистісні 

зізнання в тому, що для неї «чужого болю не буває» й тому їй завжди 

прагнеться повідати світові, «об чім поетова душа / болить і плаче» (вірш «Тече 

поезії ріка…» [10, с. 12]). Деякі її ліричні рефлексії в жанровому плані можна 

сприймати як профетичні візії, тексти-застереження, котрі подекуди звучать 

майже декларативно: «…Молитвами вчасно / Вилікуйте душі, / Щоб не 

загубились / У густій імлі» [11, с. 92]). Метафоризуючи стан духовного осяяння 

людини, потребу її очищення, поетеса нерідко вдається до атрибутики 

християнського канону, зокрема, виражальних ресурсів молитви та 

сповідальних інтонацій – і в українських текстах, і в російськомовних віршах: 

«Но душа порой безсильна, / Унывает и скорбит… / Я у Ангела спросила: /  – 

От чего душа болит?» [9, с. 15]. 

Концепт душа, що структурує матрицю авторського тексту Т. Кібкало, 

оприявнює один із найбільш ціннісних кодів християнського віровчення, в 

якому душу зазвичай пов‟язують із найвищими (Божими) моральними 

вартостями. Цей концепт формує наповнення внутрішнього світу новою метою, 

новим смислом в умовах, коли «руйнуються основи життя». Тут прочитуються 

сковородинівські традиції вбачати в душі внутрішньо-глибинні (від 

рефлекторно-інтуїтивних до усвідомлених) устремління, такі антропологічні 

концепти давньоукраїнського філософа, як «вникнення у свій внутрішній світ», 

«друге народження» людини, її оновлення [21]. 

Ці ідеї значною мірою формують смислову матрицю авторського тексту 

поетеси. Як і Сковорода, вона акцентує співзвучну з християнським 

віровченням думку, що душа є осередком добра в людині, її духовного світу, 

оскільки становить собою субстанцію, яку вдихнув у кожного індивіда сам Бог. 

Тому з душею в її віршах синонімізується вмістилище світлих начал, коли 

«Божьей благодатью / Дух Святой души коснулся» [9, с. 33]. У збірці «Голос 

души» рельєфно прочитуються сковородинівські імперативи щодо «очищення, 

просвітлення, екстази» (Д. Чижевський) людської сутності. Подекуди вони 



межують із жанрами агіографічних текстів, звучать, як Божі заповіді: «Не 

унывай и не ропщи, / Душе спасення ищи», «Когда душа молитвы просит – / 

Услышь ее» [9, с. 33].  

Поезії Т. Кібкало наскрізно перейняті євангельським пафосом. Духовний 

рівень її творчої самопрезентації має своїм корінням глибоку релігійність, що є 

ментальною рисою українства. З цього приводу доцільними видаються слова 

Т. Салиги з його статті «Слово благовісту», в якій подано інтерпретацію 

екскурсу національної агіографічної лінії історії національної літератури: 

«Релігійність як світогляд, а поетичність як засада людської натури, як 

категорія психологічна – це наша праоснова, це фундамент нашого духовного 

розвою, це материк, з якого починається українське поетичне слово. Єдність 

релігійності й поетичності якраз і є тією субстанцією, що формувала і різьбила 

наше художнє слово упродовж століть» [19, с. 65].  

Цією антропологічною домінантною виразно структурована збірка, котра 

має символічну назву «Голос души» (назва збірки звучить у російськомовному 

варіанті). Концепт душа як ідейно-смислова вісь ліричного сюжету закладена й 

у назвах творів (переважно це першій рядок вірша: «Когда душа…», «Если бы 

душу…»). Саме слово «душа» є вельми «частотною та високоінформативною 

одиницею поетичного словника Таміли Кібкало» [18, с. 61]. 

Життя і творчість Т. Кібкало підтверджує істинність слів О. Гончара, що 

стали одним із останніх його записів, залишених на письмовому столі Олеся 

Гончара у липні 1995 року були такі: «Духовність – то як озонова піднебесна 

пелюстка, що так бережно огортає планету і не дає зруйнувати життя. Дбати 

про духовну наповненість душі, про її духовне здоров‟я і дбати про 

середовище, в якому живемо, – це, мабуть, головне. Душа й природа в злагоді 

своїй забезпечать надійність життя» [5, с. 423]. 

Таким чином, у поєднанні з іншими антропологічними концептами, що 

виражають в естетичному просторі лірики поетеси духовну сутність людини, 

концепт «душа», як і гуманістичний потенціал тексту, визначає смислове 

осереддя її художнього світу, співмірного з духовними вимірами буття. 



ВИСНОВКИ 

Аналіз творчого доробку Т. Кібкало в аспекті антропологічного дискурсу 

засвідчує домінування в її тематично-змістовому вимірі полімножинного 

спектру гуманістичної проблематики.  

Найчастотнішими концептами, що формують антропологічне поле лірики 

поетеси, є гуманізм і душа.  

Гуманістична змістовність віршів Т. Кібкало базується на віталістичній 

концепції буття й розгортається найповніше в мотивах доброствердження та 

духовної гармонії. Добро має широкий спектр образних окреслень («вода 

святого джерела», «милість Божа», «Божий дар» і под.) та співвідноситься з 

основами християнської моралі. Це специфічна риса ідіостилю авторки, 

пов‟язана з атрибутикою біблійної антропології. 

Концепт душа в антропологічній парадигмі поезії Т. Кібкало є проявом 

етичного буття й водночас маркером духовної сутності «Я»-особистості, носієм 

почуттів і волі суб‟єкта лірики, виразником її особистих авторефлексій. 

Семантика концепту душа в її художніх осяяннях узагальнює традиційно-

усталене значення (фольклорно-літературне), з одного боку, та оприявнює його 

модифікаційні варіанти, увиразнюючи специфіку індивідуальної естетичної, 

філософсько-психологічної та стилістичної тональності авторського тексту, – з 

другого. 

Отже, естетична енергетика віршів Т. Кібкало в цілому дає читачеві 

гуманістичний урок, суголосний із основними принципами християнської 

моралі. Попри широкий спектр мотивів лірики поетеси, стрижневою темою, 

довкола якої обертається її художній материк, є тема духовності. Змістовим 

виміром естетичного ідеалу були й залишаються такі гуманістичні цінності, як 

добро та любов, самовідданість і милосердя людської душі в її 

найрізноманітніших виявах.  

Окреслений темою роботи ракурс поетики Т. Кібкало визначає одну з 

перспективних ліній фахового вивчення особливостей її мистецького стилю 

загалом і параметрів художньої антропології лірики зосібна. 
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