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КОНЦЕПТ «КОХАННЯ» В ТВОРЧОСТІ  

АНАТОЛІЯ МОЙСІЄНКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ  

«МЕНЕ ЛЮБОВ’Ю ЗАСВІТИЛИ СКРИПКИ») 

 

ХХІ століття характеризується антропоцентричною спрямованістю 

досліджень та детальним аналізом поглиблення конфліктів в літера-

турному процесі між старими традиціями і новими тенденціями. 

Унікальністю епохи є співіснування різноманітних поетичних напрямків й 

стилів. Сучасні автори активно ведуть пошуки новаторських підходів до 

літератури, в центрі яких – людина. 

Творчість Анатолія Мойсієнка, поета-сучасника, характеризується 

поєднанням постмодерних рис, відображає складні перипетії сьогодення. 

Висока художня й естетична цінність творчості митця презентована в 

сучасних поезіях, в яких переплелися різноманітні теми: природа, емоції, 

переживання, почуття, що демонструють концептуальну картину світо-

бачення поета.  

Необхідно зазначити, що концепт як лінгвістичне явище є предметом 

дослідження таких лінгвістів, як В. Венжинович [1], С. Жаботинська [2], 

П. Мацьків [5], М. Нікітін [8], М. Полюжин [9] та інших.  

Кохання – складний феномен психічного та емоційного життя 

людини, є невід’ємною складовою людського буття. У сучасних 

лінгвістичних дослідженнях концепт «кохання» – на часі, оскільки 

в українському лінгво-культурному ареалі це почуття пов’язане із 

словесним вираженням, що надає можливість характеризувати індиві-

дуалістичну концепцію творчої особистості.  Концепт «кохання» вивчали 

сучасні науковці (Л. Семененко [10], Л. Мініч [6], В. Калько [3], інші), 

однак в цих працях відображено лише окремі аспекти теми, що вказує на 

актуальність проблеми дослідження.  

Мовна репрезентація «кохання» втілюється в засоби вербального 

вираження почуття і є основним чинником уявлень про світогляд автора. 

Дослідження концепту «кохання» в творчості Анатолія Мойсієнка як 

багатовимірного вербалізованого чинника людської свідомості. Мета 

зумовила розв’язання завдань: 1) проаналізувати концепт «кохання» як 

складову ідіостилю сучасного поета; 2) визначити специфіку мовного 

представлення концепту в поетичній мові ліричні твори Анатолія 

Мойсієнка зі збірки «Мене любов’ю засвітили скрипки», аналіз яких дає 

можливість деталізувати концепт «кохання». 

За твердженнями О. Кубрякової, концепт «відповідає уявленню про 

ті засоби, якими оперує людина в процесах мислення і які відображають 

зміст досвіду і знання, зміст всієї людської діяльності і процесів 
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пізнавальної діяльності» [4, с. 59]. Отже, лінгвістична інформація змісту 

концепту міститься в його інтерпретаційному полі.  

Концепт «кохання» в поезії А. Мойсієнка представлений вузькою 

лексико-семантичною сукупністю мовних засобів: іменниками (коханий [7, 

с. 66], любов [7, с. 97]), що вказують на абстрактність поняття; дієсловами 

(любить [7, с. 35], любив [7, с. 36], цілувать уста [7, с. 40]), які виявляють 

діяльнісний аспект вираження цього почуття. В поетичній мові 

зустрічаються прикметники (свята любов [7, с. 60], прислівники (любо 

поруч [7, с. 54]), що вказують на якісну характеристику концепту. 

Автор зображує початок виникнення почуття кохання, деталізуючи 

увагу читача на очах ліричної героїні: Чи світло із-під твоїх повік нам 

заквітло? [7, с. 26]. Поет наголошує на незрозумілому стані закоханої юної 

особи: Обвела востаннє / Лякливим поглядом... [7, с. 16]. Почуття 

з’являється неочікувано і для самого поета: Тремка зажура твоїх віч / 

Навстріч мені тече, як ніч [7, с. 101], так чи інакше воно пов’язане із 

певною деталлю зовнішності: Любив покірність вечорову тіла / І непокору 

гостролезу брів [7, с. 36]. Очі – це джерело натхнення, демонстрація 

власних почуттів до героїні. Заглянувши в очі, можна зрозуміти сутність 

людини, його мрії та прагнення: І волосся твого хвильна річка / У моїх 

відбилася очах [7, с. 34].  

Поет у всьому навколо бачить свою кохану, своє «ледь не восьме 

чудо світу» [7, с. 24]: пелюстка яблуні колишеться / Посмішкою Вашою в 

саду [7, с. 27]. Зі щемом в серці згадує солодку мить зустрічі: Твої пречисті 

і святі вуста в пекучім каятті [7, с. 104]. Кохання – це велике і світле 

почуття, яке автор чекає, вважає нагородою: Настояна на бджолах 

материнка, / І на медах настояна любов [7, с. 97], запрошує його в свою 

душу і серце: То вітром хоч – в моє гаряче літо, / У вітер мій пекучий [7, 

с. 24]. На думку митця, таке почуття не завжди приносить лише радість й 

позитивні емоції: В душу мовби лезо хто ввігнав, / А мені ж не сонячно й не 

місячно, / А мені ж без Вас уже ніяк [7, с. 27]. 

А. Мойсієнко – ніжний та делікатний в інтимній ліриці. Його 

авторські поезії – це взірець тремтливо-чистого й справжнього почуття: І 

ту осяйність я назвав любов’ю [7, с. 5], в якій «зі смутком-радістю усе 

переплелось і відпливло / і знов зродилось грімко» [7, с. 5]. Поет 

розмірковує над власною долею, вважає кожну мить без коханої 

безглуздою: Й день без Вас-немов прожитий поспіхом: / Втратив 

щось,чогось не наздогнав [7, с. 27]. Кохання для поета – це Муза, світла, 

натхнена, наповнена позитивом та енергією, просякнута емоціями. З 

першого рядка поезій, навіть з назви збірки, читач спостерігає незвичайне 

дійство, ім’я котрому є кохання: Мене любов’ю засвітили скрипки [7, c. 5]. 

Ліричний герой прагне зустрічі з коханою: Так мені потрібна ваша 

посмішка [7, с. 27], щиро вірить у тривалість взаємних почуттів: І цей 
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достиглий сад / Коханням нашим буде довго снити [7, с. 40]. 

У другій частині поетичної збірки веселкові та світлі кольори 

почуття наповнюються іншим змістом: І лиш твоя безкрилість душу 

злила / Світалася мені тоді на цілий світ / Твоя любов, покладена десь в 

теку [7, с. 45]. Автор роздумує над сенсом людського буття, в якому немає 

місця почуттям: Легким крайнебом звис чаїний смуток, / І туга на 

малиновім плечі [7, с. 16], він зі смутком констатує: На мене чекає моя 

самотність біля порога [7, с. 69], читаючи скупе послання від коханої: І 

ще сьогодні – твій лист... / Як жорстоке доповнення [7, с. 69]. 

У поетичному мовленні констатація почуття кохання посилює саму 

емоцію, або створює її: І вже було несила більш любить / Осіннім днем на 

золотім узліссі [7, с. 35]. Й хоча автору так любо поруч відчувати / Твою 

ходу і дихання твоє [7, с. 54], він з гіркотою робить висновки: Їй при собі 

несила вже носити / Й сама виходить з себе,щоб наситить / Свою сльозу, 

солону, аж гірку [7, с. 24]. 

Без кохання людина нічого не варта, саме цьому почуттю  

притаманні  такі якості, як бажання прощати, довіряти: Зрадливице моя й 

моя свята любов [7, с. 60]. Кохання в поета – це поєднання непоєднуваного 

одночасно: І почуття грози, і почуття довіри [7, с. 25]. Це почуття, яке не 

підвладне законам, воно виникає не зрозуміло як і приховати його 

неможливо: Білим птахом / Промайне ще у згадці не раз [7, с. 32]. Варто 

відзначити, що автор вірить у відродження почуттів: – Ходімо у весну, / 

Щоб буть не самітним [7, с. 29]. 

Отже, концепт «кохання» в поезії є складною сутністю, яка має 

певну думку й формується у свідомості поета певними змістовими 

концептуальними ознаками, які не мають чітких меж. Автор розкриває 

нерозривну єдність між поетичною творчістю і цим почуттям. 

Проаналізований концепт виражається за допомогою лексичних засобів, 

що втілюють два аспекти: стихійність й оптимізм у процесі зародження 

цього почуття, та смуток й біль, коли воно невзаємне. Загальними рисами 

концепту «кохання» є його підвищена емоційність, що реалізується 

різноманітними мовними засобами: лексемами, словосполученнями, 

епітетами, метафорами. Подальші наукові розвідки будуть спрямовані на 

дослідження концепту «щастя» в творчості А. Мойсієнка.  
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Рустамова Юлдуз 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 
У рамках загально-лінгвістичного підходу до теорії мовленнєвих 

актів можна виділити дві дисципліни: власне теорію мовленнєвих актів 
(аналіз, класифікацію і встановлення взаємозв’язку між мовленнєвими 
актами) і «аналіз мовленнєвих актів», або лінгвістичний аналіз мови 
(встановлення відповідності між мовленнєвими актами і одиницями мови). 
Для теоретичного аналізу мовленнєвих актів питання про те, наскільки цілі 
й наміри можуть бути реалізовані в конкретному спілкуванні, є 
несуттєвим. Для другої ж дисципліни мовний матеріал є вихідним 
пунктом; саме в цьому лінгвістика вбачає свою галузь дослідження [1]. 

Об’єктом дослідження теорії мовленнєвих актів є акт мовлення, 
тобто висловлювання мовця, адресоване слухачеві в певній ситуації 
спілкування, цілеспрямована мовна дія, що здійснюється у відповідності з 
принципами і правилами мовної поведінки даного суспільства. Теорія 
мовленнєвих актів сформувалася в основному завдяки роботам Дж. Остіна, 
Дж. Серля та П. Стронсона. 


