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«НА ТЕ Й ДУША, ЩОБ ТАК БОЛІТИ...» 

 
Чи задумувався хто-небудь, чому душа справді болить, сміється? У Т. Шевченка читаємо: 

Душе моя,  
Чого ти сумуєш?  
Душе моя убогая,  
Чого марне плачеш,  
Чого тобі шкода? 

Душа може бути убогою і великою, тремтливою і величною, і водночас вона здатна 
сумувати, плакати, ридати, сходити слізьми, радіти, тривожитись, боліти, тремтіти, а 
ще вириватись, нищити окови, переборювати страхи і суми, бути не в злагоді з самим 
собою, підноситись у піднебесся, зорити за мною і ще багато такого, що робить її чимсь 
близьким, рідним, але й незрозумілим. 

Здається, немає такого поета, який би хоч раз та не згадав душу, по-різному 
навантажуючи це слово у віршованому рядку. Часто слово душа називає особливий 
психічний світ людини або має значення «людська істота взагалі». У ньому багатомірність 
людських почуттів, що можуть бути співзвучними тільки всій космічній Галактиці. Чи не 
про це рядки Л. Талалая: 

На те й душа, щоб так боліти,  
будити болем уночі,  
Коли темнішає над світом,  
Коли надія без свічі... 

Мимоволі пригадується слово дух, що в свідомості мовця завжди пов’язується з душею. А 
втім, у поезії кожне з цих слів має своє значення. У Франковому «Голос духа чути скрізь» 
слово дух наповнене конкретним значенням. Це поступ передових суспільних ідей. Чи не 
таку ж конкретику у поняття дух вкладає один з віртуозів слова В. Поліщук, який у вірші 
«Революційний поет», римуючи дух і рух, об’єднує зміст обох слів: 

Бо я — людський дух, 
Я — вічний рух. 

Словник української мови в 11-ти томах в одному із значень слова дух — «стан, моральна 
сила людини, колективу» (1, 442) —зближує його з подібним значенням слова душа. Адже 
душа — це також «внутрішній психічний світ людини, з її настроями, переживаннями та 
почуттями» (1, 445). Саме ці значення обох слів є найістотнішими в образно-емоційній 
тканині вірша, тому що на їх ґрунті витворюється контрастивне протиставлення духу як 
чогось конкретного, чітко уявлюваного, вимірного і душі як всеохоплюючої величини, що 
своїм змістом представляє людину з усіма її світовідчуттями і болями. Чи не найкраще це 
відчуваєш, читаючи рядки Л. Костенко: 

Душа — єдина на землі держава,  
де є свобода, як озон. 
Кордон душі проходить над світами,  
а там нема демаркаційних зон. 

Діапазон образного переосмислення слова душа в поетичному контексті надзвичайно 
розмаїтий і не вкладається в схеми. Одне чітко помітно: душа в поетичному творі — це 
насамперед те, що становить сутність людини, її духовного світу: 

Блакитний безум! Море піді мною  
І небеса — куди не подивись!  
І вже душа не хоче буть земною,  
Закохана у несказанну вись! 

У наведених рядках Є. Плужника слово душа синонімізується із словом серце, пор.: «Та вже 
ніхто, ніхто із нас не вірить В зимові сни з зимовими піснями, Бо серце наше стало 
неслухняне...; Бо в мене серце — на дві половини» (Д. Фальківський); «Над ним лиш чорний 
прапор має, і десь на стінах крові слід,— а в серці він ще й досі має, мов золотий метеорит» 
(М. Драй-Хмара); Такий пекельний тиск невпинно— Немов довічная образа Здушила серце і 



не одпустить... (В. Поліщук) та ін. Контекстуальний синонім серце характеризується власним 
семантико-експресивним забарвленням. Пара слів дух— серце передає конкретику людської 
істоти, її окресленість і цілісність, а поєднання душа — серце — це втілення високості 
людських помислів і широти людських почуттів. Слово душа асоціюється, в першу чергу, з 
цілим світом переживань людини. Для одних поетів душа — океан безмежний (Л. Костенко), 
для інших — море любові і добра (Є. Летюк), ще інші засвідчують душу як зореліт 
(П. Бондарчук). У цих контекстах відтворено високе звучання слова душа, його загальний 
зміст. 
Дух сприймається як більш конкретне, певною мірою вужче від душі. У поезії Л. Талалая 

читаємо: 
Той голос був, як голос духу,  
Гримів: — Збагни і повтори... 

Чи не найраціональніше використовує контрастність слів тіло, серце (частина людського 
тіла) і душа (комплекс людського світосприйняття) П. Мовчан. У поезії «День запилення 
сосен» слова тіло і серце ужиті у своєму прямому значенні і передають фізичний стан 
ліричного героя, напруження всіх його природних сил: 

І тіло моє, горілиць на піску 
простерте,— пилком покривалось, 
І слухало спиною землю сипку... 
І серце, мов компасна стрілка, весь день 
здригалось, торкаючись ребер... 

Надто складно показати, які перетворення відбуваються з людською душею. Саме про це 
вірш «Сутіч»: 

...поволі страх виходить з тіла...  
Верба... суха... вода... трава...  
І жалива... Душа прозріла...  
Переінакшується світ  
у дійстві вічних перетворень... 

Поетичний контекст якнайкраще передає той складний шлях вічного оновлення людської 
душі, самої суті, яка не повинна міліти і маліти: «Душа ж бо чує, що межа вже близько: бо 
менша, що не крок, вага земна...» (П. Мовчан). 

Пізнати значення слова душа, що набуло нових емоційно-експресивних відтінків у 
мовленні сучасної поезії, допомагає його безпосереднє оточення. Здебільшого слово душа 
вживається у поезії з відтінком піднесеності, урочистості, як надзвичайно містке й широке за 
змістом поняття. 
 


