
АЛЛА БОНДАРЕНКО, ЮРІЙ БОНДАРЕНКО 
«А В СЕРЦІ, НАСПОДІ, В ОСЕРДІ ДУШІ...» (ПОЕТИЗМИ ДУША І СЕРЦЕ У 

ВІРШОВИХ ТВОРАХ В. СТУСА) 
 
Емоційність, чи, як кажуть філософи, кордоцентричність, української вдачі позначається на 
частотності використання і багатстві смислової реалізації лексем душа і серце у мові 
національної поезії. Ці експресеми стоять у центрі поетичної програми В. Стуса. Навколо 
смислової осі поетизму душа обертається його планета поезії: «Головний мотив, бачу, — 
людська душа перед вічністю високого неба», — писав В. Стус, ділячись своїми творчими 
планами з близькими людьми (В. Стус. «Вікна в позапростір», 1993, 60). Моральне кредо 
ліричного суб’єкта його віршів — перемогтися серцем, а гносеологічне — віщу таїну 
спізнати серцем. «Я в серці серця, в серці серця я», «ти, занурений в осерді серця» — такі 
Стусові декларації «життєтворчості» як сприйняття дійсності найчутливішою гранню свого 
єства, постійного перебування на лезі емоційного переживання. 

Прикметникові метафори, які цементують поетизми душа, серце, у Стусових поезіях 
найчастіше вербалізують ідею тяжких внутрішніх випробувань, Голгофи духу. Ці 
експресеми постають у спектрі понять «тривога», «сум’яття», «біль»: серце ізрунтане, 
ізвомплене, зболіле, зжаліле, душа розколошкана, скужмлена, ізвомплена, стотривожна, 
зболіла. При цьому поглибленню внутрішньої форми лексем душа, серце сприяють їх 
смислові зв’язки з елементами діалектних пластів лексики, які автор піддає художній 
«реанімації», або з індивідуалізмами, створеними за наявними у мовній системі зразками. 

Поет сприймає людину, як стражденну істоту: це — четвертоване серце, оголений 
нерв світу, приречений на небуття, тлін. У словесній архітектоніці вірша «На вітрі палає 
осика» поетизм серце стоїть у центрі перехрещення трьох образних структур: четвертоване 
серце, устеблене серце, ти стромишся в небо, що становлять мікросюжет «духовно 
возносячись, повільно вмирати». У пантеїстичному дусі цей сюжет віддзеркалюється 
картиною осіннього згорання-прощання. Таким способом формується дилема приреченості 
земного буття: будь-яке горіння — це згорання: 

На вітрі палає осика 
І сяєвом сходить цвинтарним 
(вільготна феєрія туги, 
хаплива мелодія мук)... 
Це ти, четвертоване серце, 
устеблене, стромишся в небо 
(нема ні грудної клітини, 
ні уст, ні долонь, ні очей). 

Поетизми серце, душа потрапляють у площину філософської проблеми «особа і 
суспільство», і соціум при цьому зображується ворожою людині силою: це — торговище 
душ, непорушність якого тримається на ловцях душі. Символом духовності, вміщеної в 
прокрустове ложе політичної кон’юнктури, обмеженої рамками пануючої ідеології, стає 
конструкція квадратне серце: 

Впали — і хода. Встали — і хода. 
В плече штовхають нас автомати. 
Квадратне серце — в квадратнім колі. 
В смертнім каре ми падемо долі 

(«Уже Софія відструменіла»). 
Смислова тема зруйнованої духовності розгортається у мікрообразах обпатрана душа, 

утрачена душа, мерва душ (мерва, за словником В. Грінченка, — погань, непридатне). 
Мотив оскоплення, ґвалтування — потворного варварського вторгнення у внутрішній світ, 
насильства над почуттями звучить у метафоризованих сполуках ґвалтування душ, звалашена 
душа (валашити, як свідчить «Словарь української мови» Б. Грінченка, означає 
каструвати). Стилістично маркований у поетиці В. Стуса мікрообраз цвинтар душ — 
уособлення морального виродження, духовної смерті: 



Довкола мене цвинтар душ 
на білім цвинтарі народу. 
Бреду в сльозах. Шукаю броду. 
Над вишнями літає хрущ. 

(«Довкола мене цвинтар душ»). 
За метафоричними структурами, які формуються навколо поетизма душа, стоїть 

поневіряння людини у чужому їй світі (зіскніла душа, затерпла душа, стерпла душа, 
окрушини душі). Семантика нужденності, неприхищеності, страдництва об’єднує образні 
утворення, у яких поетизми душа, серце зазнають тих самих кривд, що і людина, милосердю 
до якої вчать сім християнських заповідей Біблії: душа голодна, серце спрагле, душа гола, 
серце зголіле, душа хора, в душу вгризаються ґрати, дощ заливає душу, душі неживі (пор. 
голодного нагодуй, спраглого напої і т. д.). 

Олюднення зазнає поетизм серце, сполучаючись зі словами на позначення якостей 
мислячих істот: серце одверте, довірливе, неприкаяне. Такі асоціативні комплекси 
сприймаються як відголосок «філософії серця» Г. Сковороди: «Серце наше є дійсною 
людиною», «Дійсною людиною є серце в людині», «Голова усього в людині є серце людське. 
Воно ж і є сама дійсна в людині людина». 

З допомогою експресем душа, серце поетична антропологія В. Стуса розкриває високий 
внутрішній потенціал людини. Поетизм серце служить зображенню її тонкої внутрішньої 
організації, розгортаючи поняття «чутливість», «ніжність», «вразливість» (сльози серця, 
дитинне серце, серце ворухне) й естетизується у метафоризованій сполуці троянда серця. 
Сема беззахисності інтегрує утворення листочок серця. 

Я буду тільки тінню тіні тіні, 
спаду з лиця, із досвіду, із літ — 
єдиним серця жилавим листочком 
котитимусь під вітром власних бур. 

(«Дозволь мені сьогодні близько шостої»). 
Масштабність емоційної сфери відтворюють характеристики душі як огромної, 

просторої, розверстої (розверста — риторичний елемент, що означає «широко розкрита, 
широка»). У духовному просторі серця локалізуються дії предметів, що перестають бути 
частиною зовнішнього світу, бо з ними пов’язані сильні, глибокі переживання: 

Дві чорні колії в огні 
плафонів і на серці кожна, 
мов басамани вогняні 

(«Алея — довга і порожня»). 
Найчастіше поетизм серце позначає місце, де розгортається драма ностальгії за рідною 

землею (Вітчизна в серці дзвонить, нехай на серце ляже ваготою моя земля з рахманною 
журбою, в серце хлюпав хвилями Дніпро), де поняття патріотичного змісту стають частиною 
емоційного «я» ліричного суб’єкта Стусових поезій. 

Серце, душа становлять сутність людини. На семах «центральне», «основне» 
наголошує поет у словообразних сполуках серце пітьми, серце джерела, серце тверді. У 
поезії «Ярій, душе!» конструкція серце України вживається на позначення духовної основи 
життя української нації: 

Ярій, душе. Ярій, а не ридай. 
У білій стужі серце України. 
А ти шукай — червону тінь калини 
на чорних водах — тінь її шукай... 

Піднесення світу почуттів, почувань до рівня абсолютних цінностей відбувається через 
поетичну кваліфікацію душі як всеживої і єдиновласної. Увага до свого морального обличчя 
(«за своєю душею треба стежити так само, як за тілом» (В. Стус, «Вікна в позапростір», 1993, 
с. 200) стимулює процес заглиблення в сутінки душі — таємничу, ніким не пізнану до кінця 
сферу. У такому стані самозаглиблення, схожому на перебування у ворожому оточенні, — 
самоокупації душі — відбувається відчуження власного ego для того, щоб побачити себе 
збоку, — деперсоналізація душі: 



Деперсоналізація душі: 
один як перст стою себе супроти 
(супроти себе сам стою супроти). 

(«Деперсоналізація душі»). 
Ниті асоціацій тягнуться від душі, серця до кольору, світлотіні: серце у поетичній уяві 

В. Стуса можна висвітлити, душу — світлити. Поетизм душа потрапляє у словесний 
світловий і кольористичний ракурс, формуючи смисловий напрямок «розрада», 
«заспокоєння», виражаючи здобуття внутрішньої гармонії, рівноваги: світ у душу увійшов, 
душа синім віддає. Позитивний емоційний стан пов’язується з синім кольором, оскільки це 
барва незатьмареного неба, чистого плеса у сонячний день. Цей зв’язок стає прозорим через 
призму загальномовної метафори посвітлішало на душі. 

Душа ласкава, наче озеро,  
І трохи синім віддає.  
Тут, поміж Туровом і Мозирем,  
тепер призволення моє. 

(«Душа ласкава, наче озеро»).  
Серед словообразних утворень, які формуються навколо поетизмів душа, серце, 

переважають дієслівні метафори: «Матерія в Стуса може бути в стані застиглості й спокою, 
дух — ніколи» (Ю. Шерех, «Третя сторожа», 1993, с. 242). Поет розширює межі 
сполучуваності лексем душа, яка стає здатною відбігти, куріти, лютувати, битися, 
мерехтіти, і серце, яке може обміліти, колобродити, набухнути, заповзятися. Душа 
цементує, з одного боку, мовні фрагменти з семантикою нищення, руйнування (двокрайо 
обрушає біль нам душу, обрушилась душа твоя отут), а з другого — формує ідею торжества 
людського духу, його незборимості: душа з мертвих встала, душа постала з тліну. Це 
діяльна сила, яка допомагає людині реставрувати цільність своєї натури: 

Душа збирає в стосики тонкі 
усі твої розсипані відбитки, 
мов золоті, з поховань скіфських, злитки 
на поза всякий час і всі віки. 

(«Той образ, що в відслонах мерехтить»). 
Емоційні переживання поет намагається подати конкретно-чуттєво, що демонструють 

утворення ошпарити, морозити душу, обшмугляти об камінь. Паралель душа — тіло 
підтримує смисловий ряд «рана», «біль», «страждання». 

Дотягну до краю. Хай руками, 
хай на ліктях, поповзом — дарма, 
душу хай обшмугляю об камінь, 
все одно милішої нема 
за оцю утрачену й ледачу, 
за байдужу, осоружну, за 
землю цю, якою тільки й значу 
і якою барвиться сльоза. 

(«Присмеркові сутінки опали»). 
Субстанціональність душі, реальність її існування підкреслюється зображенням її 

предметом матеріального світу, який підвладний дії стихій: чотири вітри — полощуть душу, 
душа горить, палає, душа в огні, душу спалюй, спалюй. У такий спосіб відтворюється 
розбурханість почуттів, відчуття незахищеності людини перед їх силою. 

У пориванні до вогню-самоспалення душа виявляє причетність людини до вищих сфер 
буття, здатність бути вище від умовностей земного існування, намагання вирватися з тенет 
гнітючої дійсності через високу жертву творчого аутодафе: 

Моя душа, запрагла неба, 
в буремнім леті держить путь 
на стовп високого вогню, що осіянний 
одним твоїм бажанням... 

(«Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»). 
Поетизми душа, серце у мовнохудожній системі В. Стуса активізуються не лише у 



метафоризованих сполуках із зв’язком координації, а і в словосполученнях, де вони 
виступають у граматично залежній функції. Так підкреслюється здатність почуттів бути 
суголосними волі і розуму. На базі поетизмів душа, серце виростають побудови з 
семантикою плекання, захисту (спеленати душу, виплекати душу, заховати душу), 
випробовування (студити душу, затиснути серце), гартування (видубити душу, покріпляти 
серце), відновлення (виходити серце, відволодати душу, лікувати душу). Метафори, до яких 
входять дієслова з загальним значенням вторгнення, оточення, вказують на повноту, глибину 
осягнення емоцією внутрішнього простору: обсідати душу, оступити душу, запопасти 
душу, запопасти серце. 

Більшість метафоричних конструкцій, до яких входять слова, що окреслюють 
внутрішній світ людини, являють собою сплав індивідуально-поетичного мислення і 
стереотипів народнопісенного фразотворення. Розуміння змісту деяких образних утворень, 
до яких входять експресеми душа, серце, потребує загальномовного метафоричного фону. 
Розгорнута образна структура часу остюки устрягли в серце спрагле сприймається через 
смислову призму фраземи серце остюками обростає; котилося кульпокотьолом моє серце в 
ведмежий барліг — стійкої сполуки серце так і покотилося; з серця ростуть пелюстки — 
фразеологізму розквітати серцем. Мотив розквіту-відради з’являється у поезії «Ніч — хай 
буде тьмяніша за темну», де серце наділяється здатністю оволодіти генетичним кодом щастя, 
відшукати його в собі попри всі удари долі: 

Треба славно — раз судилося вмерти — перебути — вік свій, а не покон. Треба щедро 
— серцем одним, устами ледь розпуклими — розпелюстити втіхи гін, всевідради! Сонце бо 
йде за нами. Набирай же — свій смертельний розгін. Словообразні утворення зі 
стрижневими словами душа, серце, які інкрустують поезії В. Стуса, часто розвиваються у 
напрямі до фразеологізації: держати серце під горлом — стримувати вихід почуттів назовні, 
споловіти душу — стати на шлях духовної зрілості, внутрішнього змужніння; правувати 
серцем — керувати власними емоціями; серце досягає горла — почуття переповнюють душу: 

Значи себе спадною хвилею, 
як серце досягає горла, 
коли вода, стомившись падати, 
закручується в віражі. 

(«Значи себе спадною хвилею»). 
За моделями фразеологічних утворень їсти серце, пити кров поет будує експресивні 

сполуки гризти серце, кусати серце, пити душу, їсти душу, які розкривають 
антивіталістичну сутність негативного переживання. 

Ідея внутрішнього ладу, гармонії, що виникає між двома людьми, яку несе традиційна 
сполука душа в душу, втілюється у структурі серце в серце: 

Як нам порозумітись — душа в душу 
І серце в серце? Тишею. Без слів. 

(«Як нам порозумітись»). 
Поряд з традиційним, утворення серце в серце виглядає свіжішим у силу неусталеності 

своєї вторинної номінації. У його підтексті виразніше проступає поняття кохання. 
Сила почуття, якою наділяє поет ліричного героя своїх віршів, стає причиною того, що 

він змінює характер своїх стосунків із зовнішнім світом. Його дух розриває кайдани рабства, 
не лише вириваючись із тюремної дійсності {нема полону й рабства для душі, душа 
поневажить полони). У жаданні внутрішньої свободи на основі багатої духовності 
формується Стусівською людиною комплекс привсюдності, який відкидає канон існування 
для неї будь-яких просторових або часових меж. У поезії «О не дивуй, о не дивуй мені» 
метаморфоза росту, зростання увидимлює душу як пагін гігантської рослини, що 
простягається у всесвіт: 

О не дивуй, о не дивуй мені — 
моє життя для тебе незбагненне. 
Воно й мені чуже — і не про мене 
чужіти в чужаниці-чужині, 



де я зацвів у потойбічні дні 
і щедро попускаю за край світу 
свою одлеглу душу, часом криту 
усесвіту великого на дні 

Сфера почуттів відкриває поетові свої потаємні глибини, і поетизми душа, серце 
розгортають при цьому закладені в них загальнонародною мовою виражальні можливості, 
виявляють нові грані смислу — те сокровенне, приховане в серці, насподі, в осерді душі. 
 


