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ВСТУП 

 

Відображення в мові категорій об’єктивного світу – один із актуальних напрямків 

сучасних наукових досліджень. 

Час та простір – філософські поняття. Простір – «це одна із форм існування 

матерії, її атрибут (поряд із рухом і часом); філософська категорія, що характеризує 

співіснування об’єктів, їхню взаємодію, протяжність та структурність матеріальних 

систем» [260, 545]. «Час – це форма протікання усіх механічних, органічних та 

психічних процесів, умова можливості руху, зміни, розвитку» [72, 450]. Час відображає 

дві фундаментальні риси процесів, які відбуваються з матеріальними тілами, а саме: 

тривалість і черговість подій [205, 276]. 

Кожен об’єкт має просторові та часові характеристики. Ці дві категорії 

нерозривно пов’язані між собою і утворюють просторово-часовий континуум, тобто 

світ має чотири виміри – три просторові (довжина, ширина і висота) й один 

часовий [259, 135]. 

Багатовимірність просторових уявлень зумовили різноманітність підходів до 

вивчення категорійної суті простору та часу в різних науках, серед яких математика, 

фізика, астрономія, філософія, психологія, соціологія тощо. Вивчення простору і часу 

як форм існування матерії, а отже, важливих складників картини світу, зацікавило 

також філологів (мовознавців та літературознавців). 

Найбільше мовознавчих досліджень здійснено в галузі когнітивної лінгвістики, 

оскільки в останні десятиліття простежуємо тенденцію до зміщення наукових інтересів 

від структурного аналізу мовних явищ до когнітивного. Розглядають вербалізацію 

концепту «час» (Т. Павлюк [192]) та «простір» (С. Фоміна [261], Л. Саноцька [217], 

Ю. Тимченко [250], Ю. Лебеденко, К. Дудник [163], Л. Голоюх [82]). Аналіз базується 

не лише на власне концептах часу та простору, а й на часткових концептах: «природа» 

(І. Серебрянська [224]), «водний простір» (К. Трикоз [254]), «шлях» (Т. Радзієвська 

[207]), «ранок» (O. Задорожна [105]) та ін. 

Уже опубліковано праці, присвячені обґрунтуванню лінгвістичних категорій часу 

(В. Барчук [18], С. Романюк [211], Г. Павленко [191], О. Бондар [39] тощо) та простору 
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(І. Довбня [92]). 

Значна кількість розвідок здійснена у функційному аспекті стосовно різних 

мовних рівнів (словотвірного – В. Войцехівська [65], К. Городенська [28], Г. Волинець 

[66]; лексико-граматичного: іменники – В. Мерінов [179], прислівники – 

М. Степаненко [235], В. Головіна [76], О. Курилас [156]; прикметники – О. Карадащук 

[118], Т. Щебликіна [276]; дієслова – В. Костенюк [137], М. Городенська [81], 

Н. Іваницька [110], В. Тимкова [246], О. Кульбабська [155], І. Вихованець [60], 

Т. Романюк [211]; прийменниково-відмінкові конструкції – І. Коплик [133], 

Н. Степаненко [237], У. Шатрукова [271]; Г. Козачук [126] тощо). Часто автори 

досліджують не один засіб (іменники, прикметники чи прислівники), а розглядають 

комплекс лексичних одиниць (В. Головіна [76], О. Нечипорук [186]); синтаксеми 

(І. Бочарова [44], В. Ожоган [189], Т. Масицька [178]); структуру відповідних типів 

речень (В. Ожоган [190], Т. Масицька [178]), засоби сполучення (С. Романюк [210]) чи 

вираження відповідних категорій у реченні (Т. Грибонос [83], О. Русакова [213]). 

Дослідження на синтаксичному рівні дозволяє більш комплексно, спираючись на 

категорійне значення відповідних елементів мови, поглянути на лексичні та 

словотвірні засоби вираження часо-просторових відношень. Існують також праці, в 

яких досліджують відповідні засоби в діахронії: І. Даценко [87], Л. Бутко [50], 

І. Чеп’якова [270]. 

Дослідники, здебільшого, вивчають або часову, або просторову семантику і дуже 

поєднують їхній розгляд. Це пов’язано з тим, що, попри філософську та фізичну 

близькість цих категорій, мова передає їх дещо по-різному. 

Загалом питання простору та часу в лінгвістиці охоплює широкий контекст 

проблем та напрямків. Проте всі вони розкривають досить вузький аспект предмету 

обговорення. Відсутні дослідження, у яких було би підсумовано ці результати. Також 

немає комплексного аналізу засобів вираження часу та простору. У цій роботі лексико-

граматичні засоби вираження часу та простору розглянуто в комплексі, адже одиниці 

існують у тексті не ізольовано, а творять систему взаємопов’язаних величин, тому що 

мова відображає реальний світ не окремими мовними рівнями, а всією структурою. 

Химерна проза – явище 70–80 рр. ХХ ст. в українській літературі. Цей термін 
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уживають на позначення значного за обсягом прозового твору, у якому розповідають 

про неймовірні події, де реальне поєднане з фантастичним, умовним; засоби іронії, 

гротеску, театральності – з елементами фольклорної та міфологічної поетики. У творах 

химерної літератури відбуваються дивовижні метаморфози з персонажами, зміщення 

подій у часі й просторі. 

Основні риси химерної прози: 1) фольклорність, використання міфів; 2) історизм 

та зв'язок поколінь у творах зі збереженням актуальності та сучасної проблематики; 

3) запозичення мовностильових рис із комедійно-бурлескної течії; 4) використання 

фантастичних, химерних образів, кордон між реальним та ірреальним відсутній; 

5) постійна пристуність автора; 6) добір кумедних імен персонажів; 7) пародіювання 

інших мовних стилів, висміювання офіційної манери викладу; 8) зосередження уваги 

не так на сюжетній лінії, як на самому слові, манері його вживання [165, 345]. 

Явище бере свій початок від роману О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, 

або ж Мамай і Чужа Молодиця» (1958 р.) і сягає творів В. Шевчука «Дім на горі» та 

«На полі смиренному» (1983 р.). До химерної прози належить також творчість 

В. Земляка, П. Загребельного, Є. Гуцала, В. Яворівського, В. Дрозда та ін. 

Твори химерної прози вже стали джерельною базою для багатьох мовознавчих 

праць. Дослідники часто вивчають поетику текстів (Н. Манюх [173], Н. Козачук [125], 

О. Карпенко [119], С. Сіверська [227], Т. Шевченко [272] та ін.), а також індивідуальний 

стиль письменників (А. Соколова [232], О. Переломова [198], Т. Монахова [184], 

А. Харченко [264]). Проте особливості використання засобів вираження часу та 

простору в українській химерній прозі досі не досліджували. 

Ідіостиль – це сукупність особливостей використання мовних засобів у творчості 

певного письменника; це стилістичні, формальні та інші властивості цих елементів. 

Вивчення ідіостилю дає змогу простежити риси вживання певних одиниць, зокрема й 

досліджуваних величин із часовою та просторовою семантикою, у конкретного автора 

або в конкретному творі. 

Актуальність роботи полягає в потребі дослідити функціонування засобів 

вираження часу та простору у творах української химерної прози, оскільки автори в ній 

часто застосовують часо-просторові зміщення; виявити властивості ідіостилю 
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письменників; розробити методологію комплексного аналізу лексико-граматичних 

засобів відповідної семантики, оскільки вони існують в мові не ізольовано, а 

взаємодіють з одиницями інших рівнів; порівняти властивості елементів із локативним 

та темпоральним значенням. 

Мова має засоби вираження часу та простору на різних мовних рівнях. Відповідно 

їх поділяють на словотвірні, лексичні та граматичні. У нашій роботі аналізуватимемо 

два останні типи. Така вибірка зумовлена тим, що в обраних засобах найбільш повно 

виявляються семантика та структура онтологічних категорій часу та простору й 

особливості ідіостилю письменників. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано на кафедрі української мови Львівського національного університету 

імені Івана Франка в межах комплексної теми наукових досліджень «Лексико-

граматична структура української мови як вияв динаміки її норм» (номер державної 

реєстрації роботи: 0113U005120). 

Метою роботи є комплексний аналіз функціонування лексичних і граматичних 

засобів вираження часу та простору в стильовій манері авторів української химерної 

прози, а саме В. Дрозда, В. Земляка та В. Шевчука. 

Мета дослідження визначає такі його завдання: 

- узагальнити досвід українських учених у питаннях, що стосуються засобів 

вираження часу та простору, особливостей химерної прози; 

- окреслити методологію аналізу засобів вираження часу та простору; 

- зафіксувати лексико-граматичні засоби вираження часу та простору в обраних 

творах; 

- визначити семантичні та формальні особливості використання засобів 

вираження часу та простору в індивідуальній стильовій манері В.  Дрозда, В.  Земляка 

та В. Шевчука в досліджуваних творах; 

- здійснити класифікацію відповідних засобів; 

- проаналізувати взаємодію засобів у вираженні часового (та окремо – 

просторового) значення; 

- виявити часо-просторові зміщення у відповідних творах та мовні засоби, якими 
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їх досягають; 

- порівняти засоби вираження часу та простору в текстах химерної прози. 

Об’єкт дослідження – мовні засоби вираження часу та простору в українській 

химерній прозі 70–80 рр. ХХ ст. 

Предметом дослідження є семантичні та формальні властивості лексичних та 

граматичних засобів вираження часу та простору в повісті В. Дрозда «Ирій», романах 

В. Земляка «Лебедина зграя» та В. Шевчука «Дім на горі». 

Джерельна база: твори В. Дрозда «Ирій», В. Земляка «Лебедина зграя» та 

В. Шевчука «Дім на горі». 

Методи дослідження. На етапах вичленування одиниць із тексту та їхньої 

класифікації використано поняттєво-лінгвальний аналіз, а також компонентну та 

дистрибутивну методики. Для створення класифікацій відповідних засобів, окрім 

указаних, застосовано порівневий і трансформаційний аналізи, а також метод лексико-

тематичного моделювання. Для характеристики властивостей одиниць із часовою та 

просторовою семантикою у творах химерної прози залучено описовий метод. Елементи 

кількісного методу дали змогу встановити численність використання певних одиниць 

у стильовій манері зазначених письменників, показати співвідношення певних типів 

взаємодій мовних засобів. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі: 

вперше проаналізовано особливості функціонування засобів вираження часу та 

простору в аспекті ідіостилю у творах «Ирій» В. Дрозда, «Лебедина зграя» В. Земляка 

та «Дім на горі» В. Шевчука;  

вперше визначено часові та просторові зміщення в химерній прозі та засоби, 

якими письменники їх досягають; 

поглиблено методологію аналізу мовних засобів вираження часу та простору; 

удосконалено класифікації відповідних одиниць;  

подальшого розвитку набуло окреслення рис, притаманних ідіостилю кожного 

письменника та мовних особливостей, властивих жанру химерної прози. 

На захист виносяться такі положення і результати: 
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- для аналізу функціонування лексико-граматичних засобів вираження часу та 

простору обґрунтовано комплексний підхід, який дозволяє одночасно охопити 

формальний і змістовий склад мовного знака, залучення контексту, знань із інших 

лінгвістичних сфер; 

- засоби вираження часу та простору поділяємо на центральні (дієслова, 

прислівники, іменники, прийменниково-відмінкові форми) та периферійні 

(займенники, числівники); 

- функціонування засобів вираження часу та простору в проаналізованих творах 

мають низку особливих рис, які пов’язані: а) із особливостями відповідного 

літературного напрямку; б) індивідуальним стилем письменника. Вони виявляються 

в кількісному та якісному показниках; 

- через використання мовних одиниць у нетипових значеннях, оточеннях у 

проаналізованих творах виникають просторові зміщення, які проявляються в 

невідповідності: а) розмірів; б) функційних властивостей просторів; та темпоральні, 

що полягають у: а) прибільшенні чи применшенні часових значень; б) традиційності 

виконання певних дій, повторюваності; в) синхронізації подій; г) зміні часу за 

бажанням чи потребою героя; д) перенесенні з теперішнього в минуле, майбутнє чи 

перебуванні в позачасовій сфері; е) об’єктивації часу просторовими засобами; 

- значна кількість часових зміщень у проаналізованих творах пов’язана з 

використанням просторових засобів для передання темпоральної семантики. 

Теоретичне значення роботи. Матеріали дисертації будуть корисними для 

майбутніх студій над ідіостилем В. Дрозда, В. Земляка та В. Шевчука, а також для 

з’ясування стильових ознак химерної прози. Розроблений в дисертації комплексний 

підхід до аналізу лексико-граматичних одиниць із часовим та просторовим значенням 

може стати основою для досліджень мовних засобів з іншою семантикою. 

Практичне значення дисертації. Результати дослідження можуть слугувати для 

удосконалення курсів лекцій з лінгвістики тексту, семантики, стилістики, а також для 

розробки спецкурсу «Мовна особистість автора» й методичних рекомендацій щодо 

лінгвістичного аналізу тексту, для укладання словників мови вказаних письменників; 

будуть корисними для мовознавчих досліджень, присвячених вивченню ідіостилю 
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письменника, особливостей химерної прози, питанням функціонування засобів із часо-

просторовим чи іншим значенням. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням. Статей, написаних у співавторстві, немає. 

Апробацію результатів дисертації здійснено на Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасна україністика: проблеми 

мови, літератури й культури» (Ізмаїл, 2016), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасна українська нація: мова, культура, історія» (Львів, 2016), XIIІ, 

ХІІ, ХІ Всеукраїнській науковій конференції молодих філологів «VIVAT 

ACADEMIA»: Українська філологія – історія, теорія, методологія» (Львів, 2015, 2014 

та 2013), П’ятій міжнародній науково-практичній інтернет-конференції з україністики 

«Діалог мов – діалог культур. Україна і світ» (Мюнхен (Німеччина), 2014), 

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Тенденції розвитку та 

функціонування слов’янських та германських мов» (Миколаїв, 2014), VII Міжнародній 

науково-практичній конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – 

особистість» (Остріг, 2013), а також на засіданнях та наукових семінарах кафедри 

української мови Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Публікації. Основний зміст роботи висвітлено у 7-и публікаціях: 1 з них у 

закордонному виданні та 6 – у фахових (1 з яких внесено до міжнародної 

наукометричної бази «Index Copernicus»). 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, основної частини, 

висновків, списку використаної літератури та джерел, додатків. Основна частина – з 3-

х розділів: теоретико-методологічного та двох практичних. У додатках подано перелік 

засобів із часовою та просторовою семантикою в аналізованих творах, додатковий 

ілюстративний матеріал та рисунки із кількісними даними щодо їхнього використання. 

Загальний обсяг дисертації – 408 сторінок; обсяг основного тексту – 199 сторінки. 

Кількість найменувань у списку використаних джерел – 300; загальна кількість 

додатків – 22; всього проаналізовано одиниць – 5416. 
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РОЗДІЛ 1 

ПОНЯТТЯ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ В ЛІНГВІСТИЦІ 

 

У сучасній мовознавчій науці відбувається активне пізнання мови в різних 

аспектах, зокрема і щодо простору та часу, на основі чого витворюються лінгвістичні 

поняття часу та простору. 

Простір та час – основні форми (властивості, характеристики) матеріального 

світу, матеріального сущого. Саме вони відмежовують матеріальні речі від ідеального 

буття (буття Бога, чисел, цінностей) [205, 276]. 

За межами макросвіту простір може бути багатовимірним [258, 209]. Наш світ є 

реалізацією лише однієї з можливостей [234, 217]. 

Із поняттями часу та простору тісно пов'язане також поняття руху. У широкому 

розумінні рух – це зміни, які охоплюють усі процеси у світі. Дослідники визнають 

абсолютність руху. Але водночас говорять про його відносність, оскільки для 

констатації руху необхідно виявити предмет, відносно якого відбувається рух іншого 

предмета, тобто ввести точку відліку [258, 206] (чи місце спостерігача) [11, 193]. 

Предмет перебуває у стані спокою тільки відносно іншого [258, 207]. 

Також існують дві теорії протікання часу: лінійна і циклічна. За лінійною теорією 

існує прогрес, а за циклічною – певні фази (цикли), які повторюються [154, 370-373]. 

Поняття простору та часу існують об’єктивно, незалежно від волі людини та 

суспільства. Суб’єктивними є способи їхнього виміру, які прямо залежать від людини 

та суспільства. Для часу – це секунда, година, день тощо [258, 213]. У більшості країн 

світу зараз існує метрична система виміру просторових відношень, однак у деяких 

використовують такі одиниці виміру простору, як фунт, інч, дюйм тощо. Наявність 

суб’єктивних одиниць виміру простору і свідчить про те, що, залишаючись за своєю 

природою об’єктивним, простір як абстракція може набирати суб’єктивного змісту, 

коли людина думає про нього та позначає його [258, 210]. 

 

1.1. Час і простір як мовознавчі категорії 

У мовознавчій науці не існує єдиного, усталеного визначення лінгвістичного 
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простору та часу. Але є ряд підходів, які дозволяють окреслити їхні межі. 

Більшість мовознавців (А. Ачкасов [15, 28], М. Всеволодова [68] та ін.) 

погоджуються, що поняття лінгвістичного простору ґрунтується на філософському та 

фізичному просторових аспектах. Простір отримує мовну об’єктивацію у вигляді 

функційно-семантичної категорії локативності й відповідного фрагмента мовної 

картини світу [8, 16]. Дві основні ознаки будь-якого простору (за Н. Клікушиною): 

1) бути вмістилищем; 2) мати кордони [121, 61]. 

Простір трактують як середовище, утворене відношенням речей, тобто його 

можна схарактеризувати різними векторами протиставлення цих одиниць. Л. Поліщак 

[202, 170] виділяє такі протиставлення: що є нагорі і внизу, вліво / вправо, 

високо / низько; що тут, а що там, далеко / близько. Сприйняття простору пов’язане 

насамперед із практичною діяльністю людини, тому й «природний простір 

окреслюють межами досягнення органів чуття людини – по горизонталі до горизонту, 

по вертикалі – до неба» [224, 91]. І. Довбня виділяє п'ять основних семантичних 

протиставлень: попереду / позаду, в / через / з, навколо / вздовж, 

центральний / периферійний, на борту / на мілині [95, 77]. Н. Сегал зазначає [219, 300], 

що простір характеризують у горизонтальному і вертикальному напрямках завдяки 

опозиційним векторам право / ліво, зад / перед, верх / низ. Додавши сюди ще й вектор 

оцінки відстані (далеко / близько), можна окреслити весь простір. 

Характеристики простору також мають бінарну структуру: 

локалізованість / нелокалізованість у просторі відносно певного відправного моменту, 

динамічність / статичність, контактність / дистанційність, векторність тощо [244, 79]. 

Бінарність системи проявлена в наявності дублетних форм у лексико-граматичній 

сфері та в бінарних опозиціях змісту мови. Основні опозиції можна розглядати як різні 

плани вираження головного протиставлення [252, 63–64]. Лексичне вираження 

універсальних семіотичних опозицій відображає словник мовної моделі, завдяки якій 

описують універсум, у якому живе людина. На змістовому рівні кожна семіотична 

опозиція – багатошарова; […] полягає в освоєнні та класифікації світу людиною, 

остання є також і відправним моментом [267, 13]. 

На думку М. Ющенко, в основі просторових відношень завжди є предмет 
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локалізації, місце локалізації та орієнтир. Об’єктом (предметом) може бути істота (як 

людина, так і тварина) та неістота. Серед неістот М. Ющенко виділяє конкретні 

дискретні предмети, множину таких предметів (у такому разі вони отримують спільну 

просторову характеристику), географічні об’єкти (їхню форму та розмір сприймають 

лише частково, лише до тієї межі, якої сягають органи чуття) та недискретні предмети 

(найменування почуттів та емоцій людини, результати її мисленнєвої діяльності тощо) 

[224, 9–11]. До фонових та периферійних складників концепту «простір» належать 

сфера взаємодії між просторовими предметами, відстань, сцена та перспектива [278, 

11]. І. Довбня виділяє такі складники простору: рух (факт пересування та його 

напрямок); власне простір (локатив) або його частина (штучний, природний, 

абстрактний об'єкт); стан або положення; розмір; ємкість; міра [96, 77]. 

Проте не всі однаково визначають склад концепту «простір». Концептуалізацією 

простору зумовлено низку питань, пов’язаних із його парадигмальним статусом, тобто 

як саме розглядати концепт простір – в одній парадигмі з концептами місця та 

предмета чи ізольовано. Для підтвердження першої думки наводять такі аргументи, як 

належність концептів до «семантичних примітивів» (А. Вежбицька) та «універсальних 

інвентарів концептуальних систем» (Р. Джекендофф). Для підтвердження необхідності 

парадигмальної диференціації цих концептів наводять такі факти: неоднаковий 

частиномовний потенціал концептів простору (когнітивної основи прийменника), 

місця та предмета (когнітивної основи іменника); різне логіко-філософське підґрунтя 

(простір як форма існування матерії, місце та предмет як форма існування буття); 

гіперо-гіпонімічні відношення мовних відповідників (імен) концептів [8, 8]. 

Питання складу поняття простору І. Андрєєва пропонує вирішити так: 

«Макроконцептуальний статус простору дає можливість виокремлення 

гіперконцептів – одиниць, які не претендують на понятійну глобальність та менші за 

обсягом (місце, предмет, об’єкт, напрямок), що, своєю чергою, містять гіпоконцепти 

(наприклад, місце – ліво / право, верх / низ)» [8, 8]. Уважаємо, що категорія простору 

охоплює поняття місця, напрямку та об’єкта. 

Немає також чітко окресленого та єдиного розуміння категорій локативності й 

просторовості. О. Безпояско, наприклад, вживає термін просторово-локативне 
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значення [27, 129]. Вважаємо, що ці терміни синонімні, адже, за словами І. Коплика, 

«категорія локативності включає всі різновиди просторового значення» [133, 70]. 

Такий підхід і використовуємо в нашій роботі. 

Лінгвістичну категорію часу визначають дещо по-іншому, оскільки в реальному 

світі час не існує як предмет, пізнання якого доступне нашим органам чуття (дотик, 

слух, нюх тощо). Ця категорія, порівняно із простором, більш абстрактна. 

О. Бондар пише: «…Можна визначити лінгвістичну категорію часу як мовну 

форму відображення реального і комунікативного часу, що позначає послідовність 

тривалостей (інтервалів), у яких відбувається реальний, перцептивний і 

комунікативний процеси, щодо квазі абсолютної або відносної точки відліку» [39, 44]. 

Проте більшість дослідників погоджується з тим, що лінгвістичний час – це 

відображення в мові філософського та фізичного аспектів (Т. Дешерієва [89], 

М. Всеволодова [68] та ін.). Складність окреслення категорії темпоральності в 

українському мовознавстві полягає в тому, що її в основному асоціюють із «категорією 

морфологічного часу у значеннях минулого, теперішнього, майбутнього» [18, 7]. Проте 

такий підхід досить вузький. 

Граматичну категорію часу української мови докладно обґрунтовано в монографії 

В. Барчука «Граматична темпоральність: Інтервал. Час. Таксис» [18]. Автор 

наголошує, що «граматична темпоральність не звужена до категорії часу дієслів, 

оскільки значення тривалості і нетривалості, повільності й швидкості, початку й кінця, 

одночасності й різночасності не можуть бути оформлені категорією морфологічного 

часу, зміст якої виражений через співвіднесення з моментом мовлення. Вказані 

темпоральні ознаки – вияви категорій, відмінних від морфологічного часу» [18, 4]. На 

позначення загального часового вияву автор пропонує вживати термін темпоральність, 

що охоплює такі елементи: час, інтервал і таксис. За характером темпорального 

значення інтервал постає як абсолютне, час – абсолютно-відносне, таксис – відносне 

темпоральне значення [18, 376]. Такої думки дотримуються й інші дослідники 

(Т. Голосова [77], С. Романюк [210], О. Петрушенко [199], Т. Джиоєва [93] та ін.). 

У нашій роботі будемо використовувати поняття темпоральності, а термін час у 

двох значеннях: вузькому та широкому. У широкому значенні термін час 
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співвідносний із терміном темпоральність. У вузькому позначає абсолютно-

відносний час, співвідносний із морфологічним часом дієслів. 

М. Джиоєва зазначає, що категорія темпоральності підпорядковує собі 

граматичний, лексичний, синтаксичний та інший час як стратегії, що використовують 

у природній мові для відображення часу мовними засобами [93, 5]. 

О. Тарасова наголошує на тому, що необхідно розмежовувати поняття мовний час 

та лінгвістичний час: «Час мовний – це система різнорівневих засобів мови, її 

різноманітних одиниць і структур, які перебувають у мові незалежно від суб’єкта, який 

пізнає; це гетерогенна сукупність мовних елементів, набір і природу яких визначають 

системою правил преференцій, що характеризують цю природну мову. Лінгвістичний 

час, яким ми його уявляємо, – поняття «другого порядку», яке відображає метамовну 

функцію мови; це – мова, яка описує, «пізнає» саму себе. Лінгвістичний час виражає 

наукове уявлення про характер мовного часу і включає систему поглядів на нього, що 

допускає різноманітні підходи та інтерпретації. Іншими словами, мовний час і час 

лінгвістичний відрізняються як поняття онтології та гносеології» [243, 27]. Відповідно 

ми будемо послуговуватися поняттям лінгвістичного часу. 

Система часу, як і простору, ґрунтується на певних опозитивних парах: 

минуле / теперішнє / майбутнє [95, 78], одночасність / різночасність тощо. 

М. Хаспелман на матеріалі 53-х мов виділив основне часове протиставлення 

одночасність / послідовність (останню поділяє на попередність та наступність), а також 

часову міру й відстань [288]. Він також зазначає, що «можна виділити такі часові 

протиставлення: минуле / теперішнє / майбутнє, початок / кінець, 

послідовність / наступність, одночасність / різночасність, постійний / тимчасовий» 

[288, 48]. В. Морковкін вважає, що час має два вияви: відносний і безвідносний; а також 

регулярну й нерегулярну повторюваність і неповторюваніть подій у часі, обмежену й 

необмежену тривалість тощо [185, 10]. В. Барчук, вивчаючи темпоральність, виділяє 

такі складники її структури: інтервал (початок / тривалість / кінець дії), час 

(давноминулий / минулий / теперішній / майбутній) і таксис (означена / неозначена 

послідовність, передування / наступність, сутаксис / інтаксис) [18].  

Ю. Апресян до трьох понять, які необхідні для опису часових значень природних 
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мов, – час події, точки відліку і часу відповідного мовлення, – пропонує додати ще одне 

– поняття часу мовця. Категорії такого типу властиві й простору: місце події, точка 

відліку, місце мовлення та місце мовця [9, 423]. Це підтверджує антропоцентричність, 

тобто відносність категорій часу та простору. 

Отож, ми підійшли до питання відображення в мові реальної дійсності, яке є 

основою лінгвістичного поняття простору та часу. «Будь-яке пізнання – це ідеальне 

відображення реальної дійсності в людській свідомості. Оскільки мова є складником 

ланцюга відношень людської свідомості й об’єктивної дійсності, вона відображає і 

різні форми об’єктивної дійсності, і стан свідомості» [30, 115]. Проте опис 

«безпосередньо не відображає (це й неможливо) чуттєвих даних із реальності, але є 

записом різноманітних ефектів перцептивних процесів, особливо категоризації, а, 

отже, відображає певний ментальний (та емоційний) уклад, який виникає під час 

пізнання світу, і водночас твориться як новий текстовий склад» [134, 112]. Проте мова 

– не тільки засіб опису чи засіб відображення реальної дійсності. Вона, як відомо, є ще 

й елементом, який формує цю дійсність; спосіб існування «реальності» великою мірою 

визначає традиція [134, 141]. Крім того, «сприйняття є процесом вибору», процесом, 

який свідчить про «перцепційну готовність» і настановленість суб’єкта, а мова, навіть 

у безпосередніх констатаціях, які стосуються дійсності, є вже наступним фільтром, що 

модифікує інформацію [134, 141]. Цю думку підтримує багато вчених, зокрема й 

Н. Арутюнова: «Відомо, що реальне зображення, яке було створене навіть за 

докладним та ґрунтовним словесним описом, буває мало схоже на фотографію чи 

портрет, писаний з натури» [12, 332–333]. Тобто реальність співвідносна зі знаком 

досить умовно, він лише передає дійсність, але аж ніяк не є нею. Відображення 

реальної дійсності залежить від багатьох чинників: уваги мовця (спостерігача), його 

пріорітетів, емоційного стану тощо. «…Оманою є й об’єктивізм дійсності, і можливість 

повної експлікації конкретного предмета [це пов’язано з тим, що коли ми бачимо 

предмет, чи перебуваємо в певному середовищі, ми не сприймаємо всіх властивостей 

предмета, а тільки ті, які нас цікавлять...]» [134, 178]. 

Розрізняють первинний та вторинний простори. Первинний – реальний простір, 

вторинний – описаний мовою. Перший містить темпоральний компонент і не має 
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антропоцентричного, другий є символічно багатшим і залежить від первинного [95, 

23]. Відповідно це підтверджує думку про те, що лінгвістичний простір має багато 

додаткових нашарувань (відносно до первинного простору), проте залежить від 

первинного і завжди спирається на нього. 

З погляду філософії існують два підходи до розв’язання питань простору і часу. 

Перший називають субстанційною концепцією: простір і час розуміють як особливі 

субстанції, які існують поряд з матерією і незалежно від неї. У лінгвістиці тексту така 

концепція зреалізована в аналізі мовних одиниць, що вказують на час або простір, та 

ігноруванні мовних одиниць, які творять авторський хронотоп.  

Другу концепцію називають реляційною. Її прихильники вважають, що простір і 

час – не особливі субстанційні сутності, а форми існування матеріальних об’єктів. 

Згідно з нею, простір і час виступають загальними принципами організації будь-якого 

об’єкта дійсності. Реляційні погляди на час і простір прийняті в лінгвістиці тексту, 

тому що співіснування часу і простору як матеріальних характеристик будь-якого 

об’єкта забезпечують текстову когезію, тоді як субстанційна концепція заперечує її 

[148, 328]. «Як бачимо, наївна фізика простору та часу – це релятивістська фізика... 

Простір та час релятивізовані поглядом на світ того, хто говорить. […] Ця властивість 

мови набагато більше заслуговує назви «лінгвістична відносність», ніж факт 

національної своєрідності граматичної, лексичної чи навіть семантичної системи мови 

[…]. Це, можливо, найбільш глибинна лінгвістична універсалія зі всіх відомих в 

лінгвістиці» [9, 424]. 

Людина орієнтується в часі та просторі. Виділяють два типи орієнтації: абсолютну 

та відносну. Як пише Ю. Апресян, при абсолютній орієнтації використання слів 

залежить лише від будови тіла, частину якого називають відповідним словом. 

Найменування цієї частини залишається постійним, не залежить від інших тіл, 

положення чи руху цього тіла. Наприклад, верх чи низ шафи не перестає бути верхом 

(низом), незалежно від того, дивимося ми на нього збоку, ззаду чи зверху, стоїть вона 

звично, чи перекинута, а також від того, чи якісь інші предмети перебувають між 

верхом і низом [10, 118]. При відносній орієнтації використання слова визначає не 

будова, а положення чи рух визначеного тіла чи положення і рух інших тіл [10, 133]. 
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Ю. Апресян наголошує також на тому, що предмет може мати абсолютну орієнтацію 

за одним виміром та відносну – за іншим [9, 41–42]. 

У наївній картині світу лінійні виміри фізичного тіла не автономні (на відміну від 

наукової картини світу). Вони залежать один від одного (крім глибини, яка автономна 

і абсолютна), особливостей зовнішньої форми, внутрішньої структури і функції 

фізичного тіла, від того, наскільки його розміри перевищують нормальні розміри 

людського тіла, від положення спостерігача та багатьох інших факторів [9, 336]. Так, 

наприклад, тіла з будь-якою внутрішньою структурою, вертикальний розмір яких 

більший за зріст нормальної людини, мають висоту: будинки, великі камені. Якщо ж 

тіла менші за людину, їм можна приписати товщину. Вибір параметра залежить від 

внутрішньої структури: тілам із суцільною структурою приписують товщину (металеві 

відбитки), а тілам із порожнистою структурою – висоту (скринька) [9, 337]. Розміри 

різних об'єктів з однією і тією ж конфігурацією описують по-різному: ми говоримо 

високі колони, але довгі ноги, широке ліжко, але глибока книжкова полиця, глибока 

миска, але висока склянка тощо. Відмінності тут зумовлені точкою зору мовця 

(спостерігача) на об'єкт: високий об'єкт – той, на який дивимося наче знизу вверх, 

глибокий, навпаки, зверху вниз тощо. Отже, лінгвістичний простір – суб’єктивний, 

зумовлений обраною точкою відліку, якою є людина [9, 422–423]. 

Так, у мові важливий не фактичний фізичний простір, а спосіб його сприйняття 

мовцем [9, 422], актуалізований поняттям дейксису, у якому виявлені його універсальні 

риси та ряд особливостей, специфічних для кожної мови [6, 95].  

У фантастичних дискурсах простір може мати відмінні від реального риси. 

Картина світу ірреального підкреслена різноманітними особливостями просторової 

семантики, автор-митець відтворює фантастичну реальність за допомогою нових 

засобів членування простору, вживанням новотворів, утворює нову картину світу» 

[263, 60], тобто простір може набувати метафоричних якісних характеристик, 

персоналізуватися тощо [263, 103]. 

Антропоцентричність простору тісно пов’язана із тілом людини. Тіло людини є 

центром, довкола якого будується картина світу [32, 11], крім того, людське тіло також 

має певну ієрархію будови [278, 15–16; 182, 250]. 
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Простір, оскільки є сферою життя людини, тісно взаємодіє і з її емоціями, адже 

все може викликати певні переживання. Так і просторові бінарні опозиції (верх / низ, 

правий / лівий) «містять позитивне та негативне значення відповідно» [262, 99]. В 

українських народних піснях «чужа, далека сторона» часто має негативну 

конотацію [89, 31]. 

Лінгвальна інтерпретація простору має багатовекторний характер, що зумовлено 

поліаспектністю експлуатації цієї категорії та існуванням дейктичного простору 

(явища вказування на місце та напрямок дії), вербального простору (лінгвального 

втілення стандартно-побутового розуміння простору), комунікативного простору 

(об’єкта дослідження прагматики та проксеміки) та просторового континууму, або 

топосу, (текстотвірної категорії в межах лінгвістики тексту) [8, 8].  

Термін лінгвістичний простір необхідно відрізняти від поняття мовного 

простору, тобто мовної ситуації на певній території, наприклад: мовний простір 

Слобожанщини, трансформація мовного простору тощо, який має метафоричне 

значення [124]. 

Просторовий код є найдавнішим культурним кодом, за допомогою якого 

концептуалізується більшість непросторових значень: темпоральних, антропних, 

предметних, духовних кодів тощо [290, 804], і є різновидом метафізичної шкали, за 

допомогою якої можна здійснювати мовну оцінку різноманітного досвіду, насамперед 

часу, а також суспільної позиції, етичних засад тощо [134, 86]. Таке перенесення – це 

вид концептуальної метафори. Трансформацію з простору в час можна назвати 

універсальною [288, 6]. Це пов’язано з тим, що поняття часу більш абстрактне і, 

відповідно, виникло пізніше, ніж поняття простору [191, 50]. Д. Кеммерер зазначає, що 

є «сильна» та «м’яка» теорії часо-просторової метафори. За «сильною» таке 

перенесення – універсальне. За «м’якою» – метафора існує, але не завжди. Тобто 

заперечувати її існування не можна, але вона не є універсальним явищем  [290, 804]. 

Варто звернутися і до питання засобів вираження часу та простору в різних мовах. 

У межах типологічного мовознавства у світовій науковій спільноті це питання вже 

піднімають досить давно. Відомою є праця М. Хаспелмена «Від простору до часу: 

прислівники часу у світових мовах» [288, 181], у якій він на матеріалі п’ятдесяти трьох 
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мов аналізує темпоральні прислівники, що походять від іменникових словосполучень 

(np-based (nounphrasesbased) time adverbial). Науковець визначив, що людські мови 

виражають час та простір однаковим способом (тобто мови з однаковою структурою 

виражають час і простір однаковими засобами). Крім того, обґрунтовує тезу про те, що 

засоби вираження простору – первинні, а часу – похідні від них, і робить висновок, що 

всім мовам характерна часо-просторова метафора. 

Д. Кеммерер дослідив, яким чином у мові закодована категорія простору. Він 

проводив аналіз на основі 80-ти мов і робив висновок, що, в основному, світові мови 

однаково кодують простір, проте є певні відмінності. Так, основним є поділ на 

центральний / периферійний, який використовують 55% проаналізованих мов. Є деякі 

мови, що поділяють простір на 3 зони: центральну, середню і периферійну (іспанська, 

мова Нової Папуа Гвінеї). Незначна кількість мов поділяє простір на чотири зони: 

центральну, середню, периферійну і дуже периферійну (мова тлінґит). Автор також 

наголошує, що кожна мова має свою просторову онтологію із синтаксичними 

ідіомами [290, 804]. 

У сучасній лінгвістиці існують різні аспекти вивчення категорії лінгвістичного 

простору. Так, І. Довбня визначає шість основних підходів до вивчення поняттєвого 

апарату категорії простору: 1) когнітивний; 2) семантичний; 3) фізичний (або 

топологічний); 4) системний; 5) структурний; 6) культурологічний [97, 320]. 

Отже, мовний час та простір – відображення фізичного та філософського аспектів 

відповідних понять. Обидві категорії антропоцентричні й відносні; мають векторну 

структуру протиставлень. Вивчають час та простір у межах різних лінгвістичних 

напрямків, відповідно до цього сформовані й різні підходи. 

 

1.2. Мовні засоби вираження часу та простору 

Аналіз засобів вираження часу та простору – актуальне питання сучасної 

лінгвістичної науки [99, 198–199]. Кожна мова може мати різні засоби вираження тих 

самих значень. ««Параметричні» значення (значення, що вказують на певні параметри, 

у тому числі просторові), виражені в одній мові лексичними засобами, можуть бути 

виражені в іншій мові граматичними засобами. Навіть у межах однієї мови 
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«параметричне» значення може бути виражене лексично при одному слові та 

граматично – при іншому» [10, 60]. 

У кожній мові, відповідно до її структури, функціонують різні засоби вираження. 

У цій роботі класифікуємо їх за частиномовною належністю та семантичними 

особливостями, оскільки такі два підходи дозволяють повноцінно описати засоби 

вираження певної мови. 

«Засоби вираження темпоральності належать до різних рівнів мови і не творять 

однорідної системи» [40, 77]. Цю тезу підтверджує чимало дослідників (А. Подгаєвська 

[293], С. Романюк [210]). Серед засобів можна виділити лексичні, морфологічні, 

синтаксичні, а також словотвірні (якщо звертатися до традиційного поділу на мовні 

рівні). «Якщо в більшості європейських мов локалізація, як правило, виражена 

засобами прийменників, прийменникових імен та відмінків, то різні способи 

переміщення актуалізуються в основному або кореневою морфемою дієслова, або 

всілякими комбінаціями префіксів, прийменників та дієслівних часток. […] Проте 

домінування одного способу вираження локативних відношень в західноєвропейських 

мовах не заперечує існування іншого» [293, 13]. Крім того, «значення мають також 

порядок слів, інтонація, граматичні категорії та ін.» [152, 71]. 

С. Романюк виділяє два типи темпоральності в українській мові: 1) граматичний 

та синтаксичний час; перший репрезентований системою морфологічного часу, 

реалізованого категорією дієслівного часу, другий – відображений у категорії часу 

речення; 2) лексико-синтаксичний час як категорію іменної темпоральності; 

«формують його слова, у семантику яких входить компонент часу, тобто темпоральні 

прислівники, іменники, прикметники тощо» [210, 59]. На відміну від часу, категорія 

простору в українській мові не граматикалізована, що й визначає її засоби вираження. 

І. Вихованець поділяє граматичні категорії відповідно до трьох аспектів 

синтаксису (комунікативного, семантичного і формального). «Комунікативно 

спрямованими є, наприклад, категорії часу, способу, особи, які актуалізують ситуацію 

мовлення. До когнітивно орієнтованих належать категорії відмінка іменників, 

дієслівної валентності, дієслівного виду, іменникового числа, іменникового роду (для 

назв істот). Формально орієнтованими виступають категорії роду, числа і відмінка 
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прикметників, категорія роду іменників-назв неістот тощо» [63, 31]. 

М. Всеволодова пише, що в кожному сегменті є як своя домінанта – мовний засіб, 

основною функцією якого є вираження саме цього значення, так і периферійні ділянки 

й засоби. Дослідниця пише, що морфологічна категорія дієслівного часу, хоч і є однією 

з найбільше вивчених, однак це не єдиний ядерний засіб вираження темпоральності 

[68]. При цьому вона окремо наголошує на тому, що у вичленованому нею лексико-

семантичному об’єднанні «не тільки форми імені, але й прислівники, прикметники, 

дієслова та іменники як лексеми, тобто як факт словника, упорядковані відносно самих 

себе і відносно одне до одного» [69, 5]. Ядром функційно-семантичного поля 

темпоральності традиційно вважають морфологічну категорію дієслівного часу, тоді 

як лексичні способи експлікації часу формують периферію. Однак структура ЛСП 

передбачає дещо іншу модель ієрархізаціії засобів вираження, базовану на тезі про те, 

що лексика належить до числа найефективнішого мовного інструментарію 

оприявлення сутності категорії часу [69, 8]. 

В українській мові існують такі засоби вираження часу та простору: словотвірні 

(префікси, суфікси), лексичні (дієслова, іменники, прислівники, прикметники тощо), 

граматичні (морфологічні: прийменниково-відмінкові форми, та синтаксичні: 

синтаксеми із просторовим та часовим значенням, порядок слів, частин речення тощо).  

Особливість вивчення засобів вираження часу та простору полягає в тому, що 

розгляд окремих елементів, таких як дієслова, іменники, прислівники тощо, із 

відповідною семантикою не дають повноцінної картини, адже мова відображає 

реальний світ не окремими елементами, а всією лінгвальною дійсністю. Відповідно і ті 

засоби та їхні властивості повноцінно ми можемо розглянути лише в реченні, де вони 

взаємодіють та доповнюють семантику одне одного. «Тільки речення має зміст, тільки 

в контексті речення ім'я має певне значення» [57, 31]. 

При дослідженні необхідно застосовувати комплексний аналіз, який охоплює 

різні підходи: формальний (структурний), семантичний, а також когнітивний, адже 

простір і час – категорії реальної дійсності, які певним чином відображені в мові 

(докладніше про методологію аналізу в п.1.3). 

Якщо звертатися до традиційного поділу мовної системи на рівні, то розгляд 
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засобів вираження часу та простору необхідно розпочинати зі словотвірного. 

Просторове значення передають частини слова, зокрема префікси, які, як правило, 

співвідносять з певними прийменниками, що мають близьке значення: увійти в дім, 

перестрибнути через тин. Як зазначає В. Войцехівська [65, 23], явище префіксально-

прийменникової кореляції у словосполученнях розвинулось на основі спільного 

походження більшості префіксів і прийменників. Префікси та прийменники виражають 

однакові типи просторових відношень: 1) спрямованість дії-руху; 2) шляху 

проходження дії-руху [65, 24–25]; та часових значень: 1) послідовність; 

2) повторюваність; 3) інтенсивність [265, 73]. 

Просторові відношення можуть передавати також суфікси, якщо вони мають 

семантику локативності, наприклад, суфікси -ець-, -анин-, -ок-, -ак-, за допомогою яких 

творяться найменування осіб за місцем проживання: українець, росіянин, турок, поляк 

[107, 149]. Формотворчі афікси, а саме закінчення відмінкових форм іменників, також 

передають часо-просторові відношення. Вони часто поєднані і з прийменниками. 

В українському мовознавстві дослідженням семантики префіксів займалася 

Н. Хрустик [265], просторової семантики – В. Войцехівська [65], суфіксів – 

К. Городенська [79], Г. Волинець (нуль-суфіксація) [66]. 

Наступна група – так звані засоби «іменної» [210, 18] (С. Романюк) 

темпоральності чи локативності. Вони характеризують перебіг подій у часо-

просторовому аспекті та конкретизують розміщення подій на часо-просторовій осі. 

Такими засобами є прислівники, іменники (прийменниково-відмінкові форми), 

прикметники та займенники. 

Існує чимало класифікацій відповідних груп лексики. Наприклад, Г. Сюта 

темпоральну лексику поділяє на кілька тематичних груп: 1) слова, семантична 

структура яких не ускладнена і включає лише сему «час як абстракція» (час, доба); 

2) слова, семантична структура яких складається із сем час і відлік, тобто із загальним 

значенням «час стосовно теперішнього моменту» (сьогодні, щойно, досі, потім, 

завтра, минуле, давнина); 3) слова із поєднаними семами час і кількість (тобто із 

загальним значенням «кількість часу» (мить, хвилина, рік, вічність); 4) слова, 

семантична структура яких складається із сем час і простір (день, ніч, присмерк, ранок, 
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весна); 5) слова, що у свою семантику включають семи час і людина (молодість; дідок, 

бабуся; юний, молочночубий тощо) [241, 14]. 

Часто в дослідженнях концептуального характеру наявні класифікації лексики із 

часовим та просторовим значеннями (Ю. Тимченко [250], Л. Голоюх [78], М. Ющенко 

[278] та ін.). Так, наприклад, Л. Голоюх [78, 36] подає таку класифікацію лексем на 

позначення концептів відкритого простору у творах Й. Струцюка: 1) концепти земного 

простору, конкретизовані архісемою природний простір: земля, степ, гора, ліс, південь, 

та ін.; 2) абстрактні назви земного простору: простір, світ; 3) назви напрямків і місця 

пересування: шлях, роздоріжжя та ін.; 4) назви, пов’язані з геополітикою, цивілізацією 

і т. ін.: імперія, держава, село, границя та ін.; 5) назви «високого» простору: небо, обрій, 

крайнебо; 6) назви водного простору: річка, озеро, плесо та ін.; 7) метафоричні назви 

простору, у тому числі переносні: там, де..., кудись, не знати куди, царство Денедесь, 

потойбіч та ін. Недолік цієї класифікації, на нашу думку, в тому, що немає цілісного 

критерію розмежування одиниць, наприклад, до групи «метафоричні назви 

простору...» потрапили прислівники, в тому числі прислівники зі значенням напрямку, 

які варто було би зарахувати до групи «назви напрямків...». 

 

1.2.1. Центральні лексико-морфологічні засоби 

До центральних засобів вираження часу та простору зараховуємо дієслова, 

прислівники, іменники, прийменниково-відмінкові форми, оскільки, по-перше, вони 

передають усі категорійні темпоральні та локативні значення; по-друге, відповідну 

семантику мають поза контекстом; по-третє, переважають за кількісними показниками. 

 

1.2.1.1. Прислівники 

Найбільш поширений засіб передачі просторової семантики – прислівник. 

І. Вихованець прислівники місця об’єднує у дві підгрупи: 1) вказують на місце, де 

відбувається дія або виявляється процес чи стан, і відповідають на питання де?: вгорі, 

долі, вдома, навкруги, неподалік та ін.; 2) визначають напрямок дії і відповідають на 

питання куди? звідки? в якому напрямку?: нагору, вбік, вправо, додолу, звідусіль, туди 

[63, 306]. Таку ж класифікацію знаходимо і в граматиці О. Безпояска [27, 250]. 
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Прислівники місця залежать від дієслів (їхали поряд, сіяли тут) та зрідка від іменників 

віддієслівного походження або таких, що означають час і простір (стежка вгору поросла 

травою) [102, 181–183]. 

А. Висоцький пише, що крім двох названих груп, можуть мати певне просторове 

значення також прислівники способу дії як проміжний семантико-синтаксичний 

розряд між означальними та обставинними прислівниками. Кількісно обмежену 

семантичну групу становлять також означальні прислівники із просторовою 

семантикою [56, 55–64]. У роботі використовуємо класифікацію А. Висоцького, із 

деякими видозмінами та доповненнями, оскільки вона охоплює, на відміну від 

попередніх, усі прислівники із просторовою семантикою. Прислівники із локативною 

семантикою досліджували М. Степаненко [235] та В. Головіна [76]. Вважаємо, що 

основна диференційна ознака просторових прислівників – статичність (де?) 

/ динамічність (куди?). 

Прислівники передають також часову семантику. Прислівники часу І. Вихованець 

об’єднує у три підгрупи: 1) прислівники, які вказують, коли відбувається дія, процес, 

стан: вдень, зранку, літом та ін.; 2) прислівники, які визначають вихідну межу часу: 

зранку, віддавна, змолоду та ін.; 3) прислівники, які визначають кінцеву межу часу: 

повік, допізна, навіки [63, 306–307]. 

Відомі інші семантичні класифікації обставинних прислівників часу. Компактну, 

але досить загальну класифікацію на матеріалі старослов’янської мови запропонував 

чеський лінгвіст Я. Ян. Він виділив усього п’ять груп: 1) адвербіальні лексеми, що 

виражають абсолютний час; 2) адвербіальні лексеми, що надають релятивну часову 

локалізацію; 3) адвербіальні лексеми тривалості; 4) адвербіальні лексеми часової межі; 

5) адвербіальні лексеми, що позначають порядок повторення дій, частотність [280, 9–

11]. На нашу думку, ця класифікація недосконала, оскільки перші дві групи 

розмежовані за значенням абсолютний/відносний, а дві наступні виявляють різні 

фазові значення, остання – значення послідовності. Це викликає «накладання» груп, 

наприклад, «лексеми, що надають релятивну часову локалізацію» можуть бути також 

«лексемами, що позначають порядок повторення дій, частотність». 

А. Висоцький пише, що семантична група обставинних прислівників часу 
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кількісно більша за семантичну групу обставинних прислівників місця та напрямку, 

оскільки вони постали внаслідок адвербіалізації форм різних частин мови, та пропонує 

їх класифікувати за точкою часового відліку, арґументуючи це тим, що в реченні 

прислівники часу передають часові семантико-синтаксичні відношення «між дією та 

іншою дією, або якимсь періодом» [56, 35]. Окремі одиниці означальних прислівників 

та прислівників способу дії теж мають темпоральне значення [56, 55–64]. 

П. Білоусенко запропонував класифікацію, що враховує походження та 

особливості розвитку цих одиниць. Він об'єднав прислівники із часовим значенням у 

дві генетичні групи: 1) прислівники, пов’язані з семантичним полем моменту; 

2) прислівники, пов’язані з семантичним полем тривалості [29, 8–9]. 

Для прислівників із часовою семантикою А. Габай [71, 178] пропонує таку 

класифікацію: 1) прислівники–локалізатори дії: вже, вдень, взимку, колись; 

2) прислівники межі дії; семантично вони становлять три групи: а) вказують на час, з 

якого починається дія: віддавна, відколи; б) вказують на межі дії стосовно її кінця: 

донині, доки; в) означають час, протягом якого відбувається дія: вічно, враз, тимчасово; 

3) перспективно- та частотно-часові прислівники: знову, інколи, назавше, пізніше, 

щовесни. Семантичні поля прислівників, які означають час, протягом якого 

відбувається дія, та частотно-часових прислівників частково накладаються, адже 

повторення певної дії містить у собі значення її тривання. У дисертаційній роботі 

використовуємо класифікацію А. Габай, оскільки вона охоплює всі часові та 

інтервальні значення. 

Часове значення можуть виражати деякі обставинні прислівники місця: Ти думав, 

як зодягся по-козацькому та пістоль за пояс, то уже й козак? Еге, наберись козацького 

хисту поперед! (С. Васильченко); І тут він подумав, що ці птахи вилітають з осені 

його душі (В. Лис) [56, 34]; *Весна була вже поблизу1. Часо-просторова метафора 

характерна і для прислівників (проте виражена вона меншою мірою, ніж в 

прийменниково-відмінкових формах). 

 

                                                 
1 Тут і далі ілюстрації потенційних вживань не з текстів аналізованих творів подані з позначкою *. 
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1.2.1.2. Іменники, їхні відмінкові та прийменниково-відмінкові форми 

Простір характеризують у горизонтальному (дорога, шлях, стежка, колія) і 

вертикальному (гора, вершина, урвище, яма) напрямках [219, 300], а також завдяки 

опозиційним векторам право / ліво, зад / перед, верх / низ. Кожна з опозицій 

передається певною сукупністю слів із відповідною семантикою [228, 7]. 

Крім того, локація предмета може бути означеною або неозначеною. Вибір 

означеності / неозначеності локалізації концептуалізованого відрізка дійсності 

залежить від комунікативної мети, суб’єктивного сприйняття локалізації предмета, 

рівня знань мовця про просторову ситуацію, яку він описує. 

Іменники, що називають простір, характеризуються наявністю локативної семи. 

Вихідним поняттям при цьому є поняття вмістилища [153, 26–27], тобто місця, певної 

території, на якій може відбуватися дія.  

За О. Н. Селівестровою [221, 5], усі іменники, що позначають простір, можна 

поділити на такі лексико-семантичні групи: 1) слова загальної локативної семантики; 

2) топонімічна лексика; 3) лексика, пов’язана з окресленням населених пунктів; 

4) лексика, яка позначає сторони світу; 5) різні приміщення, призначені для житла, 

господарської діяльності. 

Існують також класифікації іменників із просторовим значенням за іншими 

ознаками. Так, вони можуть називати замкнений / незамкнений простори [162], 

відкритий / закритий [278, 13], внутрішній / зовнішній [2, 8]).  На думку Ю. Лебеденка 

замкненість / незамкненість визначають за лексичним значенням слова та за 

контекстом [162]. Ці характеристики є основними для іменників на позначення 

простору. Вважаємо, що одиниці корелятивних ознак простору за параметрами 

замкнений / незамкнений, обмежений / необмежений не є абсолютними синонімами, 

оскільки замкнений – обмежений за трьома параметрами: довжина, ширина й висота 

(хата, автомобіль тощо), а обмежений – лише за двома (річка, сад тощо). Усі назви 

замкнених просторів є обмеженими. Пари відкритий / закритий, 

замкнений / незамкнений мають синонімне значення. 

Іменники з просторовим значенням групують також за ознакою 

природний / антропогенний (штучний) [278,13] простори. 
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Універсальним є звернення до онімікону, ці одиниці разом із загальними назвами 

передають значення місця у просторі, локусу [262, 104; 89]. 

У контексті морфології звертаємося до семантико-синтаксичної функції відмінка, 

у межах якої розглядаємо прийменники. 

Відмінкова форма часто виражає просторове значення разом із прийменником, 

оскільки «значення відмінків формально виражені не тільки в закінченнях, але й в 

прийменнику, який взагалі вважають додатковим, але абсолютно необхідним засобом» 

[103, 173].  Прийменники як аналітично-синтаксичні морфеми в типових випадках 

переводять субстантив в аналітичний синтаксичний прислівник [62, 184], тобто 

трансформують іменник у прислівникові семантико-синтаксичні і формально-

синтаксичні позиції [59, 27]. 

Прийменники з позиції вираження за їхньою допомогою просторової семантики 

досліджували З. Іваненко [108], О. Часник [269]; загалом семантику прийменників 

вивчали М. Железняк [100], Т. Поміркована [203], А. Висоцький [56]. Праць, 

присвячених семантиці прийменниково-відмінкових конструкцій, більше. Так, аналіз 

проводили на основі всіх відмінків із локативною семантикою (І. Коплик [133]) та 

окремих відмінків (орудного – Н. Степаненко [237], У. Шатрукова [271]; місцевого – 

Г. Козачук [127]). У працях із морфології докладно описані семантика та 

сполучуваність усіх відмінків (І. Вихованець [59; 61; 62; 63; 64], Є. Тимченко [250]). 

Локативну семантику в українській мові мають форми родового, знахідного, 

орудного та місцевого відмінків. Родовий відмінок може виражати аблативне, чи 

досяжне значення: Від степу не появлялися дикі кочовики (М. Голубець), Він припав до 

землі і молився (В. Стефаник) [65, 26]. «Зрідка відмінкова форма виконує функцію 

локатива, зокрема вказує на обмежений простір, частково зайнятий місцем дії», напр.: 

Альпіністам не вдалося досягти вершини (журн.) [27, 28]. 

Знахідний відмінок спеціалізований як відмінок об’єкта [62, 87]. Але він має також 

локативно-об’єктне значення, якщо іменник позначає просторові поняття [27, 35] і 

займає проміжне місце між об’єктними і просторовими засобами. Виражає цю функцію 

при перехідних префіксованих дієсловах руху (із префіксами ви-, з- (с-), об-, пере-, про-

) [61, 39]. Вторинною семантико-синтаксичною функцією знахідного є обставинна 
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функція міри простору. Її виражає знахідний при дієсловах руху іти, бігти, мчати, 

летіти, пливти і под. Залежні іменники означають міру простору (метр, кілометр та 

ін.). Відмінкову форму звичайно уточнюють кількісні числівники: Тоді вона ступила 

ще один нестерпно важкий крок до нього (Є. Гуцало) [62, 92]. 

Основне значення орудного відмінка – об’єктне, але він може також виражати й 

обставинні відношення, у тому числі просторові. Йому властиве значення місця: Іду я 

рідною землею [102, 127].  

Просторове значення основне для місцевого відмінка. Він завжди функціонує з 

прийменником: Дівчина була в саду; Люди працювали на полі [62, 177]. 

Саме на основі питання про взаємодію відмінка і прийменника постає проблема 

місцевого відмінка, адже його закінчення може функціонувати в синтаксичній системі 

тільки з прийменником. Він виконує типову для прислівників, а не відмінкових форм 

іменника, формально-синтаксичну функцію [62, 189]. Місцевий відмінок, окрім власне 

просторових відношень, виражає ще й темпорально-просторові відношення [63, 81]. 

Семантична класифікація прийменників сучасної української мови ґрунтується на 

двох семантичних протиставленнях: 1) динамічність / статичність; 

2) контактність / дистантність. Основною є друга характеристика, тому що вона 

пронизує всю прийменникову систему, незалежно від лексичного наповнення 

відмінкових форм. Ознака динамічність / статичність є додатковою, бо її виявляє тільки 

частина прийменників. Вона не властива тим із них, які функціонують з відмінковими 

формами іменників, що передають абстрактні значення [64, 196–199]. 

Просторові прийменники становлять особливий тип, оскільки вони функціонують 

з іменниками конкретної семантики, що формують ядро іменника як окремої частини 

мови, об’єднують найбільшу кількість одиниць, забезпечують досить докладну 

диференціацію просторового значення, є підґрунтям для виділення інших типів 

прийменників [63, 333]. 

Із семантично нейтралізованими відмінками, до яких належать місцевий і 

родовий, і статичним орудним просторові прийменники передають локальність 

(місце), а з динамічними – знахідним, давальним та орудним відмінками і динамічним 

місцевим (з прийменником по) – значення напрямку і шляху руху, причому 
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прийменники виражають локалізацію руху, відмінки ж указують на динамічні 

відношення [63, 333]. 

За основною семантичною ознакою просторові прийменники статичної 

локалізації поділяють на контактні й дистантні. Контактних статичних прийменників 

налічують тільки десять. Вони можуть указувати на контакт із внутрішньою частиною 

просторового орієнтира (в, всередині, серед), з його поверхнею (на, зверху, поверх) або 

з внутрішньою частиною предмета чи його поверхнею недиференційовано (посеред, 

посередині) [63, 334]. 

Дистантні статичні прийменники утворюють значну семантично розгалужену 

групу. Вони визначають п’ять видів дистантної локалізації щодо просторового 

орієнтира: 1) загальну дистантну локалізацію: поза, за (функціонують з орудним 

відмінком); 2) локалізацію за ознакою близькості / віддаленості: біля, коло, близько, 

неподалік, віддалік (вживаються з родовим відмінком); 3) локалізацію по колу: навколо, 

довкола, круг; 4) локалізацію між просторовими орієнтирами: між, поміж, проміж 

(вживаються переважно з орудним, рідше – з родовим відмінками); 5) локалізацію 

щодо горизонтальної або вертикальної осі, які диференціюють на менші групи [63, 

334–335]. 

Просторові динамічні прийменники, за допомогою яких утворені форми зі 

значенням шляху руху, також виявляють основне семантичне протиставлення 

контактність / дистантність. Контактних динамічних прийменників три – через, крізь і 

по [63, 337]. Дистантні прийменники позначають чотири основні різновиди шляху 

руху: 1) динамічну локацію позаду рухомого предмета: за, вслід, слідом за, навздогін; 

2) лінійну динамічну локалізацію близько просторового орієнтира: мимо, повз, попри; 

3) динамічну локалізацію щодо просторового орієнтира, який рухається у 

протилежному напрямку: назустріч, навстріч; 4) динамічну локалізацію в напрямку 

перетину руху предмета, що виступає просторовим орієнтиром: навперейми [63, 337]. 

Прийменниково-відмінкові форми із просторовим значення в реченні залежать від 

певних типів дієслів або іменника, якщо виконують роль означення [102, 181-183] 

(докладніше про таку взаємодію – у підпункті 1.2.1.3). 

Від відмінкової форми дуже легко перейти до наступного мовного рівня – 
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синтаксичного, адже, «категорія відмінка є категорією синтаксичною, тобто 

спрямована із синтагматичного рівня у парадигматичний, обидва рівні міцно 

взаємодіють, динаміка одного викликає зміну іншого» [103, 174]. Також 

прийменниково-відмінкові форми та прислівники передають однакові просторові 

значення: статичність / динамічність та більш докладні значення близькості локації, 

руху по колу тощо. 

Чимало іменників теж передають темпоральне значення. М. Кочерган 

запропонував авторську диференціацію назв часових понять за об’єктивними 

параметрами частин доби [141, 5]. 

По-іншому класифікує темпоральну лексику О. Петрушенко (на основі лексико-

семантичних полів): «Понятійна категорія часу, що реалізується в часовій лексиці, 

відображає об’єктивну організацію зовнішнього світу; ідентифікатор час (ім’я 

макрополя) семантично підпорядковує собі низку лексико-тематичних груп (напр., 

«пори року», «частини доби») та включення до їхнього складу лексико-семантичних 

мікрополів («зима», «весна»; «день», «ніч»), що перебувають у відношеннях 

додаткової дистрибуції. Внутрішня організація аналізованого макрополя демонструє 

також певну кількість периферійних угрупувань лексики, до таких зараховуємо групу 

номінацій обмеженої тривалості (момент, мить), невизначеної тривалості (проміжок, 

період) і визначеної тривалості (година, тиждень, місяць і под.). Окремий тип 

системного об’єднання лексики репрезентують назви свят (Великдень, Івана Купала 

тощо). Модельовані за таким принципом тематичні групи та мікрополя 

взаємопов’язані й лише в сукупності забезпечують цілісну лексико-семантичну 

систему часопозначень» [199, 174]. 

М. Хаспелман виділяє три підтипи канонічних часових періодів: 1) часові одиниці 

(година, день, місяць, рік); 2) календарні назви (січень, понеділок); 3) природні, 

первинні, які не встановила людина, періоди часу (ранок, весна). Часові одиниці 

можуть виражати як часову локалізацію, так і часову вісь. Дві інші групи – тільки 

часову локалізацію [288, 38]. 

Темпоральне значення в українській мові передають форми родового, знахідного, 

орудного та місцевого відмінків [27, 262]. «Прийменниковий родовий пов’язаний з 
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вираженням часового стосунку щодо часового орієнтира, а також є відображенням 

параметрів тривалості дії в часі» [27, 262]. Для реалізації цих темпоральних значень 

родовий відмінок використовує великий потенціал прийменників (більше 20), зокрема: 

під час, за, серед, посеред, наприкінці, у ході, в міру, протягом, впродовж тощо: Серед 

розмови, серед вечері зірветься і їде не знати чому і по що (Б. Лепкий) [27, 262–264]. 

Знахідний передає такі самі темпоральні значення, як і родовий, відмінний у нього 

лише інвентар прийменників: в, на, під, за, по, через [27, 264]. І. Вихованець пише, що 

транспозитивна відмінкова форма знахідного найчастіше вживається у прислівниковій 

семантико-синтаксичній функції часу. Її супроводжують кількісні, вказівні та інші 

слова-конкретизатори для вираження трьох різновидів одночасності: а) означеної 

тривалості часу в поєднанні з означеннями весь, цілий, довгий, короткий і под., 

кількісними числівниками, неозначеними займенниковими прикметниками деякий, 

якийсь, напр.: Він увесь час байдужий (Остап Вишня); Цілий день стояв густий туман 

(Ю. Яновський); б) дистрибутивного значення одночасності, утворюваного 

темпоральними словами в поєднанні із займенниковим прикметником кожний: І 

кожний день, і кожну ясну годину розгортується й закривається земля (П. Тичина); 

в) неозначеної тривалості часу. Знахідний поєднується із вказівними займенниковими 

прикметниками цей, той, напр.: І сміх ту ж мить припинився (О. Гончар)» [64, 69]. 

Матеріал, поданий в І. Вихованця, підтверджує, що засоби вираження часу та простору 

існують не ізольовано, відповідно й розглядати їх необхідно в певній кореляції, адже 

мова відображає навколишній світ не окремими елементами, а всією лінгвальною 

дійсністю. 

Орудний відмінок може передавати всі параметри часу щодо часового орієнтира 

– одночасність (за, з, одночасно з), часову наступність (за, слідом за, вслід за) та часову 

попередність (перед). Проміжок часу між двома часовими орієнтирами окреслюють 

прийменники між, поміж: Є війна. Є перемога і відпочинок поміж битвами 

(О. Довженко) [27, 264–265]. 

 Темпоральне значення може мати також місцевий відмінок. «Функція 

темпоральності відтворюється формою місцевого відмінка з прийменниками в (у), на, 

при, по, о (об), що перебувають у детермінантній позиції» [27, 42–43]: По обіді все 
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завмирало (В. Винниченко) [27, 295]. 

У сучасній українській мові темпоральних прийменників менше, ніж 

просторових. Більшість із них формально споріднена з просторовими, пор.: близько, в, 

від (од), вслід (услід) за, слідом за, до, з, за, між (межи), через. Решта [27, 293] 

темпоральних прийменників сформувалася у сфері темпоральних відношень, пор.: 

напередодні, наприкінці, о (об), одночасно з, під час, пізніше (пізніш), після, опісля, 

починаючи з, протягом, раніше (раніш), у процесі [63, 338]. 

Основне семантичне протиставлення контактність / дистантність у темпоральних 

прийменників модифікується в одночасність / різночасність явищ. Лише три форми – 

за+З.в., за+О.в., під+З.в. – можуть передавати значення одночасності й різночасності. 

Прийменники із значенням одночасності вказують на проміжок часу, частково 

заповнений повідомлюваним явищем (в) або окреслюють означену тривалість 

(протягом, впродовж, за, на) [63, 339]. Темпоральні прийменники, що передають 

різночасність, становлять дві підгрупи: 1) часової попередності: до, перед, напередодні; 

2) часової наступності: після, по, за, через [63, 339–340]. Усі ці прийменники 

І. Вихованець (а також І. Коплик [133]) подає в сукупності з відмінками, з якими вони 

функціонують. Інколи прийменник може передавати обидва значення, але відмінкова 

форма його диференціює (наприклад, прийменник за). 

Під час аналізу просторових відношень майже неможливо обмежитися лише 

певним мовним рівнем, адже мова – і структура, і система. Таку взаємодію окреслила 

Н. Іваницька: «Вже сам факт, що не кожна відмінкова форма здатна виражати будь-яке 

синтаксичне значення, свідчить, що в реченні іменник набуває нового типу значення, 

відмінного від конкретного лексичного значення, і це синтаксичне значення значною 

мірою залежить від відмінкової форми іменника» [111, 23]. Це дає підставу 

мовознавцям (І. Вихованцю, К. Городенській, В. Русанівському, А. Габай) 

зараховувати прийменниково-відмінкові форми до розряду аналітичних прислівників. 

Деякі дослідники виводять такі прийменниково-відмінкові форми за межі 

прислівникової лексеми, хоч і визнають їхню здатність виражати обставинні 

відношення [56, 23]. Тому прислівники та прийменниково-відмінкові форми з погляду 

часо-просторової семантики передають однакові типи значень. 
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1.2.1.3. Дієслова 

Дієслова є центральним елементом у вираженні часо-просторових відношень та 

належать до категорійних засобів, що передають значення, співвідносні зі структурою 

та системою відповідних понять. 

Більшість дослідників (І. Вихованець, О. Безпояско, К. Городенська, В. Горпинич 

та ін.) вважають дієслово центральною частиною мови, оскільки воно є «семантичним 

ядром речення» [5, 187]. Крім того, предикати, як відомо, визначають кількість 

непредикатних іменників та їхні семантичні функції [63, 217], що теж підтверджує 

центральний статус дієслова. 

Центральний статус дієслова у вираженні часо-просторових відношень 

підтверджений ще й тим, що він виступає категорійним засобом, який визначає 

структуру відповідного значення: часового чи просторового, тоді як інші лексичні 

засоби лише конкретизують розташування події на просторовій чи часовій осі і в них 

закладені лише часткові протиставлення. Тобто дієслово, на відміну від інших засобів, 

передає всі категорійні значення (статичність / динамічність, 

одночасність / різночасність тощо). «Предикатні слова належать до категорії знаків-

понять» [12, 329]. 

Постає питання про співвідношення дієслова і предиката (тобто загалом про 

співвідношення морфології та синтаксису). «Предикативність – комплексна 

синтаксична категорія, що виражає співвіднесеність повідомлення з дійсністю і формує 

речення як комунікативну одиницю» [275, 46]. За словами Н. Арутюнової, суб'єкт 

належить світу, а предикат – мисленню про світ. «Диво» речення саме в тому, що в 

ньому досягнутий певний синтез категорій мислення та елементів об’єктивної 

реальності, встановлений зв’язок між світом та людиною [12, 378]. 

У мовознавчій науці спостерігаємо зміщення інтересу від вивчення семантики 

дієслова до значення предиката. Поняття предиката ширше, ніж поняття дієслова [103, 

194]. У багатьох роботах терміни дієслово та предикат функціонують як синоніми 

(І. Вихованець, В. Ожоган, В. Барчук, Н. Арутюнова тощо). Це пов'язане із тим, що 

дослідження такого типу – семантичне, а семантика пронизує всі мовні рівні, 

відповідно відбувається постійне накладання термінів. «Семантико-синтаксична 
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(семантична) організація речення – мовне значення речення, що створюється 

взаємодією семантики, структурної схеми речення і лексичних значень слів, які її 

заповнюють» [275, 46]. Уважаємо припустимим синонімне вживання термінів дієслово 

і предикат, оскільки в контексті часо-просторової семантики предикати недієслівної 

природи функціонують досить рідко (докладніший опис питання про синонімне 

функціонування термінів у п.1.3.3). 

За І. Вихованцем, в українській мові функціонують три розряди просторових 

дієслів: власне локативні (бути, опинятися, розташовуватися), процесу (сидіти, 

стояти, хилитися, падати) та акційні (везти, нести) [60, 130]. «Основною 

семантичною особливістю дієслів, здатних сполучатися з локативом, є ознака 

екзистенційності: у широкому значенні вони виражають спосіб існування, властивості 

різних суб'єктів» [158, 131]. Л. Васильєв [52, 36] називає локативні дієслова буттєво-

просторовими (бути, існувати, розташовуватися та ін.); ознака буттєвості 

притаманна також і часовим значенням дієслова, оскільки обидві категорії – 

екзистенційні. 

Основною диференційною ознакою просторових властивостей дієслова є 

статичність / динамічність. Тому локативні дієслова потрібно поділяти на дві великі 

групи: 1) дієслова, що передають статичні відношення; 2) дієслова, що передають 

динамічні відношення, тобто рух [25]. 

В. Костенюк пропонує класифікувати просторові дієслова за такими 

характеристиками: 1) сфера руху: а) земля; б) вода; в) повітря; 2) просторовий напрям 

руху: а) вверх (вертикально); б) вниз (вертикально); в) під кутом вверх; г) під кутом 

вниз; д) горизонтально; 3) просторова траєкторія руху: а) від орієнтира; б) до орієнтира; 

в) попереду орієнтира; г) позаду орієнтира; д) вздовж орієнтира; е) через орієнтир; 

є) крізь орієнтир; ж) невизначена; 4) площина руху: а) обмежена; б) необмежена; 

5) характер руху: а) прямий; б) криволінійний; 6) мотивація руху: а) цілеспрямований; 

б) безцільний; 7) умови розгортання руху: а) вільний; б) з перешкодами [137, 159]. 

Загалом класифікації дієслів за просторовою семантикою – явище непопулярне, 

оскільки окремо їхні просторові властивості аналізують досить рідко. В основному про 

їхні просторову семантику говорять у контексті іншого дослідження, відповідно і 
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дієслова із просторовою семантикою зараховують до різних груп [12, 118]. 

Аналізуючи дієслова із просторовою семантикою, потрібно враховувати не лише 

власну семантику дієслів, але й те, чи можуть вони керувати локативними 

синтаксемами, які у вираженні просторових відношень доповнюють його 

семантику [189, 84]. Основне семантичне навантаження належить дієслову, адже саме 

воно є основним категорійним засобом вираження статики та динаміки, а вже залежний 

локативний конкретизатор (прислівник чи прийменниково-відмінкова форма) вказує 

на певне місце чи напрямок дії [60, 104]. Отже, засоби вираження простору (та й часу) 

– не окремі одиниці (частини мови, конструкції), а система тісно взаємопов'язаних 

елементів, які в тексті взаємодіють та доповнюють семантику одне одного. 

Виділяють локативність, передбачувану валентністю, та локативність, валентно 

не передбачувану, або детермінантну. Обов’язкові поширювачі мають ті три типи 

локативних дієслів, про які говорив І. Вихованець [62, 24]. Залежна від дієслова-

предиката локативна синтаксема репрезентована трьома семантичними варіантами: із 

значенням статичної локації, з динамічним значенням напрямку руху і з динамічним 

значенням шляху руху [60, 263]. 

Окрім названих І. Вихованцем дієслів, на нашу думку, просторову семантику 

мають також дієслова руху (такої думки дотримується і В. Костенюк [137]). Оскільки 

рух є поняттям відносним, адже його визначають відносно точки відліку, то 

зараховуємо дієслова руху до семантичної категорії «розміщення предметів у 

просторі». Лексико-семантичне поле дієслів переміщення виділено з класу дієслів на 

основі ознаки «пересування у просторі одних тіл відносно інших», «зміна місця 

розташування у просторі», а також абстрактних категорійних ознак: «спосіб 

пересування», «середовище (сфера) пересування», «напрямок руху» [4, 129]. Крім того, 

вони можуть керувати залежними синтаксемами із просторовою семантикою, що й 

підтверджує можливість зарахування дієслів руху до класу відповідних одиниць. Як 

зазначав І. Вихованець, «три підкласи локативних предикатів (власне-локативний, 

процесуально-локативний і акційно-локативний) вказують на поступове збільшення 

валентної рамки дієслова в напрямку від власне-локативності до дії-локативності. 

Відповідно до зростання ознак дії посилюється локативна ознака динамічності, що 
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виникає під впливом семантики процесу або дії [60, 109]. Уважаємо обґрунтованим 

зарахування дієслів руху до класу дієслів із просторовою семантикою, у якій вони є 

основними виразниками динамічності. 

Отже, в українській мові просторову характеристику мають чотири типи дієслів: 

власне-локативні, процесуально-локативні, акційно-локативні та дієслова руху. Їх 

диференційна характеристика – статичність / динамічність. Відповідні типи дієслів 

можуть мати залежні синтаксеми із просторовим значенням. 

Питання часової семантики дієслів більш складне, оскільки в українській мові 

категорія часу морфологізована, а отже, темпоральну семантику мають усі дієслова. 

Складність аналізу темпоральних характеристик цієї частини мови полягає також у 

тому, що тривалий час в українській мовознавчій науці темпоральні характеристики 

мови звужували лише до морфологічного часу. Про цю проблему писав ще 

І. Вихованець: «Традиційно вважають, що категорія часу виражає відношення дії, 

процесу або стану до моменту мовлення. Але ж відомо, що з моментом мовлення 

співвідносяться не самі дії, процеси та стани, що відбуваються в об’єктивній дійсності. 

З цим часовим орієнтиром їх співвідносить мовець, який констатує об’єктивність дій, 

процесів, станів, що передували моментові мовлення або збігаються з ним…» [63, 250]. 

О. Петрушенко виділяє такі часові значення дієслів: а) із конкретизувальною 

ремаркою «про час» (іти, минати); б) зі значеннєвомоделювальною семою «повільно» 

(пливти, текти); в) зі значеннєвомоделювальною семою «швидко» (мчатися, 

нестися) [199, 174]. Дослідник виділяє характеристику повільно / швидко, яка не може 

бути виражена через граматичну категорію часу. Для розв’язання цієї проблеми 

В. Барчук [18] пропонує вживати поняття темпоральності, яке охоплює поняття часу, 

інтервалу і таксису. Інтервал «об'єктивує проміжок дії, події як початок, розгортання, 

завершення, тобто в граматичному сенсі інтервал є проміжком тривання дії» [18, 371]. 

З позиції семантики інтервалу серед предикатів можна виділити акційно-квантитативні 

(тривало-кількісні), які актуалізують сему розгортання дії, та квантитативно-акційні 

(кількісно-тривалі), які актуалізують сему кількості дії. Тривало-кількісні автор 

поділяє на: 1) предикати, що виявляють граничну фазовість (тобто фазовість початку 

та кінця дії): заспівати, почати співати, доспівати, закінчити співати; 2) предикати, 
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що виявляють неграничне фазове значення (фазовість середини, розгортання, тривання 

дії): погуляти, поспівати, гуляти годину, співати весь вечір, очікувати друге літо. 

Кількісно-тривалі дії розмежовано за ознаками кратності (крикнути, грюкнути, 

дзвонити, викочувати, попоходити) та інтенсивності (постукати, перегостити 

(ножі), зробити занадто гострим) [18, 372–374]. Інтенсивність має декілька виявів: 

недостатня, помірна, достатня, надмірна, – і її передають, в основному, суфікси та 

префікси [18, 169–179]. 

Значення інтервалу може бути виражене як синтетично (розцвітати, заспівати), 

так і аналітично (гуляти годину, співати весь вечір). Поняття предиката охоплює 

дієслово із залежними прийменниково-відмінковими формами та прислівниками, що й 

підтверджує тезу про те, що реальний час відображають не окремі рівні мови, а вся 

лінгвальна дійсність [18, 373]. 

Складність аналізу дієслівної семантики полягає в тому, що кожне дієслово рідко 

має лише одне інтервальне значення. Окрім тривало-кількісного чи кількісно-

тривалого, воно мати характер кратності та інтенсивності, а також включати додаткові 

семи екстраморфемного рівня, які кількість виявляють як, наприклад, 

розподільність [18, 138–139]. 

Граматична категорія часу виражена як морфологічний час. Диференційною 

ознакою часу в системі темпоральних категорій є абсолютний критерій – позиція 

відліку. Позиція відліку, тобто темпоральна позиція мовця (момент мовлення), у 

дієслівній грамемі не виражена [18, 373]. Отже, предикати за часовим критерієм в 

українській мові поділяємо на такі, що виражають: 1) майбутній; 2) теперішній; 

3) минулий; 4) давноминулий часи. «Для художнього дискурсу домінантним є 

граматичний минулий час, а тому вживання інших часових форм у наративному 

режимі кваліфікується як вияв нестабільності системи» [146, 16]. 

Таксис вказує на темпоральне значення порядку дій на основі відносної позиції 

відліку (відношення дії до дії). «На теоретичному рівні постало два підходи: розуміння 

таксису через час (в граматиці це морфологічний час) та розуміння таксису як 

відмінного від морфологічного часу значення» [18, 258]. У нашій роботі дотримуємося 

другого підходу. «Категорія таксису в українській мові тільки рефлексує на 



40 

морфологічному рівні та цілком спрямована у синтаксис» [18, 376].  Таксис має два 

основних вираження: 1) послідовність подій: Снідаєш у Москві, обідаєш у Києві, а 

вечерю для тебе уже готують в Одесі (В. Дрозд) [298, 11]; 2) паралельність подій: Ми 

мчали навперегони, […] услід нам докірливо зирив учитель креслення… (В. Дрозд) 

[298, 121]. Хоча часто в реченні два типи таксису функціонують одночасно, адже одні 

події відбувають паралельно, а інші – одні за одними. «Таксис, залежно від варіанта 

свого значення, теж має вплив на рівень стабільності системи: неврівноваженість 

системи порушують таксис наступності та одночасності, таксис послідовності має 

менший потенціал для зміни системного стану» [146, 17]. 

Отже, часові характеристики дієслова не можуть бути зведені лише до поняття 

граматичної темпоральності (В. Барчук [18], С. Романюк [210], О. Русакова [213], 

О. Бондар [39] та ін.), а повинні охоплювати ще й інші категорії, такі як інтервал і 

таксис. 

Часові синтаксеми належать до вторинних предикатних синтаксем, які не 

зумовлені валентністю предиката [189, 90], їхня облігаторність більшою мірою 

залежить від валентності предикатів [189, 94]. Темпоральні чи локативні синтаксеми 

виступають конкретизаторами відповідних відношень і морфологічно виражені 

іменниками, прийменниково-відмінковими конструкціями та прислівниками [44, 157]. 

Конкретизаторами їх називає і О. Петрушенко [199]. Факти такої семантичної взаємодії 

ще раз підтверджують доцільність комплексного підходу в дослідженні лексико-

граматичних засобів із часо-просторовою семантикою. 

Аналізом локативної семантики дієслова займалися В. Костенюк [137], 

М. Городенська [81], Н. Іваницька [110], В. Тимкова [246], О. Кульбабська [155], 

темпоральної – С. Романюк [210]. Окрему групу становлять дослідження, спрямовані 

на аналіз синтаксем із часовим (І. Бочарова [44], В. Ожоган [189; 190]) та просторовим 

(Т. Масицька [178], В. Ожоган [189; 190]) значеннями. 

Крім того, часове значення дієслова вже досліджено досить ґрунтовно (В. Барчук 

[18], С. Романюк [210], О. Бондар [39], К. Городенська [63], І. Вихованець [63] та ін.). 

Отже, темпоральні характеристики мають усі дієслова. Проте категорія часу 

дієслова не звужена до граматичної категорії часу, а охоплює, окрім морфологічного 
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часу, такі явища, як інтервал і таксис. 

Неоднозначним є питання часового значення дієприкметника та дієприслівника. 

І. Вихованець зауважує: традиційно прийнято вважати, що дієприкметник має форми 

теперішнього й минулого часу і не має форми майбутнього часу. Насправді питання 

про часові показники набагато складніше. Дієприкметник не виражає граматичного 

значення часу, а утворюється від дієслівних форм теперішнього й минулого часу. 

Безпосередня похідність дієприкметника від форм теперішнього й минулого часу 

дієслова може спричинювати лише часову співвідносність, а не морфологічне дієслівне 

значення часу. Про відсутність у дієприкметнику категорії часу (у розумінні 

морфологічної дієслівної категорії часу) свідчить здатність аналітичної синтаксичної 

мофеми-зв’язки переводити будь-який дієприкметник у три аналітичні форми 

дієслівного часу – теперішнього, минулого і майбутнього. Звичайно, якби 

дієприкметник сам виражав дієслівний час, то цього не можна було б зробити. 

Наприклад, так звані дієприкметники «минулого часу» аналітична синтаксична 

морфема переводить у будь-який дієслівний час: Він змарнілий; Він був змарнілий; 

Він буде змарнілий [63, 147–148]. 

У дієприслівника нейтралізовано часові значення вихідного для нього дієслова. 

Він має лише співвіднесеність із часовими формами теперішнього та минулого часу і 

зовсім не передає часової співвіднесеності з дієслівними формами майбутнього часу. 

Проте часову співвіднесеність дієприслівників не можна кваліфікувати як вираження 

значень теперішнього і минулого часу, бо вона передбачає тільки, що дієприслівники 

утворено від форм теперішнього і минулого часу [63, 320]. 

Наявність категорії дієслівного часу в дієприслівника спростовано і на основі 

другого аргументу – його здатності набувати відносного часу, вимірюваного в інших 

величинах, характерних для прислівникового класу слів. Це обставинні значення 

одночасності, часової попередності та часової наступності, які дієприслівники 

виявляють щодо дії, процесу, стану основного предиката, вираженого дієсловом, а не 

щодо моменту мовлення. Такі значення є наслідком семантичних відношень побічного 

предиката, вираженого дієприслівником, і основного предиката, реалізованого 

часовою формою дієслова. Крім семантичного, між ними наявний граматичний 
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зв’язок, але це не прислівний, а детермінантний зв’язок. Дієприслівники стосуються не 

тільки дієслова, а й підметово-присудкової основи речення в цілому. Це сприяє 

набуттю ними часового значення опорного дієслова. Та сама форма дієприслівника під 

впливом різних часових значень опорного дієслова може виражати значення 

теперішнього, минулого та майбутнього часу: Виступаючи перед аудиторією, лектор 

хвилюється; Виступаючи перед аудиторією, лектор хвилювався; Виступаючи 

перед аудиторією, лектор хвилюватиметься (буде хвилюватися). Це є 

переконливим аргументом того, що дієприслівникові не властива морфологічна 

категорія часу дієслова. Але дієприслівник є спеціалізованим засобом вираження 

іншого темпорального значення, а саме – таксису [56, 124]. 

Згадані обставинні значення дієприслівників залежать від співвідношень видових 

форм основного дієслова і дієприслівника. Дієприслівники, утворені від дієслівних 

форм теперішнього часу, передають передусім значення одночасності, якщо вони 

семантично пов’язані з дієсловами недоконаного виду, напр.: По розбитому 

ваговозами грейдеру, пірнаючи в глибоких, маслянисто-чорних коліях, уперто 

пробивається кудись… газик (О. Гончар) [63, 321]. Дієприслівники, утворені від форм 

чоловічого роду однини минулого часу доконаного виду, можуть виражати релятивні 

значення попередності, одночасності та наступності, проте найпоширенішим є 

значення дієприслівникової попередності; значення наступності для них 

найпериферійніше, напр.: Постоявши деякий час біля машини, хлопець заліз на 

сидіння, міцно прикривши за собою дверцята (О. Гончар); Вишиваючи, співала 

(Т. Шевченко) [63, 321–322]. 

Про просторові характеристики дієприслівника та дієприкметника зауваг не 

знайдено. 

Отже, дієприслівник є основним засобом вираження таксису. Дієприкметник 

може виражати темпоральну семантику лише разом із дієсловом-зв’язкою бути. 

 

1.2.2. Периферійні лексико-морфологічні засоби 

Прикметники та займенники є периферійними засобами вираження простору та 

часу, оскільки їхнє просторове або часове значення залежить від контексту і має дещо 
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спорадичний характер. Периферійними частинами мови їх називає І. Вихованець у 

праці «Теоретична морфологія української мови» [63, 47]. 

Категорію локатива формують прикметники, які передають ознаку предмета за 

місцем його перебування, тому в семантиці кожного ад’єктива є вказівка на 

просторовий об’єкт, у межах якого названий іменником предмет існує, напр.: 

прибережна трава – трава, яка росте при березі; польова дорога – дорога, яка 

проходить через поле. «За змістом прикметники з просторово-локативним значенням 

тотожні реченнєвим конструкціям, де смислове навантаження виконує 

прийменниково-відмінкова форма» [27, 129]. Отже, просторове значення мають 

прикметники, утворені від іменників з просторовим значенням. Уважаємо, що до 

прикметників із просторовою семантикою варто зараховувати також одиниці, що 

виражають форму та розмір, оскільки це просторові виміри. 

«Лексико-семантична категорія темпоральності становить ряди граматичних 

форм ад’єктивів, які час існування або буття предмета відтворюють як його 

визначальну особливість, у відтемпоральному прикметникові часова протяжність 

явища позамовної дійсності є його ознакою, напр.: Літній вечір… Гори в імлі… 

(О. Олесь); Зіграй мені осінній плач калини (Л. Костенко)» [96, 126–127]. 

Спираючись на класифікацію прикметників І. Вихованця, можемо сказати, що 

вони можуть виражати темпоральне значення: завтрашній, прийдешній, вчорашній, 

ранній, пізній [63, 124]. У колективній праці О. Безпояска, К. Городенської та 

В. Русанівського [27] вказано, що залежно від контексту темпоральні ад’єктиви 

передають часове або якісно-часове значення. У прикметниках із власне часовою 

функцією увага зосереджена на часі існування події, напр.: весняні польові роботи, 

добовий раціон. Прикметники виражають якісно-часове значення тоді, коли називають 

ознаки предмета, явища, яких вони набувають у відповідний період часу (сема часу) і 

характерні для цього періоду (сема якості) [27, 126–129]. 

Займенники належать до дейктичних засобів, які вказують на певні елементи 

позалінгвальної дійсності із погляду мовця (орієнтира). «Саме в цьому полягає 

егоцентризм займенникових слів, їхня постійна співвіднесеність із суб’єктом 

мовлення. Займенникові слова мають певні значення, структура яких складається з 
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елемента вказівності й ознак, що відображають характеристики явищ із погляду їх 

співвіднесеності з мовцем» [63, 186]. Займенниковий прикметник цей вказує на 

предмет, розташований неподалік мовця, а займенниковий прикметник той – на 

предмет, віддаленіший від мовця. Супроводжувальна ознаково-вказівна функція 

займенникових прикметників цей і той щодо просторової близькості / віддаленості 

предмета особливо виразно постає у протиставленнях на зразок у цьому будинку – у 

тому будинку, на цьому березі Дніпра – на тому березі Дніпра [63, 204]. 

На ґрунті просторових протиставлень сформувалися часові, що характеризують 

часову близькість (одночасність) і віддаленість (різночасність) подій, явищ тощо, пор.: 

ця конференція – та конференція, цієї суботи – тієї суботи [63, 204]. 

Займенники можуть передавати часові та просторові значення, проте набувають 

відповідної семантики лише в контексті. 

 

1.2.3. Синтаксичні засоби вираження часу та простору 

На рівні синтаксису можемо говорити про локативні синтаксеми-предикати, які 

вказують на стан предмета у просторовому плані (його розміщення, перебування і 

под.): Ми були в саду; Мати стояла біля воріт [58, 248]. Локативна синтаксема 

входить до класу синтаксем-предикатів стану, які орієнтовані на пасивність суб’єкта й 

пов’язані з його непостійною характеристикою. Вирізняють такі локативні 

синтаксеми: позначення місця перебування, шляху руху, кінцевого і вихідного пункту 

руху (докладніше – у п. 1.2.1.3). Часові синтаксеми – різновид вторинних предикатних 

синтаксем. Вони виражають часові відношення між вихідними елементарними 

простими реченнями, вказують на одночасність або різночасність подій, явищ і на їх 

кількісно-часові вияви [58, 249]. Часові та просторові синтаксеми можуть бути 

виражені прийменниково-відмінковими формами та прислівниками [58, 249, 272–273; 

63, 306–307]. На матеріалі цих одиниць чітко видно зв’язок різних мовних рівнів: 

синтаксичного з лексичним та морфологічним. 

Синтаксеми із просторовим значенням досліджували Т. Масицька [178], 

В. Ожоган [189]; із часовим – І. Бочарова [44], В. Ожоган [189]. 

Просторові відношення можна розглядати також і на рівні речення. Напрямки 
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досліджень тут дуже різноманітні. Найчастіше аналізують структуру відповідних типів 

речень (В. Ожоган [190], Т. Масицька, Л. Ярощук [178]), засоби сполучення 

(С. Романюк [210], К. Городенська [80]) чи вираження відповідних категорій в реченні 

(Т. Грибонос [83], О. Русакова [213]).  

На рівні речення просторову семантику виражають також складнопідрядні з 

підрядними частинами місця [58, 334]. Їхній центр – дієслова просторового значення 

та дієслова руху, лексичне значення яких містить вказівку на просторові виміри дії, і 

сполучні слова де, куди, звідки, що стосуються статичних і динамічних просторових 

значень. За лексичним значенням опорних дієслів та їх семантико-синтаксичною 

валентністю І. Вихованець [58, 334] виділяє дві групи локативних придієслівних 

складнопідрядних речень: 1) складнопідрядні речення, підрядні частини яких залежать 

від опорних дієслів місцезнаходження, перебування (бути, перебувати, стояти, 

сидіти та ін.) і виражають значення місця: Хатинка стоїть, де мріє задуманий ліс; 

2) складнопідрядні речення, підрядні частини яких підпорядковані опорним дієсловам 

руху, переміщення (іти, їхати, мчати, летіти, вести і под.) і виражають значення 

напрямку руху: А попереду отаман Веде, куди знає (Т. Шевченко). Іншими словами, 

це такі речення, у яких підрядна частина вказує на місце дії головної або на її 

напрям [102, 232]. 

Часові складнопідрядні речення – це конструкції, підрядні частини яких вказують 

на означену чи неозначену тривалість часу, фази перебігу явищ, відношення 

одночасності та різночасності тощо. Підрядна частина приєднана до головної за 

допомогою сполучників та сполучних слів: коли, як, доки, поки, перш ніж, перед тим 

як, відколи, відтоді як, після того як тощо. Такі підрядні частини мають 

детермінантний характер [58, 324–325], тобто зазвичай підрядні частини цих речень 

стосуються головної частини в цілому і залежать від неї. Вони відповідають на питання 

коли? як довго? з яких пір? з якого часу? до якого часу?: Коли мати збирала списані 

сторінки, Микола не сказав їй ні слова (І. Цюпа); Не буде щастя ні мені, ні люду, доки 

на світі нещаслива буде хоч одна людина роботяща (М. Вінграновський) [26, 191].  

Крім того, часове значення присутнє у всіх типах складних речень 

(складнопідрядних, складносурядних, безсполучникових, складних із різними видами 



46 

зв’язку) завдяки часовому співвідношенню подій (предикатів), що функціонують у 

частинах цього речення. Семантична часова симетрія проявляється у функціях 

елементарних сурядних частин, які об’єднані загальним значенням темпоральності. 

Повну часову симетрію маємо, коли сурядні частини виражають значення 

одночасності: Квіти пахнуть, і бджоли літають. Часткова – коли є часова 

послідовність: Заспівав соловейко, і я слухаю [58, 310–311]. Ці риси пов’язані із 

явищем таксису, який повністю виявляє свої значення лише на синтаксичному рівні. 

Це стосується і безсполучникових та багатокомпонентних речень, у яких дієслова 

можуть мати значення послідовності, наступності чи одночасності дій, описаних у 

реченні: Світило сонце, парувала земля (П. Панч); – предикати передають події, що 

відбуваються одночасно; Коли за Омеляном зачинилися двері, мати підійшла до 

доньки, припала до її грудей, як колись, у дитинстві, донька припала до неї 

(М. Стельмах) – перші два предикати – послідовні події, третій та четвертий також 

послідовні до них, але одночасні між собою. В останньому реченні часове значення 

уточнюють також прислівники та прийменниково-відмінкові форми: коли, колись, у 

дитинстві [102, 241]. 

Єдність видових та часових форм дієслів-присудків є формальною основою для 

зв’язку слів у ССЄ (складна синтаксична єдність) (М. Жовтобюрюх [102], Т. Голосова 

[77]): Назар Кобозєв посунувсь по стовбуру, скотився вбік, припав до землі. Зиркнув 

тривожно на Білоненка, приклав пальця до губів і повів головою в бік галяви. Білоненко 

ледь повернув голову і відразу ж збагнув причину тривоги (Ю. Збанацький). Серед 

засобів зв’язку слів у ССЦ також обставинні слова, найчастіше зі значенням місця та 

часу: Ніби сьогодні, бачу довгий, критий бляхою навіс на просторому дворищі. На 

стендах красувалися добірні снопи жита, пшениці і всякої пашниці. На столах були 

дбайливо розкладені купками яблука, груші, вишні, огірки, помідори… (В. Минко) [102, 

247]. Крім того, події в будь-якому тексті завжди певним чином співвідносяться між 

собою у часі. 

Серед членів речення просторове значення характерне для обставини місця, адже 

вона відповідає на питання де? куди? звідки? [58, 211] та часу (коли? доки? з якого 

часу?) [275, 107]. 
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Отже, частина засобів вираження часу та простору існують лише на рівні речення 

(синтаксеми, співвідношення засобів у різних частинах складних речень, ССЦ, 

доповнення та уточнення семантики одиницями нижчих мовних рівнів). 

 

1.3. Методологія аналізу мовних одиниць із часовим та просторовим 

значеннями 

1.3.1. Основні підходи до вивчення засобів вираження часу та простору 

Час та простір на матеріалі художньої літератури аналізують у кількох аспектах. 

Найчастіше вивчають засоби мовної репрезентації відповідних понять (О. Задорожна 

[105], Ю. Лебеденко, К. Дудик [162], Г. Сюта [241] та ін.), образів (Т. Скорбач [228]) 

або концептів (Т. Павлюк [192], Л. Саноцька [217], М. Ющенко [278] та ін.), до яких 

зараховують не лише назви простору чи часу, але й лексеми, що характеризують 

відповідні явища (В. Головіна [76], Л. Голоюх [78], Ю. Тимченко [250], С. Фоміна [261; 

262; 263] та ін.). Інший поширений підхід – з’ясування особливостей функціонування 

окремих типів одиниць у певному жанрі літератури чи художньому творі 

(О. Молодичук [183], М. Железняк [100], І. Бочарова [44], М. Сулима [240] та ін.). 

Тобто властивості засобів вираження відповідних онтологічних категорій в 

українському мовознавстві аналізують у двох основних напрямках: когнітивному та 

функційному. Існують також дослідження вираження та функціонування інших 

категорій в мові, наприклад, антропоцентричності (Т. Буйницька [49]), аспектуальності 

(М. Калько [117]), імпліцитності (Л. Невідомська [186]), множинності (О. Селівестрова 

[221]), буття (М. Смолій [231]) та ін. Чимало вчених вивчають питання функціонування 

тих чи інших засобів у мові художніх творів (Т. Бублик [48], Н. Данилюк [87; 88], 

М. Железняк [100], О. Селезінка [220], О. Соколова [233] та ін.). 

З традиційного погляду наше дослідження не можна назвати концептуальним, 

оскільки семантичний підхід передбачає встановлення набору значень слова в його 

відношеннях з іншими словами, тоді як мета когнітивного підходу – виділення смислу, 

що включає часом досить широкі знання. Крім того, на відміну від семантичного, 

концептуальний аналіз передбачає ще й вивчення когнітивних категорій – 

предикатності, означуваності, процесуальності, тобто «врахування субстантивних, 
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ад’єктивних і дієслівних позначень у їх взаємодії» [127, 114]. 

Погляд на концепт як на елемент, що включає досить широкі знання із різних 

сфер, переважає. Так, дослідження концепту полягає в аналізі концептуального поля, у 

яке входять «не тільки понятійно-дефініційні характеристики, але й характеристики 

образні, оцінювальні та асоціативні» [35, 76]. Часто під художнім концептом розуміють 

складне ментальне утворення, універсальний художній досвід, зафіксований в 

культурній пам’яті, який є будівельним матеріалом у формуванні нових сенсів [180, 

41–42]. А. Мартинюк, наприклад, називає концептуальний аналіз логічним 

продовженням семантичного аналізу [177, 102]. 

Існує протилежна думка, згідно з якою когнітивний та семантичний аналіз є дуже 

близькими чи взагалі не розмежовані. Іноді науковці так і називають його – 

концептуально-семантичний [209, 372]. Цікавою є думка польської дослідниці 

Д. Корвін-Пйотровської про те, що когнітивне мовознавство є тільки частиною, до того 

ж неоднорідною, низки наук, які належать до так званих cognitive science; до його 

складу входять також психологія, міждисциплінарні дослідження над штучним 

розумом, наука про нервову систему, когнітивні філософія та антропологія. Отже, 

варто зазначити, що когнітивізм не є ані окремою теорією чи наукою, ані відкриттям 

якогось нового, досі невідомого знання про людину, ані спробою створити іншу 

епістемологію. Це радше сукупність дуже різних досліджень і розважань, що їх 

об’єднує зацікавлення перебігом людського пізнання, до того ж завжди у функційному, 

прагматичному аспекті» [134, 104]. З цього погляду дослідження засобів вираження 

часо-просторової семантики також можна зарахувати до дослідження когнітивного 

типу, адже воно апелює до знань із позалігвальної дійсності. Так, «концепт «простір» 

отримує мовну об’єктивацію у вигляді функційно-семантичної категорії локативності, 

пов’язаної зі сприйняттям просторових характеристик людиною та їх відображенням у 

мові. Разом із тим, аналіз мовних даних (функційно-семантичного поля локативності) 

забезпечує вихід на одиниці когнітивного рівня» [8, 9]. Тобто концептуальний підхід є 

інтегрованим підходом, певним аспектом, який доповнює методи, що вже існують. 

«Когнітивний підхід полегшує сприйняття багатьох, навіть крайньо відмінних (і з 

морфологічно-стилістичного, і з історико-літературного погляду) форм опису як 
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репрезентацій однієї категорії» [134, 106]. 

Отже, дослідження засобів вираження часо-просторової семантики апелює до 

елементів позалінгвальної дійсності, проте це загалом властиво для мови, адже, «у 

процесі формування значення беруть участь і знаходять відображення три 

взаємозв’язані елементи: об’єкт, що пізнає (людина), об’єкт, що пізнається (реальна 

дійсність), і мовний знак (мова), який сприяє процесу пізнання» [255, 9]. Тут потрібно 

пам’ятати, що «слово як одиниця свідомості співвідноситься не з предметами дійсності 

безпосередньо, а з уявленнями про ці предмети дійсності» [237, 6]. 

У функційному аспекті засоби вираження часу та простору досліджують через 

функційно-семантичні поля (О. Бондар [38], О. Карадащук [118], М. Цегельська [266], 

О. Петрушенко [199]), сполучуваність (О. Рудь [212], І. Ігоніна та Л. Колос [113]), 

частини мови (І. Чеп’якова [270], М. Степаненко [235]), зокрема в контексті структури 

речення (М. Степаненко [235], М. Городенська [81], Т. Романюк [210],) чи певні 

граматичні засоби (відмінки – І. Коплик [133], Н. Степаненко [237], І. Вихованець [59]; 

синтаксеми – В. Ожоган [189]; будову і семантику речень – В. Ожоган [190]. 

О. Русакова [213], М. Сулима [240], Т. Масицька, Г. Ярощук [178]). 

Часто аналіз відповідної лексики є другорядним чи зовсім побіжним у певному 

дослідженні (О. Арцебашева [13], В. Войцехівська [65], Н. Іваницька [110], 

Г. Кутня [157; 158], Н. Малюга [170]. Н. Тесленко [245] та ін.). 

Про засоби вираження маємо інформацію також у працях, присвячених 

лінгвістичним категоріям часу та простору (Г. Павленко [191], О. Кравченко [148], 

В. Барчук [18], С. Романюк [210], О. Бондар [39] тощо). 

Загалом, є чимало праць, у яких тим чи іншим чином розглянуті засоби вираження 

часу та простору. Однак констатуємо, що немає праць, у яких би засоби вираження 

часу та простору розглядали цілісно, а не в контексті інших питань. Це породжує 

потребу такого дослідження. 

 

1.3.2. Аспекти вивчення індивідуальних мовних рис автора 

Сукупність особливостей використання мовних засобів у текстах певного автора 

у лінгвістиці позначають термінами індивідуальний стиль, ідіостиль, ідіолект. Ідіолект 
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– індивідуальний різновид загальнонародної мови, що належить одній конкретній 

людині; характерні особливості мовлення індивіда як сукупність стилістичних, 

формальних, словотвірних та інших властивостей, властиві кожному мовцеві манера 

висловлюватись, спілкуватись у різних ситуаціях. Найчастіше пов’язані з кількісним і 

якісним володінням словниковим запасом [104, Т. 1, 351], відповідно для 

характеристики мовлення автора потрібно використовувати ці два показники. 

Єдиного визначення і розмежування термінів ідіостиль та ідіолект немає [164, 

161]. Більшість мовознавців використовують ці поняття як синоніми (А. Загнітко [104], 

О. Ахманова [238]). Окрема група дослідників розмежовує їх за певними 

характеристиками. Наприклад, О. Литвар вважає, що ідіостиль – поняття ширше; це 

спосіб відображення реальності такою, як її бачить автор, а ідіолект – це сукупність 

текстів, створених у певній хронологічній послідовності відповідно до єдиної системи 

метатропів [164, 161]. Співвідношення понять ідіолект / ідіостиль трактують як 

ієрархічне. В. Леденьова називає ідіостиль системою відношень до різноманітних 

способів авторепрезентації засобами ідіолекту, що індивідуально встановлені мовною 

особистістю [163, 39–40]. Ідіостиль може бути представлений як відображення 

«інтенцій» і «образу світу» поета [85, 19], а ідіолект є сукупністю мовних форм 

«індивідуального мовлення» [85, 20]. У нашій праці поняття ідіостилю, ідіолекту та 

індивідуального стилю вживатимемо як синоніми. 

Ідіостиль же є одночасно і стилем мови, і стилем мовлення, який диференціюється 

на основі структурних чи конструктивних протиставлень і співвідношень між 

приватними системами вираження [218, 147]. Формування ідіолекту окремого 

індивідуума зумовлюється особливостями внутрішнього світу, особистої свідомості, 

життєвого досвіду, світогляду, індивідуальної мовної практики. Ідіолект – це не стільки 

відмінні риси мови, скільки вся сукупність мовленнєвих засобів індивіда. Мовлення 

індивіда під впливом різних факторів змінюється. Крім того, мовлення письменника 

може змінюватися від одного твору до іншого, тому ідіолект можна досліджувати і в 

синхронії, і в діахронії [164, 161]. «Індивідуальний почерк» автора, його манера 

виявлена вже в самому факті вибірковості, перевазі певних лексичних, морфологічних, 

синтаксичних, фонетичних засобів, які стають базою формування більш складних і 
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яскравих образів [67, 6]. 

Дослідження ідіостилю письменника може бути спрямоване на різні елементи 

художньої системи: динаміка мовних форм, слововживання та словотворчість, 

композиційні прийоми та структури, естетичні функції засобів тощо. Аналіз ідіолекту 

автора може відбуватися у двох напрямках: функційному та когнітивному. Перший 

аспект – естетична модифікація виражальних засобів, увага до образної трансформації 

слів, композиційні прийоми та структури, слововживання і словотворчість тощо. 

Когнітивний підхід пов’язаний із моделювання «можливих світів» різних авторів [46, 

23]. 

В українському мовознавстві існують дослідження ідіостилю письменників 

української химерної прози (О. Переломова [198], Н. Манюх [172], О. Карпенко [119], 

А. Соколова [232] та ін.). 

На основі вивчених праць можемо зауважити, що творчості усіх трьох авторів 

характерна іронічність (використання засобів іронії, гротеску), увага до особистості 

[136, 16], її переживань, внутрішнього світу [197, 286] та химеризація подій і явищ 

(поєднання реальних та фантастичних рис). 

Валерій Шевчук світоглядно тяжіє до екзистенціалізму [198, 4]. Послуговуючись 

бароковими мистецькими структурами – універсальною картиною світу, письменник у 

мовних знаках творить свою «нову реальність», паралельний мистецький світ, за 

визначенням самого письменника, «естетичний надсвіт», що входить до ширшого 

поняття – художня мікрогалактика [197, 283]. 

О. Переломова виділяє такі риси ідіостилю В. Шевчука: 1) символічність; слова-

символи стають ключовими для розуміння умовних ситуацій і сприйняття зміщень 

часових і просторових площин, характерних для творів письменника, бо простір у 

текстах його творів утрачає конкретні обриси і перетворюється майже завжди в 

абстрактний, у якому розташовані символічні місце й речі – гора, дорога, ріка, сонце; 

2) персоніфікація або аніматизація абстрактних понять, їх унаочнення мовними 

засобами; 3) поєднання загального й індивідуального проявляється у використанні 

назв, пов’язаних із універсумом (Сонце, Небо, Місяць, Ріка, Ніч, Дорога та ін.) та 

позначень суто українських реалій, серед яких живуть і якими мислять його герої [197, 
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285]. 

Дослідження особливостей мови творів В. Дрозда та В. Земляка в українському 

мовознавстві проводили на матеріалі окремих елементів ідіостилю (Н. Манюх [172], 

О. Карпенко [119], А. Соколова [232], А. Харченко [264] та ін.). Наприклад, існують 

праці, спрямовані на встановлення особливостей функціонування антропонімів у прозі 

В. Дрозда (Н. Манюх [172]) та В. Земляка (І. Калачик [115]). В обох авторів власні імена 

мають характеротворче та ідейно-тематичне навантаження. Важливою рисою 

творчості В. Земляка є використання зменшувально-пестливих варіантів імен, що 

характеризують здебільшого не іменованого автором, а того, хто іменує (Рузя, Данько, 

Лук’яньо, Явтушок, Тодось, Янтось, Івась). Така позиція автора зумовлена 

психологічною природою самого письменника, найвиразнішою рисою якого була 

щедрість душі і доброта [98, 255]. Прізвища в художніх текстах Василя Земляка не 

лише створюють оригінальний і неповторний художній образ, а й передають дух 

певної епохи, історичних подій українського народу. Так, для зображення подій 

ІІ світової війни автор використовує германські прізвища (Керстен, Моррель, 

Опенгейм, Шульц, Корн), чиновників називає прізвищами, утвореними за схемою 

російського словотвору (Деркачов, Муров, Шатров, Коропов, Соснін, Воробей) [115]. 

Антропоніми – це прийом вираження авторської точки зору, ставлення до персонажів. 

Є у творах В. Земляка також риси іронії та філософічності. 

Одна з особливих ознак художніх творів Василя Земляка – багатство, виразність і 

розмаїття соціально-психологічного типажу героїв. «Разом узяті вони й утворюють ту 

цілісність, ім’я якій – народ у конкретно-історичній соціальній його 

характеристиці» [225, 25]. 

До особливостей ідіостилю В. Дрозда зараховують те, що його цікавила 

«внутрішня людина», яка перебувала в «екзистенційному вакуумі» тогочасної 

дійсності. Часто у творах зосереджує увагу на так званій «викривленій особистості» з 

її трагедією роздвоєння душі, віддзеркалюючи психологію абсурдного суспільства 

«розвиненого соціалізму» [175, 216]. 

Для творчого почерку цього письменника, як і для химерної прози в цілому, 

характерні експерименти зі словом, мовна гра в різних її проявах: буквалізація 
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метафор, мовна надлишковість, парономазія, автокоментарі, які часто створюють 

смислову двоплановість, змішування стилів, орнаментація та стилізація з елементами 

пародійності [195, 157]. Яскраво представлена у творчості В. Дрозда модифікація 

фразеологізмів [195, 159], тобто реалізація лексичних значень усіх чи окремих 

компонентів фразеологізму поряд із використанням його традиційного значення [31, 

87]; таким чином автор поєднує реальні та фантастичні риси. Наслідок такої 

трансформації – межа між умовністю й реальністю вкрай хистка, читацьке очікування 

не виправдане, на що й спрямовані естетичні та прагматичні орієнтири 

химерності [195, 165]. 

Відповідно до особливостей ідіостилю В. Дрозда, В. Земляка та В. Шевчука 

зараховуємо аналізовані твори до химерної прози (стильової течії в українській прозі, 

яка активізувалася в 70-х роках ХХ століття). Таке оновлення пов’язано із активізацією 

літературно-мистецького життя внаслідок «хрущовської відлиги», яка породила 

духовну свободу й надію на українське відродження та масштабних процесів у 

суспільно-політичному житті людства. Постає проблема не зображення нового 

художнього світу, а його інтерпретації, що неможливо старими, відомими 

засобами [122, 21]. 

Існує декілька причин появи «оновленої» химерної прози. Так, А. Погрібний [201, 

25] розглядає це явище як «захисну реакцію літератури»: удаючись до фольклоризації, 

митці уникають нівелювання та стереотипізації. Схожої думки притримується І. Дзюба 

[94, 16]. М. Ільницький [114, 18] пов’язує використання фольклорних елементів для 

можливості вияву своїх поглядів у період жорсткої цензури та заборони української 

культури. 

Деякі дослідники не виокремлюють химерну прозу як самобутнє явище або 

говорять про штучність терміна (А. Кравченко [145], М. Ільницький [113; 114] та ін.). 

Окремі літературознавці намагаються уникати цього терміна. На думку В. Дончика, 

назва «химерна течія» є неточною, замість якої вживає «фольклорна» або «умовно-

алегорична» [99, 129]. М. Стрельбицький пропонує назву «лірико-гротескова» проза 

замість «химерної» [239, 151]. В. Чайковська пише про те, що риси химерної прози 

означувалися як фольклоризм або умовність [268, 80]. 
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І. Дзюба джерелами цієї прози вважає давню національну традицію, потребу 

подолання натуралізму, а також тугу за «вигадкою, жартом, перетворенням життя в 

уяві» [94, 13]. Основними негативними якостями химерної творчості дослідник 

правомірно визнає недоступність діалектики душі, конкретності суспільних 

відносин [94, 14]. 

Крім того, часто порушують питання щодо зарахування тих чи інших творів до 

класу химерної прози. Наприклад, роман В. Шевчука називають філософським, а не 

химерним. 

Серед рис химерної прози виділяють такі: 

1) фольклорність, народнопоетичне світовідчуття. В химерному романі немає 

чітких міфологічних сюжетів чи образів, а є лише їхня інтерпретація, обігрування. За 

цією рисою химерну прозу часто зіставляють з магічним реалізмом, де основними 

рисами визначають: а) повернення літератури до реальності, не до реалізму в 

зрозумілому нам літературознавчому сенсі, а саме до реальності в первісній, 

міфологічній її іпостасі: «…Міф є (для міфологічної свідомості) найвища за своєю 

конкретністю, максимально інтенсивна й у найвищій мірі напружена реальність» [166, 

56]; б) пошук автентичності, власного місця у великому й змінному світі [297, 78]. Тут 

немає посилань на міфічну уяву та первісні вірування, замість цього основним 

критерієм творчості стає абсолютна свобода. Слово «магія» тут означає «незрозуміле, 

знаки, символи чи фантастичні події, які суперечать законам природи й не мають 

переконливих пояснень» [297, 82]. Для «химерної прози», так само як і для «магічного 

реалізму», використання міфу, фольклору, вживлення в тексти елементів народної 

обрядовості стає засобом створення нової художньої реальності, яка корелює з 

реальністю безпосередньою і завдяки цьому імпліцитно піднімає важливі соціальні, 

моральні, етичні тощо питання [193, 398]; 

2) умовність, нежиттєподібність, фантастичність; 

3) філософсько-епічний виклад [201, 25]; 

4) присутність всюдисущого, іронічного оповідача-всезнайки;  

5) використання гротеску, бурлеску, іронії, гумору, сатири; Н. Кобилко 

вважає, що ці засоби є скоріше складниковими, а не визначальними [122, 21]; якщо 
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порівнювати романи, то сміх відчувається в П. Загребельного, Є. Гуцала, а твори 

В. Земляка, В. Шевчука, В. Дрозда звучать серйозно; 

6) тяжіння до особливостей усного мовлення; простежуємо перехрещення 

різних планів бачення, що зумовлює складні стилістичні ефекти: хронологічну 

непослідовність у викладі матеріалу, зміну тональностей – від комізму до глибокої 

лірики і драматизму, а то й трагізму – загальну романтичну піднесеність, композиційну 

розкутість, вільні комбінації з часом, власне часові маніпуляції [268, 80]. Оповідач 

В. Земляка живе одночасно ніби у двох часових площинах. В одній іде розповідь про 

події, а в другій оповідач постає своєрідним істориком і коментатором, який ці події 

осмислює. Своєрідний хроно-синтез виступає і в інших творах. Оповідач (він же герой) 

в «Ирії» В. Дрозда живе фактично у 40-і роки, але сповнений думок і прагнень 

покоління 70-их [268, 81]. 

Серед мовних особливостей химерної прози називають: а) прив’язаність до 

народного мовлення; б) величезне лексико-фразеологічне багатство оповіді; 

в) авторська видозміна народної фразеології [51, 124]. 

Отже, на нашу думку, химерна проза – це самобутня течія української літератури. 

Не варто ототожнювати її з фантастичною літературою, оскільки від неї цю течію 

відрізняє міфологізм, який використовують для розкриття психологічних та етичних 

проблем, а також використання гумору, іронії, гротеску. Від філософського роману 

химерну прозу відрізняють міфологізм, що проявляються у фантастичних подіях, які 

суперечать законам природи і не мають логічних пояснень. Вважаємо, що роман «Дім 

на горі» варто зараховувати до химерної прози, а не до філософської, на основі 

останньої ознаки. 

 

1.3.3. Комплексний підхід до аналізу засобів вираження часу та простору 

Аналіз лексики (особливо із погляду когнітивного мовознавства) часто не 

ілюструє того, що різні частини мови можуть передавати ті самі категорійні часові та 

просторові значення. Наприклад, значення статичності та динамічності виражають такі 

частини мови, як прислівник, прийменник (у складі прийменниково-відмінкової 

форми) та дієслово, наприклад: прислівники із значенням статичної локації 
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(розташування): ніде, нижче, спереду, поруч, там тощо, динамічної локації (напрямок 

руху): назад, нікуди, угору, повз, сюди тощо; прийменники із семантикою місця дії 

(статика): на, під, серед, біля тощо та напрямку руху (динаміка): до, від, крізь, через, 

повз тощо; дієслова зі значенням статичної локації: сидіти, стояти, лежати; 

динамічної локації: йти, бігти, падати. Це саме стосується й часу: прислівники та 

прийменниково-відмінкові форми можуть передавати значення межі дії (донині, 

наприкінці, перед святом, серед літа), локалізувати дію на темпоральній осі (вдень, 

взимку, коло обіду, у неділю) та вказувати на частотність і перспективу (щовесни, раз у 

раз, на зиму, після школи). Тобто аналіз власне лексики обмежений з погляду часо-

просторової семантики. Така вада виникає ще й тому, що дослідники, які працюють у 

відповідному напрямку, в основному, аналізують лише одну частину мови (наприклад: 

іменники, прислівники, прикметники) або метою їх дослідження не є аналіз засобів 

вираження часу та простору. 

У роботах із синтаксису знівельовані частини мови. Синтаксеми класифікують 

відповідно до їх часових та просторових значень. Тому в одну групу зараховують різні 

частини мови, пор.: Він приходив у неділю; Він приходив щотижня. З погляду 

семантики такий підхід – доцільний, проте з погляду засобів вираження не апелює до 

їх формальної сторони. Адже ми не можемо погодитися із тим, що прислівники та 

прийменниково-відмінкові форми – однаковий засіб вираження. 

Задля вирішення цієї проблеми пропонуємо для аналізу засобів вираження часо-

просторових відношень поєднувати і формальний, і змістовий боки. 

Існують праці, у яких засоби вираження часу чи простору розглядають як у 

семантичному, так і формальному планах (М. Всеволодова [69], О. Нечипорук [187]). 

Такий комплексний підхід є прямою вимогою відповідного типу досліджень, адже 

аналіз засобів вираження часу та простору – дослідження в своїй основі семантичне. 

«Значення суб’єкта, об’єкта, контрагента […], адресата завжди є частиною значення 

відповідного предикатного слова; значення початкової точки, кінцевої точки, 

інструмента і засобу є частіше складником семантичної валентності, ніж власне 

граматичної залежності; всі інші значення частіше є складником власне граматичної 

залежності, ніж семантичної валентності» [10, 133]. Отже, бачимо, що власне 
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семантичний чи власне граматичний підхід не дає повноцінної картини для аналізу 

засобів вираження певних значень. Тому вважаємо доцільним інтегрований підхід, у 

якому буде враховано і семантичний, і формальний (граматичний) склад мовного 

знака. 

Загалом розділити лексичний та морфологічний рівні при аналізі часо-

просторових відношень буває досить складно, адже коли говоримо про те, що на 

лексичному рівні іменники, прислівники та прикметники виражають відповідний тип 

відношень, то чи не звертаємося до морфології задля визначення частини мови? Тому 

тут доцільно звернути увагу на так звану дихотомію граматики і лексики, тобто 

граматичного і лексичного значення в семантичній структурі мовної одиниці [18]. 

Про взаємопереплетення мовних рівнів у вираженні відповідних відношень вдало 

говорить В. Барчук: «Лексична темпоральність визначена маркованістю семантики 

одиниць часовим компонентом, який може указувати на міру часу (вік, рік, година, 

секунда), час події, факту конкретно (вчора, торік, завтра, сьогодні) або узагальнено 

(тоді, після, до, під час). Однак лексико-семантичний часовий компонент тільки 

опосередковано орієнтований на відображення онтологічного часу, оскільки завжди 

вжитий у структурі речення та спрямований на вираження темпоральних ознак дії. Це 

вводить лексичну семантику мовного знака у граматику, де він виконує роль 

темпорального індексу дії, предиката, який має власні темпоральні ознаки. 

Темпоральні лексеми як мовні одиниці таким чином виявляють функційно-семантичну 

орієнтованість на вираження граматичної темпоральності і постають як припредикатні, 

придієслівні» [18, 3]. 

Підтвердженням нероздільності різних мовних рівнів при аналізі часо-

просторової семантики є прийменники, оскільки в традиційному мовознавстві 

(Л. Щерба, В. Виноградов, І. Милославський) прийменники – несамостійна частина 

мови. Відповідно його розглядають в комплексі із відмінковими формами: сидіти біля 

хати, зайти до класу, прийти у вівторок, не бачити когось від понеділка. 

Комплексний аналіз потребує також під час дослідження засобів вираження 

часових та просторових відношень звертатися до синтаксичного рівня, адже, по-перше, 

особливістю засобів вираження часу та простору є те, що вони функціонують в 
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комплексі, а не окремо, доповнюючи та уточнюючи темпоральне чи локативне 

значення одне одного в контексті, тому для повноцінної характеристики їх необхідно 

аналізувати, опираючись на речення; по-друге, деякі темпоральні категорії (наприклад, 

таксис) та засоби проявляються лише на рівні синтаксису. Тобто засобами вираження 

часової та просторової семантики є не лише певні слова чи частини мови, але і текст, 

адже мова відображає позалінгвальну дійсність усією своєю структурою, а не 

окремими елементами [39, 50; 63, 69]. Слово як одиниця мови в контексті належить 

одночасно до різних мовних рівнів. 

Контекст також відіграє важливу роль при визначенні просторової семантики. Це 

стосується різних частин мови. Для прикладу звернемося до прикметника. Слово 

шкільний, функціонуючи з іменником, що має просторове значення, теж набуває його: 

… Уздріла була той похід зі шкільного подвір'я… (В. Шевчук) [300, 145]. Коли ж 

відповідний прикметник характеризує іменник без просторового значення, то таке 

значення відсутнє і в прикметника: …Розповідала всілякі історії зі шкільного 

життя… (В. Шевчук) [300, 51]. 

У деяких випадках контекст відіграє роль основного диференціатора значення при 

класифікації тих чи інших засобів. Наприклад, саме залежні прийменниково-відмінкові 

форми чи прислівники часто дозволяють розрізнити значення статичності чи 

динамічності в процесуально-локативних дієсловах, що мають синкретичний характер. 

Коли залежна синтаксема має значення напрямку руху, то дієслово набуває 

динамічного значення: Сісти в поїзд — і ту-ту (В. Дрозд) [298, 121]; Стрибали 

сторчма з шкільного танку в лолотливу сонячну ріку… (В. Дрозд) [298, 121]; і навпаки, 

якщо синтаксема має значення місця дії, то і вся конструкція буде статичною, адже не 

передаватиме зміни положення тіла в просторі: Біля хворого сидів Фабіян у своїх 

золотих окулярах… (В. Земляк) [299, 24]; …А перед волошковими його очима 

стрибало грубе обличчя із презирливо закопиленою губою (В. Шевчук) [300, 70]. 

Контекст стає основним диференціатором тому, що всі категорії у мовній практиці 

градуйовані, а їхні межі – плинні, на периферії категорії перебувають поняття, 

семантично більше чи менше віддалені від центру [134, 106]. 

Контекст також часто відіграє важливу роль у зарахуванні тих чи інших мовних 
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одиниць до засобів вираження часу та простору, особливо це стосується периферійних 

засобів, адже «смислова область слів має «прикордонні зони» та численні перехідні 

відтінки» [34, 147]. 

Найповніше властивості засобів вираження часу та простору проявляються у 

контексті, наприклад, кореляція дієслова та залежної синтаксеми [60, 104]. Вважаємо 

конструкції «дієслово + іменник (з прийменником чи без)» та «дієслово + прислівник» 

єдиними комплексним засобом вираження просторових відношень, де основним у 

вираженні статики та динаміки є дієслово, а прислівник та прийменниково-відмінкова 

форма конкретизує місце чи напрямок руху. 

Темпоральні чи локативні синтаксеми виступають конкретизаторами відповідних 

відношень і морфологічно виражені іменниками, прийменниково-відмінковими 

конструкціями та прислівниками [44, 157]. Це ще раз підтверджує доцільність 

комплексного підходу в дослідженні лексико-граматичних засобів із часо-

просторовою семантикою. Тому в дослідженнях часо-просторової семантики такі 

терміни, як: предикат та дієслово, прийменниково-відмінкова форма, прислівник та 

темпоральна чи локативна синтаксема – можуть функціонувати як синоніми. 

Відповідно і згадані дослідження прийменниково-відмінкових форм, прислівників та 

синтаксем із локативною та темпоральною семантикою з погляду часо-просторових 

відношень дають подібні результати. Відмінність полягає лише в термінології та 

статусі відповідних мовних одиниць. 

На умовність поділу всієї мови на певні рівні вказують різні дослідники 

(Ю. Апресян [10], Ю. Жлуктенко [101], М. Кочерган [142] та ін.). «...Мовна структура 

– це складна система взаємозв’язків та взаємозалежностей, які не так вже й просто 

розділити, деякі мовні одиниці та категорії розкривають свою природу або знаходять 

своє вираження лише в контексті, а при зіставленні двох чи більше мов нерідко 

доводиться мати справу і з явищем інкогерентності» [101, 9]. Через те, що одночасний 

аналіз всієї системи неможливий, залишається досліджувати її по частинах, що і 

відбувається у сучасних наукових роботах. Тобто поділ на частини мови – вимога, 

породжена практичною потребою зручності аналізу. 

Комплексний аналіз лексико-граматичних засобів вираження часу та простору – 
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це поєднання декількох методик, що вже існують, задля більш повного опису 

відповідних мовних одиниць. Загалом, у сучасній науці спостерігаємо тенденцію до 

інтеграції методик різних напрямків, галузей, іноді навіть не мовознавчих [134, 89]. За 

словами Н. Арутюнової, генеративний принцип побудови граматики пом’якшив межі 

між явищами фонології та морфології, морфології та синтаксису, синтаксису та 

лексики, підпорядкувавши їх єдиній цілі побудови речення. Це загострило увагу 

дослідників на проміжних рівнях будови мови, зокрема на спільному членуванні 

синтаксичної конструкції та її лексичного наповнення [12, 81]. Комплексний аналіз 

передбачає використання максимальної кількості методів для більш повного опису 

мовних елементів, адже «лише поєднання різних методів на засадах доповнюваності 

створює можливості щодо ґрунтовного аналізу…» [220, 69]. 

 

1.3.4. Методи та прийоми, використані в роботі 

Окрім комплексного підходу, аналіз засобів вираження часової та просторової 

семантики потребує використання традиційних методів та прийомів дослідження. Тип 

аналізу, який використовуємо у нашій роботі, апелює до багатьох дисциплін, а саме: 

семантики, когнітивної лінгвістики, граматики (морфології та синтаксису), 

лексикології (опис значень слів), дискурсу. Для аналізу часо-просторових відношень 

необхідно використовувати методи та прийоми дослідження відповідних мовних 

рівнів та названих дисциплін. 

Під час аналізу засобів вираження часу та простору було використано такі 

загальнонаукові прийоми аналізу мовного матеріалу: індукцію, аналіз та синтез. 

Прийом індукції, за яким на підставі вивчення окремих явищ робимо висновок про 

весь клас, використовували у роботі, адже аналізований матеріал брали із конкретних 

творів, а на його основі можемо зробити висновки про те, як засоби вираження часу та 

простору функціонують в химерній прозі, українській мові. Крім того, ми починали 

дослідження із вичленування конкретних мовних одиниць, потім підводили їх під певні 

граматичні чи семантичні групи, і на основі цього складали характеристику для цілого 

класу. Більшість мовознавчих досліджень ґрунтується на індуктивному підході, 

оскільки лінгвісти починають досліджувати мовні явища з розгляду конкретних 
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одиниць, а потім роблять висновки про весь клас. 

Аналіз і синтез застосовано для вичленування та інтерпретації мовного матеріалу 

в різних аспектах. Насамперед за допомогою аналізу вичленовуємо засоби із 

відповідною семантикою із художнього тексту, визначаємо їхні особливості та 

характеристики, після чого можемо скласифікувати, об’єднуючи в групи. Для 

останньої дії застосовуємо синтез [147]. 

Серед мовознавчих методів та прийомів одним із основних у нашій дисертації є 

порівневий метод аналізу мовних явищ. Структурна ієрархія мовних рівнів була 

запропонована відомим бельгійським лінгвістом Е. Бенвеністом. Аналіз одиниць 

тексту починають з фоно-графічного рівня, а потім продовжують на морфемному, 

лексичному та синтаксичному. Нині більшість науковців у своїх працях дотримується 

такої послідовності при здійсненні лінгвістичного аналізу, проте до названих рівнів 

долучають ще рівень цілого тексту (З. Бен-Порат [284], Д. Корн [286], В. Кухаренко 

[160]). У порівневій парадигмі лінгвостилістичного аналізу зазвичай виокремлюють 

одиниці тексту, які є традиційними для мовної системи: фонеми, лексеми, 

словосполучення та речення [220, 58].  

Проте поділ на мовні рівні не завжди відображає всю складність мовознавчих 

досліджень. Наприклад, К. Городенська на основі базових синтаксем із локативним 

значенням аналізує можливості афіксального словотворення субстантивних локативів, 

дериваційні процеси, які відбуваються при цьому та їх акцентовані ознаки [79]. 

Л. Кричун вивчає функційну транспозицію часових форм дієслова [151], І. Довбня на 

матеріалі англійської мови аналізує лексико-семантичні засоби вираження категорії 

простору [96] тощо. 

Суміжність мовних рівнів при вивченні засобів вираження темпоральності та 

локативності може бути пояснено тим, що такий тип дослідження – семантичний, а 

семантика – це «мовознавча дисципліна, яка вивчає план змісту мови в цілому, 

значення різних мовних одиниць, їх функціонування в мові та мовленні» [152, 11]. У 

лінгвістиці семантика займає «абсолютно особливе місце, оскільки, з одного боку, 

пронизує всі мовні рівні, а з іншого боку, пов’язує лінгвістику з такими науками, як 

філософія, логіка, психологія, семіотика та ін.» [152, 11]. Тому під час вивчення 



62 

лінгвістичної семантики потрібно звертатися не лише до мовних понять, але й знань з 

інших наукових сфер. Саме цим семантика як мовознавча наука відрізняється від низки 

інших, тому в час активного розвитку міждисциплінарних досліджень її вивчення стає 

актуальним. 

У дослідженні засобів вираження часу та простору використано описовий метод 

– для виділення, класифікації та інтерпретації мовних одиниць. Застосування його 

можемо поділити на два етапи: 1) виокремлення одиниць аналізу із тексту художнього 

твору; 2) класифікація та інтерпретація мовних одиниць [147]. 

У межах описового методу використано прийом зовнішньої інтерпретації (а саме 

– прийом міжрівневої інтерпретації) [104, Т. 2, 187], коли говорили про комплексний 

підхід. Крім того, засоби вираження часу та простору пов’язані зі знаннями з 

позамовної дійсності. 

Для вичленування засобів із часовою та просторовою семантикою, а також 

одиниць, завдяки яким автори досягають часо-просторових зміщень, їхніх 

характеристик використано поняттєво-лінгвальний аналіз; методи лінгвістичного 

спостереження й опису мовних явищ; метод декодування художнього тексту [198, 7], 

зокрема декодування символів, одиниць індивідуальної словотворчості. 

У межах описового методу використовуємо також прийом тематичних груп, адже 

аналізуємо лексику із відповідною семантикою та поділяємо (класифікуємо) її на певні 

тематичні групи. 

При визначенні меж лінгвістичних категорій часу та простору використано логіко-

психологічний прийом, який стосується співвіднесеності слова та поняття. 

Із прийому внутрішньої інтерпретації використовуємо його різновид, а саме – 

опозиційний прийом: на основі спільності та відмінності часової чи просторової 

семантики та властивостей виражати відповідні значення аналізовані мовні одиниці 

були об’єднані в певні групи [223, 337]. Синтагматичний прийом теж став основою 

відповідного комплексного підходу, адже за допомогою нього було виявлено, що 

засоби вираження часу та простору в тексті існують не ізольовано, а взаємодіють, 

доповнюючи чи уточнюючи значення одне одного. 

Для створення класифікацій використовували також метод лексико-тематичного 
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моделювання. Для виявлення семантики слів використовували також компонентний та 

трансформаційний аналізи [147].  

Структурний метод застосовано для вичленування засобів, їхнього зіставлення з 

певною частиною мови, вивчення їхньої взаємодії у реченні та внутрішньої організації, 

оскільки це метод синхронного аналізу мовних явищ лише на основі зв’язків і 

відношень між мовними елементами [104, Т. 2, 190]. Саме завдяки структурному 

методу виникла теза про те, що мова – не набір окремих елементів, а система взаємодії, 

де всі одиниці взаємопов’язані. Відповідно мова відображає дійсність не окремими 

елементами, а всією системою. 

Як допоміжний засіб використано дистрибутивний аналіз для визначення значень 

полісемічних слів. Користуючись цієї методикою, ми встановлюємо, які слова 

зараховувати до засобів вираження часо-просторової семантики, а які – ні (це найбільш 

ефективна методика для аналізу периферійних елементів). 

Для наочності та переконливості результатів використали елементи кількісного 

аналізу та метод графічного зображення (таблиці, рисунки, схеми). 

 

Висновки до розділу 1 

Химерна проза – це самобутня течія української літератури, особливості якої 

проявляються у фольклорності, умовності, використанні міфів, гумору, гротеску, 

народно-поетичної мови. Не варто ототожнювати її з фантастичною літературою. 

Час та простір належать до основних онтологічних категорій. Зміст цих понять – 

питання, що охоплює значне коло проблем та для розв’язання якого використовують 

безліч підходів. Розуміння відповідних категорій залежить від епохи та науки. У нашій 

роботі опираємося на те, що поняття простору охоплює поняття протяжності та місця 

серед інших сущих, а час – поняття тривалості та черговості подій. 

У першому розділі було окреслено межі лінгвістичного поняття часу та простору. 

Мовний час та простір – відображення фізичного та філософського аспектів 

відповідних понять. Обидві категорії антропоцентричні та відносні, а також мають 

векторну структуру протиставлень. Багато галузей лінгвістики займаються вивченням 

часу та простору, відповідно до цього сформовані і різні підходи та методології. 
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На основі огляду мовознавчих праць визначено низку спільних рис у 

функціонуванні засобів вираження часу та простору. По-перше, засоби вираження обох 

значень – однакові. Це дієслова, прислівники, іменники (прийменниково-відмінкові 

форми), прикметники та в певних контекстах – займенники. По-друге, часто в реченні 

обидва типи значень виражені не окремим елементом, а комплексом відповідних 

засобів. По-третє, більшість із них мають однакову схему вираження, тобто різні засоби 

передають однакові часові або просторові значення. Так, дієслова, прислівники та 

прийменниково-відмінкові форми із часовою семантикою передають значення 

одночасності / різночасності, послідовності / паралельності дій, чи, наприклад, 

початку / кінця дії, частотності. Те саме стосується і просторових значень: дієслова, 

прислівники та прийменниково-відмінкові форми передають значення статичності чи 

динамічності. Крім того, часову чи просторову семантику передають ті самі 

прийменники, первинними з яких вважають просторові. Звичайно, що наявні й 

прийменники, властиві лише часовим чи просторовим значенням. 

На основі теоретичного матеріалу виявлено різницю між засобами. Основна 

відмінність полягає в тому, що категорія часу – граматикалізована (як морфологічна 

категорія часу дієслів), а категорія простору – ні. Відповідно, кожне дієслово має певну 

темпоральну семантику, чого не можна сказати про просторову. Крім того, час більше, 

ніж простір, співвіднесений із синтаксичним рівнем, адже значення таксису найбільш 

повно розкривається саме там. Крім того, темпоральне значення властиве не тільки 

підрядним реченням, але всім типам складних речень. 

Категорія темпоральності набагато ширша, ніж поняття морфологічного часу 

дієслів, і охоплює ще явище таксису та інтервалу. 

Узагальнено здобутки українських мовознавців у відповідному питанні. 

Виявлено, що в українському мовознавстві зроблено чимало досліджень засобів 

вираження часу та простору, проте вони носять дещо спорадичний характер, адже не 

всі засоби описані та проаналізовані однаковою мірою, та й різні дослідники 

аналізують їх за різними параметрами. Якщо, наприклад, іменники та прислівники 

описані досить повно, то властивості периферійних засобів, таких як займенники, 

прикметники, мало досліджені. Часто це праці, присвячені вивченню іншого питання, 
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у яких побіжно розглядають засоби вираження часу та простору. 

З’ясовано, що засоби вираження часу та простору в українському мовознавстві 

досліджують відповідно до двох основних підходів: когнітивного та функційного. Не 

зафіксовано праць, де було б проаналізовано всі засоби вираження відповідних 

категорій, що й підтверджує потребу нашого дослідження. Вивчатимемо 

функціонування засобів вираження часу та простору в химерній прозі в аспекті 

ідіостилю, оскільки так можна найбільш повно виявити мовні особливості текстів 

кожного автора. 

Для аналізу лексико-граматичних засобів вираження часу та простору 

запропоновано комплексний підхід, який дозволяє проаналізувати і формальний, і 

змістовий склад відповідних мовних засобів. Відповідна методика охоплює аналіз 

засобів на різних мовних рівнях, одночасну їхню змістову та формальну (граматичну) 

інтерпретацію, залучення контексту, знань з інших лінгвістичних сфер, адже сучасна 

наука (не лише мовознавча) розвивається в напрямку інтеграції різних галузей. Отже, 

комплексний підхід дозволяє одночасно аналізувати лексичні, морфологічні та 

синтаксичні засоби. Проте такий підхід викликає перетин понять «іменник», 

«прислівник», «дієслово», «предикатні» та «субстанціальні синтаксеми», тому виникає 

потреба уточнити вживання цих термінів. 

Для розгляду засобів вираження часу та простору в роботі використано прийоми 

індукції, аналізу, синтезу, а також описовий, структурний, компонентний, 

дистрибутивний та кількісний методи. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ОДИНИЦЬ ІЗ ПРОСТОРОВОЮ СЕМАНТИКОЮ В 

УКРАЇНСЬКІЙ ХИМЕРНІЙ ПРОЗІ 

 

2.1. Специфіка використання мовних засобів вираження простору в 

текстах В. Дрозда, В. Земляка та В. Шевчука  

Відповідно до ідіостилю, засоби вираження часу та простору функціонують у всіх 

трьох творах по-різному. Як ми вже зазначали, лексико-морфологічні засоби поділяємо 

на центральні та периферійні. 

  

2.1.1. Центральні засоби та їхні просторові значення 

До центральних засобів зараховуємо прислівники, іменники, їхні відмінкові та 

прийменниково-відмінкові форми, а також дієслова. Такі одиниці мають локативне 

значення поза контекстом, а також виявляють більшу системність у переданні названої 

семантики. 

 

2.1.1.1. Прислівники як засіб реалізації локативної семантики 

Одним із центральних засобів вираження простору є прислівник, оскільки його 

категорійне частиномовне значення – значення непроцесуальної ознаки дії, тобто він 

дає часову, локальну, причинову, цільову, якісну, кількісну та інші характеристики [82, 

228]. Це єдина частина мови із просторовим частиномовним значенням, тому і 

розглядаємо її першою. 

Попри те, що просторове значення відповідає частиномовному значенню 

прислівника, кількісно у проаналізованих творах української химерної прози вони не 

переважають. Так, наприклад, кількість іменникових (прийменниково-іменникових) 

конструкцій із просторовим значенням у творі В. Дрозда «Ирій» у шість разів більша, 

ніж прислівникових, а в романі В. Земляка – у три, а в романі В. Шевчука «Дім на горі» 

– у два. 

Основне просторове протиставлення в семантиці прислівників – статичність / 

динамічність. Одиниці цієї частини мови в контексті відповідного значення об’єднуємо 



67 

у три великі групи: 1) прислівники зі значенням місця; 2) прислівники із динамічним 

значенням; 3) прислівники, що мають значення способу дії та простору. 

1. Прислівники зі значенням місця поділяємо на такі підгрупи: 

а) прислівники із загальною семантикою місця: вдома, де, ніде, подекуди, там, 

тут (отут) тощо (тут і далі всі приклади прислівників із просторовою семантикою, 

що функціонують в проаналізованих творах, – в Додатку А.1): Мати дістала із скрині 

налигача (лежав там, відколи пакульський фінінспектор повів з двору нашу корівчину 

на власнім паскові)… (В. Дрозд) [298, 15]; Володимир зирнув туди, де стелився срібний 

розлив річки… (В. Шевчук) [300, 32]. 

Функціонують також прислівники із заперечною семантикою (ніде): …Ніде немає 

таких фруктів, як у цьому домі (В. Шевчук) [300, 46]; Де Тесля не бував, ніде чогось 

подібного і не бачив (В. Земляк) [299, 288]. Усі заперечні прислівники зараховуємо до 

груп, у які вони би входили без заперечної семантики.  

Традиційно первинне значення прислівників цієї групи – статичне, тобто вони 

вказують на місце, де відбувається певна дія. Проте вживають їх при дієсловах із 

різною семантикою. Це можуть бути дієслова із просторовим значенням статики: …Він 

боязко зиркнув на їхнього дядька Панька Кочубея, котрий сидів тут, по ліву руку… 

(В. Земляк) [299, 173]; та динаміки: Чебрець […] вже вільно тече собі у не такі вже й 

незнані краї – до Журбова… (В. Земляк) [299, 15]. Значна кількість прислівників 

функціонує також при дієсловах без просторової семантики: у В. Дрозда – 34,3%, у 

В. Земляка – 48,9%, у В. Шевчука – 34,2% (тут і далі докладніше про відсоткове 

співвідношення дієслів при прислівниках та кількісне співвідношення різних груп 

прислівників у Додатку А.2). У поодиноких випадках (1,4% у В. Шевчука, 1,1% у 

В. Земляка, у В. Дрозда таких контекстів не виявлено) прислівник є означенням, тобто 

в реченні залежить не від дієслова, а від іменника: …Щоразу доповнював якимись 

небувалими тут вигадками (В. Земляк) [299, 168]; 

б) прислівники, що визначають розташування відносно вертикальної осі: вище, 

глибоко, нижче, угорі, унизу тощо: Він побачив угорі за скелею майже потонулий у 

зелені дім… (В. Шевчук) [300, 20]; …Вище росли густі дерева… (В. Шевчук) [300, 19]. 

Попри те, що простір має векторну будову – право / ліво, верх / низ, у 
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проаналізованих творах групи, що характеризують простір за векторами 

(горизонтальним та вертикальним) представлені обмеженою кількістю лексем (у 

В. Дрозда кількісно вказана підгрупа становить 1,9% від кількості всіх одиниць групи 

«Прислівники зі значенням місця», у В. Земляка – 2,7%, у В. Шевчука – 4,4%). 

Прислівники, що визначають розташування відносно вертикальної осі, вжито при 

дієсловах зі статичною просторовою семантикою: Внизу, у жовтому піщаному ложі, 

лежала річка… (В. Шевчук) [300, 20]; та дієсловах без просторової семантики: Унизу 

темніла широка, наче город, … стріха (В. Дрозд) [298, 14]. Останній тип становить 

100% у творі В. Дрозда та 0% у В. Земляка та В. Шевчука, що пов’язано із особливістю 

мови творів письменника. 

Прислівники цієї групи цікаві тим, що, залежно від семантики дієслова, при якому 

вжиті, можуть належати до групи прислівників зі статичним чи динамічним значенням 

відповідно: …Вище росли густі дерева… (В. Шевчук) [300, 19]; ...Чим вище він 

підіймався… (В. Шевчук) [300, 212]. Причому останні набувають ще й семантики 

способу дії (докладніше їх розглянемо, аналізуючи прийменники); 

в) прислівники, що характеризують місце за розташуванням на горизонтальній 

осі: збоку, ззаду, навпроти, обабіч, попереду, поруч тощо: …Навпроти в ясно-синій 

сукні стоїть […] жінка… (В. Шевчук) [300, 42]. 

Прислівники цієї групи вживають при всіх типах дієслів: зі статичним та 

динамічним просторовим значенням та дієсловах без просторового значення. Попри 

свою статичну семантику прислівники часто функціонують при дієсловах із 

динамічним значенням (33,3% – у В. Шевчука, 50% – у В. Земляка, у В. Дрозда таких 

немає): Спереду йшов підстарший син… (В. Шевчук) [300, 52]. Для порівняння – при 

дієсловах зі статичною семантикою у В. Шевчука 33,3%, у В. Земляка – 0%, у В. Дрозда 

– 50%; 

г) прислівники, що визначають локалізацію за віддаленістю від просторового 

орієнтира, наприклад, ближче, віддалік, зразу, неподалець, поблизу, поодаль, поруч 

тощо: І хоч були вони далеко, Володимир пізнав мелодію… (В. Шевчук) [300, 52]; Десь 

далеко гули тракторці… (В. Земляк) [300, 289]. 

Просторова близькість може бути трьох ступенів: а) найвищий ступінь 
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просторової близькості; б) середня щільність прилягання; в) найнижчий ступінь 

близькості [189, 86]. 

У В. Дрозда прислівники цієї підгрупи становлять всього 3,8% всіх прислівників 

місця. У трьох творах вжиті при всіх типах дієслів. При дієсловах руху виявляють різні 

синкретичні значення, наприклад місця руху та способу: …А поруч ступав 

широкоплечий, майже чотирикутний чоловік… (В. Шевчук) [300, 28]; Її кінь так 

близько ступав біля поетового… (В. Земляк) [299, 41]; а також значення напрямку та 

кінцевої точки руху: Клим далеко міг би зайти з тими командирськими ногами… 

(В. Земляк) [299, 35]; Кози йшли та йшли і чим ближче підходили до свого дому, тим 

млосніше й важче ставало їм нести розбухлі вим'я… (В. Шевчук) [299, 23]. 

Функціонуючи при дієсловах із динамічним просторовим значенням, прислівники теж 

набувають динамічного значення (тому, відповідно до контексту, зараховуємо їх до 

першої чи другої групи). Таке семантичне переміщення прислівників із групи зі 

статичною семантикою в групу динамічну чи вживання із синкретичною семантикою 

характерне для означальних прислівників (далеко, близько, глибоко, високо та ін.); 

д) прислівники, що характеризують місце відносно певного закритого простору: 

вдома, надворі, усередині тощо: Цей сутінок застав надворі сивоволосого козопаса... 

(В. Шевчук) [300, 29]; …Дядька Дениса вдома не було… (В. Дрозд) [298, 89]. 

Ця група у творах В. Дрозда та В. Шевчука нечисленна, а у В. Земляка взагалі не 

представлена. У В. Шевчука – при дієсловах руху та статичних дієсловах, а у В. Дрозда 

– при статичних та без просторової семантики; 

е) неозначені прислівники, які лише вказують на місце, чітко не окреслене: бозна-

де, де, де-не-де, десь, подекуди тощо: …Десь за пшеницею рокотало море… (В. Дрозд) 

[298, 83]; …Подекуди пересіяв буряки вдруге (В. Земляк) [299, 295]. 

У контексті неозначені прислівники часто вживають з іншими одиницями, що 

уточнюють, конкретизують місце: …Десь там, у темних, втаємничиних безмежжям 

полях, принишк Пакуль (В. Дрозд) [298, 87]; Десь далеко гули тракторці… (В. Земляк) 

[299, 289]. Одиниці цієї групи традиційно функціонують при дієсловах зі статичною 

семантикою: Десь там, між тої зелені, […] може стояти й та ясно-синя постать 

(В. Шевчук) [300, 41]; та без просторової: Хіба птах […] знає, де він виспівуватиме 
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завтра? (В. Дрозд) [298, 11]; 

є) узагальнювальні прислівники із семантикою поширення дії або стану в усіх 

місцях: довкола, навколо, повсюдно, скрізь тощо: …Довкола пряно пахтів полин… 

(В. Шевчук) [300, 39]; …Аж тут життя безрадісне й таке, як скрізь… (В. Земляк) 

[299, 38]. У В. Дрозда та В. Земляка ця група представлена нечисленно і становить 

менше 2% одиниць групи прислівників зі статичним значенням. У В. Шевчука 

представлена більш широко і становить 14,5% цієї групи. 

Узагальнювальні прислівники традиційно функціонують при дієсловах із 

статичною семантикою: Тут довкола люди […] спочивають… (В. Земляк) [299, 38]; та 

дієсловах без просторової семантики: …І зелений сутінок навколо несподівано 

оясниться… (В. Шевчук) [300, 49]. У В. Шевчука зафіксовано контекст із дієсловом 

руху, прислівник при ньому набуває синкретичного значення способу та місця дії: …А 

довкола розбрелися […] кози (В. Шевчук) [300, 143]. 

Отже, прислівники зі статичним значенням у творах химерної прози представлені 

значною кількістю семантичних груп. Деякі з них у певних авторів не зафіксовано 

(наприклад, прислівники, що характеризують місце стосовно певного закритого 

простору у В. Земляка). Більшість прислівників групи 1 функціонують при дієсловах зі 

статичною просторовою семантикою та дієсловах без просторової семантики. 

Особливість мови проаналізованих творів виявляється в тому, що значна кількість 

прислівників, що характеризують розташування на горизонтальній осі, вжиті при 

дієсловах із динамічною просторовою семантикою. Окремі лексеми поєднано з такими 

дієсловами і в групах Г, Д та Є. Прислівники, що вжиті при дієсловах руху, можуть 

набувати динамічного значення, а також синкретичного значення напрямку чи способу 

руху (це насамперед стосується означальних прислівників), тобто можуть належати до 

групи 1, 2 чи 3 залежно від семантики дієслова. Прислівники групи А у «Лебединій 

зграї» та «Домі на горі» функціонують як означення. Найчисленніша група 

прислівників – із загальною семантикою місця, інші кількісно співвідносяться по-

різному, але загалом виявляють схожі тенденції. Прислівники групи Є у В. Шевчука 

більше ніж у чотири рази переважають порівняно з іншими творами. 

2. Прислівники із динамічним значенням можуть позначати напрямок, початковий 



71 

чи кінцевий пункти руху. Уважаємо, що значення шляху руху, яке виділяє 

А. Висоцький, – це модифіковане значення місця дії, оскільки в проаналізованих 

творах не знайдено жодного контексту, у якому прислівники мають значення шляху 

руху. Адже прислівники, які теоретично могли би передавати таке значення, поза 

контекстом мають значення місця дії, наприклад: вгорі, внизу, справа, поруч, далеко: У 

них усередині теж усе рухалось і пульсувало… (В. Шевчук) [300, 39]; Унизу темніла 

широка, наче город, … стріха (В. Дрозд) [298, 14]. Вважаємо, що відповідні контексти 

не доцільно зараховувати до таких, що мають значення шляху руху, оскільки 

прислівник позначає не шлях руху, а місце, де відбувається дія чи рух: Її кінь так 

близько ступав біля поетового… (В. Земляк) [299, 41]; І ось іде двадцять, тридцять 

чоловік, один за одним, один за одним, і один крок, один змах руки, один подих, і ти 

серед них – у тому танку сівачів, а попереду сам диригент, дід Хозар… (В. Земляк) 

[299, 296]. Порівняємо, наприклад, із іменниковими чи прийменниково-відмінковими 

конструкціями, що мають значення шляху руху: *Він йшов берегом; *По дорозі 

рухалися люди. Значення шляху руху прислівників відмінне від такого ж значення 

іменників чи прийменниково-відмінкових форм. 

Прислівники із динамічним значенням позначають напрямок руху: від чи до 

об’єкта, тобто початковий та кінцевий пункти. 

Напрямок руху членуємо: 

  за горизонтальною віссю: вперед, вправо, назад, убік тощо: …Біле волосся 

спадало йому на плечі, а палиця-стілець подавалася вперед… (В. Шевчук) [300, 24]. 

Попри динамічне значення, лише у творі В. Дрозда 50% конструкцій функціонують 

при дієсловах із відповідною семантикою: …Оркестр заграв туш, злагоджено 

повернувся кругом і під життєстверджуючий марш ирійських залізничників рушив 

назад до станції (В. Дрозд) [298, 92]; у В. Земляка лише зі статичним значенням, а 

також лексеми цієї групи часто поєднують значення напрямку та способу дії: Обидва 

обцаси на них були викривлені в один бік – у лівий, а носи зміщені вправо… (В. Земляк) 

[299, 155]; у В. Шевчука – без просторового: Навіть озирнувся туди, назад, де мала б 

бути та прірва… (В. Шевчук) [300, 148]; 

  за вертикальною віссю: високо, догори, зверху, знизу, униз тощо: Позирав вряди-
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годи вгору… (В. Шевчук) [300, 39]; О боже, як ви високо забралися (В. Земляк) [299, 

157]. У всіх трьох авторів прислівники цієї групи проявляють традиційне 

функціонування при дієсловах із динамічною просторовою та без просторової 

семантики: …Коли тільки споночіє, спливуть догори (В. Дрозд) [298, 18]; …Він з 

надією зирнув угору… (В. Шевчук) [300, 40]. У В. Земляка всі приклади поєднують 

значення напрямку та способу: – Хто тут? – кинув у чорні зарості, з високо занесеною 

шаблею (В. Земляк) [299, 42]. Високо (вище) – означальний прислівник, значення 

статичності чи динамічності в якого проявляється лише в контексті; 

  безвідносно до осі (вертикальної чи горизонтальної): куди, додому, далі, туди, 

сюди, вслід, навстріч, здалеку тощо: …Упізнав Діброву, куди ми влітку ходили чималим 

хлопчачим гуртом… (В. Дрозд) [298, 85]; Ішов він додому засмучений (В. Земляк) [299, 

174]. Ця група поєднує прислівники із різноманітними семантичними відтінками. Так, 

напрямок може вказувати на конкретне місце (додому) чи на невизначене (звідки, куди), 

а також вказувати на відстань (далі, здалеку, звідси). Зараховуємо сюди одиниці із 

заперечною семантикою: Нікуди не збираюся (В. Шевчук) [300, 36], які також мають 

семантику напрямку. Частина прислівників становлять опозитивні кореляційні пари за 

семантикою вихідного / кінцевого пункту руху (сюди-туди, звідси-звідти) і мають 

відповідні узагальнені слова куди, звідки. 

Прислівники цієї підгрупи традиційно функціонують при дієсловах із динамічною 

просторовою семантикою: …Але вона знала, що нікуди звідси він уже не відійде 

(В. Шевчук) [300, 45]. Значна кількість вжита також при дієсловах без просторової 

семантики: …Погляд його нестримно тягся туди, на гору… (В. Шевчук) [300, 150]. 

В. Земляк та В. Шевчук прислівники цієї групи вживають у поєднанні із дієсловами, 

що мають статичну семантику: …Вів туди лише манівець… (В. Земляк) [299, 166]. 

Особливість групи в тому, що прислівники функціонують не при статичних дієсловах, 

а лише при дієсловах, що у відповідному контексті набувають статичного значення: 

…Стежка клалася туди кам'яниста й крута… (В. Шевчук) [300, 39]; ...Вулиця, що 

тече сюди до горбів від міста… (В. Шевчук) [300, 51]. Переважно це дієслова руху, 

вжиті в значенні розміщення «довгих» географічних об’єктів типу дорога, стежка, 

річка, струмок тощо. Цікавим є контекст …Почав натужно думати, чого повернувся 
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він додому так зарані (В. Шевчук) [300, 148]. Зараховуємо його також до статичних, 

оскільки тут використано дієслово доконаного виду, тобто в момент мовлення герой 

вже вдома. Іноді прислівники можуть функціонувати як означення: …Занесений 

здалеку приїжджими торфовиками приспів… (В. Дрозд) [298, 7]; 

  чітко не окреслений напрямок: врізнобіч, врозтіч, звідусіль, куди, туди-сюди, 

увсебіч тощо: …Прилетіла сюди бозна-звідки (В. Шевчук) [300, 26]; …Розбризкуючи 

увсібіч твань… (В. Дрозд) [298, 16]. До цієї групи зараховуємо прислівники, що мають 

значення різноспрямованого руху: врозтіч, навсібіч тощо. Прислівник куди в певних 

контекстах позначає чітко не окреслений напрямок: Куди ж вам стелиться дорога з 

рідних пенат? (В. Дрозд) [298, 11]; …Раджу тобі поїхати у Вавилон чи куди… 

(В. Земляк) [299, 296]. 

Найменш численно група представлена у В. Земляка (всього 4,3% прислівників із 

динамічним значенням). Автор, в основному, вживає лексеми при дієсловах із 

динамічною семантикою: Шурхали врізнобіч стривожені ящірки… (В. Шевчук) [300, 

39]; …З криком та ґелґотом кинулися врозтіч (В. Дрозд) [298, 16]. У В. Шевчука 

функціонують також при дієсловах без просторового значення: Кудись збираєшся? 

(В. Шевчук) [300, 36]; зі статичним значенням – у В. Шевчука та В. Дрозда: Будьте 

ласкаві, куди веде ця дорога? (В. Дрозд) [298, 84]; причому в останнього такі 

конструкції становлять 50%. 

Отже, прислівники із динамічним просторовим значенням можуть мати різні 

семантичні варіанти значень (чітко окреслений / неокреслений напрямок, 

односпрямованість / різноспрямованість, залежність / незалежність від осей). Більшість 

лексем, відповідно до свого основного значення, функціонують при динамічних 

дієсловах. Особливість химерної прози виявляється у тому, що   прислівники, які 

позначають чітко не окреслений напрямок, у В. Дрозда та В. Шевчука часто вжиті при 

дієсловах зі статичною семантикою, як і ті, що членують рух за горизонтальною віссю, 

у В. Земляка. Група прислівників «за горизонтальною віссю» у В. Земляка поєднує 

значення напрямку та способу. Прислівники, що членують простір безвідносно до осі, 

у творах «Дім на горі» та «Лебедина зграя» функціонують при динамічних дієсловах, 

що у відповідних контекстах мають статичне значення (дієслова розміщення великих 
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географічних об’єктів тощо). 

3. Прислівники, що поєднують значення способу дії та простору: 

А) спосіб дії за просторовим розташуванням її суб’єкта або об’єкта: впоперек, 

глибоко, горілиць, крутіше, навскоси, широко тощо: Звернув на стежку, що бігла 

навскоси… (В. Шевчук) [300, 51]; …Уже потріскує твоє коріння, що глибоко вросло в 

пакульський чорнозем… (В. Дрозд) [298, 8]; 

Б) спосіб руху, переміщення: боком, далеко, кругом, навприсядки, низько, 

табунцем тощо: …Сказав Володимир, протискуючись боком у кімнату (В. Шевчук) 

[300, 22]; …Широко ступає на дерев'янці за віником (В. Земляк) [299, 295]. 

Підгрупи А і Б різняться за значенням статичності / динамічності. Ті самі 

прислівники у сполуці із динамічними дієсловами належать до групи Б, і навпаки, 

наприклад: Обійстя було високо… (В. Шевчук) [300, 29]; та …Табунцем поминули 

низько над городом (В. Дрозд) [298, 9]. Перший приклад належить до підгрупи А, 

другий – підгрупи Б. 

Загалом прислівники цих двох груп передають просторове значення досить по-

різному, оскільки можуть мати додаткову семантику поділу, форми чи просто 

розміщення, руху (наприклад, навпіл та дибки), проте всі одиниці об’єднує сема 

способу. Також тут є одиниці, які можна було би долучити до інших груп, наприклад 

далеко до групи «прислівники, що визначають локалізацію за віддаленістю від 

просторового орієнтира» чи високо, глибоко до «прислівників, що визначають 

розташування відносно вертикальної осі». Проте якщо у відповідних контекстах 

переважає семантика способу дії, зачисляємо одиницю до цієї групи: Далеко не 

відходячи, солом’янці куштували Денисове вино… (В. Дрозд) [298, 86]; …Уже 

потріскує твоє коріння, що глибоко вросло в пакульський чорнозем… (В. Дрозд) [298, 

8]; 

В) прислівники, що співвідносять дію з певним топосом: по-домашньому, по-

пакульськи, по-селянському, по-сибірському тощо: Щонеділі ходили до тестя, на 

гойдалку та на пироги з рибою по-сибірському… (В. Земляк) [299, 20]; …Решет — 

звучить вагоміше, аніж Решето, Решето — зовсім по-пакульськи… (В. Дрозд) [298, 

49]. Прислівники цієї групи в проаналізованих творах представлені не численно. У 
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творі В. Шевчука «Дім на горі» не виявлено жодного такого контексту. Одиниці цієї 

підгрупи в основному вжиті при дієсловах без просторового значення чи як означення: 

Кожного разу комунар привозив хворому або полив'яну банку меду із щойно викачаного 

в комуні, або фунт масла у вигляді пиріжечка, по-селянському загорнутого у вологу 

білу шматинку… (В. Земляк) [299, 26]. 

Отже, прислівники, що позначають спосіб дії та простір становлять семантично 

строкату групу. Сюди належать прислівники, що мають синкретичну семантику 

способу та місця дії чи напрямку руху. Перші дві підгрупи корелюють за значенням 

статичності / динамічності. Відповідні значення отримують завдяки контексту. 

Прислівники, що позначають спосіб дії за просторовим розташуванням її суб’єкта або 

об’єкта, функціонують при статичних дієсловах. Виняток становить повість «Ирій», де 

співвідношення конструкцій зі статичними та динамічними дієсловами становить 

50 / 50. Одиниці підгрупи В у В. Шевчука не представлені, В. Дрозд вживає такі 

прислівники, в основному, при дієсловах без просторової семантики, В. Земляк – як 

означення. 

 

2.1.1.2. Особливості функціонування іменників, їхніх відмінкових та 

прийменниково-відмінкових форм із просторовою семантикою в химерній прозі 

Іменники із просторовою семантикою поділяємо на два класи: 1) іменники-назви 

просторів; 2) іменники, що мають просторову семантику, але не є назвами просторів. 

1) Іменники-назви просторів. У семантиці іменників, що називають простори, 

наявна локативна сема. Для іменників із просторовим значенням вихідним є поняття 

«вмістилища» [153, 26–27], тобто місця, певної території чи площі, на якій може 

відбуватися дія. Уважаємо, що за властивістю вміщати певні події чи предмети окремі 

об’єкти теж можуть бути зараховані до іменників, що називають простори. 

Іменники із локативним значенням можуть указувати на замкнений та 

незамкнений простір [162]. Замкненість / незамкненість простору випливає із уявлень 

про тривимірний простір. Відповідно, об’єкти двовимірного, лінійного простору 

(наприклад, двері, стіна) до групи іменників-назв просторів не зараховуємо. Виняток 

становлять лексеми, що позначають межу: лінія, кордон тощо. 
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Іменники з просторовим значенням групують також за ознакою природний / 

антропогенний (штучний) [278, 13] простори. 

У проаналізованих творах функціонують такі лексико-семантичні групи 

іменників-назв просторів: 1) іменники, що позначають загальні просторові поняття; 

2) іменники, що називають природні простори: а) іменники, що називають небесні та 

співвідносні з ними простори; б) назви водних просторів (чи їхніх частин); в) назви 

просторів суходолу; 3) іменники, що позначають назви людських поселень (чи їхніх 

частин); 4) назви споруд та їхніх частин; 5) назви просторів, пов’язаних з тілом людини; 

6) речі, що можуть бути вмістилищем. 

1. Іменники, що позначають загальні просторові поняття:  антипакулі, 

антисвіти, бік, верста, висота, далечінь, десятина, довжина, край, краєвид, простір, 

світ, центр, фронт тощо (тут і далі всі приклади іменників із просторовою 

семантикою та більше ілюстративного матеріалу – у Додатку Б.1). 

Лексеми цієї групи неоднорідні за своїми просторовими значеннями чи способами 

передання просторової семантики. Наприклад, згадані лексеми можуть називати певні 

місця: антисвіти, ирій, курява, місце, простір, світ, закапелок, край, куток, півсвіту, 

сфера та ін.: З куряви випірнало заднє колесо велосипеда… (В. Дрозд) [298, 9]; …Вже 

вільно тече собі у не такі вже й незнані краї – до Журбова… (В. Земляк) [299, 15]. 

Простір – певна частина земної поверхні, площини, проте не завжди значної за 

обсягом, тому локативне значення можуть мати також «межові» іменники, іменники – 

назви «малого» простору (кордон, лінія, межа, проріз, прочіля (місце прочинених 

дверей – Б. О.) та ін.): …То був природний кордон між землями Пакуля та 

Чорторийки… (В. Дрозд) [298, 85]; ...В прочілі виросла висока постать 

(В. Шевчук) [300, 22]. 

Деякі іменники можуть містити сему напрямку (напрямок, північ): ...Від ходьби в 

борозні в одному і тому самому напрямку (В. Земляк) [299, 155]; Це десь на півночі?.. 

(В. Земляк) [299, 295]. Позначати одиниці виміру просторових значень: верста, 

десятина, довжина, кілометр: …До мого Пакуля лишалося не більше версти… 

(В. Дрозд) [298, 85]; Вони тримають поле на Абіссінських горбах, де, між іншим, і її 

десятина… (В. Земляк) [299, 46]; чи параметри виміру розмірів (параметричні 
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характеристики) тіл: висота, відстань, глибина, ширина: …В глибині дому пролунав 

різкий, гортанний, як погук ворони, крик (В. Шевчук) [300, 35]; Над балконом, на всю 

ширину скляних дверей, висіли слова… (В. Земляк) [299, 36]. 

Частина іменників із локативною семантикою виявляють відтінок певної оцінки 

(далечінь, безмежжя): Податися в таку далечінь! (В. Земляк) [299, 169]; …Побачив, 

як вилітає з голубого безмежжя Вітер… (В. Шевчук) [300, 30]. Іменник половина у 

значенні «одна з двох рівних частин чого-небудь» [226, Т.7, c.88] набуває просторового 

значення у сполученні з іменниками із просторовою семантикою: Вони безхатні, то я 

віддав їм половину батькової хати, а половину зайняв сам… (В. Земляк) [299, 297]. В 

іншому випадку такий іменник не має просторової семантики: …Не поступався 

жодним карбованцем від названої суми: п'ять тисяч з подвір'я, або кожному свою 

половину (В. Земляк) [299, 172]. Загалом іменники із загальною просторовою 

семантикою можуть набувати більш конкретних просторових значень у контексті та 

завдяки цьому переходити до інших тематичних груп (що докладніше проілюструємо 

під час аналізу). 

Система векторних протиставлень проявляється також в іменниках. У 

проаналізованих творах із значенням горизонтальної локації за вектором перед / зад 

наявна лексема передок та задок: …Легко і граційно обмахнув крисами капелюха […] 

передки юхтових чобіт… (В. Дрозд) [298, 9]. Вектор початок / кінець представлений 

словами вступ, кінець, початок: Марія зупинилася на вступі до веранди (В. Шевчук) 

[300, 25]; …Почимчикував у кінець городу… (В. Дрозд) [298, 9]. Просторового значення 

лексеми початок та кінець набувають у контексті, функціонуючи при конструкціях із 

локативною семантикою. Вектор «периферія / центр» презентують слова околиця, 

кінчик, середина, центр: …Вийшов на середину кімнати… (В. Земляк) [299, 40]; 

…Прослуховує увесь світ, що починається за пакульською околицею (В. Дрозд) [298, 

7]. Із горизонтальної локації у всіх трьох творах наявна також сема бік: …Він здригався 

й дививсь у той бік (В. Шевчук) [300, 39]. Горизонтальну локацію із вектором верх / низ 

презентує сема денце: …Тільки на денцях її очей зажевріло голубе озерце… 

(В. Шевчук) [300, 42]. 

Просторове значення мають також іменники із семантикою «відсутності», тобто 
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синоніми до слова отвір: пусте, відкрите місце в чому-небудь суцільному; місце входу 

або виходу куди або звідки-небудь; незамурована частина стіни, споруди, різної форми 

і призначення [226, Т. 5, с. 802]: ляда, віконце, дірка тощо: В паркані темніли ляди, куди 

солом'янці висипали з мішків, відер, корзин, кошелів яблука (В. Дрозд) [298, 86]. 

Ця група іменників із просторовою семантикою дуже неоднорідна: багато лексем 

мають додаткові відтінки просторових чи інших значень. 

2. Іменники, що називають природні простори. Ця група численна, оскільки 

події усіх трьох творів відбуваються у відповідних просторах (про кількісне 

співвідношення різних груп іменників в аналізованих творах української химерної 

прози – у Додатках Б.2–Б.5). Іменники, що називають природні простори, об’єднуємо 

у такі підгрупи: 

а) іменники, що називають небесні та співвідносні з ними простори. виднокіл, 

небо, небокрай, обрій, повітря тощо: А в центрі Вавилона, на самім принебессі […] 

ніби стояв колись так званий Сонячний камінь… (В. Земляк) [299, 19]. 

Відповідна група представлена «великими» (небо, повітря) та «малими» (обрій, 

овид, виднокрай) просторами. Лексеми цього типу називають відкриті природні 

простори (кількісні дані функціонування іменників за ознакою 

обмежений / необмежений, природний / штучний у Додатках Б.2–Б.5); 

б) назви водних просторів та їхніх частин: болото, вода, калабаня, мілководдя, 

море, океан, плесо, потічок, ріка, став тощо. 

У «Ирії» та «Лебединій зграї» функціонують не лише загальні назви водних 

просторів, але й власні. При цьому частина із них вигадана (Чебрець, Невкля), а частина 

– справжні (Стрижень, Південний Буг, Замглай) (докладніше про властивості власних 

назв – у п. 2.4; перелік власних назв – у Додатку М): …Стоїть, як і стояв здавен, над 

річкою Чебрецем, маловідомою притокою Південного Бугу… (В. Земляк) [299, 15]. 

Найменування водних просторів також поділяємо на такі, що називають великі 

(вода, море, океан тощо) та малі (ріка, потічок, став, озеро, калюжа тощо) площі. Малі 

водні простори – обмежені певними параметрами площі: І я пішов далі, шпортаючи в 

калабані і місячи […] ботинками чорну в'язку грязюку… (В. Дрозд) [298, 84]; …Став 

скують водохресні морози…(В. Земляк) [299, 15]. Звичайно, що із планетарного 
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погляду такі великі простори як море, океан також обмежені певним суходолом. Проте 

у визначенні обмеженості / необмеженості локусів користуємося побутовими, 

«наївними» [9] уявленнями про простори, оскільки саме така картина відображена в 

мові. У напрямку зміни семантики від відкритого простору до закритого відбувається 

також значеннєве зміщення від місця до предмета. Показовим у цьому плані є лексема 

криниця: На місце, де хотілося б мати криницю, на ніч розкладав солому… (В. Земляк) 

[299, 22]. Криниця має властивість бути вмістилищем води, що є основною ознакою 

іменників, що називають певні простори, тому і може бути зарахована до локативних 

іменників, хоча й перебуває на периферії відповідної групи, оскільки має синкретичну 

просторово-об’єктну семантику. 

На периферії групи іменників, що називають водні простори, перебувають також 

лексеми болото та купиння, оскільки можуть бути зачислені також до групи іменників-

найменувань наземних просторів, покритих рослинністю: …Прибіг із жмутком 

вірьовок та пляшками на болото, з-поміж купиння стриміли самі роги… (В. Дрозд) 

[298, 16]. Ці лексеми також належать до обмеженого простору. 

Отже, групу «назви водних просторів» формують лексеми, що називають великі 

та малі водні простори, останні з яких належать до обмежених; 

в) назви просторів суходолу: 

  назви наземних просторів: вигін, земля, город, поле, степ тощо. 

За принципом, описаним вище, зачисляємо ці простори відповідно до 

необмежених та обмежених. До перших належать лексеми материки, Місяць, пустеля, 

поле, чорнозем, земля тощо: …Маючи задумку полетіти на Місяць… (В. Дрозд) [298, 

89]; …Ще недавно чулися над цією землею вибухи… (В. Шевчук) [300, 150]. До другої 

групи належать лексеми вигін, город, лаз, глинище, стежка тощо: Цією стежкою 

підіймався йому назустріч Хлопець (В. Шевчук) [300, 51]. Більшість просторів цієї 

групи є природними. Виняток становлять стежка та дорога, оскільки ці лексеми 

перебувають на межі між природним та штучним простором, адже їх створила людина 

чи тварина; 

  назви форм рельєфу: берег, вершина, видолка, вирва, гора, горб, схил, урвище, 

ямка тощо. Лексеми цієї групи членуємо за вектором верх / низ. Простір «верху» 
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презентують такі назви форм рельєфу: вершина, гора, горб, вал, скеля, верхівка (гори), 

перевал, підйом тощо: А він стояв на лисій вершині гори… (В. Дрозд) [298, 87]; 

…Крався у степ зі скель… (В. Земляк) [299, 289]. 

Низинному рельєфу характерна спільна сема заглиблення, відповідно лексеми-

репрезентанти найчастіше передають обмежений простір (вирва, канави, кар’єри, 

ковдобина, провалля, яма тощо): …Прокопавши канаву з-під тину на городець… 

(В. Дрозд) [298, 15]. Певні (урвище, прірва, провалля тощо) лексеми можуть передавати 

необмежений: …Він знав раніше й цього старого, й ту ясно-синю жінку над урвищем 

(В. Шевчук) [300, 32]; …Виносить його у ночвах на гойдалку й колише над прірвою 

(В. Земляк) [299, 293]. Таких лексем меншість. Незначну групу становлять лексеми, 

обмеженість / необмеженість яких залежить від контексту: Але що може порівнятися 

з ними, коли витягнеш їх на найвищу гору і потім очманіло летиш на них у біле 

вавилонське дно (В. Земляк) [299, 167].  

Окрім «вершинних» та «низинних» форм рельєфу, є ще одиниці, які у фізичному 

просторі перебувають «посередині». Наприклад, лексеми берег, долина, пригір’я: 

…Перед тим вони обійдуть із відрами цілий берег… (В. Шевчук) [300, 47]; …Запахував 

нею усе пригір'я… (В. Земляк) [299, 168]. До цієї групи зараховуємо також лексему 

долина. Долина позначає природний обмежений простір, оскільки це «рівнинна плоска 

місцевість, розташована між горбами чи горами [підкреслення наше – Б. О.] [226, Т. 2, 

с. 358]: …Гомінливою річечкою збігав з Собакаревої гори в долину… (В. Дрозд) [298, 

18]; …Я упізнав долину, що в ній кожної весни стояла вода… (В. Дрозд) [298, 85]. У 

лексемі шанці поєднано форми рельєфу як низу, так і верху: «шанці – земляні 

укріплення у вигляді ровів з насипом; окопи» (Том 11, с. 406): За комунівськими полями 

починався Денікінський рів, який колись правив за шанці… (В. Земляк) [299, 42]. 

Для найменування форм рельєфу у проаналізованих творах також функціонують 

власні назви. Більшість таких власних назв позначають гори (горби, підвищення), 

тобто простір «верху»: Собакарева гора, Ирійський вал у В. Дрозда, Вавилонська гора, 

Татарські вали – у В. Земляка, Просиновська гора – у В. Шевчука. Це пов’язано із тим, 

що всі події творів відбуваються у рівнинній місцевості, де гори та горби – явище 

нетипове, яке виділяється із навколишнього рельєфу, тому йому і дають назви. 
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Найрізноманітніше власні назви на позначення форм рельєфу використані у 

В. Шевчука, де, крім номенів «верху», функціонують: назви скель (голова Чацького) та 

урвища (Замкове урвище). Таке різноманіття зумовлене тим, що події відбуваються на 

горбах та горбистому узбережжі річки Тетерів, тобто підвищення в такому випадку не 

є настільки унікальним явищем, більш нетиповими є інші форми рельєфу, які й 

отримали назви. В. Земляк використовує також власну назву на позначення низинної 

форми рельєфу – Денікінський рів (перелік власних назв – у Додатку М). 

Попри первинне природне походження форм рельєфу їх можна класифікувати 

також за категорією природний / штучний, оскільки частина низин та підвищень 

виникли завдяки діяльності людини. Наприклад, до штучних належать: вирва, канава, 

кар’єри, борозна, вал, рів тощо: Бігаючи від кар'єру до кар'єру, я наскликав людей 

(В. Дрозд) [298, 16]; Іван підійшов до вже зарослого окопу… (В. Шевчук) [300, 50]. 

Визначення просторів за параметрами антропогенний та штучний не завжди 

накладаються. Адже частина просторів є штучними, але зроблені тваринами, проте у 

таких значенням лексеми функціонують рідко: Проте Манька […] раптом хвецьнула 

копитами задніх ніг, вигрібши вирву… (В. Дрозд) [298, 17]; 

 назви частин простору, покритих рослинністю: байрак, буряки, луг, 

моріжок, сад, степ, стерня тощо. Часто назви просторів дають за посівами, травами, 

що ростуть на цій території. Найбільше таких номенів у творі В. Дрозда «Ирій»: буряки, 

вишняки, капуста, картопля, малинник, пшениця тощо: …Я зняв крила, що, мерехтячи, 

полетіли в капусту, і стрибнув з тину… (В. Дрозд) [298, 14]; … [Рак] видряпувався 

навіть з відра, […] перевалювався в траву, хапко повз до води… (В. Дрозд) [298, 5]. 

Серед лексичних одиниць є периферійні елементи, що поєднують ознаки кількох 

класів. У цій підгрупі зафіксовано лексему байрак, що є частиною простору, покритого 

рослинністю, і формою рельєфу за визначенням: «ліс у яру, в долині або яр, порослий 

лісом, чагарником» [226, Т.1, с. 91]: …Вороння чорними хмарами напливало з лісів та 

байраків… (В. Дрозд) [298, 131]. Лексему палісадник можемо зарахувати до групи 

«частини простору, покритих рослинністю» і до групи іменників, «що позначають 

назви людських поселень чи їх частин», оскільки вона означає «невеликий 

обгороджений садок перед будинком» [226, Т. 6, с. 30]: …Зловісно пророкувала 
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солодкий кінець подорожі в солом'янських палісадниках… (В. Дрозд) [298, 131]. 

Отже, простори, покриті рослинністю, належать до природних обмежених. 

Лексем на позначення наземних просторів найбільше, оскільки це середовище 

життя людей, відповідно воно найкраще досліджене, тому більшій кількості його 

частин дані назви. Крім того, така кількість лексем спричинена також місцем подій у 

творах: основні події відбуваються в реальних людських середовищах (про просторові 

зміщення – у пункті 2.2). Наприклад, у повісті «Ирій» сюжет розгортається в селі та 

містечку з їхніми реаліями: відповідними спорудами, вулицями, площами, городами, 

лісами, дорогами, болотами. У двох романах події теж в основному розгортаються в 

природних просторах. 

Серед одиниць, що називають природні простори, значна кількість позначає 

необмежені (виняток становлять «малі» водні простори, простори, покриті 

рослинністю, деякі лексеми-назви наземних просторів та форм рельєфу). 

Відрізняються з цього класу за ознакою штучності також деякі форми рельєфу. 

3. Іменники, що позначають назви людських поселень (чи їхніх частин): 

базар, вулиця, городець, двір, дорога, Англія, Білий Лебедин, Бубелів хутір, Броди, 

місто, обійстя, околиця тощо. 

Лексеми цієї групи передають в основному незамкнений простір (обмежений 

лише за площею): Мусив сказати, […] що отепер, розвів він рукою, все — володіння 

його… (В. Шевчук) [300, 19]; …Поминули Бубелів хутір… (В. Земляк) [299, 42]. 

Характеристика обмеженості / необмеженості простору також неоднорідна. 

Наприклад, ми зараховуємо такі лексеми як хутір та стежка до обмежених просторів. 

Проте рівень цієї обмеженості різний, більшою мірою він проявлений у лексемах 

другого типу. 

У цій групі функціонує багато власних назв: Жмеринка, Пакуль, Вавилон, Броди, 

Варшава тощо. Найбільше їх у творі В. Земляка – 51% усіх лексем цієї групи. Для 

порівняння, у В. Дрозда – 37,5% та 6,25% у В. Шевчука. У творах є назви вигадані 

(Пакуль, Ирій тощо) та реальні (Броди, Москва, Житомир, Бердичів тощо) (перелік 

власних назв – у Додатку М; докладніша характеристика власних назв – у п. 2.4). У 

романі «Лебедина зграя» існує також межовий простір, що має реальну назву, проте 
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позначає поселення, розташоване в іншому місці, ніж відоме всім історичне місто 

(Вавилон). Завдяки такому засобу автор надає різних додаткових конотацій назві цього 

містечка. Така назва, що перебуває на стику реального та фантастичного, є одним із 

прикладів просторового зміщення (докладніше про просторове зміщення – у п. 2.2) 

Крім того, власні назви на позначення поселень, міст, країн можуть вказувати на 

українські (Чорторийка, Солом’янка тощо) та закордонні (Відень, Німеччина тощо). У 

творах химерної прози виявлено також власні назви частин поселень (мікрорайон, 

вулиця, куток тощо): Кафедральний майдан, Михайлівська вулиця та ін.; багато з яких 

іменовані за власником: біля Дядюків, подвір’я Зенгерів, Затиряхів город та ін. У романі 

«Дім на горі» функціонують реальні мікротопоніми м. Житомира (Крошня, Сінний 

базар тощо). До цієї групи іменників зараховуємо також назви країн (Англія, Німеччина 

та ін.) та неофіційні номени частин світу (Заполяр’я, Побужжя, Бессарабія та ін.). 

Останні становлять перехідний тип між назвами поселень та назвами природних 

просторів, оскільки такі імена ці території отримали завдяки певним природним 

особливостям, які на цьому етапі історичного розвитку людства мають також культурні 

ознаки.  

Усі лексеми цієї групи, на відміну від попередніх, називають штучні (за іншою 

термінологією – антропогенні) простори. 

На периферії групи функціонують лексеми на зразок стежка, дорога, полівка, 

доріжка, манівець, узвіз, шлях, які можуть належати і до групи іменників, що 

позначають назви поселень та їхніх частин, і до наземних природних просторів, адже 

дорога чи стежка може пролягати як в місті, так і на природній території: полі, лісі, 

горах тощо: Забравшись на тин, я трусонув гілляку, і на стежку, в картоплю, […] 

важко, смачно загупало (В. Дрозд) [298, 9]; Нині й сам Вавилон ніби в якомусь 

незбагненному лабіринті: стежки, стежки, стежки – сорочі, собачі і людські 

(В. Земляк) [299, 167]. Уважаємо, що зараховувати її треба до іменників, що 

позначають частини людських поселень, оскільки стежка чи дорога (чи їхні синонімні 

назви), завжди пролягають від або до об’єкта людської (тваринної) діяльності. «Стежка 

– штучне утворення: стежка – доріжка, протоптана звірами або людьми чи спеціально 

зроблена людьми; те саме, що доріжка» [226, Т.9, с. 680]. «Доріжка – штучно створена 

http://sum.in.ua/s/dorizhka
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вузька дорога (у парках, садах і т. ін.); зменш.-пестл. до дорога» [226, Т. 2, с. 377]. 

4. Назви будівель та їхніх частин: 

Ця група досить численна. За значенням об’єднуємо одиниці на такі підгрупи:  

а) назви житлових будівель та їхніх частин:  будинок, вулик, гніздо, ґанок, палац, 

сіни, халупа, квартира тощо. 

Лексеми цієї групи називають обмежені (закриті, замкнені), зроблені людиною 

(будинок, дім, кімната, хата, мансарда тощо) чи твариною (гніздо, нора та ін.), що 

можуть бути використані для життя людини (господа, обійстя, поверх та ін.) чи 

тварини (вулик) простори: Через весь дім знову пронісся владний і різкий погук… 

(В. Шевчук) [300, 35]; Бачив крота, який риє нору… (В. Шевчук) [300, 38]. 

Серед лексем цієї групи є одиниці із синкретичною об’єктно-просторовою 

семантикою: півстіни, підлога, східці: …Запитав Джура, дрібно постукуючи підошвою 

об підлогу… (В. Земляк) [299, 173]; …Почулися кроки на східцях… (В. Земляк) [299, 

40]. Такі лексеми все ж зараховуємо до просторових, оскільки вони є частиною 

хатнього простору, на якому може бути розміщений предмет, на відміну від лексем 

типу двері, задвірок, причілок, фронтон (дому) тощо, які не можуть бути вмістилищем.  

Лексика із групи «загальна просторова семантика» може «переміщатися» в інші 

групи залежно від контексту: пройма (дверей): …Мовила мати, підводячись і 

хрестячись на світлу пройму дверей (В. Дрозд) [298, 8]. 

У В. Шевчука функціонує також власна назва: Черкісові літні будинки; 

б) назви господарських та нежитлових будівель (споруд) та їхніх частин: 

бібліотека, винниця, водоконтора, горище, інститут, кабінет, клуб тощо. 

Усі лексеми цієї групи називають штучні простори. Назви будівель позначають 

замкнений простір: …В літніх кухоньках духмяно жаркотять яєшні… (В. Дрозд) [298, 

131]. А назви споруд (гребля, кладка, перон, плаха) – незамкнений, обмежений: …Вже 

вільно тече собі […] до Журбова, де його перепиняють греблею… (В. Земляк) [299, 15]. 

На прикладі останніх лексем легко простежити різницю між «замкненим» та 

«обмеженим» простором. Наприклад, іменник кладка позначає обмежений простір: 

«дошка або колода, покладена через річку, струмок, болото для переходу» [226, Т.4, с. 

172]: …Поставити кладку для прання білизни… (В. Земляк) [299, 16]. А іменник 

http://sum.in.ua/s/dorogha
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кабінет – замкнений: «службове приміщення в установі, навчальному закладі, на 

підприємстві для директора чи іншого керівника» [226, Т.4, с. 64]: …Який сидів в 

одному з директором кабінеті… (В. Дрозд) [298, 10]. 

Окремі лексеми, наприклад, балкон, ґанок, зала, коридор, куток, поверх та ін., 

можуть бути частиною і житлових, і нежитлових приміщень. Їх належність до тієї чи 

іншої групи визначаємо за контекстом. Наприклад, як назви нежитлових приміщень 

лексеми функціонують у таких прикладах: У шкільнім коридорі було порожньо… 

(В. Дрозд) [298, 10]. І навпаки, як назви частин житлових приміщень автори 

використовують їх у таких випадках: …І стара в своєму темному кутку заціпеніла від 

зачудування… (В. Шевчук) [300, 36]. 

Автори вживають також власні назви: Бердичівський міст, Дванадцята школа, 

Бубелів вітряк, Вавилонська вежа тощо; 

в) назви релігійних та культових споруд: могила, собор, цвинтар, церква тощо. 

Лексем цієї підгрупи досить мало в проаналізованих творах, адже події, описані в них, 

стосуються радянського періоду, а християнські об’єкти не були повсякденними 

реаліями людей того часу. Усі три автори не акцентують на радянській ідеології, 

відповідно культові об’єкти цього періоду також не функціонують. Іменники цієї 

підгрупи називають антропогенні як замкнені (дзвіниця, могила, собор, церква), так і 

незамкнені простори (цвинтар).  

Автори використовують власні назви (Псищанська церква, церква на Вознесенні, 

церква на Спаса тощо): Віддаля темніла Псищанська церква… (В. Шевчук) [300, 50]. 

Оніми на позначення всіх типів споруд становлять перехідну ланку між групою 

одиниць, що позначають частини поселення, та номенами споруд: хата Снігурів, 

вітряк братів Раденьких, Чорторийський провулок тощо. 

Група іменників, що називають будівлі та їхні частини виявляє певну кореляцію 

із часовим значенням, оскільки більшість споруд використовували в певний час (палац, 

фортеця тощо) або мали типову структуру в певному часі (причілок, рундук тощо), чи 

назви, властиві певному періоду (водоконтора, уборна тощо). 

5. Назви просторів, пов’язаних із тілом людини чи тварини. 

Ця група охоплює так звані мікропростори, тобто пов’язана не з тими просторами, 
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у яких живе і проводить свою діяльність людина, а з тими, які виникають завдяки самій 

людині (тварині), її фізіологічним властивостям, діям: Корову […] дядько узяв 

правицею попід черево і поклав до кишені ширококрилого галіфе… (В. Дрозд) [298, 

19]. 

До цієї групи зараховуємо не всі назви частин тіла людини, а лише ті, що можуть 

бути «вмістилищем». Варто зазначити, що певною мірою всі частини тіла мають 

просторову семантику, оскільки вони чітко розташовані одне щодо одного, наприклад, 

очі – на голові, тобто у верхній частині тулуба, і т. д. 

Іменники, що передають назви просторів, пов’язаних із тілом людини, в 

основному називають закриті простори (кишеня, обійми, рот та ін.): …Кидалися одна 

одній в обійми… (В. Дрозд) [298, 6]; …Мальва приснула в жменю… (В. Земляк) [299, 

40]. Деякі можуть називати обмежені (долоня, рука, спина та ін.): …Залишивши в 

дядьковій долоні хвоста… (В. Дрозд) [298, 9]; Віддав їй кварту, яку тримав у руках… 

(В. Шевчук) [300, 44]. Назви частин тіла часто функціонують у значенні орієнтирів: 

…Десь там, за спинами, скромний, тихий Семен Семенович… (В. Дрозд) [298, 11]; 

Уже звучать над твоєю головою хорали вдячності… (В. Дрозд) [298, 8]. Особливо це 

стосується частин тіла, які не є вмістилищем, тобто не є назвами просторів: …Склала 

на грудях руки і завела свою балачку… (В. Дрозд) [298, 13]; …І через тин лизнула мене 

в щоку… (В. Дрозд) [298, 14]. 

Іменники цієї групи нівелюють традиційний поділ просторів за ознакою 

природний / анторопогенний, оскільки поєднують обидві характеристики. 

6. Речі, що можуть бути вмістилищем. 

У лексем цієї групи з’являється ще більше об’єктної семантики, адже сюди 

зараховуємо об’єкти, які можуть бути вмістилищем. Проте вони, як і група просторів, 

пов’язаних із тілом людини, належать до так званих мікропросторів, у яких людина не 

живе. 

До цієї групи належать: 

а) предмети побуту: банка, баняк, бочка, відро, гойдалка, каністра тощо. 

Усі одиниці цієї групи називають обмежений простір із точки зору людини. Навіть 

визначення обмеженості / необмеженості простору залежить від точки відліку. 
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Оскільки ми прийняли визначення про тривимірність простору, то погодилися із тим, 

що точкою відліку для нас слугуватиме людина. Відповідно одиниці цієї групи 

називають обмежені простори. Частина одиниць – замкнені простори (каністра, 

самовар): …Безупинно дзюрило в бачки, сулії, відра, банки, каністри, карафки й 

фляги золотисте яблучне вино (В. Дрозд) [298, 86]; Він [цап] напевно щойно побував у 

чиїйсь торбі з вівсом… (В. Земляк) [299, 17]; а частина – обмежені, наприклад, 

подушка, бантина, гойдалка: …Виносить його у ночвах на гойдалку й колише над 

прірвою (В. Земляк) [299, 293]; …Владна материна рука зняла з моєї голови капелюха і 

обережно поклала знову на подушку… (В. Дрозд) [298, 13]. Одиниці із останнім 

значенням функціонують досить рідко. Їх численність становить 7,5% всіх лексем цієї 

групи. Усі лексеми називають штучні простори; 

б) меблі: лава, скриня, стіл, диван, колиска, ліжко, парта тощо. 

Лексеми цієї групи мають такі ж просторові властивості, як елементи з 

попередньої. Єдина відмінність полягає в тому, що тут більше лексем, що позначають 

не замкнені, а обмежені простори (диван, лава, лавка, лежанка, ліжко, стіл): …Стелю 

на просидженому дивані… (В. Земляк) [299, 293]; …Сіла на краєчок лави… (В. Дрозд) 

[298, 13]. І вони становлять 55% всіх лексем цієї підгрупи; 

 в) транспортні засоби та їхні частини: автобус, кабіна (паровоза), паровоз, 

«Побєда», сідло, човен, фургон тощо. 

Частина іменників цієї підгрупи називає замкнені простори (автобус, кабіна, 

поїздок, трактор та ін.), а частина – незамкнені (сідло, човен, віз, глабці та ін.). Усі 

одиниці тут також антропогенні. У повісті В. Дрозда та В. Земляка зафіксовано власні 

назви (автомобілі «Москвич», «Опель», трактор «Фордзон»). 

Іменники із загальною просторовою семантикою, залежно від контексту, можуть 

належати до інших груп. До цієї групи зараховуємо, наприклад, передок, як передню 

частину транспорту: Але Савка зупинив його, прибрав рябчаки з коней, зняв опалку, сів 

на передку і подав глабці (В. Земляк) [299, 167]; 

г) одяг, взуття як вмістилище людського тіла: лицарські обладунки, костюм, рукав, 

туфлі, чоботи тощо: …Його атакував закутий в іржаві лицарські обладунки 

прославлений Дон-Кіхот (В. Дрозд) [298, 83]; Уже з напівсонного ледь стягував 
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чоботи… (В. Земляк) [299, 155]. Іменники цієї підгрупи називають замкнені 

антропогенні простори. 

Така класифікація іменників-назв просторів побудована на основі семантичних 

протиставлень, де одиниці першої групи виявляють абсолютну якість за ознакою 

«відкритий природний», а останньої – «закритий штучний». Так само змінюється і 

характеристика від просторовості до об’єктності. 

2) Іменники, що мають просторову семантику, проте не є назвами просторів. 

Лексеми цього типу не мають властивостей простору: бути вмістилищем, 

відкритим / закритим, штучним / природним тощо. Вони виражають просторову 

семантику досить по-різному. Сюди зараховуємо такі групи лексем: 

а) назви людей за місцем проживання: городяни, пакульці, австрієць, 

квартиранти тощо: …Переказуватиму пакульцям гроші від невідомого адресата… 

(В. Дрозд) [298, 12]; 

б) іменники, що позначають форму чи розмір: гостряки, груші-дулі, кружальце, 

кулька, велетень тощо: …Була схожа на ясно-синю кульку… (В. Шевчук) [300, 33]; 

Туди приходять з усіх кінців велетні… (В. Земляк) [299, 286]; 

в) іменники, що мають фіксоване положення в просторі. До таких одиниць 

належать частини тіла людини чи тварини: «істота сприймається концептуалізантом та 

адресатом мовлення як будь-який просторовий об’єкт, зокрема такий, що може мати 

фіксовану орієнтацію за горизонтальною / вертикальною віссю» [274, 14]: очі, груди, 

клешні, голова, серце, спина, нутрощі, правиця тощо: Вона відняла фартух од очей… 

(В. Дрозд) [298, 10]; …З'являлися тоді на щоках дві розчудові ямки… (В. Шевчук) [300, 

33]; а також частини будівель: вікно, причілок, фронтон, цоколь тощо: На його [домі] 

фронтоні бовваніла пофарбована в синє цегляна Ліра… (В. Дрозд) [298, 80]; чи інших 

предметів, що мають фіксоване розміщення в просторі і можуть бути використані як 

орієнтири, наприклад, лексема вінця: «верхні краї посуду, здебільшого відігнуті, 

потовщені» [226, Т.1, с. 678]: …Був-бо виповнений по вінця… (В. Шевчук) [300, 50]; чи 

хвостик (груші): …Узяв грушу за хвостик і повільно поніс до рота… (В. Дрозд) [298, 

9]; також іменники, що позначають розміщення людини в просторі (вершник); 

г) іменники, похідні від дієслів із просторовою семантикою: вивезення, верхолаз. 
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Лексема вивезення має динамічну семантику: …Проклав «мотузянку» для вивезення 

буряків… (В. Земляк) [299, 289]; а верхолаз передає розташування в просторі: 

…Здивовано стежить за тим чудним верхолазом (В. Шевчук) [300, 41].  

Група іменників, що не становлять назви просторів, але мають просторову 

семантику – клас неоднорідних за своїм значенням елементів. Що ближче до периферії 

іменників, то меншу системність вони виявляють. 

В. Земляк часто вживає давні українські назви господарських чи побутових речей, 

об’єктів. Ця група лексем корелює із часовим значенням, оскільки це назви, які 

використовували в певний час: Йому віддали хатину (половина хати – Б. О. ), пробили 

до неї окремі вхідні двері з глухого причілка (В. Земляк) [299, 21]; …Бо ж Даринці 

стачить одної подушки, до того ж найменшої, – тут їх називають ясиками 

(В. Земляк) [299, 156]. До цієї категорії зараховуємо також «народні» назви (тобто ті, 

які не є науковими назвами, термінами) вітрів: Інше діло, як шугоне вітерець – 

молдаванин чи турок із гарячого півдня, або жилавий долівняк подме з Глинська чи 

ще звідкілясь… (В. Земляк) [299, 109]. Спорадично функціонують авторські назви 

певних просторових об’єктів: Тепер знайшов собі підглядник (із пересохлої дошки 

колись випав сучок, і цю сучину Явтух виявив зразу, ледь у клуні засвітло) (В. Земляк) 

[299, 61]. 

Отже, іменники із просторовою семантикою поділяємо на два основні класи: 

іменники-назви просторів та іменники із просторовою семантикою, що не є назвами 

просторів. Така класифікація іменників побудована на основі семантичних 

протиставлень, де одиниці першої групи виявляють абсолютну якість за ознакою 

«відкритий природний», а останньої – «закритий штучний». Так само змінюється і 

характеристика від просторовості до об’єктності. Природні простори є необмеженими, 

назви поселень – обмеженими, а назви будівель, просторів, що пов’язані з тілом 

людини та речей, що можуть бути вмістилищем, – в основному, замкненими. До 

лексем, що не є назвами просторів, зараховуємо одиниці зі значенням форми, розміру, 

назви людей за місцем проживання, одиниці, що мають фіксоване розміщення в 

просторі, а також іменники, корінь яких має просторову семантику. Остання група – 

периферія іменників із просторовою семантикою, тому вона має меншу системність у 
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значенні та функціонуванні. 

Найчисленніші групи іменників із просторовою семантикою – це назви споруд та 

природних просторів. Меншою у В. Дрозда та В. Земляка є назви поселень, а у 

В. Шевчука – іменники, що позначають загальні просторові поняття. За ознакою 

обмежений / необмежений іменники виявляють досить однорідне функціонування у 

творах химерної прози – одиниці, що позначають обмежений простір, значно 

переважають (див. Додаток Б.2). Вважаємо, що така кількісна характеристика 

пов’язана із тим, що події твору відбувають у просторах, у яких живе і провадить свою 

діяльність людина. Назви штучних просторів значно переважають у творі В. Дрозда 

(63,5 %). У двох інших авторів обидві групи мають незначну кількісну різницю. 

Особливості використання іменників із просторовою семантикою в химерній 

прозі проявляються найяскравіше у власних назвах. У В. Шевчука та В. Земляка 

активно функціонують власні назви на позначення будівель, у «Домі на горі» – на 

позначення різноманітних форм рельєфу (а не лише «підвищень», як в інших авторів). 

У В. Земляка є власна межова назва (реальна, але перенесена в інші часові і просторові 

координати). У В. Дрозда багато назв територій, покритих рослинністю, за посівами. 

В. Земляк використовує прийняті у народі традиційні назви на позначення просторових 

явищ. 

Для вираження просторових значень при іменниках часто функціонують 

прийменники. Разом із відмінковими формами вони становлять єдиний засіб 

вираження просторової семантики. 

Схарактеризуємо конструкції за параметрами вживання з прийменником чи без 

нього, вираженням статичної або динамічної семантики, контактності / дистантності. 

Зазвичай прийменниково-відмінкова форма із просторовим значенням у реченні 

залежить від дієслова, що може належати до кількох типів: виражати статичну 

просторову локацію, динамічну просторову локацію або не мати просторової 

семантики. В основному прийменниково-відмінкові форми зі статичним значенням 

залежать від дієслів з відповідною семантикою. Проте в мові твору окремих 

письменників можливе нетипове їх функціонування, а відповідно, і набуття нових 

відтінків значень. Прийменниково-відмінкова форма може залежати також від 
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іменника (в такому випадку в реченні вона є означенням), який не може мати значення 

статичності / динамічності. Докладно про властивості прийменниково-відмінкових 

форм, що функціонують в українській химерній прозі, а саме: їхнє значення 

(контактність / дистантність, статичність / динамічність), залежність у реченні від 

дієслів із відповідним значенням чи іменника, а також більше ілюстративного 

матеріалу у Додатку В. 

Іменники в родовому відмінку у всіх проаналізованих творах виявляють 

найбільшу різноманітність у сполучуванні із прийменниками. У різних творах така 

сполучуваність дещо варіюється (це стосується всіх відмінків), проте загалом виявляє 

спільні тенденції. Найчастотнішими є сполуки із прийменниками з (зі, із), до, від (од) 

та біля. Лише у творі В. Шевчука прийменник від (од) не входить до першої трійки. 

У всіх проаналізованих творах виявлено основну закономірність: прийменниково-

відмінкові форми зі статичним значенням вживані при статичних дієсловах, а 

динамічні прийменниково-відмінкові форми – при динамічних: З бузку пурхнув на 

яблуню, з яблуні — на грушу, з груші — на тин (В. Дрозд) [298, 14]. Проте мова кожного 

твору має особливості. Наприклад, основне та первинне значення конструкцій 

«з+родовий», «до+родовий» динамічне: …Гукнув я, вбігаючи […] до сінець… 

(В. Дрозд) [298, 8], але перша в романі В. Шевчука, а друга у повісті В. Дрозда, попри 

динамічне значення, функціонує при дієсловах зі статичною семантикою: …Попід 

парканами аж до лісу сиділи, […] ті, хто вже донесхочу напробувався… (В. Дрозд) 

[298, 86]. Семантичну зміну відповідно до оточення виявлено у конструкції «з-

поміж+родовий» у В. Дрозда: …З-поміж купиння стриміли самі роги (В. Дрозд) [298, 

16]. Порівняємо: Матір вишморгнула з-за плетня та подала дядькові гнучкого 

патичка… (В. Дрозд) [298, 17]; та «від+родовий» у В. Земляка: …Сидів тут, по ліву 

руку […] від Клима Синиці (В. Земляк) [299, 173]. 

Часто прийменниково-відмінкові форми мають синкретичне об’єктно-просторове 

значення, що залежить від семантики іменника, який входить до складу конструкції: 

якщо це назва великих природних просторів, то значення буде просторовим, якщо 

предмета, то, відповідно, об’єктно-просторовим: ...І дорога білою стрілою гнулася від 

небокраю до небокраю (В. Дрозд) [298, 18]; Тим часом директор прикладає [печатку] 
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до довідки про закінчення […] восьми класів... (В. Дрозд) [298, 12].  

Питання про те, яке значення має прийменник між (контактне чи дистантне), – 

дискусійне. Так, Е. Горак [285, 341] та І. Коплик [133] зараховують його до контактних, 

оскільки вважають, що він передає рух чи розміщення всередині об’єкта. В. Ожоган 

[189, 85] вважає, що його потрібно розглядати серед дистантних морфем. Ми також 

підтримуємо останню думку, оскільки прийменник позначає розміщення між 

предметами, не торкаючись оболонки тіл: На столі між класних журналів бовваніла 

синьо-фіолетова школярська чорнильниця (В. Дрозд) [298, 10]; …Попід парканами аж 

до лісу сиділи, звісивши між колін голови, ті, хто вже донесхочу напробувався 

(В. Дрозд) [298, 86]; основне значення – статичне: Жаб і справді було в болоті 

достобіса, вони вже погрозливо кумкали між купиння (В. Дрозд) [298, 16]; 

спорадично – в протилежному динамічному значенні (куди?): Зірву зо три квіточки і 

покладу між сторінок підручника… (В. Дрозд) [298, 14]. 

Прийменники вздовж, край, обабіч, узбіч, біля, коло, поруч функціонують при 

статичних і динамічних дієсловах, і, відповідно, у першому випадку позначають місце 

дії: …А вже обабіч дороги, край прадавнього лісу прозирало з-поміж молодого 

калинового листу мавчине лице… (В. Дрозд) [298, 84]; а в другому – місце, поблизу 

якого відбувається рух: …Він неквапом побокував вздовж стіни… (В. Дрозд) [298, 82]; 

Її кінь так близько ступав біля поетового… (В. Земляк) [299, 42]. У В. Шевчука із 

прийменником коло переважають динамічні контексти (66,7%). Цікавим є вживання 

прийменника попереду в повісті В. Дрозда «Ирій»: він має значення місця дії, проте в 

проаналізованому творі функціонує при дієсловах руху: Попереду оркестру поважно 

ступав […] дядько Яків (В. Дрозд) [298, 91].  

У романі В. Земляка значна кількість прийменниково-відмінкових форм 

функціонують при іменниках, тобто як означення (форми із прийменниками з, до, біля, 

з-за, супроти, причому останній вжитий лише у такому значенні), і при цьому не 

втратили просторової семантики: …Листувався з великими людьми з центру… 

(В. Земляк) [299, 35]; Уночі до Соколюків прийшов Савка Чибіс, постукався у віконце 

супроти печі… (В. Земляк) [299, 170]. 

У творі «Дім на горі» конструкція «до+родовий» функціонує також із 
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синкретичним значенням простору та способу дії: …Була вона з ніг до голови заляпана 

білими крапками… (В. Шевчук) [300, 146]; а конструкція «у+родовий» із синкретичним 

просторово-присвійним значенням: Знову тенькнуло в грудях у старої і замлоїло 

(В. Шевчук) [300, 41]. 

Отже, у творі В. Дрозда «Ирій» у сполученні з родовим відмінком функціонують 

19 прийменників. 6 з них (з (із, зі), до, від (од), серед, посеред, поверх) передають 

контактну локацію, інші 13 (біля, між, вздовж, з-під, з-за, з-поміж, край, обабіч, узбіч, 

просто, неподалік, за, попереду) – дистантну. Більшість конструкцій виражають 

статику. Лише статичне значення у повісті «Ирій» мають конструкції з 

прийменниками: посеред, поверх, з-поміж, узбіч, просто, неподалік, за, попереду. 

Лише динамічне – вздовж, з-під, з-за. Інші можуть виражають обидва типи значень. 

Причому не завжди динамічне значення прийменниково-відмінкової форми є гарантом 

того, що вся конструкція набуватиме такого ж значення. Наприклад, прийменники з-

поміж та од мають динамічне значення початкового пункту руху, а перший з них у 

мові твору В. Дрозда вжитий лише в конструкції зі статичним значенням, а для 

прийменника од співвідношення становить один до одного. 

У творі В. Земляка «Лебедина зграя» родовий відмінок функціонує із 7-ма 

дистантними та 5-ма контактними прийменниками. Динамічні серед них такі: з, до, від, 

од, з-за, з-під. Проте вони не завжди вжиті у конструкціях зі своїм первинним 

значенням. Наприклад, дієслова руху становлять всього 40,4% всіх конструкції 

«з (зі,із)+родовий» у В. Земляка. Прийменник біля також часто (30,8% конструкцій) 

використовує в динамічних конструкціях, хоча його первинне значення – статичне. 

Нетипово поводить у проаналізованому творі себе прийменник від (од), оскільки 

вжитий переважно при статичних дієсловах. Конструкція «уздовж+родовий» також 

функціє лише в нетиповому значенні місця. Мова твору «Лебедина зграя» В. Земляка 

вирізняється також тим, що прийменниково-відмінкові форми тут часто функціонують 

як означення (конструкції із прийменниками до, з (зі, із), біля, з-за та супроти). 

У творі В. Шевчука «Дім на горі» родовий відмінок функціонує із 13-ма 

прийменниками, що передають статичну дистантну (біля, коло, поруч, між, довкола), 

контактну (у, серед) та динамічну контактну (з (зі, із), через) і дистантну (від (од), з-під, 
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до) локації. Особливістю мови твору «Дім на горі» є те, що часто дієслова руху при 

конструкції «з (зі, із)+родовий» вжиті в значенні дієслів сприйняття, бачення, мовлення 

(13% всіх конструкцій); дієслова руху використані в значенні розміщення, і навпаки; 

конструкція «до+родовий» зрідка функціонує із синкретичним значенням локативності 

та способу дії, а також у ролі означення; прийменник поруч у творі вжитий в нетиповій 

конструкції із динамічним значенням; родовий відмінок – із прийменником у, що має 

синкретичне просторово-присвійне значення. Інші конструкції функціонують 

традиційно.  

Форми знахідного відмінка також виявляють схоже функціонування в усіх творах: 

найчастіше вжиті із прийменниками на, в (у), крізь та через. Прийменники в (у) та на 

при знахідному відмінку набувають значення кінцевого пункту руху, тобто динамічної 

семантики: …Ми ще приїдемо в Пакуль на власному автомобілі! (В. Дрозд) [298, 19]; 

…Вони стрибали з парти на парту… (В. Шевчук) [300, 143]. Більшість конструкцій, 

відповідно, функціонують при динамічних дієсловах. Така тенденція властива всім 

творам, окрім роману В. Шевчука «Дім на горі», де такі конструкції не становлять 

основи – менше 45 % (пор. із більше 50 % у В. Дрозда та В. Земляка). 47,8 % 

конструкцій «на+знахідний» у В. Шевчука вжиті при дієсловах сприйняття та 

мислення: …На цей перламутр сумнувато зорила з свого обійстя Марія Яківна 

(В. Шевчук) [300, 147]. Прийменниково-відмінкова форма при цих дієсловах зберігає 

значення кінцевого пункту руху, тобто динамічне значення, а також синкретичне 

об’єктно-просторове, що властиве для всього відмінка. Те саме стосується і конструкції 

«в(у)+знахідний»: у В. Шевчука при дієсловах із просторовим динамічним значенням 

функціонує лише 43,5 % (пор. 55,8 % у В. Дрозда та 50 % у В. Земляка). 

Сполучення із прийменниками крізь та через передають динамічне значення 

шляху руху: …Чкурнула через поля в Ирій (В. Дрозд) [298, 15]; Я йшов крізь книги, 

наче крізь анфіладу кімнат (В. Дрозд) [298, 83]. Проте у сполученні із предметними 

іменниками набувають ще й відтінку перешкоди: …Крізь завісу пилюки мерехтіли, 

наче колісні спиці, засвічені сонцем верби (В. Дрозд) [298, 18]. 

Сполуки «за+знахідний» та «по+знахідний» належать до периферії конструкцій із 

просторовою семантикою, оскільки набувають його лише з іменниками просторової 
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семантики: …Голосила тітка Дора, […] виштовхуючи за поріг безтямних п'яничок 

(В. Дрозд) [298, 91]; Або з нами, або з ними… — показав Синиця за двері (В. Земляк) 

[299, 173]. Якщо такого іменника немає, то конструкція має об’єктне значення 

(оскільки основне значення знахідного – об’єктне): …Вхопився за кінчик Саньчиного 

хвоста… (В. Дрозд) [298, 17]. Конструкція «по+знахідний» має кілька просторових 

значень: а) мети руху: …Я метнувся на Солом'янку по портфель… (В. Дрозд) [298, 91]; 

б) місця дії: …По той бік дверей коротко теленькнуло… (В. Дрозд) [298, 81]; в) міри, 

межі дії: …Що ледве дибцяла, по коліна в грязюці… (В. Дрозд) [298, 84]. 

У В. Дрозда прийменникова конструкція «попід+знахідний» може набувати 

невластивого їй контактного значення: …Дядько узяв правицею попід черево і поклав 

до кишені… (В. Дрозд) [298, 19]. 

Сполуки зі знахідним відмінком у творі В. Земляка «Лебедина зграя» часто 

функціонують як означення або із синкретичним значенням способу дії та простору 

(стосується конструкцій із прийменниками на та в (у)):  …Явтушок одразу ж узявся 

показувати йому дорогу в містечко (В. Земляк) [299, 290]; …[Фабіан] повагом клякнув 

на передні ноги… (В. Земляк) [299, 177]. 

Отже, у В. Дрозда знахідний відмінок із просторовою семантикою функціонує при 

таких контактних – на, в (у), крізь, через, по – та дистантних – під, попід, над – 

прийменниках. Вживання знахідного у творі В. Дрозда «Ирій» відповідає 

традиційному динамічному значенню відмінка. Невелика кількість конструкцій із 

прийменниками на (2,6 %) та в (у) (2,6 %) є означенням; конструкції із прийменниками 

під та попід функціонують у значенні способу дії (причому з прийменником попід лише 

із такою семантикою). 

У творі В. Земляка «Лебедина зграя» знахідний відмінок із просторовою 

семантикою функціонує із 8-ма прийменниками (на, в (у), повз, крізь, через, за, по, під). 

Більшість конструкцій мають динамічне синкретичне об'єктно-просторове значення. 

Найчастотнішими є контексти із контактними прийменниками на та в (у), які у 

сполученні зі знахідним відмінком набувають значення кінцевого пункту руху. Лише 

у конструкціях із прийменниками по та під переважає статичне значення. Конструкції 

із прийменниками на, в (у) та по функціонують також із синкретичним значенням 
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способу дії. Перші два часто – як означення. 

Форми знахідного відмінкова в мові роману В. Шевчука «Дім на горі» в 

просторовому значенні виявлені з 8-ма прийменниками: на, в(у), через, крізь, повз, під, 

по, за. У всіх конструкціях знахідний зберігає синкретичне об’єктно-просторове 

значення. Особливістю використання відмінка у В. Шевчука є те, що частина 

динамічних конструкцій функціонує при дієсловах сприйняття, мислення, мовлення 

(48,9%), а не дієсловах із динамічним просторовим значенням (41,1%). Це зокрема 

стосується прийменників на та в (у). 

Особливістю орудного із просторовою семантикою є те, що він може 

функціонувати без прийменника із значенням шляху руху: А вулицею уже котив 

дядько Денис… (В. Дрозд) [298, 9]; Як іде містом, кулаків не розтуляє… (В. Дрозд) 

[298, 14]. Більшість таких конструкцій вжиті при дієсловах руху. Орудний 

безприйменниковий може мати також синкретичне значення орієнтира (залежить від 

семантики іменника) та способу дії: …Стояв до вікна спиною… (В. Шевчук) [300, 146]. 

У проаналізованих творах конструкція «над+орудний», попри своє статичне 

значення, часто функціонує при дієсловах руху: …Лелека, наче авіалайнер, шугав над 

полем… (В. Дрозд) [298, 83]. Прийменниково-відмінкова форма при цьому не змінює 

свого статичного значення місця дії. 

Прийменник під відповідно позначає локацію під просторовим орієнтиром: …У 

залізних бочках та цистернах під яблунями вишумовувало і пінилося (В. Дрозд) [298, 

86]; а також вживається у значенні місця, біля якого відбувається дія: …Сяде під 

коморою й пише… (В. Дрозд) [298, 13]. Попри те, що перше значення є основним [226, 

Т. 6, 391], у В. Дрозда та В. Земляка такі конструкції становлять меншість. Значення 

прийменниково-відмінкової форми «під+орудний» – статичне. У романі «Дім на горі», 

на відміну від двох інших, конструкцію використано лише в її основному значенні – 

розміщенні під об’єктом. 

Конструкція «понад+орудний» у В. Земляка у поєднанні з дієсловом руху має 

значення шляху руху: …Їду собі один понад ровом… (В. Земляк) [299, 44]. У романі 

«Лебедина зграя» кількість одиниць при дієсловах зі статичною та динамічною 

семантикою однакова. 
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Конструкція «перед+орудний» у В. Шевчука виявляє також синкретичне значення 

умови та локації: Треба було йому […] накласти на обличчя маску, яку завжди 

накладають перед підлеглими начальники… (В. Шевчук) [300, 43]. 50% конструкцій 

«за+орудний» у проаналізованому творі вжиті в ролі означення: Сільська жінка з 

коробкою за плечима… (В. Шевчук) [300, 37]. 

Отже, орудний відмінок із просторовим значенням В. Дрозд у повісті «Ирій» 

вживає із 6-ма прийменниками: над, за, під, попід, перед, між. Усі вони передають 

дистантну статичну локацію. Конструкції із прийменниками під та попід частіше 

мають значення розміщення біля чогось, аніж під чимось. Майже всі конструкції 

функціонують як означення. Лише безприйменниковий орудний – в контактному 

динамічному значенні. 

У творі В. Земляка «Лебедина зграя» орудний відмінок без прийменника виражає 

динамічне значення шляху руху та функціонує при дієсловах руху. Просторове 

дистантне статичне значення виражає із 5-ма прийменниками: над, понад, під, за та 

перед. Три перших прийменники вжиті також при дієсловах із динамічним 

просторовим значенням: «над+орудний» – 42,9%, «понад+орудний» – 50%, 

«під+орудний» – 33,3%, проте прийменниково-відмінкова форма зберігає статичне 

значення місця дії. Прийменники над, понад та під мають також значення розміщення 

поблизу чогось. 

У романі В. Шевчука «Дім на горі» орудний відмінок із динамічним контактним 

значенням шляху руху функціонує без прийменника, із 5-ма прийменниками – перед, 

за, над, під, між – виражає дистантну статичну локацію. У мові роману «Дім на горі» 

орудний із просторовим значенням вжитий найбільш нетрадиційно. Наприклад, 66,7% 

конструкцій «над+орудний» взаємодіють із динамічними дієсловами, що є нетиповим, 

адже основне значення конструкції – статичне. Відповідно функціонування при 

дієсловах із просторовою семантикою в інших конструкціях та в мові інших творів не 

переважає. Конструкції з над та під використані лише у значенні місця під просторовим 

орієнтиром. 

У всіх трьох творах приблизно однакова кількість одиниць із орудним функціонує 

при дієсловах із статичною та динамічною просторовою семантикою, а також із 
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дієсловами без просторової семантики. 

Іменники в місцевому відмінку поєднуються із найменшою кількістю 

прийменників. У проаналізованих творах це в(у), на, по та при. Три перші прийменники 

– дистантні, при – контактний. Лише по має динамічне значення, усі інші – статичне. 

Типовими є і їхнє функціонування при відповідних типах дієслів. Відповідно у всіх 

трьох творах прийменники в(у), на та при вживають при статичних дієсловах та 

дієсловах без просторової семантики: Галя стала на порозі бабиної кімнати… 

(В. Шевчук) [300, 36]; На горі […] топилась у зелені надто високо занесена хата… 

(В. Шевчук) [300, 32]. Незначна кількість функціонує при дієсловах динамічних: Я не 

прийшла, а приїхала сюди на конику…(В. Земляк) [299, 38]. 

В(у) та на у всіх проаналізованих творах функціонує в ролі означення: В голові 

зароїлася трохи безглузда думка про царівну на льодяній горі… (В. Шевчук) [300, 40]. 

Конструкції з прийменниками в (у) та на часто вжиті також із синкретичним значенням 

способу дії та локативності: …Той спинивсь із дошкою на плечі… (В. Шевчук) [300, 

30]. 

Прийменниково-відмінкова форма «по+місцевий» при акційних дієсловах може 

набувати синкретичного просторово-об’єктного значення: …Стріляючи з пальця по 

горобцях (В. Дрозд) [298, 86]. 

Отже, іменники в місцевому відмінку у творі В. Дрозда «Ирій» вжитий із чотирма 

прийменниками: на, в (у), при та по. Перші три передають статичне значення, і лише 

останній – динамічне значення шляху руху. Останній відповідно у проаналізованому 

творі взаємодіє в основному із дієсловами руху. У всіх інших конструкціях статичне 

значення переважає (більше 70%). Значна кількість конструкцій із прийменниками на 

та в (у) функціонує в ролі означення (19,1% та 6,5% відповідно). 

У романі В. Земляка «Лебедина зграя» місцевий відмінок у просторовому значенні 

вжитий із 3-ма прийменниками: в (у), на та по. Особливість їхнього використання в 

проаналізованому творі виявляється в тому, що значна кількість конструкцій 

функціонує при дієсловах, що не мають просторового значення (36,8%, 62,6% та 41,2% 

відповідно). «По+місцевий» при дієсловах без просторової семантики набуває 

синкретичного об’єктно-просторового значення. Конструкції з прийменниками в (у) та 
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на функціонують також в ролі означення. Порівняно багато їх використано також у 

реченнях без дієслова (16% та 5,5% відповідно). 

У романі В. Шевчука «Дім на горі» іменники в місцевому відмінку функціонують 

із 3-ма прийменниками: в (у), на та по. Два перші мають статичне контактне значення, 

в основному вжиті при дієсловах зі статичною семантикою або різними типами без 

просторової семантики. У різному кількісному співвідношенні функціонують у ролі 

означення та із синкретичним значенням способу дії та локативності. Із прийменником 

по конструкція має динамічне контактне значення у сполуці із динамічними та 

акційними дієсловами (останні – із синкретичним просторово-об'єктним значенням). 

При прийменниково-відмінкових формах із просторовою семантикою 

використано групи іменників, що позначають загальні просторові поняття (бік, 

вершина), частину природного чи іншого простору (лани, небеса, город, багно, 

провалля, пітьма, курява), міста (двір, Пакуль), будівлі (ґанок, будинок, сінця), 

конкретні предмети (в т. ч. рослини та тварини), які можуть бути (відро, оболоко, 

автобус), або не бути вмістилищем (навушники, обід, ікона, яблуня), частини тіла 

людини (руки, нога, голова, спина). Відмінність в тому, що, на відміну від іменників із 

просторовою семантикою, до складу прийменниково-відмінкових форм із 

просторовою семантикою можуть входити іменники-назви предметів, що не є 

вмістилищем, тобто такі, що не мають локативної семантики. 

Загалом функціонування прийменниково-відмінкових форм у проаналізованих 

творах відображає традиційне вживання відмінків. Винятком є орудний, де динамічна 

семантика переважає (у В. Земляка однакова кількість конструкцій функціонують при 

динамічних та дієсловах без просторової семантики). Найбільше прийменниково-

відмінкових форм творять сполуки із дієсловами без просторової семантики. Тобто 

прийменниково-відмінкові форми із локативним значенням досить часто мають 

детермінантний характер. Найменш типово прийменниково-відмінкові форми вжиті у 

романі «Дім на горі». 

У всіх трьох творах кількісне співвідношення має однакову тенденцію: найбільше 

прийменниково-відмінкових форм із просторовим значенням функціонує при 

місцевому, далі (у порядку спадання) – знахідний, родовий та орудний. 
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Іменники в родовому із нетиповим статичним значенням творять сполуки з 

прийменниками до, з-поміж (Дрозд), від (од), уздовж (Земляк), динамічним коло, 

поруч (Шевчук), біля (Земляк), попереду (при дієсловах руху) (Дрозд). У В. Шевчука 

при родовому відмінку дієслова руху вжиті в значенні дієслів бачення, мовлення; 

дієслова руху – із семантикою розміщення, і навпаки; конструкція «до+родовий» 

зрідка функціонує із синкретичним значенням локативності та способу дії; родовий 

відмінок – із прийменником у, що має синкретичне просторово-присвійне значення. 

Особливості використання знахідного виявляються в тому, що динамічна 

семантика не переважає у В. Шевчука, близько 50% конструкцій вжиті при дієсловах 

сприйняття та мислення. У В. Земляка конструкції зі знахідним часто мають 

синкретичне значення способу дії та простору. У В. Дрозда «попід+знахідний» – 

контактне значення.  

Орудний прийменниковий найменш типово використаний у романі «Дім на горі»: 

конструкція «перед+орудний» має синкретичні значення: часо-просторове та умови і 

локації; 66,7% конструкцій «над+орудний» взаємодіють із динамічними дієсловами; 

загалом динамічна семантика переважає в орудному. У В. Дрозда та В. Земляка 

прийменники над (понад), під (попід) функціонують також у значенні розміщення 

поблизу чогось. 

Місцевий найменш типово вжитий у романі «Лебедина зграя»: значна кількість 

конструкцій – при дієсловах без просторової семантики (інколи більше 60%); значне 

число – в реченнях без дієслова; «по+місцевий» функціонує в просторово-об’єктному 

значенні. У В. Шевчука – із синкретичним значенням способу дії. 

У ролі означення прийменниково-відмінкові форми системно використовує у 

родовому В. Земляк, у знахідному – В. Земляк та В. Шевчук, в орудному – В. Дрозд та 

В. Шевчук, у місцевому– всі три автори. 

 

2.1.1.3. Просторова семантика дієслів 

Основне просторове протиставлення – статичність / динамічність. В українській 

мові просторову семантику мають 4 розряди дієслів: власне локативні, процесу, акційні 

та руху. Аналізуємо кожну із груп за статичністю / динамічністю, її особливістю 
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виражати цю характеристику, а також за поєднанням із залежними синтаксемами. 

1. Власне локативні дієслова. В аналізованих творах функціонують такі 

лексеми цієї групи: бувати, бути, втрапити, залишатися, здибуватися, стати та ін. 

(більше прикладів та перелік усіх одиниць, а також кількісні дані – у Додатку Ж): У 

шкільнім коридорі було порожньо… (В. Дрозд) [298, 10]; …Старий парк, у якому жило 

гамірке гайвороння… (В. Земляк) [299, 141]. Дієслова першої групи іноді називають ще 

буттєво-просторовими [52, 36]. Тому зараховуємо до цієї групи також одиниці, що 

мають значення буття певного предмета, типу жити, існувати тощо: …Все це існувало 

в той день поза ним (В. Шевчук) [300, 145]; Жив у ньому […] тонкий, радісний 

настрій… (В. Шевчук) [300, 30]. 

Валентно зумовлена локативна синтаксема при таких дієсловах має значення 

місця дії і теж передає статичну локацію: …Я був давно у місті (В. Дрозд) [298, 7]; …З 

яким був у полоні… (В. Земляк) [299, 22]. Ця група дієслів, разом із залежними 

прислівниками та прийменниково-відмінковими формами передає власне локацію. 

Причому винятків із такої взаємодії у проаналізованих творах дуже мало. 

До власне-локативних дієслів належать також дієслова із значенням відсутності: 

Котроїсь ночі не стало на озері лебедів (В. Земляк) [299, 142]; …У крайньому її кінці 

[…] цоколь пропадав… (В. Шевчук) [300, 8]. 

2. Процесно-локативні або процесуальні дієслова. До цієї групи належать 

дієслова, що одночасно позначають процес і локативний стан (лежати, стояти, 

сидіти). Не варто зараховувати сюди інші типи процесуальних дієслів, при яких 

функціонують прислівники чи прийменниково-відмінкові форми із просторовою 

семантикою, оскільки вони набувають просторової семантики завдяки лексичним 

конкретизаторам, функцію яких виконують відповідні залежні компоненти, і 

становлять периферію засобів вираження статики та динаміки в просторі (докладніше 

про ці одиниці – в кінці підпункту). Тобто до цієї групи зачислюємо дієслова, що мають 

локативну сему: … [Берег] ясно-зелено тополився під високим небом (В. Дрозд) [298, 

121]; Коло неї ріс великий каштан… (В. Шевчук) [300, 10].  

Процесно-локативні дієслова об’єднуємо у дві підгрупи: 

А) Процесно-локативні дієслова, що виражають статику: бовваніти, валятися, 
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зависнути, завмирати, лежати, примикати, сидіти, стовбичити, стояти та ін.: 

…[Місяць] щойно завис над вітряками (В. Земляк) [299, 25]; Там […] стовбичило […] 

кілька парочок (В. Шевчук) [300, с. 10]. При процесно-локативних дієсловах, що 

виражають статику, в основному функціонують залежні синтаксеми зі статичною 

семантикою (більше 80% конструкцій у всіх авторів): …Третій, цап, стояв на 

подвір’ї… (В. Земляк) [299, с.25]; …Розгублено сиділи в оголеній машині… (В. Дрозд) 

[298, 127]. У поодиноких контекстах можуть вживатися із синтаксемами, що мають 

значення вихідного пункту руху: …[Краєвид] лягав перед очі з гори (В. Шевчук) [300, 

14]; …Панчохи звисали зі сволока… (В. Дрозд) [298, 125]. Проте при таких дієсловах 

синтаксеми набувають значення способу розміщення і вся конструкція зберігає 

статичне значення. 

Б) Процесно-локативні дієслова, що виражають динаміку: зірватися, опадати, 

опускатися, перевалюватися, підводитися, скрапувати, стрибати та ін.: Я стрибнув 

з печі… (В. Дрозд) [298, 125]; …[Горіхи] падали й вилущувались самі… (В. Земляк) 

[299, 21]. При таких дієсловах в основному функціонують синтаксеми із динамічним 

значенням: Наступної миті з сірого оболока молодо вистрибнув дядько Денис 

(В. Дрозд) [298, 9]; …[Чебрець] вільно тече собі у не такі вже й незнані краї – до 

Журбова… (В. Земляк) [299, 15]. Рідше ці типи дієслів творять сполуки із синтаксемами 

із просторовою статичною семантикою: …Легко здіймаєшся над срібночолими 

вуличками… (В. Дрозд) [298, 7]; Мабуть, не було чоловіка, щоб не мріяв політати з 

нею на гойдалці… (В. Земляк) [299, 23]. 

До підгрупи Б належать також дієслова, які вказують на динамічні зміни, на 

нестатичне положення тіла: басувати, вихляти, звиватися, крутитися, підводитися та 

ін.: …Під дядьком басував норовистий кінь (В. Дрозд) [298, с. 9]; …Володимир аж 

розвернувся, роздивляючись усе те (В. Шевчук) [300, 7]. Ці дієслова передають так 

званий нецілеспрямований рух, що виражає певні зміни положення тіла. При дієсловах 

такого типу вживають також статичні локативні синтаксеми: …Інколи розливалася на 

дорозі брунатна калюжа… (В. Шевчук) [300, 7], і динамічні: Ліниво звивався з димарів 

літніх печей струмчастий дим… (В. Шевчук) [300, 7]. Ці дієслова становлять 

перехідний тип між процесно-локативними дієсловами, що виражають статичні 
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відношення, та процесно-локативними дієсловами, що виражають динамічні. 

До групи процесно-локативних дієслів із динамічною семантикою належать також 

лексеми, що виражають зміну розмірів певного предмета, наповнення, адже розмір – 

одна із головних просторових характеристик: …Розбухли вони раптом у повітрі… 

(В. Шевчук) [300, 174]; …[Латка неба] щодень меншає над тобою… (В. Земляк) [299, 

23]. 

На значення статичності / динамічності впливає також вид дієслова (доконаний чи 

недоконаний). Так, наприклад, дієслово сидіти належать до групи процесно-

локативних предикатів, що виражають статику. Проте його відповідник доконаного 

виду – сісти – зачислюємо до процесно-локативних предикатів, що виражають 

динаміку, адже таке дієслово передає зміну положення тіла в просторі (те саме, що 

розпрямлятися, розвертатися): Сісти в поїзд — і ту-ту (В. Дрозд) [298, 121]; …[Кум 

Цекало] всівся там… (В. Дрозд) [298, 126]. 

При групі процесно-локативних предикатів (статичних і динамічних) часто 

функціонують залежні синтаксеми із синкретичним об’єктно-просторовим значенням: 

Нарешті дядько Денис […] поважно спустився на сидіння (В. Дрозд) [298, 126]; З 

піднятих весел золотисте скрапувала вода… (В. Дрозд) [298, 122]. 

3. Акційно-локативні дієслова (зі значенням дії і локативності):  везти, 

вести, вивезти, підіймати, потарганити, пошпурити та ін.: …Привезти ломаччя з 

лісу… (В. Дрозд) [298, 6]; Лук'ян […] вніс первачку… (В. Земляк) [299, 148]. Акційно-

локативні та власне локативні дієслова кількісно становлять найменші групи. 

Основними для цієї групи дієслів є прийменниково-відмінкові форми зі значенням 

напрямку:  Я спіймав його [кузов] під самісіньким лісом і потарганив до дядька з 

тіткою… (В. Дрозд) [298, 127]; та шляху руху: …Пронести крізь них [ворота] усе 

краще… (В. Земляк) [299, 17]. У В. Земляка при акційно-локативних дієсловах 

функціонують синтаксеми зі статичним значенням (30%):  …Поставив [на стіл] пізніх 

антонівок… (В. Земляк) [299, 148]. 

Автори використовують також прийменниково-відмінкові форми із 

синкретичним об’єктно-просторовим значенням: Вона відняла фартух од очей… 

(В. Дрозд) [298, 10]. В окремих випадках виявлено також синкретичне значення 
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напрямку руху та способу дії: Стрижень узяв нашу посудину […] і […] поніс за 

течією… (В. Дрозд) [298, 122]. 

4. Дієслова руху. Дієслова цієї групи є виразником абсолютної динамічної 

локації: бігти, іти (йти), їхати, летіти, наздоганяти, пливти, пурхнути та ін.: Кози 

йшли та йшли і чим ближче підходили до свого дому, тим млосніше й важче ставало 

їм нести розбухлі вим'я… (В. Шевчук) [300, 14]; Іноді приїздили по нього із далеких 

степових сіл… (В. Земляк) [299, 22]. 

Це найчисленніша група дієслів із просторовою семантикою: більше 40% у всіх 

авторів. 

Дієслова руху виражають динамічну локацію разом із прислівниками та 

прийменниково-відмінковими формами зі значенням напрямку руху та шляху руху, 

адже це первинне значення обох елементів: …Вона виходила на колодки… (В. Дрозд) 

[298, 5]; Старий Іван проходив у цей час зі своїми козами берегом… (В. Шевчук) [300, 

176]. Лише при дієсловах, що позначають нецілеспрямований рух, функціонують 

прислівники та прийменниково-відмінкові форми із значенням місця дії, тобто 

статичної локації. Вони окреслюють місце, територію, де відбувається дія: …Чиясь 

тінь блукала в комунівському саду, металася між білих богів… (В. Земляк) [299, 143]; 

…По ньому [танку] […] лазили діти (В. Шевчук) [300, 10]. Проте таких конструкцій 

менше 5% у всіх письменників. 

В аналізованих творах використано також дієслова зі значенням «припинення 

руху». Зараховуємо такі дієслова до акційно-локативних, адже вони передають дію, яка 

обмежує рух: …Сонце спинилося над найвищою горою… (В. Шевчук) [300, 13]; …Де 

його перепиняють греблею… (В. Земляк) [299, 15]. 

Прислівники та прийменниково-відмінкові форми із просторовим значення 

функціонують і при інших типах дієслів, які не мають просторової семантики: 

…Дзюрчить коло його литок вода… (В. Шевчук) [300, 172]; ...Звелися битись із 

батьком біля обмерзлої криниці (В. Земляк) [299, 22]. Використання при таких 

дієсловах елементів із просторовим значенням «узгоджується з основним функційним 

навантаженням локативної синтаксеми – конкретизувати предикативний процес за 

просторовими параметрами» [158, 131]. 
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Цікаві з цього погляду дієслова сприйняття, передусім бачення, адже вони не 

виражають просторових відношень, проте в їхню валентну рамку входять локативні 

синтаксеми зі значенням напрямку руху та місця локації: …Зирнув у бік міста… 

(В. Дрозд) [298, 8]; І я […] пильно подивився на мальованого зайчика… (В. Дрозд) [298, 

10]. Вони позначають спостереження за тим, що відбувається в просторі. Ці елементи 

становлять периферію засобів вираження просторових відношень. 

Так само стосуються просторових характеристик й окремі дієслова 

волевиявлення: …Проганяв її геть… (В. Земляк) [299, 24]; Послали мене [до 

Андріяна]… (В. Земляк) [299, 24], адже їхня валентна рамка передбачає елемент із 

семантикою напрямку руху, але самі дієслова просторового значення не мають. 

Серед інших особливостей функціонування дієслів із просторовим значенням у 

химерній прозі виявлено такі: 

1) В. Дрозд вживає дієслова в нетипових контекстах, окреслюючи 

розміщення чи переміщення в просторі: Втім, я невдовзі буду... – даленів голос Кузьми 

Перебенді (В. Дрозд) [298, 82]; …Просто нас височіла крута гора, вершину якої 

значила опасиста пакульська церква на старім цвинтарі… (В. Дрозд) [298, 128]. 

Значну частину таких лексем становлять одиниці, корінь яких має звукову семантику. 

Завдяки таким «звуковим» дієсловам автор передає статичне: А тим часом під 

підошвами наших шкарбанів уже шаруділо капустяне ошмаття ринку… (В. Земляк) 

[299, 50]; …Половина курки, яка щасливим випадком уникнула кабанової пащеки, 

німіла під хлівцем, з ляку втративши голос (В. Дрозд) [298, 80]; та динамічне значення: 

Нарешті підкотив запилений автобус і погуркотів нас, очамрілих, до центру, 

підкидаючи та зтрушуючи на бруківці, наче горох у решеті (В. Дрозд) [298, 27]; Дядько 

Денис реготнув, аж кури тривожно кудкудакнули в малинник... (В. Дрозд) [298, 17]. 

Відповідно, на позначення звуку іноді функціонують просторові дієслова: Є таблиця... 

– прошепотіла тітка Дора, завмираючи на стежці, і раптом виплеснулася криком: 

– Та лови ж її!.. (В. Дрозд) [298, 29]. 

У «Лебединій зграї» також фукціонують дієслова в нетипових контекстах, але 

лише в одиничних випадках: …Гарно засміялася Пріся, пригортаючи хлопчиків, щоб 

ті не витрусились із воза (В. Земляк) [299, 144]; Сировар працював […] в калошах, 
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явно завеликих, тому ступав обережно, щоб не визутися з них (В. Земляк) [299, 71]; 

2) В. Шевчук часто вживає статичні дієслова в динамічному значенні: Ішов 

уздовж вулички, брук – […] інколи розливалася на дорозі брунатна калюжа… 

(В. Шевчук) [300, 7]; і навпаки – динамічні в статичному: Вулиця, яка добігала до 

школи, була залита сріблистим серпанком… (В. Шевчук) [300, 183]; Що б сказала ота 

вулиця, що тече сюди до горбів від міста… (В. Шевчук) [300, 84]. Для опису пейзажів, 

інтер’єрів, ландшафтів міста В. Дрозд та В. Земляк використовують дієслова акційні, 

динамічні, мовлення, бачення замість статичних (докладніше – у п. 2.2). 

3) В. Шевчук, як і В. Дрозд, інколи вживає дієслова мовлення в просторовому 

значені: Літаки озвучили небо й полетіли далі… (В. Шевчук) [300, 115], проте такі 

контексти, на відміну від повісті В. Дрозда, поодинокі. Автор роману «Дім на горі» 

використовує також дієслова руху на позначення мовлення: Довкола знову повзав, як 

павук, проникливий і теплий голос… (В. Шевчук) [300, 97]; чи бачення: …Cухий язик 

ледь-ледь провертається, сухі його очі течуть угору… (В. Шевчук) [300, 230]. Інколи 

вживає також образні дієслова на позначення розміщення та руху: …Й докласти до 

букетика, що яснів у руці. За нею пихкала Стефа, Соня, навпаки, вирвалася вперед 

(В. Шевчук) [300, 71]; …Темніло внизу і з боків громаддя дерев… (В. Шевчук) [300, 97]. 

Просторові властивості дієприслівника такі: значення диференційовано за 

ознакою статичності / динамічності: Вийшовши під солом'янською вербою з автобуса, 

я захитався на безвітрі (В. Дрозд) [298, 85]; Опинившись у теплій хаті, […] Савка 

подумав, як все-таки гарно облаштований світ… (В. Земляк) [299, 169]; а також може 

керувати залежною синтаксемою: — Доброго вечора! — сказав він, проходячи у 

ворота (В. Шевчук) [300, 14]; Зиркнувши на розбиті озувки Синиці… (В. Земляк) [299, 

288]. Тому зараховуємо дієприслівники до відповідних груп особових дієслів із 

просторовою семантикою. Особливою рисою просторової семантики дієприслівників 

є те, що вони часто передають спосіб руху чи розміщення в просторі: …Дядько вже 

молодцювато сидів на корові, обвинувши налигачем роги (В. Дрозд) [298, 17]; …На 

порозі сиділа, скоцюрбившись, баба… (В. Шевчук) [300, 10]; тобто мають синкретичне 

значення способу та локативності. 

Дієприкметники із просторовим значенням поділяємо на 2 групи: 
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1. Утворені від дієслів із динамічним значенням, які вказують на ознаку за цією 

дією: винесений, приїжджий: …Уже лічиш, винесений юрмою під зоряне небо, дні до 

щасливого менту… (В. Дрозд) [298, 7]; …Занесений здалеку приїжджими 

торфовиками приспів… (В. Дрозд) [298, 7]. 

2. Дієприкметники, що позначають особливості розміщення в просторі, форми, 

розміру: посмугований, з’єднаний, оточений, прохилений, вихудлий, скорчоватілий 

та ін.: …Колись наш Вавилон був двоярусним городом, оточеним валами… 

(В. Земляк) [299, 16]; …І кожен уламок простору, обрамлений стінами,— як пастка 

(В. Дрозд), [298, 83].  

Іноді дієприкметники із просторовою семантикою можуть бути елементом 

складеного присудка: …А котрі були прип'яті в дворах, забиралися під рундуки і 

затуляли лапами вуха (В. Дрозд) [298, 8]; …Вся вона [гора] була помережана сотнею 

тільки Хлопцеві відомих стежок (В. Шевчук) [300, 45]. Із погляду семантики простору 

дієприкметник може доповнювати семантику допоміжного дієслова (приклад 1), або 

визначати властивість, характерну предметові (приклад 2). 

В. Шевчук вживає дієприкметниковий зворот для постійної характеристики дому 

на горі: Темні ворота біля урізаного в косогір будинку стояли розчинені… 

(В. Шевчук) [300, 14]. 

Отже, особливості вживання просторових дієслів у проаналізованих творах 

виявляються у тому, що найчисленнішою групою є дієслова руху (більше 40% всіх 

дієслів). У романі В. Шевчука «Дім на горі» акційно-локативні дієслова функціонують 

рідко (всього 4%). В. Земляк акційно-локативні дієслова активно сполучає зі 

статичними синтаксемами (30%). В. Дрозд вживає дієслова із звуковою семантикою на 

позначення руху чи розміщення в просторі. В. Шевчук використовує статичні дієслова 

в динамічному значенні і навпаки; дієслова руху в значенні дієслів бачення, мовлення; 

рідше – дієслова мовлення в просторовому значенні. 

 

2.1.2. Периферійні засоби реалізації просторової семантики 

Як ми вже зазначали, прикметники, займенники та числівники належать до 

периферійних засобів вираження просторових відношень, оскільки таких властивостей 
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набувають лише в контексті. 

 

2.1.2.1. Специфіка функціонування прикметників із просторовим значенням 

в химерній прозі 

Просторова семантика прикметників дещо специфічна, оскільки поєднана із 

атрибутивною. На основі проаналізованого мовного матеріалу виділяємо три групи 

прикметників із просторовою семантикою: 

1. Прикметники, що позначають форму та розмір, наповненість. Це лексеми 

типу великий, високий, грубезний, вузенький, кругленький, цілий тощо (більше 

ілюстративного матеріалу та перелік всіх прикметників із просторовим значенням, що 

використані в проаналізованих творах, а також кількісні дані їх функціонування – у 

Додатку Г): І Кузьма Перебендя кивнув на причілкову стіну своєї крихітної кімнатки… 

(В. Дрозд) [298, 82]; Тесля сам навчився спускати з вузеньких площадок «мотузянки» 

(В. Земляк) [299, 289]. 

2. Прикметники, що вказують на відстань, положення. Це лексеми типу 

близький, далекий, задній, лівий, горішній, протилежний, сусідній, центральний тощо: 

Марія на протилежнім горбі вже зачинила ворота... (В. Шевчук) [300, 39]; …Далека 

зірка спалахнула в ній (В. Земляк) [299, 37]. 

3. Прикметники, що вказують на належність до певної території, місця: 

англійський, всесвітній, бельгійський, заміський, пакульський, парковий, місцевий, 

сільський, хутірний тощо: Підвів її до вікна, показав на паркове озеро… (В. Земляк) 

[299, 39]; …Лежав у польовому шпиталі… (В. Шевчук) [300, 18]. 

За формальними ознаками прикметники із просторовою семантикою – похідні від 

загальних (міський, польовий, степовий, столичний, тощо) та власних (бельгійський, 

іспанський, козівський, лебединський тощо) назв.  

У творах В. Земляка та В. Дрозда виявляється схожа тенденція за кількісним 

показником у використанні відповідних груп лексики на противагу роману В. Шевчука 

«Дім на горі», де радикально переважає перша група. 

Частина лексем першої групи мають суфікси згрубілості та здрібнілості, 

неповноти вияву ознаки (барилкуватий, бокуватіший, грубезний, дрібненький, 
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огузкуватий, просторезний та ін.), які надають їм різних відтінків значень, оцінки 

тощо: …Очам відкрилася просторезна […] зала… (В. Дрозд) [298, 82]; …Волочачи по 

землі довжелезну шаблю (В. Земляк) [299, 43]. Різну конотацію додають також 

префікси: неосяжний, завеликий, напівпорожній, чималий тощо: …Колобець мені 

трапився завеликий… (В. Земляк) [299, 296]; ...Лише вузлики на неосяжнім корені 

неосяжного, […] дерева, ім'я якому… — народ… (В. Дрозд) [298, 89]. 

У перших двох групах у творах В. Земляка та В. Шевчука функціонують форми 

ступенів порівняння прикметників: більший, найвищий, найменший тощо: …Витягнеш 

їх [сани] на найвищу гору… (В. Земляк) [299, 167]; І зараз побачив ту щілину, тільки 

значно більшу… (В. Шевчук) [300, 31]. 

Двом останнім групам прикметників властиве значення вказівності: …На вустах 

лежала та усмішка, яку він перейняв від нагірної принцеси (В. Шевчук) [300, 52]; 

Лежала на лівому боці… (В. Шевчук) [300, 35]. 

При аналізі необхідно завжди враховувати контекст, оскільки в просторовому 

значенні можуть бути вжиті прикметники, що поза контекстом не мають такої 

семантики, чи, навпаки, – просторові не в локативному значенні, наприклад: Ти ж бо 

бачив цю трубу — висота страшенна! (В. Земляк) [299, 292]; …У Клима Синиці 

командармські ноги… (В. Земляк) [299, 41]. Прикметники страшенна та 

командармські використані в значенні «великий». Чи, наприклад, прикметник цілий 

виражає просторове значення лише при іменниках із відповідною семантикою: 

…Фарбують села та навіть цілі міста у маків цвіт… (В. Земляк) [299, 35]; Довгоносик 

напав на буряки, винищував цілі плантації… (В. Земляк) [299, 295]. У різних контекстах 

просторові прикметники можуть функціонувати в непросторових значеннях, 

наприклад: Це мали бути високі слова про птаха… (В. Дрозд) [298, 17]; Пакуль — … 

прелюдія, навіть не переднє слово, а лише епіграф… (В. Дрозд) [298, 7]. 

Частина прикметників має просторове значення (високий, просторезний, задній 

та ін.), а частина набуває його лише у контексті (страшенний, цілий, протилежний 

та ін.), тому ця частина мови становить перехідний тип між центральними та 

периферійними засобами вираження просторових значень. 

В. Шевчук для характеристики своїх героїв вживає постійні епітети «висока й 
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худа» для Олександри Панасівни, вчительки, матері п’яти дітей; «широкоплечий, 

чотирикутний» для її чоловіка – Миколи Ващука: …Та висока й худа з неймовірною 

цікавістю задивилася на нього (В. Шевчук) [300, 22]; …Поруч ступав широкоплечий, 

майже чотирикутний чоловік… (В. Шевчук) [300, 28]. Постійні просторові та часові 

конструкції для характеристики героїв функціонують у всіх трьох творах (докладніше 

– у п. 2.1.3). 

 

2.1.2.2. Набуття локативної семантики займенниками 

Займенники належать до периферійних засобів вираження часу та простору, 

оскільки їхні значення залежить від слова, яке вони заміщують у реченні. 

За способом вказування займенника на просторові відношення поділяємо одиниці 

на 2 великі групи: 1) які входять до складу прийменниково-відмінкових форм; 

2) вказують на певні характеристики просторових відношень самостійно (без 

прийменника) (більше ілюстративного матеріалу у Додатку Д.1). 

1) Займенники, що входять до складу прийменниково-відмінкових форм, 

можуть вказувати на місце дії: …Чималенький став, на якому щойно відсвятковано 

Івана Купала… (В. Земляк) [299, 15]; чи орієнтир, відносно якого членується простір: 

…Лебедина зграя, наче самий лише дух непоборний, кигиче над нами з мороку ночі… 

(В. Земляк) [299, 17]. Крім того, займенник передає просторове значення без 

прийменника, коли вказує на певну особу, тобто вирізняє її із ряду однорідних: …Клим 

Синиця зараз так пильно розглядав їх обох… (В. Земляк) [299, 175]; …Їх обох викликає 

до сільради уповноважений нагально… (В. Земляк) [299, 170]. 

Прийменниково-відмінкові форми заповнюють особові займенники: …Загуляв по 

ній Вітер… (В. Шевчук) [300, 32]; відносні: Ця […] була йому незнайома, як і цей двір, 

у який він збирався ввійти (В. Шевчук) [300, 148]; означальні: …Вже одна барва горіла 

над іншою… (В. Дрозд) [298, 18]; чи зворотний: …Їй стало печально, що таки […] не 

поплаче потім, зірвавши із себе сукню… (В. Шевчук) [300, 35]. Перші суттєво 

переважають. 

Прийменниково-відмінкові та відмінкові форми, сформовані займенником, 

загалом виражають таку ж тенденцію функціонування як прийменниково-відмінкові 
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форми з іменниками: вжиті при дієсловах зі статичним та динамічним просторовим 

значенням, без просторового значення, як означення (тобто залежать від іменника), чи 

в реченні із пропущеним дієсловом (докладніше про кількісне співвідношення 

відмінкових форм, при яких функціонують займенники, кількісні дані їх використання 

при різних групах дієслів – у Додатку Д.2). Відмінність між цими двома групами 

прийменниково-відмінкових форм полягає в тому, що в окремих випадках 

займенникова форма в давальному відмінку може мати просторове значення, 

наприклад, передавати розміщення: …Під ноги мені стелилася навдивовижу знайома, 

грузька, почиргикана плугами й боронами баюриста полівка (В. Дрозд) [298, 83]; чи 

вказівку на кінцевий пункт: …Готуючися стрелити з пальця мені в серце (В. Дрозд) 

[298, 90]. Проте такі контексти виявлені лише в повісті В. Дрозда «Ирій». 

Відмінності у функціонуванні прийменниково-відмінкових форм, до складу яких 

входять іменники, від тих, які містять займенники, полягає також у тому, що в останніх 

родовий відмінок становить більшу частку у загальній кількості відмінків. У романі 

В. Шевчука співвідношення відмінків при різних типах дієслів при іменниках та 

займенниках однакове. У В. Земляка та В. Дрозда існують певні відмінності. У 

родовому В. Дрозд більшість іменників вживає при дієсловах із динамічним 

значенням, а займенники – без просторової семантики. У двох авторів знахідний 

відмінок іменника – при динамічних, а займенника – без просторової семантики. 

Орудний іменника – при динамічних, а займенника у В. Дрозда при статичних, у 

В. Земляка – при дієсловах без просторової семантики. Проте такі особливості не 

вплинули на загальну тенденцію функціонування відмінків (див. рис. Д.2.1.–Д.2.10 

пор. із рис. В.2.1–В.2.14). У всіх авторів місцевий відмінок в основному творить 

сполуки із дієсловами без просторової семантики; орудний – динамічної; знахідний у 

В. Дрозда та В. Земляка – динамічною, а у В. Шевчука – без просторової; родовий – 

динамічної та статичної у В. Дрозда, динамічної та без просторової – у В. Земляка та 

динамічної у В. Шевчука. Щодо частки кожного відмінка в загальній кількості 

прийменниково-відмінкових форм, то за спаданням закономірність виглядає так: 

місцевий, знахідний, родовий, орудний, тобто є такою ж як і при іменниках. 

2) Вказують на певні характеристики просторових відношень самостійно (без 



112 

прийменника): 

А) які розміщують предмет на просторовій осі за віддаленістю / близькістю: 

інший, самий, той, цей та ін.: …По той бік дверей коротко теленькнуло… (В. Дрозд) 

[298, 81]; Пройти крізь самі Ворота бога… (В. Земляк) [299, 17].  

Займенники цей, той, інший, окрім віддаленості, можуть вказувати на предмет, 

щоб виділити його із класу однорідних (у значенні «саме цей, а не інший»): …Ще 

зовсім трохи — і в ці чисті, сонні й такі запашні кімнати ввірветься весела і завзята 

гурба (В. Шевчук) [300, 150], і, відповідно, належати до підгрупи А та В. 

У В. Шевчука значення займенників підсилюють частки: ...Й побачила вона, як 

робила за щораз, ту ж таки картину… (В. Шевчук) [300, 41]. Крім того, у В. Шевчука 

активно функціонує займенник той, і становить 69,8% займенників підгрупи А та 

54,2% займенників групи 2: …Може, притулиться до однієї з тих шибок прозоре 

обличчя… (В. Шевчук) [300, 48]; 

Б) вказують на належність: мій, свій, наш, його, чийсь тощо: …Він є […] всьому 

голова в нашому Вавилоні… (В. Земляк) [299, 176]; На його фронтоні бовваніла 

пофабована в синє цегляна Ліра… (В. Дрозд) [298, 81]. 

В) вказують на характеристику: що, який, інший, отакенний, такий, якийсь тощо: 

Народився Клим Синиця в місцях недалеких, які в погожі дні […] можна легко 

побачити з Вавилонської гори… (В. Земляк) [299, 34]; …Прослуховує увесь світ, що 

починається за пакульською околицею (В. Дрозд) [298, 7]. 

Основна просторова властивість займенників підгрупи Б та В – виділяти певний 

предмет чи місце із класу однорідних: …Дивився на його вироблену долоню… 

(В. Дрозд) [298, 92]; – Ніколи не жив на таких горбах, – сказав він лагідно (В. Шевчук) 

[300, 40]; 

Г) вказують на охоплення всього предмета, всієї сукупності предметів чи деяких: 

весь, декотрий, жоден, кожен: …Тут кожен двір вважає себе «морською 

державою»… (В. Земляк) [299, 15]; ...Весь простір наповнювався тими золотистими 

хвилями... (В. Шевчук) [300, 18]. 

Займенники набувають просторового значення лише у сполученні з іншими 

непериферійними засобами вираження локативності: …Кинуло мене сторч головою в 
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колію, на битий шлях, обабіч якого крізь завісу пилюки мерехтіли […] засвічені сонцем 

верби (В. Дрозд) [298, 18]; …Ступав на подвір'я того замку красень чоловік, якому 

судилося потім тут жити… (В. Шевчук) [300, 45]. У першому реченні займенник має 

просторову семантику, а в другому – ні, тобто одиниці цієї частини мови отримують 

просторове значення у сполуці із просторовим іменником (чи замінюючи його): 

...Покаже їй […] літню вежу, з якої вдень видно півсвіту… (В. Земляк) [299, 42]; або 

функціонуючи при просторових дієсловах: …З якого стриміли руді патирчаки не 

зламаного напровесні квіту… (В. Дрозд) [298, 14]. Можуть входити, відповідно, до 

складу синтаксично зв’язаних: …То від ходьби по Абіссінських горбах, від ходьби в 

борозні в одному і тому самому напрямку (В. Земляк) [299, 155]; та вільних 

словосполучень: …Вночі на тій вежі […] ще цікавіше (В. Земляк) [299, 42]. 

Кількісні дані функціонування займенників, що вказують на просторові 

відношення без прийменника, досить неоднорідні (докладніше див. рис.Д.2.11). У 

В. Дрозда переважає група одиниць, що вказують на належність; у В. Земляка та 

В. Шевчука – розміщують предмет на просторовій осі за віддаленістю / близькістю, 

причому в останнього вона становить більше 77%. Серед займенників, які передають 

просторові відношення у складі прийменниково-відмінкових форм, та таких, що 

функціонують самостійно, кардинально не переважає жодна група у творах всіх 

письменників. 

Отже, відмінність у функціонуванні іменникових та займенникових 

прийменниково-відмінкових конструкцій полягає в тому, що спорадично просторове 

значення проявляється у формах давального відмінка (для займенника). Для 

займенника більшу частку становить орудний відмінок, а не місцевий. У В. Шевчука 

статистика використання іменникових та займенникових прийменниково-відмінкових 

форм однакова. У знахідному (В. Дрозд), родовому (В. Дрозд, В. Земляк) та орудному 

(В. Земляк) при займенниках переважають не просторові дієслова, а дієслова без 

просторової семантики; в «Ирії» при орудному – статичні, а не динамічні дієслова.  

Кількісні дані функціонування займенників, що вказують на просторові 

відношення без прийменника, такі: у В. Дрозда переважає група одиниць, що вказують 

на належність; у В. Земляка та В. Шевчука – розміщують предмет на просторовій осі 
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за віддаленістю / близькістю. Причому в останнього вона становить більше 77%. 

В. Шевчук при займенниках активно вживає підсилювальні частки, а також займенник 

той.  

Групи займенників, що вказують на просторові відношення самостійно (без 

прийменника) чи у складі прийменниково-відмінкових форм, кількісно є однаковими. 

 

2.1.2.3. Числівники як засіб реалізації просторових значень 

В українському мовознавстві немає праць, в яких би розглядали числівники як 

засіб вираження просторової семантики. Припускаємо, це пов’язано із тим, що одиниці 

відповідного класу – периферійний засіб, який набуває відповідного значення лише в 

певному оточенні. 

Числівник вказує на кількість чи послідовність, відповідно до цієї характеристики 

у контексті просторових відношень поділяємо числівники на такі групи: 

1) Числівники, що передають послідовність розташування об’єктів: перший, 

дванадцятий, п’ятий тощо (тут і далі перелік всіх числівників, що функціонують у 

відповідних творах, додатковий ілюстративний матеріал та кількісні дані – у Додатку 

Е): Дванадцяте помешкання було під самим горищем, на п’ятім поверсі… (В. Дрозд) 

[298, 81]; …І тільки ступив він на першого листка, відразу пожовтів і той (В. Шевчук) 

[300, 49]. 

2) Числівники, що вказують на певний предмет, виділяючи його серед 

однорідних. Це числівники, які можна замінити займенниками цей, той: один, другий, 

перший, обоє: …Одна кімната щедро прикрашена саморобними фіранками й завісами, 

потемнілими від часу, а друга […] була майже гола… (В. Шевчук) [300, 46]; …В 

одному місці навіть коні сахнулись од рову… (В. Земляк) [299, 42]. 

Числівники цих двох груп виконують також функціою вказівності, тобто 

виділяють певний предмет, об’єкт із класу однорідних. 

3) Числівники, що виражають значення міри простору: вісімнадцять, десять, 

кілька, п'ять, тисяча: …Приблукала вона сюди, пройшовши тисячу кілометрів 

(В. Шевчук) [300, 48]; П'ять десятин поля на двох… (В. Земляк) [299, 175]. В 

основному вони функціонують при одиницях виміру простору, позначаючи їх 
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кількість, і входять до синтаксично зв’язаних словосполучень. Хоча можливі також 

інші варіанти: …На кількох горбах, що немовби вічно і ворогують між собою, завис 

Вавилон… (В. Земляк) [299, 15]. 

В. Земляк у романі «Лебедина зграя» числівник один вживає також у значенні 

прикметника цілий: …Завис Вавилон, […] з'єднаний в одне досить-таки ветхою 

греблею… (В. Земляк) [299, 15]; та такий самий, однаковий: І ось іде двадцять, 

тридцять чоловік, один за одним, один за одним, і один крок, один змах руки, один 

подих… (В. Земляк) [299, 296]. 

Кількісно у мові творів В. Земляка та В. Шевчука переважають одиниці групи Б, 

у В. Дрозда – В, тобто єдиної тенденції не зафіксовано. 

Отже, числівники належать до периферійних засобів вираження просторової 

семантики (становлять близько 1% всіх засобів вираження просторової семантики), 

оскільки їхнє локативне значення реалізується лише у складі конструкцій із 

просторовою семантикою. Числівники можуть вказувати на послідовність 

розташування об’єктів у просторі, виділяти певний предмет серед однорідних, 

позначати міру простору.  

 

2.1.3. Взаємодія засобів вираження простору в химерній прозі 

Оскільки мова – це система, то дійсність вона відтворює не окремими мовними 

рівнями, а всією своєю структурою (докладніше в Розділі 1). Відповідно одиниці 

вираження певних значень (тут – просторових) у реченні взаємодіють, утворюючи нові 

засоби, яких ми не можемо побачити на нижчих мовних рівнях. На синтаксичному 

рівні проявляються такі мовні засоби: 

1. Кореляція відмінків. Прийменниково-відмінкові форми в реченні доповнюють, 

уточнюють значення одна одної: Я вчув його, щойно ступив із сінешних сутінків на 

залитий окропом ранкового сонця рундук… (В. Дрозд) [298, 5]; Уздовж того водного 

шляху […] на кількох горбах, […] завис Вавилон… (В. Земляк) [299, 15]. 

Відмінкова кореляція можлива в межах одного відмінка: …Здається, що у місті 

гроші самі ростуть, наче на вербі (М.в.) в її городі (М.в.) груші (В. Дрозд) [298, 6]; або 

декількох відмінків: Запряжена в асенізаторську бочку кобилка стояла на перехресті 
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(М.в.) центральних ирійських вулиць, під світлофором (О.в.)…  (В. Дрозд) [298, 91]. За 

кількісним показником кореляція може відбуватися між двома чи більше 

прийменниково-відмінковими формами: А в центрі Вавилона, на самім принебессі, 

[…] ніби стояв колись так званий Сонячний камінь… (В. Земляк) [299, 16]; …Що 

попливли з її щедрих рук (Р.в.) у Пакуль (З.в.) до ненажерливого, невдячного рота (Р.в.) 

отої кугутки, отої тринькачки… (В. Дрозд) [298, 6]. Проте кореляція із більшою 

кількістю одиниць функціонує у творах В. Дрозда та В. Земляка досить рідко. У мові 

твору В. Шевчука «Дім на горі» майже немає конструкцій із відмінковою кореляцією, 

що й визначає особливість мови твору письменника. 

У семантичному плані кореляція може бути однорідною та неоднорідною. При 

однорідній кореляції прийменниково-відмінкові форми мають однакове просторове 

значення: …Нова партія сиру вже була зварена, вироблена і розкладена на полицях у 

підвалі сироварні… (В. Земляк) [299, 44]; при неоднорідній – різне: …Перевтілився в 

горобця і випурхнув через вікно на вулицю (В. Дрозд) [298, 90], де перша одиниця 

позначає шляху руху, а друга – кінцеву точку. Члени неоднорідної кореляційної пари 

зазвичай подають додаткову інформацію; відповідні одиниці однорідної уточнюють 

семантику першої частини: І дядько надув губи, готуючися стрелити з пальця мені в 

серце (В. Дрозд) [298, 90]; …День-другий походити за плугом у борозні… 

(В. Земляк) [299, 296]. 

2. Дієслова та залежні синтаксеми. Дієслова із просторовою семантикою часто 

керують локативними синтаксемами. Основна закономірність полягає в тому, що 

дієслова руху переважно керують синтаксемами із динамічною семантикою і навпаки 

(докладніше – у п. 2.1.1.3). 

Підрядні частини, що залежать від опорних дієслів зі статичним значенням, 

позначають місце, і навпаки – якщо дієслово має динамічне значення, то таку ж 

семантику має і підрядна частина: Бо ж мріями своїми я був давно у місті, за 

Собакаревою горою, де піщана полівка впадала в чорне річище асфальтів (В. Дрозд) 

[298, 7]. Часто підрядне речення зі сполучним словом де залежить від іменника і має 

синкретичну атрибутивно-просторову семантику: …Ще заасфальтую дорогу від 

Пакуля до Ирію, дорогу, де щовесни і щоосені тонуть у непролазній грязюці машини, 
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підводи, люди… (В. Дрозд) [298, 12]; …Зупинився аж у ставу, в заїзді, де дядьки 

замочують пересохлі колеса возів… (В. Земляк) [299, 43]. Можуть бути також інші типи 

взаємодії, наприклад, головне речення має динамічне значення, а залежне розповідає 

про місце дії: Я вхопив корзину і почимчикував у кінець городу, де сріблилась розлога, 

гілляста верба (В. Дрозд) [298, 9]. Часто в головному реченні функціонує дієслово 

бачення із залежною синтаксемою напрямку, а підрядне описує місце, на яке 

дивляться: …Задивилася туди, де звивалася в глибокій долині річка… (В. Шевчук) [300, 

20]. Залежність між головною і підрядною частиною виявляє такі ж властивості як 

кореляція дієслова із локативною семантикою та залежної синтаксеми. 

3. Уточнення чи доповнення просторової семантики одних елементів іншими. 

Слова та цілі речення із просторовим значенням часто уточнюють прислівники там, 

тут: Там, де мало бути лице Перебенді, сіріло […] порожнє місце (В. Дрозд) [298, 81]; 

…Бо ж тут, у Пакулі, ти лишень тимчасово (В. Дрозд) [298, 7]. У Земляка більше 

уточнень прислівника тут, а у Дрозда і Шевчука – там. Така система уточнень 

стосується і вказівних займенників той, цей: …Аж доки в тому місці, де був Шурко, 

з'явилася химерна біла шапка (В. Шевчук) [300, 31]; а також неозначених: …Десь там, 

у темних, втаємничених безмежжям полях принишк Пакуль (В. Дрозд) [298, 87]; Десь 

далеко гули тракторці… (В. Земляк) [299, 289] (більше ілюстративного матеріалу до 

підпункту 3.1.7 – у Додатку З). 

Значення вихідного пункту руху доповнює значення кінцевого: Бігаючи від 

кар'єру до кар'єру, я наскликав людей (В. Дрозд) [298, 16]; …Дорога білою стрілою 

гнулася від небокраю до небокраю (В. Дрозд) [298, 18]. Комбінації уточнень можуть 

бути найрізноманітнішими. 

4. Вплив контексту на набуття чи зміну просторової семантики певних 

одиниць. Цей тип варто поділити на два види: 1) набуття просторової семантики 

одиницями. Сюди належать периферійні засоби вираження просторової семантики, 

насамперед числівники та займенники, а також спорадично окремі одиниці різних груп 

лексики; 2) зміна просторової семантики певних одиниць під впливом оточення 

(контексту), наприклад, перехід іменників чи прислівників із однієї групи в іншу, чи 

функціонування при одних дієсловах із динамічною семантикою синтаксеми зі 
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значенням шляху руху, а при інших – лише місця, де відбувається рух. Приклади обох 

змін наводили в попередніх підпунктах цього розділу. 

5. Метафоричні конструкції. Автори використовують різноманітні 

метафоричні конструкції на позначення просторових елементів: …Піщана полівка 

впадала в чорне річище асфальтів (В. Дрозд) [298, 7]; …Легко здіймаєшся над 

срібночолими вуличками, […] над блакитною рікою сільської вулиці… (В. Дрозд) [298, 

7]. 

Метафори мають такі ж просторові властивості, як і одиниці, на місці яких вони 

вжиті. Найчастіше такими засобами автори описують форму: …Їхні двоголові силуети 

різьбилися побіч темних ліній перил (В. Шевчук) [300, 243]; розмір: У нас під Пакулем 

озеро — оком до берега не докинеш (В. Дрозд) [298, 114]. Рідше рух: Ледве 

торкаючись колісьми дороги, перестрибуючи підсохлі, але усе ще підозріливо темні 

весняні калабані, нанизуючи ясно-зелені поля і верби обабіч шляху, як буревій нанизує 

зчухране з дерев листя, мчали ми на крилах давньої тітко-дядькової мрії до рідного 

Пакуля (В. Дрозд) [298, 127] (у даному прикладі мрія – автомобіль «Победа», про який 

довгий час мріяли родичі головного героя); спосіб руху: …І він […] їжачком скинувся 

на землю, пішов до хати (В. Земляк) [299, 54–55]. 

Метафоричні просторові описи часто супроводжує емоційно-оцінна конотація. 

Наприклад, у їхній основі може бути ставлення до явища, події: Ти нічого не захопив із 

собою? Бо так мені ліньки сходити вниз до тлінного людства… (В. Земляк) [299, 157]; 

чи сприйняття світу: …Він же ж, дивак, бідкався тим, як важко Теслі правити 

районом, над яким уміщається мало не весь Молочний Шлях на мільйони 

кілометрів… (В. Земляк) [299, 133]. Емоції можуть втілюватися в певній фізичній 

формі, і, відповідно, виражатись метафорично: Наспівуючи, вона пішла по коридору і 

штовхнула синові двері, щоб збудити його, закислого й залежаного, але Хлопця в 

кімнаті не було, а ліжко було вже застелене. Галині брови стали трикутником… 

(В. Шевчук) [300, 207] (докладніше про властивості метафоричних просторових 

конструкцій – у п. 2.3 та 2.4). 

В. Земляк зрідка в «Лебединій зграї» вживає також «народні» виміри простору 

(тобто ті, які не є загальновживаними вимірами, але якими в народі окреслюють 
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відстань, розміри): …Бачив його на Абіссінських горбах, той розорював їх до рудої 

глини, щоб вони могли набратися од вітрів снаги та сили за зиму (В. Земляк) [299, 

151]; Уже стояли напоготові велетенські вербові ночви, в яких колись уміщалися 

обидва Соколюки разом (В. Земляк) [299, 98]. 

На місце може вказувати також властивість певного топосу, як у «Домі на горі». 

Тобто ми можемо впізнати певну територію не лише за назвою, але і за 

характеристикою: …А може, й справді залишився нерушно лежати на болотяному 

полі, де його потім знайдуть місцеві селяни і тихцем поховають, видовбавши могилу 

в торфі (В. Шевчук) [300, 129]. 

6. Постійні конструкції. У творах химерної прози для характеристики 

основних місць та героїв автори використовують типові постійні конструкції, значна 

частина з яких – просторові. Такі типові конструкції позначають розміщення, форму, 

розмір чи зовнішній вигляд. Постійні конструкції – це:  

а) сполука «іменник+неузгоджене означення, виражене прийменниково-

відмінковою формою із просторовою семантикою». В. Шевчук використовує їх на 

позначення місця дії (дім на горі): Відчули це два чоловіки в тому околі. Один високий 

та сивий, який дивився-таки на дім на горі… (В. Шевчук) [300, 123]; а В. Дрозд – на 

позначення дівчат, яким симпатизував головний герой: ...В Ирії ти зустрінеш її, 

дівчину з календаря! (В. Дрозд) [298, 23–24]; Жук переставить вам з дівчиськом у 

береті голови. І ніяка міліція не добере, де чия голова. І схоронять тебе з головою в 

білому береті (В. Дрозд) [298, 67]; 

б) прикладки: Сидів на розкладному стільці-палиці… (В. Шевчук) [300, 46]; 

в) типове поєднання прикметників: …Відійшов од вікна, бо та висока й худа з 

неймовірною цікавістю задивилася на нього (В. Шевчук) [300, 12]; …А поруч ступав 

широкоплечий, майже чотирикутний чоловік й був коло неї, високої й тонкої, як 

кремезний гриб (В. Шевчук) [300, 20]; 

г) дієприкметникові звороти: Темні ворота біля урізаного в косогір будинку 

стояли розчинені… (В. Шевчук) [300, 14]. 

Останні три підгрупи функціонують лише у романі «Дім на горі». 

7. Гра слів на основі фразеологізмів та сталих виразів. Завдяки такому 
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мовному засобу просторові властивості отримують фантастичні риси, тобто 

накладаються реальний та ірреальний простори: Удосвіта, ледве мжичка осіннього дня 

просіялася крізь ніч, ми без задніх ніг (вони дрібцювали слідом) погналися за 

втікачем (В. Дрозд) [298, 65]; Я взявся обіруч за край неба і прихилив небо до її ніг, 

взутих у чорні лаковані туфельки. Я відгорнув глевке передосіннє хмаровиння, і сонце 

зирнуло їй у вічі, позолотивши кісники та оправу окулярів (В. Дрозд) [298, 24]. 

Просторові характеристики можуть мати також емоційну конотацію. У такому випадку 

відбувається накладання трьох просторів (реального, фантастичного та емоційного), а 

емоції опредметнюються: Камінь упав з мого серця і покотився двором, там його 

зловив дядько Денис та став точити об камінь купило, що за останні дні 

притупилось (В. Дрозд) [298, 75]. Такі мовні засоби наявні лише у повісті «Ирій».  

У мові роману В. Шевчука теж наявна гра із фразеологізмами, проте вона, на 

відміну від повісті В. Дрозда, має емоційний, а не фантастичний характер: Вуста 

розтулилися, і Володимирові здалося, що він легко міг би загубити на цій горі голову. 

Отак би й пішов звідси – вершник без голови і без коня, степом для нього був би цей 

зарослий полином горб (В. Шевчук) [300, 48]; – Мої нерви – як напнута гума. – А ти 

їх не напинай (В. Шевчук) [300, 254]. 

Отже, у творах української химерної прози найчастотнішим засобом вираження 

просторової семантики є прийменниково-відмінкові форми (сюди зараховували 

одиниці, до складу яких входять іменники та займенники), які становлять більше 40% 

всіх засобів, що дозволяє однозначно назвати їх основними, оскільки навіть із 

кількісного погляду на інші шість засобів припадає менше 60%. Крім того, 

прийменниково-відмінкові форми передають усі категорійні просторові значення: 

статичність / динамічність, контактність / дистантність тощо. Наступними за 

частотністю є іменники, прислівники та прикметники (у порядку спадання). Така 

закономірність порушена лише в мові твору В. Дрозда, де в першій трійці – іменники, 

прикметники та дієслова. 

У проаналізованих творах функціонують такі мовні засоби, що виявляються лише 

на синтаксичному рівні: кореляція відмінків, дієслів та залежних синтаксем, уточнення 

чи доповнення просторової семантики одних елементів іншими, вплив контексту на 
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набуття чи зміну просторової семантики певних одиниць, метафоричні конструкції, 

постійні конструкції для характеристики, гра слів на основі фразеологізмів та сталих 

виразів. Особливості їхнього використання в химерній прозі в тому, що В. Дрозд 

завдяки грі слів на основі фразеологізмів досягає накладання трьох просторів 

(реального, фантастичного та емоційного), В. Шевчук – лише двох (реального та 

емоційного). Для постійної характеристики автори використовують прикметники, 

дієприкметникові звороти, прикладки, а також конструкції «іменник + неузгоджене 

означення виражене прийменниково-відмінковою формою». Перші три типи 

функціонують лише в романі «Дім на горі», остання також у В. Дрозда. Кореляція 

відмінків представлена нечисленно. В. Земляк використовує прийняті в народному 

мовленні українські назви на позначення простору. У В. Земляка більше уточнень 

прислівника тут, а у Дрозда і Шевчука – там. На топос можуть вказувати також 

властивості певного регіону, як у В. Шевчука. 

 

2.2. Засоби вираження просторових зміщень 

У творах української химерної прози виявлені різні просторові зміщення. Основні 

із них пов’язані із фантастичними властивостями, які виражені нетиповими 

комбінаціями мовних одиниць. Такі зміщення проявляються у невідповідності: 

а) розмірів; б) функційних властивостей просторів. 

Невідповідність розмірів предметів виражена у їх гіперболізації чи літотизації. 

Просторові характеристики в певних контекстах (ситуаціях) можуть змінюватися та 

ставати такими, що не відповідають властивостям, які вони мають у реальному світі. 

Тобто певні простори чи просторові об’єкти можуть зменшуватися чи збільшуватися, 

вміщати предмети, які в реальному світі значно більші за розмірами, чи, відповідно 

поміщатися в значно менші простори. Перебільшення просторових розмірів 

призводить до того, що в певних невеликих об’єктах можуть зникати речі, люди, 

тварини, тобто такі речі уявляються як бездонні, безрозмірні, безкінечні чи зв’язані з 

іншими просторами. Відповідні одиниці у творі отримують характеристики, відмінні 

від реального світу: Тітка Дора метнулася з кімнати на кухню і стрибнула сторч 

головою в ночви, повні води. Плавати не вміла, тож каменем пішла на цинкове дно. 
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Коли ми з дядьком Денисом підбігли й схилилися над ночвами, вона, конвульсійно 

відштовхнувшись від дна, спливла, мов корок, над гладінню води. Вхопивши повітря, 

тітка Дора знову було заголосила, проте нездоланна сила земного тяжіння потягла 

її на дно ночов і тільки гойдливі кола та бульки на водянім дзеркалі свідчили, що 

десь там, у глибинах, гойдається на терезах випадку тітчине життя. Дядько 

вхопив з мисника друшляк, чиргикнув ним по дну ночов і впіймав утопленицю, буцім 

рибу в підсаку (В. Дрозд) [298, 33] (більше ілюстративного матеріалу у Додатку К). 

Зміщення відбувається як у розмірах ночов, так і тітки Дори. 

Особливістю повісті є те, що такі розмірові зміщення герої сприймають як реальні, 

у них вільно уживаються люди: ...Сестри […] плакали від зворушення та щастя, 

заливаючи міські вулиці потоками сліз, аж бідним городянам доводилося кілька днів 

по тому плавати в човнах та ночвах (В. Дрозд) [298, 6]. 

Завдяки просторовим зміщенням окремі простори стають ближчими. Люди 

можуть перебувати у невластивому для себе середовищі, в якому, проте, діють такі ж 

фізичні закони, як і в справжньому людському середовищі. Тобто властивості того 

простору, в якому постійно живе людина, автор переносить і на інші простори, які, за 

законами нашого світу, мають дещо інші риси. Це пов’язано з тим, що мова загалом 

фіксує антропоцентричне сприйняття світу, і химерна проза – не виняток: Наступної 

миті кум Цекало розтулив затерплі долоні і його пошпурило в небо, неначе камінь, 

кинутий з пращі; він млинком злітав усе вище та вище, аж поки не втрапив на 

оболоко пари і всівся там, звісивши ноги в лискучих юхтових чоботях з 

дерматиновими халявами… (В. Дрозд) [298, 126–127]. 

Такі зміщення властиві: а) речам: Дядько Денис […] полоскав рота, пускаючи гінкі 

водограї, що злітали в небі і падали на Ирій теплим дощем (В. Дрозд) [298, 61]; 

б) істотам: Аж приносить листоноша бандеролю від дядька Дениса. Розрізали 

мотузки, розламали сургучеві печатки, а в бандеролі (бандероль – паперова обгортка 

або відкритий конверт, в яких пересилаються поштою книги, журнали, ділові папери і 

т. ін. [230, Т. 1, с. 99]), загорнена в газетний папір, – корова Манька, жива здорова, 

тільки схудла, бо ж, звісно, як наша пошта працює – від Ирію до Пакуля вісімнадцять 

верст, а бандероль три доби йшла (В. Дрозд) [298, 15]. У певних контекстах може бути 
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поєднано зміщення розмірів живих та неживих предметів (ілюстративний матеріал – у 

Додатку К). 

Одиниці, що позначають зміщення в невідповідності розмірів активно 

функціонують у повісті В. Дрозда, в поодиноких випадках – у романі В. Шевчука. 

Зміщення у функційних властивостях просторів представлено тим, що: 

а) оболонка фізичних тіл не є твердою та незмінною, як у реальному світі; б) нетверді 

матеріальні тіла можуть ставати твердими; в) люди та речі можуть виконувати 

невластиві їм функції і в такий спосіб набувати фантастичних властивостей; г) відсутня 

концепція цілісного функціонування тіла та традиційна ієрархія будови тіл. 

А) Змінність форми та оболонки фізичного тіла проявляється в тому, що: а) герої 

можуть бачити крізь тверду оболонку; б) тіло може змінювати свою форму; в) певні 

частини тіла можуть з’являтися або зникати; г) об’єкти можуть з’являтися у нетипових 

місцях. Риси цієї групи надають фантастичних властивостей героям, подіям та явищам. 

Змінність форми проявляється насамперед у тому, що фізична оболонка не є 

твердою константою, як в реальному світі. Тому речі та предмети можуть проникати 

крізь неї: Кажани зліталися зі своїх ловів і тихо гніздилися йому в грудях, складаючи 

там свої натомлені перетинчасті крила (В. Земляк) [299, 54]; а також герої бачать 

крізь неї: Галя знову почала читати роман, а бабця раптом побачила крізь стіни 

джиґуна в сірому костюмі і в лакованих туфлях — він швидко йшов геть від їхнього 

дому (В. Шевчук) [300, 115]. Остання химерна властивість матерії проявляється у мові 

твору В. Земляка та В. Шевчука. 

Завдяки тому, що тіло може змінювати свою форму, герої перетворюються у 

тварин, речі чи стихії: Я не став чекати безглуздої смерті, згадав Перебендину науку, 

перевтілився в горобця і випурхнув через вікно на вулицю (В. Дрозд) [298, 90]; Жукове 

обличчя несподівано репнуло і розсілося, наче перестиглий гриб-димовик, коли на нього 

наступиш, хмара смердючого іржавого диму заволокла мене, а Жук уже 

велетенським чорнокрилим кажаном шугав над головою (В. Дрозд) [298, 74]. Існує і 

зворотна метаморфоза – речі можуть перетворюватися в людей: І пуп'янок почав 

вочевидь розпукуватися та хорошитися; листочки здригнулися й стали руками в 

зеленій газовій кофтині з мереживними оборками, а рожеві пелюстки склалися в 
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молоде, вродливе обличчя секретарки (В. Дрозд) [298, 21–22]. До цієї групи також 

зараховуємо явища, коли тверда оболонка піддається деформації під дією чинників, що 

не могли би спричинити такої зміни в реальному світі. У таких випадках, по-перше, 

оболонка не є константою, по-друге, таке зміщення інколи поєднується із 

перебільшенням сили: На бруківці мене підкидало, і простромлюючи головою кузов 

машини, я уривками милувався зоряним небом, яке потроху хмаріло (В. Дрозд) [298, 

71]. Цей тип зміщень функціонує у творах В. Дрозда та В. Шевчука. Проте якщо в 

першого герої сприймають ці зміщення як типове, повсякденне явище, то в останнього 

герої почасти побоюються таких метаморфоз. Перетворення зазвичай виникають 

унаслідок великого емоційного напруження. 

В окремих контекстах властивості цієї групи мовних одиниць пов’язані із 

невідповідністю розмірів. Просторові характеристики предметів у «Ирії» не є сталими, 

фізична оболонка може змінюватися, хоча предмет при цьому не втрачає інших 

властивостей та свого функційного призначення: Дядько Яків сів на лавку під вікнами 

своєї хати, розкрив скриньку і дістав чорного задимленого паровоза, на якім їздив 

останні десять літ залізничної служби: начальник станції списав його і подарував 

заслуженому пенсіонерові. Роздмухавши топку, – оболоки сизого диму заволокли 

блякле грудневе сонце, – дядько Яків випустив паровоза на пошмуглену саднами, 

мозолями, борознами зморщок, лініями долі долоню, і машина, пухкаючи й 

тутукаючи, поповзла від дядькового зап'ястя до вичорнених мастилами та 

вугільним пилом пальців (В. Дрозд) [298, 92]. А через декілька сторінок дядько Яків 

вже знову їздить на цьому паровозі: Дядько Яків, Паровозник, замикав людську 

процесію на темній, обкутаній парою машині і, висунувшись з кабіни, підігрував 

оркестрові на паровозному гудкові (В. Дрозд) [298, 100].  

Певні частини тіла можуть з’являтися чи зникати (властиво лише повісті «Ирій»): 

І ти змахуєш крильми, що виростають за спиною з-під вилинялої від прання ситцевої 

сорочечки, та легко здіймаєшся над срібночолими вуличками, над залитими 

місячним сяєвом садами, над блакитною рікою сільської вулиці… (В. Дрозд) [298, 

7]. 

Змінність оболонки тіл виявляється також у тому, що речі та предмети можуть 
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з’являтися у нетипових місцях. Часто герої бачать об’єкти крізь інші предмети: Стіни 

оперізували стелажі, на столі лежала «Людина» Кобилянської. Вона підійшла до 

розгорнутої книжки й мимохіть зирнула на сторінки. Побачила засипане зорями 

небо і темну кострубату тінь у тому небі. Загорнула з ляскотом книгу – повіявся 

від неї сірий пил (В. Шевчук) [300, 103].  

Б) Нетверді матеріальні тіла можуть ставати твердими. У повісті В. Дрозда, ця 

особливість виявляється у тому, що світло, сонячні промені стають такими, що по них 

можуть ходити люди: …Блакитний промінь простелився від високого місячного чола 

до нашого осокора. Я першим ступив на промінь, лоскітливо-ковзкий, наче паркет у 

фойє обласного театру (В. Дрозд) [298, 70]; Підбори дівчачих черевиків весело 

вицокували по місячній стежці [...]. Так дійшли ми до П'ятикутків і, взявшись за руки, 

ковзнули по скісному променю, ніби по крижині, на Рибну вулицю (В. Дрозд) [298, 70]. 

У В. Шевчука герої через сни можуть впливати на фізичне тіло людини. Тобто тонка 

матерія може змінювати тверду: – Знову приходив до мене уві сні той Сірий: чи то 

птах, чи людина. Кинувся до мене, і ось бачиш?.. Ледь не зачавив. Це, мабуть, 

мститься мені (В. Шевчук) [300, 105]. Окремі герої творів В. Шевчука та В. Дрозда 

можуть чарувати. Завдяки їх бажанню чи силі волі виникають матеріальні об’єкти: 

Дивно змахнув руками, як фокусник, і в пальцях його виросла розкішна червона 

троянда... (В. Шевчук) [300, 270]. 

В) Предмети та люди виконують невластиві їм функції, оскільки мають певні 

частини тіла, які невластиві їм в реальному світі. Автор використовує традиційні описи 

тих чи інших властивостей певних істот та предметів, проте сполучає їх не зі «своїми» 

виконавцями. Тобто для характеристики просторових властивостей живих предметів 

В. Дрозд використовує конструкції, які традиційно передають характеристики 

неживих, і навпаки. Наприклад, линути групою можуть птахи, але не груші. А існувати 

табунцем копитні. Тобто просторові властивості набувають фантастичних рис через 

змінене оточення слова, нестандартне поєднання елементів. За допомогою таких 

засобів речі, в основному, діють як живі, а істоти опредметнюються: Ошийник тим 

часом обігнав нас і тепер передував, хоч ми й не потребували гончаків… (В. Дрозд) 

[298, 65]. За допомогою такого нетрадиційного поєднання В. Дрозд описує просторове 
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розміщення, рух: Жук шаснув у темінь і зник, а жучки злякано сипонули від дядька по 

городах (В. Дрозд) [298, 74]; а також форму: Я піду між пузатих бочок та сулій по 

льохові, якому нема кінця (В. Дрозд) [298, 34]. 

Зміщення властивостей між живими та неживими предметами виявляються також 

у тому, що В. Дрозд для опису розміщення використовує дієслова руху, акційні та 

мовлення, а не статичні: Будинки, що оторочували з обох боків широкий, вилицюватий 

бульвар, перебрели через асфальтові ручаї і вишикувалися вздовж чавунних ґрат. 

Через їхні тьмяно-руді дахи з пеньками задимлених димарів зазирали на бульвар 

цегляні коробки, що поламали звичний стрій міських вулиць та збіглися до центру, аби 

помилуватися з тітчиного крепдешинового плаття. Маленькі будиночки передмість 

вибиралися центральним п'ятиповерховим велетням на плескаті голови, 

штовхалися, ламали телеантени, гримкотіли бляшанням дахів і стиха 

пересварювалися. Навіть тисячолітній собор, що гордо височів оддаля, не витримав 

та, розштовхуючи могутніми плечима мільгу будинків, придибав до бульвару 

(В. Дрозд) [298, 27–28]. 

Функційні зміщення приводять до того, що простори та речі починають набувати 

фантастичних властивостей: Могутній свист обірвав його мову, пригнув довколишні 

дерева, земля піді нами і двором Солом'яників розверзлася, і з неї проросли голови 

Жука та його жучків (В. Дрозд) [298, 79]. Завдяки таким метаморфозам людина стає 

частиною простору (ілюстративний матеріал – у Додатку К). 

В. Земляк також іноді використовує акційні дієслова для пейзажного опису: 

Чебрець вабить до себе гаї – ясенові, берестові, черемхові, й сам губиться в них, однак 

ненадовго – зразу ж за Вавилоном вигулькує з-під старих вільх і вже вільно тече собі 

у не такі вже й незнані краї – до Журбова… (В. Земляк) [299, 15]; чи уособлення: 

Сміялася піч, і сміялася Пріся… (В. Земляк) [299, 99]. Проте в «Лебединій зграї» такий 

опис об’єктів не надає їм властивостей живих, конструкцію сприймаємо як образну 

характеристику. У цьому полягає основна відмінність між мовою твору В. Земляка та 

В. Дрозда. Хоча акційні дієслова вжиті в часовому значенні «оживлюють» предмет: 

Що й казати, похитнувся і збарахлів Вавилон, запропастилася кудись остання 

гармата, з якої ще не так і давно палили на Йордань... (В. Земляк) [299, 16]. Проте 
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якщо у повісті «Ирій» акційні дієслова при неживих предметах – типова риса, то у 

романі «Лебедина зграя» – це поодинокі випадки. 

Г) Відсутня концепція цілісного функціонування тіла, яка виявляється в тому, що 

істота продовжує жити без частини тулуба чи навіть без його половини, герої можуть 

відділяти певні частини тіла та повертати їх назад без шкоди для свого життя чи 

здоров’я: ...Вертаючись від кума Цекала під величезною зеленоокою мухою, дядько 

повісив свою голову разом з капелюхом на кілок провітритися. […] Прокинувшись, 

дядько кинувся у двір, бо похопився за головою, а голова висіла на кілку цілісінька і 

тільки лупала очима… (В. Дрозд) [298, 48–49]. У повісті В. Дрозда «Ирій» повноцінно 

діє половина живої істоти: Сокотіла в картоплі половина курки, з вишняку до неї 

відзивалася друга половина (В. Дрозд) [298, 41]. Такі фантастичні реалії накладаються 

на реальні історичні періоди, що підтверджує те, що герої сприймають такі зміщення 

як реальні. Наприклад, радянський час з його бюрократією та нормами, у які не 

вписується половина чоловіка: Кривоногий Халимон, що його лише половина втопилася 

в морсі, котрий рік […] цілісінькі недільні дні шкутильгає понад Стрижнем та 

покликує свою другу половину, бо за неї колгоспна бухгалтерія не виплачує пенсії 

(В. Дрозд) [298, 36–37]. 

Існує також зміщена ієрархія частин тіла, коли в істот голова не виконує керівної 

функції, тобто об’єкти членують по-іншому, ніж в реальному світі. Наприклад, ноги 

можуть керувати всіх тілом, а не голова: Ноги Славка Пасічника раптом задріботіли 

на місці, […] повернули благородного гуїгнгнма на сто вісімдесят градусів і помчали, 

наче перепуджені коні, по Солом'яній вулиці […]. Славко обернувся до нас верхньою 

половиною тіла, простяг руки і щось прокричав, але ми не розчули, було далеко 

(В. Дрозд) [298, 79]. Відсутність концепції цілісного функціонування тіла людини 

наявна лише у повісті В. Дрозда «Ирій». 

Невідповідність розмірів іноді поєднується із функційним зміщенням: Уздрівши 

на порозі мене, Перебендя звів трохи не до стелі сиві косматі брови, вхопився за них 

обіруч, підтягся, як на турникові, і лагідно усміхнувся до мене згори… (В. Дрозд) [298, 

46]. 

Загалом усі просторові зміщення зводяться до функціонування реального та 
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нереального (ірреального, фантастичного) просторів. У творах зазвичай є окремі герої, 

які мають відповідні властивості. Такі персонажі існують на межі двох просторів: 

реального і вигаданого. У повісті В. Дрозда – це головний герой хлопець Михайло, 

актор Перебендя, дядько Денис тощо, у романі В. Земляка – Явтух, Пріся; у романі 

В. Шевчука майже всі герої більшою чи меншою мірою мають такі властивості: 

Хлопець, Галя, бабця, Олександра Панасівна тощо, але найяскравіше вони 

проявляються у козопаса Івана та Анатоля. У «Домі на горі» велика кількість подій, 

порівнянь та особливостей героїв пов’язана із емоційною сферою (докладніше в п. 2.3). 

Герої творів самі розуміють та осмислюють існування простору реального та 

фантастичного: Це був наш солодко-дитинний, короткочасний сон, що закінчився, як і 

всі земні сни, пробудженням у тверезу реальність (В. Дрозд) [298, 122–123]. 

Отже, найяскравіше просторові зміщення представлені в повісті В. Дрозда «Ирій», 

найменше їх у романі В. Земляка «Лебедина зграя». Більшість таких фантастичних рис 

виникає завдяки використанню мовних засобів у нетиповому оточенні. 

 

2.3. Просторові одиниці як засіб вираження емоційно-оцінних значень 

Простір, як і час, у проаналізованих творах дуже тісно пов’язаний з емоційно-

оцінною сферою. По-перше, у всіх трьох романах є певні топоси, місця, де існує, на 

думку головних героїв, ідеальне життя. Ці місця – поєднання реальної (фізичної) та 

емоційно-фантастичної сфер. Так звані межові простори, в яких реальний світ 

накладається на світ вигаданий, бажаний, емоційний. По-друге, ставлення до подій, 

явищ, проблем передають просторовими засобами. По-третє, емоції мають певну 

об’єктивацію в просторі. 

Основна риса межових топосів: поєднання реального та фантастичного, 

раціонального та емоційного. Такі топоси співвідносні із мріями, бажаннями та цілями 

головних героїв. Як правило, це місце, у якому існує ідеальне життя, герої, що є 

прикладом для наслідування. Ще однією рисою межових просторів є те, що в одних 

контекстах вони постають як реальні топоси, в інших – як вигадані. У кожному творі 

такі місця мають особливі риси, наприклад, Ирій у повісті В. Дрозда. З одного боку, 

так головний герой називає конкретний населений пункт, місто, куди його віддали 
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вчитися (до того він жив у селі): …І подумки іду по Ирію в новому лискучому костюмі, 

[…] а поруч такі ж поважні та святкові тітка Дора і дядько Денис, які пообіцялися 

узяти мене на традиційну недільну прогулянку по вечірньому Ирію... (В. Дрозд) [298, 

25] (більше ілюстративного матеріалу у Додатку Л). З іншого боку, Ирій – це місце, де 

людині добре, де вона почуває себе по-іншому, може розвиватися, досягати успіху, де 

існує ідеальне життя (ілюстративний матеріал – у Додатку Л). У цьому місці можливі 

нереальні, фантастичні речі, у людей та тварин проявляються незвичайні здібності, 

властивості: Ирій — це казкова країна, де ніколи не буває зими, де сонце днює й ночує 

на ясно-зелених пагорбах, де карасі надвечір вичалапують на піщаний берег і лагідно 

бесідують із щуками та акулами, де вовчиці вигодовують своїм молоком ягнят, а леви 

наглядають за курчатами, аби ті не заблукали в лісових нетрях (В. Дрозд) [298, 19]. 

Ирій – місце мрій та сподівань: У кожного дитинства, мабуть, є свій ирій; моїм ирієм 

було місто за Собакаревою горою (В. Дрозд) [298, 8]; Ирій — це країна твого 

майбутнього (В. Дрозд) [298, 19–20]. Ирій – це стан душі, настрій, світогляд, 

переживання, певний ментальний устрій: Свій Ирій, а з ним і самого себе, я вільно 

пересовував по географічній, просторовій та часовій карті, бо мені вже замало було 

одного життя і одної, біляземної галактики (В. Дрозд) [298, 53]. Особливість повісті 

В. Дрозда «Ирій» полягає в тому, що ментальний, емоційний простори плавно 

переходять в реальний, фізичний і навпаки: На сцені я чув лише його, свій голос і, 

наснажений ним, гукав так, що люстра гойдалася, наче від поштовхів 

п'ятибального землетрусу, а школа, напнута моїм голосом, буцім парус вітром, 

рвалася з підмурівків і була б попливла в піднебесся, якби я, самозречено надриваючи 

горло, нарешті не прорік останні слова монологу… (В. Дрозд) [298, 45]; Ех, Михайлику, 

думаєш, дядько і душу за копійку продасть? Хіба б не хотів я, аби і мене, як діда 

Кіндрата, на небо живцем зачерпнули? (В. Дрозд) [298, 61]. 

Інші герої твору, в т. ч. дорослі, теж бачать Ирій чи можуть перебувати в ньому. 

Проте тільки тоді, коли відмовляються від своїх меркантильних цілей і починають 

мріяти. Загалом це не характерно для дорослих героїв твору, адже вони рідко мріють і 

всі їхні думки та життя зайняті фінансовими питаннями чи проблемами виживання. 

Тому такий потяг до Ирію з’являється в дядька Дениса лише після психічної хвороби 
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(ілюстративний матеріал – у Додатку Л). 

Ирій має свого антипода – Пакуль – село, де виріс герой. Пара Пакуль / Ирій – це 

протиставлення хорошого і поганого, минулого і майбутнього, раціонального та 

мрійливого, консервативного та прогресивного, реального та фантастичного. Ще 

одним підтвердженням тісного зв’язку просторової сфери з емоційною, є те, що навіть 

спорідненість душ автор подає завдяки топосам. А емоції часто описують 

просторовими засобами, ідеями: Корова любила мене, я любив корову. Бо обоє ми тут, 

у Пакулі, були тимчасовими гістьми, обоє були не від світу пакульського, обоє 

снили на пакульському грузькому чорноземі Ирієм (В. Дрозд) [298, 14]. 

Одиниці Ирій / Пакуль не є абсолютними антонімами, оскільки поняття 

останнього – неоднозначне: він не є носієм абсолютного негативу, а поєднує певні 

хороші та погані, з погляду героя, риси. Така характеристика Пакуля вказує на те, що 

матеріальне та реальне невіддільне від духовного, фантастичного, оскільки все це 

поєднано у людському єстві (ілюстративний матеріал – у Додатку Л). 

Пакулю протиставлені антипакулі, антисвіти, що співвідносні з Ирієм: Ці нічні 

марення над книгами біля пічного віконця, на якім блимає, виштрикуючись із 

картопляного кружальця, червонястий вогонь каганчика, і вихоплені ним з пітьми 

вервечки літер ведуть тебе в казкові антисвіти, антипакулі, де все не таке — і земля, 

і небо, і люди, і ти сам: казкові антисвіти починаються за Собакаревою горою 

(В. Дрозд) [298, 7]. 

У повісті «Ирій» реальні простори взаємодіють також із топосами та подіями 

інших літературних творів, наприклад країною Бробдінгнег із «Пригод Гуллівера», 

пригодами Дон-Кіхота, Тараса Бульби (ілюстративний матеріал – у Додатку Л). 

Межовим простором у романі В. Земляка є Вавилон – поселення, де відбуваються 

основні події твору. Автор використовує назву, запозичену з Дворіччя, і таким чином 

зміщує поселення в часі і просторі, переносячи на українські реалії ХХ століття. 

Вавилон – назва умовного, проте типового поселення центральної України (автор 

вплітає у твір реальну річку Південний Буг), з його властивостями, тривогами та 

переконаннями. Завдяки поєднанню реальних та нереальних топосів створено ефект 

межового місця: вигаданого та справжнього водночас. Як і в Ирії, завдяки цьому місцю 
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розкривається емоційно-оцінна сфера, насамперед те, що місце, де живуть герої, 

уявляється їм центральним, важливим, герої гордяться своїм походженням: 

Замалювалася на дорозі, наче марево, й вавилонська валка – Мальва ще здалеку впізнала 

її по килимах та рябчиках, котрими вистелялося вози, аби вже одним тим показати 

свою приналежність до вічного Вавилона (В. Земляк) [299, 136]. Проте Вавилон, на 

відміну від Ирію, частіше постає як межовий у часовому контексті, а не в просторовому 

(докладніше у п. 3.3).  

Ирій у свідомості героя теж постає як центральний – у творі прочитуємо алюзії до 

котлет по-київськи (ілюстративний матеріал – у Додатку Л) – таким чином автор 

підносить Ирій до рівня столиці. Також маємо Ирійський вальс як алюзію до 

Віденського: Оркестр залізничників, покликаний дядьком Яковом, Паровозником, 

награвав під тополями оптимістичний «Ирійський вальс» (В. Дрозд) [298, 131]. Тобто 

в Ирії народжуються «всесвітньо відомі» речі та явища. Наприклад, такої конотації не 

мають назви відповідного типу у романі «Лебедина зграя»: Він сам готував таку 

собачатину по-маньчжурськи, що запахував нею усе пригір'я, але, окрім нього самого, 

більше ніхто не торкався тієї осоружної страви (В. Земляк) [299, 168]. 

Ставлення до місць, країн, їх престижність виявляється також у вживанні форм 

імені. У таких конотаціях проявляється ментальність: закордонне вважається 

престижнішим, ніж своє: Операцією керував сам начальник міліції Пилип 

Македонський, який уперто називав себе Філіпом, гадаючи, що це щось може додати 

до його і без того високої особи (В. Земляк) [299, 64]. 

В образі Вавилону поєднуються як часові, так і просторові зміщення, оскільки 

герої та автор постійно співвідносять його із Вавилоном месопотамським, що існував 

в інший час та в іншому місці (ілюстративний матеріал – у Додатку Л). 

У романі В. Земляка «Лебедина зграя», крім самого Вавилону, межовими 

просторами є також інші населені пункти (наприклад, Козів, Глинськ, Журбів, 

Семиводи тощо). Кожне поселення має свою ментальність, особливості чи типові події, 

завдяки яким автор характеризує це місце: …Колись то був город Козів, не так великий, 

як багатолюдний, з білими дзвіницями, з руїнами старої фортеці, ярмарками своїми 

доскочив, було, європейської слави. Згодом од них збереглася лише приказка: «Довгий, 
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як козівський ярмарок» (В. Земляк) [299, 34]. Межовим простором у «Лебединій зграї» 

є також гойдалка, на якій хлопці та дівчата знаходили собі пару. На цей топос 

припадають також емоційні конотації стосунків між людьми. 

У романі В. Шевчука таким межовим простором є власне дім на горі, де 

проявляються всі просторові зміщення. Проте основна його характеристика – 

темпоральна. 

Другою визначальною рисою межових просторів у всіх творах є те, що певне 

місце асоціюється із певним настроєм, емоціями. Таким чином топос набуває 

емоційної конотації: Десятина на самій горі давала не стільки того хліба, як свободи 

для Мальви (В. Земляк) [299, 67]; Адже недаремно, подумалося йому, двір Марії Яківни 

має ворота, які можуть існувати тільки в казках, і недаремно тут той спокій, що 

відчувається й на горі (В. Шевчук) [300, 51]. Відчуття затишку також створюють певні 

об’єкти: «Їхала сюди, то вчувалася мені музика в залах цього палацу, ввижалися 

запалені свічки в канделябрах, жінки в шовках, аж тут життя безрадісне й таке, як 

скрізь…» (В. Земляк) [299, 38]. 

Окрім межових просторів, емоційна сфера пов’язана із простором таким чином, 

що уявлення про хороше чи погане життя, певні настрої мають певне матеріальне 

вираження, передають просторовими засобами, через просторові метафори: Хлопець 

тихенько насвистував: було йому на серці просторо (В. Шевчук) [300, 250]; Тоді побіг 

навздогінці за дядьком, відчуваючи, як страшок наздоганяє мене і хапає холодними 

лаписьками за спину (В. Дрозд) [298, 66]; таким засобом виражають і характер 

(найактивніше функціонує в романі В. Земляка): …Я не стану називати вам усього 

Вавилона, але всі вони тягнуться туди… під вози… (В. Земляк) [299, 131]; тобто вони 

всі були скромні, не дуже вміли за себе постояти і не любили бути на видноті. 

Наприклад, брати Скоромні та їх батько були дуже прив’язані одне до одного. Таку 

емоційну близькість автор передає просторовими конструкціями: Навіть сніг квилив 

під ними, ніби під одною людиною (В. Земляк) [299, 178]. У В. Шевчука певні стосунки 

між людьми описані як нитки, що зав’язуються. Таким опис є типовим і функціонує у 

на межі реального та фантастичного, оскільки козопас Іван бачить ці нитки як реальні 

фізичні об’єкти (ілюстративний матеріал – у Додатку Л), тобто емоційна сфера у творах 
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виступає як ще один паралельний простір, в якому герої живуть та діють. 

Емоції часто порівнюються чи співвідносні із просторовими явищами, їх 

передають за допомогою певних об’єктів. Таким чином емоції отримують фізичне 

вираження: Тітка з дядьком простували серединою вулиці, високо підвівши голови, 

буцім на параді, і тільки очі їхні косували в бік Цекалового двору. Але жодна голова не 

забовваніла над Цекаловим парканом, навіть занавіски на вікнах не здригнулися, і 

темна хмара розчарування повисла над нашими головами (В. Дрозд) [298, 26]. 

Емоції передбачають також певне оформлення у фізичному просторі: Двома меткими 

пальцями дядько виліпив на обличчі приязний посміх і відгукнувся голосом, з якого 

цідився золотистий мед... (В. Дрозд) [298, 50]. У романі В. Шевчука емоції можуть 

поширюватися в часі та просторі: ...Може, тому […] тихий жаль поплив йому із 

серця (В. Шевчук) [300, 16]. Окрім неживих предметів, емоції у «Домі на горі» можуть 

ставати істотами: Добре, бабцю, – сказала Галя, і в неї раптом упорхнув малий голубий 

метелик. Стара завмерла в своєму ліжку: несподівано спалахнула її онука тою 

красою, що її побачила сама в нічному дзеркалі: начебто зайшов у неї сонячний промінь 

і освітив... (В. Шевчук) [300, 109]. 

У повісті «Ирій» немає чіткої межі між світом реальним та ірреальним, тому 

емоції, передані просторовими засобами, функціонують як фантастичні властивості: 

Вибухнувши, тітка Дора розлетілася на три сотні маленьких, мов гумові ляльки, 

тіток Дор, що повсідалися на підвіконнях, дивані, етажерці і дзеркалі, на лутках 

дверей, на абажурі […] і заволали, зарепетували, загримали до мене та дядька в один 

голос […]. У цей мент дядько Денис […] сипонув на стіл жменю мідяків, вхопив 

скатертину за краї і забрязкотів дрібнотою. Триста тіток Дор, буцім горобці на 

просо, сипонули зі стін та підвіконь на звабливий дзенькіт, збилися в клубок, наче 

бджолиний рій, і знову породили тітку Дору в її щоденній подобі (В. Дрозд) [298, 31–

32]. 

Стан героя впливає на простір, певним чином відображаючись у ньому. Тобто 

інтер’єр, пейзажі, властивості предметів змінюються відповідно до переживань: Тут 

відчував тишу первозданну, бо не була глуха; можливо, відчувалася так об’ємно, бо 

звуки гучали напрочуд влагоджено, світ раптом поширшав і спросторів для 
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Володимира, тихе світло розлилося по ньому (В. Шевчук) [300, 7]. 

Залежно від прочитання, можемо сприйняти такі просторово-емоційні зміщення 

як реальне (фізичне), або як емоційне (фантастичне) (ілюстративний матеріал – у 

Додатку Л). 

Крім того, у романі «Лебедина зграя» існує традиційне уявлення про існування 

емоцій в людині: …Він і сам незчувся, як страх у животі переміг його і примусив 

побігти… (В. Земляк) [299, 116]; І ось на Абіссінських горбах прохопилося зло до 

комуни, […] прохопилося у Даньковій душі… (В. Земляк) [299, 46]. 

Отже, у всіх проаналізованих творах назви населених пунктів та місць основних 

подій мають емоційно-оцінну конотацію. Настрій та емоції автори передають 

просторовими засобами, просторовими метафорами. В. Земляк локативні одиниці 

використовує для окреслення характеру героїв. Герой роману В. Шевчука Іван бачить 

емоції як реальні просторові об’єкти; переживання у цьому творі можуть ставати також 

істотами; стан героя часто сихронізується із явищами природи, може впливати на 

навколишній світ. У повісті «Ирій» емоції можуть функціонувати як фантастичні 

властивості. У романі «Лебедина зграя» існує традиційне уявлення про існування 

емоцій в людському тілі. 

 

2.4. Локативне навантаження власних назв 

Власні назви у творах української химерної прози відіграють особливу роль. Вони 

можуть виконувати декілька функцій. По-перше, співвідносять події твору із 

конкретними топосами: Хвилину я стояв під Собакаревою горою, плекаючи надію знову 

вчути скавучання Нерона-Балалайки, але над Стрижнем було тихо, лише в сосняку 

зловісно каркало вороння (В. Дрозд) [298, 66] (більше ілюстративного матеріалу у 

Додатку М). Крім топонімів, у романі В. Земляка співвідносити із конкретними 

топосами можуть також власні імена людей (або форми імені): Лук’яньо побіг ще по 

воду... (В. Земляк) [299, 99]. Таку форму імені вживають на Поліссі та частині 

Центральної України. По-друге, конкретні простори співвідносяться із певними 

властивостями, типами характерів, подіями. У цьому контексті окремі топоси можуть 

існувати на межі реального та фантастичного, минулого та майбутнього. Це і є однією 
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із основних рис химерної прози, яка має такі межові простори. Проте не всі вони 

виражені власними назвами, наприклад, у творі «Дім на горі» це синя дорога та власне 

оцей дім. У двох інших творах такі межові простори виражені власними назвами. У 

романі В. Земляка «Лебедина зграя» сам Вавилон виступає межовим простором, проте 

частіше у значенні часовому. У повісті В. Дрозда – це Ирій та Пакуль (про що більш 

докладно у п. 2.3). 

Відрізняє один твір від іншого – географія власних назв. Функціонують такі групи: 

а) назви країн (Польща, Німеччина, Сербія та ін.); б) неофіційні назви частин світу 

(Дворіччя, Сибір, Маньчжурія, Бессарабія та ін.); в) назви поселень та їх частин 

(Житомир, Козів, Чуднівська вулиця, Сінний базар тощо); г) назви території за 

власником (цукроварня Терещенка, подвір’я Зінгерів та ін.); д) назви будівель, споруд 

(Псищанська церква, Черкісові літні будинки, Бердичівський міст та ін.); е) назви форм 

рельєфу (Собакарева гора, Денікінський рів та ін.); є) назви водойм (Південний Буг, 

Стрижень тощо). ж) назви боліт (Жерело, Замглає, Свин та ін.). Лексеми останньої 

групи вживає лише В. Дрозд. У повісті «Ирій» функціонує також єдина назва на 

позначення природного простору, покритого рослинністю (Діброва). У повісті 

В. Дрозда та В. Земляка зафіксовано також власні назви транспортних засобів; в 

останнього – назву швейної машинки «Зінгер». Ця група онімів має емоційно-оцінне 

значення статусу, заможності, престижу. Докладніший перелік онімів – у Додатку М. 

Назви поселень та їхніх частин, форми рельєфу представлені більш докладно, 

оскільки вони позначають території, на яких безпосередньо відбувають події. Назви 

країн та частин світу – переважно у чиїхось розповідях, спогадах, порівняннях. 

Наприклад, назви поселень інших держав чи назви інших країн подаються, в 

основному, в контексті історичних подій, які переживали герої: …Доведеться їй 

ховатися в льохах власного будинку, щоб не забрали її в Німеччину (В. Шевчук) [300, 

128]. У таких контекстах поєднано часове та просторове значення. 

Проте кожен твір має особливості у кількісному та якісному співвідношенні 

власних назв із просторовим значенням. Наприклад, у романі «Лебедина зграя» 

частина назв поселень (Журбів, Чупринки, Козів), а також річок (Чебрець) – вигадана, 

а частина – справжні (Бердичів, Одеса, Краматорськ, річка Південний Буг). На відміну 
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від повісті В. Дрозда, в якій назви поселень, інколи навіть країн, де відбуваються події, 

вигадані, а у романі В. Шевчука – справжні, реальні назви частин міста Житомира та 

навколишніх населених пунктів. Це спонукає до відповідного прочитання творів: 

повість «Ирій» ми сприймаємо як абсолютно вигаданий фантастичний світ маленького 

героя, роман «Лебедину зграю» як те, що могло би бути реальним, адже автор створив 

узагальнений образ тогочасного поселення і втілив його у Вавилоні, роман «Дім на 

горі» – як фантастичне, що може статися із кожним: адже функціонують у ньому лише 

реальні назви. 

У повісті В. Дрозда відсутні лексеми, що позначають неофіційні назви частин 

світу, територій, на відміну від роману «Лебедина зграя», де останні вживають часто: 

Кажуть, він ходив до Сибіру і далі, кілька разів побував у самій Маньчжурії… 

(В. Земляк) [299, 19]; ...На високому ж суходолі відшукати джерело нелегко, а ще 

важче добутися до нього крізь руду товщу Півдня (В. Земляк) [299, 21–22]. 

Докладніше про особливості власних назв, що є назвами просторів, – у п. 2.1.1.2. 

Друга важлива властивість власних назв – передавати чи вказувати на певний 

менталітет. Так, жителі кожного поселення мають певний світогляд, традиційні 

цінності, характери, що не змінюються віками. Це ще один приклад синкретизму часо-

просторової семантики (докладніше про синкретичну семантику – у п. 3.5.1). У п. 3.4. 

розглянули цю властивість докладно на прикладі Солом’янки із «Ирію». Крім того, 

вона, як і кожне поселення, в якому живе герой, має певні химерно-фантастичні 

просторові властивості, оскільки вона не мала кінця, в ній існували місця, які ніхто ще 

не дослідив, де зникали люди тощо: Жодна людина ще не перебрела Солом’янки з кінця 

в кінець — про Південний полюс і навіть про захмарену Венеру в Ирії знали докладніше, 

аніж про передмістя. Солом'янка не мала кінця, як не мала початку: її приземкуваті, 

в червоних та зелених картузах дахів будиночки вервечилися доокруж міста і звільна 

розпросторювалися по довколишніх пагорбах, ярках, перелісках, річищах і левадах 

(В. Дрозд) [298, 35] (про емоційно-оцінну конотацію власних назв докладніше у п. 2.3). 

Власні назви співвідносять події із конкретними топосами (вигаданими або 

реальними), передають чи вказують на певний менталітет. Назви поселень та їх частин, 

форми рельєфу представлені більш докладно (на відміну від країн та частин світу, які 
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подано, в основному, у контексті історичних подій). У мові творів «Лебедина зграя» та 

«Дім на горі» зафіксовані власні назви транспортних засобів. 

 

Висновки до розділу 2 

У проаналізованих творах виявлено ряд особливих рис вживання засобів 

вираження просторової семантики: 

1. Значна кількість прислівників, що характеризують місце розташування на 

горизонтальній осі, творять сполуки із динамічними просторовими дієсловами. 

В. Дрозд, В. Шевчук прислівники, які позначають чітко не окреслений напрямок, а 

В. Земляк одиниці, що членують рух за горизонтальною віссю, часто сполучають із 

дієсловами зі статичною семантикою. Прислівники, що позначають спосіб дії за 

просторовим розташуванням її суб’єкта або об’єкта, функціонують у В. Дрозда при 

статичних та динамічних дієсловах у рівній кількості. Підгрупа прислівників, що 

співвідносять дію із певним топосом, у В. Шевчука не представлена, у В. Дрозда вжита, 

в основному, при дієсловах без просторової семантики, у В. Земляка – як означення. 

2. Особливості функціонування іменників із просторовою семантикою у химерній 

прозі проявляються найяскравіше у власних назвах. В. Шевчук та В. Земляк активно 

використовують власні назви на позначення будівель, у «Домі на горі» – на позначення 

різноманітних форм рельєфу (а не лише «підвищень», як в інших авторів); у В. Дрозда 

– різноманітних типів природних просторів; у В. Земляка та В. Дрозда функціонують 

власні назви на позначення транспортних засобів. У В. Земляка є власна межова назва. 

Власні назви співвідносять події із конкретними топосами, передають чи вказують на 

певний менталітет. Назви поселень та їхніх частин, форми рельєфу представлені більш 

докладно (на відміну від країн та частин світу, які подано, в основному, у контексті 

історичних подій). У В. Дрозда багато назв територій, покритих рослинністю, за 

посівами. В. Земляк використовує прийняті в народному мовленні назви на позначення 

просторових явищ. Найчисленнішими групами є назви споруд та природних просторів. 

Назви штучних просторів переважають у творі В. Дрозда (63,5%). У двох інших авторів 

обидві групи мають незначну різницю в кількості. За ознакою 

обмежений / необмежений іменники виявляють однорідне функціонування у 
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проаналізованих творах. 

3. Форми орудного відмінка найчастіше фукціонують у сполуці із динамічними 

дієсловами (лише у мові твору В. Земляка кількість конструкцій із динамічними 

дієсловами та дієсловами без просторової семантики однакова), а форми місцевого – із 

дієсловами без просторової семантики. Найменш типово прийменниково-відмінкові 

форми вжиті у романі «Дім на горі». Особливості використання знахідного 

виявляються у тому, що динамічна семантика не переважає у В. Шевчука, близько 50% 

конструкцій вжиті при дієсловах сприйняття та мислення. Відмінність у вживанні 

іменникових та займенникових прийменниково-відмінкових форм полягає в тому, що 

спорадично просторове значення проявляється і у формах давального відмінка (для 

займенника), а також у кількісному співвідношенні відмінкових форм при різних типах 

дієслів.  

4. У В. Земляка при акційно-локативних дієсловах активно функціонують 

синтаксеми зі статичним значенням (30%). В. Дрозд використовує дієслова, значна 

кількість яких має звукову семантику, на позначення руху чи розміщення в просторі. 

В. Шевчук вживає статичні дієслова в динамічному значенні і навпаки; дієслова руху 

в значенні дієслів бачення, мовлення; рідше – дієслова мовлення в просторовому 

значенні. Найчисленніша група – дієслова руху (більше 40%). 

5. У проаналізованих творах використані такі мовні засоби, що проявляються 

лише на синтаксичному рівні: кореляція відмінків, дієслів та залежних синтаксем, 

уточнення чи доповнення просторової семантики одних елементів іншими, вплив 

контексту на набуття чи зміну просторової семантики певних одиниць, метафоричні 

конструкції, постійні конструкції для характеристики, гра слів на основі фразеологізмів 

та сталих виразів. В. Дрозд завдяки грі слів на основі фразеологізмів досягає 

накладання трьох просторів (реального, фантастичного та емоційного), В. Шевчук – 

лише двох (реального та емоційного). Для постійної характеристики автори 

використовують прикметники, дієприкметникові звороти, прикладки, а також 

конструкції «іменник + неузгоджене означення, виражене прийменниково-

відмінковою формою». Перші три типи – лише в романі «Дім на горі». Кореляція 

відмінків представлена нечисленно. У В. Земляка більше уточнень прислівника тут, а 
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у Дрозда і Шевчука – там. В. Шевчук при займенниках активно вживає підсилювальні 

частки, а також займенник той. На топос можуть вказувати також властивості певного 

регіону, як у «Домі на горі». 

6. Просторові зміщення проявляються у невідповідності: а) розмірів (В. Дрозд, 

В.  Шевчук); б) функційних властивостей просторів. Зміщення у функційних 

властивостях просторів представлене тим, що: а) оболонка фізичних тіл не є твердою 

та незмінною, як в реальному світі (В. Дрозд, В. Земляк, В. Шевчук); б) нетверді 

матеріальні тіла можуть ставати твердими (В. Дрозд, В. Шевчук); в) люди та речі 

можуть виконувати невластиві їм функції і так набувати фантастичних властивостей 

(В. Дрозд); г) відсутня концепція цілісного функціонування тіла та традиційна ієрархія 

будови тіл (В. Дрозд). Найяскравіше просторові зміщення представлені в повісті 

В. Дрозда «Ирій». Найменше їх у романі В. Земляка «Лебедина зграя». 

7. У всіх проаналізованих творах існують межові простори, назви населених 

пунктів та місць основних подій мають емоційно-оцінну конотацію. Настрій та емоції 

автори передають просторовими засобами, просторовими метафорами. В. Земляк 

локативні одиниці використовує для окреслення характеру героїв. Герой роману 

В. Шевчука Іван бачить емоції як реальні просторові об’єкти; переживання у цьому 

творі можуть ставати також істотами; стан героя часто сихронізується із явищами 

природи, може впливати на навколишній світ. У повісті «Ирій» емоції можуть 

функціонувати як фантастичні властивості. У романі «Лебедина зграя» існує 

традиційне уявлення про існування емоцій в людському тілі. 

  



140 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОДИНИЦЬ ІЗ ЧАСОВОЮ 

СЕМАНТИКОЮ В МОВІ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ 

 

3.1. Мовні засоби вираження часу в ідіостилі В. Дрозда, В. Земляка та 

В. Шевчука 

Засоби вираження часу, як і простору, у химерній прозі функціонують нетипово, 

що пов’язано із особливостями цього жанру, а також індивудуальним авторським 

стилем.  

 

3.1.1. Особливості реалізації темпоральної семантики центральними 

засобами 

Центральні засоби вираження темпоральної семантики формально є такими ж, як 

і для локативних одиниць, хоча виявляють низку особливих рис.  

 

3.1.1.1. Дієслова як засіб реалізації часових значень 

Дієслова є центральним засобом вираження часу в кількісному та якісному плані, 

оскільки, по-перше, всі одиниці цього класу в українській мові мають темпоральну 

семантику, по-друге, передають всі категорійні значення відповідної категорії. 

Як ми вже зазначали, часове значення дієслова не зводиться до морфологічної 

категорії часу. Коло відповідних значень дієслова набагато ширше, а саме: час 

(морфологічна категорія часу), інтервал і таксис. Таксис проявляє себе лише у реченні, 

тому його розглядатимемо більш докладно у підпункті 3.1.3. Щодо морфологічної 

категорії часу, то аналіз відповідних одиниць показав, що у проаналізованих творах 

вони не мають особливих рис чи тенденцій, тому на них зупинятися не будемо.  

Найбільш різноманітним є значення часового інтервалу, так званого 

«внутрішнього часу» дієслова, яке актуалізоване у самій дієслівній грамемі. Ці 

значення дієслова є найменш дослідженими (як і таксисні значення), тому ми 

аналізуємо саме інтервальне значення дієслів, що функціонують у творах української 

химерної прози. 
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1) Акційно-квантитативні (тривало-кількісні):  

А) позначають граничну фазовість (початок / кінець): почав розпукуватися та 

хорошитися, почав писати, закінчився, засяє, заведе, заструмувало, загаласувало та ін. 

(більше одиниць, ілюстративного матеріалу та кількісні дані – у Додатку Ф): …З іншого 

боку закудкудакала курка й загорлав півень (В. Шевчук) [300, 7]; І пуп'янок почав 

вочевидь розпукуватися та хорошитися… (В. Дрозд) [298, 22]. 

Значення початку / кінця дії, в основному, виражають складені дієслівні присудки: 

Я, Маріє, чогось більше задихатися став, — сказав тепло сивань… (В. Шевчук) [300, 

14]; ...Тіло починало пахнути ранковими квітами (В. Шевчук) [300, 26]; рідше – 

прості: Але почнемо з малого, можливо, тим колись відкриємо і велике (В. Земляк) 

[299, 18]; ...Короткочасний сон, що закінчився, як і всі земні сни, пробудженням у 

тверезу реальність (В. Дрозд) [298, 123]. Часто граничне фазове значення дієслова 

формують префіксами: …В їхніх очах довмирали останні іскри величного заходу… 

(В. Шевчук) [300, 16]; Ступила в хвіртку, і очі її запалали гнівом (В. Шевчук) [300, 12]. 

Ця груп дієслів нечисленна: менше 2% загальної кількості дієслів у мові твору 

В. Дрозда та В. Земляка і близько 6% у мові твору В. Шевчука. 

Б) виявляють неграничне фазове значення (фазовість середини, розгортання, 

тривання дії): вели, вважав, правити, послужити, тече, облаштовує, дивилися, лазили 

та ін.: …Коли лежав у польовому шпиталі й дивився, як […] порипують величезні 

сосни (В. Шевчук) [300, 7]; Пройти крізь самі Ворота бога, пронести крізь них усе 

краще, що мали тоді за душею?.. (В. Земляк) [299, 17]. До цієї групи належать також 

дієслова буття: …Природженій мудрості, що не на жарт водилась за Фабіяном-цапом 

(В. Земляк) [299, 74]; То був чоловік дивний... (В. Земляк) [299, 74]. Це найчисленніша 

група дієслів: близько 40% у всіх авторів. 

2) Квантитативно-акційні (кількісно-тривалі): 

А) виявляють кратність. За ознакою кратності дія може бути одноразовою чи 

багаторазовою. Дієслова, що позначають одноразову дію переважають: близько 36% у 

В. Земляка та В. Шевчука (пор. із 13,6% та 12,6% багаторазова дія відповідно), лише у 

мові твору В. Дрозда їх кількість однакова (25,7% та 25,2%). 

Дієслова, що передають одноразову дію: усміхнувся, приніс, сказав, прибився, 
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поклав та ін.: І нарешті рак у Жерелі свиснув, я скинувся, мов кавалерійський кінокінь, 

що вчув поклик бойової труби, стрибнув через перелаз на задвірок та зирнув у бік 

міста… (В. Дрозд) [298, 8]; Старий поклав дошку на плече й озирнувся 

(В. Шевчук) [300, 12]. 

Багаторазова дія – повторюваність дій та явищ: мекали, тюпали, виносили, ходили, 

пульсували тощо: Кози мекали, поспішаючи до тої теплої й затишної постаті... 

(В. Шевчук) [300, 14]; Пульсували й ходили, наче важелі й шруби невідомої машини... 

(В. Шевчук) [300, 15]. 

Б) виявляють інтенсивність: рідшала, вицвітала, вистояла, задивилася, 

обдивлялися, торсанув, шумувало та ін.: Галя […] задивилася туди, де звивалася в 

глибокій долині річка (В. Шевчук) [300, 10]; Хіба птах […] знає, де він виспівуватиме 

завтра? (В. Дрозд) [298, 11]. 

Значення інтенсивності дієслова часто виражають за допомогою префіксів (за-, 

по-, об- та ін.): – Куди це задивилася? – сумирно спитала від порога стара (В. Шевчук) 

[300, 10]; Стояв на стежці весь глиняний, […] і з глиняної голови поблискували тільки 

очі (В. Шевчук) [300, 11]; та суфіксів: Володимир скинув гачка і торсанув раму 

(В. Шевчук) [300, 12]; Аж тоді зирнув на мене й урочисто одвів убік правицю з 

капелюхом… (В. Дрозд) [298, 9]. В окремих випадках може бути виражена власне 

дієслівною семою: …Цей мінливий ґандж очей скрадався борідкою, яка то рідшала й 

вицвітала зовсім… (В. Земляк) [299, 74]; Шумувало в ній та пінилося, начебто сік 

той із трави й листя […] ще й досі нуртував (В. Шевчук) [300, 15]. 

Група дієслів зі значенням інтенсивності нечисленна. Найменше одиниць у 

В. Дрозда – 1,7%. У двох інших авторів – близько 5%. 

Як ми зазначали в Розділі 1, складність аналізу дієслівної семантики полягає в 

тому, що кожне дієслово рідко має лише одне інтервальне значення, тобто, попри те, 

що кожна така одиниця ще й має певне значення морфологічного часу, його семантика 

не обмежена лише одним інтервальним виявом. Поєднання інтервальних значень може 

бути різноманітним. Найчастіше в мові проаналізованих творів функціонують одиниці 

з такими комбінаціями:  

 тривання, багаторазовість (форкають, ходять тощо): …А тут 
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[…]форкають запушені памороззю коні (В. Земляк) [299, 168]; …Школа гойднулася 

піді мною, як гойдається човен... (В. Дрозд) [298, 20];  

 тривання, багаторазовість, інтенсивність (перечитує, вимацував, 

докопувався тощо): Мальва скаржиться, що тут, у Вавилоні, Боніфацій перечитує 

чужі листи (В. Земляк) [299, 166]; ...Коробки вагонів стукотіли по мосту (В. Дрозд) 

[298, 123]; 

 одноразовість, інтенсивність (добувся, прикрив тощо): Сьогодні до Вавилона 

добувся на своїх санях-глабцях Клим Синиця (В. Земляк) [299, 166]; Савка прикрив 

коней рябчаками... (В. Земляк) [299, 166]; 

 тривання, одноразовість (відсвятковано, постає тощо). Комбінацію такого 

типу вживають рідше, ніж попередні: ...На неї [греблю] зіперся чималенький став, на 

якому щойно відсвятковано Івана Купала… (В. Земляк) [299, 15]; ...На самім 

принебессі, з якого все постає в дещо іншому світлі… (В. Земляк) [299, 16]. 

Інтервальні значення, окрім інтенсивності, можуть бути виражені іншими 

мовними одиницями з темпоральною семантикою (прийменниково-відмінковими 

формами, прислівниками, займенниками, числівниками тощо), а інтенсивність – 

одиницями без темпоральної семантики. В. Барчук зазначає, що вивчення синтетичних 

засобів вираження інтервальних значень (предикат) потребує глибшого аналізу [18]. 

Вважаємо, що наше дослідження якраз і скероване на заповнення цієї ніші. Більш 

докладно про взаємодію таких засобів у підпункті 3.1.3. 

В. Шевчук використовує на позначення певної пори дієслова буття (типу цвісти, 

зароситися, стояти тощо) або руху (заповзати, спускатися, простувати та ін.). 

Завдяки таким метафоричним конструкціям час набуває властивостей живих істот чи 

рослин: Серпень цвів (В. Шевчук) [300, 205]; інколи такі дієслова використовує 

В. Дрозд: З неба на мокрих парашутиках хмар спускався на Ирій листопадовий 

вечір (В. Дрозд) [298, 68]. 

На нашу думку, дієприслівник може передавати такі ж інтервальні значення, як і 

особові форми дієслова, тому зараховуємо їх до відповідних дієслівних груп: 

а) позначати граничну фазовість (початок / кінець): Закінчивши землеустрій, він 

одружився на ній... (В. Земляк) [299, 20]; б) неграничну фазовість: ...Володимир аж 
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розвернувся, роздивляючись усе те (В. Шевчук) [300, 7]; в) кратність: одноразову: 

Володимир обійшов двір, злякавши курку під каштаном… (В. Шевчук) [300, 8]; чи 

багаторазову дію: …Пливе гурт перестиглих пакульських дівчат, захриплими голосами 

виводячи після кожної […] частівки […] занесений здалеку […] приспів… (В. Дрозд) 

[298, 7]; г) інтенсивність: Володимир поспішив, накульгуючи, далі… (В. Шевчук) [300, 

8]. Дієприслівник як форма дієслова одночасно може мати декілька інтервальних 

значень, наприклад, багаторазовість та тривалість: І досі славиться її кухня, яку Орфей 

Кожушний, мандруючи по світах, щоразу доповнював якимись небувалими тут 

вигадками (В. Земляк) [299, 168]; або багаторазовість, тривалість та інтенсивність: 

Вряди-годи мекали, повертаючи писки до господаря, а що він не зважав, ішли далі, 

покивуючи (В. Шевчук) [300, 13] тощо. 

Як ми вже з’ясували в першому розділі, дієприкметник не виражає граматичного 

значення часу, а утворюється від дієслівних форм теперішнього й минулого. Така 

похідність може спричинювати лише часову співвідносність, а не морфологічне 

дієслівне значення часу. Тобто дієприкметник також може передавати таксисне 

значення (докладніше в п. 3.1.3). 

У проаналізованих творах дієприкметник має такі атрибутивні часові значення: 

А) позначає давність, «вік» події: задавнений, зужите, свіжопомитий, 

призабутий тощо: ...Голос мені тремтів від ще незадавненого болю (В. Дрозд) [298, 

124]; Запахло свіжопомитими дошками… (В. Шевчук) [300, 24]; 

Б) позначає фазовість дії: незавершений, непочатий тощо: ...То давалася взнаки 

робота хитрого й підступного агента, в якого були з нашим родом рахунки давній 

незавершені (В. Земляк) [299, 21]. 

Отже, у химерній прозі значення початку / кінця дії та інтенсивності виражені 

найменшою кількістю дієслівних грамем. Найбільше дієслів позначають одноразові 

дії, лише у мові твору В. Дрозда кількість одноразових та багаторазових однакова. 

Найпоширенішими типами інтервальних комбінацій є: тривання + багаторазовість, 

тривання + багаторазовість + інтенсивність, одноразовість + інтенсивність, тривання + 

одноразовість. В. Шевчук використовує на позначення певної пори дієслова буття або 

руху. 
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3.1.1.2. Прислівники із темпоральним значенням та особливості їхнього 

функціонування в химерній прозі 

Прислівники з темпоральною семантикою поділяємо на чотири групи: 

1. Прислівники-локалізатори дії. Це прислівники, що розміщують подію чи 

явище на темпоральній осі: надвечір, увечері, тоді, сьогодні, напочатку, напровесні, 

уночі, нині, щойно тощо (перелік всіх одиниць, більше ілюстративного матеріалу, а 

також кількісні дані – у Додатку Н): …Карасі надвечір вичалапують на піщаний 

берег… (В. Дрозд) [298, 19]; Траплялося таке здебільшого вранці, коли стара ще спала, 

тоді й праглося Галі, щоб та спала чимдовше… (В. Шевчук) [300, 26]. 

Прислівники цієї групи можемо поділити на два типи: одиниці, що конкретно 

називають час (вдень, вночі, восени та ін.) та одиниці, що дають вказівку на час (тоді, 

коли, тепер, там та ін.): …Сьогодні замовив Зосі вареники з капустою… (В. Земляк) 

[299, 168]; Тоді дід почав танути на очах: ослабла рука, що стискала кийка, обличчя 

розм'якло і стало добродушно-нетямкувате... (В. Шевчук) [300, 9]. Останні, окрім 

локалізації події на темпоральній осі, можуть мати таксисну семантику, тобто значення 

співвідношення подій, яке проявляється лише на рівні речення: 40,8% у творі 

В. Дрозда; 50% – у В. Земляка та 56,4% – у В. Шевчука: Ми з дядьком уже пройшли 

півдороги, коли позаду почулося жалібне теленькання… (В. Дрозд) [298, 65]; Тоді, за 

столом, я хотіла тільки полегшити роботу тобі (В. Шевчук) [300, 248]. 

Частина прислівників цієї групи мають відтінок значення способу дії: давно, ледве, 

щойно: …Ходив поміж викликаних Кіндрат Бубела, щойно обкладений «експертом» у 

дві тисячі карбованців… (В. Земляк) [299, 171]; Я полюбив її давно… (В. Дрозд) [298, 

23]. Загалом таких прислівників небагато, всього 2,4%, оскільки зараховуємо сюди 

лише ті одиниці, у яких семантика часу переважає над семантикою способу дії. 

Прислівники, у яких семантика способу переважає над часовою, аналізуємо у групі 4. 

У проаналізованих творах химерної прози функціонують також просторові 

прислівники тут, там у часовому значенні: Докотившись до лісу, я бемцнувся об сосну 

і лише тут зіп'явся на ноги (В. Дрозд) [298, 67]; …Відкрили шорню, стельмашню, вже 

замахнулись було на трактора, а там і на молотарку… (В. Земляк) [299, 171]. 

Як і під час аналізу прислівників із просторовою семантикою, одиниці із 
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заперечним значенням зараховуємо до груп, до яких вони належать без відповідної 

частки. Наприклад, прислівник ніколи має значення: «дія відбувається ні в який час, ні 

за яких обставин» [230, Т. 5, с. 423]: …І тим солодшим був щем від думки, що я ніколи 

не носитиму капелюха… (В. Дрозд) [298, 12]. 

Прислівники-локалізатори дії – найчисленніша група прислівників: 33,3% всіх 

прислівників із часовим значенням у мові твору В. Дрозда, 25% – у В. Земляка та 35,5% 

– у В. Шевчука. 

2. Прислівники межі дії поділяємо на три групи:  

а) вказують на час початку дії: відколи, відтоді, здавна та ін.: Наш […]Вавилон 

[…] стоїть, як і стояв здавен, над річкою Чебрецем… (В. Земляк) [299, 15]; Я полюбив 

її давно, відколи побачив на першовересневому листочкові настінного календаря в 

тітчиній кімнаті… (В. Дрозд) [298, 23]. У В. Шевчука одиниці цієї підгрупи 

представлені найбідніше: всього 0,9% загальної кількості прислівників, у двох інших 

авторів – близько 5%; 

б) вказують на час закінчення дії чи момент, до якого триває дія: допізна, поки, 

досі, доти, нарешті тощо: …А після школи ти допізна ковзатимеш з гори… (В. Дрозд) 

[298, 19]; …Рештки яких [валів] збереглися й донині (В. Земляк) [299, 16]. Ця група 

одиниць також нечисленна: близько 10% у В. Земляка та В. Шевчука і 13% у В. Дрозда. 

Часто лексеми цього типу передають таксисне значення (стосується лексем поки, доки, 

вже і под.): ...Дві іскри, і доки догоряли, доти йшли вони... (В. Шевчук) [300, 14]. 

Якщо прислівник вже вжито у значенні «вказує на остаточне здійснення чи 

настання дії, явища, ознаки, стану» [230, Т. 10, с. 400], то зараховуємо його до цієї 

групи: Ми з дядьком уже пройшли півдороги, коли позаду почулося жалібне 

теленькання… (В. Дрозд) [298, 65]; …Майстри були до всього великі, відкрили шорню, 

стельмашню, вже замахнулись було на трактора… (В. Земляк) [299, 171]. 

Функціонують також одиниці з відтінком способу дії (нарешті, все ще): …Знову 

випускав на волю в надії нарешті вчути віщий посвист (В. Дрозд) [298, 6]; Шоколад, 

розімлілий від все ще гарячого серпневого сонця, м’яко пружинив під гумовими 

підошвами парусинових черевиків (В. Дрозд) [298, 20]; 

в) означають час, протягом якого відбувається дія: коли, вже, поки, вночі, 
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чимдовше, тепер тощо: Тепер мимоволі згадуємо про них, коли лебедина зграя […] 

кигиче над нами… (В. Земляк) [299, 17]; Поки доїлися кози, він сидів на веранді… 

(В. Шевчук) [300, 15]. 

Ця група корелює із групою 1 за ознакою тривалості. До обох груп можуть 

входити однакові прислівники, які в контексті різняться значенням: перші локалізують 

дію на темпоральній осі, тобто позначають час, у який відбувається дія (відповідають 

на питання у який час?), а останні – час, протягом якого відбувається дія (питання 

протягом якого часу?). Також лише за контекстом можна визначити належність 

прислівника до груп 2Б чи 2В. Відповідно прислівники цієї групи мають такі ж 

додаткові семантичні нашарування, як інші названі: відтінок способу дії (довго, давно, 

вічно, чимдовше тощо): …Тоді й праглося Галі, щоб та спала чимдовше… (В. Шевчук) 

[300, 26]; виражають таксисне значення: Коли я буду правити Вавилоном, то 

неодмінно заведу собі такі сани (В. Земляк) [299, 168]. У мові твору В. Дрозда 

зафіксовано також контекст із синкретичним значенням часу та умови: Проте твань, 

здавалося, дихала, то опускаючись, то бабухатіючи, наче боки корови Маньки, коли 

вона об'їдалася росяної трави… (В. Дрозд) [298, 66]. 

Найчисленніше підгрупа прислівників, що позначають тривалість дії, 

представлена у В. Земляка – майже 30%. У двох інших авторів одиниць цієї групи 

вдвічі менше, тобто близько 15%. 

3. Перспективно- та частотно-часові прислівники: 

А) перспективні прислівники позначають майбутнє, а також співвідношення подій 

у часі, хронологію подій (тобто таксисне значення); (проте сюди зараховуємо лише ті 

одиниці, які і поза контекстом мають відповідне значення): невдовзі, недавно, 

незабаром, потім, раніше, спершу тощо: Він […] цмулив воду, роздуваючи щоки; 

невдовзі вони стали схожі на два аеростати, які ось-ось мають злетіти… (В. Дрозд) 

[298, 65]; …Дійшов із тим читанням до повного зубожіння, спершу матеріального, а 

згодом і духовного… (В. Земляк) [299, 75]. 

Деякі одиниці з позаконтекстним значенням теперішнього чи минулого часу в 

реченні можуть набувати майбутнього значення (зараз, колись): – Я зараз допоможу, 

– сказав Володимир (В. Шевчук) [300, 12]; Але почнемо з малого, можливо, тим колись 
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відкриємо і велике (В. Земляк) [299, 18]. 

Окремі лексеми функціонують із відтінком способу дії (скоро, спершу): Скоро 

Стрижень знову розлігся між звичних берегів… (В. Дрозд) [298, 66]; Треба було зайти 

спершу до мене! — відрізала жінка (В. Шевчук) [300, 13]. Перший прислівник має 

первинне значення швидкості протікання дії, але в цьому контексті набуває таксисного 

значення. В. Земляк просторовий прислівник далі вживає у значенні часовому: Ті, 

людські, перший прокладає Савка, потім їх утоптують школярики, далі бабусі 

чимчикують ними на оденки… (В. Земляк) [299, 167]; …В залежності від того, як 

розвиватимуться події далі (В. Земляк) [299, 75]; 

Б) частотні: ніколи, щоосені, щотижня, часом, знову, удруге, завше та ін. 

Прислівники цієї групи позначають частоту повторюваності події: …Хоч я того рака 

ловив щотижня… (В. Дрозд) [298, 6]; Тоді він удруге побачив, як оновлюється недавно 

закіптюжена й захламлена кімната… (В. Шевчук) [300, 24]. Усі прислівники цієї 

групи мають відтінок способу дії. 

4. Прислівники, що мають значення часу та способу дії: 

А) позначають швидке або повільне виконання дії: швидко, неквапно, поволі, 

притьма, раптом та ін.: Високий сивогривий чоловік ішов неквапно берегом… 

(В. Шевчук) [300, 13]; ...Поступово випливала з її очей богиня… (В. Шевчук) [300, 27]. 

Б) позначають одночасність або час виконання дії: заодно, вчасно, надовше, 

посмертно, дружно тощо: Оточили її звідусіль, наче великі білі коти, і червоні їхні 

язики вискакували водночас з червоних ротів... (В. Шевчук) [300, 14]. 

Час виконання дії у всіх трьох авторів представлений незначною кількістю лексем 

(вчасно, посмертно, вперше): …Аби потім надовше лишився в роті смак солодкого 

закрижавілого молока… (В. Дрозд) [298, 19]; ...Не готується вчасно обід... 

(В. Шевчук) [300, 27]. Оскільки семантика способу дії переважає, то зараховуємо ці 

одиниці до групи 4Б; 

В) прислівники, що реалізують значення «так, як буває в якийсь час»: по-

осінньому, по-старомодному, по-дорослому та ін.: Я утік від кагалу на вулицю, де по-

осінньому неділилося… (В. Дрозд) [298, 66]; А коли вона відходила, він зловив її руку і 

по-старомодному торкнувся кінчиків її пальців лоскітливими вусиками (В. Шевчук) 
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[300, 88]. Це периферійна група прислівників, де часове значення поєднано із 

компаративним. У всіх проаналізованих творах одиниці із відповідним значенням 

представлені найбідніше (менше 3%). У мові твору В. Земляка «Лебедина зграя» 

прислівники цієї підгрупи не виявлені. В. Шевчук використовує лише одиниці, 

пов’язані із віком: по-старомодному, по-новому, по-парубоцькому, по-дорослому тощо: 

…І йому захотілося по-парубоцькому завернути шапку на потилицю й безжурно 

позалицятися до всіх оцих веселих жіночок (В. Шевчук) [300, 176]; – Тобі неприємні ці 

казки? – спитав зовсім по-дорослому (В. Шевчук) [300, 199]. 

Загалом прислівників із синкретичним значенням способу дії та часу найменше у 

мові твору В. Земляка – 7%; найбільше – у В. Шевчука – 20%. У В. Дрозда найчастіше 

із трьох авторів функціонують прислівники із синкретичною семантикою способу дії 

та часу в інших групах. 

Як ми вже зазначали, прислівники із часовою семантикою в реченні зазвичай є 

обставинами. В окремих випадках можуть виконувати роль означення: …Докопувався 

до тайни тієї забутої нині моделі, в якій легко коням і зручно, затишно людям 

(В. Земляк) [299, 167]. Проте такі контексти не численні і становлять 1,3% – у В. Дрозда 

та у В. Земляка і 0,7% – у В. Шевчука. Прислівники із просторовою семантикою в ролі 

означення функціонують схожим чином. Відмінним є лише показник твору В. Земляка, 

де таких конструкцій 7,7%. 

Отже, прислівники із часовою семантикою передають різні типи темпоральних 

значень: локалізують дію на темпоральній осі, позначають межі дії, перспективу та 

частотність, а також спосіб протікання дії. Значній кількості одиниць відповідного 

класу (особливо одиницям із загальною часовою семантикою) властивий синкретизм 

темпоральних значень (власне часового, таксисного, інтервального), тобто лексеми 

одночасно можуть мати семантику межі дії та співвіднесення події, що зіставляється з 

інтервалом і таксисом. У цій класифікації основним є інтервальне значення, оскільки 

саме таке темпоральне значення проявляється на лексичному рівні та охоплює всі 

часові одиниці (докладніше – у Розділі 1). Таксисна семантика розпорошена на групи 

1,2, 3 та 4Б. 

Особливості функціонування прислівників із часовим значенням у 
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проаналізованих творах виявляються у тому, що одиниці, які позначають тривання дії, 

не мають власних лексем-репрезентантів (сюди зараховуємо прислівники зі загальною 

просторовою семантикою, що набувають відповідного значення в контексті). 

Найчисленніша група прислівників – локалізатори дії. В. Дрозд найактивніше вживає 

одиниці зі синкретичним значенням способу дії та часу. Прислівники, що реалізують 

значення «так, як буває в якийсь час» у В. Земляка не представлені, а у мові твору 

В. Шевчука – лише як одиниці, пов’язані з віком. Просторові прислівники далі, тут, 

там функціонують із темпоральною семантикою. 

 

3.1.1.3. Іменники, їхні відмінкові та прийменниково-відмінкові форми як 

засоби вираження часової семантики 

Як ми вже зазначали, темпоральні значення мають більш складну систему, ніж 

просторові. Основна складність полягає в тому, що одна і та ж лексема може одночасно 

виражати різні категорійні темпоральні значення. Не можна також визначити єдину 

основну сему, як для простору («вмістилище»). Іменникам із темпоральним значенням 

властиво називати певний часовий проміжок чи часову одиницю, подію, що має чітке 

розміщення на темпоральній осі [21]. 

Іменники з темпоральною семантикою поділяємо на одиниці, що називають: 

1) загальні часові поняття; 2) конкретні виміри часу; 3) певні події, свята, явища; 

4) період життя людини, вік. 

Одиниці виміру часу можуть мати абсолютний або відносний характер. Ця 

властивість корелює з ознакою природний / штучний в іменників із просторовою 

семантикою. Назви абсолютного виміру часу виникають унаслідок розвитку науки, 

технологій, тому співвідносні з явищем антропогенності, штучності. Відносний 

характер мають природні часові проміжки (ранок, вечір), оскільки їхня тривалість, 

початок / кінець не є чітко визначеними і залежать від обраної точки відліку. 

Наприклад, визначення такого часового проміжку, як ранок – «частина доби після ночі, 

початок, перші години дня» [230, Т. 8, c. 451] – базоване на тому, що щось відбувається 

після чогось, а також не має чітко визначеної кількості тривання. За цим параметром, 

а також за параметром обмеженість / необмеженість (як і в простору) характеризуємо 
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іменники кожної групи.  

1. Іменники, що називають загальні часові поняття: майбутнє, перерва, 

момент, час, мить, всетривалість та ін. (докладніше про функціонування лексем у 

кожному творі, більше ілюстративного матеріалу та кількісні дані – у Додатку П): Ирій 

— це країна твого майбутнього (В. Дрозд) [298, 20]; Вільного часу […] виявилося 

більше ніж досить… (В. Земляк) [299, 75]. 

Іменники цієї групи називають часові проміжки, що мають обмежену тривалість 

(мить, момент, давнина, термін та ін.) та необмежену (майбуття, всетривалість, 

плин, час та ін.), а також межу дії (рубіж, край, середина, початок, кінець тощо). 

Іменники із загальною часовою семантикою мають такі ж властивості, як іменники із 

загальною просторовою семантикою: передають відповідне значення обмеженості, 

необмеженості та межі.  

Іменники із загальною часовою семантикою ілюструють неоднорідне 

функціонування одиниць за ознакою обмеженості / необмеженості. Останні становлять 

менш численну групу, наприклад, у В. Дрозда – 34,2%, у В. Земляка – 8,6%, у 

В. Шевчука – 41,7%. Іменники цієї групи є назвами відносних часових вимірів (100% 

у всіх авторів), оскільки їхню тривалість можемо визначити, лише вказавши точку 

відліку: Тої ж миті завіса впала… (В. Дрозд) [298, 69]; Губи її під той час розквітали, 

як пуп'янки троянди…  (В. Шевчук) [300, 26]. 

Сюди належать також одиниці із загальним значенням міри, кратності, фазовості 

(середина, раз, край, початок та ін.), які набувають темпорального значення в 

контексті: …Потайки вирвав той листочок, хоч була ще середина літа… (В. Дрозд) 

[298, 23]; …Дерзновенний труд буває також і непоспішливим, хоч кінця його прагнути 

будемо всією душею (В. Земляк) [299, 18]. Зараховуємо до цієї групи також назви 

конкретних вимірів часу, вжитих у значенні загальних: Цієї зворушливої хвилини 

владна материна рука зняла з моєї голови капелюха… (В. Дрозд) [298, 13]; …Бо вже 

марилася їм та хвилина, коли до них доторкнуться ласкаві руки... (В. Шевчук) [300, 

14]; – тут хвилина вжита у значенні «короткий відрізок часу, мить» [230, Т. 11, с.37]. 

Таку ж тенденцію виявляє лексема рік, година у творі В. Земляка: …У годину 

випробувань вони й самі чимось схожі на лебедину зграю в дорозі  (В. Земляк) [299, 
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17]. 

Окремі одиниці мають значення, черговості, послідовності: Кози позирали вряди-

годи на господиню й чекали черги… (В. Шевчук) [300, 15]; …Добродій приїхав 

поярмаркувати хтозна з якої давнини… (В. Земляк) [299, 17]. 

Іменники із загальною часовою семантикою – найчисленніша група. У мові творів 

В. Дрозда та В. Шевчука становить 25%, а у В. Земляка – близько 40%. 

Отже, іменники із загальною часовою семантикою спорадично передають різні 

типи темпоральних значень: тривалість, послідовність та ін. Іменники цієї групи є 

назвами відносних часових періодів, обмежених та необмежених (останні у всіх 

творах, крім роману В. Шевчука, становлять меншість). Загальні часові поняття є 

назвами відносних часових одиниць. До цієї групи належать також іменники із 

загальним значенням міри, кратності, поділу (середина, раз, край, початок та ін.), які 

в контексті можуть набувати різних типів категорійних значень об’єктивного світу, 

серед яких і просторові та часові. Відповідно можемо говорити про те, що такі одиниці 

є спільним засобом вираження часу та простору. 

2. Назви конкретних вимірів часу. Традиційно одиниці цієї групи об’єднують 

за назвами відповідних часових одиниць: днів тижня (неділя, тиждень, тиждень-

другий), частин року (рік, зима, весна, літо та ін.), частин доби (день, хвилина, ранок, 

ніч, година тощо), місяців: …Бачила там тіні осені (В. Шевчук) [300, 10]; …Він писав 

[…] про тишу, яка наливається вечорами у людські душі… (В. Шевчук) [300, 16]. 

Проте у проаналізованих творах назви місяців представлені лише загальною лексемою 

місяць, а назви днів тижня – неділя та тиждень. Тому групу 2 на підгрупи не 

структуруємо. 

До цієї групи входять лексеми, у значенні яких поєднано семи часу та явища: 

присмерки, захід, сніданок, сутінок: …Світ з червоного ставав блідаво-фіалковий, як 

той сутінок, в якому повертався він од Олександри Панасівни (В. Шевчук) [300, 30]; 

…І зеленкувато-червона піна паперових купюр світилася в присмерках, коли тітка 

несла дійницю, повну грошей, через вулицю… (В. Дрозд) [298, 125]. Лексема захід може 

мати часове і просторове значення: …Іншого дня з-поміж сірих ирійських кам'яниць 

мені прозиралася материна хата на заході сонця… (В. Дрозд) [298, 121]; *Вітер дув із 
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заходу. 

Більшість лексем цієї групи називають абсолютні часові виміри: хвилина, 

тиждень, година, місяць, неділя та ін. Окремі одиниці підгруп Б та В називають 

відносні часові виміри (25%): ранок, обід, вечір, день (у значенні «світла частина 

доби»), зима (у значенні «найхолодніша пора року, а не три місяці з грудня до 

лютого»), літо (у значенні «тепла пора року, а не три місяці від червня до серпня»), 

тиждень-другий тощо. Усі лексеми другої групи називають обмежену тривалість, 

оскільки їх «часова довжина» тією чи іншою мірою визначена. 

Загалом група «іменники, що називають конкретні виміри часу» у 

проаналізованих творах численна і становить 47% у творі В. Дрозда, 33,6% – у 

В. Земляка та 48% – у В. Шевчука. 

3. Іменники, що називають певні події, свята, явища: прем’єра, канікули, 

війна, привал, Івана Купала, Йордань та ін.: …Перекупленого по війні на товчку 

галіфе… (В. Дрозд) [298, 9]; …Тут справляють Йордань, перетворюючи се льодове 

свято на щось веселе та незабутнє (В. Земляк) [299, 15]. Іменники цієї групи 

об’єднують назви подій, що мають певне чітко визначене розміщення на темпоральній 

осі (Івана Купала, Йордань, війна, революція (про конкретну революцію та війну), 

першодень та ін.), або мають сему тривання (урок, канікули, свято, вечірка, привал та 

ін.), можуть позначати абсолютний час (Івана Купала, Йордань, війна, урок, 

десятирічка та ін.) та відносний (прем’єра, памолодь, повінь та ін.). Останній у всіх 

авторів переважає. Усі лексеми цієї групи позначають обмежений час. 

4. Іменники, що називають період життя людини чи тварини, вік: школяр, 

дитинство, бабуся, смерть, народження, життя, сивань, першокласник тощо: – Я, 

Маріє, чогось більше задихатися став, – сказав тепло сивань… (В. Шевчук) [300, 14]; 

…Очі його були зовсім такі, які бачила у першокласників, коли вперше сідали вони за 

парти… (В. Шевчук) [300, 16]. Іменники цієї групи позначають обмежені (вік, школяр, 

бабуся) і необмежені часові відрізки (безсмертя). Останній тип використано лише у 

мові твору В. Дрозда та становить 5,9%: …Бо для жуків безсмертя немає 

(В. Дрозд) [298, 68]. 

Група іменників, що позначають періоди життя людини, за ознакою абсолютний 
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/ відносний функціонують неоднорідно. Більше 80% у кожного автора позначають 

відносний – лексеми життя, бабуся, дитинство, дівки, скон, старий тощо: 

…Володимир побачив зі свого вікна розумне й шляхетне обличчя старого… 

(В. Шевчук) [300, 13]; Савка ж інших саней і не зазнав, окрім грушевих санчат свого 

дитинства (В. Земляк) [299, 167]. Незначна кількість (близько 17% у В. Дрозда та 

В. Шевчука і 9,1% у В. Земляка) позначають абсолютні часові виміри: першокласники, 

роки, однокласник та ін.: …Очі його були зовсім такі, які бачила у першокласників, 

коли вперше сідали вони за парти... (В. Шевчук) [300, 16]. 

Групи 3 і 4 менш численні і становлять близько 15% та 12% відповідно. 

Отже, більшість лексем називають відносні часові періоди (більше 60% у 

В. Дрозда та В. Земляка та 87,2% у В. Шевчука). Це свідчить про те, що ці автори не 

послуговуються науковою лексикою, а частіше використовують у творах лексеми на 

позначення часу, якими користувалися люди у період, описаний у творі, наприклад, 

лексеми ранок, свято, війна, замість дев’ята година, 19 січня тощо. Основна кількість 

назв позначає обмежені часові періоди (більше 90% у всіх авторів), тобто поняттям 

вічності у проаналізованих творах послуговуються не часто, оскільки розповідають 

про життя людей. Найчисленнішими є групи «назви загальних просторових понять» та 

«назви конкретних вимірів часу». Темпоральні іменники виявляють однакову 

тенденцію функціонування у творах химерної прози за всіма ознаками. Виняток 

становлять назви необмежених часових відрізків у повісті «Ирій», що називають період 

життя людини чи тварини, вік. 

Часові значення також можуть передавати прийменники. Розглядаємо їх у 

контексті відмінкових форм. 

Основне семантичне протиставлення контактність / дистантність у темпоральних 

прийменників модифікується в одночасність / різночасність явищ. 

У проаналізованих творах темпоральні значення передають родовий, знахідний, 

орудний та місцевий. 

Родовий безприйменниковий може передавати часове значення, якщо його 

формують іменники з темпоральною семантикою: день, рік, місяць, раз, осінь, ярмарок 

тощо (перелік всіх одиниць, більше ілюстративного матеріалу та кількісні дані 
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функціонування відмінків із часовим значенням – у Додатку Р): …Того літа трапилось 

одразу кілька заможних клієнтів… (В. Земляк) [299, 75]. Відповідна конструкція 

локалізує дію на темпоральній осі: Одного осіннього дня вона не з’явилася на урок… 

(В. Дрозд) [298, 22]; Наступної миті з сірого оболока молодо вистрибнув дядько 

Денис… (В. Дрозд) [298, 9]. У всіх наявних контекстах значення іменника уточнює 

певний додатковий засіб: займенник (той), числівник (один), прикметник (наступний). 

Отже, взаємодія властива не лише засобам із просторовою семантикою, але і з часовою, 

де проявляється більш активно. 

У мові твору В. Дрозда «Ирій» іменники в родовому відмінку функціонують із 

прийменниками після, напередодні, з (зо, із), до, серед. Останні три прийменники 

виражають одночасність: …І цвів […] до першого снігу (В. Дрозд) [298, 14]; …Мусила 

мати серед літа мочити солоди, добувати дріжджі, варганити в банякові за комином 

хмільне пійло… (В. Дрозд) [298, 15]. Значення різночасності відповідно мають 

прийменники після та напередодні: …А після школи ти допізна ковзатимеш з гори… 

(В. Дрозд) [298, 19]; …Я розумію, що класи вашої школи переповнені і приймаєте ви 

мене напередодні навчального року лише через те, що вас просив за мене мій дядько 

Денис… (В. Дрозд) [298, 20]. У мові твору В. Дрозда конструкції, що передають 

одночасність при родовому, переважає (68,6%). 

Попри те, що основна синтаксична роль прийменниково-відмінкової форми з 

часовим значенням, – обставинна, 11,4% конструкцій функціонують як означення, 

тобто в реченні залежать від іменника: Ці нічні марення після задухи пакульського 

клубу, де ти побачив ще один сон з розплющеними очима, і хоч уже лічиш, винесений 

юрмою під зоряне небо, дні до щасливого менту, коли біля клубу знову призивно 

зататакає движок кінопересувки… (В. Дрозд) [298, 7]. 

В. Земляк родовий у темпоральному значенні сполучає з прийменниками до, після, 

з, за. Перші два передають різночасність: …Після землеустрою кинули 

гончарювання… (В. Земляк) [299, 171]; Сподіваючись довести сей життєпис до 

наших днів... (В. Земляк) [299, 18]. «З+родовий» має значення одночасності, а саме – 

початку дії: Нібито з деяких пір ті вавилонські дівчата, що безнадійно засиджувались 

у дівках, знаходили собі чоловіків на гойдалці (В. Земляк) [299, 19]. У творі «Лебедина 
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зграя» ця конструкція найчастотніша та функціонує найбільш нетипово, оскільки має 

синкретичне значення умови та часу: На іншого і наш Вавилон може не справити 

враження з першого погляду… (В. Земляк) [299, 18]; а також часу та простору: …Ніби 

й справді добродій приїхав поярмаркувати хтозна з якої давнини… (В. Земляк) [299, 

17]. «За+родовий» може передавати і значення одночасності, і різночасності: Хліба 

власного вже давненько не випікалося в його оселі, ще як за матері (В. Земляк) [299, 

74]; За кілька хвилин виконавець вивів переляканого сусіда… (В. Земляк) [299, 170]. 

5,9% конструкцій з родовим функціонують як означення: …На місці Сонячного 

каменя стоїть вискніле розп’яття з часів ордену босих кармелітів… (В. Земляк) [299, 

16]. 

В. Шевчук родовий відмінок уживає також із прийменником біля: …Набралося в 

нього того ж таки соку, яким багате все живе біля широкого вогнища заходу… 

(В. Шевчук) [300, 16]. Усі контексти позначають одночасну дію.  

Наступним відмінком, що у творах химерної прози передає часову семантику, є 

знахідний. Останній у всіх трьох авторів функціонує без прийменника, позначаючи 

час, протягом якого відбувається дія, тобто має значення тривалості: Здавалося, він сам 

пасся цілий день, як і його кози… (В. Шевчук) [300, 16]; Я нетерпляче очікував на той 

поклик друге літо… (В. Дрозд) [298, 5]. 

В. Дрозд іменники в знахідному із темпоральною семантикою вживає із трьома 

прийменниками: на, в (у) та за. «В (у)+знахідний» локалізує подію на темпоральній осі: 

…Звідки дме теплий вітер, що приносить відлигу у найлютіші морози… (В. Дрозд) 

[298, 19]. Сполука цієї відмінкової форми із прийменником за, як і при родовому, може 

позначати як одночасність, так і різночасність: …Уже душа твоя повниться 

передчуттям здійсненого тобою, нечуваного у віках подвигу […], бо ти мислиш за цих 

хвилин таки всесвітніми масштабами (В. Дрозд) [298, 8]; ...За десяток літ, а то й 

раніше, підкотить ось до цих ліщинних воріт на власній «Побєді» (В. Дрозд) [298, 10]; 

і має значення тривання або співвідносності подій (таксису) відповідно. Конструкція 

«на+знахідний» у проаналізованому творі функціонує лише із синкретичним 

значенням способу дії та часу: …Згрібати з машин біля кочегарки вугілля, забувши на 

мент про своє високе покликання актора… (В. Дрозд) [298, 21]; Прощаюся на віки 



157 

вічні з Пакулем (В. Дрозд) [298, 11]; та позначає тривання дії. Також виявлено 

контексти, де відповідна конструкція доповнена ще й значенням мети: Ботинки, 

завеликі для моєї ноги, мати купила на виріст, аж поки перейду на власний хліб… 

(В. Дрозд) [298, 24]. 

В. Земляк, крім прийменників в (у), на та за, вживає знахідний також із 

прийменниками по та через. Перший позначає межу дії: ...Чого не стало давно, але що 

здатне по край віку бентежити уяву гордих вавилонян (В. Земляк) [299, 17]; другий (у 

цьому контексті) – частотність: Та якби не щодня, а бодай через день (В. Земляк) [299, 

168]. Загалом це не типове функціонування прийменника через, оскільки його основне 

темпоральне значення – перспектива. 

В. Шевчук, крім трьох зазначених прийменників, використовує також під: Мекіт 

їхній під той час ставав також інакший, солодкий та прохальний… (В. Шевчук) [300, 

14]. У творі «Дім на горі» «на+знахідний», окрім первинного значення, функціонує із 

синкретичним способу дії та часу, чого не виявлено у творі В. Земляка: Старий позирав 

на них з-за окулярів, відриваючись на мить од писання… (В. Шевчук) [300, 15]. 

14,3% конструкцій у В. Шевчука при знахідному виконують роль означення: 

…Там нижче корячкувате завмер підбитий ще у війну танк… (В. Шевчук) [300, 10]. 

Орудний безприйменниковий може мати темпоральну семантику, якщо його 

наповнює іменник із відповідним значенням. Орудний безприйменниковий може 

локалізувати дію на темпоральній осі: Ранками з фезеенівських шкарбанів вискакували 

та мчали увсібіч повчища гладких солом’янських котів (В. Дрозд) [298, 24]; або 

позначати час, протягом якого відбувається дія: …Селяни […] віками проношують 

стару ворожнечу (В. Земляк) [299, 21]. 

У всіх трьох авторів орудний функціонує із прийменником за і позначає 

наступність (послідовність) дій, тобто різночасність: …Літ зо три тому я подавав на 

колгоспне правління заяву за заявою… (В. Дрозд) [298, 21]. У В. Шевчука до складу 

конструкції «за+орудний» входять іменники із просторовою семантикою, проте 

конструкція зберігає часову семантику: …Запаморочилося — спадок по тому житті, 

яке лишалося за спиною (В. Шевчук) [300, 8]. В. Дрозд вживає також прийменник з із 

синкретичною семантикою часу та способу дії: …Позаду почулося зловісне вовче 
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виття, воно з кожною хвилиною розлягалось лункіше… (В. Дрозд) [298, 69]. Така 

конструкція позначає час, протягом якого відбувається дія. 

25% конструкцій у В. Шевчука виконують роль означення: …Моторошна тиша 

перед початком бою… (В. Шевчук) [300, 7]. 

Іменники в орудному відмінку ілюструють досить неоднорідне функціонування з 

погляду часової семантики. Так, у В. Дрозда переважають конструкції, що позначають 

одночасність дії (83,3%), у В. Шевчука – різночасність (75%), а у мові твору В. Земляка 

виявлено однакову кількість конструкцій із семантикою одночасності / різночасності. 

Як ми вже зазначали, основне значення місцевого відмінка – просторове. Однак у 

незначній кількості випадків він може передавати часове значення. 

Найпродуктивнішою є сполука із прийменником по, адже вона має власне темпоральне 

значення наступності: Вона залишала в нашій хаті брезентового плаща, а по уроках 

заходила по нього… (В. Дрозд) [298, 22]; Було десь по обіді, коли ми, змучені й голодні, 

нарешті причвалали додому… (В. Дрозд) [298, 66]. Проте виявлено її лише у двох 

авторів: В. Дрозда та В. Шевчука. У останнього також як означення: …Запаморочилося 

– спадок по тому житті... (В. Шевчук) [300, 8]. 

Передають часову семантику також конструкції «у+місцевий» та «на+місцевий»: 

…І на великій перерві клас на клас піде війною… (В. Дрозд) [298, 19]; ...Державу, 

історія якої ніби й не має виміру в часі… (В. Земляк) [299, 16]. Із наведених прикладів 

видно, що часового значення конструкції набувають завдяки тому, що до їх складу 

входять іменники із темпоральною семантикою. Усі структури локалізують дію на 

темпоральній осі. Синкретичне значення часу та простору властиве також конструкції 

«по+місцевий»: Де тебе носить по досвітках? Корову ранком хто пожене? 

(В. Дрозд) [298, 8]. 

Конструкції місцевого функціонують у ролі означення частіше, ніж в інших 

відмінках (25% у В. Шевчука, 28,5% у В. Земляка та 10% у В. Дрозда): Вона у 

фартушку, невеличка, на останніх днях (В. Земляк) [299, 168].  

Місцевий відмінок на позначення часової семантики в проаналізованих творах 

вжито із трьома прийменниками: в (у), на та по. Перші два часто мають синкретичну 

часо-просторову семантику. Можемо зробити висновок, що первинне просторове 
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значення відмінка не втрачається, навіть якщо до відмінкової форми входять іменники 

із часовою семантикою (докладніше – у п. 3.3.1). Щодо значення 

одночасності / різночасності, то місцевий відмінок не виявляє однорідного 

функціонування. У мові твору В. Дрозда переважають конструкції, що передають 

різночасність, у двох інших авторів – одночасність. Сполуки із місцевим частіше, ніж 

інші із темпоральним значенням, виконують роль означення. 

Іменники, що входять до складу прийменниково-відмінкових форм, що передають 

часову семантику, можемо поділити на три групи: 1) назви часових періодів (літо, 

весна, час, мить та ін.); 2) назви свят, явищ (Указ, війна, вечірка, випускний, Йордань 

та ін.); 3) назви людей (Боніфацій, Савка, бабусі та ін.). Остання група активно 

функціонує лише в романі В. Земляка. Це єдина група, одиниці якої не мають 

темпоральної семантики, проте у складі прийменниково-відмінкових форм можуть 

виражати часове значення: У Глинську те з успіхом робить до Боніфація сам 

начальник пошти…(В. Земляк) [299, 166]; За Савкою і поспіти важко. Савка вічно 

голодний… (В. Земляк) [299, 169]. У цьому й полягає ще одна відмінність між засобами 

вираження часової семантики на лексичному та морфолого-синтаксичному рівнях. 

Проте таких конструкцій у проаналізованому творі небагато – 3,5%. Найчисленніша 

група – назви часових періодів. 

Більшість прийменників, що функціонують у проаналізованих творах, спільні для 

часових та просторових значень: з, на, біля, під, по та ін. Зафіксовано декілька власне 

темпоральних прийменників, наприклад, напередодні. Конструкції з останніми 

становлять лише 1,3% всіх прийменниково-відмінкових форм. 

У кількісному співвідношенні прийменниково-відмінкових форм із часовим 

значенням єдиної тенденції, на відміну від просторових конструкцій, не виявлено, 

оскільки у В. Дрозда та В. Земляка, наприклад, переважають форми родового та 

знахідного, у В. Шевчука – знахідного, а друге місце розділено між орудним та 

місцевим. Загалом значення одночасності переважає: 70% у В. Дрозда, 83% у 

В. Земляка та В. Шевчука. 

Отже, часову семантику в проаналізованих творах передають родовий, знахідний, 

орудний та місцевий відмінки. Основне їхнє семантичне розрізнення – 
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одночасність / різночасність. Значення одночасності переважає у всіх, крім орудного, 

де кількість конструкцій зі значеннями одночасності та різночасності однакова. 

Загалом орудний та місцевий у проаналізованих творах функціонують більш 

неоднорідно: орудний відмінок зі значенням одночасності переважає у В. Дрозда, зі 

значенням різночасності – у В. Шевчука, а у В. Земляка кількість конструкцій із цим 

значенням однакова. Форми місцевого відмінка у В. Земляка та В. Шевчука, в 

основному, передають одночасність, а у В. Дрозда – різночасність. 

При родовому темпоральному у творах химерної прози автори часто вживають 

уточнювальні засоби. Прийменник через зі знахідним позначає частотність у 

В. Земляка. У В. Шевчука до орудного темпорального входять іменники із 

просторовою семантикою. 

Темпоральні прийменниково-відмінкові форми активно функціонують як 

означення: у родовому – у В. Дрозда та В. Земляка, у знахідному та орудному – у 

В. Шевчука, у місцевому – у всіх авторів. Значна кількість конструкцій має 

синкретичне значення часу та способу дії, інколи – умови, мети. 

 

3.1.2. Специфіка функціонування периферійних засобів із темпоральною 

семантикою в ідіостилі В. Дрозда, В. Земляка та В. Шевчука 

Прикметники, займенники та числівники належать до периферійних засобів 

вираження часу, оскільки ці частини мови можуть набувати відтінку темпорального 

значення лише у контексті. 

 

3.1.2.1. Особливості використання прикметників для вираження 

темпоральності 

У прикметниках часове значення, відповідно до їх частиномовного, поєднане із 

атрибутивним. 

Прикметники із часовою семантикою поділяємо на п’ять типів: 1) які передають 

давність певної події, предмета, явища, або називають час, коли вона відбувалася; 2) які 

позначають тривалість дії, частотність; 3) які передають послідовність; 4) які походять 

від назв конкретних вимірів часу; 5) які походять від назв свят, подій, явищ із 
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темпоральною семантикою. 

1. Прикметники, що передають давність певної події: старий, німецький, іржавий, 

пенсійний, дорослий, доісторичний (перелік всіх одиниць, що функціонують у 

проаналізованих творах, більше ілюстративного матеріалу та кількісні дані у 

Додатку С) та ін.: Була така гарна й молода під тим сонцем! (В. Шевчук) [300, 11]; 

Стару звичку Гапочки засудив райпартком… (В. Земляк) [299, 166]. Частина 

прикметників позначають «вік» події, зіставляючи їх із певним часовим періодом: …Я 

вже нагледів на Солом'янці аж три іржаві німецькі танки… (В. Дрозд) [298, 21]; А в 

центрі Вавилона [...] ніби стояв колись так званий Сонячний камінь, як у древніх інків 

(В. Земляк) [299, 16]; чи віком людини: Але я можу рубати дрова для пенсійних 

бабусь… (В. Дрозд) [298, 21]; Вона, однак, чекала, поки ступить у двір отой сивий 

король… (В. Шевчук) [300, 14]. Поза контекстом такі одиниці не завжди мають часове 

значення, наприклад: *Я вивчаю німецьку мову.  

У мові твору В. Шевчука із темпоральною семантикою функціонують також 

прикметники, основне значення яких просторове (малий [230, Т. 4, с. 606]): Найменша 

дівчинка вихоплюватиме з-під материної лопати картоплю… (В. Шевчук) [300, 47]. 

Лексема малий може також мати значення тривалості: А чому вночі, Савко, що, день 

малий? (В. Земляк) [299, 170]; і належати до групи 2. Отже, для передання просторових 

та часових відношень автори використовують не лише однакові іменники та 

прислівники, але також прикметники. 

Прикметники, що позначають «вік» події, зіставляють цю подію з певною 

локалізацією на темпоральній осі, у проаналізованих творах становлять найчисленнішу 

групу: 36,7% у В. Дрозда, 43,8% у В. Земляка та 56,8% у В. Шевчука. 

2. Прикметники, що позначають тривалість дії, частотність: споконвічний, цілий, 

довгий, тимчасовий, недовгий, постійний та ін., виявляють неграничне фазове 

значення. Він приїздив сюди вечорами на однокінному візку і засиджувався в Андріяна 

до пізньої ночі (В. Земляк) [299, 26]. Ця лексема набула відповідного значення у 

контексті. Одиниць, які би мали граничне фазове значення також поза контекстом, у 

проаналізованих творах не виявлено. 

Деякі прикметники цієї групи мають значення швидкості протікання дії в часі 
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(короткочасний, непоспішливий, скоротечний): …Простудився там і невдовзі зліг на 

скоротечні сухоти (В. Земляк) [299, 24]; Це був наш солодко-дитинний, 

короткочасний сон… (В. Дрозд) [298, 123]. 

Сюди також зараховуємо одиниці зі значенням частотності: черговий, щоденний, 

частий, постійний: ...Мистецтво — це щоденна самопожертва (В. Дрозд) [298, 11]; 

Це була навдивовижу довга подоріж з частими перепочинками… (В. Дрозд) [298, 123]. 

Лексема черговий поєднує значення частотності та послідовності: …Тільки назирці 

ходив за нею від клубу та з-за плоту дивився, як вона цілується з черговим джиґуном… 

(В. Дрозд) [298, 23]; Той прохід був черговим виплеском її розбубнявілої туги… 

(В. Шевчук) [300, 27]. 

Частина прикметників реалізує темпоральне значення (постійний, тривалий, 

споконвічний), а частина набуває його у контексті (великий, довгий (недовгий), цілий) 

завдяки функціонуванню при іменниках із часовою семантикою: Вавилонські бабусі 

стоять на тому, що однаково її пісня недовга, бо чий чоловік помирає від сухот, то 

невдовзі від того ж помирає й дружина (В. Земляк) [299, 33]; причому вони можуть 

входити і до синтаксично вільних словосполучень: …І на великій перерві клас на клас 

піде війною… (В. Дрозд) [298, 19]; і до зв’язаних: Тим часом кури […] цілісінькі дні 

греблися під горою… (В. Дрозд) [298, 63]. Тому прикметники становлять перехідний 

тип між центральними та периферійними засобами вираження часу та простору. 

Зафіксовано також одиниці, які можуть передавати як часові, так і просторові 

значення: великий, довгий, цілий, малий: ...Вони [миші] цілісінькі ночі пискотіли й 

точили зуби… (В. Дрозд) [298, 24]; ...Сократ також за ціле життя не написав ні 

рядка… (В. Земляк) [299, 74]. 

У творах В. Дрозда та В. Земляка одиниці цієї групи становлять близько 15%, а у 

В. Шевчука – 4,5%. 

3. Прикметники, що передають послідовність, співвідношення подій на 

темпоральній осі, тобто таксисне значення: колишній, черговий, минулий, майбутній, 

попередній, учорашній та ін.: …Колишній нашій учительці знайшлося місце в її рідному 

селі (В. Дрозд) [298, 22]; …Подався до Глинська, […] позбавивши Глинськ подальших 

підробітків… (В. Земляк) [299, 76]. 
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4. Прикметники, що походять від назв конкретних вимірів часу: травневий, 

весняний, ранковий, нічний, учорашній та ін.: Мені раптом звабливо запахло […] 

травневою прозеленню полів... (В. Дрозд) [298, 126]; Син тоді спокійно міг підійти до 

неї для вечірнього поцілунку… (В. Шевчук) [300, 28]. Прикметники цієї групи 

зіставляють дію із певним часовим періодом, локалізуючи її на темпоральній осі. 

Одиниці типу пообідній, передосінній, призахідний завдяки префіксам набувають 

таксисного значення: …Де не лише ховається од палючої пообідньої мушви… 

(В. Земляк) [299, 16]; …Осяяна пурпуровим призахідним сонцем, вона [корова] 

перелетіла через торф'яні кар'єри і опустилася на лузі (В. Дрозд) [298, 16]. Проте за 

кореневою семою зараховуємо такі лексеми до групи 4. 

5. Прикметники, що походять від назв свят, подій, явищ із темпоральною 

семантикою: випускний, навчальний, празниковий, жнивовий тощо: Жнивові пахощі, 

поснулі будяки на денікінцях […] – хтозна, чим се може скінчитися? (В. Земляк) [299, 

40]; …А насправжки весь я там — в Ирії, як у передсвяткові дні… (В. Дрозд) [298, 25]. 

Це найбільш периферійна група прикметників із темпоральною семантикою та 

кількісно найменша: 5,1% у В. Дрозда, 1,4% у В. Земляка та 2,3% у В. Шевчука. 

У структурно-семантичному аспекті прикметники з темпоральною семантикою 

виявляють такі ж властивості, як і прикметники з просторовою. Наприклад, у перших 

двох групах функціонують лексеми з суфіксами здрібнілості чи згрубілості, що змінює 

міру вияву їхньої ознаки (темпоральності): старезний, цілісінький, старовинний та ін.: 

…Cтояв широкий двотумбовий стіл із старезною […] друкарською машинкою на 

горбу... (В. Дрозд) [298, 21]; Місце для гойдалки обрано чудове, […] між двома 

старовинними в'язами… (В. Земляк) [299, 20]. Проте таких прикметників набагато 

менше, ніж у групі просторових. У групі 1 та 3 виявлено одиниці, провідмінювані за 

ступенями порівняння (найближчий, старший, найменший та ін.), що відповідним 

чином впливає на їх темпоральну семантику: Джура був старший за неї років на 

десять, коли не на більше… (В. Земляк) [299, 27]; Старша дівчинка допомагала матері 

прати… (В. Шевчук) [300, 24]. 

Прикметникам із темпоральною семантикою, що функціонують у творах 

химерної прози, властиве також різноманіття префіксів, що надають лексемам 
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таксисного значення (до-, перед-, при-, по-): …Тобто нічого не змінювало в його 

дотодішньому легкоплинному житті... (В. Земляк) [299, 75]; Я відгорнув глевке 

передосіннє хмаровиння... (В. Дрозд) [298, 24]. Також виявлено лексеми із префіксом 

не-: …Дерзновенний труд буває також і непоспішливим… (В. Земляк) [299, 18]; Цей 

найпростіший заколисуючий винахід належить […] колись незмінному тутешньому 

агентові по розповсюдженню швейних машинок «Зінгер»… (В. Земляк) [299, 19]. 

Найбільше таких одиниць у мові твору В. Земляка «Лебедина зграя». 

Отже, особливості функціонування прикметників в українській химерній прозі 

виявляються у тому, що автори використовують значну кількість однакових 

прикметників на позначення часових та просторових відношень. У прикметниках 

найбільше проявляється мовотворчість письменника. В. Земляк часто використовує 

префікси, які надають лексемам таксисного значення. 

 

3.1.2.2. Займенники як засіб реалізації часових значень 

Як ми вже зазначали, займенники належать до периферійних засобів вираження 

часу та простору, оскільки їх значення залежать від слова, яке вони замінюють у 

реченні. Займенники, що можуть вказувати на час, як і ті, що можуть вказувати на 

простір, поділяємо на дві групи: 1) які входять до складу прийменниково-відмінкових 

форм; 2) вказують на певні характеристики часових відношень самостійно (без 

прийменника). 

1. Займенники, що передають просторові відношення у складі прийменниково-

відмінкових форм. Як і в прийменниково-відмінкових формах, часове значення можуть 

передавати форми родового, знахідного, орудного та місцевого. У проаналізованих 

творах конструкцій зі знахідним не виявлено. Можемо припустити, що це пов’язано із 

тим, що основне значення знахідного – об’єктне. А коли у складі прийменниково-

відмінкової форми займенник, то він не «переважує» об’єктне значення. І, відповідно, 

форма не має часового. Також не виражають часового значення, на відмінку від форм 

іменника, безприйменникові відмінкові форми. 

Прийменниково-відмінкові форми з часовим значенням, до складу яких входить 

займенник, можуть виражати одночасність та різночасність, тобто загалом мають такі 
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ж властивості, як і прийменниково-відмінкові форми, до складу яких входять 

іменники: Після першого уроку, впродовж якого мене судомило від глибоких почувань, 

я метнувся до 9 «А»… (В. Дрозд) [298, 24]; Перший упав Микола, за ним і Йван 

схопився за живіт і зігнувся, наче перерізаний (В. Шевчук) [300, 23]. У відповідних 

контекстах займенники отримують певну часову семантику завдяки слову, яке вони 

заміщують в реченні та відмінковій формі. 

Відмінність у вираженні прийменниковими формами, до складу яких входить 

займенник, від тих, до складу яких входить іменник, полягає у тому, що, наприклад, у 

родовому відмінку іменника більше конструкцій зі значенням одночасності, а у 

конструкціях із займенниками їхня кількість однакова. У місцевому із займенником 

переважає різночасність (100%), а у іменникового – одночасність. Проте загалом на 

властивості відмінкових форм це не впливає: у зведеній статистиці у родовому та 

місцевому переважає одночасність. Загалом у всіх відмінках у кожного автора у 

прийменниково-відмінкових формах, до складу яких входять займенники, 

різночасність переважає (більше 75%). В іменникових – навпаки: переважає 

одночасність (більше 70%). У загальних кількісних значеннях прийменниково-

відмінкових форм теж переважає одночасність (більше 65%). 

Ілюстративний матеріал та кількісні дані функціонування займенників у складі 

прийменниково-відмінкових форм із часовим значенням – у Додатку Т. 

Найпродуктивніше виявляє себе форма «по+місцевий», яка становить 75% всіх 

конструкцій із займенниками у В. Дрозда та 40% у В. Земляка: По тому намацав у 

темряві теплу долоню дівчини і повів її крізь ніч (В. Дрозд) [298, 69]; Хлопчина також 

появлявся з санчатами, тримав їх за поводок, а по всьому сходив із ними з гори, боявся 

розбитись (В. Земляк) [299, 167]. Сполука «по+місцевий» має значення наступності 

дії, тобто різночасності. Зазначимо також, що до складу 75% конструкцій 

«по+місцевий», що функціонують у творах химерної прози, входить займенник той: 

По тому мати зирнула на мене (я ладнав до дядькового велосипеда кошовку)… 

(В. Дрозд) [298, 17]. 

У прийменниково-відмінкових формах із займенниками кількісно переважають: у 

В. Дрозда при місцевому, у В. Земляка однакова кількість при орудному та місцевому, 
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а у В. Шевчука – при орудному. Порівняймо з іменниковими конструкціями, де у 

В. Земляка та В. Шевчука переважає знахідний, а у В. Дрозда – родовий. У зведеній 

статистиці ситуація залишається такою ж, як і при іменниках, окрім мови твору 

В. Земляка, де знахідний на 5% переважає родовий. 

2. Займенники, що вказують на певні характеристики часових відношень 

самостійно (без прийменника). Одиниці цієї групи можуть передавати декілька типів 

часових значень: 

А) вказувати на певний часовий відрізок, локалізуючи подію на темпоральній осі: 

той, такий, цей, інший, свій, деякий тощо: ...Серце моє в такі хвилини розривалося з 

розпуки... (В. Дрозд) [298, 23]; …Іншого дня з-поміж сірих ирійських кам'яниць мені 

прозиралася материна хата на заході сонця… (В. Дрозд) [298, 121]. Конструкція тим 

часом належить як до одиниць, що передають часове значення у складі відмінкових 

форм, так і самостійно, тобто локалізує подію на певній темпоральній осі: Тим часом 

кури перестали нестися... (В. Дрозд) [298, 24]; ...Жук тим часом підважив дубову 

колоду… (В. Дрозд) [298, 67]. 

Займенники цієї групи локалізують подію на темпоральній осі, виділяючи її із 

класу однорідних, як і в просторових відношеннях: Того літа я прочитав щедро 

ілюстровану книгу про акторів пересувного театру... (В. Дрозд) [298, 11]; А може, й 

цього разу божевільний Савка усе переплутав (В. Земляк) [299, 29]. У певних 

контекстах можуть розміщувати подію за віддаленістю / близькістю від часового 

орієнтира: Марія в цей час доїла кіз (В. Шевчук) [300, 15]; …Того літа трапилось 

одразу кілька заможних клієнтів… (В. Земляк) [299, 75]. 

Одиниці цієї групи завжди вжиті при іменниках із темпоральною семантикою. Це 

можуть бути назви часових періодів: Моє життя в ці роки — саме чекання, 

передчуття чогось праздникового... (В. Дрозд) [298, 8]; Цієї весни гребля вистояла чи 

не вперше… (В. Земляк) [299, 15]; і подій, свят, явищ: Савка пам'ятав Боніфація на 

тих дитячих гульках (В. Земляк) [299, 167]; чи віку: Сподіваючись довести сей 

життєпис до наших днів… (В. Земляк) [299, 18]. Останні два типи вживають досить 

рідко; 

Б) позначають фазовість дії: якийсь, весь (увесь), деякий, всякий та ін.: Все це 
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тривало якусь хвилю (В. Земляк) [299, 167]; Той усе життя никав по світу (В. Земляк) 

[299, 169]. Більшість одиниць цієї групи позначає тривалість дії: …Цвів усю осінь, до 

першого снігу (В. Дрозд) [298, 14]; Якийсь час сестри перебували в стані холодної 

війни… (В. Дрозд) [298, 6]. Окремі конструкції можуть позначати межу дії: Зійшлися 

вони в Журбові на цукроварні Терещенка перед самою війною… (В. Земляк) [299, 26]; 

…З його вікна ще довго, мабуть, до самісінького світанку, струменіло світло… 

(В. Земляк) [299,25]. Більшість займенників цієї групи набуває темпорального значення 

при іменниках із часовим значенням, а саме тими, які позначають: а) певні часові 

періоди: …Дядько подавався на далекі села й пропадав там який місяць-другий… 

(В. Земляк) [299, 25]; б) певні явища, що тривають в часі: Від того оселя Фабіянів 

залишалася такою порожньою о цій порі, а безробіття таким тривалим… 

(В. Земляк) [299, 29]. Перша група значно переважає; 

В) вказують на частотність: кожен: …Після кожної похоронної, що приходила в 

Пакуль з фронту, у полі, за ровом, навколо тісного цвинтаря до ранку виростала 

могилка з кривим жердинним хрестом (В. Дрозд) [298, 129]; ...Прибивалися до 

Вавилона з Бессарабії та мало не з самої Сербії, й кожного літа інші… (В. Земляк) 

[299, 23]. Займенник цієї групи виявляє таку ж сполучуваність, як і інші групи: із 

назвами часових періодів та подій, явищ: …Воно [виття] з кожною хвилиною 

розлягалось лункіше (В. Дрозд) [298, 69]; ...Кожні свята хлопці приходили 

погостювати в діда (В. Земляк)  [299, 27]. 

Як ми уже зазначали, займенники набувають темпорального значення лише в 

контексті, заміщуючи іменники або прикметники із темпоральною семантикою або 

сполучаючись із ними. Більшість словосполучень, в яких займенники отримують 

темпоральну конотацію, є синтаксично зв’язаними: Кожного разу комунар привозив 

хворому або полив'яну банку меду […], або фунт масла… (В. Земляк) [299, 26]; лише в 

поодиноких випадках входять до складу синтаксично вільних словосполучень при 

іменниках, але обов’язково при іменниках із темпоральним значенням: …Кожна доба 

висуває свого сміливця, свою ключову пару… (В. Земляк) [299, 32]. 

Найчисленнішою групою займенників, що передають часові значення самостійно 

(без прийменника), є група займенників, що вказують на певний часовий проміжок, 
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локалізуючи дію на темпоральній осі, і становить більше 65% у всіх авторів. Далі у 

порядку спадання група, що позначає фазове значення, та останньою – частотність 

(близько 13%). 

Займенники, що виражають часові відношення без прийменника, значно 

переважають над тими, що виражають темпоральне значення у складі прийменниково-

відмінкових форм: більше 65% у мові твору В. Дрозда та понад 90% у мові творів 

В. Земляка та В. Шевчука, на відміну від просторових відношень, де співвідношення 

займенників, що функціонують у складі прийменниково-відмінкових форм та 

самостійно, приблизно однакове. 

Отже, особливості вживання займенників в українській химерній прозі у складі 

прийменниково-відмінкових форм із темпоральним значенням у тому, що знахідний із 

займенником не передає часових значень, при місцевому, в основному, передає 

різночасність, а в родовому кількість конструкцій зі значенням 

одночасності / різночасності однакова. Крім того, кількісно у різних авторів різні 

відмінки переважають: у В. Дрозда – місцевий, у В. Шевчука – орудний, В. Земляка – 

орудний та місцевий функціонує в однаковій кількості. Найпродуктивніше виявляє 

себе форма «по+місцевий» із займенником той (близько 75% всіх форм).  

Найчисленнішою групою займенників, що передають часові значення без 

прийменника, є група одиниць, що вказують на певний часовий проміжок, локалізуючи 

дію на темпоральній осі, і становить більше 65% у всіх авторів. 

 

3.1.2.3. Набуття темпоральності числівниками 

Числівник насамперед має кількісну семантику, проте його первинне 

частиномовне значення може набувати відтінку темпоральності за умови, коли лексема 

входить до складу синтаксично зв’язаних словосполучень у поєднанні з іменником із 

часовою семантикою: …Він шкандибав по ирійській бруківці, наче я перші дні по 

шкільнім паркеті… (В. Дрозд) [298, 25]; Одного разу Андріян сам постукав у нашу 

стіну... (В. Земляк) [299, 24]; тобто темпоральне значення числівника – 

контекстуальне. Відносно такої властивості поділяємо числівники з часовою 

семантикою на три типи: 
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1) Числівники, що розміщують події на темпоральній осі, вказуючи на їхню 

черговість (перелік одиниць, що функціонують у проаналізованих творах, більше 

ілюстративного матеріалу та кількісні дані у Додатку У): перший, другий, третій, 

восьмий, тридцятий тощо: Третього дня міську гостю випустили в череду (В. Дрозд) 

[298, 15]; Перший упав Микола, за ним і Йван... (В. Шевчук) [300, 23]; Сонячний камінь 

на принебессі міг би засвідчити наближення тридцятих років цього неспокійного віку 

(В. Земляк) [299, 18]. Числівники цієї групи мають дейктичне значення. Це 

найчисленніша група числівників і становить близько 60% у В. Дрозда та В. Шевчука, 

близько 50% у В. Земляка. 

2) Числівники, що мають фазове значення: сім, два, три, вісім, багато, кілька 

тощо: …Бандероль три доби йшла (В. Дрозд) [298, 15]. Ця група числівників становить 

близько 30% у всіх творах.  Більшість числівників цієї групи позначає тривання дії: 

…Кілька років і в них, і в нас вона вакувалася – неорана та несіяна… (В. Земляк) [299, 

21]; Уроків зо два стояв я стовпом біля дошки… (В. Дрозд) [298, 24]; тобто має 

неграничне фазове значення. Незначна кількість одиниць (3,8%) вказує на час початку 

чи закінчення дії: …Літ зотри тому я подавав на колгоспне правління заяву за заявою 

з проханням дозволити мені доглядати на фермі теля… (В. Дрозд) [298, 21]; …Вона 

мимохідь подумала, що кілька років тому прала ще в дідівський спосіб… (В. Шевчук) 

[300, 9]; тобто має граничне фазове значення, якого набуває одиниця у сполуці із 

прислівником тому. 

3) Позначають частотність: кілька, десять тощо: ...Кілька разів побував у самій 

Маньчжурії… (В. Земляк) [299, 19]; Уже десять разів зазирав… (В. Дрозд) [298, 26]. 

До третьої групи належать такі самі одиниці, що функціонують у двох попередніх; 

тобто значення частотності відповідні числівники набувають лише в контексті завдяки 

оточенню. Тому можемо назвати цю групу найбільш периферійною. Вона також 

кількісно найменша: найбільше одиниць у мові твору В. Земляка «Лебедина зграя» – 

11,1%, у мові твору В. Дрозда – 4,2%, а у В. Шевчука таких одиниць не зафіксовано. 

До першої групи числівників входять переважно порядкові (див. Додаток У), до 

другої – кількісні. Така закономірність іноді може бути порушена (19,1% винятків у 

групі 1; 7,7% винятків у групі 2). Наприклад, числівник один виділяє подію із класу 
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однорідних (таку одиницю можна замінити прислівником той, цей), і належить до 

першої групи: Одного осіннього дня вона не з'явилася на урок… (В. Дрозд) [298, 22]; 

Одного разу таки звелися битись із батьком біля обмерзлої криниці (В. Земляк) [299, 

22]. В окремих випадках порядкові числівники можуть позначати тривалість дії, тобто 

належати до групи 2: Я нетерпляче очікував на той поклик друге літо… (В. Дрозд) [298, 

5]; Є в мене актьор знайомий, […] так він шосту зиму у драних рукавичках ходить 

(В. Дрозд) [298, 13]. 

Числівники можуть виражати часову семантику у сполученні з іменниками 

темпоральної семантики, зокрема назвами часових періодів: …Я приносив йому 

сніданок другого дня після відвідин Клима Синиці (В. Земляк) [299, 26]; …Вона може 

вважати себе вдовицею – через шість тижнів, а може, через шість місяців, не 

більше (В. Земляк) [299, 24]; чи назвами свят, подій, темпоральних явищ: ...Пішов до 

четвертого класу (В. Дрозд) [298, 22]; …Першого ж осіннього ярмарку подався до 

Глинська… (В. Земляк) [299, 75]. Інколи числівник виражає часове значення 

самостійно, якщо вказує на послідовність виконання певної дії: І коли він прибився до 

берега, я перший заляскав у долоні та аплодував… (В. Дрозд) [298, 23]; …І «аківці» 

перші, під тріумфуючий грім оркестру, бадьоро покрокували до дверей школи 

(В. Дрозд) [298, 24]. У проаналізованих творах у такому значенні та оточенні 

зафіксована лише лексема перший. 

Отже, числівники із темпоральною семантикою можуть позначати порядок, 

тривалість або частотність дії, а також виділяти подію з ряду однорідних. Перший тип 

значення виражають, в основному, порядкові числівники, а тривалість – кількісні. 

Темпорального значення числівники переважно набувають у сполуці із іменниками 

відповідної семантики. Рідко – самостійно, позначаючи порядок дії. Найактивніше 

числівники функціонують у В. Дрозда і становлять близько 4% всіх темпоральних 

засобів; у двох інших авторів – менше 1%. 

 

3.1.3. Взаємодія засобів вираження часу в тестах химерної прози 

Серед засобів вираження часу, як і простору, є одиниці, що проявляються лише на 

рівні речення, тексту:  
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1. Таксис або часове співвідношення подій. Майже всі засоби вираження часу 

можуть передавати таке значення. Відповідне значення проявляється лише на рівні 

речення чи тексту, коли є декілька подій, що можуть бути певним чином зіставлені.  

Таксисне значення виражають різні засоби в реченні (більше ілюстративного 

матеріалу – у Додатку Х): Зараз мені здавалося, що там, на шляху між Пакулем та 

Иріем, коли я мчав навздогінці за осатанілою Манькою, серце віщувало мені: в Ирії 

ти зустрінеш її, дівчину з календаря! (В. Дрозд) [298, 23]; Вільного часу на цьому 

новому посту виявилося більше ніж досить, то він укинувся в читання Святих 

Писань, залишених Панкратом у верстаку, а далі й світських філософських 

трактатів, маючи до них неабиякий хист і терпіння (В. Земляк) [299, 75]. Зазвичай 

це прислівники, дієслова, та їхні особливі форми: дієприслівники та дієприкметники. 

Таксис має два основних значення: 1) послідовність подій: …Старого Орфея 

вдарив кінь у груди, він помучився який тиждень та вже й не підвівся… (В. Земляк) 

[299, 22]; …Сонце впало на плесо, і калюжа раптом заграла й запромінилася 

гострими голубими спалахами (В. Шевчук) [300, 9]; 2) паралельність подій: Я 

перейшов у дев'ятий, минало друге літо, а рак усе мовчав… (В. Дрозд) [298, 6]; 

Напуваючи сліпого Каштана, батько запитав родича… (В. Земляк) [299, 22]. Хоча 

часто в реченні два типи таксису функціонують одночасно, адже одні події 

відбуваються паралельно, а інші – одні за одними: Зрештою, розплющилися його очі, 

і сприйняла вона його погляд: чорний та гарячий, в якому клубилося й палахкотіло 

стільки світла й сили! (В. Шевчук) [300, 247]. Перші два предикати – послідовні події, 

інші – паралельні. 

Як і в просторовій семантиці, у часовій зафіксована взаємодія головного речення 

з підрядним із часовою семантикою та вживання прислівників тоді, коли у головному 

і залежному реченнях: Рушили до нього вже тоді, коли синя пташка сну спустилася 

Володимирові на очі і заслонила йому їх широкими голубими крилами (В. Шевчук) [300, 

24]; …Може, тому, коли відкинувся на спинку лозового крісла, тихий жаль поплив 

йому із серця (В. Шевчук) [300, 16]. Вважаємо це також видом таксисної взаємодії. 

2. Інтервальне значення. У контексті інтервальне значення виражають, в 

основному, прислівники, дієслова та прийменниково-відмінкові форми. Це стосується 



172 

значень частотності: …То знову кучерявилась, відроджувалась, ставала димчато-

синьою, з благородними прожилками… (В. Земляк) [299, 74]; Переказують безліч 

інших подробиць про минуле цього раннього поселення… (В. Земляк) [299, 16]; 

...Стрілочки на штанях, які сам прасував через день... (В. Земляк) [299, 38]; тривалості: 

...Сік […], що його випили тварини за день... (В. Шевчук) [300, 15]; межі дії: І досі 

славиться її кухня… (В. Земляк) [299, 168]; …Аж мусив спинитися: запаморочилося... 

(В. Шевчук) [300, 8]; та інтенсивності: Вийшов і Боніфацій, доскіпливо оглядав глабці, 

вимацував… (В. Земляк) [299, 166]. Останнього значення прийменниково-відмінкові 

форми не виражають. 

3. Уточнення, доповнення часової семантики різнотипними засобами. Активно 

функціонує уточнення чи доповнення відповідної темпоральної семантики основними 

засобами: іменниками, прислівниками, дієсловами. Комбінації тут можуть бути 

найрізноманітніші. Наприклад, Голова пообіцяв влаштувати восени, коли впораються 

з картоплею, облаву (В. Дрозд) [298, 63]. Тут обидва прислівники локалізують подію 

на темпоральній осі, другий точніше визначає час події, маючи ще й таксисне значення. 

Наприклад, дієслово має значення кінця дії, а прислівник позначає час закінчення цієї 

дії, тобто локалізує дію на темпоральній осі: …Хоч вони давно втратили запах лісу, 

чув він і той тонкий, бадьорий запах (В. Шевчук) [300, 22]. Уточнення засвідчене двох 

типів: одиницями із однаковим чи різним часовим значенням. 

Як видно із попередніх прикладів, часова семантика дієслова та прислівника 

уточнюється прислівниками, дієприслівниками чи дієприкметниками. Автори активно 

використовують ще один тим взаємодії, коли до цих одиниць додаються також 

іменники чи прийменниково-відмінкові форми: Наприкінці літа він синьооко 

прозирав з-поміж густого корицевого пагіння, нагадуючи, що час мені до школи, і цвів 

усю осінь, до першого снігу (В. Дрозд) [298, 14]; Було десь по обіді, коли ми, змучені й 

голодні, нарешті причвалали додому… (В. Дрозд) [298, 66]. 

Активно взаємодіють для уточнення чи доповнення темпоральної семантики 

також периферійні елементи (числівники, займенники, прикметники): …Першого ж 

осіннього ярмарку подався до Глинська… (В. Земляк) [299, 75]; ...Вона пізнала під ту 

хвилю й іншу істину... (В. Шевчук) [300, 247]; Хлопець у таку ранню годину також 
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спав… (В. Шевчук) [300, 26]. Проте прикметники таку властивість проявляють досить 

рідко. Периферійні засоби уточнюють та доповнюють часову семантику іменникових 

конструкцій, на відміну від прислівників, іменників та дієслів. Уточнення в часовій 

семантиці функціонують активніше, ніж у просторовій (у проаналізованих творах). 

Теоретично, можлива така ж кореляція відмінків із часовою семантикою, як і з 

просторовою: *Він сидів над книгами із самого ранку до вечора. Проте у 

проаналізованих творах таких контекстів не виявлено. 

4. Вплив контексту на набуття чи зміну часової семантики певних одиниць. Як і у 

випадку з просторовими відношеннями, цей тип варто поділити на два види: 1) набуття 

часової семантики одиницями. Сюди належать периферійні засоби вираження 

просторової семантики, насамперед числівники та займенники, а також спорадично 

окремі одиниці різних груп лексики; 2) зміна часової семантики певних одиниць під 

впливом оточення (контексту), наприклад, перехід іменників чи прислівників із однієї 

групи в іншу, яка, відповідно, має інші часові характеристики. Приклади обох змін 

наведено в попередніх підпунктах цього розділу. Перехід прислівників із часовою 

семантикою із однієї групи в іншу відбувається дуже активно і є однією із особливих 

рис саме цього типу одиниць. 

5. Метафоричні конструкції. В українській химерній прозі функціонують 

різноманітні метафоричні конструкції на позначення часових відношень: Удосвіта, 

ледве мжичка осіннього дня просіялася крізь ніч, ми без задніх ніг […] погналися за 

втікачем (В. Дрозд) [298, 65]; ...Днина на днину падають у Соколюків щільно, як скиби 

одна на одну (В. Земляк) [299, 154]. 

Метафори мають такі ж темпоральні властивості, як і одиниці, на місці яких вони 

вжиті. Найчастіше автор такими засобами передає час дії: Підкована морозцем 

Солом'яна вулиця стелилася переді мною, немов лінія життя на долоні (В. Дрозд) [298, 

78–79]; швидкість: Світанки у Глинську настають раптово, наче їх приносять сюди 

рвучкі вітри разом із пахощами вижатого степу (В. Земляк) [299, 133]; тривалість: 

…Вона бігтиме крізь метушню днів, караючись щохвилинно за докірливо-осудливий 

погляд очей крізь холодний полиск окулярів (В. Дрозд) [298, 119]; 

властивість / особливість певного періоду, віку: …І вони вислухали дерев’яне 
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привітання, яким обдарувала їх виблідла й пересушена дамочка (В. Шевчук) [300, 

278]. 

Образні часові описи у повісті «Ирій» та романі «Дім на горі» часто поєднані із 

погодніми умовами: Я утік від кагалу на вулицю, де по-осінньому неділилося: день, 

ніч, земля й небо, дрібно посічені, переміщені, посмачені пісною мжичкою, ліниво 

та нудно пережовував час (В. Дрозд) [298, 66]. 

В. Шевчук використовує на позначення певної пори дієслова буття, типу цвісти, 

зароситися, згубитися та ін.: ...За вікном цвів срібно-синій сутінок. Цей сутінок 

застав надворі сивоволосого козопаса і його жінку (В. Шевчук) [300, 20]; Стояв 

босоніж серед саду в розхристаній сорочці і зарошених штанях… (В. Шевчук) [300, 

152]; Серпень цвів (В. Шевчук) [300, 205]. Із часовими проміжками автор сполучає 

дієслова руху чи розміщення в просторі (стояти, йти, заповзати, спускатися тощо), 

властиві істотам, таким чином часові періоди оживають: Минулий день стояв за їхніми 

спинами, як величезна істота, теж випасла й випила свій сік, наслідком чого й став 

цей вечір... (В. Шевчук) [300, 20]; В такі хвилини все важке й темне губилося, як 

згубилася нещодавно ніч… (В. Шевчук) [300, 26]; Сестри розмовляли в кутку між 

вікнами, в кімнату уже заповзали сутінки… (В. Шевчук) [300, 163]. Проте цю 

особливість не зараховуємо до фантастичних властивостей, оскільки і письменник, і 

читач сприймають це як художній засіб. 

Гіперболізоване значення швидкості може бути також передане кількістю: Вранці 

йому здалося, що побачив у дворику навпроти школи не одну Олександру Панасівну, а 

принаймні шість. Голився біля розчиненого вікна, густо намиливши аж до очей щоки, 

і побачив одну Олександру Панасівну, яка бігла до колонки по воду, друга в цей час 

зачісувала дівчаток і в'язала їм банти, третя чистила біля води каструлі, а четверта 

прала у величезній пінистій балії (В. Шевчук) [300, 24]. 

Для образного вираження часу автори також звертаються до порівняння: 

…Закапелки були закладені книгами, що їх я наносив з семи ирійських бібліотек і 

ковтав швидше, аніж Нерон-Балалайка мух (В. Дрозд) [298, 34]. 

Особливостями мови творів химерної прози є також те, що В. Дрозд та В. Земляк 

на позначення часу використовують прийняті в народному мовленні традиційні 
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номени та конструкції, тобто ті, що не є назвами часу, але якими в повсякденному 

мовленні ми окреслюємо певний час: …А позаяк я не мав ні шевйотових штанів, ні 

велосипеда, ні гармошки, та й взагалі був шмаркач, а не парубійко… (В. Дрозд) [298, 

22]; Те сказано оповесні, як облітав яблуневий цвіт (В. Земляк) [299, 24]. Такі 

конструкції розкривають особливості героїв, подій, місць через їх типові вияви в 

певний час: ...І найветхіші з вавилонян рідко помирають у жнива. За роботою їм 

просто ніколи зважитися на таке (В. Земляк) [299, 29]; …Останнє спалення Вавилона 

відбулося двадцять років тому, саме в жнива, коли у ці загалом благодатні краї 

ніякого літа проникає з півдня таврійська суша (В. Земляк) [299, 46]. 

Часові образні описи часто у своєму складі мають просторові одиниці, 

темпоральність може бути передана просторовими засобами. Відповідно образний 

часовий опис може: а) бути виражений просторовою метафорою чи порівнянням: 

…Своїми розпитами розворушив давно заснулий вулик її спогадів (В. Шевчук) [300, 

149]; б) виступати місцем дії: З її сірих крил крізь чорнильні сутінки осіннього вечора 

дразливо сяяла червонозлотиця цифр (В. Дрозд) [298, 29]; в) позначати просторові 

явища, властиві певному періоду: …А небо очистилося, оновилося і стало глибоким, 

як став пізньої осені, коли вода темніє і скрадує обриси дна… (В. Дрозд) [298, 70]. У 

типу В існує ще одна модифікація – позначати плин часу зміною властивостей певного 

предмета чи середовища: Щодень міняється колір пилюки, яку здіймає над 

Глинськом череда, – від теплих тонів до понурих. То непомітно підкрадається осінь 

(В. Земляк) [299, 119]. 

Характеризувати часове значення просторовими категоріями – одна із основних 

рис мови роману «Дім на горі»: Шукав пояснення, бо цей час, який минув відтоді, як 

рушив він додому, став наче глибока прірва, в якій уперше пропала його свідомість. 

Навіть озирнувся туди, назад, де мала б бути та прірва, — лежав довкола залитий 

сонцем простір, знайомий та звичний (В. Шевчук) [300, 178]. 

Оскільки темпоральність у проаналізованих творах часто виражена просторовими 

засобами, то, відповідно функціонує чимала кількість конструкцій із синкретичним 

часо-просторовим значенням (докладніше – у п. 3.5.1). 

6. Постійні конструкції для характеристики. Дехто з героїв творів постійно 
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однаково виглядає або поводиться, відповідно для передання таких характеристик 

використано типові описи, які повторюються протягом твору. Наприклад, людина-птах 

Анатоль постійно вдягнутий у сірий костюм, лаковані туфлі, начищені до блиску, та 

солом’яний капелюх; автор також звертає увагу на його білі зуби та ретельно вкладене 

волосся: Побачила його в темряві — був так само в сірому костюмі, лакованих 

туфлях та в солом'яному капелюсі. Засвітив до неї білими, аж фосфорилися, 

зубами, зняв капелюха і схилився; показуючи ідеальний проділ з ретельно 

напомадженим і прилизаним волоссям (В. Шевчук) [300, 95]. У романі «Дім на горі» 

типовий опис застосовано також для зображення бабусі; у романі В. Земляка – Явтуха, 

який щонеділі однаково вдягається та поводиться; у повісті «Ирій», наприклад, до 

дівчини в білому береті (докладніше – у п. 3.2).  

7. Гра слів на основі фразеологізмів та сталих виразів. Така особливість наявна 

лише в повісті «Ирій». Крім того, гра слів із часовим значенням функціонує рідше, ніж 

із просторовим: Отоді і свиснув, нарешті, для мене рак у Жерелі (В. Дрозд) [298, 40]. 

Темпоральні одиниці використовує для створення комічного ефекту, коли час набуває 

просторових властивостей: Вбирався у валянки, кожух та заячу шапку діда Єврася і з 

ранку до самісінького вечора непорушно простоював біля воріт, зирячи в небо, – 

видивлявся завтрашній день (В. Дрозд) [298, 96]; або підкреслення значення 

швидкості, тривалості: ...Він перехилив пляшку з підфарбованим пійлом та замолотив 

у тридцять три зуби... (В. Дрозд) [298, 58]. 

Основний засіб вираження темпоральної семантики – дієслово, яке становить 

близько 60% серед усіх засобів вираження часу в мові творів В. Дрозда та В. Земляка. 

У романі В. Шевчука «Дім на горі» вони становлять більше 80% (докладніше про 

кількісне співвідношення всіх засобів – на рис. Х.2.1). Таке числове значення досить 

прогнозоване, оскільки всі дієслова мають темпоральну семантику. Меншим за 

частотністю засобом є прислівник: 11% у В. Дрозда та В. Шевчука і 19,5% у В. Земляка. 

На третьому місці із різною кількістю, проте у всіх авторів – іменники. За ними в 

порядку спадання прийменниково-відмінкові форми та прикметники. Далі у В. Дрозда 

числівники (4,2%), у В. Земляка – займенники (2,3%), а у В. Шевчука однакова 

кількість цих засобів (0,4%). У зведеній кількості числівники переважають займенники 
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на 1%. Тобто загалом у проаналізованих творах засоби вираження темпоральних 

значень функціонують досить однорідно. 

Отже, особливостями функціонування засобів вираження часової семантики є те, 

що таксисне та інтервальні значення повноцінно проявляють себе лише на рівні 

речення (особливо це стосується перших), і можуть бути виражені різноманітними 

засобами. Крім того, засоби передачі часу та простору в реченні певним чином 

взаємодіють, доповнюючи та уточнюючи семантику одне одного. Існує два основних 

типи взаємодії: 1) дієслова та їхні особливі форми, прислівники, прийменниково-

відмінкові форми; 2) іменники, займенники, числівники. Відмінкова кореляція – 

непродуктивна. Також у контексті слова можуть набувати нового типу часового 

значення чи взагалі темпоральної семантики.  

На позначення часових властивостей часто функціонують метафоричні 

конструкції із різноманітним значенням. В. Шевчук використовує дієслова буття та 

переміщення для вираження темпоральності. Автори використовують прийняті в 

народному мовленні номени на позначення часу. Постійність виявляється в тому, що у 

всіх творах існують герої, що однаково поводяться та виглядають. В. Дрозд 

використовує гру слів на основі фразеологізмів. 

 

3.2. Часові зміщення та засоби їх реалізації 

В українській химерній прозі наявні також різні часові зміщення, які виявляються 

у: 1) прибільшенні чи применшенні часових значень (часових періодів, частотності, 

інтенсивності, швидкості виконання дії); 2) традиційності виконання певних дій, 

повторюваності; 3) синхронізації подій; 4) зміні часу за бажанням чи потребою героя; 

5) перенесенні із теперішнього в минуле, майбутнє чи перебування у позачасовій сфері; 

6) об’єктивації часу просторовими засобами. 

1) Гіперболізацію чи літотизацію використовує В. Дрозд для образного опису 

різноманітних часових значень. Часові періоди мають іншу тривалість чи 

інтенсивність, ніж у реальному світі. Перебільшення може стосуватися швидкості: 

– Зупини... – вчули розпачливий, жалібний крик благородного гуїгнгнма, але зупинити 

не могли – Славко мчав швидше од метеора… (В. Дрозд) [298, 80]; тривалості: Дід 
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Єврась божився, що у війну, полюючи на партизанів, тут загубився німецький дивізіон 

з п'ятьма танками і досі про нього ні слуху (В. Дрозд) [298, 34]; або частотності: Гнида 

не визнавав ані коровчини, ані свиненяти, тримав у сінях череду курей, які неслися по 

сім раз на день, щонеділі носив на базар яйця... (В. Дрозд) [298, 28] (більше 

ілюстративного матеріалу – у Додатку Ц). Часові зміщення можуть бути виражені у 

формі порівняння (перший приклад) або образного опису (інші приклади). 

В українській химерній прозі часові значення часто об’єктивуються (докладніше 

– у підпункті 6), тому, наприклад, швидкість виконання дії має своє фізичне вираження 

та призводить до появи фантастичних властивостей: Він стояв поперед мене і 

перебирав шістьома в'юнкими руками яблука у високих кошелях (В. Дрозд) [298, 85]. 

2) Традиційність виконання певних дій, повторюваність. Основні герої, місця, речі 

мають типові властивості та характеристики, що постійно проявляються у творі, або 

дії, які вони постійно виконують. Завдяки таким конструкціям автори романів 

«Лебедина зграя» та «Дім на горі» розкривають характер та світогляд героя: А Явтух 

стоїть на воринах (сьогодні саме неділя, його день)… (В. Земляк) [299, 69]; а також 

властивості певного простору чи часу: Пізня вавилонська осінь починається з того, 

що Савка Чибіс знімає гойдалку в передчутті зими (В. Земляк) [299, 154]. Типові дії 

чи явища стають символами: Може, саме через оту головку [сиру] відразу ж потягся 

до рундучка люд ярмарковий (В. Земляк) [299, 72]. Коли повторюваність зупиняється – 

змінюється чиєсь життя: Після неї більше ніхто не поселявся на мансарді. Комуна 

перестала вивозити до Глинська червоні головки сиру, цей товар тут зник з обігу. 

Клим Синиця жалкував за тим, хоч на душі стало йому ніби спокійніше. Кілька ночей 

ще появлялась у голім саду хаплива постать, шаруділа в опалому листі, але, 

впевнившись, що мансарда порожня, примара забула сюди дорогу. Синиця знав – то 

Данько Соколюк (В. Земляк) [299, 151]. 

Особливо яскраво ця риса представлена в романі «Дім на горі», де на 

повторюваності побудована вся концепція твору. Химерний дім має свою традицію, 

яка повторюється щопокоління (ілюстративний матеріал – у Додатку Ц). 

Як уже зазначали, повтори відбуваються не лише в подіях, але і в зовнішньому 

вигляді – усі герої різних часів схожі між собою, дехто постійно однаково виглядає 
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(Анатоль, Явтух) чи поводиться (козопас Іван, Явтух, Хлопець). Це ще один приклад 

опредмечування часу: Можеш вірити, а можеш і ні, але вони й справді дуже подібні 

до себе, ці чоловіки, що лишають нам дочок. Подивися в альбом на свого діда й батька 

– всі вони наче рідня між собою (В. Шевчук) [300, 194]. Що стосується «Дому на горі», 

то тут є як змінні герої (жильці дому), так і вічні (Анатоль). Часові зміщення 

проявляються в образі Анатоля, який в окремих епізодах з’являється то як 

фантастична, то як реальна тогочасна особа (ілюстративний матеріал – у Додатку Ц). 

Проте одно разу замкнуте коло повторів може розриватися: тоді в традиційній історії 

з’являються нові деталі, які, в основному, пов’язані з емоційною сферою: В руці 

обвисла вже зовсім обстрьопана троянда, а блискучо-чорні туфлі покрилися 

легеньким нальотом куряви. Дженджурик подивився на ту куряву з жахом, вихопив 

із кишені носовичка і почав обмахувати ним взуття (В. Шевчук) [300, 271]. Коли щось 

відбувалося не за типовим планом Анатоля, його начищені до блиску туфлі 

покривалися шаром куряви. Проте будь-яка система може давати збій: У нас завжди 

так виходило, що чоловіки, ті прийшляки, вмирали раніше своїх жінок. Певне, щось 

порушилося там, у небі, коли в твоїх батьків сталося інакше. […] Твоя мати вибилась 

із цього кругообігу... (В. Шевчук) [300, 122]. 

3) Синхронізація подій використана у романах «Лебедина зграя» та «Дім на горі». 

Події та настрої відбуваються паралельно в декількох місцях між героями, які певним 

чином пов’язані між собою: Лежала сама в порожньому домі, місяць зазирав у 

горішню шибку, обливаючи холодним світлом півстіни, і оті півстіни раптом 

прочинилися перед її зором, розхилилася неозора далина, і Марія знову опинилася на 

синій дорозі. Іван ішов по ній сам, без кіз, високий та рівний, озирнувся на неї й начебто 

попросив чогось очима. У ту ніч не спав і Хлопець. Він лежав на канапі в дідовій 

бібліотеці, крізь вікно вливалося місячне світло, а йому здалося, що хтось невидимий 

підійшов до нього, розчинив, як вічко у скриньці, йому груди і поклав туди сокровенний 

згорток із сокровенними письменами (В. Шевчук) [300, 143]; або ті самі події 

повторюються через певну кількість часу: Одному палієві, Данькові, було тоді десять 

років, другому ж, Лук’янові, щось близько цього (відмінність була в кількох днях та 

десяти місяцях). З допомогою різок на допиті легко з’ясувалося, як спалено Вавилон. 
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[…] Паліям тепер по тридцять років з тією ж різницею в десять місяців та кілька 

днів, але вдруге палити Вавилон вони не наважуються, хоч інколи і виникає таке 

бажання, надто в Данька (В. Земляк) [299, 47]. Остання група переплітається також із 

пунктом 2. 

Синхронізація подій виявляється у певних образах-символах, які супроводжують 

людей, коли ті паралельно виконують певні дії чи переживають певні стани: Зустрів 

його тут тихий легіт, заворушив каштановим листям, і впав під ноги недозрілий 

каштан. Так само впав під ноги недозрілий каштан і Галі, яка […] мовчки сиділа з 

бабою та сином на ганку (В. Шевчук) [300, 18]. 

Завдяки паралелізмам виявляють також нетипові риси певних предметів чи 

поселень, тобто те, чим вони відрізняються від традиційних, усталених звичаїв: Там 

непорушна, майже фатальна моногамія, приреченість особи як такої: коли в парі гине 

одне, то за ним має загинути і друге; у Вавилоні ж особа звільнена від цього, коли гине 

в парі одне, то друге не конче мусить кидатися грудкою на грішну землю, а лишень 

має надію обрати собі нового товариша… (В. Земляк) [299, 32]. 

4) Зміна часу може настати за бажанням чи потребою героя. У реальному світі 

частини доби, пори року змінюються незалежно від волі людини, адже така 

послідовність періодів пов’язана із будовою цього світу. У повісті «Ирій», якщо герой 

перебуває в певній критичній ситуації, що загрожує його життю чи здоров’ю, або має 

емоційну потребу, то може змінити пору року чи період доби: По саду, засипаному 

мокрим слизьким листям, біглося важко, буцім по мілководдю, і тільки ніч нас 

порятувала б. Я вхопив себе за вуха, підняв у небо і смикнув завісу, яка відділяла день 

від ночі. Тої ж миті завіса впала, і густа та в'язка, мов пакульська грязюка, темінь 

хлюпнула на землю, накривши нас, проковтнувши цеглинистий трикутник Жукового 

обличчя (В. Дрозд) [298, 69]. 

5) Перенесення із теперішнього в минуле, майбутнє чи перебування поза часом. У 

романі В. Шевчука «Дім на горі» найяскравіше цю властивість виявлено в образі синьої 

дороги, що символізує життєвий шлях, вічність, інколи – потойбіччя. Коли герої 

опиняються на синій дорозі – можуть взаємодіяти із померлими родичами, бачити себе 

в іншому віці, ніж вони є зараз. Синя дорога – часова метафора, передана просторовими 
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засобами. Синя дорога з’являється, коли герої згадують когось чи певні події. Із синьою 

дорогою пов’язані також просторові зміщення, а саме зникнення твердої оболонки тіл: 

Лежала сама в порожньому домі, місяць зазирав у горішню шибку, обливаючи 

холодним світлом півстіни, і оті півстіни раптом прочинилися перед її зором, 

розхилилася неозора далина, і Марія знову опинилася на синій дорозі. Іван ішов по ній 

сам, без кіз, високий та рівний, озирнувся на неї й начебто попросив чогось очима 

(В. Шевчук) [300, 143]; Вона приплющилася, відкинувшись на спинку фотеля, і її 

захитали теплі, утішні хвилі. Синю дорогу побачила вона [стара] і високого, 

чорноволосого, вусатого чоловіка на ній. Чоловік той озирався до неї, немов 

зважувався: пізнавав її чи ні. — Ми там, у вічності, чи впізнаємо одне одного? — 

засміялася раптом. — Ти там, у вічності, молодий, а я така стара! (В. Шевчук) [300, 

189]. 

Проте перенесення із минулого в майбутнє потрібно не сплутувати із звичайними 

спогадами, які є типовим для художньої літератури прийомом ретардації і не мають 

надреальних властивостей: Але від столу дивилася на нього зовсім інша жінка. Великі, 

добрі й теплі очі привітали його, і він раптом почав пригадувати, що десь їх бачив. 

Було це дуже давно, іще там, за вогняним рубежем, яким стала для нього і всіх людей 

війна, побачив себе в цьому-таки місті, тільки на іншій вулиці — ця значно старша за 

нього жінка була тоді така, як він тепер, несла вона на руках дитину, а поруч ступав 

широкоплечий, майже чотирикутний чоловік й був коло неї… (В. Шевчук) [300, 19–

20]. 

Із прикладів про синю дорогу випливає, що герої роману В. Шевчука існують поза 

часом. Модифікацією цієї властивості є те, що час у творі може зупинятися. Пересічні 

герої також завмирають, а особливі (зазвичай головні) – ні (ілюстративний матеріал – 

у Додатку Ц). 

У повісті «Ирій» через населені пункти Ирій та Пакуль виражено поняття вічності: 

Там тільки про одного Решета. Якийсь писарок переписував для начальства. Цікаво: 

прізвища ті ж, що й тепер у Пакулі. А двісті років минуло. Се ж люди ніби завжди 

були. А я думав, що Пакуль — це лише тепер і скороминущий. А Пакуль... (В. Дрозд) 

[298, 87]. Пакуль та Ирій протиставлені у творі як матеріальне та вічне, матеріальне та 
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духовне, реальність та мрії. До цього моменту герой сприймав Пакуль, як щось 

тимчасове (див. попередню цитату), а тепер він зрозумів, що загалом матеріальне 

триває так само безкінечно довго, просто змінюються «дійові особи».  

Ще однією модифікацією цього типу зміщення є розуміння вічності, 

неперервності життя. Герої творів сприймають смерть як перехід із одного місця (тіла) 

в інше. Поняття вічності тісно пов’язане із просторовими перевтіленнями 

(одномоментна зміна місця чи зміна тіла): ...Наші могили будуть поруч, вбрані 

барвінком, і люди розійдуться по теплих хатах, сказавши про нас гарні слова, вони ще 

не знатимуть, що смерті не існує, а є тільки перевтілення, і я стану кущем калини, а 

вона стане кущем любистку під білою парасолею квіту, як зараз під беретом, і ми 

перемовлятимемося… (В. Дрозд) [298, 67]. 

У романі «Лебедина зграя» перебування в позачасовій сфері передано через 

поселення Вавилон, яке порівнюється із Вавилоном месопотамським, якого вже не 

існує. Герої твору припускають, що їхній Вавилон стоїть із тих самих давніх часів, 

оскільки існують перекази, що в центрі Вавилону колись був сонячний камінь, по 

якому древні інки відлічували час. Часове зміщення проявляється в тому, що в устрої, 

поглядах, звичаях Вавилону поєднано сучасне та сива давнина, риси якої мають 

ірреальні властивості: Переказують безліч інших подробиць про минуле цього раннього 

поселення, начебто заснованого ще напівміфічними таврами, коли тих витіснили 

чужинці з теплих берегів Понтію й примусили шукати іншого пристановища 

(В. Земляк) [299, 16]. 

6) Об’єктивація часу просторовими засобами. Особливістю ідіостилю мови 

проаналізованих творів є також те, що час набуває певного вираження в матеріальному 

світі: стає певною річчю, предметом. Об’єктивуватися може певний часовий період: 

Розтопило якийсь давній клаптик землі, буйно зарослий травою, — був він круглий, 

як шапка кульбаби, і в тій затуманеній кулі вона знову-таки впізнала цю ж таки 

красуню, тільки та мала на собі не ясно-синє, а червоне плаття (В. Шевчук) [300, 30]; 

або межа, зміна цього періоду: Іван звів голову: на тому кущі, звідки йшов павук, вже 

зажовтіло декілька листків. Павук помандрував уже до іншого куща, і тільки ступив 

він на першого листка, відразу пожовтів і той. […] Так він і мандрував сьогодні цілий 
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день, і позасвічував на кущах перше жовте листя (В. Шевчук) [300, 46]. Уявлення про 

розмежування таке ж, як і для простору у фізичному світі: одне місце відділяється від 

іншого стінами, парканом, завісою, тобто будь-якою перегородкою. Можемо зробити 

висновок, що час та простір сприймають та членують за однаковою схемою, 

однаковими категоріями. 

Загалом усі часові зміщення (як і просторові) пов’язані із фантастичними 

властивостями, існуванням реального та ірреального. Проте всі герої твору такі 

фантастичні властивості сприймають як реальні. Ці риси традиційно існують в їхньому 

житті. Більшість героїв твору існують на межі двох просторів: реального і 

фантастичного. 

Отже, темпоральні зміщення проявляються через уживання засобів у нетипових 

значеннях, оточеннях. Значна їх кількість пов’язана з використанням просторових 

одиниць для передання часової семантики. 

 

3.3. Емоційно-оцінна конотація темпоральних одиниць 

Як і простір, час тісно пов’язаний з емоційно-оцінною сферою. По-перше, межові 

простори набувають певної часової та емоційно-оцінної конотації; по-друге, емоції та 

характер виражають часовими засобами; по-третє, певні часові періоди, властивості 

передають настрій, емоційну характеристику. 

Межові простори мають не лише просторову конотацію, але й часову. Певні риси 

темпорального наявні у характеристиці місць (Ирій, Пакуль, Вавилон, дім на горі та 

ін.) у всіх трьох творах. Ці топоси – не лише місця, але й певні часові періоди. 

Відповідно, автори описують час просторовими засобами: Пакуль — тільки передпокій 

твого справжнього буття, єпитимія за невідомі гріхи, випробування, прелюдія, навіть 

не переднє слово, а лише епіграф грубезної книги, в якій тобі ще належить написати 

величну оптимістичну трагедію... (В. Дрозд) [298, 7] (докладніше про передання 

часових значень просторовими одиницями – у п. 3.2).  

Наприклад, у повісті В. Дрозда Ирій та Пакуль протиставляються як минуле та 

майбутнє зі значенням, відповідно, поганого (пережитого, застарілого) та хорошого 

(нового, перспективного): «Зірву зо три квіточки і покладу між сторінок підручника 
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[…]. Хай вони нагадують про моє дитинство. Бо навіть подумки я вже ніколи не 

повернуся в Пакуль. Пакуль – це назавше минувшина, учорашній день мого життя. 

Мати наїздитиме до мене в Ирій. А коли стану великим актором, заберу її з Пакуля до 

себе в місто» (В. Дрозд) [298, 14] (більше ілюстративного матеріалу в Додатку Ш). 

Емоційно-оцінна конотація Вавилону в романі «Лебедина зграя» проявляється в 

тому, що місцеві жителі гордяться своїм походженням, життя саме в цьому поселенні 

сприймають як цінність. Проте це місце із плином часу розгубило свою вагомість. 

Прочитуємо, що втратили древні знання не лише вавилоняни, але і весь цивілізований 

світ, тобто в образі цього поселення маємо відображення всіх тенденції тогочасного 

світу, як позитивних, так і негативних: А в центрі Вавилона, на самім принебессі, […] 

ніби стояв колись так званий Сонячний камінь, як у древніх інків; по тому каменю 

відлічували плин часу – місяці та роки, хоч як те робили – втрачено на обох 

континентах (В. Земляк) [299, 16]. 

Межовим простором у «Лебединій зграї» є також гойдалка, на якій хлопці та 

дівчата знаходили собі пару. Що стосується її часової конотації, то з нею пов’язана 

традиційність (її підвішували щовесни і знімали на зиму), певні вірування (смерть на 

гойдалці не вважалася смертю в її звичному розумінні). Загалом, В. Земляк завдяки 

певним місцям та речам (причому це можуть бути як власні назви, так і загальні) 

передає ідею часу, тривалості: Андріян уже в перший рік їхнього подружжя 

власноручно змайстрував високу горіхову колиску з вигадливими бильцями, на манір 

тих, які бачив у Німеччині, стояла вона на осонні й чекала променя, якому так і не 

судилося впасти в неї (В. Земляк) [299, 24]. 

У романі В. Шевчука межовим простором є власне дім на горі з його дивною 

історією, традицією. Насамперед межовість цього простору виявляється в 

темпоральному аспекті: із покоління в покоління повторюються ті самі події.  

Протягом усього твору В. Земляк особливу увагу звертає на ментальність, яка, в 

основному, виражена типовою поведінкою в певний час: Цього дня, коли Вавилон 

святкує Михайла, об’їдається і пиячить, геть забувши про святість дня і про освячену 

церковцю-вапничку на північних відрогах гори, біля цвинтаря, Явтух довше звичайного 

вистоює за ворітьми й приховує злидні... (В. Земляк) [299, 161–162]. Певний період 



185 

герой асоціює з емоціями: Бралося на мороз, на ніч, на самоту (В. Дрозд) [298, 105]; 

тобто часова сфера, як і просторова, пов’язана з емоціями. 

Певний віковий досвід теж передає емоційну конотацію: Смішно було слухати, як 

ламкий підголосок, уперше відчувши в собі вокальний талант, несподівано для себе 

пускав «півня» на найвищій ноті і трагічно сходив зі сцени. Ті невдахи нагадували 

поетові про його патронатне дитинство, про перші вірші, що були дивом для нього 

самого… (В. Земляк) [299, 134]. 

Для окреслення характеру персонажів використано часові одиниці: …Якщо Варя 

вся в ластовинні, то хіба встоїш перед такою, хоч будь вона в минулому біла 

офіцерша… (В. Земляк) [299, 92]. Часовими засобами може передавати також настрій: 

…Йому захотілося по-парубоцькому завернути шапку на потилицю й безжурно 

позалицятися до всіх оцих веселих жіночок (В. Шевчук) [300, 176]; Так, це було те, що 

частково пояснювало його стан – настрій серпневого сонця (В. Шевчук) [300, 180]. 

Стан та час має певне відображення у зовнішньому світі: з’являються предмети, 

явища, характерні для цього часу доби, пори року, віку, які мають емоційно-оцінну 

конотацію: Тиха осінь ступала на землю золотими черевичками, поклавши собі на 

вуста пальця. Старий надто виразно побачив цю жовту постать, тож звівся, склав 

стільця і пішов додому. Кози здивувалися на цей несподіваний учинок свого володаря, 

але перестали скубти траву й повільно поволоклися слідом. […] Марія Яківна покидала 

цей двір із жалем та тривогою, бо те, що її чоловік покинув гору передчасно, не могло 

її не стурбувати (В. Шевчук) [300, 173–175]. До цієї групи зараховуємо також 

уявлення про те, що після смерті душа хороших людей переселяється в позитивний 

об’єкт, а поганих, відповідно, – у негативний (ілюстративний матеріал – у Додатку Ш). 

Конструкції, що передають певні часові чи просторові зміщення, часто мають 

певну емоційну конотацію. Завдяки використанню таких засобів автор створює 

комічну ситуацію. Наприклад, у наступному прикладі економія часу, виражена 

нереальними просторовими явищами: Рівно о восьмій (він давно вмонтував у себе 

будильник і заводив його та ставив на восьму ранку кожного вечора) дядько 

схоплювався на ноги, хлюпався, мов горобець, у ложці води, ковтав цілими десяток 

яєць (їх давили в дядьковім череві за автобусної тісняви і огрядний дядько у такий 
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спосіб заощаджував хвилини) та вибігав на вулицю (В. Дрозд) [298, 41].  

Отже, межові простори та темпоральні явища набувають емоційно-оцінної 

конотації; емоції, характер, настрій передають часовими засобами всі три автори. 

В. Земляк особливу увагу звертає на ментальність, яка, в основному, виражена типовою 

поведінкою в певний час. 

 

3.4. Номени, співвідносні з певним часовим періодом 

Із певним часовим періодом асоціюються загальні, власні назви, а також світогляд, 

оцінки, спосіб мислення, стилі спілкування, ієрархічний поділ суспільства, що можуть 

бути виражені окремими мовними конструкціями чи цілими абзацами. 

Основне часове значення власних назв – співвідношення із певною історичною 

епохою чи періодом: Сопе сусіда у вбиральні, а ти лежиш – і нічичирк, а подумки – в 

лісі, партизанів на німчуру ведеш, «ура» кричиш, атакуєш, оточуєш, у тил проникаєш, 

генералів уполонюєш, часом самому Гітлеру горло залещатиш, і вже в білокам'яній 

Москві, уже товариш Калінін тобі особисто руку тисне і з високою нагородою 

вітає… (В. Дрозд) [298, 56]; або певним днем в календарі: Послали по матір, 

духопеликів якої я все ще боявся, і мій Першотравень був чорним, як день у коморі 

(В. Дрозд) [298, 47]. Перелік власних назв із часовою семантикою, що функціонують у 

творах української химерної прози – у Додатку Щ. 

Власні назви, що мають часову конотацію, – не лише позначають свята,  імена 

історичних осіб, але й, наприклад, імена, які були популярними в певний період, або 

форми імен, якими називають людей певного віку, що властиво українській народній 

культурі (такі часономени функціонують лише в романі В. Земляка): Імена їм 

обиралося найзручніші: Тодось, Антось, Івась, Стась, то потім сам батечко їх вічно 

плутав (В. Земляк) [299, 96]; В одних домах Даринку так і звали Даринкою, а в 

декотрих, можливо, через її голос, – Дариною, хоч їй було тепер не більше, ніж тим 

вавилонським дівчатам, котрих звали Марфусями, Пизями, Дизями, а то й іще 

ласкавіше (В. Земляк) [299, 95]. Наприклад, у романі В. Земляка імена мають форми, 

прийняті в народному мовленні, які намагалася викорінити радянська влада: 

– Громадянин Соколюк Данько Миколович… – Поправився: – Миколайович (В. Земляк) 
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[299, 125]. Назви дворів, хат із вказівкою на власника, рід теж є одиницями, які 

співвідносять події твору із певним історичним періодом, оскільки таку форму 

називання використовували в певний час (хата Валахів, двір Бубели, Зінгери, Соколюки 

та ін.): Було плачу та лементу в хаті Валахів (так прозивали наш рід), коли він назвав 

свою суджену (В. Земляк) [299, 20]. 

Крім того, просторові власні назви іноді також набувають часової конотації. 

Насамперед кожне поселення, територія мають свої традиції, світогляд, переконання, 

які залишаються тут постійно, тобто які є незмінними. Наприклад, Солом'янка у повісті 

«Ирій», тяжіє до традиційного, інколи навіть старомодного, бо воно є рідним, «своїм», 

та не приймає нового. Коли щось нове «заходить» в поселення, – воно переінакшує цю 

тенденцію чи річ на свій лад: Бо Солом'янка інтуїтивно тяжіла до традиційного, не 

дошукуючись, прогресивно воно чи пережиткове. Історія Солом'янки, що потроху 

нанизувалася на мій жадібний розум, підтверджувала цю тезу багатьма прикладами 

(В. Дрозд) [298, 35]. В ідеї Солом’янки проявляється накладання часу, оскільки, з 

одного боку герой сприймає Солом’янку як щось вічне та незмінне, а з іншого боку – 

вона виникла досить недавно, її створив двоюрідний дід головного героя хлопця 

Михайла. Такими властивостями володіє також Пакуль у повісті «Ирій», Вавилон, 

Козів, Глинськ у романі «Лебедина зграя», дім на горі у однойменному творі. 

Друга типова темпоральна конотація власних просторових назв виявляється в 

тому, що назви країн та частин світу подають, в основному, у контексті тогочасних 

історичних подій (у всіх трьох творах): Як у Польщі в старовину, тут кожен двір 

вважає себе «морською державою»... (В. Земляк) [299, 15–16]; ...Доведеться їй 

ховатися в льохах власного будинку, щоб не забрали її в Німеччину (В. Шевчук) [300, 

128]. У такий спосіб просторові одиниці набувають ще й додаткової темпоральної 

конотації. 

Загальні назви, що співвідносять події чи явища із певним періодом, поділяємо на: 

а) номени певних історичних подій: ...Було ж це скоро по війні, задовго до Указу... 

(В. Дрозд) [298, 12]; б) назви речей, що побутували в певний історичний період: Дядько 

Денис вийшов з кімнати в галіфе, гімнастерці без погон і з польовою сумкою через 

плече (В. Дрозд) [298, 98]; Вона обминала мене, як обминають стовп або камінь, попід 
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стіною, фарбованою в сине… (В. Дрозд) [298, 110]; в) назви рухів, поглядів, 

філософій, що властиві певній епосі (неп, комунізм, матеріалізм та ін.): Хома 

хрестився, але так, ніби відхрещувався од таких харчів, і тут Тесля робив йому цілком 

слушне зауваження: «Хомо Лельковичу, ви забуваєте, що працюєте в райпарткомі». 

Хома вибачався, але наступного сніданку все повторювалось (В. Земляк) [299, 130]; – 

Бачиш, – сказала вона ще упертіше. – Той час, коли тільки чоловік дбав про сім'ю, 

минає (В. Шевчук) [300, 149]. До останньої підгрупи також зараховуємо типовість 

передання інформації в певний час: Чула ще від Володі, що та Кострома далеко, що 

їхати туди кількома поїздами, а зими там такі білі, як костромські собори 

(В. Земляк) [299, 151]. 

Загалом події всіх трьох творів відбуваються в радянську епоху. Відповідно до 

цього часу маємо і певні особливості та реалії творів, що вказують на цей період. 

Особливою рисою ідіостилю В. Дрозда є те, що автор стилізує монологи героїв під 

промови радянської епохи (ілюстративний матеріал – у Додатку Щ). Епоха часто 

об’єктивується: Весняного дня один із школярів показав синім, у чорнилі пальцем на 

луки за селом і поважно, як людина, посвячена в таємниці буття, мовив: – Бачиш? 

Комунізм... По ніжно-зелених […] луках […] пливли оранжеві, під сліпучо-білими 

вітрилами крокв кораблі (В. Дрозд) [298, 72]. Завдяки темпоральним характеристикам 

автор окреслює світогляд героїв: Мені раптом до відчаю гостро забажалося, аби все, 

що довгими зимовими вечорами, притулившись до теплого комина, розповідала моя 

забобонна, обплутана пережитками минувщини, мати про тамтешнє буття, було 

правда… (В. Дрозд) [298, 106]. 

Попри загальне радянське тло, у «Лебединій зграї» часто відстежуємо українське 

спрямування (традиції, особливості називання, переконання, вірування, світогляд): А 

коли зібралися присмучені Валахи до вечері, якою цього разу знову був куліш, затертий 

конопляним сім'ям… (В. Земляк) [299, 34]. Навіть типові радянські явища позначені 

українськими особливостями: «Усе життя мріяла жити в цьому палаці, такий він 

мені гарний та загадковий іще з дитячих літ. То чи не вступити мені в комуну? 

Андріян жалкував, що не вступив сюди…» – «Я знаю, він говорив. Але пізно… Нам 

потрібні, Мальво, люди хоробрі, самовіддані та безкорисливі. Се асоціація 
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добровільна, як Запорозька Січ..» (В. Земляк) [299, 39]. Крім того, В. Земляк висміює 

деякі риси тогочасного суспільства: пристрасть священиків до оковитої, їхню 

лицемірність; відведення вагомої ролі сироварінню у світовій революції та ін.; 

необґрунтована тяга до закордонного (ілюстративний матеріал – у Додатку Щ). 

Особливі часові номени у В. Шевчука – це назви книг та імена авторів, які є 

репрезентантами цього часу: Була то одна із найспокійніших книжок – 

дореволюційний том Нечуя-Левицького… (В. Шевчук) [300, 93]; – То ти нічого не 

читала? – здивувалася Галя. – О, читала! – засміялася стара. – Брала книги в своєї 

приятельки, власниці бібліотеки. То були Тургенєв, Жорж Санд і Мопассан... 

(В. Шевчук) [300, 93–94]. Також у романі «Дім на горі» функціонує назва відомого на 

той час місцевого музиканта: На березі сидів відомий на все місто Коля Бовдя, схилив 

голову до інструмента і ніжно торкався пучками струн (В. Шевчук) [300, 74]. У 

останній одиниці поєднане часове та просторове значення. 

Отже, власні назви зіставлять події із певною історичною епохою, днем календаря, 

віком людини. До апелятивів, співвідносних з певною історичною епохою, 

зараховуємо речі, історичні події, рухи, світогляди, філософські течії та типовий спосіб 

поведінки. Просторові оніми відображають свої традиції, світогляд, переконання. 

Особливість химерної прози полягає в тому, що назви країн та частин світу подають у 

контексті тогочасних історичних подій. В. Дрозд стилізує монологи героїв під промови 

радянської епохи. У В. Земляка типові радянські явища позначені українськими 

особливостями; у мові цього роману функціонують власні назви та форми імені, які 

вживають для найменування людей певного віку чи певної епохи. Особливі часові 

номени у В. Шевчука – це назви книг та імена авторів, які є репрезентантами цього 

часу. 

 

3.5. Часо-просторова семантика 

3.5.1. Одиниці із синкретичним значенням 

В окремих одиницях можуть бути поєднані часове та просторове значення. 

Синкретичне значення може виражатися окремими лексемами або комбінаціями цих 

засобів. У творах української химерної прози виявлено такі одиниці із синкретичним 
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значенням просторовості та темпоральності: 

а) прийменниково-відмінкові форми функціонують, в основному, спорадично. 

Найбільшу системність виявляють конструкції «у+місцевий», «на+місцевий» та 

«по+місцевий». Основне значення місцевого – локативне. Часового значення ця 

відмінкова форма набуває завдяки тому, що до її складу входять іменники з 

темпоральною семантикою. Частина таких засобів отримує синкретичне – часо-

просторове: Раптом згадав, що бачив Олександру Панасівну ще раз, здається, на 

вечірці у старшої сестри Соні… (В. Шевчук) [300, 23]; …Пальці його розтирали й 

розтирали ногу, і біль теж ставав червоний – нагад про той більший, що пережив його 

в шпиталі… (В. Шевчук) [300, 22]; тобто первинне просторове значення відмінка не 

втрачається навіть якщо до відмінкової форми входять іменники з часовою 

семантикою. 

Синкретичне значення прийменниково-відмінкових форм буває двох типів: а) яке 

вони отримують завдяки тому, що елементи конструкції мають різне значення 

(наприклад, прийменниково-відмінкова форма має локативне значення, а 

темпоральність нашаровується завдяки семантиці іменника): Я обов'язково запрошу 

вас на свою прем'єру, Семене Семеновичу (В. Дрозд) [298, 11]; б) ціла конструкція має 

часо-просторове значення: …Як не вдавалося йому це перед Олександрою Панасівною, 

так не вдалося й тут (В. Шевчук) [300, 43]. У проаналізованих творах спорадично 

набувають синкретичного значення конструкції «перед+орудний», (В. Шевчук) 

«на+місцевий» (В. Земляк, В. Шевчук), «в+місцевий» (В. Дрозд), «на+знахідний» 

(В. Дрозд); 

б) прислівники з відповідною семантикою функціонують у всіх творах 

несистемно. У проаналізованих творах вони мають значення межі часу та простору: 

Вони бігли далі з Шурком, аж доки в тому місці, де був Шурко, з'явилася химерна біла 

шапка (В. Шевчук) [300, 23]; перспективи: Вони бігли далі з Шурком, аж доки в тому 

місці, де був Шурко, з'явилася химерна біла шапка (В. Шевчук) [300, 23]; одночасності 

(перебування в одній точці часу та простору): Ми були вже на верхівці, коли осокір 

захитався… (В. Дрозд) [298, 69]; способу руху та одночасності: – Скільки? – разом 

добігли до нього три сини… (В. Земляк) [299, 171]; 
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в) дієслова. Часо-просторова семантика в них поєднана іншим чином, ніж у 

попередніх засобах, адже це пов’язано з морфологічними властивостями відповідної 

частини мови. Оскільки всі дієслова мають темпоральне значення, то можемо говорити 

про те, що в одиницях цього класу з локативною семантикою поєднані значення часу 

та простору. Такий синкретизм не традиційний, оскільки часовий і просторовий 

компоненти в таких одиницях не пов’язані: та сама одиниця має і темпоральне, і 

локативне значення: ...Жінка за цей час встигла вийти з двору й рушила через вулицю 

(В. Шевчук) [300, 12]; ...Я […]вийшов на вулицю... (В. Дрозд) [298, 125]. Тому 

зараховуємо дієслова до периферії одиниць із часо-просторовою семантикою. Виняток 

становлять дієслова, що позначають тривання в часі та просторі: ...Хлопчак уже йшов 

туди по крутій кам'янистій стежці (В. Шевчук) [300, 9]; 

г) комбінації засобів. Найчастіше синкретичне часо-просторове значення мають 

конструкції, що складаються більше ніж з одного засобу. У творах химерної прози 

виділили такі типи комбінацій: а) прислівник+прийменниково-відмінкова форма: Вони 

пішли, мов на плаху, згинці, ще на ґанку познімали шапки… (В. Земляк) [299, 171] 

(тобто, коли були на ґанку – в тій точці часу та простору); б) прикметник, що позначає 

тривалість, у сполуці з іменником на позначення шляху (путь, подорож, дорога та ін.): 

Вона відняла фартух од очей і тихо проказала, благословляючи мене в довгу путь 

(В. Дрозд) [298, 10]; Це була навдивовижу довга подоріж з частими перепочинками на 

викинутих повіддю… (В. Дрозд) [298, 123]. У таких структурах на місці прикметника 

можуть функціонувати також займенники, що позначають фазовість дії: Рузя в чорному 

всміхалася всю дорогу… (В. Земляк) [299, 30]; Тітка Дора вперто сиділа усю дорогу в 

кабіні… (В. Дрозд) [298, 130]; в) конструкції, що позначають поширення звуку чи 

запаху і складаються зі дієслова, що позначає поширення в часі (тривала дія) та 

просторі, та іменника зі значенням звуку, запаху: Подвір'я наповнилося ревищем 

корів, […] іржанням коней […] та ще галасом людським… (В. Земляк) [299, 44]; 

Запах вечері переповнив хату, прирікаючи на тяжкі муки кота Тирана та Мушку… 

(В. Земляк) [299, 155]. Усі три типи спорадично функціонують у проаналізованих 

творах. 

Часові та просторові значення можуть поєднуватися також у мовних засобах, що 
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презентують певні зміщення. Спорадично у повісті «Ирій» функціонують конструкції, 

що одночасно передають просторове та часове перебільшення: Славко Пасічник 

з'явився у школі аж наступного тижня, оббігши з великого переляку земну кулю по 

51-їй паралелі тисяча сто двадцять дев'ять разів (В. Дрозд) [298, 80]. У романі 

«Лебедина зграя» часове та просторове зміщення поєднані в назві поселення Вавилон; 

у творі «Дім на горі» – в образі синьої дороги та дому на горі. 

У підпункті 2.3 зазначено, що важлива властивість власних назв – передавати чи 

вказувати на певний менталітет. Так, жителі кожного поселення мають певний 

світогляд, традиційні цінності, характери, що не змінюються віками. Це ще один 

приклад синкретизму часо-просторової семантики. У п. 3.4. розглянуто цю властивість 

докладно на прикладі Солом’янки із «Ирію».  

Отже, із синкретичною часо-просторовою семантикою несистемно функціонують 

прийменниково-відмінкові форми («перед+орудний» (В. Шевчук), «на+місцевий» 

(В. Земляк, В. Шевчук), «в+місцевий» (В. Дрозд), «на+знахідний» (В. Дрозд)) та 

прислівники. У сполученні з іменниками, що позначають шлях, такого значення 

набувають також прикметники та займенники. Традиційно синкретичне значення 

мають сполуки, що позначають поширення звуку чи запаху в просторі. По-особливому 

передають таке значення дієслова та власні назви, що мають типовий для певного часу 

менталітет (Ирій, Солом’янка, Вавилон, Глинськ, Козів тощо). Синкретичну семантику 

в окремих контекстах мають також одиниці, що позначають часо-просторові зміщення 

(у В. Дрозда – Ирій, у В. Земляка – Вавилон, у В. Шевчука – синя дорога та дім на горі). 

 

3.5.2. Порівняльна характеристика засобів вираження часу та простору 

Формально засоби вираження часу та простору в проаналізованих творах 

однакові, проте існує ряд відмінностей. 

У класичних українських граматиках ([27; 63; 82]) прислівники називають 

основним засобом вираження часо-просторової семантики. У проаналізованих творах 

кількісно прислівники переважають лише у вираженні часової семантики. У 

просторовій вони на третьому місці після прийменниково-відмінкових форм та 

іменників. Прислівникам із темпоральним значенням, що функціонують у 
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проаналізованих творах, характерна велика міграція між семантичними підгрупами, 

чого не властиво прислівникам із просторовим. 

У химерній прозі прийменниково-відмінкові форми є основним засобом 

вираження просторової семантики. Серед засобів часової вони займають аж четверте 

місце. Із просторовою семантикою найчастіше вживаними є іменники в місцевому 

відмінку. У часовій семантиці такої однорідності не виявлено: у мові твору В. Дрозда 

«Ирій» найактивніше функціонує родовий, а у мові романів В. Земляка «Лебедина 

зграя» та В. Шевчука «Дім на горі» – знахідний.  

Роль означення найчастіше виконують прийменниково-відмінкові форми 

місцевого відмінка і в просторових, і в часових відношеннях. Прислівники із часовою 

семантикою як означення виступають рідко – лише 0,7% від усіх конструкцій із 

прислівниками (пор. 3,2% конструкцій із просторовою семантикою; пор. 7,1% – із 

прийменниково-відмінковою формою).  

Автори проаналізованих творів частіше вживають прикметники із часовою 

семантикою при іменниках, що не мають часового значення, тоді як просторові – при 

іменниках із просторовим значенням. 

Займенники, що вказують на часові відношення не у складі прийменниково-

відмінкових форм, кількісно переважають: більше 65% у мові твору В. Дрозда та 

більше 90% у мові творів В. Земляка та В. Шевчука, на відміну від просторових 

відношень, де співвідношення займенників, що функціонують у складі 

прийменниково-відмінкових форм та самостійно, приблизно однакове. 

Спільним для засобів вираження часу та простору є те, що одиниці, які належать 

до різних частин мови, можуть передавати ті ж значення часу чи простору. Наприклад, 

поняття інтервалу охоплює поняття тривання дії, а саме: фазовості дії (початку / кінця) 

та її розгортання, кратності та інтенсивності. Такі значення виражають прислівники, 

іменники та прийменники (відповідно, і прийменниково-відмінкові форми, до складу 

яких можуть входити займенники), а також прикметники (тривання) та числівники 

(тривання та кратність). Тому можемо впевнено говорити про те, що темпоральність та 

локативність виражена комплексом засобів, що тісно взаємодіють між собою. Те ж 

значення може бути виражене різними засобами чи одночасно декількома на 
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підсилення такої семантики. Особливо часто у проаналізованих творах це 

спостерігаємо при використанні периферійних засобів: прикметника, числівника, 

займенника. Обидві онтологічні категорії у творах химерної прози також мають певні 

зміщення, емоційно-оцінне навантаження та співвідносять події із конкретним часом 

та простором, тобто загалом виявляють схожі тенденції функціонування. Зв’язок між 

цими категоріями виявляється також у тому, що час може об’єктивуватися, 

опредметнюватися. 

Із рис. С.2.1. та рис. Ж.2.6. видно, що основне дієслівне значення одиниць, що 

вжиті у творах химерної прози, – тривання (в обох типах семантики). 

У проаналізованих творах функціонують однакові прийменники для вираження 

часових та просторових відношень. Автори використовують також однакові одиниці 

інших частин мови для вираження темпоральності та локативності, наприклад, 

іменники середина, початок, кінець чи прикметники довгий, великий, малий, займенник 

увесь. 

Попри філософську та фізичну близькість засобів вираження часу та простору у 

проаналізованих творах, в основу їхньої класифікації покладено різні принципи. 

Наприклад, систематизація засобів вираження простору більше орієнтована на 

семантику та часто ілюструє зміну значення та засобів, які його передають, від одного 

полюса до іншого, наприклад, статичність / динамічність у дієсловах та залежних 

синтаксемах; обмеженість / необмеженість, природність / штучність в іменниках та ін. 

Класифікації засобів вираження часу не передають зміни властивостей від одного 

полюса до іншого. Проте засоби вираження часу більш системні: більшість засобів 

вираження часу (в тому числі периферійні) передають системні та категорійні часові 

значення, наприклад, навіть прикметник передає такі значення, що не властиве його 

відповідникам із просторовою семантикою. Крім того, у проаналізованих творах 

одиниці з часовою семантикою функціонують більш однорідно, ніж одиниці із 

просторовою: менше нетипових рис, контекстів, властивостей у кожного автора та 

особливостей сполучуваності. У групі прислівників немає підгрупи одиниць із 

загальним часовим значенням, на відміну від простору. Це пов’язано з тим, що в 

контексті часові одиниці завжди набувають конкретного темпорального значення. Як 
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випливає із нашого дослідження, класифікації одиниць із часовою семантикою 

складніші, оскільки темпоральне значення має більше категорійних розрізнень: 

одночасність / різночасність, фазовість, кратність та ін. У просторових відношеннях 

категорійне семантичне розрізнення одне – статичність / динамічність. Такі значеннєві 

особливості підтверджують тезу про те, що категорія часу більш абстрактна, ніж 

категорія простору. 

Загалом у химерній прозі засоби вираження часу (це не стосується дієслів), менш 

вживані (частотні), ніж просторові. 

 

Висновки до розділу 3 

У проаналізованих творах виявлено низку особливих рис функціонування засобів 

вираження темпоральної семантики: 

1. Найбільше дієслів позначають одноразові дії, лише в мові твору В. Дрозда 

кількість позначень одноразових та багаторазових однакова. Найпоширенішими 

типами інтервальних комбінацій є: тривання + багаторазовість, тривання + 

багаторазовість + інтенсивність, одноразовість + інтенсивність, тривання + 

одноразовість. В. Шевчук активно використовує на позначення певної пори дієслова 

буття або руху; спорадично такий засіб використовує В. Дрозд. 

2. Прислівникам притаманна велика міграція між різними семантичними 

групами, яка не була властива будь-яким іншим засобам вираження часу та простору, 

одиниці, які позначають тривання дії, не мають власних лексем-репрезентантів. 

В. Дрозд найактивніше вживає одиниці із синкретичним значенням способу дії та часу. 

Прислівники, що реалізують значення «так, як буває в якийсь час» у В. Земляка не 

представлені, а у мові твору В. Шевчука – лише як одиниці, пов’язані з віком. 

Просторові прислівники далі, тут, там функціонують із темпоральною семантикою. 

3. Більшість іменників називають відносні та обмежені часові періоди 

(більше 60% у В. Дрозда та В. Земляка та 87,2% у В. Шевчука та більше 90% у всіх 

авторів відповідно). Це свідчить про те, що автори не послуговуються науковою 

лексикою та не вживають позначень вічності, оскільки описують життя людей в період 

із певними історичними реаліями. 
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4. Значення одночасності переважає у всіх, крім орудного; форми у 

місцевому у В. Дрозда передають різночасність. При родовому темпоральному у 

проаналізованих творах часто вживають уточнювальні засоби. У В. Шевчука до 

орудного темпорального входять іменники із просторовою семантикою. Темпоральні 

відмінки активно функціонують як означення, інколи – із синкретичним значенням 

часу та умови, мети. Назви людей для наповнення темпоральних відмінкових форм 

активно використовує В. Земляк. Більшість прийменників, що функціонують у 

проаналізованих творах, спільні для часових та просторових значень; зафіксовано 

декілька власне темпоральних прийменників. У кількісному співвідношенні 

прийменниково-відмінкових форм із часовим значенням єдиної тенденції, на відмінку 

від просторових конструкцій, не виявлено: у В. Дрозда та В. Земляка, наприклад, 

переважають форми родового та знахідного, у В. Шевчука – знахідного, а друге місце 

розділене між орудним та місцевим. Загалом значення одночасності у відмінках 

переважає. 

5. Автори використовують значну кількість однакових прикметників на 

позначення часових та просторових відношень. У прикметниках найбільше 

виявляється мовотворчість письменників. В. Земляк часто використовує префікси, які 

надають лексемам таксисного значення. 

6. Займенник при місцевому, в основному, передає різночасність, а в 

родовому кількість конструкцій зі значенням одночасності / різночасності однакова. 

Крім того, кількісно в різних авторів переважають різні відмінки. Найпродуктивніше 

виявляє себе форма «по+місцевий» із займенником той (близько 75% всіх форм).  

7. Найактивніше числівники в синтаксично зв’язаних словосполученнях із 

темпоральним значенням функціонують у В. Дрозда (близько 4% пор. із 1% у інших 

авторів). За кількісним показником засоби у всіх творах виявляють таку тенденцію: на 

першому місці дієслова, далі (у спадній послідовності) прислівники, іменники, 

прийменниково-відмінкові форми, прикметники та числівники. 

8. У проаналізованих творах функціонують такі засоби, що виявляються 

лише на синтаксичному рівні: таксисне та інтервальне значення, уточнення, 

доповнення часової семантики різнотипними засобами, вплив контексту на набуття чи 
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зміну часової семантики певних одиниць, метафоричні конструкції, постійні 

конструкції, гра слів на основі фразеологізмів (лише у В. Дрозда). Існує два основних 

типи взаємодії: 1) дієслова та їхні особливі форми, прислівники, прийменниково-

відмінкові форми; 2) іменники, займенники, числівники. Непродуктивною виявилася 

відмінкова кореляція. В. Шевчук найчастіше серед усіх письменників передає час 

просторовими засобами. В. Дрозд та В. Земляк використовують прийняті в народному 

мовленні номени на позначення часу. Постійність виявляється в тому, що у всіх творах 

існують герої, що однаково поводяться та виглядають. 

9. Темпоральні зміщення проявляються у: а) прибільшенні чи применшенні 

часових значень (В. Дрозд); б) традиційності виконання певних дій, повторюваності 

(В. Земляк, В. Шевчук); в) синхронізації подій (В. Земляк, В. Шевчук); г) зміні часу за 

бажанням чи потребою героя (В. Дрозд); д) перенесенні із теперішнього в минуле, 

майбутнє чи перебуванні в позачасовій сфері (В. Шевчук, В. Дрозд, В. Земляк); 

е) об’єктивації часу просторовими засобами (В. Дрозд, В. Земляк, В. Шевчук). 

Темпоральні зміщення проявляються через уживання засобів у нетипових значеннях, 

оточеннях. Значна кількість зміщень пов’язана з використанням просторових одиниць 

для передання часової семантики. 

10.  Межові простори та темпоральні явища мають емоційно-оцінну 

конотацію, емоції передають часовими засобами. Співвідносити події та речі із певною 

епохою можуть оніми та апелятиви. В. Земляк особливу увагу звертає на ментальність, 

яка, в основному, виражена типовою поведінкою в певний час. В. Дрозд стилізує 

монологи героїв під промови радянської епохи. У В. Земляка типові радянські явища 

позначені українськими особливостями; у мові його роману функціонують власні 

назви та форми імені, вживані для найменування людей відповідного віку чи певної 

епохи. Особливі часові маркери у В. Шевчука – це назви книг та імена авторів, які є 

репрезентантами цього часу. 

11.  Несистемно у всіх творах функціонують одиниці із синкретичною часо-

просторовою семантикою: прислівники та прийменниково-відмінкові форми, а також 

різні комбінації засобів, серед яких найпродуктивніші – на позначення шляху. 

Синкретична семантика функціонує також у зміщеннях. 



198 

ВИСНОВКИ 

1. Творам химерної прози властиві нетипові мовні риси, які пов’язані із 

особливостями цієї самобутньої течії української літератури. 

2. Для вивчення лексико-граматичних засобів вираження часу та простору, 

що функціонують у химерній прозі, обґрунтовано комплексний підхід, який дозволяє 

одночасно проаналізувати змістовий та формальний склад мовного знака. Ця методика 

охоплює аналіз засобів на кількох мовних рівнях, одночасну їхню змістову та 

формальну (граматичну) інтерпретацію, залучення контексту, знань із інших 

лінгвістичних галузей. 

Розроблено методологію зарахування периферійних елементів, перехідних форм, 

одиниць, що спорадично набувають властивостей часу чи простору до відповідних 

груп. Найчастіше це стосується прислівників із синкретичним значенням способу дії 

та локативності або темпоральності. 

3. Розроблено критерії поділу засобів вираження часу та простору на 

центральні (дієслова, прислівники, іменники, прийменниково-відмінкові форми) та 

периферійні (займенники, числівники). Перші здебільшого передають всі категорійні 

значення часу чи простору, виявляють системність, мають відповідне значення поза 

контекстом та кількісно переважають. Периферійні засоби набувають відповідної 

семантики лише в контексті і функціонують спорадично. Прикметники становлять 

перехідний тип, оскільки деякі одиниці мають локативне чи темпоральне значення 

(округлий, пізній), а інші набувають їх лише в контексті (шкільний, довгий).  

4. У роботі доповнено деякі теоретичні аспекти аналізу мовних засобів 

вираження часу та простору. Зокрема обґрунтовано зарахування дієслів руху до засобів 

вираження просторової семантики; вказано на недоцільність виділення прислівників зі 

значенням шляху руху, оскільки вони набувають відповідної семантики лише в 

контексті. У ході дослідження було розроблено класифікації всіх периферійних засобів 

вираження часо-просторової семантики, іменників із часовою семантикою, 

дієприкметників, а також удосконалено групування прислівників, іменників, дієслів із 

просторовою семантикою, прислівників із часовим значенням. 

5. Функціонування засобів вираження часу та простору в проаналізованих 
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творах має низку особливих рис, які пов’язані: а) з особливостями відповідного 

літературного напрямку; б) індивідуальним стилем письменника. Вони проявляються 

в кількісному та якісному показниках. 

6. У результаті дослідження було виявлено такі особливості вживання засобів 

вираження простору у творах химерної прози: а) чимала кількість прислівників, що 

характеризують місце розташування на горизонтальній осі, творять сполуки із 

динамічними просторовими дієсловами. В. Дрозд, В. Шевчук прислівники, які 

позначають чітко не окреслений напрямок, а В. Земляк одиниці, що членують рух за 

горизонтальною віссю, часто сполучають із дієсловами зі статичною семантикою; 

б)  письменники активно послуговуються онімами на позначення будівель (В. Шевчук, 

В. Земляк), різноманітних типів природних просторів (В. Дрозд), форм рельєфу 

(В. Шевчук); в) назви поселень та їхніх частин, форм рельєфу подані докладно; назви 

країн та частин світу – у контексті історичних подій; г) В. Земляк використовує 

прийняті в народному мовленні назви на позначення просторових явищ; ґ) форми 

орудного відмінка письменники найчастіше поєднують із динамічними дієсловами, а 

форми місцевого – із дієсловами без просторової семантики; найменш типово 

прийменниково-відмінкові форми вжиті в романі «Дім на горі»; д) В. Земляк при 

акційно-локативних дієсловах активно вживає синтаксеми зі статичним значенням 

(30 %). В. Дрозд використовує дієслова, значна кількість яких має звукову семантику, 

для позначення руху чи розміщення в просторі. В. Шевчук – статичні дієслова в 

динамічному значенні і навпаки; дієслова руху в ролі дієслів бачення, мовлення; рідше 

– дієслова мовлення в просторовому значенні. Завдяки такому вживанню утворюються 

метафори, на основі яких побудовані певні зміщення; е) у творах української химерної 

прози існують межові простори, окремі топоси набувають світоглядної й емоційної 

конотації (виявляючи відповідне ставлення автора або героя до проблем), переживання 

об’єктивуються в певні предмети. В. Земляк локативні одиниці використовує для 

окреслення характеру героїв. У В. Шевчука переживання можуть ставати також 

істотами, а стан героя, часто синхронізуючись із явищами природи, здатний впливати 

на навколишній світ; герой роману «Дім на горі» Іван бачить емоції як реальні 

просторові об’єкти. У В. Дрозда емоції можуть функціонувати як фантастичні 
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властивості людей та предметів.  

7. У ході дослідження було виявлено такі особливості вживання засобів 

вираження часу: а) В. Шевчук активно використовує на позначення певної пори 

дієслова буття або руху; спорадично до такого засобу звертається В. Дрозд; 

б) найбільше дієслів позначають одноразові дії; в) для прислівників характерний 

перехід із одних семантичних груп до інших, що не властиво будь-яким іншим засобам 

вираження часу та простору; г) значення одночасності переважає у всіх, крім орудного 

відмінка; форми в місцевому у В. Дрозда передають різночасність; при родовому 

темпоральному у творах химерної прози часто функціонують уточнювальні засоби; у 

текстах В. Шевчука до орудного темпорального входять іменники із просторовою 

семантикою; ґ) назви людей для наповнення темпоральних відмінкових форм активно 

використовує В. Земляк; д) у прикметниках найбільше проявляється мовотворчість 

письменника. В. Земляк часто використовує префікси, які надають лексемам 

таксисного значення; е) В. Земляк особливу увагу звертає на ментальність, яка, в 

основному, виражена одиницями на позначення типової поведінки персонажів у 

певний час. В. Дрозд стилізує монологи героїв під промови радянської епохи. У 

В. Земляка типові радянські явища позначені українськими особливостями; у мові 

роману «Лебедина зграя» функціонують власні назви та форми імені, якими називають 

людей відповідного віку чи певної епохи. Особливі часові номени у В. Шевчука – це 

назви книг та імена авторів, які в той час були популярними серед інтелігенції; В. Дрозд 

та В. Земляк використовують прийняті в народному мовленні номени на позначення 

часу; є) В. Шевчук найчастіше серед усіх письменників передає час просторовими 

засобами. 

8. Мовні засоби вираження часу та простору в тексті існують не ізольовано, 

а певним чином взаємодіють, доповнюють та уточнюють семантику інших одиниць. У 

проаналізованих творах на синтаксичному рівні зафіксовано уточнення чи доповнення 

просторової семантики одних елементів іншими, вплив контексту на набуття або зміну 

просторової семантики певних одиниць, метафоричні конструкції, постійні 

конструкції для характеристики, гра слів на основі фразеологізмів та сталих виразів. Із 

просторовою семантикою виявлено також кореляцію дієслів та залежних синтаксем, а 
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з часовою – таксисне та інтервальне значення і засоби їхнього вираження. Завдяки грі 

слів на основі фразеологізмів В. Дрозд досягає накладання трьох просторів (реального, 

фантастичного та емоційного), В. Шевчук – лише двох (реального та емоційного). 

З’ясовано, що в проаналізованих творах відмінкова кореляція непродуктивна. У 

В. Земляка більше уточнень прислівника тут, а у Дрозда і Шевчука – там. В. Шевчук 

при займенниках активно вживає підсилювальні частки, а також займенник той. Для 

постійної характеристики автори використовують прикметники, дієприкметникові 

звороти, прикладки, а також конструкції «іменник + неузгоджене означення, виражене 

прийменниково-відмінковою формою». Перші три типи – лише в романі «Дім на горі». 

9. Визначено, що темпоральних та просторових зміщень автори досягають 

через застосування мовних одиниць у нетипових значеннях, оточеннях. Значна 

кількість часових пов’язана з використанням просторових засобів для передання 

темпоральної семантики. З’ясовано, що просторові зміщення проявляються в 

невідповідності: а) розмірів (В. Дрозд, В. Шевчук); б) функційних властивостей 

просторів (В. Дрозд, В. Земляк, В. Шевчук). Зміщення у функційних властивостях 

просторів представлене тим, що: а) оболонка фізичних тіл не є твердою та незмінною, 

як у реальному світі (В. Дрозд, В. Земляк, В. Шевчук); б) нетверді матеріальні тіла 

можуть ставати твердими (В. Дрозд, В. Шевчук); в) люди та речі здатні виконувати 

невластиві їм функції і набувати фантастичних властивостей (В. Дрозд); г) відсутня 

концепція цілісного функціонування тіла та традиційна ієрархія будови тіл (В. Дрозд). 

З’ясовано, що темпоральні зміщення полягають у: а) прибільшенні чи 

применшенні часових значень (В. Дрозд); б) традиційності виконання певних дій, 

повторюваності (В. Земляк, В. Шевчук); в) синхронізації подій (В. Земляк, В. Шевчук); 

г) зміні часу за бажанням чи потребою героя (В. Дрозд); д) перенесенні з теперішнього 

в минуле, майбутнє чи перебуванні в позачасовій сфері (В. Шевчук, В. Дрозд, 

В. Земляк); е) об’єктивації часу просторовими засобами (В. Дрозд, В. Земляк, 

В. Шевчук). 

10. У результаті порівняльного аналізу функціонування засобів вираження 

часу та простору в химерній прозі було виявлено низку спільних і відмінних рис. 

Відмінність полягає в тому, що: а) засоби вираження часу більш системні; б) із 
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просторовою семантикою найчастіше функціонує місцевий відмінок, натомість у 

часових одиницях такої однорідності не виявлено, оскільки темпоральна семантика не 

є первинною для форм жодного відмінка; в) прикметники з часовою семантикою 

частіше поєднують з іменниками, що не мають часового значення, а просторові – з 

іменниками із просторовим. Несистемно у всіх творах функціонують одиниці із 

синкретичною часо-просторовою семантикою. 

11. Кількісне дослідження вживання засобів вираження часу та простору 

показало, що ці типи одиниць функціонують по-різному. Серед елементів із 

просторовою семантикою найчисленнішим засобом є прийменниково-відмінкові 

форми, далі в порядку спадання: іменники, прислівники, прикметники, займенники, 

дієслова та числівники. Серед структур із темпоральним значенням переважають 

дієслова, а потім у спадній послідовності: прислівники, іменники, прийменниково-

відмінкові форми, прикметники, числівники та займенники. Кількісне співвідношення 

не збігається із семантичним ієрархічним поділом відповідних одиниць. Загалом у 

химерній прозі засоби вираження часу (за винятком дієслів), менш вживані, ніж 

одиниці на позначення простору. 

12. Визначено, що особливості функціонування засобів вираження часу та 

простору зумовлені також властивостями місця подій (переважання штучних чи 

природних просторів, обмежених / необмежених), часовими характеристиками (у 

проаналізованих творах переважають відносні та обмежені часові періоди, оскільки у 

творах описані окремі етапи життя людей). 

13. У вживанні засобів із часовою та просторовою семантикою проявляються 

риси, характерні для ідіостилю письменників: а) В. Земляк та В. Дрозд використовують 

прийняті в народному мовленні номени на позначення відповідних явищ; б) В. Шевчук 

послуговується словами-символами (синя дорога; дім на горі); в) В. Шевчук та 

В. Дрозд активно залучають персоніфікацію; г) у В. Дрозда та В. Земляка власні імена 

мають характеротворче та ідейно-змістове навантаження; д) творчості В. Дрозда 

притаманна стилізація з елементами пародійності; буквалізація метафор; е) В. Дрозд та 

В. Шевчук використовують гру слів на основі фразеологізмів. Загалом час і простір є 

одним із елементів творення химеризаційної канви роману. Значною мірою просторові 
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зміщення репрезентовані в повісті В. Дрозда «Ирій», найменше їх у романі В. Земляка 

«Лебедина зграя». 

Отже, у проаналізованих творах виявлено низку особливих рис уживання засобів 

вираження часу та простору. Визначено типи часових та просторових зміщень, які 

вважаємо характерними ознаками цього літературного напрямку. Результати 

дослідження розкривають особливості ідіостилю письменників в аспекті використання 

засобів вираження часу та простору, є важливими для визначення жанрово-стильових 

особливостей химерної прози. 
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Додаток А. Функціонування прислівників із просторовою семантикою у творах 

української химерної прози 

 

Додаток А.1. Прислівники-репрезентанти просторової семантики в 

проаналізованих творах української химерної прози. Ілюстративний матеріал 

1) Прислівники зі значенням місця: 

А) прислівники із загальною семантикою місця:  

у В. Дрозда: де, там, тут;  

у В. Земляка: вже, де, ніде, подекуди, там, тут;  

у В. Шевчука: вдома (удома), де, ніде, там, тут (отут); 

А тут хліб стояв немолочений… (В. Земляк, с.36). 

Як означення: Мати ж і оком на нього не кинула, нещасного й малого, в майці й 

трусах, отут, у цьому сірому прочілі… (В. Шевчук, с.36); 

Б) прислівники, що визначають місце розташування відносно вертикальної осі:  

у В. Дрозда: унизу;  

у В. Земляка: вище, глибоко;  

у В. Шевчука: вище, внизу, нижче, угорі; 

В) прислівники, що характеризують місце за розташуванням на горизонтальній 

осі:  

у В. Дрозда: попереду, обабіч;  

у В. Земляка: попереду;  

у В. Шевчука: збоку (трохи збоку), ззаду, навпроти, поруч, спереду, попереду; 

Г) прислівники, що визначають локалізацію за віддаленістю від просторового 

орієнтира: 

у В. Дрозда: оддалік, поруч;  

у В. Земляка: поруч, зразу, поодаль, поблизу, далеко, близько, збоку; 

у В. Шевчука: поодаль, далі (трохи далі), посередині, віддалік, поруч, далеко, 

віддаля, ближче, неподалець, ген, зразу; 

Д) прислівники, що характеризують місце відносно певного закритого 

простору:  
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у В. Дрозда: вдома, надворі;  

у В. Земляка: –  

у В. Шевчука: надворі, усередині; 

Е) неозначені прислівники, які лише вказують на чітко не окреслене місце: 

у В. Дрозда: де, десь;  

у В. Земляка: де, десь, подекуди;  

у В. Шевчука: десь, де-не-де, бозна-де. 

Де-не-де тільки виднілися юрливі постаті… (В. Шевчук, с.14); 

Є) узагальнювальні займенникові прислівники із семантикою поширення дії 

або стану в усіх місцях:  

у В. Дрозда: –   

у В. Земляка: довкола, скрізь; 

у В. Шевчука: навколо, навдокіл, скрізь, повсюдно, довкола, навкруги; 

2) прислівники із динамічним значенням можуть позначати початковий 

(напрямок) чи кінцевий пункти руху: 

напрямок руху членують: 

 за горизонтальною віссю:  

у В. Дрозда: вперед, назад, убік;  

у В. Земляка: вправо;  

у В. Шевчука: вперед, назад; 

 за вертикальною віссю:  

у В. Дрозда: униз, догори, зверху, знизу;  

у В. Земляка: високо, вище;  

у В. Шевчука: вгору (угору), згори, вниз, додолу; 

 безвідносно до осі (вертикальної чи горизонтальної):  

у В. Дрозда: куди, додому, далі, туди, сюди, вслід, навстріч, здалеку;  

у В. Земляка: туди, сюди, геть, додому, звідтіля, звідкіля, звідси, звідки; 

у В. Шевчука: здалеку, туди, сюди, додому, далі, назад, назустріч, нікуди, 

звідси, звідки, докупи, додому, куди, вслід, де (у значенні куди). 
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Як означення: Було б сказати їй, нехай забуде сюди дорогу… (В. Земляк, с.45); 

 чітко не окреслений напрямок:  

у В. Дрозда: куди, увсібіч, врозтіч, врізнобіч;  

у В. Земляка: куди, кудись;  

у В. Шевчука: звідусіль, бозна-звідки, навсібіч, навсебіч, туди-сюди, кудись; 

3) прислівники, що поєднують значення способу дії та простору: 

А) спосіб дії за просторовим розташуванням її суб’єкта або об’єкта:  

у В. Дрозда: глибоко, широко, навпіл;  

у В. Земляка: горілиць, нерівно, дибки;  

у В. Шевчука: впоперек, колом, високо, крутіше, доверху, навскоси, густо; 

Б) спосіб руху, переміщення:  

у В. Дрозда: далеко, низько, глибоко, притьма, слідом, табунцем, навперейми, 

навприсядки, кругом;  

у В. Земляка: так, назирці, щільно, назустріч, широко, навздогінці;  

у В. Шевчука: боком, слідом, вбрід, рачки, навпереріз, по-військовому; 

В) прислівники, що співвідносять дію з певним функціональним простором: 

у В. Дрозда: по-пакульськи;  

у В. Земляка: по-домашньому, по-сибірському, по-селянському; 

у В. Шевчука: – 
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Додаток Б. Функціонування іменників із просторовою семантикою у 

творах української химерної прози 

 

Додаток Б.1. Іменники-репрезентанти просторової семантики у творах 

української химерної прози. Ілюстративний матеріал 

І. Іменники-назви просторів: 

1) іменники, що позначають загальні просторові поняття: 

у В. Дрозда: антипакулі, антисвіти, бік, верста, ирій, кінець, кордон, край, 

курява, місце, околиця, передок, простір, світ, центр, фронт; 

у В. Земляка: бік, висота, далечінь, десятина, довжина, закапелок, край, лінія, 

межа, місце, напрямок, передок, північ, півсвіту, половина, світ, середина, центр, 

ширина;  

у В. Шевчука: бік, безмежжя, визір, відстань, вступ, глибина, далечінь, денце, 

кілометр, кінець, куток, край, краєвид, лінія, місце, пелена, площина, початок 

(початки), проріз, простір, прочіля, світ, смуга, сфера, шар, щілина. 

З них іменники, що називають певний простір: антипакулі, антисвіти, бік, 

визір, ирій, краєвид, курява, місце, простір, світ, закапелок, край, куток, пелена, 

півсвіту, сфера, шар: З куряви випірнало заднє колесо велосипеда… (В. Дрозд, с.9); 

…Щодуху помчала в бік Ирію (В. Дрозд, с.17); …Не біг до своїх закапелків… 

(В. Земляк, с.290); …На місці Сонячного каменя стоїть вискніле розп'яття… 

(В. Земляк, с.19). 

«Межові» іменники, назви «малого» простору: кордон, край, лінія, межа, 

проріз, прочіля, смуга, щілина: Дивився на вигадливі лінії, які сплітали на землі 

світлотіні… (В. Шевчук, с.24). 

Із семою напрямку: напрямок, північ: …Довчасу забратися занадто далеко на 

північ… (В. Земляк, с.32); …Додому повертати на північ, до вітряків… (В. Земляк, 

с.70). 

Позначають одиниці виміру простору: верста, десятина, довжина, кілометр: 

…До мого Пакуля лишалося не більше версти… (В. Дрозд, с.85); Отака довжина 

(В. Земляк, с.288); …Знову пройти тисячу кілометрів… (В. Шевчук, с.49). 



251 
 

Позначають параметричні характеристики: висота, відстань, глибина, ширина: 

Ти ж бо бачив цю трубу — висота страшенна! (В. Земляк, с.292); …В глибині дому 

пролунав різкий, гортанний […] крик (В. Шевчук, с.35); Над балконом, на всю 

ширину скляних дверей, висіли слова… (В. Земляк, с.36). 

Із відтінком оцінки: далечінь, безмежжя. 

За векторами: 

Перед / зад: передок, задок: Передок її [бочки] […] було застелено шматом 

[…] доріжки (В. Дрозд, с.89); З козлами і з пружинами на задку (В. Земляк, с.168); 

початок-кінець: вступ, кінець, початок (початки): …Він спинився на вступі до 

класу… (В. Шевчук, с.147); ...Виклюнувся з яйця на корячкуватім пакульськім в'язі в 

кінці городу… (В. Дрозд, с.17); …Йому вже в початках тієї дороги почала боліти 

нога… (В. Шевчук, с.39). Початок та кінець без просторового значення: …Зловісно 

пророкувала солодкий кінець подорожі (В. Дрозд, с.131); …Моторошна тиша перед 

початком бою… (В. Шевчук, с.18); 

периферія / центр: околиця, кінчик, середина, центр: …Вхопився за кінчик 

Саньчиного хвоста… (В. Дрозд, с.17); …[Бібліотеку] збудують на мої кошти в 

центрі села (В. Дрозд, с.12); 

право / ліво: бік: …Перехнябившись усім тілом на один бік… (В. Земляк, с.171); 

…По той бік дверей коротко теленькнуло… (В. Дрозд, с.81); 

Верх / низ: денце. 

Із семантикою відсутності: ляда, віко, віконце, дірка: В паркані темніли ляди, 

куди солом'янці висипали з мішків, відер, корзин, кошелів яблука (В. Дрозд, с.86); З 

віконця його хати було видно Прицьке як на долоні… (В. Земляк, с.157); 

2) іменники, що називають природні простори: 

А) іменники, що називають небесні та співвідносні з ними простори.  

у В. Дрозда: виднокіл, завіса неба, небо, небокрай, обрій; 

у В. Земляка: небо, принебесся;  

у В. Шевчука: небо, овид, повітря. 

Опасисті стовбури пшениць, наче прадавній дубовий гай, застелили виднокіл 

(В. Дрозд, с.83); …Побачить небо, вщерть заповнене велетенськими птахами… 
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(В. Шевчук, с.145); 

Б) назви водних просторів та їхніх частин: 

у В. Дрозда: багно, болото, брід, вода, калабаня, купиння, мілководдя, море, 

океан, плесо, потічок, ріка, річечка, річище, твань; 

у В. Земляка: водичка, водний шлях, водопій, криниця, море, озеро, притока, 

річка, став; 

у В. Шевчука: вода, калюжа, ложе, море, озерце, плесо, потік, річка, розлив, 

ставок, струмок. 

Малі водні простори: …Туман над літньою рікою… (В. Дрозд, с.83); …З 

венеціанським вікном у сад, на паркове озеро… (В. Земляк, с.36); …Інколи 

розливалася на дорозі брунатна калюжа… (В. Шевчук, с.18). 

Криниця: …Він і досі стоїть перед моїми очима, самотній та чистий, як його 

криниці (В. Земляк, с.38). 

Болото і купиння: …Загубленого в лісах і болотах Пакуля… (В. Дрозд, с.88); 

Укоськані мужчини віддихувалися на купинні… (В. Дрозд, с.16); 

В) назви просторів суходолу. 

а) назви наземних просторів:  

у В. Дрозда: вигін, земля, гнилище, город, городець, лаз, лан, материки, Місяць, 

острови, поле, пустеля, пустинність (полів), чорнозем;  

у В. Земляка: гін, глинище, десятина, запілля, земля, каміння (камінь), 

континенти, латка (городу), поле, степ;  

у В. Шевчука: берег, город, земля, пісок, поле. 

Необмежені: …Бо глухий не засіє поля… (В. Земляк, с.296); …Батько не 

бачить цього велетенського суцільного поля… (В. Земляк, с.292). 

Обмежені: Їм пригрозили реквізувати глинище на користь казни… (В. Земляк, 

с.35). 

Стежка та дорога: …А ще заасфальтую дорогу від Пакуля до Ирію, дорогу, де 

щовесни і щоосені тонуть у непролазній грязюці машини, підводи, люди… (В. Дрозд, 

с.12); Стежка почала пнутися крутіше… (В. Шевчук, с.41); 

б) назви форм рельєфу:  
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у В. Дрозда: берег, вершина, видолка, вирва, гора, горб, долина, Жерело, канава, 

кар’єри, ковдобина, лисогір’я, пагорб, провалля, рівчак, Собакарева гора, яма; 

у В. Земляка: Абісінія, Абіссінські горби, берег (Понтію), береговина, борозна, 

Вавилонська гора, вал, гора, горб, Денікінській рів, дно, косогір, перевал, пригір’я, 

прірва, рів, скеля, Татарський вал, урочище, шанці; 

у В. Шевчука: верхівка (гори), верші (гір), гора, горб, долина, косогір, 

крутосхил, круча, окоп, підйом, прірва, скеля, Старий Пічкур, (кам’яна) стіна, схил, 

урвище, ямка. 

Верх / низ. Верх: вершина, гора, горб, вал, скеля, верхівка (гори), перевал, 

підйом: …Завтра Хлопець спуститься з гори… (В. Шевчук, с.52); Вавилон був 

двоярусним городом, оточеним валами… (В. Земляк, с.16). 

Низ: вирва, канави, кар’єри, ковдобина, провалля, рівчак, борозна, рів, окоп, яма 

тощо: …Беріть кірчик та ходіть до ями… (В. Дрозд, с.51); …В рові повно вбитих 

денікінців… (В. Земляк, с.38). 

Власні назви (в тому числі мікротопоніми): І ось на Абіссінських горбах 

прохопилося зло до комуни… (В. Земляк, с.46); Бо ж мріями своїми я був давно у 

місті, за Собакаревою горою… (В. Дрозд, с.7). 

Штучні форми рельєфу: вирва, канава, кар’єри, яма, борозна, вал, рів, шанці, 

окоп: ...Двір я заповзявся осушити, прокопавши канаву з-під тину на городець 

(В. Дрозд, с.15); 

в) назви частин простору, покритих рослинністю: 

у В. Дрозда: байрак, буряки, вишняки, гай, діброва, Діброва, капуста, картопля, 

ліс, луг, малинник, палісадник, перелісок, пшениця, сад, сінокіс, сосняк, трава;  

у В. Земляка: вівса, гаї, жниво, зарості, луг, моріжок, очерети, пасовисько, 

паша, сад, стерновисько; 

у В. Шевчука: гай, ліс, пуща, сад, степ, стерня, трави, хащі: Віддаля темніла 

…Бригада Володі Яворського вибралась із задухи та смороду на моріжок… 

(В. Земляк, с.44); Невдовзі тракторів на лугах не стало… (В. Дрозд, с.15). 

Назви просторів за посівами: буряки, вишняки, капуста, картопля, малинник, 

пшениця, сосняк, трава, вівса очерети, трави: …Іржанням коней, що вигуляли на 
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вівсах і затівали бійки біля водопою… (В. Земляк, с.44); Можливо, від того у 

травах аж розривалися цвіркуни… (В. Шевчук, с.149); 

3) іменники, що позначають назви людських поселень (чи їхніх частин):  

у В. Дрозда: базар, вулиця, вуличка, городець, двір, дорога, Жмеринка, задвірок, 

зупинка (автобусна), Київ, колія, країна Бробдінгнегу, куток, майдан, місто, 

Москва, Одеса, Пакуль, перехрестя, Піщана вулиця, полівка, П’ятикутки, ринок, 

село, Солом’яна вулиця, Солом’янка, станція, стежка, товчок, узбіччя, 

Чорторийка, Чорторийська сотня, шлях; 

у В. Земляка: Англія, Білий Лебедин, Бубелів хутір, Броди, Вавилон, Варшава, 

Великий Устюг, вулиця, вуличка, Глинськ, Голландія, двір, Дворіччя, держава, 

доріжки, дорога, город, Журбів, заїзд, Карфаген, Козів, Копайгород, країна, 

Краматорськ, куток, Лебедин, манівець, місто (міста), містечко, Москва, округ, 

первопутк, Побужжя, подвір’я, Польща, поселення, пристановище, Прицьке, район, 

республіка, ріг, села, Семиводи, станція, стежка, Суми, Харків, Чупринки, ярмарок; 

 у В. Шевчука: базар, володіння, вуличка, вулиця, двір, дворик, дворисько, 

дорога, місто, обійстя, околиця, подвір’я, Рудинська, стежка, узвіз, шлях; 

Стежка: Був то буденний шлях для Хлопця: з гори, далі стежкою навпереріз 

повз скелю… (В. Шевчук, с.45); 

4) назви будівель та їхніх частин: 

а) назви житлових будівель та їхніх частин:  

у В. Дрозда:  будинок, будиночки, вулик, гніздо, ґанок, двері, дім, Жовтий дім, 

зала, кімната, кімнатка, комин, коридор, куток, обійстя, палац, передпокій, 

півстіни, підлога, поверх, покуть, причілок, пройма (дверей), рундук, фронтон 

(дому), хата; 

у В. Земляка: балкон, будинок, вежа, господа, грубка, ґанок, дім, житло, зала, 

кімната, куток, маєток Родзінських, мансарди, палац, палац Родзінських, парадний, 

підлога, піч, поверх, подвір’я, помешкання, поріг, сіни, стеля, східця, халупа, 

хатинка, шпиль (дому), хата, хатина, фортеця; 

у В. Шевчука: будинок, будка, веранда, вулик, господа, гніздо, ґанок, дім, димар, 

закамарок, замок, квартира, кімната, куток, мешкання, нора, обійстя, підвіконня, 
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підлога, піч, помешкання, приступка, приміщення, прочіля, споруда, східці, туалет, 

уборна, фортеця, хата, хатка, цоколь. 

…Бачиш перед себе вирлооке глинище, сухореброго в'яза з шапкою лелечиного 

гнізда на верхів'ї… (В. Дрозд, с.8); …Несподівано залетів до його [Володимирового] 

нового помешкання… (В. Шевчук, с.26). 

Поєднано об’єктну та просторову семантику: півстіни, підлога, східці: …За 

широким, на півстіни, вікном… (В. Дрозд, с.85); …Запитав Джура, дрібно 

постукуючи підошвою об підлогу… (В. Земляк, с. 173). 

Об’єкти, що мають конкретне положення в будинку: двері, задвірок, причілок, 

фронтон (дому), парадний, стеля, цоколь; 

б) назви господарських та нежитлових будівель (споруд) та їхніх частин.  

у В. Дрозда: бібліотека, винниця, водоконтора, горище, інститут, кабінет, 

клуб, колгосп, комора, контора, коридор, курник, куток, кухня, кухоньки, пастка, 

пивниця, призьба, ресторан, сінці, склад, стайня, сцена, станція, театр, школа, 

хлівець; 

у В. Земляка: бригада (тракторна), вежа, вітряк, в’язниця, горище, гребля, 

завод, кладка, кліта, клуня, колгосп, комин, комуна, корчма, кузня, кухня, лікарня, 

мотузянка, музей, підвал, перон, плаха, пошта, пральня, райпартком, сільрада, 

сироварня, стайня, станція, стельмашня, труба, цех, цукрозавод, шорня, ферма; 

у В. Шевчука: будка (гасова), горище, госпіталь, кабінет, кладовка, клас, 

комірчина, коридор, книгозбірня, кухня, льох, магазин, сарай, сцена, школа, 

шпиталь; 

…Бачиш перед себе […] перехняблену бригадну стайню… (В. Дрозд, с.8); 

…Лежачи в польовому госпіталі… (В. Шевчук, с.33). 

Замкнений: А колесо твоє крутиться під корчмою (В. Земляк, с.293). 

Незамкнений: Коли поставив валізу на пероні… (В. Земляк, с.288). 

Нежитлові: …Похмуро сопів у кутку кухні… (В. Дрозд, с.81); …Сама гойдалка 

перепочиває на сільрадівськім горищі (В. Земляк, с.168). 

Житлові: Клим Синиця вийшов на балкон, побачив вершника біля ґанку 

(В. Земляк, 41); 
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в) назви релігійних та культових споруд:  

у В. Дрозда: могила, собор, цвинтар, церква;  

у В. Земляка: дзвіниця, церква; 

у В. Шевчука: Псищанська церква, церква. 

…Колись то був город Козів, […] з білими дзвіницями… (В. Земляк, с.34); 

…Поставив її на узвишші посеред церкви… (В. Шевчук, с.47); 

5) назви просторів, пов’язаних із тілом людини чи тварини.  

у В. Дрозда: голова, долоня, кишеня, обійми, правиця, рука, спина, черево; 

у В. Земляка: жменя, кишеня, лівиця, правиця, тіло;  

у В. Шевчука: долоня, кишеня, пазуха, пахва, правиця, рот, рука. 

Закриті: кишеня, обійми, черево, жменя, кишеня, тіло, кишеня, пазуха, пахва, 

рот: Галя застигла з розтуленим ротом… (В. Шевчук, с.35). 

Обмежені: долоня, рука, спина, долоня, рука: …Сторож Степан зупинився з 

молотком у руці… (В. Шевчук, с.146); …Лишень спина її, широка й пласка, 

малахітовою брилою зеленіла в твані… (В. Дрозд, с.16). 

Як орієнтир: Крила із срібної іконної фольги лагідно шелестіли за спиною… 

(В. Дрозд, с.14); 

6) речі, що можуть бути вмістилищем: 

а) предмети побуту:  

у В. Дрозда: банка, баняк, бочка, відро, каністра, карафки, корзина, кошелі, 

кошовка, мішок, ночви, подушка, портфель, скринька, сулія, труба, цистерна, 

чорнильниця, фляга;  

у В. Земляка: бантина, бодня, валізка, відерце, гойдалка, діжечка, домовина, 

канделябр, колобець, макітерка, мішечок, ночви, піхви, путо, стояк, торба;  

у В. Шевчука: балія, горня, люлька, самовар, філіжанка. 

Замкнені: …Старого бувальця, який видряпувався навіть з відра… (В. Дрозд, 

с.11); …Він попивав із великої білої філіжанки козине молоко… (В. Шевчук, с.53). 

Обмежені: Лише сто шкір волячих знято з бантин і здано держав… 

(В. Земляк, с.292); 

б) меблі:  
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у В. Дрозда: лава, лавка, мисник, скриня, стіл;  

у В. Земляка: диван, колиска, крісло, лава, лежанка, ліжко, полиця, сейф, 

скриня, стіл;  

у В. Шевчука: крісло, ліжко, парта, скриня, стілець-палиця. 

Обмежені: лава, лавка, стіл, диван, лежанка, ліжко, парта, стілець-палиця; 

в) транспортні засоби та їхні частини:  

у В. Дрозда: автобус, кабіна (паровоза), паровоз, «Побєда», сідло, тендер, 

човен, фургон;  

у В. Земляка: віз, глабці, задок, козли, луб’є, мотузянка, передок, поїздок, сані, 

сані-глабці, сидіння, сідло, трактор, тракторці.  

у В. Шевчука: машина, віз, танк, трамвай. 

Замкнені: автобус, кабіна, поїздок, трактор та ін.: Тої миті дядько Денис з 

приступки паровозної кабіни рішуче махнув рукою… (В. Дрозд, с.132); …Волочили 

його до медичного фургона… (В. Дрозд, с.91). 

Незамкнені: (сідло, човен, віз, глабці та ін.): …Обережно перекинувши ногу, 

всівся в сідло (В. Дрозд, с.19); …Тяглися відчайдушно і сумно, за тими ж возами… 

(В. Земляк, с.154); 

г) одяг, взуття, як вмістилище людського тіла:  

у В. Дрозда: лицарські обладунки;  

у В. Земляка: костюм, рукав, сорочка, туфлі, чоботи, шаль;  

у В. Шевчука: балетка, каптур, капці, майка, плаття, сукня, труси, трусики, 

черевик. 

…Дивлячись на стоптані капці, що ховали вузлуваті й покорчені її ступні… 

(В. Шевчук, с.141). 

 

ІІ. Іменники, що мають просторову семантику, проте не є назвами просторів: 

а) назви людей за місцем проживання: 

у В. Дрозда: городяни, пакульці, солом’янці, солом’янчани;  

у В. Земляка: австрієць, австріяк, вавилоняни, вавилонянки, квартиранти, 

краматорка, мешканці: ...Солом'янці висипали з мішків, відер, корзин, кошелів 
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яблука (В. Дрозд, с.86); …Там і побралися вони з Іванною, потомственою 

краматоркою… (В. Земляк, с.287); 

у В. Шевчука: німець, селянин; 

б) іменники, що позначають форму, розмір:  

у В. Дрозда: гостряки, груші-дулі, загогулина, кружальце, крутизна (гори); 

у В. Земляка: велетень, круг; 

у В. Шевчука: зигзаг, кулька, павутинка-місток. 

…Виштрикуючись із картопляного кружальця… (В. Дрозд, с.7); …Виписували 

в польоті химерні зигзаги (В. Шевчук, с.147). Чи розмір – велетень: Туди приходять 

з усіх кінців велетні… (В. Земляк, с.286); 

В) мають фіксоване положення в просторі: 

частини тіла: 

у В. Дрозда: очі, груди, клешні, хвіст (черги), щока; 

у В. Земляка: рука, очі, голова; 

у В. Шевчука: вуста, вухо, голова, груди, личко, лоб, обличчя, очі, рука, серце, 

спина, чоло, щока. 

Вона відняла фартух од очей… (В. Дрозд, с.10); …Склала на грудях руки і 

завела свою балачку (В. Дрозд, с.13); …З'являлися тоді на щоках дві розчудові 

ямки… (В. Шевчук, с.33). 

Правиця, лівиця: …Притримував лівицею грижу… (В. Земляк, 171); Тепер біля 

їхніх правиць стояло по білій філіжанці… (В. Шевчук, с.29). 

Частини предметів: вікно, двері, задвірок, причілок, фронтон (дому), парадний, 

стеля, цоколь тощо: Голився біля розчиненого вікна…  (В. Шевчук, с.32); На його 

[домі] фронтоні бовваніла пофабована в синє цегляна Ліра… (В. Дрозд, с.80). 



 

2
5
9
 

Додаток Б.2. Статистичні дані функціонування іменника із просторовою семантикою у повісті В. Дрозда «Ирій» 
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Додаток Б.3. Статистичні дані функціонування іменника із просторовою семантикою у романі В. Земляка 

«Лебедина зграя» 
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Додаток Б.4. Статистичні дані функціонування іменника із просторовою семантикою у повісті В. Шевчука «Дім 

на горі» 
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Додаток Б.5. Статистичні дані функціонування іменника із просторовою семантикою у творах химерної прози 
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Додаток В. Функціонування відмінкових та прийменниково-відмінкових 

форм із просторовою семантикою у творах української химерної прози 

 

Додаток В.1. Відмінкові та прийменниково-відмінкові форми із 

просторовою семантикою у творах української химерної прози. Ілюстративний 

матеріал 

Родовий відмінок: 

У В. Дрозда: 

З (зі, із)+родовий: Матір, що саме вийшла з сінець… (В. Дрозд, с.10); Зорі 

зійшли з неба… (В. Дрозд, с.88); …З корзини шугонули, лементуючи й лопотячи 

крильми, усі до одної груші… (В. Дрозд, с.9). 

До+родовий: …Вітерцем покотило по городу до вишняків… (В. Дрозд, с.9); 

…Я метнувся на Солом'янку по портфель: час було до школи (В. Дрозд, с.91); 

…Поклав до кишені ширококрилого галіфе… (В. Дрозд, с.19). 

Від(од)+родовий: Даруй, хлопчику, я не зовсім вбраний,— мовив од дзеркала 

Кузьма Перебендя голосом м'яким та зичливим (В. Дрозд, с.82); За кілька кроків від 

ляд з того ж паркану виштрикувалася металева труба… (В. Дрозд, с.86). 

Біля+родовий: Ці нічні марення біля саморобного детекторного приймача… 

(В. Дрозд, с.7); Спущуся — горло біля хлопців промочу, — заспішив дядько Денис… 

(В. Дрозд, с.88). 

Між+родовий: Я сів на раму велосипеда між дядькових рук (В. Дрозд, с.19). 

Вздовж+р.в.: Я меланхолійно побрів вздовж черги… (В. Дрозд, с.86); Кинувши 

прощальний погляд вздовж Солом'яної вулиці, я раптом побачив, як від автобусної 

зупинки […] щодуху чвалав сиворогий олень… (В. Дрозд, с.132). 

З-під+родовий: динамічне значення: …Під бриніння потічка, що народжувався 

з-під корови, повнився моїми та дядьковими стараннями і вже гомінливою річечкою 

збігав з Собакаревої гори в долину… (В. Дрозд, с.18). 

З-поміж+родовий: …Край прадавнього лісу прозирало з-поміж молодого 

калинового листу мавчине лице… (В. Дрозд, с.84). 

Край+родовий: статика: Край оббитих темним дерматином дверей тьмяно 
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золотів дбайно начищений мідний ланцюжок дзвінка (В. Дрозд, с.81). 

Обабіч+родовий: статика: …Пригинаючи вершини гінких тополь обабіч вулиці і 

струшуючи зеленки по садах… (В. Дрозд, с.132); місце руху: А обабіч полівки 

мінливо, химерно, наче туман над літньою рікою, пливли чи то кінотіні, чи то 

картини справжнього життя (В. Дрозд, с.83). 

Серед+родовий: …Опустилася на лузі, серед табунів гусей… (В. Дрозд, с.16). 

Просто+родовий: …Просто двору Солом'яників уже пахкав паровоз… 

(В. Дрозд, с.131). 

Неподалік+родовий: Ми здибали дядька Дениса неподалік водоконтори 

(В. Дрозд, с.91). 

Попереду+родовий: …Якийсь із розбишак мелькотів попереду кобили… 

(В. Дрозд, с.91). 

 

У В. Земляка: 

До+родовий: …Він залишив комуну на роздоріжжі й відбув до Москви 

виручати товариша (В. Земляк, с.35); …Вклав її до піхов і похнюплено повів коня до 

стайні (В. Земляк, с.44). Динаміка: Велетенські рулони плакатів, що надходили до 

Глинська… (В. Земляк, с.291); І з тим поїхав до молотарки… (В. Земляк, с.45). 

Дієслова без просторового значення: …Їх обох викликає до сільради уповноважений 

нагально… (В. Земляк, с.170); Опинившись у теплій хаті та припрошений Зінгеркою 

до столу… (В. Земляк, с.169). Означення: …Має бодай невеличкий вихід до 

«моря»… (В. Земляк, с.16). 

З (із, зі)+родовий: …Самий лише дух непоборний, кигиче над нами з мороку 

ночі… (В. Земляк, с.17); …Вершник мимоволі вихопив із піхов шаблю… (В. Земляк, 

с.4). Динаміка: Отченашка, що тепер за вітряного сторожа, вичумлившись із 

вітряка в кожусі… (В. Земляк, с.166); …Крався у степ зі скель (В. Земляк, с.289); 

При акціональних дієсловах: …Халяви випорскували з одерев'янілих пальців… 

(В. Земляк, с.170); А з Білого Лебедина пишуть… (В. Земляк, с.295). Об’єктно-

просторове значення: …Висипала йому все з макітерки… (В. Земляк, с.170); 

…Вантажать, що їм там потрібно, з велетенських гамірних цехів… (В. Земляк, 
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с.286). Дієслова без просторового значення: З Денікінського рову вже двічі 

стріляли по мені… (В. Земляк, с.39); …Знову бундючно засяє цинковими дахами зі 

своїх горбів… (В. Земляк, с.17). Як означення: …Якби мій друг з Білого Лебедина не 

побував у її квартирантах до мене (В. Земляк, с.293); А не мало? — зауважив 

фінінспектор із Глинська (В. Земляк, с.173). 

Біля+родовий: Черговий із бемкалом також стояв біля рейки… (В. Земляк, 

с.290); …Прив'язала його біля парадного ґанку? (В. Земляк, с.38). При дієсловах 

руху: «Ну і вдача в мого братця!» – щоразу кривився Лук'ян, заходжуючись біля 

чобіт (В. Земляк, с.155). 

Уздовж+родовий: Уздовж того водного шляху […] завис Вавилон... (В. Земляк, 

с.15). 

Від+родовий: А то все у тобі від Краматорська. - Від Краматорська, брате–

товаришу (В. Земляк, с.290). 

В(у)+родовий: Горить молоко в матері, то Мальва в полі, не сходячи з коня, 

зціджує його… (В. Земляк, с.293). 

Посеред+родовий: …Похапки вмивався і після вечері не роздягаючись падав 

посеред хати на помервлений околот… (В. Земляк, с.155). 

 

У В. Шевчука: 

З+родовий: Котилися й котились у старої з очей сиві сльози… (В. Шевчук, 

с.45); …З лоба йому котилися краплі поту… (В. Шевчук, с.42). Дієслова руху вжиті 

в значенні дієслів сприйняття, бачення, мовлення: Тому й голос його став хрипкий і 

ледве видобувся з його розпечених вуст (В. Шевчук, с.44). При дієсловах без 

просторового значення: …Зірвавши із себе сукню і цю щасливу маску з обличчя 

(В. Шевчук, с.35); Марія Яківна снувала з віхтиком і обтирала з парт куряву… 

(В. Шевчук, с.143). Об’єктно-просторове значення: З вікон неслася спокійна й 

лагідна пісня… (В. Шевчук, с.147). 

До+родовий: …Побіжить до сторожа Степана купити яєць… (В. Шевчук, 

с.47). При статичних дієсловах: Хлопець устиг замастити фарбою щоку (стояв до 

вікна спиною)… (В. Шевчук, с.146). При акціональних із динамічним значенням: 
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…Притулиться до однієї з тих шибок прозоре обличчя… (В. Шевчук, с.48). При 

дієсловах без просторової семантики: …Йому захотілося […] безжурно 

позалицятися до всіх оцих веселих жіночок (В. Шевчук, с.147); Молодшою Марія 

пробувала зазирнути до тих зошитів, що їх він списував… (В. Шевчук, с.38). 

Об’єктно-просторове значення: Олександра Панасівна підійшла в супроводі 

молодиць до хвіртки водночас із Галею (В. Шевчук, с.143). 

Біля+родовий: Іван проходив зі своїми козами повз верби, що розрослися біля 

води… (В. Шевчук, с.37). 

Від(од)+родовий: Він бачитиме […] ту тінь-чоловіка, що відступає од вікон… 

(В. Шевчук, с.49). Акціональні динамічні: Від вікон полилися на неї дві іскристі 

сонячні стяги… (В. Шевчук, с.51). 

Між+родовий: Десь там, між тої зелені, подумалося Володимирові, може 

стояти й та ясно-синя постать… (В. Шевчук, с.41). 

 

Знахідний відмінок: 

У В. Дрозда:  

На+знахідний: …Свиню на вигін вигнавши (В. Дрозд, с.13). При динамічному 

дієслові кінцевий пункт руху: …Опустившись на парасолю любистку… (В. Дрозд, 

с.14). При акціональних дієсловах: …Я  того рака ловив щотижня […] і знову 

випускав на волю... (В. Дрозд, с. 6); …Обережно поклала знову на подушку... 

(В. Дрозд, с.13). При дієсловах сприйняття, мовлення: …Дивився на його вироблену 

долоню, по якій снував паровоз… (В. Дрозд, с.92). Означення: …А солом'янці 

осудливо хитали головами, наштиркнутими на горстряки парканів (В. Дрозд, 

с.131). 

В(у)+знахідний: …З того ж паркану виштрикувалася металева труба, з якої 

безупинно дзюрило в бачки, сулії, відра, банки, каністри, карафки й фляги 

золотисте яблучне вино (В. Дрозд, с.86). При динамічних дієсловах: …Вийшов у 

двір… (В. Дрозд, с.90); Я щодуху помчав у пивницю тітки Дори (В. Дрозд, с.91). 

При дієсловах без просторового значення: …Заберу її з Пакуля до себе в місто… 

(В. Дрозд, с.14); Та ще ж треба знать, у яку руку сунути (В. Дрозд, с.13). Як 
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означення: …Як і коростява кобила, запряжена в бочку (В. Дрозд, с.89). 

Крізь+знахідний, через+знахідний. При предметному іменнику відтінок 

перешкоди: …Випурхнув через вікно на вулицю (В. Дрозд, с.90). При дієсловах руху: 

…Стрибнув через перелаз на задвірок… (В. Дрозд, с.8). При акціональних із 

динамічним значенням: Солом’янці, хто домував, перехилялися через тини 

(В. Дрозд, с.92). При дієсловах із непросторовим значенням: Строгий профіль 

дядька Якова у темно-синій парадній формі вирізьблювався у кабіні крізь сизі 

оболоки пари та диму… (В. Дрозд, с.131). 

За+знахідний. Об’єктне значення: …Смикнув за край неба… (В. Дрозд, с.85). 

По+знахідний: Об’єктне значення: …Засипало і подвір'я по самі віконця… 

(В. Земляк, с.166) 

Під(попід)+знахідний: …Винесений юрмою під зоряне небо… (В. Дрозд, с.7). Із 

контактним значенням: …Під ноги мені стелилася навдивовижу знайома, грузька, 

почиргикана плугами й боронами баюриста полівка (В. Дрозд, с.83). 

 

У В. Земляка: 

На+знахідний: І з тим поїхав до молотарки, на найдальше урочище (В. Земляк, 

с.45). При акціональних дієсловах із динамічним значенням: …Потім скрушно надів 

сиву шапку на сиву голову (В. Земляк, с.171); Іній упав на кінчик вуса (В. Земляк, 

с.174). При дієсловах без просторової семантики: Підвів її до вікна, показав на 

паркове озеро… (В. Земляк, с.39); Павлюк лежав горілиць, дивився на замерзле, 

крихке, як перший лід, небо… (В. Земляк, с.171). При статичних дієсловах: Савка 

підготував виїзд, сів на передок… (В. Земляк, с.168). Як означення: То була 

інкрустована кімната на другому поверсі, з венеціанським вікном у сад, на паркове 

озеро, та з балконом у двір… (В. Земляк, с.36). Спосіб дії: Ось і зараз розхвилювався 

до краю, притримував лівицею грижу, перехнябившись усім тілом на один бік… 

(В. Земляк, с.171). 

В(у)+знахідний: …Може б, ти осідлав коня й провів цю жінку до вітряків, а то 

й у сам Вавилон? (В. Земляк, с.41). При дієсловах без просторової семантики: 

…Лише глядів перед себе в худорляву Савчину спину… (В. Земляк, с.167). Як 
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означення: Одначе Теслин приїзд в Лебедин виявився не лише необхідним, а й до 

певної міри своєчасним (В. Земляк, с.291). 

За+знахідний. Без просторового значення: Аж тут сам сировар спішився, веде 

коня за повід… (В. Земляк, с.43). 

 

У В. Шевчука: 

На+знахідний: …Він пішов на ту пісню… (В. Шевчук, с.147). Прийменниково-

відмінкова форма та дієслово – динамічні: …Ступив він на першого листка… 

(В. Шевчук, с.49). При дієсловах сприйняття та мислення: …Володимир мимохідь 

позаздрив на ту майже голубу постать під деревом і на те горде й самотнє, наче 

фортеця, обійстя (В. Шевчук, с.32). 

В(у)+знахідний: …Ступила й собі в шкільні двері… (В. Шевчук, с.146). При 

динамічних дієсловах: …Кози його тим часом дружно входили у ворота 

(В. Шевчук, с.148). 

Через+знахідний, повз+знахідний: Володимир тим часом ішов через горб 

(В. Шевчук, с.51). 

Під+знахідний: …До неї наближався, підіймаючись під гору, високий гарний 

чоловік (В. Шевчук, с.37). 

 

Орудний відмінок: 

У В. Дрозда:  

Без прийменника: Пшеничним ланом з серпами в руках ішли могутні люди… 

(В. Дрозд, с.83). 

Над+орудний: Уже звучать над твоєю головою хорали вдячності і слави… 

(В. Дрозд, с.8). При динамічних дієсловах: …Я ковзнув униз, виписав над городом 

загогулину… (В. Дрозд, с.14). 

Під+орудний: Дванадцяте помешкання було під самим горищем… (В. Дрозд, 

с.81). У значенні місця, біля якого відбувається дія: …Дядько Остап […] наклав 

головою під Жмеринкою… (В. Дрозд, с.88). При статичних, акціональних дієсловах 

без просторового значення та дієсловах мовлення: Оркестр залізничників […] 
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награвав під тополями оптимістичний «Ирійський вальс»… (В. Дрозд, с.131). 

За+орудний: І ти змахуєш крильми, що виростають за спиною… (В. Дрозд, 

с.7). 

Між+орудний: Між бур'янами дзвеніли обпаленими, скров'янілими 

пелюстками маки… (В. Дрозд, с.18). 

 

У В. Земляка:  

Без прийменника:…Тече собі […] полиновим степом… (В. Земляк, с.15). 

Над+орудний: …Тим невідомим запраглось піднятися над довколишнім світом 

аж так високо (В. Земляк, с.17). 

За+орудний: За комунівськими полями починався Денікінський рів… (В. Земляк, 

с.42). 

 

У В. Шевчука:  

Без прийменника: Цією стежкою підіймався йому назустріч Хлопець 

(В. Шевчук, с.49). 

За+орудний як означення: Хтось заморозив […] бабу з коробкою за плечима 

(В. Шевчук, с.50). 

Над+орудний: …Хитаються над головою і порипують величезні сосни 

(В. Шевчук, с.18). При дієсловах мовлення: Над головою задзвонив жайворон… 

(В. Шевчук, с.39). 

 

Місцевий відмінок: 

У В. Дрозда: 

На+місцевий: …В гучномовці на П'ятикутках било дванадцять… (В. Дрозд, 

с.89). Позначає місце дії: …Обоє снили на пакульському грузькому чорноземі Ирієм 

(В. Дрозд, с.14). При статичних дієсловах: …Дядько вже молодцювато сидів на 

корові… (В. Дрозд, с.17). При дієсловах без просторової семантики: На тендері 

порядкував Андрій Політайло… (В. Дрозд, с.131). При динамічних дієсловах: 

…Переминаючись з ноги на ногу біля велетенського картонного глобуса на підлозі 
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(В. Дрозд, с.10). Як означення: …Посвист рака в зарослім осокою Жерелі, 

зеленкуватого, з темними пупирцями на спині та клешнях… (В. Дрозд, с.5); 

…Денис, впевнено став на ноги, малиново зблиснувши лампасами генеральського, 

перекупленого по війні на товчку, галіфе… (В. Дрозд, с.9). 

В(у)+місцевий: …Манька все ще стояла в болоті… (В. Дрозд, с.16); …Дядько 

відмовчувався, похмуро сопів у кутку кухні… (В. Дрозд, с.81). При динамічних 

дієсловах: Доки можна блукати в паперових кущах, друже? (В. Дрозд, с.85). Як 

означення: …Шанувальники і шанувальниці з квітами в руках… (В. Дрозд, с.11). 

 

У В. Земляка:  

В(у)+місцевий. При статичних дієсловах: …Той сидів зовсім поруч, у кутку… 

(В. Земляк, с.176). При акціональних дієсловах: Горить хліб у скиртах… 

(В. Земляк, с.38). При динамічних дієсловах: А чи доводилось тобі ходити у борозні 

босим? (В. Земляк, с.296). Як означення: …Віддав йому на сховок свою шаблю в 

піхвах… (В. Земляк, с.41). 

По+місцевий: …Усуспільнити батькову хату, а також волика та індиків, яких 

старий розтикав по родичах… (В. Земляк, с.291). При динамічних дієсловах: 

…Чавкає своїми «мокасинами», волочачи по землі довжелезну шаблю (В. Земляк, 

с.43). 

 

У В. Шевчука:  

В(у)+місцевий: Стара і справді бачила богиню в серці… (В. Шевчук, с.34). Як 

означення: Згори по білій стежці мчав, налягаючи на п'яти, хлопчак у самих тільки 

трусиках… (В. Шевчук, с.32). Із синкретичним значенням способу дії та 

локативності: Йде вона з невидимого в сутінку горба… (В. Шевчук, с.53). 

На+місцевий: Він бачитиме, стоячи на горі… (В. Шевчук, с.49). 

По+місцевий: При динамічних дієсловах: …Сік […] розтікається по листках 

(В. Шевчук, с.39). Із синкретичним об’єктно-просторовим значенням: …Вони 

запрацювали вже в дві руки, захоплено водячи пензлями по […] дошках (В. Шевчук, 

с.146). 
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Додаток В.2. Статистичні дані функціонування відмінкових та 

прийменниково-відмінкових форм із просторовою семантикою у творах 

української химерної прози 
 

Таблиця В.2.1. 

Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із просторовою 

семантикою, які функціонують у повісті В. Дрозда «Ирій» 

 

Відмінкова 

форма 

Властивість 

Функціонує 

при дієсловах 
як 

озна-

чення Контакт- 

ність 

Дистант- 

ність 

Статич- 

ність 

Динаміч- 

ність 

зі 

статичною 

семантикою 

із 

динамічною 

семантикою 

без 

просторової 

семантики 

З(зі,із)+родовий +   + + + +  

До+родовий  +  + + + + + + 

Від (од)+ 

родовий 
+  + + + + + + 

Біля+родовий  + +  + + + + 

Між+родовий  + + + +  +  

Вздовж+родовий  +  +  + +  

З-під+родовий  +  +   +  

З-поміж+ 

родовий 
 +  + +    

З-за+родовий  +  +  + +  

Край+родовий  + +  + +   

Обабіч+родовий  + +  + +   

Узбіч+родовий  + +  +    

Серед+родовий +  +  +  +  

Посеред+ 

родовий 
+  +  +    

Просто+родовий  + +  +  +  

Неподалік+ 

родовий 
 + +  +  +  

За+родовий  + +  +    

Попереду+ 

родовий 
 + +   +   

Поверх+родовий +  +  +    

На+знахідний +   + + + + + 
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Продовження табл. В.2.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В(у)+знахідний +   + + + + + 

Крізь+знахідний +   +  + +  

Через+знахідний +   +  + +  

За+знахідний   +  +  + +  

Під+знахідний   +  +   +  

Попід+знахідний  +   +   +  

Над+знахідний  +  +  +   

По+знахідний +  +  + + +  

Орудний без-

прийменниковий 
+   +  +   

Під+орудний  + +  + + + + 

Над+орудний  + +  + +  + 

За+орудний  + +  + + + + 

Перед+орудний  + +  + + + + 

Між+орудний  + +  +  +  

На+місцевий +  +  + + + + 

В(у)+місцевий  +  +  + + + + 

По+місцевий  +   +  + +  

При+місцевий  + +    +  
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Таблиця В.2.2. 

Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із просторовою 

семантикою, які функціонують у романі В. Земляка «Лебедина зграя» 

 

Відмінкова 

форма 

Властивість 
Функціонує 

при дієсловах 

як озна-

чення Контакт-

ність 

Дистант-

ність 

Статич-

ність 
Динаміч- 

ність 

зі 

статичною 

семантико

ю 

із 

динамічною 

семантикою 

без 

просторової 

семантики 

До+родовий +   + + + + + 

З(зі,із)+родовий +   + + + + + 

Біля+родовий  + +  + + + + 

Від(од)+родовий  + + + + + +  

З-за(із-за)+ 

родовий 
 +  +  +  + 

З-під+родовий  +  +  +   

В(у)+родовий +  +  +  +  

Усередині+ 

родовий 
+  +  +    

Посеред+ 

родовий 
+  +   +   

Супроти+ 

родовий 
 + +     + 

Поміж+родовий  + +   +   

Уздовж+родовий  +  + +    

На+знахідний  +  + + + + + 

В(у)+знахідний +   + + + + + 

Крізь+знахідний +   +  +   

Через+знахідний +   +  +   

Повз+знахідний  +  +  +   
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Продовження табл. В.2.2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

За+знахідний  +  +  + +  

По+знахідний  + +  +  +  

Під+знахідний  +  + +    

Орудний без-

прийменниковий 
+   +  +   

Над+орудний  + +  + + +  

Під+орудний  + +  + + +  

Понад+орудний  + +  + +   

За+орудний  + +  +    

Перед+орудний  + +  +  +  

В(у)+місцевий +  +  + + + + 

На+місцевий +  +  + + + + 

По+місцевий +   +  + +  

 

Таблиця В.2.3. 

Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із просторовою 

семантикою, які функціонують у романі В. Шевчука «Дім на горі» 

 

Відмінкова форма 

Властивість 
Функціонує 

при дієсловах 
як 

озна-

чення 
Контакт- 

ність 

Дистант- 

ність 

Статич- 

ність 

Динаміч- 

ність 

зі статичною 

семантикою 

із 

динамічною 

семантикою 

без 

просторової 

семантики 

З(зі,із)+родовий +   + + + +  

До+родовий +   + + + + + 

Біля+родовий  + +  + + +  

Коло+родовий 
 + +  + +   
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Продовження табл. В.2.3. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поруч+родовий  + +   +   

Від(од)+родовий  +  + + + +  

З-під+родовий  +  +  +   

Через+родовий +   +  +   

Між+родовий  + +  +  +  

Серед+родовий +  +    +  

Довкола+ 

родовий 
 + +  +    

У+родовий 
+  +  +  +  

На+знахідний +   + + + +  

В(у)+знахідний +   +  + + + 

Через+знахідний +   +  +  + 

Повз+знахідний  +  +  +   

Під+знахідний  +  + + + +  

По+знахідний  + +  +  +  

За+знахідний  +  +  + +  

Орудний 

безприйменниковий 
+   + + +   

Перед+орудний  + +  + + +  

За+орудний  + +  + + + + 

Над+орудний  + +  + +   

Під+орудний 
 + +  +  + + 

Між+орудний  + +  +  +  

В(у)+місцевий +  +  + + + + 

На+місцевий +  +  + + + + 

По+місцевий +   +  + +  
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Додаток Г. Функціонування прикметників із просторовою семантикою у 

творах української химерної прози 

 

Додаток Г.1. Прикметники із просторовою семантикою. Ілюстративний 

матеріал 

1) Прикметники, що позначають форму та розмір, наповненість: 

у В. Дрозда: барилкуватий, безкраїй, бокуватіший, велетенський, великий, 

високий, витий, вищерблений, вузький, грубезний, довгий, дрібненький, крислатий, 

крихітний, неосяжний, огузкуватий, опасистий, перехняблений, плаский, повний, 

порожній, приземкуватий, просторезний, протяглий, пустий, рахітичний, розлогий, 

розмашний, сухоребрий, тілистий, тонкий, тонкошиїй, чіткий, широкий, 

ширококрилий: …Відсунулася синя завіса неба: за широким, на півстіни, вікном… 

(В. Дрозд, с.85); Денис урочисто пообіцяв, ласкаво погладжуючи барилкувате 

черево… (В. Дрозд, с.5);  

у В. Земляка: велетенський, великий, високий (найвищий), височенний, вихудлий, 

вузенький, глибокий, довгий, довжелезний, завеликий, командармський, маленький 

(найменший), могутній, найтонший, напівпорожній, невеличкий, низький, 

повнісінький, страшенна, суцільний, цілий, чималенький: …На велетенську овечу 

ферму, яку завів ще Соснін, упала пошесть (В. Земляк, с.37); …Щоб зараз разом і 

прийти на цю невеличку глинську станцію… (В. Земляк, с.287); 

у В. Шевчука: великий (більший) (невеликий), велетенський, величезний, високий 

(найвищий) (невисокий), вузький, глибокий, голий (в знач. Пустий), грубий, здутий, 

клубеняста, круглий, кругленький, крутий, малий (немалий), маленький, мізерний, 

низький, окоренкувата, повний в значенні – товстий, прямовисний, прямокутний, 

роздольний, скорчоватілий, струмчастий, струнка, тонкий, худий, цілий, чималий, 

чотирикутний, широкий, широкоплечий. 

2) Прикметники, що вказують на відстань, положення: 

у В. Дрозда: головний, далекий, задній, крайній, передній, північний, 

центральний; 

у В. Земляка: близький, внутрішній, далекий (найдальший, недалекий), 
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довколишній, задній, лівий, навколишній, передній, південний, правий, рухоме 

(нерухоме), сусідній, тамтешній, тутешній; 

у В. Шевчука: горішній, далекий (недалекий), зворотний, нерушний, крайній, 

лівий, правий, протилежний, сусідній. 

3) Прикметники, що вказують на належність до певної території, місця: 

Паровик англійський, молотарка бельгійська, корівок виписали з самої Голландії… 

(В. Земляк, с.39); Притислися плечем до плеча й дивилися на далекі прирічкові 

краєвиди… (В. Шевчук, с. 20); Ці нічні марення після задухи пакульського клубу… 

(В. Дрозд, с.7). 

У В. Дрозда: англійський, всесвітній, заміський, ирійський, кімнатний, міський, 

настінний, німецький, пакульський , подорожній, причілковий, світовий, сінешний, 

солом'янський, степовий, столичний, чорторийський, шкільний; 

у В. Земляка: англійський, бельгійський, вавилонський, внутрікомунівський, 

глинський, європейський, іспанський, козівський, комунівський, лебединський, 

місцевий, міський, месопотамський, морський, парадний, парковий, польський, 

прицьківський, райкомівський, світовий, сільський, сільрадівський, сінешний, 

таврійський, хатній, хутірний; 

у В. Шевчука: горбистий, земний, нагірний, надвірний, небесний, польовий, 

прирічковий, шкільний. 

Із суфіксами згрубілості та здрібнілості: барилкуватий, бокуватіший, 

велетенський, грубезний, дрібненький, огузкуватий, приземкуватий, просторезний, 

велетенський, височенний, вузенький, довжелезний, маленький, повнісінький, 

страшенна, велетенський, величезний, кругленький, маленький, скорчоватілий. 

Із префіксами, що мають значення оцінки, у т.ч. заперечення: неосяжний, 

завеликий, напівпорожній, невеликий, невисокий, недалекий, немалий, нерухомий, 

чималий: …Була між ними чимала відстань… (В. Шевчук, с. 49); Народився Клим 

Синиця в місцях недалеких… (В. Земляк, с.34); …Згадає вона тоді невисокого, 

широкоплечого чоловіка… (В. Шевчук, с. 48). 

Форми ступенів порівняння: найвищий, найменший, найдальший, більший: І з 

тим поїхав до молотарки, на найдальше урочище (В. Земляк, с.45). 
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Із дейктичним значенням: Бузок відпалахкотів у райкомівському палісаднику… 

(В. Земляк, с.295); …Упізнав на обрії круту баню пакульської церкви… (В. Дрозд, 

с.85). 

Постійні епітети у В. Шевчука: Той вихор утілився у високу й дивовижно худу 

жінку… (В. Шевчук, с. 26); …Побачив у срібних сутінках високу й худу постать… 

(В. Шевчук, с. 26); Подивився зі страхом на ту худу й високу… (В. Шевчук, с. 28); 

…Раптом побачив на стіні й того широкоплечого, кремезного… (В. Шевчук, с. 28). 
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химерної прози 
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Додаток Д. Функціонування займенників, що вказують на просторові 

відношення, у творах української химерної прози. 

 

Додаток Д.1. Займенники-репрезентанти просторової семантики. 

Ілюстративний матеріал 

1)  Займенники із просторовим значенням, що входять до складу 

прийменниково-відмінкових форм: Обидва обцаси на них були викривлені в один бік 

– у лівий… (В. Земляк, с. 155). 

2)  Вказують на певні характеристики просторових відношень самостійно (без 

прийменника): 

А) які розміщують предмет на просторовій осі за віддаленістю/близькістю: 

у В. Дрозда: той, отой, самий, цей;  

у В. Земляка: той, саме, цей, отой;  

у В. Шевчука: інший, той, отой, цей, оцей, цей-таки. 

Той каштан попереду і той будинок, жайворон і полин, запах гіркого меду і 

його незрозумілий потяг до того дому — все це складало настрій, що його 

відчуваєш, прокинувшись у залитій сонцем кімнаті (В. Шевчук, с. 39); …Це 

помітить тільки один чоловік з цієї околиці — старий, сивий козопас (В. Шевчук, с. 

49); Цією стежкою підіймався йому назустріч Хлопець (В. Шевчук, с. 51). 

У значенні виділення із класу однорідних: Виносьте швидше цей хлам, і я тут 

приберу… (В. Шевчук, с. 23). 

У В. Шевчука значення займенників підсилюють частки: …В тому-таки 

лозовому кріслі, що в ньому любив сидіти старий Іван… (В. Шевчук, с. 145); 

Б) вказують на приналежність:  

у В. Дрозда: мій, свій, її, наш, його, твій;  

у В. Земляка: мій, їхній, його, свій, чийсь, її;  

у В. Шевчука: його, свій; 

В) вказують на характеристику:  

у В. Дрозда: що, який, інший, якихось;  

у В. Земляка: такий, який, якийсь, отакий, отакенний;  
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у В. Шевчука: який, якийсь, якийсь інший; 

Г) вказують на охоплення всього предмета, всіх предметів чи деяких:  

у В. Дрозда: увесь, весь, усе;   

у В. Земляка: кожен, декотрий, весь, жоден, усе;  

у В. Шевчука: весь, все, кожен. 

…Бо приймач уперто відмовляється настроюватись на одну хвилю, а 

прослуховує увесь світ… (В. Дрозд, с. 7). 
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Додаток Е. Функціонування числівників, що вказують на просторові 

відношення, у творах української химерної прози 

 

Додаток Е.1. Числівники. Ілюстративний матеріал 

1) Числівники, що передають послідовність розташування об’єктів: 

у В. Дрозда: перший, дванадцятий, п’ятий. 

у В. Земляка: другий. 

у В. Шевчука: перший. 

Знявши зі стіни обличчя лагідне й мудре, примирливе, відчинене, здавалося, 

навстіж для першого стрічного… (В. Дрозд, с.82). 

2) Числівники, що вказують на певний предмет, виділяючи його серед 

однорідних.  

у В. Дрозда: обоє, один. 

у В. Земляка: обоє, один, другий. 

у В. Шевчука: другий, обоє, один, перший. 

3) Числівники, що виражають міру простору:  

у В. Дрозда: вісімнадцять, шістнадцять, кілька. 

у В. Земляка: кілька, п'ять, десять. 

у В. Шевчука: тисяча. 
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Додаток Е.2. Статистичні дані функціонування числівника 
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Додаток Ж. Функціонування дієслів із просторовою семантикою у творах 

української химерної прози 

 

Додаток Ж.1. Дієслово із просторовою семантикою. Ілюстративний 

матеріал 

Без залежної синтаксеми: Ми мчали навперегони, мов хлопчаки … (В. Дрозд, 

с. 121); 

1. Власне локативні дієслова: Знать, є наші вдома … (В. Земляк, с. 148); 

…В котрій [діжі] із покоління в покоління залишалося на дні розчину… (В. Земляк, 

с. 147). 

Буттєво-просторові дієслова: ...Між двома старовинними в'язами, які панують 

над Вавилоном віддавна (В. Земляк, с. 20);. 

Залежна синтаксема зі статичним значенням: …За столом сидів директор… 

(В. Дрозд, с. 10). 

Без дієслова бути: Хіба тільки й світу, що тут? (В. Земляк, с. 148). 

Зі значенням відсутності: …Запропастилася кудись остання гармата… 

(В. Земляк, с. 16). 

2. Процесно-локативні дієслова: 

А) Процесно-локативні дієслова, що виражають статику: бовваніти, валятися, 

вирости, витягуватися, зависнути, завмирати, звисати, лежати, кластися, 

повісити, примикати, сидіти, стовбичити, стояти, розвертатися та ін.: Трохи далі 

витяглась […] школа… (В. Шевчук, с. 10); Кум Цекало […] стояв збоку (В. Дрозд, 

с. 126); На столі між класних журналів бовваніла синьо-фіолетова школярська 

чорнильниця (В. Дрозд, с. 10); … На кількох горбах […] завис Вавилон (В. Земляк, 

с. 15). 

Синтаксеми зі статичною семантикою: В кутку стояло старе іржаве ліжко… 

(В. Шевчук, с.12). 

Б) Процесно-локативні дієслова, що виражають динаміку: вибиратися, 

видряпуватися, вистрибнути, впадати, загупати (в значенні падати), зірватися, 

здійматися, опадати, опускатися, падати, перевалюватися, підводитися, 
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підстрибувати, плюхатися, скидатися, скрапувати, стрибати, стікати, ступати, 

текти та ін.: Середульша […] потім зірвалася з гойдалки разом із землеміром… 

(В. Земляк,  с. 20); …Коли оберталася до старої, світила усмішкою… (В. Шевчук, 

с. 10); Нарешті дядько Денис […] поважно спустився на сидіння (В. Дрозд, с. 126). 

Дієслова, які вказують на динамічні зміни, на нестатичне положення тіла, типу 

басувати, вихляти, витинатися, звиватися, крутитися, підводитися, розливатися, 

розпрямитися, розтікатися та ін.: …Над парканом вихляли взуті в парусинові 

черевики […] ноги… (В. Дрозд, с. 125); Галя розпрямилася біля балії… (В. Шевчук, 

с. 10). 

Зі статичними локативними синтаксемами: …З правої руки, трохи поодаль, 

витиналася важка, потріскана скеля (В. Шевчук, с. 7); Там стелився засипаний 

рідкими деревами узвіз… (В. Шевчук, с. 10). 

З динамічними локативними синтаксемами: Школа тяглася до косогору… 

(В. Шевчук, с. 8). 

Синтаксеми із синкретичним об’єктно-просторовим значенням: …Твоє коріння, 

що глибоко вросло в пакульський чорнозем… (В. Дрозд, с. 8); Сторож Степан 

сидів на парті й перепочивав… (В. Шевчук, с.175). 

3. Акціонально-локативні дієслова (зі значенням дії і локативності):  

везти, вести, вивести, вивезти, відняти, возити, вносити, зносити, одводити, 

нести, переносити, переступити, підіймати, піднести, повертатися, покотити, 

понести, потарганити, пошпурити, пронести, привезти, приносити та ін.: …Явтух 

повіз їх [дітей] на ярмарок… (В. Земляк, с. 144); …Стрічний вітер зірвав з «опеля» 

[…] кузов та покотив назад… (В. Дрозд, с. 127); Гостя тим часом […] підійшла до 

діжі, взяла обіруч і перенесла з лави на припік… (В. Земляк, с. 148). 

Синтаксеми зі значенням напрямку: …[Дядько Денис] урочисто одвів убік 

правицю з капелюхом (В. Дрозд, с. 9); …Його [кума Цекала] пошпурило в небо… 

(В. Дрозд, с. 126). 

Синтаксеми зі значенням шляху руху: … Я беру його під руку і веду крізь 

натовп … (В. Дрозд, с. 11); …Тітка несла дійницю […] через вулицю... (В. Дрозд, 

с. 125). 
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Синтаксеми зі статичним значенням у В. Земляка: …Поставив [на стіл] пізніх 

антонівок… (В. Земляк, с.148). 

Синтаксеми із синкретичнм об’єктно-просторовим значенням: Дядько Денис 

[…] узяв грушу за хвостик і повільно поніс до рота… (В. Дрозд, с. 9); Мати 

піднесла до очей […] край фартуха (В. Дрозд, с. 10). 

Синтаксеми із синкретичним значенням напрямку руху та способу: …Дружно 

впряглися в баркаса та потарганили супроти течії … (В. Дрозд, с. 123). 

Дієслова, що передають нестатичне положення тіла: басувати, вихляти, 

витинатися, звиватися, крутитися, підводитися, розливатися, розпрямитися, 

розтікатися та ін. 

4. Дієслова руху: бігти, зайти, діставатися, іти (йти), їхати, котити, 

летіти, кочувати, наздоганяти, пливти, повіятися, поминути, помчати, 

поспішити, проходити, прямцювати, пурхнути, розбрестися, тягтися, шугонути та 

ін.: Ми прямцювали до Стрижня… (В. Дрозд, с. 122); Пройшла повз них […] і 

зайшла до директорського приміщення (В. Шевчук, с. 13). 

А) За сферою руху: 

 дієслова із загальною семантикою руху: близитися, віддалятися, 

мандрувати, мчати, наближатися, наздоганяти; 

 рух по землі (твердій поверхні): бігати, бігти, блукати, вештати, 

вибігти, вибрести, виїхати, виступити, виходити, ганяти, ганятися, гасати, 

гуляти, добиратися, носити, обігнати, обходити, обминати, ступати, тягтися, 

ходитиму, чимчикувати: Ішов уздовж вулички… (В. Шевчук, с. 7); Кози […] 

повільно поволоклися слідом (В. Шевчук, с. 174); 

 рух по воді: випливати, відпливати, пливати, пливти, пропливти: 

…Бідним городянам доводилося кілька днів по тому плавати в човнах та ночвах 

(В. Дрозд, с. 6); 

 рух по повітрю: вилітати, випурхувати, злітати, долинути, кружляти, 

летіти, полинути, пролетіти, ширяти, шугонути: …Пролетіла поміж них зелена 

іскра… (В. Шевчук, с. 172); …Вся зграя кружляла над ним… (В. Земляк, с. 142); 
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Б) За мотивацією руху:  

 цілеспрямований: близитися, вибігти, вибрести, виїхати, 

віддалятися, відпливати, ганятися, добиратися, долинути, повзти, повіятися, 

подріботіти, поминути, прибитися, приїздити, приходити, пройти: …Вони тікали 

світ за очі в поля та ліси… (В. Дрозд, с. 8); …Переходити з одного місця на інше 

(В. Земляк, с. 22); 

 нецілеспрямований: блукати, вештати, ганяти, ганятися, гасати, 

гуляти, метатися, плавати, розбрестися, снувати, ходити: …Сконструйована 

мною ракета досі ширяє в космосі… (В. Дрозд, с. 124); …По піску ганяло двоє голих 

[…] дітей (В. Шевчук, с. 9); 

Синтаксеми із динамічним значенням шляху та напрямку руху: …Я […] 

почимчикував у кінець городу (В. Дрозд, с. 9); Лук'ян побіг у комору… (В. Земляк, 

с. 148); 

При дієсловах, що позначають нецілеспрямований рух синтаксеми зі значенням 

місця дії: Орфей Кожушний […] гасав по світу… (В. Земляк, с. 19); 

 

Дієслова сприйняття (бачення): Я озирнувся на матір (В. Дрозд, с. 10); Аж 

тоді зирнув на мене… (В. Дрозд, с. 9); 

Дієслова, що виражають зміну розмірів певного предмета: …Уже душа твоя 

повниться передчуттям здійсненого тобою… (В. Дрозд, с. 8); І […] cвіт раптом 

поширшав і спросторів для Володимира… (В. Шевчук, с. 7). 

 

Особливі дієслова у В. Дрозда: …В лозовім кошику кудлились, тріпотіли, 

кучилися рум'янолиці пиріжки (В. Дрозд, с.109). 

Дієслова руху на позначення мовлення у В. Шевчука: …Мовила стара і раптом 

захлюпала безпричинним сміхом… (В. Шевчук, с.49); …Коротка мелодія виринула 

з-під руки старого (В. Шевчук, с.76). 

 

Дієприкметник: 

1. Утворені від дієслів із динамічним значенням і вказують на ознаку за цією 
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дією: винесений, приїжджий (Дрозд). 

2. Дієприкметники, що позначають особливості розміщення в просторі, форми, 

розміру: прип’яті, обрамлений, посмугований (Дрозд); заплутаний, з’єднаний, 

оточений, прохилений, вихудлий, піднятий (Земляк); обведений, поставлений, 

згорнений, оточений, зрізаний, розхилений, відчинений, розкладений, скорчоватілий, 

потрісканий, нагромаджений, розширений, почеплений, помережаний (Шевчук). 
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Додаток З. Функціонування засобів вираження простору в химерній прозі. 

Взаємодія елементів.  

Додаток 3.1. Взаємодія засобів. Ілюстративний матеріал 

Інші елементи часто уточнюють прислівники тут, там: Там, де мало бути 

лице Перебенді, сіріло, обрамлене густим, хоч і припорошеним сивизною, волоссям, 

схоже на вимок у полі порожнє місце (В. Дрозд, с.81); …Бо ж тут, у Пакулі, ти 

лишень тимчасово (В. Дрозд, с.7); …Там нижче корячкувате завмер підбитий ще у 

війну танк… (В. Шевчук, с. 20); …Він боязко зиркнув на їхнього дядька Панька 

Кочубея, котрий сидів тут, по ліву руку… (В. Земляк, с. 173). 

Уточнюють неозначені прислівники: …Десь там, у темних, втаємничиних 

безмежжям полях принишк Пакуль (В. Дрозд, с.87). 

 

Метафоричні конструкції: …Я натиснув на педалі, пірнув у хмару куряви і 

вхопився за кінчик Саньчиного хвоста (В. Дрозд, с.17). 

На позначення форми: По ніжно-зелених, із синіми вікнинами весняних 

озерець луках, що були вщерть залиті яскравою сонячною повінню, пливли 

оранжеві, під сліпучо-білими вітрилами крокв кораблі (В. Дрозд, с.72). 

Ставлення до явищ, подій: Відчуватиме тоді настрій свята, і, може, через те 

не зборе її холодномозкий войовник — будень (В. Шевчук, с.139). 

 

Гра слів на основі фразеологізмів та сталих виразів у В. Дрозда: Дід Єврась за 

словом до кишені ніколи не ліз, воно лежало в нього напохваті; втрутилися 

дядько Денис та баба Одарка і невзабарі горшки родини Солом'яників були 

побиті на дрібне череп'я (В. Дрозд, с.39-40); Земля розчахнулася піді мною, і від 

сорому, ніяковості та власної жалюгідності я поволі провалювався крізь землю, 

потайки радіючи, що гину на її очах (В. Дрозд, с.104). 



 

3
2
9
 

Додаток З.2. Статистичні дані функціонування засобів вираження простору у творах української химерної прози 
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Додаток К. Засоби вираження просторових зміщень. Ілюстративний 

матеріал 

 

1) Невідповідність розмірів: 

Поєднання зміщення в розмірах живих та неживий предметів: Розуміючи 

важливість покладеної на мене місії я узяв тремтячими пальцями лотерею та 

побрів між автомашин, холодильників, приймачів, піаніно, електробритв, 

капронових сорочок, моторолерів, велосипедів, моторних човнів, килимів, радіол, 

магнітофонів, мотоциклів — усе те принадливо, багатообіцяюче, заклично дзвеніло, 

бряжчало, пахкало синім димом, теленькало, вилискувало, грало веселковими 

барвами, наспівувало на різні голоси, але пурхало з-під моїх ніг, коли я наближався, і 

зависало віддаля звабливим видінням, наче кучеряволиций туман над болотом, що по 

з'яві сонця опадає в чагарища сірою мозклою мжичкою. Нарешті добрів я до 

щасливої тітчиної серії — 045285, стрибнув оком на номер лотереї — номер не 

сходився! Серце мені стрепенулося й провалилось до самісіньких п'ят, немов того 

дня, коли я вперше висмалив товстелезну цигарку із пакульського самосаду в 

шкільній вбиральні; я поклав очі на край газетної сторінки… (В. Дрозд, с. 30-31). 

2) Невідповідність функціональних властивостей: 

А) змінність форми та оболонки фізичного тіла. Речі можуть проникати крізь 

тверду оболонку, наприклад, світло від скарбу просочувалося навіть крізь великий 

пласт землі: – А ти видів, де Явтушок умостився? Я мало не осліп, коли його ноги 

опливли золотим маревом. Варто йому було простягти руку, як він уже там 

(В. Земляк, с.57-58). 

Герої можуть бачити крізь тверді предмети: Іван проводив його поглядом і знову 

якнайпильніше роздивлявся оту долоню-вулицю: стіни хат йому прозоріли — міг 

бачити й кімнати, що їх безнастанно чепурили й чистили невсипущі жіночі руки. 

Бачив він і кілька кравців, які сиділи, заклавшись тканиною, щоб з того безладу 

створити щось ошатне й гарне; бачив лавочки та євреїв, що сиділи біля прилавків, 

відважували чи відмірювали крам, — всередині ті лавки були наче вулики, заставлені 

сотами… (В. Шевчук, с.147). 
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Герої можуть перетворюватися в тварин чи речі: Володимир був ще й досі 

ошелешений від вихору, який несподівано залетів до його нового помешкання. Той 

вихор утілився у високу й дивовижно худу жінку, яка, наче птах, прилетіла сюди 

бозна-звідки. Був це, можливо, й справді Вітер, котрий гуляв по полях та лісах, 

набравшися духу земного й сили небесної. Часом йому хотілося отак пожартувати: 

прийти й спантеличити когось, ставши жінкою чи ж чоловіком, а тоді дивні речі 

кояться там, де він спустився: рух там і сновидьга, заповзяття і неспокій 

(В. Шевчук, с.16-17); 

В) люди та речі можуть виконувати невластиві їм функції і в такий спосіб 

набувати фантастичних властивостей. Речі діють як люди: Дядько Денис одяг 

капелюха, узяв грушу за хвостик і повільно поніс до рота […]; проте груша 

затріпотіла крильми, кукурікнула ламким, сиплим голосом молоденького півня та, 

залишивши в дядьковій долоні хвоста, пурхнула до верби. Слідом, обсипавши мене 

жовто-рожевим пір'ям, з корзини шугонули, лементуючи й лопотячи крильми, 

усі до одної груші і табунцем поминули низько над городом. З несподіванки я 

випустив корзину, а вона й собі зіп'ялася на лозові ноженята та подріботіла по 

стежці у вишняки, вихляючи гладкими, опасистими боками, наче пакульська 

фельдшериця. Матір, що саме вийшла з сінець на задвірок, побігла корзині 

навперейми, упіймала за дужку і повісила на тин (В. Дрозд, с.9-10). 

Завдяки метаморфозам людина стає частиною простору: До нього скоро так 

звикли, що вже й не віталися; зграї ворон та горобців днювали на його шапці, на 

комірі кожуха і увечері, коли дядько нарешті простував до хати, з гелготом, з 

хрускотінням промерзлих крил спахували в небо. Техніки, що лагодили обірвану 

лінію, прийняли дядька Дениса за стовпа, і обвішали дротами. Електромонтери 

повісили на дядькового носа вуличний ліхтар і ми довго економили на світлі 

(В. Дрозд, с. 96). 

Використання мовних одиниць, що традиційно описують неживі предмети для 

характеристики живих: Нас, вбраних і підстрижених наче кущі жовтої акації 

вздовж Ирійського бульвару, нанизали на довгу виструнену шерегу та залишили 

сохнути на подвір'ї школи; відтак з-поміж учительського гурту виступив 
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директор і почав промовляти схвильоване першовересневе слово (В. Дрозд, с.22). 

Використання одиниць, що описують живі предмети для характеристики 

неживих: Там жив будяк іще з Явтушкового дитинства, коли зацвітав – уся 

вуличка пахла медом, але зараз той мешканець вулички видався йому Даньком 

Соколюком, у кожушку наопашки (В. Земляк, с.116). 
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Додаток Л. Емоційна конотація просторових одиниць. Ілюстративний 

матеріал 

 

Ирій – це місце, де людині добре, де вона почуває себе по-іншому, може 

розвиватися, досягати успіху, де існує ідеальне життя: ...Ирій — це край, куди 

щоосені поспішає птаство і звідки воно повертається весною, аби в нас 

перелітувати, буцім міські дачники; це край, звідки дме теплий вітер, що 

приносить відлигу у найлютіші морози, і якщо мати, мерзлякувато грюкнувши 

хатніми дверима, з надією в голосі скаже увечері: «Вітер з города...» — ти, 

тулячись до вихолодаючого комина, напевне знаєш, що завтра сіверець не 

пронизуватиме наскрізь твою куфайчину, і завтра ліпитимуться сніжки, і на 

великій перерві клас на клас піде війною, а після школи ти допізна ковзатимеш з 

гори, підмостивши до блиску вишеретувану бляху; Ирій — це країна морозива в 

крихких хрускотливих відерцях, які обгризаєш, наче шкірку груші, аби потім 

надовше лишився в роті смак солодкого закрижавілого молока, країна кавунів, що 

ними радує тебе матір, щасливо спродавши антонівки, країна червоних півників на 

дерев'яних скіпках і пістолетів, таких схожих на справжні, пістолетів, що звабно 

темніють на вітринах крамниць, недосяжні для твоєї дірявої кишені, країна морсу, 

ситра і халви; Ирій — це країна, звідки кінщик привозить щотижня нові 

кінофільми, а бібліотекар — книги, і де ці кінофільми знімаються, а книги пишуться 

та друкуються незбагненно розумними й освіченими людьми; Ирій — це країна, де 

існує насправжки те ідеально прекрасне життя, про яке тобі з першого шкільного 

дня розповідають учителі і про яке так гарно пишеться в книгах, країна молочних 

рік і медових берегів... (В. Дрозд, c.19-20). 

Потяг до Ирію з’являється у дядька Дениса лише після психічної хвороби: — 

Шановні громадяни, сусіди мої і сучасники! Якщо не повернуся я після сьогоднішньої 

битви при житті й здоров'ї, сама душа безтілесна приблукає на Солом'яну вулицю 

(бо й по смерті вона не залишить вас), не називайте мене героєм і не 

перейменовуйте нашого славного міста Ирія. Бо не герой я, лише данник ваш, і 

загибель моя в герці з чудищем хай стане світлим вінцем мого далеко не праведного 



334 
 

життя впродовж багатьох років. Якщо ж над майбутніми поколіннями ирійців 

ім'я моє піднесеться, повите млою героїчних легенд, хай вони не виливають з бронзи 

моєї подоби, а посадять сад в Ирії, там, де тепер палати Жовтого дому, 

покладуть у тім саду гранітну плиту і виб'ють на ній два скромних, але значущих 

для мене слова: «Ирійському Пакульцю» бо зараз, як ніколи, почуваюся ним — 

ирійським пакульцем. А ці нові думки про пакульство моє і про Людину в мені зійшли 

на мене між стін Жовтого дому. З тим і прощавайте, люди добрі... (В. Дрозд, с. 99-

100). 

Пакуль поєднує певні хороші та погані риси: ...Пакуль — це країна, куди 

щовесни повертаються з сонячного, казкового щедрого на барви Ирію перелітні 

птахи, край ясно-жовтого латаття на залитих паводдю луках, край матерів, 

закушканих у чорні куфайки та вовняні хустки, матерів з чорноземними, як поле, 

долонями, край, де започатковуються ріки; Пакуль — це країна викладених зеленою 

шпоришинною мозаїкою доріг і доріжок, сходжених твоїми босими ногами, країна 

золотистої стерні, повитої в долинах сивим туманом, на плеса яких випливають 

гуси, поки ти, примостившись під скиртою, химериш собі власний книжний світ; 

край мальованих чорним по білому тинів, ліс, соняшникових частоколів, заставлених 

кукурудзинням призьб, що від згадки про них тобі досі завмирає серце; Пакуль — це 

країна твого першого слова, першої любові, першої зненависті, країна, де 

започаткувалася недитинна, гіркувата печаль твоїх очей; Пакуль — це твій Ирій, 

що в нього ти до кінця днів своїх повертатимешся, а повернувшись — знову 

рватимешся в широкі світи; Пакуль — це ти сам... (В. Дрозд, с.127). 

У повісті «Ирій» реальні простори взаємодіють також із топосами та подіями 

інших літературних творів: Опасисті стовбури пшениць, наче прадавній дубовий 

гай, застили виднокіл. Пшеничним ланом з серпами в руках ішли могутні люди, що 

їхні голови торкалися хмар; лелека, наче авіалайнер, шугав над полем, а десь за 

пшеницею рокотало море, по якім припливе у країну Бробдінгнегу невгамовний 

Гуллівер. І, перегукуючи шум колосся та гупання вилузаного вітром зерна об суху 

полівку, я покликнув до женців: — Будьте ласкаві, куди веде ця дорога? — Іди — і 

відкриється! — прогриміли з ясного неба їхні голоси. І вже узбіч дороги на пагорбі 
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вимахував крильми вітряк, а його атакував закутий в їржаві лицарські обладунки 

прославлений Дон-Кіхот. Коли він упав, переможений у нерівнім, відчайнім герці, 

але не скорений, я запитав з глибокою повагою до лицаря: — Будьте ласкаві, куди 

веде ця дорога? […] «Іди — і відкриється» — шуміла тополя-дівчина серед поля; 

«Іди — відкриється!» — гукав Тарас Бульба, розіп'ятий на дереві, наче на хресті; 

«Іди — і відкриється!» — вистрелюючи останні набої в білополяків, кричав до мене 

Андрій Птаха; «Іди — і відкриється!»— озивалися з паперових лісів і перелісків 

юрми голосів, зливаючись, зіспівуючись у могутні хори (В. Дрозд, с.83-84). 

Вавилон: Наш старенький, многогрішний, та в чомусь, проте, і немеркнучий 

Вавилон, що, окрім назви, запозиченої з Дворіччя, не має нічого спільного з 

Вавилоном месопотамським, стоїть, як і стояв здавен, над річкою Чебрецем, 

маловідомою притокою Південного Бугу, майже нечутною в повінь та хлюпотливо-

тривожною в сушу. На високій береговині все літо синьо та сумно цвіте чебрець, 

найменша квітка з-поміж квіток, від чого й названо річку. Чебрець вабить до себе 

гаї – ясенові, берестові, черемхові, й сам губиться в них, однак ненадовго – зразу ж 

за Вавилоном вигулькує з-під старих вільх і вже вільно тече собі у не такі вже й 

незнані краї – до Журбова, де його перепиняють греблею, а вже звідтіля полиновим 

степом до Глинська, де впадає в Південний Буг і де ми з вами побуваємо 

неодмінно… Уздовж того водного шляху, безнадійно заплутаного в очеретах та 

камінні, на кількох горбах, що немовби вічно і ворогують між собою, завис Вавилон, 

старий та пізніший, з'єднаний водне досить-таки ветхою греблею, котру щовесни 

з'їдає повінь і її доводиться насипати майже заново. Цієї весни гребля вистояла чи 

не вперше, і на неї зіперся чималенький став, на якому щойно відсвятковано Івана 

Купала, а взимку, коли став скують водохресні морози, тут справляють Йордань, 

перетворюючи се льодове свято на щось веселе та незабутнє (В. Земляк, с.15-16). 

Сприйняття Вавилону як центрального, важливого: Як у Польщі в старовину, 

тут кожен двір вважає себе «морською державою», бо ж має бодай невеличкий 

вихід до «моря», цілком достатній, аби поставити кладку для прання білизни й 

понад самою водичкою насіяти конопель (В. Земляк, с.16). 

Сприйняття Ирію як центрального, важливого: В сніжно-білім накрохмаленім 
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халаті і такім же ковпакові я ходитиму в хмарах запашного диму між вилощених 

до дзеркального блиску каструль, сковорідок, з антрекотами по-політайлівськи, 

біфштексами по-політайлівськи, беф-строганами по-політайлівськи, лангетами, 

ромштексами й відбивними по-політайлівськи, і довжелезні черги ирійців з досвіта 

стоятимуть біля дверей ресторану «Голубі хвилі», щоб поласувати вимріяною, з 

гарячими вершками в золотисто-рум'янім череві котлетою «Ирій», яка ввійде в 

меню усіх ресторанів світу... (В. Дрозд, с.124). 

Автор постійно співвідносить його із Вавилоном месопотамським: Цей 

найпростіший заколисуючий винахід належить Орфею Кожушному, нині вже 

покійному, а колись незмінному тутешньому агентові по розповсюдженню швейних 

машинок «Зінгер» однойменної німецької фірми, яка по всій Європі мала своїх 

людей, отож для престижу не могла залишити без агента і наш Вавилон, чи не 

сплутавши його з Вавилоном месопотамським (В. Земляк, с.19); І якщо на 

знаменитих глинських ярмарках питали, звідки такі гарні коні, чи воли, чи й 

парубки, то відповідали на те з почуттям власної переваги: «Ми – вавилонські», – 

ніби й справді добродій приїхав поярмаркувати хтозна з якої давнини… (В. Земляк, 

с.17). 

Особливості інших межових просторів у романі В. Земляка «Лебедина зграя»: 

Глинськ – місто багнюче восени, курне влітку та неймовірно холодне в зимові 

місяці, бо лісів поблизу нема, доводиться грітися соломою, то нагрівок не вельми 

який, але і його вистачає ледь до середини зими, тоді починається пагубна 

холоднеча, що спричинилася до появи в тутешніх місцях крилатого вислову: 

«Холодно, як у Глинську» (В. Земляк, с.83). 

Загалом усім трьом творам характерно те, що різні місця мають свій настрій, 

стан: Всі надії Соколюків на визволення містилися в тих його ямочках, котрі 

появлялися на щоках, коли Тесля усміхався (В. Земляк, с.88). 

В. Дрозд різні емоційні стани передає просторовими засобами: ...А люди 

ходитимуть у білих ясних одежах і рухи їхні будуть повільні, розважливі, а мова 

мелодійна. Вони любитимуть одне одного і казатимуть саму правду, вони 

житимуть у білих мармурових будинках із сферичними скляними стелями, крізь які 
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до їхніх квартир зазиратимуть зорі, місяць та сонце, стінами їм слугуватимуть 

стелажі з книгами; і вечорами по роботі вони сидітимуть у квартирах-бібліотеках 

і слухатимуть серйозну музику, оту музику, з якої насміхається дядько Денис і 

вимикає приймача, коли чути ніжно-роздумливий голос рояля або скрипки; а ще ті 

люди майбутнього читатимуть старезні книги в грубих шкіряних обкладинках і 

пізнаватимуть таємниці життя, поки їхні кораблі плаватимуть у далеких 

Галактиках; і ті люди розмотають нитки минулого життя, як мати розмотує 

клубок і надибує під нитками квитанцію за торішню страховку, про яку її давно 

запитували в конторі; люди майбутнього знайдуть мене, що таким молодим 

загинув від руки солом'янського бандюги Жука, подивуються несправедливості і 

повернуть мене до життя, і я, подивований, щасливий, ходитиму по їхньому 

заквітчаному Ирію, де з-поміж шовкової трави любистку та чорнобривців (за 

колишнього життя ці квіти росли довкола моєї хати) випинатимуться ясно-білі 

півкулі будинків, а у міському саду я побачу клітку, за чавунними ґратами якої 

сидітиме Жук, схожий на горилу з підручника зоології; я підійду до клітки і скажу 

йому: «Я знав, що ти непотрібний майбутньому, а якщо й потрібний, то лишень 

для того, аби нові люди знали, як важко ішли вони до самих себе...» (В. Дрозд, с.72-

73). 

Емоції просторовими засобами: І вже ти щасливо одриваєшся від безглуздого 

«апатури», уже потріскує твоє коріння, що глибоко вросло в пакульський чорнозем, 

уже душа твоя повниться передчуттям здійсненого тобою, нечуваного у віках 

подвигу в ім'я людськості, в ім'я всесвіту, бо ти мислиш за цих хвилин таки 

всесвітніми масштабами. Уже звучать над твоєю головою хорали вдячності і 

слави, ніби на останніх кадрах кінофільму, аж тут мати грюкає сінешними 

дверима та гукає в місячну літню ніч: — Де тебе носить по досвітках? Корову 

ранком хто пожене? […]Крила за твоєю спиною в'януть, опадають і ти 

плюхаєшся охляп на колоду під тином, глипаєш очима і бачиш перед себе вирлооке 

глинище, сухореброго в'яза з шапкою лелечиного гнізда на верхів'ї, приземкувату, 

перехняблену бригадну стайню, під стріхою якої дівки навсипуще голосять… 

(В. Дрозд, с.8); А зате потім дарується тобі щаслива мить, коли раптом з вічної 
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тиші озветься ключ тривожно, […] і вмить з'єднає тебе з небом, на якому 

виколисується собі Мальва Кожушна (В. Земляк, с.22). 

Емоції як предмети: Але я не хотів продатися за мідяки, а ще боявся 

закохатися у вродливку, позаяк не мав сумніву, що це було б кохання без взаємності 

(крізь газову кофтину в її серці бовванів, наче заспиртований у банці зоопосібник, 

молодий лейтенант із Ирійського військового училища), і тому поспіхом віддав 

документи та вибіг на вулицю (В. Дрозд, с.22). 

Емоції певним чином відображаються в просторі: Земля в нього під ногами 

захитається, бо піде він до тієї дівчинки, а вона, помітивши його, раптово 

підхопиться, як сарна, і швидко-швидко закліпає оченятами (В. Шевчук, с.81). 

В. Земляк для окреслення характеру персонажів використовує часові та 

просторові одиниці:  Повертаючись зі своїх криниць, любив її іще більше, землі не 

чув під собою, здіймався душею кудись високо. «Божечку, що робить Європа з 

чоловіком?» – дивувалися в нашій хаті (В. Земляк, с.23). 

Емоції мають певне матеріальне вираження: Над прірвою зіп'ялася хмаринка від 

пострілу й, шукаючи виходу, зависла над Даньком. Чимось вона схожа була на 

розплесканого Явтушка: руки, ноги, голова на коротенькій шийці, й навіть штани 

такі ж пошарпані, ніби він щойно їх загубив. Данько все ще лежав горілиць, а 

Явтушок тим часом прибирав над ним усе більшої подоби на себе, було таке 

передчуття, що зараз той негідник оживе й розсміється над своїм поверженим 

ворогом, але вже цього Данько не міг дозволити. Набравши повітря повні груди, 

Данько дмухнув на хмаринку – та повагалася якусь мить і попливла собі геть, 

спотворивши Явтушка до невпізнанності (В. Земляк, с.108). 

Емоції набирають певних фізичних форм: стають предметами, істотами: Біла 

печаль сіла їй на плече, як пташка, і вона мовчки понесла її до свого й досі 

освітленого вікна (В. Шевчук, с.101); Зрозуміла нагло: від якогось часу вони з 

онукою почали жити в різних площинах: одна десь там, угорі, а друга — внизу. 

Важко прокласти їм одна до одної міст чи кладку; чим далі, тим глибше 

відлітає від неї ця пташка і тим більше простору їх розділяє (В. Шевчук, с.109); 

Накинула халата й пішла рвучким, поспішним кроком, залишивши в цій насумреній 
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кімнаті стару, а та тільки й могла, що піддаватися тут на самоті цій сірості й 

сутінку. Хмара впливла до неї через вікно і лягла їй на обличчя, тихий смерк 

холодив душу — здавалося їй, що чує далеку й печальну музику (В. Шевчук, с.109). 

Емоції впливають на фізичний стан навколишнього середовища. Наприклад, 

коли у людей легкі емоції, їх тіла стають такими ж: Якась заслона спала йому з очей, 

з серця було збито путо, яке так довго на ньому тяжіло; говорив легко й вільно і не 

дбав навіть про те. Те саме відчувала й Галя, їй здалося, що в неї голубе не тільки 

плаття, але й сама вона стала етерна і ясна (В. Шевчук, с.221). 

Межовість просторів виявляється у тому, що окремі тварини можуть 

передбачати погані події чи відчувати настрій героїв: Того вечора якийсь дивний 

смуток, досі незнайомий поетові, охопив його, на озері допізна не могли 

вгамуватись білі птахи, шугали, як духи, він і раніше помічав, що ті вразливі істоти 

немовби здатні перейматися його настроєм (В. Земляк, с.45); Уздріли цапа Фабіяна 

в ранковому сяйві, не одного, з філософом. Ті два небораки, напевно, мали вчора 

гарну вечерю, після якої заспали, й тепер, спізнившись на ярмарок, повагом плелися 

собі полем, їм-бо втрачати нічого. Волопасики знають цю пару й охоче опікують її, 

коли вона йде до Глинська, а паче, коли повертається з Глинська, втративши 

відчуття сторін світу. Тоді волопасики ведуть Фабіянів до самісінького Вавилона, 

а самі повертаються ночувати в глухому полі, бо люблять тишу після метушливого 

дня (В. Земляк, с.137). Так само і всі емоції мають відображення в зовнішньому 

світі, наприклад, герої можуть бачити стан іншого: Галя зирнула на стару, і темний 

острах спалахнув у її серці: побачила в її очах непроглядну темінь і відчула подих 

чорнезного вітру... (В. Шевчук, с.19); чи бути оформленими у певний предмет: 

Здавалося, побачив він синю богиню в її серці, а поруч з нею і чорну хмарку. Уздрів її 

тугу, як ту ж таки хмарку… (В. Шевчук, с.30). Сама людина міняється під впливом 

емоцій: Стара сиділа на ґанку, наче забутий корч. Змаліла, позеленіла, 

скоцюрбилася, її пальці прикипіли до палиці, очі перетворились на кругленькі ґудзики 

(В. Шевчук, с.40). Таку об’єктивацію мають і спогади: Стара і справді бачила 

богиню в серці в онуки, і в закамарках її пам'яті з'являлось щось таке, в чому вона й 

признаватися боялася — оця жінка-дівчина, що крутилася перед її очима, була вона 
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сама (В. Шевчук, с.27); Знову побачила синю хмарку перед очима, в ній 

промалювалися контури гори і замку на ньому, і ступав на подвір'я того замку 

красень чоловік, якому судилося потім тут жити, — навіки зачарувався він у 

голубій красуні, яка вийшла подати йому води. Котилися й котились у старої з очей 

сиві сльози, уздріла вона дочку тої красуні й пришельцеву — крапля від краплі була 

вона в матір. Вже друга хмарка розквітала в її свідомості, і другий чоловік заходив 

до їхнього двору прохати напитися. Йшла йому назустріч красуня в червоному, і 

новий пришелець також не міг не зостанозитися й не зачаруватися нею... 

(В. Шевчук, с.40-41); тобто мають такі зміщення також часову конотацію. 

Нитки як стосунки: Занепокоєння й розкаяння плеснуло в Галину душу, і вона 

вже остаточно забула про Володимира і ті нитки, які так несподівано почали 

поміж ними плестися (В. Шевчук, с.48); Оперізував ті ніжки вузькою, складеною з 

газети, стьожкою, звично надриваючи в потрібному місці, і той струм, що 

мимовільно випромінювали ті ніжки, несамохіть зроджував струм і на відповідь. 

Елегантні ніжки відходили геть, несучи на собі сліди його пальців, і чим далі вони 

відходили, тим чіткіше проявлялися гарячі й тремтливі плямки на шкірі 

(В. Шевчук, с.59). 

Залежно від прочитання, можемо сприйняти такі просторово-емоційні 

зміщення як реальне (фізичне), або як емоційне (фантастичне): Котроїсь ночі не 

стало на озері лебедів. Одне лебедя із сьогорічних не могло одірватися од води, то 

вся зграя кружляла над ним, призивно ячала до нього з неба, аж доки і воно не 

знялося у світанок. Може, й покликано його на вірну смерть, але ж то краще, аніж 

тягтися під гору в неволю… Тепер їхні дерев'яні хатинки, змайстровані для них 

комунарами, заходились обживати свійські гуси. Забирались туди і кричали там без 

пуття, сплутавши, напевне, і сторони світу, і пори року, і все в житті, окрім 

голосів своїх господарів, які щовечора докликалися їх додому, ніби качок: тась-тась-

тась-тась!.. Слухались і йшли на гору білою шворкою. Їхня послухняність ніби 

дивувала богів у парку, які перед цим мали нагоду скласти для себе дещо інші 

поняття про свободу. Мальва ніби живе над богами, сповнена смутку і якогось 

душевного очищення. У міру того, як згасали паркові заграви, боги виступали зі 
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своїх потайниць у всій своїй наготі, візантійській досконалості, а заодно й 

обезчещеності, що заподіяно їм часом та людьми. Жодної цілої душі, майже всі 

покалічені, та навіть у каліцтві своїм вони все ще зберігали в собі гордість і 

непоборність духу (В. Земляк, с.142). 
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Додаток М. Локативне навантаження власних назв. Ілюстративний 

матеріал 

 

У В. Дрозда 

Мікротопоніми:  

назви боліт: Жерело, Замглає (Замглай), Свин; 

назви форм рельєфу: Собакарева гора, Ирійський Вал; 

назви природних просторів, покритих рослинністю: Діброва; 

назви частин поселення: Солом’яна вулиця, Піщана вулиця, Чорторийська 

вулиця, П’ятикутки (куток), Радульський провулок, Чорторийський провулок, 

Соснова вулиця, Петрушинський сліпак, Колгоспна вулиця, Рибна вулиця, 

Солом’янська верба; 

назва частини поселення за власником території: Затиряхів город, Цекалів двір. 

Макротопоніми:  

назви населених пунктів: Пакуль, Ирій, Солом’янка, Чорторийка, Москва, Київ, 

Жмеринка, Одеса; 

назви країн: країна Бробдінгнегу; 

назви водойм: Стрижень (річка), Невкля (річка); 

назви транспортних засобів: машина «Победа», машина «Опель», машина 

«Москвич». 

 

У В. Земляка 

Мікротопоніми: 

назви споруд: Сонячний камінь, Вавилонська вежа, церква на Вознесенні, 

церква на Спаса, цукроварня Терещенка, Бубелів вітряк, вітряк братів Раденьких; 

назви форм рельєфу: Вавилонська гора, Абіссінські горби, Абіссінія, 

Денікінський рів, Татарські вали; 

назви частин поселення за власником: подвір’я Зінгерів, Чаплічева гора, маєток 

Родзінських, палац Родзінських, Бубелів хутір, хата Снігурів. 

Макротопоніми: 
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назви поселень: Вавилон, Глинськ, Журбів, Чупринки, Козів, Бердичів, Пихів, 

Одеса, Семиводи, Талалаїв, Краматорськ, Кострома, Копайгород, Карфаген, Білий 

Лебедин, Броди, Варшава, Великий Устюг, Москва, Суми, Харків; 

назви країн: Польща, Німеччина, Сербія, Англія, Голландія; 

назви територій: Дворіччя, Сибір, Маньчжурія, Південь, Бессарабія, Побужжя; 

назви водойм: Південний Буг (річка), Чебрець (річка); 

назви транспортних засобів, приладів: трактор «Фордзон», швейна машинка 

«Зінгер». 

 

У В. Шевчука: 

Мікротопоніми: 

назви будівель: Псищанька церква, Черкісові літні будинки, 12-та школа, 

Бердичівський міст; 

назви форм рельєфу: голова Чацького, Просиновська гора, Замкове урвище, 

Старий Пічкур (гора); 

назви частин поселення: Крошня (мікрорайон), Чуднівська (вулиця), 

Молочанівська (вулиця), Михайлівська (вулиця), Київська (вулиця), Кафедральний 

майдан, Замкова (вулиця), Молочанівська (вулиця), Андріївська (вулиця), Сінний 

базар, Трипільська (вулиця); 

назви території за власником: біля Дядюків. 

Макротопоніми: 

назви водойм: Тетерів, Кам’янка; 

назви поселеннь: Павлюківка, Зарічанський висілок, Житомир; 

назви країн: Німеччина; 

назви територій: Заполяр’я. 
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Додаток Н. Функціонування прислівників із темпоральною семантикою у 

творах української химерної прози 

 

Додаток Н.1. Прислівники-репрезентанти темпоральної семантики у 

творах української химерної прози. Ілюстративний матеріал 

 

1) Прислівники-локалізатори дії: 

у В. Дрозда: надвечір, увечері, тому, вранці, коли, назавтра, позаторік, давно, 

зараз, звечора, тепер, удосвіта, тепер, тоді, учора, сьогодні, тут, ще, як, зараз (хоч 

зараз), ранком, саме, напровесні, тільки-но, ледве, щойно, поки що, весною, ніколи; 

у В. Земляка: коли, коли ж, ще, іще, зрання, тоді, напочатку, колись, сьогодні, 

тепер, нині, зрання, уночі, щойно, взимку, ніколи; 

у В. Шевчука: сьогодні, вже (уже), тепер (отепер), тоді, ще, коли, давно, 

зараз, вранці, вночі, там, ніколи. 

Чорнильниця бубнявіла, наче квасоля чи гарбузове зерня напровесні у мокрому 

рукавчику… (В. Дрозд, с.10); Уночі до Соколюків прийшов Савка Чибіс… (В. Земляк, 

с. 170). 

Таксисне значення: І коли він прибився до берега, я перший заляскав у долоні… 

(В. Дрозд, с.23); Тоді побіг навздогінці за дядьком... (В. Дрозд, с.66). 

Просторові у часовому значенні: Було це дуже давно, іще там, за вогняним 

рубежем, яким стала для нього […] війна… (В. Шевчук, с.28). 

2) Прислівники межі дії: 

А) вказують на час, з якого починається дія:  

у В. Дрозда: відколи, відтак, здавна; 

у В. Земляка: здавна, не зразу, відтоді, здавен, давно, віддавна; 

у В. Шевчука: поки. 

Кози здавна мали репутацію верхолазів (В. Земляк, с. 73); …В хаті тітки Дори, 

відколи вона торгувала в пивниці, не переводилися солодощі (В. Дрозд, с.6); 

Б) вказують на закінчення дії чи момент, до якого триває дія: 

у В. Дрозда: допізна, вже (уже), досі, поки, нарешті, ще, все ще, поки що; 
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у В. Земляка: вже, уже, досі, донині, аж доки, поки; 

у В. Шевчука: досі, доки, доти, вже. 

Таксисне значення: Кричав і плакав, доки заспокоювали його сестри… 

(В. Шевчук, с.23); …Хліба власного вже давненько не випікалося в його оселі... 

(В. Земляк, с.74); 

В) означають час, протягом якого відбувається дія: 

у В. Дрозда: поки, довго, коли, саме, поки що, давно, тимчасово, вже (уже), 

давно, тепер; 

у В. Земляка: коли, ще як, ще, тоді, як, вічно, улітку, колись, давненько, 

сьогодні, тепер, нині, зараз, саме, вночі, вдень, ненадовго, ще не так і давно, нараз, 

тоді, довше; 

у В. Шевчука: коли, вже (уже), поки, поки що, далі, навіки, довго, вночі, усе ще, 

чимдовше. 

Тільки половина курки […] встигла в останній мент, коли вже зачинялася 

ненаситна пащека, ковзнути між зубів... (В. Дрозд, с.65); Вчительки тут, поки 

директора не було, кладовку зробили (В. Шевчук, с.11). 

Спосіб дії: …Буцім його давно не було під вільшаним пнем… (В. Дрозд, с.6); 

Довше за інших Зінгерок вигойдувалася над урвищем Мальва… (В. Земляк, с. 20). 

Таксисне значення: Наше краснеписьменство поки що успішно розвивається… 

(В. Дрозд, с.11); Галя вже прала, і піна знову піднялася їй до ліктів (В. Шевчук, 

с.11). 

Час+умова: …Нагадував чиргикання цеглини об цеглину, коли обточують 

крем'яхи (В. Дрозд, с.67). 

3) Перспективно- та частотно-часові прислівники:  

А) перспективні:  

у В. Дрозда: тоді, завтра, потім, ще, коли, незабаром, невдовзі, ось-ось, скоро, 

зараз, аж тоді, раніше, задовго; 

у В. Земляка: дещо пізніше, і раніше, далі, спершу, згодом, потім, зараз, там, 

колись, затим; 

у В. Шевчука: тому, зараз, спершу, недавно, раніше, нещодавно, відтак. 
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А завтра... Завтра нові обрії простелються передімною (В. Дрозд, с.11); Треба 

було зайти спершу до мене! (В. Шевчук, с.13). 

Одиниці із теперішнім значенням у значенні майбутнього: …Зараз подивишся, 

як я, Жук, скручу голову тій, що в білому береті… (В. Дрозд, с.67). 

Спосіб дії: …А спершу був і сосною, й стеблом (В. Шевчук, с.22); 

Б) частотні: 

у В. Дрозда: щоосені, щотижня, щодня, знову, найчастіше, часом, щовесни, 

уперше; 

у В. Земляка: вперше, не вперше, знову, інколи, щоразу, щодня, частенько, раз 

по раз, щовесни, завше, не завше, щонеділі; 

у В. Шевчука: інколи, завше, знову, вряди-годи, удруге, часом, раз у раз. 

Я щодня, вранці і увечері, носив Федорові по корзині пирію… (В. Дрозд, с.21); 

Савка знову поклав на них рябчаки… (В. Земляк, с. 168). 

4) Прислівники, що мають значення часу та способу руху:  

А) позначають швидке або повільне виконання дії: 

у В. Дрозда: хапко, нетерпляче, поспіхом, одразу, несподівано, поволі, скоро, 

раптом, повільно, враз; 

у В. Земляка: одразу ж, відразу, відразу ж, неквапом, миттю, нагально, 

раптом; 

у В. Шевчука: раптом, поступово, швидше, неквапно, нараз, поволі, притьма. 

Дядько Денис одяг капелюха, узяв грушу за хвостик і повільно поніс до рота… 

(В. Дрозд, с.9); Він миттю перебрався на заднє сидіння… (В. Земляк, с. 168); 

Б) позначають одночасність або час виконання дії: 

у В. Дрозда: заодно, вчасно, надовше; 

у В. Земляка: заодно, посмертно, разом; 

у В. Шевчука: нараз, водночас, вперше, дружно, вчасно. 

Переважає семантика способу дії: …Очі його були зовсім такі, які бачила у 

першокласників, коли вперше сідали вони за парти і вперше засвічували погляд до 

вчительки... (В. Шевчук, с.16); 

В) прислівники, що реалізують значення «так, як буває в якийсь час»: 
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у В. Дрозда: по-осінньому; 

у В. Земляка: -; 

у В. Шевчука: по-старомодному, по-новому, по-парубоцькому, по-дорослому. 
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Додаток Н.2. Статистичні дані функціонування прислівників із темпоральною семантикою у творах 

української химерної прози 
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Додаток П. Функціонування іменників із темпоральною семантикою у 

творах української химерної прози 

  

Додаток П.1. Іменники-репрезентанти темпоральної семантики у творах 

української химерної прози. Ілюстративний матеріал 

 

1) Іменники, що називають загальні часові поняття: 

А) іменники, що позначають тривалу дії або локалізують дію на темпоральній 

осі: 

у В. Дрозда: майбутнє, перерва, мент, середина, час, мить, вік, історія, 

хвилина, майбуття, бувальщина, раз, завтра, цивілізація, термін, закінчення, 

минувшина, початок; 

у В. Земляка: момент, раз, час, пора, старовина, історія, плин, минуле, 

давнина, край, доконечність, всетривалість, вік, поспіх, день. кінець, хвиля, година; 

у В. Шевчука: мить, раз, пам'ять, рубіж, початок, час, черга, хвилина. 

Вільного часу на цьому новому посту виявилося більше ніж досить… 

(В. Земляк, с.75); Як у Польщі в старовину, тут кожен двір вважає себе «морською 

державою»… (В. Земляк, с. 15). ). 

Із загальним значенням міри, кратності, фазовості: середина, раз, край, 

доконечність, рубіж: У Цекалів минулого разу холодильник на один номер не 

зійшовся… (В. Дрозд, с.26); ...Моторошна тиша перед початком бою… 

(В. Шевчук, с.7). 

Значення, черговості, послідовності: …Такої ж осяйної, світлої, простеленої в 

далеч, як і наше майбуття, наше доросле завтра... (В. Дрозд, с. 122). 

2) Назви конкретних вимірів часу: 

А) назви днів тижня: 

у В. Дрозда: неділя, тиждень-другий; 

у В. Земляка: тиждень; 

у В. Шевчука: тиждень. 

Відносні: тиждень-другий. 
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…Він помучився який тиждень та вже й не підвівся… (В. Земляк, с. 22); 

Б) назви частин року: 

у В. Дрозда: літо, зима, весна, літа, рік, осінь; 

у В. Земляка: пора року, літо, зима, весна, осінь, рік; 

у В. Шевчука: роки, літо, осінь. 

Наприкінці літа він синьооко прозирав з-поміж густого корицевого пагіння 

[…] і цвів усю осінь, до першого снігу (В. Дрозд, с.14). 

Абсолютні: літо, зима, весна, літа, рік, осінь, пора року. 

Відносні: літо, зима, весна, осінь у значенні «певна частина року, а не їх вимір 

у місяцях»; 

В) назви частин доби: 

у В. Дрозда: день, хвилина, ніч, ранок, вечір, досвітки, доба, захід, присмерки, 

обід; 

у В. Земляка: ніч, обід, день, сніданок, хвилина; 

у В. Шевчука: День, хвилина, захід, вечір, ранок, ніч, година, сутінок. 

Здавалося, він сам пасся цілий день… (В. Шевчук, с. 16). 

Абсолютні: день, хвилина, доба, година. 

Відносні: ніч, ранок, вечір, досвітки, захід, присмерки, обід, день, сніданок, 

захід, сутінок: …І набралося в нього того ж таки соку, яким багате все живе біля 

широкого вогнища заходу… (В. Шевчук, с.16); 

Г) назви місяців: 

у В. Дрозда: місяць; 

у В. Земляка: місяць; 

у В. Шевчука: місяць. 

…Вона пролежала там три роки, сім місяців і дев'ять днів… (В. Дрозд, с.64). 

3) Іменники, що називають певні події, свята, явища: 

у В. Дрозда: вечір, прем’єра, клас, садок, урок, першодень, аванс, війна, 

десятирічка, первак, свято, прогулянка, памолодь, привал, канікули; 

у В. Земляка: революція, розпал, повінь, суша, Івана Купала, Йордань, свято, 

відкриття (як урочиста подія), життєпис, гульки, зміна; 
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у В. Шевчука: бій, війна, нагад, вечірка, сон. 

4) Іменники, що називають період життя людини чи тварини, вік: 

у В. Дрозда: вік, школяр, літа, бабуся, однокласник, дитинство, життя, 

дитинність, нащадок, смерть, безсмертя; 

у В. Земляка: народження, життя, вік, дитинство, старець, дівки, роки, 

смерть, скон; 

у В. Шевчука: життя, старий, сивань, першокласники. 

Я закохався в дочку голови пакульського колгоспу, панькувату дженджуристу 

однокласницю… (В. Дрозд, с.22). 
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Додаток П2. Статистичні дані функціонування іменників із темпоральною семантикою в українській 

химерній прозі 
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Додаток Р. Функціонування відмінкових та прийменниково-відмінкових 

форм із часовою семантикою у творах української химерної прози 

 

Додаток Р.1. Відмінкові та прийменниково-відмінкові форми із часовою 

семантикою у творах української химерної прози. Ілюстративний матеріал 

 

Родовий відмінок 

У В. Дрозда 

Без прийменника: Тої ж миті завіса впала… (В. Дрозд, с.69); …Аж бідним 

городянам доводилося кілька днів […] плавати в човнах та ночвах (В. Дрозд, с.6). 

Після+родовий: Але після трьох років, семи місяців і дев'яти днів півень 

занудьгував на вітрині та почав нестися (В. Дрозд, с.64); Але після такої пригоди 

вона із рябої стала геть сива (В. Дрозд, с.65). 

З (зо, зі)+родовий: …І місто з раннього дитинства мрійно пахло мені звареним 

на молоці какао (В. Дрозд, с.6); Що з ним, сибірним, ото з весни було лучилося, аж 

досі мені страшно (В. Дрозд, с.13). 

До+родовий: ...Було ж це скоро по війні, задовго до Указу… (В. Дрозд, с.12). 

 

У В. Земляка 

Без прийменника: Першого ж осіннього ярмарку подався до Глинська… 

(В. Земляк, с.75); Все це тривало якусь хвилю (В. Земляк, с.167). 

З+родовий: Загалом Боніфацій для Савки ще з тих пір – чи не найбільша 

вавилонська загадка (В. Земляк, с.167); ...З часу Сонячного каменя Вавилон не 

зробив якогось більшого винаходу за цей (В. Земляк, с.20). 

Час+простір: Андріян саме повернувся з Журбова, з нічної зміни... (В. Земляк, 

с.22). 

До+родовий: Сподіваючись довести сей життєпис до наших днів… 

(В. Земляк, с.18); ...Вона взагалі була дивом із див, яке він так і не збагне до скону 

(В. Земляк, с.20). 
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Знахідний відмінок 

У В. Дрозда 

Без прийменника: І так — усе життя... (В. Дрозд, с.11). 

В(у)+знахідний: Моє життя в ці роки — саме чекання... (В. Дрозд, с.8); Мамо, 

так ви ж приїздіть у неділю! (В. Дрозд, с.18). 

На+знахідний: Кілька разів на день півня урочисто зважували (В. Дрозд, с.64). 

 

У В. Земляка 

Без прийменника: Той усе життя никав по світу (В. Земляк, с.169). 

В(у)+знахідний: Як у Польщі в старовину, тут кожен двір вважає себе 

«морською державою»… (В. Земляк, с.15); …Наш завбачливий дід устиг вчасно 

померти від сипного тифу, причому в один день із бабою (В. Земляк, с.21). 

На+знахдіний: …Тих непокірних доводилося водити до самого Глинська, 

містечка на той час уже досить цивілізованого… (В. Земляк, с.75); …Хотів 

просто спекатись на зиму… (В. Земляк, с.76). 

За+знахідний: …Великий Сократ також за ціле життя не написав ні рядка… 

(В. Земляк, с.74). 

 

У В. Шевчука 

Без прийменника: …Накидала гачок на двері й годину крутилася біля дзеркала, 

видивляючись на себе (В. Шевчук, с.25). 

В(у)+знахідний: Хлопець у таку ранню годину також спав… (В. Шевчук, 

с.26); Марія в цей час доїла кіз (В. Шевчук, с.15). 

За+знахідний: ...Жінка за цей час встигла вийти з двору... (В. Шевчук, с.12); 

…Віддадуть тоді набрану за день білу кров трави й листя (В. Шевчук, с.14). 

Під+знахідний: Губи її під той час розквітали, як пуп'янки троянди... 

(В. Шевчук, с.26). 

 

Орудний відмінок 

У В. Дрозда 
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Без прийменника: Тим часом кури перестали нестися, а цілісінькі дні греблися 

під горою, лаштуючи нори (В. Дрозд, с.63); Ошийник тим часом обігнав нас і тепер 

передував… (В. Дрозд, с.65). 

За+орудний: …Літ зо три тому я подавав на колгоспне правління заяву за 

заявою з проханням дозволити мені доглядати на фермі теля… (В. Дрозд, с.21). 

 

У В. Земляка  

Без прийменника: А тим часом Вавилон розвіяв свою колишню велич… 

(В. Земляк, с.16). 

 

У В. Шевчука 

Без прийменника: …Він писав про […] тишу, яка наливається вечорами у 

людські душі (В. Шевчук, с.16). 

 

Місцевий відмінок 

У В. Дрозда 

По+місцевий: Скоро по війні вовча тічка отак з'їла бабу Телениху... (В. Дрозд, 

с.69); Було те скоро по полудні (В. Дрозд, с.16).  

На+місцевий: ...Відтанцювував на випускному вечорі пакульський краков'як… 

(В. Дрозд, с.5). 

У+місцевий: …Уже душа твоя повниться передчуттям здійсненого тобою, 

нечуваного у віках подвигу в ім'я людськості... (В. Дрозд, с.8). 

 

У В. Земляка 

В(у)+місцевий: …Конопляну державу, історія якої ніби й не має виміру в часі… 

(В. Земляк, с.16). 

На+місцевий: Вони пішли, мов на плаху, згинці, ще на ґанку познімали шапки… 

(В. Земляк, с.171); Савка пам'ятав Боніфація на тих дитячих гульках (В. Земляк, 

с.167). 
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У В. Шевчука 

В(у)+місцевий: ...Нагад про той більший, що пережив його в шпиталі… 

(В. Шевчук, с.22). 

 

Як означення: На щастя, цап йому трапився в розквіті… (В. Земляк, с.75); 

…Уже душа твоя повниться передчуттям здійсненого тобою, нечуваного у віках 

подвигу в ім'я людськості... (В. Дрозд, с.8). 
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Додаток Р. 2. Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із 

часовим значенням у творах української химерної прози та статистичні дані 

їхнього функціонування 

 

Таблиця Р.2.1. 

Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із часовим 

значенням, які функціонують у повісті В. Дрозда «Ирій» 

 

Відмінкова 

форма 

Властивість 

одно-

часність 

різно-

часність 

локалі-

зація дії 

початок/ 

кінець дії 

триван-

ня 

частот-

ність 

перс- 

пектива 

Родовий без 

прийменника 

+  +     

Після+родовий  +     + 

З(зо, із)+ 

родовий 

+   +    

До+родовий +   +    

Напередодні+ 

родовий 

 +     + 

Серед+родовий +  +     

Знахідний без 

прийменника 

+    +   

В(у)+знахідний +  +     

За+знахідний + +   +  + 

На+знахідний +    +   

Орудний без 

прийменника 

+  +     

За+орудний  +     + 

З+орудний +    +   

По+місцевий  + +    + 

На+місцевий +  +     

У+місцевий +  +     
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Таблиця Р.2.2. 

Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із часовим 

значенням, які функціонують у романі В. Земляка «Лебедина зграя» 

 

 

Таблиця Р.2.3. 

Властивості відмінкових та прийменниково-відмінкових форм із часовим 

значенням, які функціонують у романі В. Шевчука «Дім на горі» 

Відмінкова 

форма 

Властивість 

одно-

часність 

різно-

часність 

локалі-

зація дії 

початок/ 

кінець дії 

триван-

ня 

частот-

ність 

перс- 

пектива 

Родовий без 

прийменника 

+  +     

З+родовий  +   + +   

До+родовий   +  +   + 

За+родовий + + +    + 

Після+родовий  +     + 

Знахідний без 

прийменника 

+    +   

В(у)+знахідний +  +     

На+знахідний +    +   

За+знаїхідний +    +   

Через+знахідний +     +  

По+знахідний +   +    

Орудний без 

прийменника 

+  +  +   

За+орудний  +     + 

В(у)+місцевий +  +     

На+місцевий +  +     

Відмінкова 

форма 

Властивість 

одно-

часність 

різно-

часність 

локалі-

зація дії 

початок/ 

кінець дії 

триван-

ня 

частот-

ність 

перс- 

пектива 

Родовий без 

прийменника 

+  +     

Біля+родовий  +  +     

Знахідний без 

прийменника 

+    +   

В(у)+знахідний +  +     

За+знахідний +    +   

На+знахідний +    +   

Під+знахідний +   +    

Орудний без 

прийменника 

+    +   

Перед+орудний  +     + 

За+орудний  +     + 

На+місцевий  +  +     

В(у)+місцевий +  +     

По+місцевий  +     + 
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Додаток C. Функціонування прикметників із часовою семантикою у творах 

української химерної прози 

 

Додаток C.1. Прикметники. Ілюстративний матеріал 

1) Прикметники, що передають «вік» певної події, предмета, явища: 

у В. Дрозда: старий, новий, німецькі, іржаві, двомісячний, пенсійний, дитячий, 

старезний, молодий, давній, оновлений, дорослий, древній, доісторичний, 

недитинна, шкільний, козацький, комсомольський; 

у В. Земляка: вічний, старий, новий, старенький, пізніший, древній, 

старовинний, немолодий, давній, недавній, свіжий, старший, молодий, 

месопотамський, дитячий; 

у В. Шевчука: вічний, старий, новий, старенький, пізніший, древній, 

старовинний, немолодий, давній, недавній, свіжий, старший, молодий, 

месопотамський, дитячий. 

…Дибав, наче молодий бичок… (В. Дрозд, с.25); …Зазнайомив з двомісячним 

бичком Федором (В. Дрозд, с.21); 

2) Прикметники, що позначають тривалість дії: 

у В. Дрозда: великий, споконвічний, цілісінькі, довгий, тимчасовий, 

сьогоднішній, короткочасний, черговий, щоденний, частий, традиційний; 

у В. Земляка: постійний, цілий, пізній, немеркнучий, нетривалий, 

непоспішливий, незмінний, скоротечний, тривалий, недовгий, малий; 

у В. Шевчука: постійний, черговий. 

Одиниці, що можуть передавати як часові, так і просторові відношення: 

великий, довгий (недовгий), цілий. 

Частотність: черговий, щоденний, частий, традиційний постійний. 

3) Прикметники, що передають послідовність, співвідношення подій та 

темпоральній осі, тобто таксисне значення: 

у В. Дрозда: колишній, останній, наступний, учорашній, найближчий, пізніший, 

пізній, ранній, минулий, майбутній, запізнілий, енний; 

у В. Земляка: останній, дотодішній, пізній, подальший, попередній, колишній, 
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наступний, перший, запізнілий, нинішній, прощавальний; 

у В. Шевчука: останній, майбутній, ранній, щоденний, учорашній. 

Наступної миті з сірого оболока молодо вистрибнув дядько Денис… (В. Дрозд, 

с.9); …Янгол, що лине сказати останнє «прощай»... (В. Дрозд, с.14); Клим 

посміхнувся з такого запізнілого відкриття (В. Земляк, с.28). 

4) Прикметники, що походять від назв конкретних вимірів часу: 

у В. Дрозда: ранковий, серпневий, осінній, передосіннє, нічний, листопадовий, 

літній, вечірній, призахідний, недільний, весняний, травневий, першовересневий; 

у В. Земляка: нічний, осінній, пообідній, ранній, зимовий, нічний, вечірній, 

вечоровий, всенощний; 

у В. Шевчука: вечірній, західний, літній, ранковий. 

Одного осіннього дня вона не з'явилася на урок… (В. Дрозд, с.22); ...Повертався 

з нічних походеньок… (В. Земляк, с. 73); …Відчув він на серці чудову ранкову 

музику… (В. Шевчук с.24). 

5)  Прикметники, що походять від назв свят, подій, явищ із темпоральною 

семантикою:  

у В. Дрозда: випускний, навчальний, росяна, праздниковий, передсвяткові; 

у В. Земляка: жнивові; 

у В. Шевчука: короткопам’ятний. 

...Передчуття чогось праздникового, невимовно прекрасного... (В. Дрозд, с.8); 

…Я розумію, що класи вашої школи переповнені і приймаєте ви мене напередодні 

навчального року лише через те, що вас просив за мене мій дядько Денис… 

(В. Дрозд, с.20). 
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Додаток C.2. Статистичні дані функціонування прикметників із темпоральною семантикою у творах української 

химерної прози 
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Додаток Т. Функціонування займенників, що вказують на темпоральну 

семантику, у творах української химерної прози 

 

Додаток Т.1. Займенники. Ілюстративний матеріал 

 

1) Займенники із просторовим значенням, що входять до складу 

прийменниково-відмінкових форм: 

до+родовий: Наш дід Левон перехопив колись в оренду десятину, яку до нього 

тримали Кожушні у капітана Сірошапки, великого морехода (В. Земляк, с.21); 

між+орудний: Між тим «опель» скреготнув коробкою передач і щодуху 

помчав по Солом'яній вулиці… (В. Дрозд, с.127); 

перед+орудний: …Перед цим він продав свого єдиного коня… (В. Земляк, с.74). 

2) Вказують на певні характеристики часових відношень самостійно (без 

прийменника): 

А) вказує на певний часовий відрізок, локалізуючи подію на темпоральній осі: 

у В. Дрозда: такий, той, цей, інший;   

у В. Земляка: той, цей (сей), свій, деякий; 

у В. Шевчука: той, цей, такий; 

Б) позначають фазовість дії: 

у В. Дрозда: якийсь, увесь (лише тривалість); 

у В. Земляка: тривалість: якийсь, все (усе), вся, деякий, який, такий; 

початок/кінець: самий, самісінький; 

В) вказують на частотність:  

у В. Дрозда: кожен; 

у В. Земляка: кожен. 
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Додаток Т.2. Статистичні дані функціонування займенників – передавачів часової семантики у химерній 

прозі 
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Додаток У. Функціонування числівників, що вказують на часові 

відношення, у творах української химерної прози 

 

Додаток У.1. Числівники. Ілюстративний матеріал 

1) Числівники, що розміщують події на темпоральній осі, вказуючи на їхню 

черговість: 

у В. Дрозда: восьмий, дев’ятий, десятий, перший, три, четвертий, один, 

другий, третій, останній; 

у В. Земляка: перший, другий, тридцяті, один; 

у В. Шевчука: перший. 

…А одного дня до моєї могили прийде дівчина з календаря і посадить клена… 

(В. Дрозд, с.68). 

2) Числівники, що мають фазове значення: 

у В. Дрозда: другий, сім, два, три, сім, дев’ять, кілька, вісім, шостий, три, два; 

у В. Земляка: кілька, сорок, шість, десять, один, багато; 

у В. Шевчука: кілька; 

Час початку чи закінчення дії: три, два, кілька. 

3) Позначають частотність: 

у В. Дрозда: кілька, десять;  

у В. Земляка: кілька. 
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Додаток У.2. Статистичні дані функціонування числівників – репрезентантів часової семантики у творах 

химерної прози 
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Додаток Ф. Функціонування дієслів із часовою семантикою у творах 

української химерної прози 

 

Додаток Ф.1. Дієслово. Ілюстративний матеріал 

1) Акціонально-квантитативні (тривало-кількісні):  

А) позначають граничну фазовість (початок/кінець): 

у В. Дрозда: почав розпукуватися та хорошитися, почав писати, почав 

промовляти, заляскав, зателенькала, зататакає, закінчився та ін.; 

у В. Земляка: записано, засяє, заведе, зведе, вкинеться, забурує, почнемо, 

відкриємо, забула та ін.; 

у В. Шевчука: подумав, знав, закудкудакала, загорлав, виросла, заструмувало, 

за прозорів, заголубіло, застрибали, спинитися, запаморочилося, обійшов, 

загаласувала, мусив засміятися, прийшов, почав танути, зашелестів, впало, 

зазвучало, затремтіла, стало любо дивитися, засміявся, заіскрилися, став 

задихатися, починало пахнути, довмирали, запалали, затріпотіла, замигтіла, 

заграла та ін. 

Я так глибоко страждав, аж почав писати вірші до стінної газети (Дрозд, 

с.22); 

Б) виявляють неграничне фазове значення (фазовість середини, розгортання, 

тривання дії): 

у В. Дрозда: видряпуватися, копошилися, перевалювався, повз, плюхався, 

очікував, ходитиму, мала звичку, рубала, має, іди, натруси, не крутив, не буває, 

днює, ночує, вичалапують, бесідують, вигодовують, наглядають, поспішає, 

повертається, перелітувати, дме, приносить, знаєш, не пронизуватиме, 

ліпитимуться, ковзатимеш, обгризаєш, лишився, радує, темніють, привозить, 

знімаються, друкуються, існує, розповідають, пишеться, ступав, пружинив, 

пливла, мінявся, погойдувався, попливе, гнатимусь, трималася, бовванів, 

гойдається, підбирав, розумію, приймаєте, тягали, знаю, не подумайте, не 

пожалкуєте, люблю, слугують, сушать, сіють, виростає, подавав, доглядати, 

сміялися, не читали, носив, лизав, сварилася, роблю, клюють, немає, можу рубати, 
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читати, гратися, малювати, чергувати, копати, садити, вмію, допомагати, 

косити, згрібати, не подумали, був (-ли, -ла, -ло, -де), проскакали, прошамкотів, 

годилася, попхався, стояв, стримів, усміхаються, розпукуватися, хорошитися, 

наказував, не хотів, боявся, не мав, було б, учила, залишала, заходила, проводжав, 

вчитиме, страждав, писати, не здогадувались, дискутували, беру, в'яже, закохався, 

ходив(-ли), не мав, дивився, цілується, розривалося, втримував, промовляти, 

забував, виштрикуються, лищать, дражнять, стовбурчиться, висвітлювала, 

аплодував, зателенькала, червонів, дивилися, полюбив, беріг, не міг, перегортав, 

здавалося, мчав (-ли), віщувало, казало, покрокували, судомило, попросити, світили, 

стояв, вішали, поплентався, продавав, мружилася, вуркотіла, наскуб, розвелося, 

пискотіли, точили, вдавала, боїться, залишати, вискакували, неділилося, 

пережовував, подобалось, торгувала, не переводилися, пригощали, похрускували, 

пахло, минало, мовчав, не було, ловив, випускав, впадала, лічиш, зататакає, вабить, 

летіти, летить, змахуєш, виростають, здіймаєшся, пливе, одриваєшся, потріскує, 

повниться, мислиш, звучать, грюкає, гукає, носить, пожене, долинуло, теленькали, 

джеркотіли, бамкали, погримували, тікали, забиралися, затуляли, трусонув, 

темніло, жухло, загупало, котив, гальмував, крутилися, покотило, стане, матиме, 

підкотить, перевтілюватися, хотів, не турбували, перевтілювався, сидів (-ли), 

вмокав, подивився, проказав, бубнявіла, кільчилася, росла, вилітає, знає, 

виспівуватиме, прощаюся, потрібен, простелються, снідаєш, обідаєш, готують, 

снив, промовляв, розвивається, відстає, кличе, йду, мчали, зирив, стрибали, вибрели, 

тополився, вабив, завмирав, ловив, прозиралася, стікає, прокидався, біг, темніла, 

веслувати, зносила, стукотіли, потарганили, шерхотів, платите, пролунала, не 

знатиме, оволодіти, мрію, ширяє, підпирав, набігав, побіг, не випадає, 

вкорінюватися, прагне, випромінювало, подобався, не носитиму, витрачатиму, 

збудують, заасфальтую, тонуть, не відкрию, переказуватиму, не потрібна та ін.; 

у В. Земляка: вважався, був, вважати, вели, було, вів, мало б бути, були, 

казати, підтримував, освітлювала, повертався, допомагала, закрадався, 

перебільшості, мали репутацію, не спинається, не мав, подобатись, була, могли 

дивитись, скрадався, рідшала, вицвітала, кучерявилась, відроджувалась, ставала, 
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водилась, був, не мав, не дає підстав не вважати, жив, не тримав, спонукав, 

спостерігалися, не зоглядівся, іде, укинувся, дійшов, мала свідчити, розглядав, не 

хотів розуміти, обмірковував, збирався, не спонукало, не змінювало, визнавав, 

вважав, тримали, мав, розвиватимуться, свідчили, хотів спекатись, пішла 

обертом, не пам’ятає, вів, не забуває, скаржиться, перечитує, робить, не може, 

побрів, оглядав, вимацував, вимірював, докопувався, не зазнав, летиш, тримав, 

боявся розбитись, прокладає, утоптують, чимчикують, гонить, ходять, мало б 

бути, думає, пішла, робити, тривало, повіз, запанували, глядів, видималися, 

поводився, не дозволяв,  під’їжджали, буду правити, послужити, геготів, зачекати, 

пішов, обідає, пронизує, форкають, частує, славиться, доповнював, готував, 

запахував, не терпить, звикає, не могло бути, мав, були, пік, повчав, стояти, вірити 

не можна, не має, стоїть, стояв, вабить, губиться, тече, перепиняють, впадає, 

завис, з’їдає, насипати, зіперся, вистояла, відсвятковано, справляють, вважає, має, 

підіймаються, обігнати, проливає, обирає, влаштовує, ховається, може подумати, 

не має, був, збереглися, мав, чатувала, постає, стояв, відлічували, робили, 

переказують, шукати, не йме віри, міг, розраювати, стоїть, панували, казати, 

палили, визрівав, казано, іде, стає, змішувалася, залишився, не остудив, 

поярмаркувати, переходить, бідує, старцює, тримає, не пускає ганьбити, визоріє, 

мусить мовчати, робила, бентежити, прагли, пройти, пронести, мали (мати, 

мала), кричить, буде здаватись, не годен претендувати, не справити, ганити, не  

померкне, не виявлятимемо, буває, прагнути будемо, засиджувались, належить, 

могла, збереглась, кажуть, постарів, підростали, мали взяти, було, квартирував, 

одружився, виїхав ,не появлявся, діставався та ін.; 

у В. Шевчука: не був, лежав, дивився, відчував, порипують, не була, 

відчувалася, гучали, ішов, розливалася, хлюпалися, заграла, запромінилася, звивався, 

не задивитися, мала, поспішив, кладеться, наповнювався, лежала, витиналися, 

лишалося, тяглася, були, пропадав, обрамляла, дивилися, супроводжував, тримав, 

нема, вуркотів, стояла, танути, стискала, повинні бути, текло, перечитав, 

обдивитись, стояв, йшов, лежала, ганяло, топились, прала, ріс, валялося, стелилося, 

любила, наливається, ходили, терли, сиділа, дивилася, ворушила, лагіднів, 
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осмислювався, була, сяяло, набридли, ниє, задивилася, звивалася, притислися, 

дивилися, лазили, витяглась, стояло, задивилася, хочеться, пити, маю, пила, 

дивилася, бачила, була, затремтіла, прала, була, був, кажу, ловив, стояв, 

поблискували, несила їй було дивитися, була, засмієшся, дихав, обдивялися, не було, 

було, лишиться, стояло, добирався, нила, нема, значиться, було завішене, пливав, 

посиділи, задивилася, запалали, хотів, ішов, ступало, пливли, був, здавалося, вів, 

мекали, не зважав, ішли, були, більшало, наливалося, падала, гуляла, крутилася, 

витанцьовувала, йшли, підходили, ставало нести, ставав, марилася, догоряли, 

стояли, бовваніла, спиралася, була, дивилася, підіймався, був, мекали, думали, 

сподівалися, вискакували, лащилися, раділи, чекала, боров, спадало, подавалася, 

спирався, лягав, розчісувало, задивився, доїлися, сидів, писав, випливали, дивився, 

пахли, чув, дивився, сплітали, не міг надивуватися, доїла, сиділа, прискало, 

шумувало, пінилося, нуртував, позирали, чекали, прискакувала, позирав, відбивалось, 

бачив, витворювала,  перетворювала, пили, обросла, стежив, працюють, 

пульсували, ходили, збирається, народжувався, думав, обступали, зводили, благали, 

запалюючи, було залито, лягали, опускали, розумів, дописував, наливається, писав, 

здавалося, пасся, шкодував, вмирали, чуєш, любить, бачила та ін. 

А від перехрестя вулиць пливла назустріч мені школа — білий повітряний 

замок, що мінявся, наче марево в степу спечного дня, і легенько погойдувався над 

шоколадними хідниками... (В. Дрозд, с.20); Було їх щось п'ять чи й усі шість 

(середульша, кажуть, найвродливіша, потім зірвалася з гойдалки разом із 

землеміром, який квартирував у них) (В. Земляк, с. 20); Бачив землю, залиту 

зеленню й таким-от молоком, — витворювала білий сік і перетворювала його в 

молоко (В. Шевчук, с. 15). 

2) Квантитативно-акціональні (кількісно-тривалі): 

А) виявляють кратність: 

Одноразова дія:  

у В. Дрозда: вчув, ступив, повз, свиснув, скинувся, стрибнув, зирнув, пообіцяв, 

зникла, реготнув, зняв, кудкудакнули, зробить, мала звичку, мовив (-ла), іди, 

натруси, прогибіла, візьме, не заблукали, скаже, піде, лишився, забоявся, 
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відірветься, не наздожену, гойднулася, завважив, звернуся, скажу, приймаєте, 

просив, прославлю, стану, запрошу, зберу, вийде, нагледів, міг би узяти, дозволити, 

написано, перемогла, послали, зазнайомив, одвезли, зиркнув, прошамкотів, кивнув, 

попхався, приніс, сказав, здригнулися, став (-ла, -ли, -ти), склалися, усміхнулася, 

повідомила, домовлено, зазирнув, сідай, продатися, закохатися, віддав, вибіг, 

закохався, пішов, не з'явилася, сказали, знайшлося, не обминула, нанизали, залишили, 

виступив, стовбурчиться, дозволив, прибився, не здерев'яніли, вийшла, впізнав, було, 

вплетено, полюбив, побачив, вирвав, беріг, здав, знайти, віщувало, зустрінеш, 

взявся, прихилив, відгорнув, зирнуло, не завважила, віддала, метнувся, остовпів, 

стояв, поплентався, прийшов, повернув, купила, пошито, перейду, наскуб, упхав, 

наказала, утік, перейшов, вчути, змахуєш, вросло, пожене, долинуло, трусонув, 

одвів, не вибалушилися, зняв, труснув, обмахнув, підкотить, подивився, проказав, 

вилітає, прочитав, вибрели, відштовхнулися, закінчився, скомандував, зняли, 

впряглися, довірилися, виповнилося, пролунала, мушу констатувати, не витримав, 

порушив понурив, піддався, заявив, вступити, побіг, збудують, заасфальтую, не 

відкрию та ін.; 

у В. Земляка: виник, годилося б назвати, могло дістатися, не почувалося, 

зверніть, прибирали, не міг одмовити, став, сказано, записано, не написав, 

побуваємо, відбулася, опинився, не зажив, розкрився, довелось відступити, зрікся, 

втратив, продав, не дав, запрягти, викупив, було сприйнято, помер, зайшов, 

заступив, виявилося, укинувся, могла спричинитися, вибратись, розбагатіти, не міг 

не помітити, не подбав, залишати, могли б опинитись, може перехопити, склав, 

трапилось, подався, здійснити, трапився, встановив, заправив, добувся, пірнули, 

вибрались, сказала, дістатись, прикидало, засипало, подумав, мав передати, 

прийшов, засудив, залишив, прикрив, вчепив, засів, розсміявся, вийшов, може 

порівнятися, витягнеш, пам’ятав, пробивають, чмокнув, клацнув, збагнув, рушив 

був, зупинив, прибрав, зняв, сів, подав, не встиг отямитися, відмовитись, заліз, 

бачив (у значенні побачив), не міг би повірити, не повернув, віталися, запитав, 

переіначився, заведу, згоден, зліз, наказав, поклав, не вийде, не виходить, не 

торкався, повідомив, замовив, не викладати, поспішить викласти, обкладуть, 
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вигулькує, побуваємо, з’їдає, доводиться, відсвятковано, скують, поставити, 

насіяти, обігнати, постає, втрачено, заснованого, витіснили, примусили, щезнути, 

робить, могли обернутися, озовуться, розвіяв, не стало, не вигнав, похитнувся, 

збарахлів, запропастилася, палили, не заподіяв, питали, відповідали, приїхав, 

спалить, засяє, заведе, не розминуться, зведе, вкинеться, прийшли, забурує, 

прибилось, назвати, не стало давно, не знаємо, запраглось, піднятися, твердить, 

стоїть, існує, гадаємо, міг би засвідчити, довести, не виявлятимемо, буває, 

знаходили, належить, не могла залишити, запитував, збереглась, відповів, побував, 

не спромігся продати, було названо, забула, кинулись, не міг дати, мали взяти, 

спало, зірвалась, обійшлося, виїхав, забрали, стала та ін.; 

у В. Шевчука: подумав, не був, знав, поширшав, спросторів, розлилося, впало, 

злетіли, долинув, загорлав, розвернувся, виросла, не зміг, запаморочилося, здалося, 

видалося, мусив спинитися, обійшов, кинулася, впав, виріс, побачив, стало, 

усміхнувся, зажив, не розтопило, спалахнув, помилитися, не міг стриматися, мусив 

засміятися, міси сказати, прийшов, розвів, ослабла, розм’якло, стало добродушно-

нетямкувате, зробилися, показав, повірив, побачив, озирнувся, вистромилося, 

усміхнувся, не подумали, відповісти, закинув, обійняло, ворушив, перечитав, устиг, 

став схожий, впало, побачив, подумала, випав, сказала, розпрямилася, завмер, 

спитала, сказала, не подала, відвела, зазвучало, підійшла, посунулася, пропустити, 

сказала, рипнув, став, не зловив, сказав, піднялася, чуєш, сказав, не зловив, 

відтрутила, упало, повернулася, згукнула, убрався, полетіла, полетів, розвів, утер, 

хотів поправити, пирснула, затулилася, стало любо дивитися, зрадів, вдасться 

уникнути, засміявся, блиснули, смійся, озвалася, зверне, засмієшся, став, побачили, 

заберу, сказав, зробили, присвиснув, звести, сказав, заберу, сказав, сів, потяг, 

спитав, допоможу, сказав, подивився, плеснув, спитав, поклав, засміявся, встав, 

заболіло, скинув, торсанув, затріщала, чути стало, кинув, плеснула, повіяло, 

зарипіли, виросла, зажмурився, посиділи, справлюся, обізвався, відійшов, задивилася, 

витягли, встигла вийти, рушила, спитала, ступила, запалали, спинилися, опустили, 

втер, спинила, змушений був подивитися, показав, пішли-от дивитися, треба було 

зайти, відрізала, пройшла, зайшла, струміла, стали, повернулася, виносьте, 
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побачив, не зважав, спинилося, розтеклася, доторкнуться, віддадуть, запалив, 

оточили, позбутися, ступить, відстав, зачинив, озвалася, відрізали, сказав, випили, 

завмерло, розчинилося, розтеклося, народилися, набралося, випав, поплив, 

відкинувся, зупинилася, побачила, покликала, розплющився, зрозуміла та ін. 

Я забоявся, що школа відірветься від шоколадних плит і попливе у безвість, 

цятковану білими кучматими хмарами, а я гнатимусь і не наздожену (В. Дрозд, 

с.20); Прикидало вуличку в деревії, засипало і подвір'я по самі віконця, вів туди 

лише манівець, пробитий вже хтозна-ким (В. Земляк, с.166); Він побачив угорі за 

скелею майже потонулий у зелені дім… (В. Шевчук, с.9). 

Багаторазова дія: 

у В. Дрозда: видряпуватися, копошилися, перевалювався, плюхався, ходитиму, 

рубала, не крутив, вичалапують, бесідують, вигодовують, наглядають, 

повертається, перелітувати, приносить, не пронизуватиме, ліпитимуться, 

ковзатимеш, обгризаєш, привозить, знімаються, друкуються, розповідають, 

пишеться, ступав, пружинив, мінявся, погойдувався, гойдається, підбирав, тягали, 

не подумайте, не пожалкуєте, слугують, сушать, сіють, виростає, подавав, 

доглядати, сміялися, не читали, носив, лизав, сварилася, клюють, можу рубати, 

читати, гратися, малювати, чергувати, копати, садити, допомагати, косити, 

згрібати, не подумали, поторгав, розпукуватися, хорошитися проскакали, 

усміхаються, наказував, коштувала, залишала, заходила, проводжав, вчитиме, 

страждав, писати, не здогадувались, дискутували, беру, в'яже, ходили, ходив, не 

мав, дивився, цілується, розривалося, втримував, забував, виштрикуються, лищать, 

дражнять, висвітлювала, заляскав, аплодував, дивилися, перегортав, здавалося, 

віщувало, казало, покрокували, судомило, попросити, вішали, продавав, мружилася, 

вуркотіла, розвелося, пискотіли, точили, вдавала, залишати, вискакували, мчали, 

неділилося, пережовував, торгувала, не переводилися, пригощали, похрускували, 

ловив, випускав, впадала, лічиш, зататакає, потріскує, мислиш, грюкає, гукає, 

носить, теленькали, джеркотіли, бамкали, погримували, тікали, забиралися, 

затуляли, загупало, котив, гальмував, крутилися, покотило, перевтілюватися, не 

турбували, перевтілювався, вмокав, бубнявіла, кільчилася, виспівуватиме, 
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простелються, готують, промовляв, стрибали, завмирав, ловив, прокидався, 

веслувати, зносила, стукотіли, платите, ширяє, випромінювало, не носитиму, 

витрачатиму, тонуть, переказуватиму та ін.; 

у В. Земляка: трапилися, вважати, казати, названо, підтримував, повертався, 

не чинилося, міняв, рідшала, вицвітала, водилась, надавав, користався, визначав, не 

користався, не випікалося, спонукав, спостерігалися, діставав, доводилося водити, 

пішла обертом, не забуває, скаржиться, перечитує, робить, вимірював, не зазнав, 

появлявся, прокладає, чимчикують, утоптують, гонить, ходять, видималися, 

озиратись, геготів, форкають, позирав, готував, запахував, повчав, обирає, 

влаштовує, ховається, переказують, казати, казано, змішувалася, ганьбити, було, 

кажіть, робила, згадуємо, кигиче, цінуємо, мислимо, гасав, збут, кажуть, заставав, 

літали, ходив, діставався та ін.; 

у В. Шевчука: хитаються, порипують, відчував, гучали, хлюпалися, заграла, 

запромінилася, закудкудакала, поспішив, застрибали, загаласувала, ворушив, 

зашелестів, ганяло, прала, ходили, терли, сиділа, дивилася, ворушила, помічала, 

оберталася, лазили, пила, затремтіла, ловив, смійся, дихав, обдивлялися, пливав, 

давайте повиносимо, тюпали, ступало, мекали, виривалася, підстрибувала, 

ковтала, розпливались, заповнювали, сподівалися, вискакували, випливали, сплітали, 

прискало, позирали, прискакувала, відпускала, позирав, називав, пульсували, ходили, 

приходили, зводили, лягали, опускали, сідали, бачила, переступала, засвічували, 

повторювалось,затріпотіла, замигтіла, заграла та ін. 

…Літ зо три тому я подавав на колгоспне правління заяву за заявою з 

проханням дозволити мені доглядати на фермі теля, як про це написано в газеті 

«Зірка»; правлінці благодушно сміялися з моїх писань на аркушах у косу лінійку, бо 

ж вони не читали газети «Зірка»… (В. Дрозд, с.21); Савка знову поклав на них 

рябчаки та все позирав на хату Кожушних, чи, бува, не вийде звідтіля Клим Синиця 

(В. Земляк, с.168); Чоловіки тюпали покірно слідом, керовані незрозумілою силою, 

що струміла від неї (В. Шевчук, с. 13); 

Б) виявляють інтенсивність:  

у В. Дрозда: реготнув, кудкудакнули, оволодіти, зирнув, зиркнув, 
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виспівуватиме, теленькали, джеркотіли, бамкали, погримували та ін.; 

у В. Земляка: рідшала, вицвітала, викупив, укинувся, розбагатіти, добувся, 

вибрались, прикидало, засипало, прикрив, вимацував, докопувався, запанували, 

позирав, запахував, повчав, вистояла, чатувала, розраювати, похитнувся, 

поярмаркувати та ін.; 

у В. Шевчука: обдивитись, задивилася, поблискували, обдивлялися, торсонув, 

плеснув, заболіло, затріщала, чути стало, повіяло, плеснула, зарипіли, запалали, 

виривалася, підстрибувала, догоряли, вискакували, лащилися, раділи, шумувало, 

нуртував, пінилося, пульсували, задивилася, позирали, прискакувала,обросла, 

довмирали та ін. 

Дядько Денис реготнув, аж кури тривожно кудкудакнули в малинник… 

(В. Дрозд, с.17);  Прикидало вуличку в деревії, засипало і подвір'я по самі віконця, 

вів туди лише манівець, пробитий вже хтозна-ким (В. Земляк, с.166); — Куди це 

задивилася? — сумирно спитала від порога стара (В. Шевчук, с.10). 

 

Дієслова руху, буття, що вжиті на позначення часового періоду: Я й собі став 

до дядька спиною та заповзявся ловити рибку з іншого боку степової дороги, 

милуючись з безкраїх ланів, що стелилися просто моїх очей, ланів, крізь які поволі 

простував сизий серпневий вечір (В. Дрозд, с.18). 

 

Дієприслівник:  

Гранична фазовість (початок/кінець): Я нетерпляче очікував на той поклик 

друге літо — відколи, захмелівши од чарки міцного червоного, […] відтанцювував 

на випускному вечорі пакульський краков'як… (В. Дрозд, с.5). 

Негранична фазовість (тривання дії): …Але таки прийшов до пам'яті і 

поплентався з класу, плекаючи в душі надію на зустріч із своїм коханням (В. Дрозд, 

с.24); А як ті [коноплі] піднімаються, прагнучи будь-що обігнати сусідські, тоді 

один із тутешніх диваків цап Фабіян […] обирає найвищі та найпролазніші й 

влаштовує там свої лігва… (В. Земляк, с.16). 

Кратність: 
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одноразова дія: Іди ж, синку, та натруси для дядька груш із верби,—мовила 

мати, підводячись і хрестячись на світлу пройму дверей (В. Дрозд, с.8); …Першого 

ж осіннього ярмарку подався до Глинська, щоб здійснити там свій підступний 

намір, позбавивши Глинськ подальших підробітків, а свій Вавилон поставивши 

перед фактом нечуваної здогадливості, а може, й мудрості філософа, в 

залежності від того, як розвиватимуться події далі (В. Земляк, с.75); 

багаторазова дія: ...Ти, тулячись до вихолодаючого комина, напевне знаєш, що 

завтра сіверець не пронизуватиме наскрізь твою куфайчину, і завтра ліпитимуться 

сніжки… (В. Дрозд, с.19). 

інтенсивність: Але вона нічого того не завважила, а, надзвонившись, віддала 

вчительці дзвоника, стала в шерегу 9 «А» класу… (В. Дрозд, с.24);  Побоюючись, 

що цю його геніальну ідею може перехопити хтось інший, він нишком склав 

невеличкий капітал на трунарстві… (В. Земляк, с.75). 

 

Дієприкметник: 

А) позначає «вік» події: Час іде, а з ним усе стає зужите й нетривале 

(В. Земляк, 17); …Щось зазвучало в ній: мелодія якась призабута чи жаль 

(В. Шевчук с.10); Семене Семеновичу, даруйте, але я до вас у дуже невідкладній 

справі (В. Дрозд, с.10);  

Б) позначають початок/кінець дії: А ще ж не так і давно приносив зі своїх 

криниць непочату воду для Мальви, від тієї води непочатої бачила дивні сни… 

(В. Земляк, с. 25). 
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Додаток Ф.2. Статистичні дані функціонування дієслів у творах химерної прози 
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Додаток Х. Функціонування засобів вираження часу в химерній прозі. 

Взаємодія елементів 

 

Додаток Х.1. Взаємодія засобів вираження часу. Ілюстративний матеріал 

Таксисне значення 

Із прислівниками: Тоді дід почав танути на очах: ослабла рука, що стискала 

кийка, обличчя розм'якло і стало добродушно-нетямкувате, а очі зробилися тим, 

чим повинні бути: яскравим відбитком сяйва, що текло сьогодні щедро на землю 

(В. Шевчук, с.9); Мекіт їхній під той час ставав також інакший, солодкий та 

прохальний, бо вже марилася їм та хвилина, коли до них доторкнуться ласкаві 

руки — віддадуть тоді набрану за день білу кров трави й листя (В. Шевчук, с.14); 

Володимир сидів на постелі, поки що позиченій, доки не розживеться… 

(В. Шевчук, с.22); Вони бігли далі з Шурком, аж доки в тому місці, де був Шурко, 

з'явилася химерна біла шапка (В. Шевчук, с.23); — Я зараз допоможу, — сказав 

Володимир (В. Шевчук, с.12); — Треба було зайти спершу до мене! — відрізала 

жінка (В. Шевчук, с.13); …Побачив, як вилітає з голубого безмежжя Вітер, 

котрий народився серед полів та сосен, а спершу був і сосною, й стеблом 

(В. Шевчук, с.22); Тоді він удруге побачив, як оновлюється недавно закіптюжена 

й захламлена кімната… (В. Шевчук, с.24); Ми були вже на верхівці, коли осокір 

захитався… (В. Дрозд, с.69). 

Із дієприслівниками: Отченашка, що тепер за вітряного сторожа, 

вичумлившись із вітряка в кожусі, сказала, що такої лютої зими, як ця, не 

пам'ятає (В. Земляк, с.166); «Чорті-що… Дорогу пробивають найслабкіші, хоч 

мало б бути все навпаки», – думає Савка, засівши у Климових глабцях (В. Земляк, 

с.167); …Коли лебедина зграя, наче самий лише дух непоборний, кигиче над нами з 

мороку ночі, долаючи кругосвітню втому, або ж звитяжно кричить, промірюючи 

провислими вервечками осіннє небо (В. Земляк, с. 17). 

Із дієприкметниками: Зрушена тією зміною, виривалася з води й 

підстрибувала притьма вгору риба — ковтала чудове і хмільне вино... (В. Шевчук, 

с. 13); Сидів коло столу, заплющившись і змізернівши, зовсім так само, як 
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звільнені від тягаря його кози (В. Шевчук, с. 16). 

Уточнення числівниками: Одного разу таки звелися битись із батьком біля 

обмерзлої криниці (В. Земляк, с.22); …Лише натякнув Мальві, що вона може 

вважати себе вдовицею – через шість тижнів, а може, через шість місяців, не 

більше (В. Земляк, с.24). 

Уточнення займенниками: …Запаморочилося — спадок по тому житті, яке 

лишалося за спиною (В. Шевчук с.8). 

Уточнення семантики (загальне): Було це дуже давно, іще там, за вогняним 

рубежем, яким стала для нього і всіх людей війна… (В. Шевчук, 28); Раптом 

згадав, що бачив Олександру Панасівну ще раз, здається, на вечірці у старшої 

сестри Соні… (В. Шевчук, с.23). 

 

Метафоричні конструкції 

…Ця музика чудово пасувала до цього вечора, що тримав ще на небі сонце, але 

було воно вже зі смаком осені (В. Шевчук, с.74). 

Швидкість дії: Від самої думки про неї серце випурхувало з грудей і, мов 

пурпуровий дитячий м'ячик, стрибало попереду, кількома сходинками вище... 

(В. Дрозд, с.16); 

Час просторовими категоріями: — Такий смішний ти зробився. Оце дивлюся: 

ти й не ти. Хвиля на тобі твоя, а хвиля чужа. — Це літа, — сказав він, набиваючи 

люльку (В. Шевчук, с.239). 

Темпоральні значення виражені явищами, властивим певному часу: З весною 

мене все нестримніше вабив Пакуль. Раптово, на людній вулиці або на перехресті, 

перед червоним оком світлофора я завмирав і жадібно ловив кисло-солодкий, як 

запах підгнилих на пригребиці яблук, дух щойно вивільненого від снігу городу; 

іншого дня з-поміж сірих ирійських кам'яниць мені прозиралася материна хата на 

заході сонця, коли по стрісі, вимережаній темно-зеленим, з зими, мохом, стікає 

червоними ручаями день. Уночі, після полохкого сну я прокидався з відчуттям, що 

тільки-но біг грузькою пакульською вулицею, перестрибуючи баюри і хапаючися 

за тини та частоколи... (В. Дрозд, с.121-122). 
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Зміна властивостей певного предмета чи середовища: Отакою і ввійшла вона в 

свою першу, майже дорослу ніч, отакою й понесли її в сиву країну снів великокрилі 

білі птахи з невидимого острова (В. Шевчук, с.107); Здуті їхні вим'я були повні 

молока; велике густожовте сонце спинилося над найвищою горою, більшало й 

наливалося червінню. Кривава барва розтеклася по річці, і та раптом 

затріпотіла, замигтіла й заграла  (В. Шевчук, с.13); Щодень міняється колір 

пилюки, яку здіймає над Глинськом череда, – від теплих тонів до понурих. То 

непомітно підкрадається осінь. Природа ніби єдина та недворушна у своїм 

замкненім колі. Бо ж ледь прокинеться вирій, і перший журавлиний ключ 

провисне над Глинськом, наче обмірюючи шворкою дорогу на південь, як у самім 

Глинську, на ярмарковому майдані, заметеному вітрами (донедавна те робив 

австрієць Шварц із дерев'яною ногою), почина біснуватися осіння тічка, 

довісниця того, що літо скінчилося, що досхочу вибавились у пилюці глинські 

діти, що після затишшя знову заюрмить ярмарок з усіх усюд, і Глинськ на деякий 

час немовби опиниться в центрі світу, ламаючи звичні уявлення про кордони та 

відстані (В. Земляк, с.119). 

Народні номени на позначення часу та простору: Уранці вдарив заупокійний 

дзвін у старенькій церковці, до якої вряди-годи наїжджав батюшка з Глинська (свій 

отець Сошка помер у піст) (В. Земляк, с.29). 



 

4
0
0
 

Додаток Х.2. Статистичні дані функціонування засобів вираження часу у творах химерної прози 
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Додаток Ц. Засоби вираження часових зміщень. Ілюстративний матеріал 

 

А) Гіперболізація чи літотизація. 

Образний опис: Тим часом наша половина курки стрибала до їхньої половинки, 

за мент курка вже сіяла по городу яйця, а ми бродили за нею по грядках капусти 

та помідорів, по зчорнілому картоплянищу, попід яблунями, вишнями, сливами і 

парканами з кошовками в руках, що вочевидь повнішали (В. Дрозд, с.42). 

Б) Повторюваність подій: Пізніше, через сімнадцять років, вони згадають оцю 

свою зустріч на березі. Тоді також буде серпень, і він чимось нагадуватиме серпень 

того далекого 1946 року (В. Шевчук, с.205). 

Химерний дім має свою традицію, яка повторюється щопокоління: Було їй 

ніяково повторювати те, що довгі роки вважала як виплід химерної фантазії своєї 

бабці. Розповідала про чоловіків, які навідують їхній дім, що приходять вони сюди 

двох гатунків. Перші відвідують дім, коли дівчата починають ледь-ледь 

наливатися, другі, коли вони зрілі красуні. Не було в цьому домі, сказала Галя, 

негарних дівчат. Оксана може в тому пересвідчитися, погортавши їхній альбом, 

але неоднакова доля їх чекала. Ті, хто не міг устояти в ранньому віці, народжували 

хлопчиків, а від тих других приходній народжувалися дівчата. Дівчата залишались у 

домі, а хлопців мучив дух неупокорений — ставали вони блудягами й забродами, 

п'яницями або ж диваками, як той Оксанин прадід Іван (В. Шевчук, с.263). 

Анатоль – вічний: Чомусь думалося Галі, що той Сірий і її бабця зналися 

раніше, коли ще була стара в Галиній іпостасі, — він незмінний і нетлінний у часі, а 

бабця вже безнадійно стара (В. Шевчук, с.117). 

Анатоль в окремих епізодах з’являється то як фантастична, то як реальна 

тогочасна особа: Анатоль так ніколи й не побачить її перетворення — він-бо в 

казки, здається, не вірив. Можливо, він житиме просто й бездумно і ніколи не 

пошкодує за зло, яке приніс Галі. Зовсім схожий на нього чоловік ітиме, 

відступаючи, в тому самому загоні, в якому йшов і швець Микола Ващук. Вони, як 

земляки, триматимуться плече в плече і в час відпочинку згадуватимуть одні й ті 

ж місця в Житомирі. Того чоловіка зватимуть, правда, Віталієм, і, може, він був 
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тільки рідним братом Анатоля, — у скрутні хвилини допомагатимуть собі 

навзаєм. Вони схуднуть і потемніють, а коли перестрінуть їх кулеметні черги, 

першим упаде Віталій (В. Шевчук, с.128-129). 

Д) Перенесення із теперішнього в минуле чи майбутнє.  

Синя дорога як символ життєвого шляху: Вона наче постаршала, наче вже 

лягла їй за спиною довга, як річка, життєва дорога, і саме на ту дорогу вона 

озиралася з отаким світлим жалем: чи повернеться навіки загублене і чи можна 

буде вибачити самій собі власні переступи? (В. Шевчук, с.91-92); Хто зна, може, в 

такий спосіб її дух долав отак кілометр за кілометром синю дорогу — час 

відлетілий та забутий; для цього й справді було потрібно, щоб Хлопець завітав у її 

двір, коли вона вже на ладан дихатиме; стане він для неї як дорога тінь, дивно 

схожа на Івана (В. Шевчук, с.156-157). 

Образ синьої дороги з’являється, коли герої про щось згадують: І вона знову 

побачила синю дорогу, по якій ішов високий сивий чоловік (було це вже тоді, коли 

Хлопець пішов і коли лежала вона без сну на самотньому ложі); довкола клубилися, 

набухали й крутились у повільному ритмі великі прозористі кулі, які висяювали з 

себе синювате світло, тремтіло воно й розливалося довкруж. Може, від цього 

сяйва синіла і дорога, Марія побачила там себе, молоду й веселу; здається, це був 

той момент, коли вона з так само молодим та веселим Іваном покинула біля узлісся 

візника з широким, обрамленим бородою обличчям, а самі вступили в ліс 

(В. Шевчук, с.159). 

Пересічні герої таким чином також завмирають, а особливі (як правило, 

головні) – ні: Чорногуз зупинився серед поля, змахнув крильми і застиг у льоті, 

начебто хтось його заморозив. Хтось заморозив на стежці між стерні чоловіка на 

велосипеді і бабу з коробкою за плечима. Хтось заморозив вітер і дерева, які 

похилилися на один бік, але не рухалися. Іван підійшов до вже зарослого окопу: 

прилетів раптом до того окопу і впав на одну з квіток лахматий джміль. […] 

Грала на тонкій павутині повільну й прегарну пісню осінь. Була вже не за горами, 

ішла вже на землю й посилала перед собою провісників. Тоді вперше за життя 

стало страшно Іванові. Стояв він серед поля, а бачив завиту кучерявими крученими 
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паничами веранду і грубий зошит у шкіряній оправі, в якому були списані ще не всі 

сторінки (В. Шевчук, с.46-47). 
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Додаток Ш. Емоційна конотація темпоральних одиниць. Ілюстративний 

матеріал 

 

Межові простори 

Вавилон: Отакий Вавилон. То спалить себе ні за що, то знову бундючно засяє 

цинковими дахами зі своїх горбів упереміжку з бідацькими стріхами; то заведе 

сірих волів із такими рогами, що ніяк не розминутися на дорозі, то зведе їх дотла і 

вкинеться в маленьких, тягучких монгольських коненят, на яких прийшли колись 

завойовники; то нараз забурує на горі цілою родиною роботящих вітряків; то, 

опалений вітрами таврійськими, переходить на жорна, бідує і навіть старцює 

стиха, але й тоді жебраків своїх тримає в чорному тілі й не пускає їх по світу 

ганьбити великий народ. Котре ж непутяще, було, і визоріє на миру, то мусить 

мовчати, звідкіля прибилось, або ж на крайній випадок назвати Чупринки, чи Козів, 

чи й сам Глинськ… Що не кажіть, а робила своє причетність до Сонячного каменя 

й до всього іншого, чого не стало давно, але що здатне по край віку бентежити 

уяву гордих вавилонян (В. Земляк, с.17). 

Вавилон в часовому зрізі: Переказують безліч інших подробиць про минуле 

цього раннього поселення, начебто заснованого ще напівміфічними таврами, коли 

тих витіснили чужинці з теплих берегів Понтію й примусили шукати іншого 

пристановища. Фабіян не йме віри, щоб цілий народ міг щезнути безслідно, робить 

припущення, що таври могли обернутися на якийсь інший народ і ще озовуться 

колись із небуття, – нехай, навіщо розраювати чоловіка, у загиблих народів і без 

того обмаль прихильників (В. Земляк, с.16). 

Гойдалка: То вже факт, що з часу Сонячного каменя Вавилон не зробив якогось 

більшого винаходу за цей. Місце для гойдалки обрано чудове, над самим урвищем, 

між двома старовинними в'язами, які панують над Вавилоном віддавна. Пізніше, як 

не стало Орфея, гойдалка перейшла у відання сільради, й доглядав за нею 

виконавець Савка Чибіс. Її знімали на зиму й чіпляли, ледь застугонить весна. На 

відкриття гойдалки сходились усі, хто прагнув до височини міжв'язової. Тут пилось, 

дурілось, літалось над Вавилоном, а коли хто і вбивався, то смерть на гойдалці не 
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вважали за смерть у її звичному розумінні. На що вже місцевий філософ Фабіян, і 

той з усіх можливих смертей хотів би мати найлегшу – розбитись на гойдалці. Для 

його ж цапа вона взагалі була дивом із див, яке він так і не збагне до скону 

(В. Земляк, с.20). 

Дім на горі: Зрештою, ніч зробила своє: Галя вперше повірила бабці — над усім 

цим домом і справді зависла особлива таємниця, бо й дім цей по-справжньому 

непростий. Проглядала ту кількакрат повторену історію, наче кіно: йшли і 

змагалися перед її зором часом притьмарені, а часом зовсім виразні постаті. 

Бачила й цей дім, повторений кількаразово, начебто притисла око, і від того 

зображення роздвоїлося: щоразу стояла коло того дому інша дівчина, власне, 

дівчина була одна, але одягнута в одежу залежно від часу, в якому жила. Знизу 

підіймалися чоловіки, так само одягнені в різну за часом одежу, але на одне 

обличчя; поруч з тим побачила вона й кількох сірих птахів-людей, що спускалися, 

кружляючи, з неба, — в усіх було Анатолеве обличчя (В. Шевчук, с.106-107). 

Уявлення про те, що після смерті душа хороших людей переселяється в 

позитивний об’єкт, а поганих, відповідно, – у негативний: …А душа Жука, якого 

скарають на смерть за його злочин, переселиться в свиню, або в старого 

шолудивого пса, або в коростявого мерина, або в блоху на бродячій бездомній кішці, 

або взагалі ні в кого не переселиться, а згниє в сирій землі, бо для жуків безсмертя 

немає... (В. Дрозд, с. 67-68). 
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Додаток Щ. Номени, співвідносні із певним часовим періодом. 

Ілюстративний матеріал 

 

Власні назви в часовому контексті 

У В. Дрозда: 

історичні особи: Фауст, Гете, Пастернак, Наполеон, Бальзак, Гітлер, Калінін; 

назви свят: Першотравень; 

назви епох: середні віки; 

імена, що були популярні в певний час: Кіндрат. 

 

У В. Земляка: 

назви свят: Івана Купала, Йордань; 

форми власних назв, що використовували в певний період: Йордань; 

назви родів: Валахи, Бубели, Соколюки, Зінгери; 

історичні особи: Олеко Дундич. 

 

У В. Шевчука:  

автори книг та книги, які читали певні прошарки суспільства в певний час: 

І. Нечуй-Левицький, Кобилянська, Діккенс, Якобсон, Банг, Гамсун, Тегренєв, Жорж 

Санд, Мопассан, «Повія» Панаса Мирного. 

 

Світогляд певної епохи: Та коли згодом ними зацікавився перший ревком, то 

вони не відхрещувались од своїх заслуг, за які батька було призначено головою 

комнезаму в самому Козові, а сина взято до Першої Кінної, коли та ішла на 

Варшаву (В. Земляк, с.35); ...Тоді Кіндрат, але його зватимуть уже не Кіндрат, а 

якось космічніше — Кін, Кір (персидський цар Кір, урок історії), тоді даватимуть 

людям звучні імена, а не якісь там пакульські Кіндрати, Дениси, Горпини, Параски, 

Домахи, Єврасі. Кір покладе на пульт свої вузлуваті, з темно-синіми валами вен 

руки і скаже: «Ти, Решет, поведеш далі наш космічний корабель і посадиш його на 

Землю, а я доживаю останні хвилини… (В. Дрозд, с.54-55); Але по тому в душі моїй 
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пробуджувалося і нуртувало щось більше од раціональних родинних перестрахувань 

— почуття обов'язку перед громадою і власною совістю (В. Дрозд, с.95); Дядько 

[…] на всі оті кусючі теревені про Мальву відповідав досить категорично: «У 

Європах на те не зважають» (В. Земляк, с.20). 

В. Дрозд стилізує монологи героїв під промови радянської епохи: — Ти 

скептик, песиміст, інтелектуал! — закричав дядько, аж від його голосу випали 

шибки кухонного вікна. Дядьків вказівний палець вперся в мої груди.— Ти кличеш 

мене до спочинку в цю історично напружену хвилину, коли ирійська водоконтора 

стоїть на порозі нових глобальних реорганізацій! Ти хочеш приспати мою пильність 

і дати можливість солом'янським анонімщикам, яким пектиме моє високе 

призначення, донести у вищі інстанції, що новий директор водоконтори організував 

на своїм обійсті винний завод. Ти, негіднику, хочеш, щоб я спочивав, коли час 

вимагає від мене рішучих і безкомпромісних вчинків! Вирок одностайний — 

розстрілять!.. (В. Дрозд, с. 90). 

Крім того, В. Земляк висміює деякі риси тогочасного суспільства: Та 

ворожнеча триває ще й досі, бідніші парафіяни ходять до Благовіщення, а 

заможніші до Спаса, засилаючи одні до одних своїх освідченців. Отець Жабокрій 

називає в проповідях отця Інфантія штундою, а той називає Жабокрія уніатським 

кретином, що, проте, не завадило їм за непу тримати спільний шинок, котрий так і 

звався в народі – «Шинок святих отців», в якому вони засвідчили обопільну 

пристрасть до оковитої і кінець кінцем довели той заклад до цілковитого 

банкрутства, після чого не затівали більше жодних обопільних закладів такого 

типу (В. Земляк, с. 85); Директор і комісар курсів явно перебільшували роль 

сироваріння у світовій революції, але Синиця ніскільки не здивувався з тону листа, 

коли побачив прізвище директора курсів. То був Соснін Інокентій Мстиславович, 

засновник цієї комуни (В. Земляк, с. 145); Операцією керував сам начальник міліції 

Пилип Македонський, який уперто називав себе Філіпом, гадаючи, що це щось 

може додати до його і без того високої особи (В. Земляк, с.64). 

Особливості функціонування релігії в радянський час: …І замовк, бо в обох 

церквах, що ворогували між собою, ударили в дзвони. Максим Тесля сприйняв це як 
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наругу над ім'ям комунара, наказав міліції вгамувати дзвонарів. Одна дзвіниця 

замовкла невдовзі – на Спаса, тільки в найбільшому дзвоні, що співав густим басом, 

не могло вгамуватися серце; але друга, на Вознесенії, виявила цілковиту непокору й 

заповнила Глинськ заупокійним благовістом. Старий дзвонар уперше на своїм віку 

грав за поета, він наче збісився у тому наснаженні, весь полинув до неба, аж поки з 

рук старого не вирвали вервечок. Тоді знову вичумлився бубон, пристрасть 

революціонерів, а за ним мій батько витягнув на кларнеті високе коліно, якого 

оркестр, розладнаний на весіллях, сягнути не зміг, і кожен із музик покладався 

тепер на власну силу духу в прямому розумінні слова (В. Земляк, с.138-139). 
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