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Загальна характеристика дисертації 

Творчість Валер’яна Підмогильного репрезентує українську літературу й українську літературну мову 

20-30 рр. ХХ ст. Літературознавці відзначають філософське заглиблення письменника у внутрішній світ 

людини, проникнення в її психіку, складні несподівані ходи людської думки. У формуванні світоглядних 

позицій прозаїка пріоритетне місце займає філософія екзистенціалізму, яка розкриває внутрішнє буття 

людини. 

Прочитання творів В.Підмогильного здійснюється не лише в контексті вітчизняної, а й зарубіжної 

літератури (Ю.Бойко, З.Голубєва, Г.Костюк, Ю.Шерех; М.Ласло-Куцюк, М.Тарнавський, В.Мельник, 

В.Шевчук, Л.Коломієць, К.Фролова, Л.Сеник, О.Грищенко, В.Коцюк, С.Павличко, О.Ковальчук) . 

Якщо літературознавчий підхід до творчості В.Підмогильного пов’язаний з виявленням художніх 

моделей буття у його романах (С.Лущій), то мовностилістичний аналіз художніх текстів ґрунтується на 

детальному описі словника, структури тропів, особливостей синтаксису, тобто всіх параметрів ідіолекту 

письменника. 

На своєрідність манери письма, естетику художнього слова прозаїка звертає увагу Л.О.Ставицька у 

зв’язку з дослідженням художньо-естетичних напрямків української літературної мови названого періоду. 

Спеціального монографічного дослідження про мову і стиль В.Підмогильного в українському 

мовознавстві немає. Тим часом мовотворчість письменника є цікавим феноменом художньої мови щодо її 

інтелектуалізації, психологізації, проникнення книжної лексики і синтаксичних структур в авторську оповідь, 

виявом текстової ролі ускладненої мовної метафори.  

Потреба вивчення мовотворчості В.Підмогильного, яка репрезентує українську прозу 30-х років, 

зумовлює актуальність обраної теми дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у відділі 

стилістики та культури мови у межах наукової теми “Стилістика української літературної мови ХХ ст. ” 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є встановлення стильотвірних 

ознак художньої мови В.Підмогильного з погляду реалізації в текстах індивідуальних лексико-семантичних 

полів та типових тропів і стилістичних фігур.  

Обрані поняття лексико-семантичного поля, з одного боку, і художніх дефініцій як понять 

стилістичного синтаксису, з другого, – взаємодоповнюють одне одного: лексико-семантичне поле 

структурується на основі аналізу макроконтексту, художні дефініції є прикладом мінітекстів, що вводяться в 

авторський текст як самостійні одиниці. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

1)окреслити й проаналізувати лексико-семантичне макрополе “місто”;

2)простежити тенденцію взаємопроникнення лексико-семантичного макрополя “внутрішній світ людини” і

макрополя “місто”; 

3)розкрити стилістичні функції абстрактної лексики в ідіолекті письменника;

4)визначити й описати типові структури дієслівних та іменникових метафор;

5)здійснити структурно-семантичний аналіз порівняльних конструкцій;

6)виявити структурні ознаки художніх дефініцій та простежити їх функціонування в тексті;

7)визначити за ключовими поняттями корпус тропів (епітетів, метафор, порівнянь), оформивши їх у вигляді

додатка до дисертації. 

Матеріалом дослідження стала мова романів “Місто” та “Невеличка драма”, а також тексти оповідань 

письменника. До аналізу залучено Словник української мови в 11-ти томах, Орфографічний словник, 

Фразеологічний словник української мови у 2-х книгах, Словник епітетів української мови, Словник 

синонімів української мови у 2-х томах.  

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використано метод зіставного й кількісного 

лінгвістичного аналізу: структурування лексико-семантичних полів та виявлення слів-концептів ідіолекту 

письменника, метод компонентного семантичного аналізу, лінгвостилістичне дослідження художнього 

тексту. 

 Наукова новизна. Вперше досліджено мову і стиль В.Підмогильного з погляду концептуалізації 

індивідуального словника, встановлено системні відношення між лексичними одиницями, що належать до 

лексико-семантичних полів; визначено структурні типи метафор, описано характерну ознаку індивідуального 

стилю – художні дефініції.  

Теоретичне значення дисертаційного дослідження полягає в тому, що на основі застосованого методу 

виявлення лексико-семантичних полів одержано висновки про концептуалізацію словника В.Підмогильного, 

встановлено зв’язок між характером словника та особливістю синтаксичної будови тексту, розкрито 

специфіку індивідуально-авторських тропів на тлі загальномовних тропеїчних структур.  

Дисертаційне дослідження поглиблює комплексний підхід до вивчення ідіостилю письменника, 

забезпечує ґрунтовність висновків про зв’язок мови художніх творів із світоглядом письменника.  
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Практичне значення. Положення дисертаційної роботи можуть бути використані у викладанні історії 

української літературної мови та стилістики, створенні спецкурсів про ідіостиль письменника .  

Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційного дослідження були викладені на 

конференціях “Українська мова: з минулого в майбутнє” (Київ, 1998), “Етнос. Культура. Нація” (Дрогобич, 

2000), на засіданні відділу стилістики та культури мови Інституту української мови НАН України (Київ, 2000). 

Публікації. З теми дисертації опубліковано 6 праць, з них - 5 статей, одна – матеріали доповіді на 

міжнародній конференції. 

Обсяг і структура дисертації. Робота складається зі вступу, чотирьох основних розділів, висновків та 

списку використаних джерел, що налічує 209 позицій, а також додатку “Словопокажчик тропів за ключовими 

лексемами”. Повний обсяг дисертації 200 сторінок. 

Основний зміст роботи 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету, завдання та методи 

дослідження, визначено наукову новизну роботи, окреслено теоретичну і практичну цінність одержаних 

результатів та форми їх апробації. 

У першому розділі “Теоретичні засади дослідження ідіостилю письменника” висвітлено розуміння 

таких близькозначних понять - ідіолект, ідіостиль, мова і стиль, мовотворчість письменника. Саме ними 

оперують дослідники, вивчаючи художні тексти, що належать одному авторові. 

В українській лінгвостилістиці існує певна традиція дослідження естетичної функції мови, 

категоріальних понять стилістики, вивчення ідіолекту письменника (Білодід І.К., Ващенко В.С., Грицютенко 

І.Є., Масальський В.І., Франко З.Т., Русанівський В.М., Єрмоленко С.Я., Сологуб Н.М., Дужик Н.С.). 

Дослідники зосереджують увагу на характерних ознаках стилю, жанру, поглиблюють розуміння естетичної 

функції епітетів, метафор, порівнянь, лексичних джерел збагачення художньої мови (Бибик С.П., Бондаренко 

А.І., Голоюх Л.В., Маленко О.О., Сидяченко Н.Г., Сидоренко О.М. та ін.). 

У сучасній лінгвостилістиці досить ефективним інструментом дослідження індивідуального стилю 

виступає поняття лексико-семантичного поля, застосоване в роботі. Воно дає змогу простежити семантико-

стилістичні зв’язки між лексичними одиницями - назвами концептуальних понять ідіолекту письменника. 

Вивчення стилістики художньої прози В.Підмогильного охоплює також систему індивідуальних дієслівних 

та іменникових метафор та встановлення типів художніх дефініцій як одної з ознак стилістичного синтаксису. 

У другому розділі “Структура асоціативного лексико-семантичного поля”, по-перше, визначено й 

проаналізовано лексико-семантичне макрополе “місто”, по-друге, здійснено дослідження семантики та 

стилістичних функцій абстрактних іменників з формантом –ість, що формують лексико-семантичне 

макрополе “внутрішній світ людини”; виявлено тенденцію до взаємопроникнення компонентів названих 

лексико-семантичних макрополів. 

Лексико-семантичне макрополе “місто” об’єднує іменники на позначення просторових понять типу 

місто, вулиця, майдан, брук, алеї, переходи, ліхтарі і под. та їх епітетні характеристики; метонімічне значення 

слова місто та метафори, в яких міститься оцінка, сприймання міста персонажами. 

Стиль Валер’яна Підмогильного тяжіє до ускладненої метафоричної мови – основи епічно-

психологічного опису. В ускладнених метафорах, семантичним стрижнем є зіставлення з людиною – її тілом, 

характерними діями, станом тощо. Наскрізний антропоморфізм виявляється в метафорах на позначення міста. 

Наприклад: [...] місто пишно розгорнуло свої білі артерії і гордовито піднесло своє чоло; Воно [місто] 

покірно лежало внизу хвилястими брилями скель, позначене вогняними крапками, і простягало йому 

[Степанові] з пітьми горбів гострі кам’яні пальці.  

Метафоричні контексти розширюють значення лексеми місто, виводять її у сферу слів-символів. 

Наявні в конкретному художньому описі складники лексико-семантичного макрополя “місто” переплітаються 

з лексико-семантичним полем “людина”, зокрема з мікрополем “людські переживання”, пор.: Вийшов він 

[Степан] з тим самим тоскним острахом, як і ступав був уперше на ґрунт міста. Майдан видався йому 

тіснішим, будівлі – важчими й суворішими, низьке осіннє небо – вигнутим безконечним бруком. Він раптом 

відчув за першою лавою кам’яниць ще безліч по горбах і долинах, безліч розкиданих у велетенському обводі 

похмурих осель, що з них кожна криє в собі несподіванку й загрозу; відчув плутану мережу вулиць, де можна 

блукати години й дні в тих самих прямокутних переходах, блукати до сліз і знемоги по оголеному каменю, 

що назначив обрій зубчастими рисами; відчув ті невидимі мури, що стали для нього на межі степів, і схилив 

переможений погляд, благаючи замирення. 

До лексико-семантичного макрополя “місто” зараховуємо типові атрибути міста, перелік яких разом із 

характерними ознаками змальовує картину міського простору. Напр.: Блискучі вогні, гуркіт і дзвінки 

трамваїв, що схрещувались тут і розбігались, хрипке виття автобусів, що легко котились громіздкими 

тушами, пронизливі викрики дрібних авто й гукання візників разом з глухим гомоном людської хвилі раптом 

урвали його [Степана] заглибленість.  
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 Метонімічне значення слова місто засвідчується відповідними художніми контекстами, зокрема й 

сполучуваністю іменника місто з дієсловами типу шуміло, хвилювалось, кипіло, реготало, спало, лагодилось 

спочивати, починало співати і под. У метонімічному слововживанні на перший план виступає сема “велика 

кількість людей”. 

Синонімізуються з метонімією “місто” широко вживані у текстах В.Підмогильного лексеми юрба, 

натовп. Такі іменники разом з метафоричними назвами хвиля, потік, вир, течія, струмінь, в основі яких 

ознака ‘перенесення властивостей водної стихії на рух великої кількості людей’, формують мікрополе “юрба” 

(натовп).  

Поряд із метонімічним змістом іменника місто, використанням збірних понять (міщанство, горожани, 

інтелігентщина) письменник вдається до зображальних картин великої кількості людей. Це перелік назв осіб 

за статтю, віком, характером занять і т.ін. Нанизані в однорідний численний ряд назви осіб створюють 

словесний образ вуличного натовпу, міського товариства.  

Отже, лексико-семантичне макрополе “місто” об’єднує кілька мікрополів: мікрополе міста як певного 

простору з характерними загальномовними та авторськими епітетами, метафоричними ознаками, 

перифразами; мікрополе зовнішніх просторових, зорових атрибутів міста; мікрополе метонімічного значення 

лексеми місто, в якому виокремлюється парадигма юрби (натовпу).  

На основі аналізу художніх текстів виділено найчастотнішу групу іменників, що містять у своїй 

значеннєвій структурі сему “психічний стан людини”. Це абстрактні іменникові утворення з формантом –

ість, які утворюють макрополе “внутрішній світ людини”. 

Словник цих людських якостей нараховує близько ста одиниць. Зауважимо, що деякі з них 

повторюються у творах декілька разів, наприклад: безсилість, вдячність, ворожість, гідність, здібність, 

молодість, кволість, мудрість, могутність, незалежність, непевність, ніжність, ницість, обмеженість, 

певність, поважність, правдивість, радість, рівноправність, свідомість, самотність, сміливість, старість, 

сп’янілість, творчість, упертість, цікавість, щирість тощо. 

На підставі дослідження семантики названих лексем за даними загальномовного словника виявлено 

неточність у тлумаченні таких співвідносних пар іменників, як щирість – нещирість, свідомість – 

несвідомість, уважність – неуважність.  

Хоч у Словнику української мови в 11-ти томах переважна більшість вище згаданих абстрактних назв 

на –ість проілюстрована, проте немає прикладів до таких іменників, як занепалість, нештучність, 

неощадність, незадоволеність, невиправність.  

У досліджуваних текстах зафіксовано низку слів, яких немає в 11-ти томному Словнику української 

мови: гидотність, жалісливість, добротливість, дорослість, заскорузлість, заборонність, завмерлість, 

липучість, любосність, мировитість, міськість, недокрівність, поворотність, повстримність, 

проречистість, ряснодумність, сп’янілість, тваринність. Відсутність цих іменників у загальномовному 

тлумачному словнику пояснюється, очевидно, відсутністю опрацьованої джерельної бази, крім того, 

близькістю семантики іменників до значення відповідних прикметникових та дієприкметникових форм. 

Більш повний щодо реєстру орфографічний словник переважно фіксує такі одиниці як продуктивні моделі 

сучасної української мови.  

Осібно стоять ті іменники, яких не знаходимо в жодному із словників, напр.: любосність, мировитість, 

міськість, недокрівність, повстримність, проречистість, ряснодумність. Завдяки прозорій словотвірній 

будові і контекстові значення названих слів зрозуміле для читача. 

За допомогою книжних засобів авторові вдається змалювати різні психічні стани людини. Із 

позитивними емоціями асоціюються значення таких ключових слів: великодушність, доброзичливість, 

ласкавість, лагідність, мудрість, ніжність, правдивість, рішучість, сміливість, сумлінність, 

товариськість, уважність, чемність, чуйність, щирість, чесність тощо. Деякі з них утворюють синонімічні 

ряди, напр.: а) ласкавість, лагідність, ніжність; б) доброзичливість, чуйність, щирість, великодушність; в) 

рішучість, сміливість; г) чесність, правдивість. У тексті вичленовуються також контекстуальні синоніми: 

Його [Льову Роттера] любили за лагідність, товариськість, шанували за чесність, правдивість і простоту. 

Негативну емоційну оцінку несуть у своєму значенні слова, що називають непривабливі якості, 

властивості людського характеру, а саме: впертість, жорстокість, легкодухість, легковажність, 

неохайність, недбайливість, нещирість, невдоволеність, ницість, неуважність, самовпевненість, тупість та 

ін. Між ними так само можна встановити синонімічні відношення: 

а) байдужість, недбалість; б) відсталість, тупість, нездарність; 

в) самовпевненість, пихуватість. 

Показовий для ідіостилю ряд означень до іменника радість типу безтямна, довершена, велична, 

жагуча, турботна, нез’ясовна, неперевершена, тваринна, первісна. Зауважимо, що Словник епітетів 

української мови їх не фіксує.  
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Абстрактний характер іменникових утворень на –ість відповідно надає книжної тональності текстові 

прозаїка. Автор заглиблюється у психологію своїх персонажів, деталізує їхній внутрішній стан. Експресивно-

стилістичну функцію виконують при цьому концентровані в одному уривку назви емоційних станів, 

переживань тощо. Семантична вагомість слів, які називають внутрішній стан людини, зростає у тих 

контекстах, де невласне авторська мова поєднується з внутрішніми роздумами персонажа.  

У висновках до другого розділу наголошено на взаємопроникненні лексико-семантичного макрополя 

“внутрішній світ людини” і макрополя “місто”. 

Третій розділ “Формально-граматична і семантична структура метафоричних конструкцій” 

присвячено аналізові зафіксованих у прозі В.Підмогильного дієслівних та іменникових метафор. У 

досліджуваних текстах переважають дієслівні метафори. Їх аналіз здійснено за наявністю в семантичній 

структурі ядерних сем “вогонь”, “світло”, “вода”, “звук”, “рух, переміщення”, “конкретні дії”, “ внутрішній 

стан”, “поведінка людини”. 

Метафори із семою “вогонь” виявляють своє значення в контекстах, де наявні інші лексеми, фраземи із 

подібною, близькою семою. Нанизування висловів з ідеєю горіння утворює наскрізний образ, пор.: Її [Марти] 

очі вже зайнялися тим блиском , де світиться минуле , де горять мрії , з якими зріднилась душа [...]; 

Непочатий край жаги палав у його мові, й кожне слово його [Сергія] горіло. 

Дієслівні метафори із семою “світло” актуальні як для вираження внутрішнього стану людини, так і для 

опису картин навколишньої природи, міського простору. Антропоморфна семантика об’єднує різні 

метафоричні описи. Пор.: [...] з упертим нахабством блимали ліхтарі, гадаючи своїми проміннями знайти 

й обсвітити вічно величне обличчя її [землі] [...]; Блідими плямами маячили ліхтарі серед темряви, немов 

обриси неясних надій серед моря одчаю і суму. 

Дієслова, що містять вказівку на світло, мають здатність утворювати метафоричні структури з 

іменниками – назвами абстрактної семантики, зокрема з тими, що пов’язані з мисленнєвою діяльністю 

людини. Наприклад: Він [Славенко] кінчив і дивився на написане, де слова, здавалося йому, сяяли, мінилися, 

випромінювали світло й тепло, напоєні силою його чуття і жалю; Його [Степана] мрії яснішали, 

обертаючись у думки. 

В описі внутрішнього портрета, стану, почуттів людини використовуються дієслівні метафори із 

ядерною семою “вода”, “рідина”. У модифікації загальномовних метафор беруть участь дієслова типу 

захлинатися, наливати, тонути та іменники, що виступають традиційно місцем “наповнення” – серце, душа. 

Напр.: Десь ткано вже білу сукню природі, ковано льодові цвяхи в її труну, а останнє віяння тепла, напахчене 

густим духом в’ялини, розтоплювало й злютовувало їхні серця в одне серце, що захлинається в потоках 

нової, поєднаної крові. 

У ролі суб’єкта дії в семантичній структурі дієслівних метафор із ядерною семою “рідина” виступають 

емотиви біль, туга, хвилювання, нудьга, жаль.  

До виділеного типу метафор належать загальномовні тропи, в яких дієслова литися, танути 

поєднуються з лексемою слово, напр.: Слова лилися у нього [Степана], потік жвавих муштрованих слів, що 

самі знали свої місця і сполучення; Слова танули їм невимовлені на устах, і вітер з-над Дніпра торкався їм 

тіла пристрасним лескотом. 

Художня проза В.Підмогильного засвідчує показовий для мовомислення письменника прийом 

моделювання внутрішнього портрета персонажів через ознаки зовнішньої поведінки, конкретних дій. Таке 

явище простежується у семантичному наповненні метафоричних конструкцій, активним компонентом яких 

виступає лексема очі, що сполучається з динамічними характеристиками типу втопивши, втонули, пірнаючи, 

поринаючи, плили. Загальномовні традиційні метафори з усталеною сполучуваністю іменника очі (пор.: 

Втопивши очі в куток кімнати, хлопець споглядав, як розчиняються в мороці речі і стіни зникають у 

густому синястому сяйві) доповнюються структурами, в яких лексема очі, вживаючись метонімічно, виявляє 

особливості індивідуального стилю В.Підмогильного. Напр.: Просто назустріч йому [Степанові] плили 

світючі незабутні очі, що сміялися йому з завмерлої маски жіночого обличчя, і він пізнав їх відразу, він кинувся 

до них, як на рятунковий вогонь маяка.  

Метафори з ядерною семою “звук” так само характеризують психічний стан персонажів, на що вказує 

сполучуваність типу співала душа, німувала душа, заговорили чуття, задзвонило серце, сурмило серце, 

витимуть думки, шуміли думки, нишкнули думки, нишкне сум, стихає й голоснішає сум. Пор. також приклади 

персоніфікації явищ природи: спитав місяць, плакала ніч, кликала ніч, мовчали сніги, сміялось сонце, глузував 

день та ін. 

Звукові образи покладено також в основу метафоричних структур, що описують дієсловами фізичної 

дії ознаки серцевої діяльності: битися, кидатися, колотитися, стукати, тіпатися, затремтіти, затіпатися, 

відбивати, вдарити, довбати. Особливістю метафор із ключовим словом серце є те, що в них поєднуються 

семи “звук” і “рух”. 
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Загальновживане слововживання билось серце, зафіксоване в творах письменника із значенням 

“ритмічно рухатися, пульсувати” (СУМ, т. І, с. 171), ускладнюється іншими предикатними ознаками, 

засвідчуючи специфіку книжно-писемної мови. Напр.: Тут вона [Марта] діяла, тут вона жила, тут билось 

її серце всіма людськими прагненнями […]. 

У досліджуваних текстах відзначаємо збільшення, урізноманітнення синонімів типу (серце) билось, 

кинулось, колотилось, тіпалось, затремтіло, затіпалось, вдарило, відбивало, довбало. 

Якщо сполучуваність серце б’ється (стукає) належить до загальномовних метафор, образність яких 

нейтралізувалася, то вислів чуття стукають в душу становить розгорнутий метафоричний образ, в якому 

через дієслівну, динамічну ознаку стукати абстрактне найменування чуття як атрибут психічного світу 

людини переходить до розряду конкретно-чуттєвої, предметної лексики, тобто функціонує в 

персоніфікованому вислові: Вони [чуття] стукають спочатку в душу, як жебраки, яким треба дати копійку, 

а входять у неї для грабунку з розломом. 

За частотою вживання й структурно-семантичною різноманітністю чільне місце в досліджуваних 

текстах займають метафори із опорним словом думка і дієсловом-присудком, що вказує на рух, переміщення. 

Пор.: Кожна думка його [Степана] [...] безтямно тікала у свої нетрі; Думки метелицею бігали, ворушились 

і зникали; В ці менти провідна думка всевладно скоряла собі мозок, немов вона не була породженням його, а 

приходила відкілясь та оселялася в голові, як погірдлива господиня. Вона охоплювала мозок своїми довгими 

пучками та ссала його снагу[…]. 

Активне вживання метафор із семою “рух”, “переміщення” у художніх творах В.Підмогильного 

пов’язане з моделюванням явища персоніфікації, яке охоплює поняття типу думка, мрія, почуття, а також 

емотиви біль, нудьга, страх, бажання, надія та ін. У досліджуваних конструкціях частіше експлікується (стає 

явним) внутрішній стан, психологія світу людини. Менш активно дієслівні метафори семантики руху, 

переміщення використовуються у художньому моделюванні явищ природи, однак такі слова як ніч, вечір, 

місяць, вітер, лексеми місто, вулиця, так само зазнають одухотворення. 

Для психологічної художньої оповіді В.Підмогильного характерне функціонування слів “почуттєвої” 

семантики у пейзажних описах, напр. : Шаптала спинився на березі та почав стежити, як борються на небі 

яскраві фарби гарячого сонця з прийдешньою пітьмою, як сірішає Дніпро і гудки пароплавів зовсім низько 

стеляться понад водою. Він бачив усі даремні потуги сонця у цій боротьбі: наблизившись до обрію, воно 

почервоніло з обурення і розсипало свою злобу на небо й Дніпро. Потім знову, огинаючись, зникло за кручами, 

і лише хмаринки довго ще мліли та танули в його червоному гніві. 

Семантика дієслів на позначення конкретних дій людини різноманітна. Уведення їх у лексико-

семантичну структуру метафори як метафоризуючих компонентів розкриває особливості лексичної 

сполучуваності, характерної для художньої прози взагалі та ідіостилю зокрема. Так, наприклад, дієслівна 

ознака дихати, поєднуючись з іменниками ніч, сніг, формує традиційні, почасти модифіковані метафори. 

Пор.: Радісно дихала ніч пахощами далекого степу, і з подихами доносився невиразний шум чудових розмов 

її з землею; Небо зненацька потемніло, західне сонце зблідло і сніг, що здавався цяцьковим допіру, дихнув 

морозом із-під ніг. Глибока персоніфікація охоплює не лише зв’язок суб’єкт –предикат, а й додаткові дієслівні 

ознаки, що конкретизують головний зв’язок, сприяючи деавтоматизації лексико-семантичних зв’язків: 

Завмерлий, струхлявий домок розплющив раптом свої очі і вийшов із тиші домовини. Домок ожив, і в цьому 

пізньому воскресінні, може, теж позначалась його хода по землі, хода людини, що значить кроки смертю й 

життям. 

Характерна ознака ідіостилю В.Підмогильного – нанизування семантично однопланових предикатів, 

що перетворюють просту метафору в цілісний метафоричний ускладнений образ. Напр.: Але душа його 

[Степана] кокетувала, так відмовляючись від заробленої хвали, маніжилась і ніяковіла, як 

п’ятнадцятилітня дівчина, одержуючи пишного букета з приємних рук. 

Найчастотнішими серед іменникових метафор є генітивні конструкції. У функції метафоризованого 

компонента, як правило, виступають назви внутрішнього стану людини типу душа, серце, думка, бажання, 

чуття, почуття, уява, життя тощо. Серед генітивних метафор розрізняємо типи, що об’єднані семами: 

“простір”, “фізична дія”, “фізичний стан”, “звук”, “вода”, “вогонь”, “світло”, “смак”, “дія”. 

Для іменникових метафор із семою “простір” показова інтенсивна метафорична конкретизація сфери 

ідеального, наприклад, поріг душі, пустка душі, тісне сховище душі, фортеці чуття. У системі цих 

метафоричних структур актуалізується образна паралель “внутрішній світ людини” – “будинок”. 

Асоціювання душі, чуття із словом-образом “будинок” відбиває типову тенденцію поетичної мови 20-30-х 

рр., що полягає в опредметнюванні духовних субстанцій, їх матеріалізації.  

У формі поєднання назв просторової семантики з лексемами думка, серце виступають такі метафоричні 

структури: темні коридори його думок, льохи серця. 

Розгорнена субстантивна конструкція темні коридори його думок виконує роль перифрази на 

позначення пам’яті. На таку семантику вказує її сполучуваність з дієслівною структурою ім’я відгукнулось 
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луною, яка актуалізує сему активної дії спогаду, пор.: і знову її [Надійчине] ім’я, що він [Степан] прошепотів, 

відгукнулось йому щасливою луною з темних коридорів його думок. 

Подібна аналогія простежується у вислові льохи серця, що так само передає зміст поняття “пам’ять”, 

пор.: Хотів спуститись у льохи серця, зняти куті замки із скринь пережитого, розчинити їхні віка й 

занурити руки в спогади, давні й засушені, як квітки між сторінками книжки . 

Вислови ділянки серця, ковадли серця у відповідних контекстах підкреслюють сему “простір”, 

реалізовану також в інших субстантивних метафорах. 

Актуалізація узагальнено-символічної паралелі “внутрішній світ людини” – “міський простір” 

характерна для генітивних метафор нетрі мозку, нетрі серця, нетрі думки. Названі нетрадиційні генітивні 

метафори пов’язані із зображенням психічного стану самоаналізу: Він [Шаптала] затаював віддих, щоб не 

прослухати жодного тремтіння цієї струни [думки], що коливалась у нетрях мозку; Диво людської душі, яка 

моментами голоду так міцно й яскраво допадається дрібниць, що вони, не знані допіру, раптом стають 

виплеканою в нетрях серця подією [...]. 

Перенесення стану фізичного страждання на внутрішній світ людини – такий зміст генітивних метафор 

голод душі, страшенний голод усіх звільнених чуттів, зубожіння душі, кволість душі. 

Подібно до семантичної структури дієслівних метафор у генітивних метафорах актуалізуються семи 

“звук”, “вода”, напр.: спустошлива повідь песимістичних думок, повідь уяви, вир прагнень і чуттів, гострий 

доплив чуття та ін. 

Активне вживання у досліджуваній прозі генітивних метафор, що репрезентують семантичні паралелі 

“буття” – “вогонь”, “чуття” – “вогонь”, пов’язане із художньо-стильовою нормою 30-х років ХХ ст. Художній 

текст прагне до переведення назв ідеальної сфери у конкретно-предметну зображальну картину. Для цього 

використовуються наскрізні метафоричні зв’язки між лексико-семантичними групами слів. Пор., з одного 

боку, лексеми чуття, кохання, і з другого, – слова огонь, попіл, жужелиця, зливок у такому контексті: 

Випалена в огні його колишнього чуття, дівчина зробилась йому ще дорожча, бо з попелу свого розпачливого 

неподіленого кохання він [Льова] дістав не жужелицю гидку, а зливок чистого металу. 

Генітивні метафори виступають, як правило, синтаксичними дериватами дієслівних або 

прикметниково-іменникових словосполучень (спалах спогадів – спалахують спогади; яскравість мрії – 

яскраві мрії). 

Синтаксичне ускладнення генітивних метафор відбувається через поширення одного з компонентів 

узгодженим означенням-епітетом (хвороблива яскравість спогадів). У поширених метафоричних сполуках 

іменного характеру стилістично навантаженими є лексеми із семою “смакові відчуття”, пор.: в солодкому 

пориві каяття, нестерпна гіркота душі, теплу гіркоту її слів, під отруйним діянням нудьги і под. 

Семантичне ускладнення генітивних і дієслівних метафор відбувається за рахунок лексики на 

позначення конкретно-чуттєвого сприймання, яка поєднується з назвами ідеального, мисленнєвого змісту. 

Взаємодія конкретного і абстрактного в структурі мовної метафори – характерна ознака психологічної прози 

В.Підмогильного. 

 У четвертому розділі “Формально-граматична і семантична структура порівнянь” здійснено 

структурно-семантичний аналіз сполучникових та безсполучникових порівнянь, а також досліджено вторинні 

функції об’єктів порівнянь. 

Розглянуто два типи формально-граматичних структур: 

1) сполучникові порівняння із сполучниками як, мов, немов, ніби;

2) безсполучникові порівняння типу щось (хтось) нагадує (когось, щось); щось (хтось) подібний до-;

а також орудний порівняльний.

В аналізованих текстах переважають сполучникові порівняння, в яких об’єктна частина (власне 

порівняння) розташована у постпозиції до основи, яка виражена : 

1) дієсловом-присудком, напр.: Життя точилось круг нього [Шаптали], як вода коло скелі [...];

2) дієсловом із залежними словами, напр.: І, як тоді, невиразні бажання колихалися у нім [Степанові],

мов хлюпіт легкої хвилі по шелесткому піску; 

3) двома і більше дієсловами-присудками, напр.: Він [сум] нишкне й здіймається, стихає й

голоснішає, як далекий гомін [...]; 

4) одиничним прикметником у функції іменної частини складеного присудка, напр.: В цій безконечній

сльоті люди здавались сірими, як і болото на вулиці; 

5) двома і більше прикметниками у предикативній функції, напр.: [...] її [Марти] любов була щось біле

й легке, як смуга хмарок [...]; 

6) двома і більше постпозитивними прикметниками (об’єднаними в пари єднальним сполучником або

поєднаними в багаточленний однорідний ряд), напр.: На молодому весняному небі, що поглибшало й 

посинішало під збадьорілим промінням, збирались на його обрії темні хмарки, що ледве помітні, ще прозорі, 

але сумні, як перші сльози бурульок вздовж високих дахів;  
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7) одним або двома непоширеними відокремленими постпозитивними означеннями, напр.: Виникали

надії, легенькі, як тріпотіння крилець бабки, невідомі доти сподівання [...] . 

Окремий тип сполучникових порівнянь становлять структури, в яких власне порівняння роз’єднує 

узгоджене препозитивне означення з означуваним словом: Незграбними скибами лежали далекі, страшні, як 

чудо, будинки. 

Структуру об’єктної частини сполучникових порівнянь становлять 

п р о с т і конструкції, у яких об’єкт виражається одиничним іменником; іменником, який означується 

прикметником; іменником з кількома залежними словами, напр. : [...] моя душа шугає над світом, як 

духотворець; [...] зорі розсипались, як глузливі посмішки; Там виробився в неї [Марти] несвідомий погляд на 

воду, як на виключну питому стихію життя [...]; або с к л а д н і, виражені найчастіше складнопідрядним 

реченням, напр. : [...] надію цю він [Степан] хоронив, як запасну частину на випадок різних невдач, як 

рятівничий пояс, що на ньому плавати хоч і не дуже зручно, але все-таки краще, ніж тонути. 

Досліджуваний матеріал показує, що безсполучникові порівняння, як правило, мають складну будову, 

тобто об’єкт порівняння ускладнюється дієприкметниковими зворотами, компонентами складного речення 

(підрядним означальним), напр. : [...] душа по скінченні чергової серії спроб нагадувала щось ніби 

першотравневе свято, уквітчане переможними прапорами. 

Форма орудного відмінка іменника без прийменника підкреслює активну дію чи стан через порівняння, 

уподібнення. Орудний порівняння розгортає предикативну ознаку, виражену або одним дієсловом, або 

кількома дієсловами-присудками, наприклад: Вся туга його [Степана] зненацька полилася любовним 

шепотом [...]; Думки метелицею бігали, ворушились і зникали. 

На основі аналізу об’єктів порівнянь виділено такі групи лексики: 1) люди (найменування за віковими, 

соціальними та іншими ознаками); 2) природні явища; 3) рослини (видові і родові назви); 4) конкретно-

побутові реалії; 

5) абстрактні назви; 6) тварини (родові і видові назви).

Порядок перелічених тематичних груп враховує частоту вживання відповідної лексики у художньо-

образних порівняннях (від найбільш частотної до найменш частотної). Високу частотність у функції об’єктів 

порівнянь назв людини можна пояснити, очевидно, специфікою психологічної прози В.Підмогильного, де 

головна увага автора зосереджена не на подіях, а на “анатомії” внутрішнього світу людини. 

“Усамостійнені” абстрактні поняття думка, душа, розум постають у конкретній зображальній формі 

порівнянь із людиною, напр. : [...] думка, як уярмлена рабиня, зненацька починає заколот, повстання, бунт!; 

[...] моя душа шугає над світом, як духотворець; [...] бідний розум, що часто тільки санкції дає на ухвалені 

вже постанови, як той англійський король, що царює, не керуючи. 

Персоніфікація природних явищ показова для структур, що ґрунтуються на взаємопроникненні 

лексичних комплексів “природні явища” – “людина”, напр.: Ти [ноче], мов добродійна чарівниця, затуляєш 

нам темрявою очі, щоб ми дивилися у середину себе [...].  

 У художньому творі назви явищ природи виконують вторинну функцію естетичного осмислення та 

образного моделювання внутрішнього світу людини, її мисленнєвої діяльності, абстрактних понять, напр.: 

Муки безсилля важкими залізними сокирами рубали йому [Тимошу] груди, а в голові шуміли думки, як 

шалений вихор, що з реготом ламає дерева і з свистом підіймає воду в спокійній річці; [...] вона [Марта] 

відтрутила його [Славенка] задля божевільної мрії, що розвіялась зразу, як дим над жалюгідним згарищем; 

[...] минуле зникає, як ніч, як туман із вранішнього обрію ...  

Екзистенціальний вимір назв водної стихії – об’єктів вода, хвиля виявляється у порівняльних 

конструкціях з суб’єктами, що позначають контрастні за змістом поняття життя, смерть, напр. : Життя 

точилось круг нього [Шаптали], як вода коло скелі, що стоїть непорушно й не перепускає хвиль у кам’яну 

середину; І в темній кімнаті, зачув він [Шаптала] присутність смерті, що коливалась у повітрі. Це 

коливання, як оманливі хвилі невидимої води, змивало з нього тіло, і він почував себе вільним, як ніколи. 

Активне вживання у ролі об’єктів порівнянь назв природних стихій типу вихор, ніч, вода та ін. 

ґрунтується на глибинних мовних асоціаціях, реалізованих у художньому стилі завдяки оновленій 

сполучуваності, несподіваному зіставленню явищ, поглибленню семантики традиційних образних порівнянь. 

Показове для ідіостилю письменника взаємопроникнення лексичних комплексів “внутрішній світ 

людини” – “квітка”, пор.: Все, що найглибше ховається в серці, вночі процвітає, і запашною квіткою 

розгортується на ланах ночі людська душа; Він [Галай] зрозумів [...], що чуття, коли їх виявити, в’януть, 

мов зірвані квітки, і живуть вічно барвисті, коли їх переховати в душі. 

Порівняння з абстрактними поняттями є конденсованою формою вираження комплексу внутрішніх 

ознак людини. Цей тип порівнянь характерний для ускладненого опису душевно-емоційного світу людини: 

[...] думка [...] самотньо стояла в голові, гостра, як біль; Свої давні бажання він [Степан] раптом відчув, як 

сторонній примус, і скорився йому не без глухої відрази. 
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Психологічно-аналітичний опис, філософський роздум становлять основу художнього тексту 

В.Підмогильного. Його стиль тяжіє до пошуків таких порівнянь, метафор, які здатні увиразнити логічний 

зміст формою художньої дефініції. Не випадково в системі авторових образно-стилістичних мовних засобів 

активно вживаними є перифрази. Вони виконують роль художніх дефініцій, які означують сферу 

внутрішнього, психологічного світу людини; через них здійснюється опис міського простору та природного 

середовища, напр.: Кожна думка – це щось ніби страва, що свідомість подає нам уже смаженою, що ми 

споживаємо її, не відаючи тих кухарів, що над нею працювали, тих гірників, що копали вугілля до печі, тих 

пастухів, що викохували товаряче м’ясо, ні тих сіячів, що кидали в землю живе насіння рослин; Чуття є 

віковічні підбурювачі думки, прекрасної невтомної робітниці на нивах світу; [...] думка – та ж жінка, хоч 

іноді й не дається відразу, так треба трошки потерпіти; У тебе душа – грифельна дошка: досить пальцем 

повести, щоб стерти написане. 

У системі художніх дефініцій виділено мікропарадигму образних структур із ключовою означуваною 

лексемою кохання, пор.: Що спільного є між революцією, найвищим напруженням громадської енергії [...] і 

коханням – чуттям вузько індивідуальним, ворожим будь-якому громадському контролеві?; Кохання – це 

всяке божевілля, всякі нісенітниці, самогубство [...]; [...] кохання є ще нікчемне почуття, бо не полишає 

по собі жодних слідів [...]; Наше кохання так само старе, як і всі почуття, - його оспівано вже в безлічі 

пісень, описано в цілих бібліотеках книжок [...]. Іронічна оцінка у сприйманні інтимної сфери буття людини 

відбивається у художній дефініції: [...] кохання є старезний дід, якого ніяк не обпаде параліч [...] . 

Художньо-філософське осмислення феномену людини зафіксовано в таких авторських визначеннях: 

Людина не могла б вигадати багатоособових богів, не бувши сама різноманітна, бо, являючи собою дивне 

поєднання разючих противенств, потребувала втілення для кожного з них, і прагнення створити одного 

великого бога з маленьким чортом знаменує вже нормалізацію людської істоти, тобто всихання її уяви. 

Людина не розкладається на так зване добро і зло, на плюс і мінус, хоч би й як це зручно було для 

громадського вжитку; Люди, як і числа, складаються з небагатьох основних цифр, у різних варіантах, 

звичайно. Людина навіть не ребус, а задача, що вирішується чотирма граматичними правилами. 

Подібно до узагальнених філософських оцінок і визначень людини художні дефініції життя займають 

у прозі В.Підмогильного чільне місце, напр.: І може, все життя - тільки неспинний потяг, що ніякий 

машиніст не в силі змінити напрямку його руху по призначених рейках між відомими, сірими станціями? 

Лишається неминуче одне – чіплятись на нього, хоч який він і хоч куди веде свою одноманітну путь. І чи не 

символ його ті славетні вантажні вагони [...]; [...] життя – базар. Вірно! Кожен має свій крам; [...] життя 

– це широкомовна, галаслива лотерея з барвистими афішами, запаморочливими плакатами й

досконалою рекламою, що провіщає надзвичайні виграші, делікатно замовчуючи, що на один щасливий білет 

припадають тисячі порожніх тонісіньких квитків і брати участь у тиражі можна тільки раз. 

На основі дослідження мови і стилю В.Підмогильного, опису змодельованих лексико-семантичних 

макрополів “місто” і “внутрішній світ людини”, визначення та аналізу за ключовими лексемами корпусу 

тропів (епітетів, метафор, порівнянь) зроблено такі загальні висновки: 

1. Лексико-семантичне макрополе “місто” об’єднує мікрополе міста як певного простору, мікрополе

зовнішніх просторових, зорових атрибутів міста. Художній текст реалізує взаємодію загальномовного та 

метонімічного значення концептуальної лексеми. Метонімічне значення слова “місто” з наявною семою 

“велика кількість людей” не зафіксовано в загальномовному словнику, проте воно актуалізується у 

конкретних контекстах, які засвідчують формування відповідного мікрополя з парадигмою юрба, натовп. 

Художні тексти В.Підмогильного розширюють пряму семантику лексеми місто, виводять його у сферу слів-

символів. Символічне значення такої номінації ґрунтується на семантично розширеному вживанні цього 

іменника і на охопленні ним співвідносних понять вулиця, брук, ліхтарі, будинки і под. 

2. Виокремлене лексико-семантичне макрополе “внутрішній стан людини” засвідчує тісний зв’язок

компонентів із макрополем “місто”. Це зумовлено особливістю психологічної прози, інтелектуальним змістом 

авторської оповіді. Книжні за походженням лексичні одиниці з формантом –ість, що є основою названого 

вище макрополя, виявляють продуктивність цієї моделі у загальномовному словнику та належать до 

характеристичних ознак індивідуальної мови письменника. 

3. Для індивідуального стилю В.Підмогильного характерна кількісна перевага і структурна

різноманітність дієслівних метафор, зокрема тих, що формуються навколо ядерних сем “вогонь”, “світло”, 

“вода”, “звук”, “переміщення”, “внутрішній стан людини”. 

Найбільшою активністю у моделюванні душевно-емоційного стану персонажа серед суб’єктів 

дієслівних метафор відзначаються ключові лексеми думка, душа, серце, чуття і под. 

У досліджуваних текстах діють дві тенденції, з одного боку, формування персоніфікованих образів 

названих вище концептуальних понять, з другого - максимальна конкретизація їхньої семантики у сенсорних 

словесних образах. Сфера ідеального постає у вербалізованій предметній конкретиці, яка демонструє 
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універсальність художньої мови, співвідносну або з загальномовною традицією, або з індивідуально-

авторською мовною практикою. 

Поряд із концептуальними лексемами активно доповнюють уточнення внутрішнього стану персонажа 

експресеми емотивного змісту біль, туга, нудьга і под. 

Незначну групу становлять конструкції, у яких персоніфікуються лексеми місто, вулиця, ліхтарі, а 

також назви явищ, стихій природи. Функціонування відповідних дієслівних метафор мотивоване загальною 

тенденцією психологічної прози до перенесення ознак із “живого” на “неживе”. 

Серед розглянутих дієслівних метафор виявлено оригінальні метафоричні структури, що виникають 

завдяки оновленню внутрішньої форми традиційних метафор.  

4. Зафіксовані генітивні метафори подібно до дієслівних відбивають внутрішній світ людини, її настрої,

переживання та почуття. У таких структурах функцію метафоризованих компонентів виконують лексеми 

душа, серце, чуття, думка і под. 

Численну групу генітивних конструкцій становлять метафори із семою “простір”, зокрема “внутрішній 

стан людини” асоціюється з просторовими поняттями типу “будинок” (пор. сему “закритий простір” у 

лексемах коридор, поріг, пустка, сховище, споруда та ін.), “водний простір”, “міський простір”. Поширення 

названих образних паралелей у психологічній прозі В.Підмогильного засвідчує характерну для художньої 

літератури 20-30 рр. ХХ ст. тенденцію до матеріалізації сфери “ідеального”. Таке саме явище віддзеркалення 

стильової норми мови художніх текстів зазначеного періоду властиве для метафоричних сполук, що містять 

семи “вогонь”, “смакові відчуття”. 

5. Серед порівняльних конструкцій, виявлених у художній прозі В.Підмогильного, переважають

сполучникові багатокомпонентні порівняння. Помічена тенденція до ускладнення структури сполучникових 

порівнянь. Визначено два типи ускладнення: нанизування кількох об’єктів при одному суб’єкті та розгортання 

компонентів об’єктної частини узгодженими означеннями, відокремленими означеннями та підрядними 

означальними реченнями. 

Безсполучникові порівняння типу нагадує, подібний до... аналогічно до об’єктної частини 

сполучникових порівнянь ускладнюються дієприкметниковими зворотами, підрядними означальними 

реченнями. Орудний порівняння так само виявляє тенденцію до ускладнення підрядними реченнями. 

У сферу порівняльних відношень потрапляють назви людей, денотати природних явищ, рослинного 

світу тощо.  

Найчастіше у функції об’єкта порівняння виступають назви людей. Такий вибір зумовлюється 

особливістю психологічної прози письменника, де у центрі уваги перебуває внутрішній стан людини, її 

мисленнєва діяльність та екзистенціальні засади духовного, душевно-тілесного буття. У порівняннях з 

людиною інтенсивно “матеріалізуються” абстрактні поняття типу душа, думка, розум, чуття, що 

спричиняється до творення оригінальних конкретно-чуттєвих образів. До індивідуально-авторських належать 

порівняння, в яких назви людей використовуються як об’єкти при суб’єктах – назвах природних явищ. У таких 

порівняльних конструкціях персоніфікуються номінації природних явищ типу ніч, зорі, хмари і под. Назви 

людей виступають також у ролі вторинних ознак, приписуваних поняттям урбаністичного простору, пейзажу. 

У порівняннях із номінаціями природних явищ чітко простежується естетичне осмислення та образне 

моделювання внутрішнього світу людини, явищ, стихій природи та абстрактних понять. У досліджуваній 

парадигмі авторською оригінальністю позначені конструкції, побудовані на взаємопроникненні тематичних 

комплексів “людина” – “природа”. Серед об’єктів – назв рослин вирізняється за частотою вживання і 

семантичною наповненістю лексема квітка 

Книжний характер оповіді В.Підмогильного зумовив активізацію назв абстрактних понять у функції 

компонентів порівнянь. Порівняльні конструкції виступають конденсованою формою вираження комплексу 

внутрішніх ознак людини.  

Показове для художньої мови В.Підмогильного функціонально-семантичне мікрополе із суб’єктом 

порівняння “думка”. Репрезентовані в художніх творах зв’язки поняття думка з різними об’єктами порівняння 

формують складний індивідуально-авторський образ. 

6. У системі образно-стилістичних мовних засобів, зафіксованих у досліджуваній прозі, відзначено

активність художніх дефініцій. Ключовими поняттями художніх дефініцій є “думка”, “життя”, “людина”, 

“кохання”. Глибинна семантика таких тропів ґрунтується на механізмі зіставлення різних поняттєвих сфер. 

Оригінальні художні дефініції засвідчують афористичний, індивідуальний стиль прозаїка, стиль формування 

парадоксів, сентенцій, максим. 

7. Досліджені художні тропи в різних виявах формальної структури актуалізують такі наскрізні поняття

тексту, як думка, душа, серце, метафоричне осмислення яких виявляє семантичну взаємодію двох лексико-

семантичних макрополів “внутрішній стан людини” і “місто”. 
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АНОТАЦІЯ 

Мялковська Л.М. Стилістика художньої прози Валер’яна Підмогильного: лексико-семантичні 

поля, тропи, стилістичний синтаксис. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – 

українська мова. – Інститут української мови НАН України, Київ, 2001. 

У дисертації здійснено аналіз ідіостилю В.Підмогильного за наявністю в художніх текстах 

концептуальних лексичних одиниць, що утворюють лексико-семантичні макрополя “місто” та “внутрішній 

світ людини”. Типові дієслівні та іменникові (генітивні) метафори з ключовими словами душа, серце, чуття, 

думка, а також місто, вулиця, будинки, ліхтарі; натовп, юрба формуються навколо ядерних сем “вогонь”, 

“вода”, “світло”, “звук”, “переміщення” та ін.  

У системі образно-стилістичних мовних засобів досліджуваної прози відзначено активність художніх 

дефініцій, сентенцій, що стосуються таких понять, як “життя”, “людина”, “кохання”, “думка”. 

Ускладнений книжний характер ідіостилю мотивує високу частотність абстрактних іменників на –ість 

у досліджуваних текстах. Відзначено взаємодію лексико-семантичних макрополів ”внутрішній стан людини” 

і “місто”. 

Ключові слова: лексико-семантичне поле, взаємодія макрополів, сема, дієслівні метафори, генітивні 

метафори, порівняння, художні дефініції, метонімія, ідіостиль, книжність. 

АННОТАЦИЯ 

Мялковская Л.Н. Стилистика художественной прозы Валерьяна Пидмогильного: лексико-

семантические поля, тропы, стилистический синтаксис. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.02.01 

– украинский язык. – Институт украинского языка НАН Украины, Киев, 2001.

В диссертации исследуется идиостиль В.Пидмогильного в аспекте выявления концептуальных 

лексических единиц, образующих лексико-семантические макрополя “місто” и “внутрішній стан людини”.  

Рассмотрены контексты метонимического употребления слова “місто”, вхождение его в 

соответствующее микрополе со словами юрба, натовп; хвиля, потік, течія, вир, а также приобретение им 

символического значения. 

Тесные семантические связи с макрополем “місто” отмечены в исследуемом лексико-семантическом 

макрополе “внутрішній стан людини”, представленном наиболее репрезентативной группой абстрактных 

существительных с формантом –ість. Последние являются индивидуальной стилевой чертой книжной, 

синтаксически осложненной речи. Отмечены продуктивные и малопродуктивные образования с формантом –

ість, рассмотрены их синтаксические позиции, употребление в конструкциях с согласованными и 

несогласованными определениями. Эпитеты и метафоры, преобразующие семантику абстрагированных 

наименований, актуализируют сферу вербального выражения внутреннего состояния человека, создают 

аналитические описания психологии персонажей.  

Типичные глагольные и генитивные метафоры с ключевыми словами душа, серце, чуття, думка, а 

также місто, вулиця, будинки, ліхтарі, натовп, юрба формируются с участием ядерных сем “огонь”, “вода”, 

“свет”, “звук”, “перемещение” и под.  

Глагольные метафоры, моделирующие душевно-эмоциональное состояние человека, с субъектами 

думка, душа, серце, чуття являются наиболее продуктивными. 

В исследуемых художественных текстах одновременно действуют две тенденции: с одной стороны, 

функционирование концептуальных образов как одушевленных понятий, с другой – максимальная 

конкретизация их семантики в сенсорных лексемах. Сфера идеального, представленная предметными 

словесными сущностями, репрезентирует универсальность художественной речи.  
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Наряду с концептуальными лексемами активно используются при изображении внутреннего мира 

человека экспрессивы біль, туга, нудьга и под.  

Отмечены оригинальные метафорические структуры, формирующиеся в результате актуализации 

внутренней формы традиционных метафорических связей. 

Зафиксирована значительная группа генитивных метафор, в семантической структуре которых 

выделена сема “пространство”. Указанный тип метафорических конструкций является характерной чертой 

украинской художественной прозы 20-30 годов ХХ века. 

В работе рассмотрена структура союзных и бессоюзных сравнений, лексико-семантическое наполнение 

объектной и субъектной части сравнений, осуществлен анализ функционально-семантического микрополя 

сравнений с центром – продуктивным субъектом думка.  

В исследуемых текстах выделены многокомпонентные сравнительные конструкции, образованные при 

помощи союзной связи. Отмечается тенденция к усложнению структуры союзных сравнений, а также 

объектной части бессоюзных сравнительных конструкций. 

Объектами сравнений выступают номинации людей, денотаты явлений природы, растительного мира 

и др. 

 В системе образно-стилистических речевых средств исследуемой прозы отмечена активность 

художественных дефиниций, сентенций, относящихся к ключевым лексемам-понятиям “життя”, “людина”, 

“кохання”, “думка”. 

Отмечено взаимодействие лексико-семантических макрополей “внутрішній стан людини” и “місто”. 

Результаты диссертации могут быть использованы в преподавании истории украинского литературного 

языка и стилистики, а также при составлении спецкурсов по изучению индивидуального стиля писателя.  

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, взаимодействие макрополей, сема, глагольные 

метафоры, генитивные метафоры, сравнения, художественные дефиниции, метонимия, идиостиль, 

книжность. 

 ANNOTATION 

Myalkovska L.M. Stylistics of art prose by Veleryan Pidmohylnyi: lexico-semantic fields, tropes, and 

stylistic syntax. – Manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree of a candidate of philological science in the speciality 10.02.01 - 

Ukrainian language. - Institute of Ukrainian Language of National Academy of Science of Ukraine, Kyiv, 2001. 

The analysis of V.Pidmohylnyi's idiostyle was conducted in the dissertation by the presence of the conceptual 

lexical units, which form lexico-semantic macro-fields "city" and "person's inner world" in the art texts. Characteristic 

verbal and noun (genitive) metaphors with the key words soul, heart, sense, thought, and city, street, house, lanterns; 

throng, crowd are formed around kernel semes "fire", "water", "light", "sound", "movement" and others. 

In the system of image-stylistic language means of the prose under investigation, activity of art definitions 

and maxims regarding such notions as "life", "person". "love", "thought" was observed. 

Sophisticated bookish character of the idiostyle motivates high frequency of abstract nouns ending with -icmь 

in the texts under investigation. The interaction of lexico-semantic macro-fields "person's inner world" and "city" 

was observed.  

Key words: lexico-semantic field, interaction of macro-fields, seme, verbal metaphors, comparisons, art 

definitions, and metonymy. 
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