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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

У поетичних текстах ХХ ст. образну семантику темпоральності 

розгорнуто на особливому соціокультурному підґрунті. Цьому сприяли 

соціальні катаклізми (революції, війни, репресії, чорнобильські події та ін.). 

Указаний період відомий науковими відкриттями в галузі темпорології (праці 

А. Ейнштейна, В. Вернадського, І. Пригожина, М. Бахтіна). Дискурс  часу 

розвинуто у філософії національної ідеї ХХ ст., екзистенціалізмі та 

феноменології. Умови для словесно-художньої фігуралізації часу, формування 

«дієгетичної темпоральності» (Ж. Женетт) було створено в модерному 

мистецтві з його «метафоричною референцією» (П. Рікер). Такі суспільні та 

культурні чинники сприяли виникненню значного репертуару словесних 

образів часу як засобів категорії темпоральності. 

Граматикоцентрична темпоральність перебуває у фокусі уваги 

О. Бондарка, В. Русанівського, І. Вихованця, О. Бондаря, В. Барчука, 

Л. Звонської, Т. Голосової та ін. Формування лексикоцентричної 

(метафороцентричної) у вітчизняному мовознавстві відбувалося завдяки 

дослідженням Г. Яворської, Т. Радзієвської (концептуалізація понять часового 

змісту); С. Єрмоленко (засоби вираження часу в текстах фольклору та 

книжності); В. Жайворонка (мовні знаки часу в просторі етнокультури); 

О. Тарасової (лексика темпоральної групи в динамічному аспекті); 

Л. Ставицької (словесні образи часу з погляду типології художніх норм); 

Л. Кравець (визначення донорських і реципієнтних зон у структурі 

темпоральних метафор).  Семантику темпоральності як вагомий онтологічний 

чинник розглядали В. Калашник (національна специфіка художнього часу); 

Л. Пустовіт (темпоральні метафори в контексті образного словника епохи); 

Л. Мацько, Н. Сологуб (темпоральна семантика в ідіостильовому аспекті); 

А. Мойсієнко (словообрази часу в площині поетики декодування); Л. Шевченко 

(інтелектуалізація й епістемологізація книжних символів лінгвокультури); 

І. Голубовська (специфіка вербалізації часу в українській етнічній картині 

світу); О. Селіванова (когнітивний аналіз мовних знаків художнього часу); 

Т. Беценко (час як універсалія фольклорних текстів) та ін. 

На слов’янському й германському мовному ґрунті аналіз словесних 

образів темпоральної семантики здійснено в аспектах: особливостей 

художнього часу порівняно з фізичним (З. Тураєва); систематизації словесних 

засобів вираження часу художніх текстів (Н. Арутюнова, Т. Матвєєва, 

Н. Фатєєва); типології образних парадигм (Н. Павлович, І. Чернухіна, 

Л. Кравець); когнітивно-семантичного висвітлення (В. Маслова, О. Селіванова, 

Є. Бондаренко) та ін.  

В українському мовознавстві образну семантику темпоральності 

українських поетичних текстів ХХ ст. розглядали в комплексі інших питань і не 

аналізували монографічно. Поза увагою дослідників перебувала проблема її 

імпліцитності, системності, динамічності, синергійної природи. Актуальність 

теми дослідження визначають необхідність і важливість вивчення динамічних 

процесів мовленнєвих явищ, які мають світоглядну основу: час є формою 
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існування матерії, буттєвою координатою й феноменом культури. У лінгвістиці 

образну семантику темпоральності досі не було схарактеризовано: а) в 

інтегративному  вимірі;  б)  як  основу  динамічної  нерівновагової  субсистеми;  

в) крізь призму співвідношення її референційних, оцінних і репрезентаційних 

моделей; г) з урахуванням підпорядкованості головним системним чинникам 

(атрактору, репелеру).  

Теоретичну основу дослідження створюють концепції: 

лексикоцентричної (метафороцентричної) категорії темпоральності (З. Тураєва, 

Н. Арутюнова, Є. Бондаренко); імпліцитності часової семантики (Т. Матвєєва, 

І. Чернухіна, Н. Фатєєва, І. Ключникова, М. Кирилюк); семантичної місткості 

словесних образів (С. Єрмоленко, О. Снитко, Н. Слухай, Ю. Мосенкіс); 

лінгвокультурологічних особливостей темпоральних метафор (Ю. Степанов, 

Л. Ставицька, Л. Кравець); теорії референції (Ю. Степанов, О. Воробйова, 

А. Загнітко); модельованості можливих світів (М. Раян, Ю. Лазебник, 

О. Селіванова); текстової модальності (Н. Валгіна, І. Смущинська, О. Ніка); 

образної семантичної перспективи художніх текстів (І. Арнольд, Н. Болотнова, 

А. Мойсієнко); синергійної природи мовленнєвих систем (Л. Піхтовникова, 

О. Семенець, Л. Мацько).  

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

виконано в межах наукової теми 11БФ044-01 «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність», затвердженої Міністерством освіти і науки 

України, у площині якої працюють фахівці Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Тему дисертації 

затверджено на засіданні вченої ради Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 7 від 24 

березня 2015 року) та уточнено (протокол №12 від 27 червня 2017 року).   

Метою дослідження є характеристика семантики темпоральності як 

основи  субсистеми  словесних  образів  часу  українських  поетичних  текстів 

ХХ ст. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: 

1. Здійснити узагальнення й систематизацію відомостей, пов’язаних із 

лінгвістичною категорією темпоральності, та визначити коло нерозглянутих 

питань аналізу її образної семантики.  
2. Окреслити методологію інтегративного підходу до характеристики 

образної семантики темпоральності з урахуванням загальних й індивідуальних 

принципів дослідження.  

3. Вивчити референційну семантику частини субсистеми, яку утворюють 

словесні образи часу з експліцитним темпоральним компонентом, та визначити 

роль у її структуруванні атрактора й репелера. 

4. Проаналізувати референційну семантику частини субсистеми, яку 

становлять словесні образи часу з імпліцитним темпоральним компонентом, 

указати на місце в її утворенні темпоральної конотації, біфуркації, атрактора та 

репелера. 

5. Схарактеризувати специфіку й мовленнєві механізми оцінної 

семантики словообразів часу та визначити кореляцію мікрополів субсистеми й 
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оцінних особливостей їхніх компонентів; об’єктивувати на основі одержаних 

даних функції атрактора й репелера.  

6. Визначити образні репрезентаційно-семантичні моделі, сформовані на 

ґрунті лексики темпоральної групи. Проаналізувати функції іменних синтаксем 

темпорального змісту в складі предикатно-аргументних структур відповідно до 

зазначених моделей. Виявити пов’язані зі вказаними моделями архетипні сенси. 

Реконструювати за допомогою з’ясованих кореляцій функції  атрактора й 

репелера. 

7. Розглянути розвиток темпоральної семантики в образній текстовій 

перспективі на основі взаємодії ключових слів-стимулів і текстових 

асоціативних реакцій на них. Окресливши полюси оцінок таких слів, виявити 

їхні зв’язки зі світоглядно-естетичними рисами модернізму, постмодернізму. 

Об’єктивувати з огляду на одержані результати функції атрактора й репелера. 

Об’єктом дослідження є образна семантика темпоральності українських 

поетичних текстів ХХ ст.  

Предметом дослідження є текстові структури, виділені за такими 

принципами: семантичним (містять семи часу як предметно-логічні й 

конотативні компоненти); способу вираження темпорального компонента 

(експлікації й імплікації); форми реалізації (у текстових фрагментах із 

синтагматичними й парадигматичними зв’язками); діахронії (узяті з текстів, 

створених у різні періоди ХХ ст.); логічним (несумісності зіставлюваних 

понять); функціональним (виконують функції, властиві компонентам художніх 

текстів).  

Матеріалом дослідження слугують більш як 6 тисяч вербальних 

контекстів, одержаних шляхом суцільної вибірки з поетичних текстів 65 

письменників ХХ ст. Зазначені тексти характеризує художня інтерпретація ідеї 

часу з погляду образних референції, оцінки й репрезентації, а також 

осмислення часу в модернізмі й постмодернізмі. 

Методи дослідження. Реконструкцію образної субсистеми 

темпоральності пов’язано із семасіологічною процедурою польового 

моделювання. Сегментування словникових дефініцій, яке становить один із 

прийомів методу компонентного аналізу (з опорою на дані лексикографічних 

джерел), використано для виявлення конотем часу, а також поняттєвих 

операторів оцінок (морально-етичної, утилітарної, телеологічної, емотивної, 

сенсорної та ін.). У процесі дослідження застосовано метод дистрибутивного 

аналізу, спрямований на розгляд контекстуальної взаємодії в образних структурах 

лексики темпоральної й інших семантичних груп; розмежування основних 

мікрополів тропеїчних синтагм із семантикою часу; вивчення відповідності цих 

мікрополів певним типам оцінок; визначення основних напрямків образної 

семантизації лексики темпоральної групи в складі розгляданих словообразів. За 

допомогою семантико-стилістичного методу здійснено пошук конотативних 

прирощень мовленнєвих одиниць у складі словесних образів часу; архетипних 

сенсів, які продукують указані структури; взаємодії ключових слів 

темпоральної групи та їхніх текстових реакцій-асоціатів. У процесі 
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дослідження застосовано метод контекстологічного аналізу, який дав змогу 

з’ясувати словесно-поняттєві механізми формування в межах образів часу 

оцінок різних типів. Метод контекстуально-інтерпретаційного аналізу 

спрямовано на вивчення історичного, філософського, культурологічного, 

психологічного контекстів як індикаторів образної семантики темпоральності. 

За допомогою інтертекстуального аналізу встановлено особливості 

трансформації фрагментів прецедентних текстів у ході утворення словесних 

образів часу. Кореляцію між належністю імен темпоральної групи до 

репрезентаційно-семантичних моделей та їхніми функціями як іменних 

синтаксем у складі предикатно-аргументних структур виявлено за допомогою 

синтаксемного аналізу. Використання методів, які створили можливості для 

розгляду словесних образів часу в якісному плані, доповнив кількісний аналіз, 

за допомогою якого принагідно констатовано числові показники ключових слів 

із центральною семою часу, а також функціональні особливості іменних 

синтаксем темпоральної групи та ін. Дескриптивний метод застосовано для 

створення теоретичної бази праці, виокремлення раніше не вивчених питань, 

пов’язаних з образною семантикою темпоральності, та ін. 

Робоча гіпотеза дослідження полягає в тому, що образну семантику 

темпоральності а) реалізовано як в експліцитних, так й імпліцитних формах;                          

б) утворено в синтагматичних і парадигматичних структурах; в) сформовано у 

вигляді кількох пластів, компоненти яких перебувають у взаємодії; 

в) характеризує динаміка формування й функціонування; ґ) підпорядковано 

основним системним чинникам. 

Наукова новизна основних результатів дослідження полягає в тому, що 

вперше: 

1. Запропоновано методику інтегративного вивчення образної 

семантики темпоральності.  

2. На основі характеристики образної семантики темпоральності 

аргументовано нелінійну нерівновагову природу периферійної частини 

функціонально-семантичного поля темпоральності. 

3.  Проаналізовано словесні образи часу з імпліцитним темпоральним 

компонентом й обґрунтовано темпоральну конотацію вербальних одиниць, на 

основі яких побудовано словообрази з указаним елементом. 

4.  Вивчено кореляції між референційними, оцінними й 

репрезентаційними моделями образної семантики темпоральності. 

5. Розглянуто відповідність репрезентаційних моделей образної 

семантики темпоральності та функцій іменних синтаксем темпоральної групи. 

6. Об’єктивовано функції атрактора (ідеї опозиційності часу щодо 

людини) як основного чинника семантичної однорідності субсистеми. 

7. Реконструйовано рольові вияви репелера, спрямованого на 

послаблення стабілізаційних дій атрактора (на основі процесів, у центрі яких 

перебуває образна семантика темпоральності).  

8. Виявлено поляризаційні явища в семантиці образної субсистеми 

темпоральності. 
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Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що його результати є 

внеском у лінгвокультурологію (запропоновано розуміння художнього часу як 

феномена лінгвокультури); семасіологію й логічну семантику (розгляд 

проблем: типології конотації; системних зв’язків референційної, оцінної та 

репрезентаційної семантики); лінгвістику тексту (вивчення питань 

експліцитного й імпліцитного вираження та системної взаємодії маркерів 

текстово-дискурсивних категорій); лінгвосинергетику (розв’язання проблем: 

зв’язку динаміки семантичних явищ із нелінійною нерівноваговою природою 

мовленнєвих субсистем; об’єктивації процесів і функцій основних чинників 

нерівновагових субсистем на основі семантичних явищ); комунікативну 

стилістику (розгляд питання зв’язку семантичних і прагматичних особливостей 

регулятивних текстових структур із культурно-мистецькими явищами доби 

створення та рецепції художніх текстів). 
Практичне значення праці полягає в тому, що її результати можуть 

бути використані в процесі викладання базових та спеціальних курсів 

лінгвістичного аналізу тексту, стилістики, лінгвістики тексту, лексикології, 

етнолінгвістики, лінгвокультурології та лінгвосинергетики. 
Апробація результатів дисертації. Теоретичні положення дослідження у 

вигляді доповідей було виголошено на: ХІ Міжнародних Карських читаннях                    

«Ю. Ф. Карський і сучасне мовознавство» (Ніжин, 18–19 вересня 2007 р.); 

Міжнародній науковій конференції, присвяченій 80-ій річниці з дня 

народження академіка Ф. С. Арвата (Ніжин, 15–16 квітня 2008 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 110-ій річниці з 

дня народження Т. Ф. Бугайко (Ніжин, 21–22 листопада 2008 р.); Міжнародній 

науково-теоретичній конференції до 200-річчя з дня народження М. В. Гоголя 

(Суми, 30–31 березня 2009 р.); Міжнародній науковій конференції «Текст. 

Язык. Человек» (Мозир, 21травня 2009 р.); VI Міжнародній науковій 

конференції «Актуальні проблеми менталінгвістики» (Черкаси, 22 травня 2009 

р.); IV Міжнародній науковій конференції «Українська діаспора: погляд із XXI 

століття» (Ніжин, 23–24 вересня 2009 р.); Всеукраїнській конференції «Історія 

та пам’ять у просторі літератури» (Миколаїв, 14 травня 2010 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Треті Бугайківські читання» (Ніжин, 4–5 

жовтня 2012 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми 

освітнього і наукового контентів професійної підготовки вчителів-філологів» 

(Глухів, 16–17 травня 2013 р.); Всеукраїнській науковій конференції 

«Шевченкове слово в українському мовному просторі» (Ніжин, 21 лютого 2014 

р.); V Міжнародній науковій конференції «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 15–16 

травня 2014 року»); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Четверті 

Бугайківські читання» (Ніжин, 2–3 жовтня 2014 р.); Міжнародній науковій 

конференції ««Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури» 

(Бердянськ, 24–25 вересня 2015 р.); 10-ій Міжнародній науковій конференції 

«Мова як світ світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 5–6 

листопада 2015 р.); Міжрегіональній науково-практичній конференції 

«Українська мова як чинник національної державності» (Чернігів, 12–13 
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листопада 2015 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції, 

присвяченій 125-річчю від дня народження Павла Тичини «Павло Тичина у 

вимірах сучасності» (Чернігів, 11–12 лютого 2016 р.), VI Міжнародній науковій 

конференції «Лінгвалізація світу» (Черкаси, 19–20 травня 2016 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «П’яті Бугайківські читання» 

(Ніжин, 29–30 вересня 2016 р.); 11-ій Міжнародній науковій конференції «Мова 

як світ світів: граматика і поетика текстових структур» (Київ, 25 листопада 

2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. Усі викладені в дисертації результати 

одержано одноосібно, усі статті написано без співавторів. 

Публікації. Результати дослідження відображено у 3 монографіях 

(загальним обсягом 63,91 авт. арк.), 24 одноосібних статтях (загальним обсягом 

10,6 авт. арк.), опублікованих у фахових виданнях, зареєстрованих МОН 

України (2 з них – у часописі, уведеному до міжнародної наукометричної бази 

Index Copernicus), 7 одноосібних статтях, опублікованих у закордонних 

фахових виданнях, 8 тезах конференції. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

основної частини (7 розділів), висновків, списку наукової літератури 

(523 позиції), лексикографічних джерел (38 позицій), художніх джерел 

(80 позицій), списку умовних скорочень назв художніх джерел (80 позицій) та 

додатків (13 рисунків, 3 таблиць, списку публікацій за темою дисертації та 

відомостей про апробацію результатів дослідження). Повний обсяг дисертації – 

20 авт. арк., основного тексту – 16 авт. арк. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, аргументовано її 

актуальність, визначено мету й завдання, об’єкт і предмет, джерельну базу, 

методи й робочу гіпотезу дослідження. Розкрито наукову новизну, особистий 

внесок здобувача, наведено апробаційні матеріали дисертації, її структуру й 

обсяг, зв’язок із науковими планами, теоретичне та практичне значення. 

У першому розділі «Теоретичний аспект аналізу образної семантики 

темпоральності» з’ясовано диференціацію лінгвістичної категорії 

темпоральності на граматикоцентричну й лексикоцентричну 

(метафороцентричну) та схарактеризовано останню. Проаналізовано зв’язок 

лінгвістичних і нелінгвістичних наукових знань про час у ХХ ст. Розглянуто 

антропоцентричну концепцію часу, яку містять європейські філософські твори 

ХХ ст. (філософія національної ідеї, екзистенціалізм, феноменологія).  

Граматикоцентричну категорію темпоральності сформовано переважно в 

межах функціональної граматики й частково – лінгвістики тексту. 

Лексикоцентрична (метафороцентрична) перебуває у фокусі уваги 

семасіології, логічної семантики, лінгвістики тексту, стилістики, когнітології, 

лінгвокультурології, порівняльного мовознавства та ін. Темпоральністю вчені 

називають художній текстовий час, основу якого становить образна семантика. 

У мовознавстві ХХ – ХХІ ст. на ґрунті структур, які містять семи часу, 
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розглядають хронотоп у складі текстового континуума, а також семантичну 

універсалію. Образну семантику темпоральності реалізовано в засобах 

темпорального світу, темпорального фрагмента картини світу. Форма терміна 

темпоральний світ відображає уявлення про дієгетичні (ненаслідувальні) 

процеси поетичного мовлення ХХ ст., його дискурсивну природу. У центрі 

словесно-художнього світу перебуває людина як виразник ставлення до змін, 

які відбуваються в часі. У семантиці можливих світів художній універсум 

розглянуто як модельований, модальний (М. Раян, Ю. Степанов, Ю. Бабушкін, 

О. Селіванова, В. Борботько, Ю. Лазебник, О. Семенець та ін.). 

Визначено таку хронологію формування лексикоцентричної категорії 

темпоральності впродовж ХХ – ХХІ ст.:  

1. 50-і – кінець 70-их років – розгляд міметичних засобів зображення 

дійсності в річищі соціологізаторських підходів. 

2. Кінець 70-их – друга половина 80-их – аналіз часових структур у світлі 

таксономічної парадигми лінгвістики. Типологію художнього часу розроблено 

в працях З. Тураєвої, І. Чернухіної, І. Гальперіна, Н. Рябцевої, В. Сидоренко та 

ін. У цей період його розглянуто у відношенні до: об’єктивності перебігу, або 

як зовнішній та внутрішній; фізичного часу (одновимірний і багатовимірний, 

дискретний і неперервний, уповільнений і прискорений, незворотний і 

зворотний, лінійний, циклічний і спіралеподібний); рівня абстракції 

(конкретний, узагальнювальний, абстрактний); трансформування реального 

часу (фабульний і сюжетний); імовірності описаних подій, що становлять 

сюжет (сюжетно-реальний та сюжетно-ірреальний); антропоцентрів художньої 

комунікації (авторський, персонажний, читацький); квалітативних ознак 

(«розтягнений» і «стислий», або компресивний) та ін. 

3. Друга половина 80-их – кінець 90-их років – характеристика лексико-

семантичних часових форм у світлі функціонально-прагматичної парадигми 

лінгвістики; виявлено, зокрема, такі їхні функції: світоглядну, емотивно-

перцептивну, культурологічну, естетичну, експресивну та ін. (дослідження 

Н. Арутюнової, М. Толстого, С. Толстої, Т. Радзієвської, Г. Яворської, 

С. Єрмоленко, Л. Мацько, Н. Сологуб, Л. Пустовіт, Л. Ставицької та ін.).  

4. Кінець 90-их років ХХ – 10-і роки ХХІ ст. – вивчення структур із 

темпоральною семантикою в площині когнітивно-дискурсивної парадигми. 

Проблему аспектуальності художнього часу на матеріалі германських та 

слов’янських мов висвітлюють В. Маслова, Н. Фатєєва, Є. Бондаренко, 

Л. Кравець, О. Селіванова та ін. У цей період його розглянуто з погляду: 

кореляції з іншими поняттями (діяльністю, дією, володінням, погодними 

умовами, віком людини, рухом, ритмом, швидкістю, ландшафтом, живою 

істотою, субстанцією, рухомим об’єктом, ресурсами та ін.); параметрів 

(квантитативний, квалітативний); умов побудови художнього концепту часу 

(процесуальності, духовного буття, творчості, страждання, гармонії, 

статичності, динамічності та ін.). 

Природничонаукова темпорологія слугує поштовхом для пошуку часових 

характеристик у межах філологічних дисциплін. Літературознавці й лінгвісти 
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аналізують час авторський, персонажний, читацький, фабульний і сюжетний, 

перцептивний і концептуальний. Філософія ХХ ст., у якій дискурс часу 

розвинено в нерозривному зв’язку з людиною, становить важливу частину 

соціокультурного контексту для вивчення структури й функцій словообразів 

часової семантики. У філософії національної ідеї, екзистенціалізмі та 

феноменології час інтерпретовано як предмет суб’єктивізації, наділений 

аксіологічними характеристиками. 

Для нашого дослідження важливо, що художню темпоральність учені 

характеризують як залежну від семантичної місткості словесних образів, а 

також релятивності, модельованості, багатовимірності, експліцитності й 

імпліцитності художнього часу, особливостей імітування дійсності, авторських 

інтенцій, специфіки сприйняття тексту реципієнтом. У вітчизняному 

мовознавстві сформовано традицію аналізу образних утворень з експліцитним 

темпоральним компонентом (переважно в культурологічному й функціонально-

естетичному аспектах). Отже, виявлено нез’ясованість таких проблем: 

імпліцитності, наявності певних пластів образної семантики темпоральності, її 

ролі в організації нелінійної нерівновагової субсистеми словесних образів часу 

на основі інтегративного виміру. 

Другий розділ «Лінгвістична методологія вивчення образної 

семантики темпоральності» містить обґрунтування лінгвометодологічної 

основи дослідження. Схарактеризовано специфіку образної семантики 

темпоральності. Висвітлено сутність її інтегративного аналізу з урахуванням 

згаданих особливостей. Аргументовано використання методичного 

інструментарію дослідження. Пояснено загальні та спеціальні принципи 

розгляду матеріалу.  

Структури, які є продуцентами семантики часу, побудовано на основі 

синтагматичних і парадигматичних відношень. Образні синтагми виникають у 

результаті лінійного поділу текстів на сегменти, що містять об’єкт, предмет й 

основу зіставлення. Образами часу є слова й словосполучення: позачас 

(В. Стус), півсмерті (М. Вінграновський), часосплав (О. Забужко), часоїдство 

(В. Цибулько), цвинтар ночі (Майк Йогансен), життя кисіль (Е. Андієвська), 

бур’ян часу (Ю. Тарнавський). Розглядані тропеїчні синтагми утворено також у 

межах простих та складних речень: У чайнику старість і Самарканд (Патриція 

Килина). Час уже пахне полином (Р. Лиша). Час – проклятий людожер 

(Ю. Покальчук). Всі підвладні потокові часу що забирає з собою бастилії й 

башти лівреї ліри і лаври (В. Вовк). Життя іде по «Гаусівській шляпі»: отак-

от – «здрастуй», а отак – «прощай» (Л. Костенко). Це просто день, що 

розчинився в зливі (С. Жадан). Словесні образи часу утворено й на основі 

кількох речень, як, наприклад, у поезії В. Голобородька «Що читати» та ін.  

 Образні синтагми об’єднано в міжтекстові парадигми, на ґрунті яких у 

дослідженні розглянуто репрезентаційно-семантичні моделі ̒час – людина’,  ̒час 

– довкілля’ й ч̒ас – мистецтво’. Парадигматичні відношення виникають не 

тільки в міжтекстових, а й текстових межах. Ключові слова темпоральної 
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групи, функціонуючи як стимули, викликають текстові реакції-асоціати. У 

такий спосіб виникають парадигми, які формують образну перспективу текстів. 

Окреслюючи лінгвометодологічну основу аналізу образної семантики 

темпоральності, потрібно враховувати, що її риси визначають: а) структури з 

синтагматичними й парадигматичними відношеннями; б) елементи різних 

рівнів; в) одиниці темпоральної й інших лексико-семантичних груп; 

г) предметно-логічний зміст і конотація; ґ) основні пласти темпоральної 

семантики: референційний, оцінний і репрезентаційний; д) співвідносність 

указаних пластів; е) контекстуальні індикатори різних типів, завдяки яким 

словесні образи з імпліцитним темпоральним компонентом набувають статусу 

виразників темпоральної семантики; є) рольові виміри поетичного мовлення.      

Особливості субсистеми образів часу зумовлюють вибір інтегративного 

підходу до вивчення цієї семантики, що полягає в об’єднанні: а) ресурсів 

традиційних (таксономічної та функціонально-прагматичної) й однієї із 

сучасних парадигм (синергетичної); б) методичного й термінологічного 

інструментарію дисциплін, у межах яких відбувається розгляд семантики 

(семасіології, логічної семантики, лінгвістики тексту, стилістики декодування, 

комунікативної стилістики, семантичного синтаксису та ін.); в) низки 

пов’язаних із зазначеним вивченням принципів. Доцільність застосування 

апарату лінгвосинергетики до аналізу образної субсистеми випливає з: а) її 

нелінійної нерівновагової природи; б) розгортання зв’язків синергійного обміну 

з маркерами інших, поза темпоральністю, категорій; в) динамічності, змінності; 

г) відкритості до зовнішніх соціокультурних впливів.  

Образну семантику темпоральності розуміємо як інформаційну основу 

нелінійної нерівновагової субсистеми словесних образів часу, яку утворюють 

референційний, оцінний і репрезентаційний пласти. Референційний 

співвіднесено з різними типами часу, які забезпечують словесно-художнє 

зображення становища людини в історії, індивідуальному бутті та ході 

природних змін. Оцінний виявляє зв’язок аналізованої субсистеми з низкою 

світоглядних шкал, які чинять вплив на модальні характеристики словесних 

образів часу. Репрезентаційний формує пізнання семантики темпоральності 

крізь призму образних паралелей та функцій іменних синтаксем темпоральної 

групи в складі предикатно-аргументних структур.  

Лінгвосинергетичний напрям досліджень у сучасній вітчизняній науці 

формують праці Л. Піхтовникової (синергетика дискурсу), Т. Домброван 

(діахронійна лінгвосинергетика), С. Єникеєвої (синергетичні параметри 

деривації), О. Семенець (синергетичний вимір ідіолекту), Л. Мацько 

(синергетика в площині лінгвістичного аналізу тексту) та ін. Проте на 

нинішньому етапі розвитку науки не відбулася цілковита адаптація 

термінологічного інструментарію синергетики в різних напрямах мовознавства. 

Зокрема, дослідницьких зусиль потребує проблема об’єктивації функцій 

основних чинників нелінійних нерівновагових систем (атрактора й репелера), 

внесок у розв’язання якої становить специфіку цього дослідження. 

Атрактором субсистеми словесних образів часу визначаємо ідею 
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опозиційності часу щодо людини, сформовану в умовах історичних 

випробувань ХХ ст. 

 Периферійна частина функціонально-семантичного поля темпоральності 

є середовищем флуктуацій (коливань), наслідком яких є біфуркація 

(роздвоєння). Словесні образи часу в різній формі моделюють інформацію про 

нього. Вони функціонують як тропи з вербально вираженим і не вираженим 

темпоральними компонентами та носії позитивної й негативної семантики. 

Сутність запропонованого в дослідженні підходу полягає в об’єктивації: 

а) функцій атрактора й репелера, розмежованих на лінії експліцитності й 

імпліцитності, позитивної й негативної семантики словесних образів часу; 

б) біфуркації та поляризації всередині аналізованої нелінійної нерівновагової 

субсистеми . 

Серед загальних принципів аналізу антропоцентризм доповнюють 

принципи холізму, експансіонізму, діалогізму, функціоналізму, етноцентризму 

та ін. До спеціальних належать принципи семантичних відцентровості, 

комплементарності й інтерференції. Семантична відцентровість передбачає 

підпорядкування ходу дослідження певній послідовності. Від окреслення 

референційної, оцінної й репрезентаційної семантики словесних образів часу 

доцільно переходити до узагальнень, які допомагають виявити функції 

основних чинників аналізованої субсистеми (атрактора, репелера), а також 

означення рис її біфуркації, поляризації. Принцип семантичної 

комплементарності полягає у врахуванні кореляції, взаємодоповнюваності 

образних референційних, оцінних і репрезентаційних моделей тропеїчних 

форм. Принцип семантичної інтерференції зумовлює нежорсткість меж, які 

пролягають між компонентами окреслених моделей. 

Отже, вибір інтегративного підходу до аналізу образної семантики 

темпоральності зумовлюють: наявність кількох її пластів; структурно-

функціональні особливості форм, у яких цю семантику реалізовано; 

динамічність і нерівноваговість субсистеми словесних образів часу, яка виникає 

завдяки соціокультурним впливам.  

Третій розділ «Експліцитна семантика темпоральності в образних 

синтагмах» містить відомості про референційні особливості словесних образів 

з експліцитним темпоральним компонентом. Визначено їхнє місце у 

функціонально-семантичному полі категорії темпоральності, механізми 

побудови, особливості динаміки утворення. Розглянуто диференціацію таких 

тропеїчних синтагм за мікрополями. З’ясовано роль у структуруванні цієї 

частини аналізованої субсистеми  атрактора й репелера. 

Теорію функціонально-семантичного поля категорії темпоральності, його 

складу й ієрархії одиниць розроблено в працях О. Бондарка, О. Бондаря, 

З. Тураєвої, Т. Матвєєвої, І. Чернухіної, Т. Радзієвської, Г. Яворської, 

О. Тарасової, Т. Голосової, В. Сидоренко, Є. Бондаренко та ін. Оскільки 

вказану категорію кваліфіковано як граматикоцентричну, місце словесних 

образів часу в цьому польовому утворенні мовознавці визначають як 

периферійне.  
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Словесними образами з експліцитним темпоральним компонентом є 

синтагми, основу яких становить лексика темпоральної групи (загальні, зрідка – 

власні назви). Такі слова перебувають у контекстуальній взаємодії з 

компонентами лексико-семантичних груп ̒людина’, ‘довкілля’, ‘мистецтво’ й 

‘рух’, що забезпечує пізнання часу за допомогою словесно-художніх засобів: 

лексичні одиниці темпоральної групи не мають матеріальних референтів: 

Навшпиньках підійшов вечір (П. Тичина). Буде крином жевріти світанок (Василь 

Барка). Доба жорстока, як вовчиця (Олег Ольжич). Ми творимо тепер з хвилин і 

дій життя поему (Юрій Клен). Трупи клав на вози тридцять третій рочок 

(М. Холодний). Вже дихає Різдво, вже дихають Пости (М. Вінграновський). 

Тепер мій час на мене кряче круком (Б. Рубчак). Ніч лапки полизала 

(Е. Андієвська). Юність наша, гостра і густа, як шипшина (І. Римарук).  

У вказаний спосіб утворено такі мікрополя: суспільно-історичного (Цей 

Ренесанс лихий (Є. Маланюк). Революціє – зранена Сольвейг! (Майк Йогансен). 

Маємо не історію – хроніку родини Люборацьких (Ю. Тарнавський); 

індивідуально-буттєвого: життєрух (Михайль Семенко), смертеіснування 

(В. Стус). Життя – як завдання Фермата (Є. Маланюк). І смерть, як 

вентилятор, над усім (Е. Андієвська). Життя – як Брістольська тема, потрібує 

проводиря (А. Мойсієнко); природно-космічного часу: Всеосінь (Василь Барка). 

Весна за прядкою, мов скромна Маргарита (М. Рильський). А осінь хвора, розлилася 

жовч (Л. Костенко). Скоро серпень, Олексо, як сойчин мах (В. Герасим’юк).  

В основі словообразів мікрополя суспільно-історичного часу перебуває 

лексика, що має загальне значення темпоральності, а також слова на позначення не 

лише лінійного, а й циклічного (природно-космічного) часу. Текстові фрагменти 

мікрополя індивідуально-буттєвого часу інтегровано навколо лексики із загальним 

значенням темпоральності та слів, які вказують на лінеарний, природно-космічний і 

трансцендентний час. Компоненти мікрополя природно-космічного часу містять 

слова із загальним значенням темпоральності, а також лексику на позначення 

циклічного та трансцендентного часу. Критерієм розмежування належності 

словообразів, утворених за допомогою тих самих слів темпоральної групи, до 

відповідного мікрополя є контекст: Наші підлі і скупі часи (М. Зеров). Тайна часу, 

що весна повторить (Василь Барка). Вив’ялить час і плече, і щоку, і вуста 

(М. Вінграновський). І час мій мене змете, змеле (О. Ірванець). Розподіл 

словообразів за мікрополями підтримують шкали подієвості, календарної 

закріпленості, а також добова, річна та ін. 

У поетичних текстах ХХ ст. відбувається пізнання сутності часу щодо 

людини, його ролі у визначенні нею свого місця у світобутті. У тропеїчних 

синтагмах мікрополя суспільно-історичного часу профільовано переважно 

семантику масштабності, інтенсивності, потужності історичних змін, їхньої 

антигуманної сутності: Над двадцятим віком кукіль та Парсифаль (П. Тичина). 

На горло наступив планеті кривавий сорок перший (Б. Бойчук). Війна вечеряла 

серцями, що жито сіяли (М. Холодний). Профілем словообразів індивідуально-

буттєвого часу є семантика динамічності, фазовості, дискретності існування, 

неубезпеченості людини, яка підлягає законам смертності: На колісниці здоганяє 
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тебе життя (М. Тарнавська). Безліч літ, непроханих,чужих, з якими ти 

минався, може, але не вітався, впхалися в двері (Б. Бойчук). Буття ґрунти не 

знають уповільнень (Е. Андієвська). Сидить моя старість над скринями спогадів 

(В. Неборак). Профіль мікрополя природно-космічного часу визначає семантика 

динамічності, конкретно-чуттєвого, естетичного освоєння: Гусій ранок впав на 

місто синє (Майк Йогансен). Скеля вечора червінна в кварцах (Василь Барка). 

День дзвінкий, мов веселий рій (О. Теліга). Світанок кинув ступку і товкачик (Е. 

Андієвська). 

Елементи мікрополів індивідуально-буттєвого та природно-космічного часу 

вказують на відносну рівномірність уживання слів темпоральної групи впродовж 

століття. Нерівномірність характеризує образні форми, які утворюють мікрополе 

суспільно-історичного часу, що реагує на певні зміни в соціумі. Зокрема, слова на 

позначення місяців року серед образів із семантикою природно-космічного часу 

функціонують упродовж усього століття, а суспільно-історичного – у 10–30-их 

роках: Все ж таки у нас уже жовтень, а у всесвіті ще тільки лютий (Майк 

Йогансен). В окривавлений Жовтень ясна обернулась Весна (Є. Маланюк). 

Лексему час у словообразах індивідуального буття та космічного темпорального 

вжито протягом століття, а серед образів суспільно-історичного часу – у 20–30-их 

роках: Хай час по нас пройде важким залізним плугом (Юрій Клен). Благословен 

єси, часе мій! О жорстокий! І весь в крові! (Є. Плужник). Молімось про 

вогненний час! (Є. Маланюк).    

Перебуваючи в умовах взаємного інформаційного обміну із зовнішнім 

соціокультурним, особистим, а також природним простором, аналізована 

субсистема завдяки спрямуванню атрактора продукує відомості про часові зміни 

у вигляді словесних образів з експліцитним темпоральним компонентом. 

Утворенню останніх сприяє периферійна природа тропеїчних синтагм 

темпоральної семантики в площині функціонально-семантичного поля 

темпоральності. Функції атрактора спрямовано на: а) експлікацію 

темпорального компонента словесних образів часу; б) оцінну селекцію лексики 

темпоральної групи та носіїв негативної семантики інших лексико-семантичних 

груп; в) формування негативної інтегративної семантики словесних образів 

часу з експліцитним темпоральним компонентом. Дія вказаного чинника 

охоплює більшість розгляданих словесно-художніх структур, зокрема форм, 

референційно співвіднесених з історією. 

 Низка тропів, які продукують поняття позитивного змісту, перебуває також у 

функціональній зоні репелера, якому належить розбалансування системної 

цілісності периферійної частини функціонально-семантичного поля 

темпоральності. Дії репелера, спрямовані на дестабілізацію рівновагової 

семантичної однорідності розгляданої субсистеми, пов’язано із селекцією 

лексичних одиниць позитивної семантики (компонентів словесних образів 

часу) та позитивною інтегративною семантикою образних форм.  

Отже, експліцитну референційну семантику темпоральності сформовано в 

образних синтагмах на основі слів із центральною семою часу, диференційовано за 

мікрополями; ця семантика вказує на нерівномірність, динаміку утворення 
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аналізованих словесних образів та функціональну конкуренцію атрактора й 

репелера, у якій домінує перший.   

У четвертому розділі «Імпліцитна семантика темпоральності в образних 

синтагмах» проаналізовано референційну семантику частини субсистеми, яку 

становлять словесні образи з імпліцитним темпоральним компонентом. 

Визначено роль у її утворенні темпоральної конотації, біфуркації, атрактора та 

репелера. 

Розглядані образні синтагми побудовано на основі конотативних 

прирощень. Теорію конотації розроблено в працях В. Виноградова, 

В. Шаховського, І. Арнольд, Є. Шендельс, В. Говердовського, Л. Мацько та ін. 

У дослідженні з’ясовано, що словообрази з імпліцитним темпоральним 

компонентом виникають на основі темпорально конотованих однослівних і 

неоднослівних фрагментів художніх текстів. Індексом темпоральної конотації 

служить конотема часу, яка супроводжує предметно-логічний зміст 

прецедентних імен (загальних і власних назв), а також відомих 

лінгвокультурній спільноті неоднослівних текстових фрагментів, на ґрунті яких 

сформовано словесні образи часу. Указана конотема пов’язана із семантикою 

суспільної, побутової, обрядової, індивідуально-буттєвої, літературної та ін. 

подієвості: Страшно покритки Катерини мордували покірливу плоть 

(Є. Маланюк). І вже ридають – плачуть Андромахи по селах і містах (Юрій 

Клен). Відчиняйте двері – наречена йде (П. Тичина). Раби рабів ще гірше ніж 

раби (Л. Костенко). Од радіації Пілат вмиває руки (І. Драч). З дороги збилися 

тріє царіє у маскхалатах (І. Римарук).  

Темпоральна конотація лексико-семантичних одиниць, які становлять 

основу словообразів суспільно-історичного часу, виникає завдяки їхнім 

зв’язкам із референційними площинами сакральної та світської історії, 

культурної історії етносу, побуту та звичаїв українців, а також військової історії 

сусідніх держав, соціальної стратифікації, суспільно-політичних, ідеологічних 

атрибутів та ін.: Глянеш, як хазяїн домовитий, по своїй хаті і по своїм полі 

(І. Франко). Раби не можуть взріти сонця волі (Є. Маланюк). Нестримана іде 

орда, іде від Ніжина на Київ (Юрій Клен). У рай, як на Голгофу, йдем 

(І. Світличний). Лиш пітьмою цвіло й сирітством народу (В. Ілля). Ні одна 

наша казка не закінчилася весіллям (В. Голобородько). Конотеми часу існують 

завдяки асоціаціям відповідних лексико-семантичних одиниць із хліборобським 

циклом, подієвістю природного середовища й індивідуального буття: Багнети 

грузнуть в тіло, мов плуги в чорнозем (Б.-І. Антонич). Непотрібне на бруці 

тіло, а над тілом – плакат (Є. Плужник). Буря шторму, шквалу сигнали (Майк 

Йогансен). Не розквітнеш ніколи, як інші народи, до шлюбу (Ю. Тарнавський). 

Суспільно-історичну семантику в складі таких словесно-художніх форм 

увиразнено за допомогою лексики на позначення суспільно-політичних, 

топонімічних понять, а також слів негативного змісту. Лексико-семантичну 

основу утворених словесно-художніх фрагментів визначають специфіка 

світогляду, спосіб буття нації, її побут і звичаї, особливості національного 

характеру, природного довкілля та ін. У словесних образах суспільно-
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історичного часу, утворених на ґрунті власних і загальних назв, профільовано 

семантику антигуманної сутності національної історії, панхронічності 

драматичних подій, а також характеристику суб’єктів історичного процесу: 

Розп’яв хтось правду на Голгофі знов! (Тодось Осьмачка). Збіглися 

чорносотенні києви що воно є (І. Калинець). Мародерний рай (І. Світличний). 

Розтирається сатанинський плювок чорнобильський (Р. Лиша). П’ємо затруєну 

свободу по два ковтки (І. Римарук). Ох і моцна була порода – Соловки, Магадан, 

Колима (О. Забужко).  

Неоднослівні інтертекстуальні фрагменти реалізують семантику 

суспільно-історичного часу, оскільки продукують уявлення про його 

культурно-історичні, ідеологічні, соціально-політичні риси, містять 

історіософські узагальнення. Темпоральна конотація словообразів суспільно-

історичного часу, побудованих за допомогою уривків із прецедентних текстів, 

виникає завдяки семантиці подієвості, яку містять фольклорні та книжні 

джерела: Питається йод цезія: «Де будемо вікувати?» (Ю. Тарнавський). 

Космічні оркестри шпарять для п’яного шобла марш (І. Світличний). Ловці 

душі в твій слід біжать з усюд усіх (В. Стус). Сім’я вже вольна і нова, та 

тільки мати ледь жива (Л. Костенко).  

Темпоральна конотація назв, які формують образи індивідуально-

буттєвого часу, існує завдяки асоціаціям реалій, що стосуються стихій (вогню 

та землі), а також символів сакральної історії й історії давньогрецької культури, 

з поняттями життя та смерті: Погас отак, як тії мрії перші (Леся Українка). 

Парка нитку розірве прожогом (Б.-І. Антонич). Пряжу коротку зсукали 

Мойри бездушні (І. Калинець). Ця Богом послана Голгофа веде у паділ 

(В. Стус). Прийшов – зацвів – зів’яв – і шусть у землю (І. Малкович). Оце мій 

хрест. Зніміть мене з нього (О. Ірванець). У цих образних формах 

профільовано семантику етапності, дискретності життя, його духовної 

наповненості. Темпоральну конотацію лексики, яка перебуває в основі 

мікрополя природно-космічного часу, розвинуто на ґрунті емпіричного досвіду, 

відомостей культури, зокрема асоціювання природних реалій, видів 

землеробської праці й атрибутів календарно-обрядового циклу з порами року, 

певними точками християнського календаря та частинами доби: Народилось 

сонце-полуниця (Майк Йогансен). Виноградних ягід зграя (В. Хмелюк). 

Висівається в землю насіння тепла (В. Кордун). Білу землю мов колядку підкидає 

під небо (І. Калинець). Котилися писанки із гори (Г. Чубай). Як лист із скриньки, 

випав сніг (І. Римарук). Семантичний профіль таких художніх синтагм 

створюють уявлення про красу природного довкілля й атрибутів християнських 

свят.  

Словесні образи з імпліцитним темпоральним компонентом сформовано 

переважно в межах словосполучень, простих чи складних речень, об’єднаних у 

мікрополя суспільно-історичного, індивідуально-буттєвого та природно-

космічного часу. Образи природно-космічного часу з імпліцитним темпоральним 

компонентом зафіксовано в поетичних текстах 10–90-их років, а суспільно-

історичного й індивідуально-буттєвого – здебільшого 20–30-их та 60–90-их років. 
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Наведені відомості дають підстави стверджувати те, що утворення згаданих 

образних структур стимулюють такі події, як громадянська війна, політичні 

репресії, чорнобильська катастрофа та ін., а також нові культурно-мистецькі явища. 

Усі вони породжують своєрідні інформаційні спалахи, які спрямовують художнє 

осмислення часу. Енергетично підсилена, розглядана субсистема втрачає рівновагу, 

у ній відбуваються процеси флуктуації (коливання), а внаслідок цього – біфуркація 

(роздвоєння).  

Суспільно-історичну, індивідуально-буттєву та природно-космічну 

семантику в складі таких образів підтримано за допомогою вербального й 

невербальних (історичного, культурного, філософського, психологічного) 

контекстів, а також емпіричних знань, із яких периферія функціонально-

семантичного поля темпоральності одержує та куди віддає інформацію. У 

результаті таких відношень відбувається роздвоєння субсистеми завдяки 

утворенню словесних образів часу з імпліцитним темпоральним компонентом. 

Матеріалом для моделювання останніх стають темпорально конотовані 

лексико-семантичні одиниці, які маркують інші, поза темпоральністю, категорії 

(антропоцентричності, локативності, інтертекстуальності).  

Дії репелера стимулюють: а) імплікацію темпорального компонента 

аналізованих тропеїчних синтагм; б) селекцію для побудови образів часу 

лексики позитивного змісту; в) позитивну інтегративну семантику словесних 

образів часу. Функціональні чинності атрактора пов’язано з використанням 

для побудови словесних образів з імпліцитним темпоральним компонентом 

лексичних елементів негативної семантики та негативною інтегративною 

семантикою словесних образів часу.    

Отже, референційну семантику сформовано також в образних синтагмах з 

імпліцитним темпоральним компонентом, виявленим за допомогою 

контекстуальних індикаторів, що засвідчує домінантні функції репелера. Ці 

образи демонструють розподіл за мікрополями та біфуркацію субсистеми, тому 

що їхню основу становить лексика, яка не належить до темпоральної групи й 

має темпоральну конотацію.  

 П’ятий розділ «Оцінна семантика темпоральності в образних 

синтагмах» містить результати вивчення кореляції мікрополів аналізованої 

субсистеми й оцінних особливостей їхніх компонентів. Схарактеризовано 

механізми аксіологічної та логоепістемічної модальності. На основі виявлених 

відомостей об’єктивовано функції атрактора й репелера.   

Категорію модальності розглянуто в працях Ш. Баллі, В. Виноградова, 

Н. Арутюнової, І. Гальперіна, З. Тураєвої, Н. Валгіної, В. Шинкарука, 

І. Смущинської, О. Семенець, О. Ніки, Т. Космеди та ін. З огляду на аналіз текстів 

художнього стилю найбільшу увагу приділяємо аксіологічній модальності. 

 Таку модальність зумовлює оцінна конотація, а механізмом її дії є 

інтегрування аналізованих тропеїчних синтагм за допомогою відповідних сем 

(поняттєвих операторів конкретних оцінок). У низці словесних образів 

суспільно-історичного й індивідуально-буттєвого часу відбувається 

конвергенція аксіологічної й деонтичної модальності, тому що обидві мають 
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нормативну природу, формують  уявлення про соціальні цінності та роль 

людини в досягненні їх: Прокляття всім, хто звіром став! (П. Тичина). Через 

смерть вертай до існування (В. Стус). Калиновою печаттю помітьмо кров свою 

непорочну (С. Сапеляк). Розпускаймо колгоспи душ (В. Голобородько).  

Існує системна взаємодія між референційною й оцінною моделями 

образної семантики темпоральності. Словообрази часу по-різному 

співвіднесено з оцінками різних типів у межах трьох мікрополів. У мікрополі 

образів суспільно-історичного часу аксіологічну модальність формують такі 

основні оцінки: суспільна, ідеологічна, морально-етична, підтримувані 

факультативними – естетичною, сенсорною, інтелектуальною й емотивною. 

Аксіологічну модальність образів індивідуально-буттєвого часу формує 

синергія утилітарної (основної) й ідеологічної, сенсорної, естетичної, емотивної 

оцінок (факультативних). Образи природно-космічного часу є виразниками 

семантики сенсорної й естетичної оцінок (основних), а також емотивної  й 

ідеологічної (факультативних). Такі оцінки сформовано також як постійні та 

змінні. Основні (переважно постійні) пов’язано із семантичною специфікою 

мікрополів, проте до останніх належить також емотивна, яка супроводжує інші 

оцінки.  

У мікрополях суспільно-історичного, індивідуально-буттєвого та 

природно-космічного часу відбувається синергійна підтримка основних оцінок 

факультативними. На основні оцінки мікрополя суспільно-історичного часу 

(суспільну, ідеологічну, морально-етичну) завдяки функціональним чинностям 

атрактора накладено параметри негативних полюсів сенсорної, естетичної, 

емотивної й інтелектуальної: Були жнива, заросилась кров’ю нива (А. Казка). 

Світились черепи з-під тридцять третього (Б. Бойчук). Б’ють дзвони по 

Вітчизні (С. Сапеляк). Хай живе нова доба – Ленін, Крішна й Бубаба! 

(М. Холодний). Століття, закроєне з воєн і боєнь (О. Забужко).  

Спостережено інтерференцію на основну (негативну утилітарну) 

факультативних (негативних сенсорної, естетичної, ідеологічної й емотивної) 

оцінок (також під впливом атрактора) у мікрополі індивідуально-буттєвого 

часу: Стало тяжко нести мені час (В. Свідзінський). Життя зникає, як ріка 

Почайна (Л. Костенко). У нашій долі, нашім льосі, не все збагнути й осягти 

(І. Калинець). Оцінне та стилістичне перекодування лексики темпоральної 

групи зафіксовано в поетичних текстах, створених наприкінці століття: поетика 

постмодернізму відображає перебудову ієрархії усталених цінностей: Показано 

дулю отчизні і жизні і смерті (Ю. Андрухович). БУ смерті і безсмертю БУ 

(В. Неборак). А буває, життя – як цеберка, повна стиглих вчорашніх помиїв 

(І. Бондар-Терещенко). У площині словообразів природно-космічного часу 

спостережено синергійне підсилення позитивних сенсорної й естетичної оцінок 

валоративним компонентом факультативних оцінок (позитивної емотивної й 

ідеологічної), що відбувається завдяки функціональному спрямуванню 

репелера: Мов свічка, куриться черемха (Б. -І. Антонич). Ще осінь, пломениста 

квітка, гойдає зламаним стеблом (В. Свідзінський). Пахнуть яблука: яблука 

ходять по криницях, яблука ходять по дитячих головах (В. Голобородько). Весна 
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збиває шумовиння у пелюсткове ескімо (Л. Костенко). Мандрує писанка по 

мисочках із цибулинням золотого узвару (І. Калинець). Солодка, мов кутя, 

колядка (І. Малкович).  

Особливості аксіологічної модальності залежать не тільки від семантики 

лексичних компонентів словесно-художніх утворень, а й від позамовних 

чинників. Цю модальність спрямовують такі шкали: система цінностей 

демократичного суспільства, християнства, філософії національної ідеї, 

екзистенціалізму, ціннісні орієнтири модернізму, постмодернізму та ін. Вони 

корелюють із національною аксіологічною картиною світу як частиною 

системи загальнолюдських гуманістичних цінностей: Кохайтеся в татарській 

волі, в розпусті лютої орди (Юрій Клен). Тут та ж сліпа і рабська кров             

(Є. Маланюк). Юродивий народцю можеш спокійно метушитись (І. Калинець). А 

де ж месія той, що погорільцям ще вчора обіцяв спасенний рай? (А. Мойсієнко). Ти 

– країна Швейцарія, ти – країна Вахтерія (О. Ірванець). Демос впав у хренос 

(В. Цибулько).   

Імпліцитні словесні образи часу пов’язано із семантичною площиною 

знання, джерелом якого є прецедентні тексти та яке існує у вигляді 

асоціативних констант логоепістем. Тому їхня модальність невіддільна від 

епістемічної, яка перебуває в системних зв’язках з евіденційністю, що у вузькому 

розумінні залежить від вказівки на джерело повідомлення, а також пресупозицією 

як різновидом імплікації, яку формують попередньо здобуті відомості. Як й 

епістемічну модальність, логоепістемічну стимулює рефлексія, в основі якої 

перебувають пригадування та зіставлення, проекція асоціативно-семантичного 

потенціалу лінгвокультурних символів на площину темпоральності. 
Специфіку модальності логоепістемічної кваліфікації спрямовує 

темпоральна конотація однослівних і неоднослівних фрагментів, на основі яких 

створено словесні образи часу, а також поняттєві оператори оцінок, які 
залежать від лінгвокультурних знань та які характеризує стереотипність 

відтворення й функціонування. Ці оператори формують інтегративну структуру 

аналізованих образів. Указані чинники зумовлюють субкатегорійний статус 
логоепістемічної модальності. Її інформаційно підтримують тексти фольклору та 

книжності: Наш страшний суд прийшов (П. Тичина). Я чую увертюру 

апокаліпсису (Л. Костенко). Ви краще розпрягайте, хлопці, коні та пішака 
шмаляйте в свій едем (І. Світличний). Скільки Колимських Сізіфів вчорнілим 

снігів’ям чорніли (С. Сапеляк). Підніміть повіки Вія-малороса! (І. Римарук).  

Отже, оцінну семантику словесних образів часу визначає їхня належність до 
мікрополів та специфіка закріплених за останніми основних і факультативних, 

позитивних і негативних оцінок. Дії атрактора й репелера зосереджено на 

протилежних валоративних полюсах, що зумовлює поляризацію аналізованої 
субсистеми. 

У шостому розділі «Репрезентаційна образна семантика 

темпоральності в синтагмах і міжтекстових парадигмах» наведено 
відомості про образні репрезентаційно-семантичні моделі, сформовані на 

основі лексики темпоральної групи. Проаналізовано функції іменних синтаксем 

із центральною семою часу в складі предикатно-аргументних структур, у межах 
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яких сформовано аналізовані словесні образи відповідно до зазначених 

моделей. Указано на результати вивчення архетипних сенсів, які 

супроводжують ці моделі. На основі з’ясованих кореляцій об’єктивовано 
функції атрактора й репелера. 

Репрезентаційний вимір образної семантики темпоральності здійснено з 

урахуванням наукового досвіду, пов’язаного з аналізом образних міжтекстових 

парадигм (праці Н. Павлович, Л. Ставицької, Л. Чернейко, Л. Кравець), а також 

здобутків у семантичному синтаксисі й застосуванні його інструментарію в 

межах інших лінгвістичних дисциплін (дослідження Г. Золотової, 

О. Селіванової, В. Калько, І. Казимир, Г. Кочерги та ін.).  

Словесні образи часу, які становлять неолексеми, указують такі основні 

напрямки семантизації: ̒час – людина’, ̒час – довкілля’ та ̒час – мистецтво’. Вони 

відповідають образним репрезентаційно-семантичним моделям, побудованим 

на ґрунті словесно-художніх синтагм. Ці моделі виявляють: а) релевантність до 

функціональних особливостей іменних синтаксем темпорального змісту в 

складі предикатно-аргументних структур; б) спільність семної актуалізації в 

інтегративній структурі словесних образів часу; в) синергійну взаємодію 

компонентів периферійної субсистеми функціонально-семантичного поля 

темпоральності.  

Структура репрезентаційно-семантичної образної моделі ̒час – людина’ 

пролягає через площину кратологічних уявлень, асоціацій із мораллю й етикою, 

родом занять, фізичними й розумовими можливостями, емоціями й, окрім цього, 

життєспроможністю, станом здоров’я, пересуванням у просторі, спілкуванням 

та ін. Ця модель виникає завдяки актуалізації ресурсів асоціативно-

семантичних площин, які містять характеристику людини за вдачею, родом 

занять, соціальним статусом, способом пересування; трудовою, фізіологічною, 

мовленнєвою, розумовою, емоційною діяльністю; особистими зв’язками, віком 

та статтю, а також спроможністю до існування та ін.: Танцювала на вістрі 

багнетів смерть, мов Кармен (Юрій Клен). Вмер чорнобривий день (П. Тичина). 

В обійми смерті впав (Майк Йогансен). Осінь – стара карга (Михайль 

Семенко). Ось ранок синім возом їде (Б.-І. Антонич). Осліплених днів каламуть 

(В. Свідзінський). Від холмів ридання губить осінь (Василь Барка). Осінь, наче 

крихкий вельможа (Б. Рубчак). Буття – як гравця в кості (Е. Андієвська). Життя 

од нас мудріше (В. Стус). Сплять часи (М. Вінграновський). Літо в диктанті 

розставило коми (Б. Нечерда). Життя чогось вам недоговорює (О. Забужко). 

Час, як алхімік, працює таємно, без свідків (О. Ірванець). Та час – здурів 

(Ю. Бедрик).  

Репрезентаційно-семантичну образну модель ̒час–довкілля’ структуровано 

на основі асоціатів часу, пов’язаних із чотирма стихіями (вогнем, водою, 

землею, вітром), природним середовищем загалом (рослинними й тваринними 

реаліями), транспортними засобами, предметами повсякденного вжитку та ін.: 

Диміє час (Василь Барка). Я – хвилею історії виплеснений (Михайль Семенко). Ще 

ранок наш не цвів (Олександр Олесь). Історії свистять вітри (Є. Маланюк). І 

життя наопашки носити на однім плечі (Олег Ольжич). Час колесами 
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чавунними наступив на юнь мою (Д. Фальківський). Сивіє життя, як поле 

ковилеве (М. Вінграновський). Цих днів чифір (С. Сапеляк). Осінні пси Карпат 

(В. Герасим’юк). У межах окресленої моделі актуалізовано такі компоненти 

темпоральної семантики, як динамічність і статичність, континуальність і 

дискретність, масштабність і мізерність, значущість і незначність, бажаність і 

небажаність, лінійність і циклічність, розгорнутість і компресивність, а також 

процесуальність, фазовість, цінність, небезпечність та ін. Час як рух предметів 

довкілля інтерпретовано за допомогою словесно-художніх засобів як 

нерівномірний та різноспрямований: уповільнений, пришвидшений та 

зворотний. 

Відповідно до репрезентаційно-семантичних образних моделей у складі 

предикатно-аргументних структур домінують певні функції іменних синтаксем 

темпоральної групи. Модель ̒час – людина’ виявляє переважання синтаксемної 

ролі суб’єкта – носія акціональної ознаки (більш як 50% від загальної кількості 

розглянутих прикладів): Час тче килим (Юрій Клен). Життя тобою грає 

(В. Стус). Рибалить смерть (Е. Андієвська). Жовтень пише трактат (Б. Рубчак). 

Батожить час! (В. Герасим’юк). Цю перевагу пояснюємо осмисленням часу в 

ХХ ст. як активної, діяльної сили. У межах моделі ̒час – довкілля’ найбільш 

поширеною є функція суб’єкта – носія квалітативної ознаки (понад 50%),тому 

що синтаксемний вимір темпорального крізь призму внутрішніх ресурсів 

просторових назв сформовано з огляду насамперед на якісні характеристики: 

Наша юність – грозова (Є. Маланюк). День такий полив’яний (Л. Костенко). 

Осінь дорожчою стала (А. Мойсієнко).  

Модель ̒час – мистецтво’ є нечисленною, і її структуровано завдяки 

ресурсам асоціативних груп, пов’язаних із літературою, музикою, 

хореографією й театром (семантиці драматичності, героїчності, небуденності, 

загадковості, емотивної й естетичної наповненості та ін.): Ті дні жорстокої, 

лихої прози (Юрій Клен). Була б тижнева казка (Михайль Семенко). Все життя 

– кантата (І. Світличний). Прелюд весіннього вечора (Б. Рубчак). У такий 

спосіб створено підґрунтя для частотності використання іменних синтаксем у 

ролі суб’єкта – носія кваліфікативної й оцінної ознак (більш як 50% відсотків 

від проаналізованих прикладів): Час – між двома безчассями антракт (Юрій 

Клен). Революція єсть трагічна лірика (П.Тичина). Життя – то вогниста музика  

(І. Світличний). Семантична площина ̒мистецтво’ є джерелом репрезентації 

часу, в основі якої перебувають аксіологічні характеристики.  

У складі зазначених структур іменні синтаксеми, що вказують на людину, 

виконують функцію об’єкта при акціональних дієсловах фізичної дії (більш як 

у 50% проаналізованих випадків). Поширеними є також функції інструментива, 

локатива та ін.: Життя так тяжко пише мною (В. Стус). Дні волочать тіло 

(Ю. Тарнавський). В мені так хижо править час (І. Драч). Час плете племена 

(І. Римарук). Наведені синтаксемні ролі реалізують уявлення про домінування 

часу, бачення людської істоти як підпорядкованої йому, що цілком узгоджено з 

функціональними характеристиками атрактора (ідеї опозиційності часу щодо 

людини).  
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Репрезентаційно-семантичні моделі ̒час – людина’, ч̒ас – довкілля’ та ̒час – 

мистецтво’ є продуцентами архетипних сенсів, які залежать від денотативної 

семантики слів із центральною семою часу та їхніх конотативних 

прирощень: ̒сила, яка протидіє людині’ й ̒сила, одностайна з людиною’ (перше 

переважає). Наявність таких сенсів засвідчує кореляцію оцінних і 

репрезентаційних моделей образної семантики темпоральності. Незначно 

експонованим є уявлення про час як силу, якій протидіє людська істота. Усе це 

пов’язано з ієрархічними світоглядними відношеннями в дихотомії ̒час – 

людина’. Зазначені сенси об’єктивують функціональну конкуренцію 

атрактора, який увиразнює, робить однорідною аналізовану периферійну 

субсистему, та репелера, що є стримувальним чинником, створюючи перепони 

для зміцнення останньої. 

Отже, функції іменних синтаксем темпоральної групи в складі 

предикатно-аргументних структур залежать від їхньої належності до певної 

образно-репрезентаційної моделі. Переважання архетипного сенсу ̒сила, яка 

протидіє людині’ вказує на домінантні функціональні чинності атрактора.  

У сьомому розділі «Образна семантика темпоральності в текстових 

парадигмах» розглянуто розвиток темпоральної семантики в образній 

текстовій перспективі на основі взаємодії ключових слів-стимулів й 

однослівних і неоднослівних асоціативних реакцій на них. Окреслено 

валоративні полюси указаних слів і виявлено релевантність останніх 

світоглядним особливостям модернізму, постмодернізму. На основі одержаних 

результатів реконструйовано функції атрактора й репелера. 

Концепцію образної семантичної перспективи художніх текстів, яка 

виникає на основі регулятивних структур, створено в дослідженнях 

представників стилістики декодування, комунікативної стилістики, поетики 

декодування (І. Арнольд, Н. Болотнова, Н. Сологуб, А. Мойсієнко, 

В. Кухаренко та ін.). У процесі осмислення поетичних текстів за допомогою 

спільного мовного та культурного кодів автора й реципієнта сформовано 

семантичні паралелі, інтегровані навколо ключових слів темпоральної групи. 

На основі розгляду більш як 1000 поетичних текстів (поезій та віршових 

циклів) було виявлено, що близько 10% із них структуровано за допомогою 

ключового слова час, а близько 9% – життя. Частотність уживання (разом 

приблизно 56%) у зазначеній функції належить лексемам на позначення: 

індивідуально-буттєвого часу – смерть і день (остання, вжита в множині, 

позначає життя); річного циклу – осінь, весна; добового циклу – ніч, ранок, 

день. Близько 25% уживань у ролі ключових разом припадає на слова старість, 

дитинство, літо, зима, березень, травень, серпень, жовтень, листопад, вечір, 

будень, буття, історія, вік, доба, війна та ін. Найчастіше в ролі ключового 

виступає слово час, яке має загальне значення темпоральності, що пояснюємо 

тяжінням поетів ХХ ст. до світоглядних узагальнень. 

Семантичний розвиток цих лексичних одиниць як ключових виявляє 

прагматичні можливості периферійної субсистеми, зануреної в соціокультурну 

інформацію. З опорою на процесуальність, лінгвокультурний діалог образний 
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код тексту розгорнуто в його парадигматичній перспективі. В образах, 

реконструйованих як темо-рематичні паралелі, що виникають унаслідок 

декодування (наприклад, А=Б; А=В; А=С та ін.), ключові слова темпорального 

змісту виявляють себе продуцентами повторюваних сенсів.  

Навколо слів темпоральної групи об’єднано однослівні й неоднослівні 

асоціати. Найближчими до них є ті, які містять центральну сему часу, а також 

утворені на основі вказаних лексико-семантичних одиниць текстові синтагми. 

Іншими реакціями на ці стимули є фрагменти, які інтегрує лексика 

референційних площин  ̒людина’, д̒овкілля’, м̒истецтво’ та ін. Такі асоціати 

формують семантичні мікротеми текстів та є продуцентами понять, які, 

проектуючись на семантику ключових слів, формують їхню аксіологічну 

модальність. У її основі перебувають утилітарна, телеологічна, сенсорно-

естетична й емотивна оцінки, риси яких залежать від семантичних 

характеристик текстових реагентів на слова-стимули. Особливості асоціатів 

ключових слів темпоральної групи визначають специфіка світоглядних основ 

модернізму чи постмодернізму, бачення в них місця й ролі людини, її активної 

або пасивної позиції щодо змін, які відбуваються в часі, ставлення до життя й 

смерті.  

У поетичних текстах із міфологічними візіями модернізму толеровано 

поняття часу, розвинуто світоглядну модель міфу з його амбівалентною 

оцінкою посутніх характеристик світобуття, досягненням аксіологічного 

балансу між позитивними та негативними рисами часу. У віршах 

неоромантизму пріоритет людини полягає в спроможності здійснювати 

історичні зміни, тому словесні образи часу перебувають на полюсі позитивної 

оцінки. Семантика темпоральності, якою наділено образні паралелі в 

екзистенціалістських текстах, демонструє буттєвий абсурд, причиною якого є 

дискретність часу існування. У постмодерністських текстах аналізовані образи 

осцилують між негативною й амбівалентною семантикою. Якщо в 

екзистенціалізмі відбувається оцінне перекодування ключових слів на 

позначення лінеарного часу, то в постмодернізмі – також стилістичне, яке 

спричинює наближення таких лексико-семантичних одиниць до буденних 

реалій.  

Перебування образів часу, утворених унаслідок парадигматичних 

текстових зв’язків, на різних полюсах оцінки засвідчує поляризацію 

периферійних елементів функціонально-семантичного поля темпоральності; 

спеціалізацію функцій атрактора й репелера. Словообрази часу в поетичних 

текстах екзистенціалізму й низці віршів постмодернізму перебувають у 

площині дій атрактора (ідеї опозиційності часу щодо людини). Аксіологічна 

модальність ключових образів темпоральної семантики в поезіях 

неоромантизму (її зумовлюють позитивні оцінки), неоміфологізму та частині 

текстів постмодернізму (її супроводжують амбівалентні оцінки) вказує на 

вплив репелера, який перешкоджає розвитку негативної семантики елементів 

периферійної субсистеми. 
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Отже, аксіологічні особливості ключових слів поетичних текстів 

словесного модерного мистецтва пов’язано з належністю до модернізму й 

постмодернізму. Атрактор контролює розвиток негативної семантики, а 

репелер – позитивної й амбівалентної. 

У висновках до дисертації узагальнено й систематизовано основні 

теоретичні та практичні результати дослідження, підтверджено його робочу 

гіпотезу.  

Лінгвістичний час учені характеризують як граматикоцентричний і 

лексикоцентричний (метафороцентричний). Образну семантику  вивчають у 

площині другого в зв’язку з формуванням змісту категорії (субкатегорії, 

універсалії) художнього часу (темпоральності), а також термінопонять 

темпорального світу (темпорального фрагмента картини світу). У межах 

функціонально-семантичного поля темпоральності таку семантику 

схарактеризовано як периферійну, виражену експліцитно й імпліцитно, вона 

підлягає дослідженню в референційному, оцінному й репрезентаційному 

аспектах за допомогою інструментарію традиційних і новітніх лінгвістичних 

парадигм. В українському мовознавстві образну семантику темпоральності досі 

було аналізовано фрагментарно, переважно на основі експліцитних форм. Поза 

увагою дослідників перебувала проблема її імпліцитного вираження, місця й 

ролі в динамічному нерівноваговому утворенні, усередині якого існують 

системні зв’язки. Таке наукове осмислення потребувало її розгляду в окремому 

дослідженні.  

Інтегративне вивчення образної семантики темпоральності поетичних 

текстів ХХ ст. за допомогою інструментарію традиційних і новітньої 

(синергетичної) лінгвістичних парадигм, а також низки мовознавчих дисциплін 

(семасіології, логічної семантики, лінгвістики тексту, стилістики декодування, 

комунікативної стилістики, семантичного синтаксису та ін.) зумовлюють:  

а) багатовимірність предмета дослідження; б) відповідність характеристики 

субсистеми словесних образів часу вивченню за допомогою ресурсів 

синергетичної парадигми; в) широкий репертуар структурних і функціональних 

реалізацій образної семантики темпоральності; г) діалогічні зв’язки образних 

форм темпоральної семантики із соціокультурним середовищем.  

Інструментарій синергетичної парадигми є органічним у характеристиці 

субсистеми словесних образів часу, яка має динамічну нерівновагову природу й 

компоненти якої зазнають поляризації внаслідок підпорядкування 

визначальним чинникам утворення й функціонування (атрактору, за яким 

закріплено роль семантичного стабілізатора, та репелеру, що вносить корективи 

в субсистему, розхитуючи її). Ресурси традиційних (системно-структурної та 

функціонально-прагматичної) парадигм застосовано у зв’язку з тим, що вони 

мають вагомі надбання, пов’язані з вивченням форм і явищ, які характеризують 

семантику. 

Особливості розгляданого матеріалу зумовлюють використання 

загальних та спеціальних принципів аналізу. Специфіку цього дослідження 

визначає об’єктивація функцій атрактора (ідеї опозиційності часу щодо 
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людини) та репелера нелінійної нерівновагової субсистеми словесних образів 

часу.  

Образні структури з експліцитним темпоральним компонентом 

сформовано на основі лексики, яка має центральну сему часу й перебуває в 

контекстуальній взаємодії зі словами, пов’язаними з матеріальними 

референтами. У такий спосіб структуровано мікрополя суспільно-історичного, 

індивідуально-буттєвого та природно-космічного часу. Ці тропеїчні синтагми 

співвіднесено з дійсністю шляхом образної референції та утворено відносно 

рівномірно впродовж століття (за винятком образів суспільно-історичного 

часу). Вироблення в структурі аналізованих словообразів негативної інформації 

про час відбувається під впливом атрактора. Цей чинник спрямовує й експліцитну 

образну семантику темпоральності, у той час як репелер – позитивну.  

Тропеїчні форми з імпліцитним темпоральним компонентом утворено на 

основі лексико-семантичних одиниць, які мають темпоральну конотацію. 

Конотему часу (індекс темпоральності) супроводжує семантика подієвості 

(сакрально-історичної, суспільно-історичної, індивідуально-буттєвої, 

побутової, обрядової, мистецької та природно-космічної). Образи мікрополів 

суспільно-історичного й індивідуально-буттєвого часу з імпліцитним 

темпоральним компонентом утворено внаслідок флуктуацій у межах 

аналізованої субсистеми завдяки інформаційним сигналам, які надходять із 

соціокультурного середовища під впливом революційних подій, воєн, 

репресивних заходів влади, а також у зв’язку з певними культурно-

мистецькими явищами (20–30-і та 60–90-і роки). Засвоювана інформація 

спричинює біфуркацію субсистеми – її диференціацію на дві частини, які 

утворюють образи з експліцитним й імпліцитним темпоральними 

компонентами. Основу словесно-художніх форм з імпліцитним темпоральним 

компонентом вибудовують загальні та власні назви, а також неоднослівні 

утворення, які маркують інші, поза темпоральністю, текстові категорії 

(антропоцентричності, локативності й інтертекстуальності). Указані маркери 

зміщено до периферії функціонально-семантичного поля категорії 

темпоральності під впливом репелера, який чинить перешкоди для розгортання 

експліцитної семантики темпоральності. Одночасно дії репелера спрямовано на 

утворення позитивної семантики словесних образів часу з імпліцитним 

темпоральним компонентом. Атрактор об’єктивовано як чинник утворення 

негативної образної семантики темпоральності.  

Субсистему словесних образів часу характеризує аксіологічна 

модальність. Її зумовлюють оцінки, оператори яких містять компоненти 

образних утворень та які підтримує інформаційна енергетика соціокультурного 

середовища. Вона формує для вказаних образних форм систему аксіологічних 

шкал (суспільної, ідеологічної, культурно-мистецької та ін.), пов’язаних із 

загальнолюдськими цінностями та національними як їхньою частиною. Цей 

аксіологічний репертуар становлять, зокрема, соціальна, ідеологічна, сенсорна, 

естетична, морально-етична, раціональна, утилітарна, телеологічна й емотивна 

оцінки, сформовані як основні та факультативні, постійні й змінні залежно від 
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особливостей мікрополів. Основними в межах мікрополя суспільно-історичного 

часу є соціальна, ідеологічна та морально-етична, індивідуально-буттєвого – 

утилітарна, а природно-космічного – естетична й сенсорна. Механізмами таких 

оцінок є поняттєві оператори, закладені в семантиці компонентів образних 

форм. Конвергенція в структурі тропів темпоральної семантики рис 

аксіологічної й деонтичної модальності засвідчує їхню синергійну взаємодію, 

яку зумовлює специфіка оцінок, вироблених на основі суспільних норм.  

Указані мікрополя виявляють релевантність не тільки до типів оцінок, а й 

до параметрів їхніх полюсів, а також підпорядкування функціональному 

контролю атрактора й репелера. Мікрополя суспільно-історичного й 

індивідуально-буттєвого часу характеризують здебільшого негативні оцінки. 

Компоненти мікрополів суспільно-історичного й індивідуально-буттєвого часу 

перебувають переважно в площині системотвірних чинностей атрактора, який 

підтримує аксіологічну рівновагу субсистеми та який об’єктивовано як 

синергію негативної семантики основних і факультативних, постійних і 

змінних оцінок. Дії репелера, спрямовані на розхитування аксіологічної 

однорідності словообразів часу, виявлено у вигляді синергії позитивної 

семантики цих оцінок. Такі функції основних чинників субсистеми 

зумовлюють її оцінну поляризацію. 

Образні форми з імпліцитним темпоральним компонентом є виразниками 

логоепістемічної модальності. Підставу для її окреслення як різновиду 

епістемічної створюють стереотипні оператори, пов’язані з лінгвокультурними 

знаннями й відтворювані в процесі рефлексивної діяльності.  

У площині аналізованої субсистеми сформовано три основні образні 

репрезентаційно-семантичні моделі: ̒час – людина’, ̒час – довкілля’ та ̒час – 

мистецтво’. Першу утворюють паралелі, у яких лексику темпоральної групи 

конотативно збагачено завдяки асоціаціям зі статусом людини (суспільним, 

віковим, гендерним), її місцем у суспільному поділі праці, діяльністю 

(фізіологічною, фізичною, розумовою, емоційною, мовленнєвою та ін.), 

спроможністю до існування, а також із родовими, особистими зв’язками.  

Репрезентаційно-семантичну модель ̒час – довкілля’ структуровано 

внаслідок зближення семантики часу й актуального життєвого простору 

людини (природного та штучного оточення). Семантичну спільність 

асоціативних площин часу й довкілля становлять поняття динамічності й 

статичності, континуальності та дискретності, масштабності й мізерності, 

значущості й незначності, бажаності та небажаності, лінійності й циклічності, 

розгорнутості й компресивності; процесуальності, фазовості, цінності, 

небезпечності та ін. Семантика часу як руху, пов’язана з назвами матеріальних 

об’єктів, виражає ідею нерівномірності й неодноспрямованості. Основу 

репрезентаційно-семантичної моделі ̒час – мистецтво’ створюють асоціації 

часу з літературою, театром, музикою й хореографією. Інтегративну основу цих 

словесних образів становить семантика драматичності, героїчності, 

небуденності, загадковості, цінності, естетичності, емотивності та ін.  
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 На основі ресурсів образно-репрезентаційних моделей ̒час – людина’, ̒час 

– довкілля’ й ч̒ас – мистецтво’ розвинено відповідно домінантні функції 

суб’єкта – носія акціональної ознаки, суб’єкта – носія квалітативної ознаки й 

суб’єкта – носія кваліфікативної й оцінної ознак, які виконують іменні 

синтаксеми темпорального змісту. Лексика, що містить сему ̒людина’ або 

вказує на людську істоту, функціонує переважно як об’єкт при акціональних 

дієсловах фізичної дії. Ця кореляція виявляє функціональний слід атрактора 

(ідеї опозиційності часу щодо людини). Словесні образи продукують 

здебільшого архетипні сенси ̒сила, що протидіє людині’ та с̒ила, одностайна з 

людиною’, означуючи зв’язок оцінних і репрезентаційних моделей образної 

семантики темпоральності. Перший із названих сенсів переважає й засвідчує 

об’єктивацію чинностей атрактора, спрямованих на стабілізацію субсистеми 

образів часу; другий – репелера, зорієнтованих на досягнення її 

нерівноваговості.  

Образну семантику темпоральності розгорнуто в парадигматичній 

площині поетичних текстів завдяки тому, що ключові слова темпорального 

змісту функціонують як стимули, викликаючи однослівні й неоднослівні 

текстові реакції-асоціати. Проектування семантики останніх на ключові слова 

спричинює розгортання образної парадигматичної перспективи віршових 

текстів. У такий спосіб сформовано аксіологічно насичені темо-рематичні 

утворення. Вони продукують оцінки, відповідні світоглядним й естетичним 

рисам модернізму та постмодернізму. Негативну семантику образів часу, які 

репрезентують екзистенціалізм, спрямовують дії атрактора (ідеї опозиційності 

часу щодо людини), а позитивну (тексти неоромантизму) й амбівалентну (твори 

неоміфологізму) – репелера. Оцінка розгляданих образних форм у 

постмодернізмі осцилує між негативною й амбівалентною семантикою. 
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Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських 

поетичних текстів ХХ століття в інтегративному вимірі. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2017. 

У дисертації на матеріалі більш як 6 тисяч одиниць, одержаних шляхом 

суцільної вибірки з творів 65 письменників, уперше здійснено повноаспектне 

вивчення семантики словесних образів часу українських поетичних текстів ХХ 

століття. Узагальнено підходи до вивчення образної семантики темпоральності 

в  контексті різних лінгвістичних парадигм. Аргументовано розгляд образної 

семантики темпоральності в інтегративному вимірі, з використанням 

інструментарію традиційних і новітньої (синергетичної) парадигм, а також 

кількох лінгвістичних дисциплін. Запропоновано розуміння нелінійної 

нерівновагової природи периферії функціонально-семантичного поля 

темпоральності.           

Схарактеризовано темпоральну конотацію як підґрунтя словесних образів 

з імпліцитним темпоральним компонентом. Виявлено відповідність між 

референційними й оцінними моделями образної семантики темпоральності. 

Встановлено кореляції між репрезентаційними моделями образної семантики 

темпоральності та функціями іменних синтаксем темпоральної групи. 

Простежено розвиток темпоральної семантики в образній текстовій перспективі 

на основі взаємодії ключових слів-стимулів, з одного боку, й однослівних, а 

також неоднослівних асоціативних реакцій на них, з іншого. Об’єктивовано 

функції атрактора й репелера як основних чинників моделювання образної 

семантики темпоральності. Розглянуто поляризаційні процеси, пов’язані з 

експліцитною, імпліцитною, оцінною й репрезентаційною образною 

семантикою темпоральності. 

Результати дослідження призначені для використання в процесі 

викладання базових та спеціальних курсів стилістики, лінгвістичного аналізу 

тексту, лінгвістики тексту, лексикології, етнолінгвістики, лінгвокультурології 

та лінгвосинергетики. 

Ключові слова: темпоральність, референційна образна семантика 

темпоральності, оцінна образна семантика темпоральності, репрезентаційна 

образна семантика темпоральності, функціонально-семантичне поле 

темпоральності, периферійна субсистема словообразів часу, атрактор, 

репелер, поляризація. 
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АННОТАЦИЯ 

Бондаренко А. И. Образная семантика темпоральности украинских 

поэтических текстов ХХ века в интегративном измерении. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.02.01 – украинский язык. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2017. 

В диссертации на материале более чем 6 тысяч единиц, полученных 

путем сплошной выборки из произведений 65 писателей, впервые 

осуществлено полноаспектное изучение семантики словесных образов времени 

в украинских поэтических текстах ХХ века. Аргументировано рассмотрение 

образной семантики темпоральности в интегративном измерении, с 

использованием инструментария традиционных и современной 

(синергетической) парадигм, а также нескольких лигвистических дисциплин. 

Предложено понимание нелинейной неравновесной сущности субсистемы 

словесных образов времени.  

Основным фактором формирования и функционирования образов с 

имплицитным темпоральным компонентом определена темпоральная 

коннотация. Установлены системные связи между референциальными и 

оценочными моделями образной семантики темпоральности. 

Охарактеризованы отношения между репрезентационными моделями и 

функциями именных синтаксем темпоральной группы. Прослежено развитие 

темпоральной семантики в образной текстовой перспективе на основе 

взаимодействия ключевых слов-стимулов, с одной стороны, и словных, а также 

неоднословных ассоциативных реакций на них, с другой. Объективированы 

функции аттрактора (идеи оппозиционности времени по отношению к 

человеку) и репеллера как основных факторов моделирования образной 

семантики темпоральности.  

Результаты исследования предназначены для использования в процессе 

преподавания базовых и специальных курсов стилистики, лингвистического 

анализа текста, лексикологии, этнолингвистики, лингвокультурологии, 

лингвосинергетики.  

Ключевые слова: темпоральность, референциальная образная семантика 

темпоральности, оценочная образная семантика темпоральности, 

репрезентационная образная семантика темпоральности, функционально-

семантическое поле темпоральности, периферическая субсистема словесных 

образов времени, аттрактор, репеллер, поляризация. 
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ABSTRACT 

A. I. Bondarenko. Image semantics of temporality in Ukrainian poetic 

texts of the 20
th

 century in its integrative dimension. – Manuscript of the degree 

dissertation. 

 Dissertation for the degree of Doctor of Philology, specialization 10.02.01 –

Ukrainian language. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017.  

The dissertation is the first comprehensive study focusing on semantics of 

verbal images of time in the Ukrainian 20
th

 century poetry, based on more than 6,000 

verbal images of time selected via continuous sampling from poetic texts by 65 

authors. It systematizes different approaches to image semantics of temporality in the 

context of various linguistic paradigms. The dissertation offers arguments for 

examining image semantics of temporality in its integrative dimension, with the use 

of tools from the traditional (taxonomic, functional-pragmatic) and the modern 

(synergetic) paradigm, as well as from several linguistic disciplines (semasiology, 

text linguistics, linguocultural studies, stylistics of decoding, communicative 

stylistics, semantic syntax, etc.). It also justifies the use of the general 

(anthropocentrism, holism, expansionism, functionalism etc.) and the special 

(semantic centrifugal force, complementarity, interference) principles of studying 

semantics. 

The dissertation offers an insight into the non-linear, non-equilibrium nature of 

the temporal image subsystem. This subsystem forms the periphery of the functional-

semantic field of temporality which has image semantics (consisting of the 

referential, the evaluative and the representational layer) as its informational basis. 

The author describes dynamic processes within the subsystem which occur due to 

sociocultural influences (1920s – 30s as well as 1960s – 90s). Such influences cause 

the subsystem’s bifurcation and polarization (images with explicit and implicit 

temporal components as well as tropic syntagms carrying negative and positive 

evaluations of various types). 

The temporal connotation is shown to be the main factor influencing implicit 

temporal images’ formation and functioning. The main element of such connotation 

is the connoteme of time which accompanies the semantics of precedent names 

(common and proper) as well as linguoculturally recognizable multiple-word textual 

fragments which form the basis of verbal images of time. The dissertation reveals the 

connection between the temporal connotation, on the one hand, and the semantics of 

events in the realms of social life, everyday life, rituality, individual time, natural and 

cosmic time, folklore and fiction, on the other.  

The dissertation establishes a systemic connection between referential and 

evaluative models of temporal image semantics: images of sociohistorical and 

individual time most often give rise to negative evaluations while images of natural 

and cosmic time produce positive evaluations. The author describes relations between 

representational models (‘time – human’, ‘time – environment’, ‘time – art’) and 



34 

 

 
 

functions of noun syntaxemes of the temporal group (subject for verbs of physical 

action, subject of a qualitative characteristic and subject of a qualificative and 

evaluative characteristic). 

The dissertation explores the evolution of temporal semantics from the textual 

image perspective based on the interaction of key stimulus words, on the one hand, 

and one-word and multiple-word associational reactions to them, on the other. Upon 

identifying the valorative poles of said words, the latter are shown to be relevant to 

individual stylistic currents within modernism and to postmodernism as a whole. 

The author identifies the functions of the attractor and the repeller as the main 

factors of modeling the image semantics of temporality. It is established that the 

functions of the attractor (the idea of time being in opposition to the human) are 

aimed at stabilization of the temporal verbal image subsystem, providing support for 

negative explicit semantics of temporality. The repeller works to disrupt this 

subsystem by supporting implicit and positive semantics of temporality. Based on the 

analysis of representational models ‘time – human’, ‘time – environment’ and ‘time – 

art’, it is revealed that the archetypical meaning ‘force creating obstacles for the 

human’ is related to the functions of the attractor, while ‘force acting as one with the 

human’ – to the functions of the repeller. The functional opposition between the 

attractor and the repeller is explained in the context of semantic development of the 

key temporal words in poetic texts of modernism and postmodernism. It is revealed 

that the negative semantics of images of time in the texts by existentialist poets is 

organized by the action of the attractor (the idea of time being in opposition to the 

human), while the positive (neo-romanticism) and ambivalent (neo-mythologism) 

semantics is organized by the action of the repeller. The evaluation present in these 

image forms in postmodernism oscillates between negative and ambivalent.  

The results of the dissertation are meant to be used when teaching basic and 

specialized courses in stylistics, linguistic text analysis, lexicology, ethnolinguistics, 

linguocultural studies, and linguosynergetics.  

Keywords: temporality, referential image semantics of temporality, evaluative 

image semantics of temporality, representational image semantics of temporality, 

functional-semantic field of temporality, peripheral subsystem of verbal images of 

time, attractor, repeller, polarization.  
 


