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АНОТАЦІЯ 

 

Брікнер Т. В. Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка. –

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Львівський національний 

університет імені Івана Франка. Львів, 2020. 

Дисертацію присвячено дослідженню мовного образу природи та 

атрибутивних характеристик природних об’єктів в художній прозі Івана 

Франка. 

Виокремлено та проаналізовано поняття мовного образу (МО), вказано на 

основні підходи у вивченні цієї категорії. Визначено зв’язок МО з мовною 

(зокрема, національномовною – НМКС) картиною світу та підкреслено 

важливість ментального начала мовного образу. Розглянуто чинники, що 

відображаються у функціонуванні МО, серед яких – особливості етнокультури, 

сенсорний досвід та суб’єктивне світосприйняття мовної особистости, а також 

художнє переосмислення дійсности, що характеризує мовний образ як 

фрагмент індивідуально-авторської картини світу (ІАКС).  

Обґрунтовано ознаки мовного образу, які демонструють, по-перше, 

загальноприйняті відомості про об’єкт дійсности, пов’язані з перцепцією та 

уявленнями про нього, по-друге, зв’язок з культурними надбаннями народу, 

його цінностями та естетичними вподобаннями, по-третє, специфіку 

індивідуального досвіду і світобачення людини. Ще одна важлива 

характеристика МО – його оформлення за допомогою низки мовних засобів, що 

охоплюють загальні і власні назви, слова та словосполуки, які актуалізують 

переносні значення (метафори, метонімії, порівняння, символи тощо). 

На такій теоретичній базі сформульовано власне розуміння поняття 

мовного образу – фрагмент мовної картини світу, що є вербалізованим 

комплексом уявлень, знань, досвіду про конкретні предмети, явища дійсности, 
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що зберігає в собі національну та індивідуальну інтерпретацію 

світосприйняття.  

Окреслено особливості функціонування мовного образу як компонента 

індивідуально-авторської картини світу, що відображає світосприйняття мовної 

особистости у зв’язку з національним культурним кодом. Підкреслено 

потенціал МО до семантичних прирощень, які виникають завдяки реалізації 

художніх інтенцій письменника в різних контекстуальних умовах.  

Розглянуто погляди І. Франка на специфіку відтворення природи в 

літературі. Розкрито його міркування щодо творення образів, які зіставлено з 

категорією МО у лінгвістиці (трактат «Секрети поетичної творчості»). Вказано 

на використання мітологічних уявлень, народнопоетичної творчости для 

формування семантичного простору мовних образів. Виокремлено ті об’єкти, 

які допомагають проаналізувати МО природи в прозі І. Франка – це земля, ліс, 

гори, вода, небо та сонце. Обґрунтовано важливість атрибутивних 

характеристик природних реалій для з’ясування особливостей репрезентації 

довкілля в індивідуально-авторській картині світу.  

Основну увагу закцентовано на вивченні МО у межах лексико-

семантичної системи з урахуванням позамовних фактів, які можуть впливати на 

актуалізацію тих чи інших компонентів лексем-експлікаторів. Вказано на 

залучення елементів концептуального аналізу для дослідження МО як 

фрагмента ІАКС, що передбачає визначення метафоричних, метонімічних та 

символічних семантичних прирощень. 

Виокремлено ключове поняття для характеристики цієї категорії – 

семантичний простір мовного образу, що визначає сукупність його експлікацій 

та художньо-семантичне наповнення, яке ілюструє актуалізовані прямі 

значення та контекстуальні смисли мовних одиниць. 

У дисертації використано загальнонаукові та лінгвістичні методи і прийоми. 

Запропоновано методику дослідження мовного образу природи в художньому 

мовленні, що передбачає з’ясування узуального, національно зумовленого та 

суб’єктивного сприйняття об’єктів дійсности. Вона базується головно на 
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контекстному аналізі, виокремленні семантичних компонентів лексем, прийомах 

описового методу, вивченні парадигматичних, синтагматичних зв’язків, які 

допомагають виявити специфіку функціонування МО.  

Вербалізацію земного простору в художньому мовленні І. Франка 

досліджено на основі семантичного простору мовних образів землі, лісу та гір. 

Виділено ключові лексеми-експлікатори кожного МО та окреслено художньо-

семантичне наповнення цих одиниць. Підкреслено важливу функцію власних 

назв (хороніми, дрімоніми та ороніми), які репрезентують локальне 

середовище, близьке письменникові. Виокремлено сукупність прямих значень, 

що відображають традиційне сприйняття довкілля. У рамках художнього 

переосмислення дійсности виявлено негативні та позитивні конотації в 

семантичному просторі мовних образах лісу та гір, зафіксовано семантичні 

прирощення, експліковані за допомогою метафоричних та метонімічних 

перенесень. 

Визначено кореляцію семантики МО землі з мітологічними віруваннями 

та народним баченням, в результаті чого зафіксовано етнокультурні 

компоненти в художньо-семантичному наповненні. Через призму 

антропоморфізації природних об’єктів підкреслено зв’язок з НМКС. 

Проаналізовано атрибутивні характеристики земних об’єктів у Франковій 

прозі. У зображенні землі виявлено типові ознаки цієї реалії та її конкретно-

чуттєве сприйняття. Встановлено ключові параметри зображення лісу, 

пов’язані з різними видами сенсорних відчуттів. Підкреслено, що в описі 

гірського простору домінантними є візуальні особливості цих об’єктів.  

Для вивчення лінгворепрезентації образу води висвітлено специфіку 

семантичних та атрибутивних характеристик лексем на позначення реалій 

водної стихії у творах І. Франка. Розглянуто одиниці, які номінують водні 

об’єкти та їхні атрибути, власні назви річок, водоймищ, а також похідні слова. 

Встановлено актуалізацію прямих значень в семантиці МО, яка ілюструє 

стереотипне сприймання гідрооб’єктів. У межах національномовної картини 

світу реалізуються усталені народні погляди на воду як цінність, святиню та 
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істоту. Тому розширення семантичного простору цього мовного образу 

відбувається завдяки зверненню до мітології, фольклорних надбань, релігійних 

вірувань. 

Суб’єктивне сприйняття водних реалій ілюструють ті мікроконтексти, на 

основі яких можна виділити семи, пов’язані переважно з негативними 

характеристиками цих об’єктів. У художньо-семантичному наповненні МО 

води розглянуто символічні смисли та нові компоненти, що реалізовані за 

допомогою атрибутивних словосполучень. 

Виявлено традиційні та оказіональні мовні одиниці, які письменник 

використовує в описі особливостей гідрооб’єктів. Вказано на ключові ознаки 

водної стихії, що відображають забарвлення та чистоту цих елементів 

навколишнього простору. Зафіксовано народнопоетичні засоби зображення 

води, зокрема епітети та порівняльні звороти, які розкривають також емоційно-

аксіологічні параметри її сприйняття. 

Особливості мовних образів небесного простору розкрито завдяки 

семантичному аналізу одиниць, які експлікують МО неба та сонця, та 

дослідженню атрибутивних характеристик цих природних реалій в прозових 

творах І. Франка. Встановлено, що узуальні компоненти, які формують 

семантичний простір цих мовних образів, відображають тісний взаємозв’язок 

людини з природним середовищем. Важливу роль у лінгворепрезентації неба та 

сонця в художньому мовленні відіграють метафори та метонімії, що поєднують 

народне світобачення з авторським переосмисленням дійсности. 

Розглянуто антроморфне зображення цих природних об’єктів та виявлено 

персоніфікацію неба з позитивними конотаціями. Вказано на шляхи 

антропоморфізації денного світила в художньому мовленні, де вагоме місце 

займають метафоричні конструкції. З’ясовано звернення письменника до 

етномаркованої інформації, зокрема мітологічного світогляду та релігійних 

вірувань, що доповнює семантичний простір мовних образів неба і сонця.  

Звернуто увагу на семантичні прирощення в МО сонця, які 

актуалізуються у тих контекстуальних умовах, що розкривають позитивний 
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досвід сприймання цього небесного об’єкта та відповідні емоційно-оцінні 

характеристики. У результаті художньо-семантичне наповнення збагачено 

новими компонентами, які виражені за допомогою порівнянь та метафор з 

компонентом сонце.  

Розглянуто групи атрибутивів, які формують поліаспектне бачення 

небесних реалій та встановлено їхні найбільш частотні характеристики. 

Підкреслено нерозривність авторського опису неба і сонця з українською 

усною та літературною традицією. Розкрито широке суб’єктивне візуальне 

сприймання денного світила з акцентами на його забарвленні (позитивно чи 

негативно конотованому у відповідних мікроконтекстах) та темпоральних 

особливостях. 

Мовний образ природи в художній прозі І. Франка характеризується 

широким лінгвальним вираженням за допомогою різних одиниць-експлікаторів, 

семантичний потенціал яких охоплює узуальне сприймання природних реалій, 

зв’язок з українським культурним кодом та особливості особистісної 

інтерпретації дійсности. Семантичний простір мовних образів землі, лісу, гір, 

води, неба та сонця перебуває під впливом мітологічних, фольклорних та 

релігійних чинників світосприйняття, в результаті чого збагачується новими 

компонентами. Специфіка індивідуально-авторської картини світу пов’язана з 

репрезентацією мовних образів природних об’єктів за допомогою 

метафоричних та метонімічних перенесень, символів, емоційно-оцінних 

конотацій. Вони ілюструють суб’єктивну світоглядну парадигму письменника, 

його творчі інтенції та асоціації, що формують художньо-семантичне 

наповнення МО. 

Вивчення атрибутивних характеристик реалій природи в художніх творах 

продемонстрували різні аспекти зображення навколишнього середовища у 

Франковій прозі. У результаті аналізу одиниць, вжитих в описі природи, 

виявлено звернення письменника до народнопоетичних традицій, виокремлено 

авторські параметри в баченні фрагментів довкілля. Зафіксовано прикметники-

новотвори, проаналізовано особливості вживання окремих епітетів у 
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відтворенні специфіки природи. Встановлено, що ключовим фактором 

сприймання довкілля є візуальна перцепція, яка представлена атрибутивами з 

найбільшою частотністю вживання. На матеріалі окремих мікроконтекстів 

виявлено синестезію, що характеризує своєрідне пізнання світу, 

реконструйоване в художньому мовленні І. Франка.  

Ключові слова: мовний образ природи, семантичний простір мовного 

образу, національномовна картина світу, індивідуально-авторська картина 

світу, лексема, семантика, художньо-семантичне наповнення, сема, семантичне 

прирощення, конотація, атрибутивні характеристики. 

 

SUMMARY 

 Brikner T. V. The language image of nature in the Ivan Franko’s artistic 

prose. – Qualification scientific work as the manuscript.  

Thesis for a candidate degree in Philology: speciality 10.02.01. – Ukrainian 

language. – Ivan Franko National University of Lviv. Lviv, 2020.  

 The dissertation is devoted to the research of the language image of nature and 

the attributive characteristics of natural objects in Ivan Franko’s artistic prose. 

The concept of the language image is singled out and analyzed and the main 

approaches in the study of this category are indicated. The connection of the language 

image with the language (in particular, national language) picture of the world is 

considered. The importance of the mental beginnings of the language image is 

emphasized. Factors reflected in the functioning of the language image are identified, 

including features of ethnic culture, sensory experience and subjective worldview of 

language personality, as well as artistic rethinking of reality, which characterizes 

the language image as a fragment of the individual author’s picture of the world. 

The features of the language image are substantiated. Firstly, it shows 

the generally accepted information about the object of reality, related to 

the perception and ideas about it. Secondly, it demonstrates the connection with 

the cultural heritage of the nation, its values and aesthetic preferences. Thirdly, it 

denotes the specificity of the individual experience and worldview. Another 
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important characteristic of the language image is its expression by the number of 

lingual units, including common and proper names, words and phrases that actualize 

figurative meanings (metaphors, metonymies, comparisons, symbols, etc.). 

On this theoretical basis our own understanding of the notion of “language 

image” is formulated. It is considered as a fragment of the language picture of 

the world, which is a verbalized complex of knowledge, ideas and experience about 

specific objects, phenomena of reality, which preserves national and individual 

interpretation of worldview. 

The peculiarities of the functioning of the language image as a component of 

the individual author’s picture of the world are emphasized. It reflects a connection 

between the worldview of the language personality and the ethnic cultural code. 

The potential of the language image for semantic increments is emphasized; it arise 

due to the realization of the writer’s artistic intentions in different contextual 

conditions. 

Ivan Franko’s views on the specificity of the reflection of nature in 

the literature are considered. His arguments on the creation of images, which are 

compared with the category of the language image in linguistics (the treatise "Secrets 

of Poetic Creativity") are revealed. The use of mythological ideas, folk poetry for 

the formation of the semantic space of the language images is indicated. The objects 

of nature that help to analyze the language image of nature in the Ivan Franko’s prose 

are the earth, forest, mountains, water, sky and sun. The importance of attributive 

characteristics of natural realities for clarification the peculiarities of 

the representation of environment in the individual author’s picture of the world is 

substantiated. 

The main attention is focused to the study the language image within 

the lexical-semantic system, taking into account extra lingual facts that may influence 

the actualization of certain semantic components of the lexical explicators. 

The involvement of elements of the conceptual analysis for the research of 

the language image as a fragment of the individual author’s picture is indicated; it 
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involves the determination of metaphorical, metonymic and symbolic semantic 

increments.  

The key notion for the characterization of this category is the semantic space of 

the language image, which defines the totality of its explications and artistic and 

semantic content, which illustrates the actualized direct and contextual meanings of 

language units. 

General scientific and linguistic methods and techniques are used in 

dissertation. Methodology of analysis of the language image of nature in artistic 

speech is proposed. It involves clarification of the usual, nationally conditioned and 

subjective perception of the object of reality. It is based mainly on contextual 

analysis, selection of the semantic components of lexemes, techniques of descriptive 

method, study of paradigmatic, syntagmatic connections that help to identify the 

specificity of the functioning of the language image. 

 Verbalization of the Earth space in Ivan Franko’s artistic speech is 

researched on the basis of semantic space of the language images of earth, forest and 

mountains. The key lexemes-explicators of each language image are highlighted and 

the artistic and semantic content of these units is outlined. The important function of 

proper names (choronyms, drimonyms and oronyms), which represent the local space 

close to the writer, is emphasized. A totality of direct meanings that reflect 

the traditional perception of the environment is singled out. As part of the artistic 

rethinking of reality, negative and positive connotations in the semantic space of 

language images of forests and mountains are revealed. Its semantic increments 

expressed by the metaphorical and metonymic transferences are recorded. 

The correlation of the semantics of the language image of earth with 

mythological beliefs and national worldview is determined. As a result ethnocultural 

components in the artistic and semantic content are recorded. The connection with 

national language picture of the world is emphasized through the prism of 

anthropomorphization of natural objects. 

The attributive characteristics of terrestrial objects in Ivan Franko’s prose are 

analyzed. The image of the earth reveals typical features of object and its specific 
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sensory perception. The key parameters of the reflection of forest related to different 

types of sensory sensations are identified. It is emphasized that the visual features of 

objects are dominant in the description of the mountain area. 

In order to study the language representation of the image of water, 

the specifics of semantic and attributive characteristics of lexemes, which denote 

the realities of the water element in Ivan Franko’s prose are clarified. Units 

nominated water objects and their attributes, proper names of rivers, reservoirs, and 

its derived words are considered. 

The actualization of direct meanings in the semantics of the language image, 

which illustrates the stereotypical perception of hydro objects is set. Within 

the national language picture of the world an established ethnic views on water as a 

value, a holy or a creature are realized. Therefore, the expansion of the semantic 

space of this language image is due to the appeal to mythology, folklore, religious 

beliefs. 

The subjective perception of water realities is illustrated by those micro 

contexts in which there are semas, mainly related to the negative characteristics of 

these objects. In the artistic and semantic content of the language image of water 

symbolic meanings and new components, realized by the attributive phrases are 

considered. 

The traditional and occasional language units that the writer uses to describe 

the features of hydro objects are identified. The key features of the water reflected 

the color and purity of these elements are indicated. Folk poetic means of water 

description, in particular epithets and comparative constructions, which also reveal 

the emotional and axiological parameters of its perception, are recorded. 

The peculiarities of the language images of celestial space are revealed due to 

the semantic analysis of the lexemes that explain the language images of sky and sun. 

It is supplemented by the study of the attributive characteristics of these natural 

realities in Ivan Franko’s prose. The usual components that form the semantic space 

of this language images are found. It reflects the close relationship of people with 

the environment. An important role in the language representation of the sky and 
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the sun in the artistic speech is played by metaphors and metonymies that combine 

the national worldview with the author’s rethinking of reality. 

The anthromorphic image of these natural objects is considered and 

the personification of the sky with positive connotations is revealed. The ways of 

anthropomorphization of the sun in artistic speech are indicated, where 

the metaphorical constructions occupy an important place. The writer’s appeal to 

ethno marked information, in particular mythological worldview and religious beliefs 

is clarified. It complements the semantic space of language images of sky and sun. 

Attention is paid to the semantic increments in the language image of the sun. 

It actualized in those contextual conditions that reveal a positive experience of 

perception of this celestial object and the corresponding emotional and evaluative 

characteristics. As a result, the artistic and semantic content is enriched with new 

components, which are expressed through comparisons and metaphors with 

the component “sun”. 

Groups of attributes that form a multifaceted vision of celestial realities are 

considered and their most frequent characteristics are established. The inseparability 

of the author’s description of the sky and the sun with the Ukrainian folk and literary 

tradition is emphasized. A broad subjective visual perception of the sun with 

emphasis on its color (positively or negatively connoted in the appropriate 

microcontexts) and temporal features is revealed. 

The language image of nature in Ivan Franko’s prose is characterized by a 

broad lingual expression with the help of various units-explicators. It semantic 

potential includes the usual perception of natural realities, the connection with 

the Ukrainian cultural code and features of personal interpretation of reality. 

The semantic space of language images of the earth, forest, mountains, water, sky 

and sun is influenced by mythological, folklore and religious factors of worldview, as 

a result of which it is enriched with new components. The specificity of 

the individual author’s picture of the world is connected with the representation of 

language images of natural realities through metaphorical and metonymic 

transferences, symbols, emotional and evaluative connotations. They illustrate the 
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writer’s subjective worldview paradigm, his artistic intentions and associations that 

expand the artistic and semantic content of the language image. 

The study of attributive characteristics of the realities of nature in artistic works 

demonstrates various aspects of the image of the environment in Ivan Franko’s prose. 

As a result of the analysis of the units used in the description of nature, the writer’s 

appeal to folk poetic traditions is revealed; the author’s parameters in the vision of 

fragments of the environment are singled out. Adjectives new formations are 

recorded and the features of using the separate epithets in reproduction of specificity 

of the nature are analyzed. 

It is established that the key factor of environmental perception is visual 

perception, which is represented by the attributes with the highest frequency of use. 

Synesthesia, which characterizes a kind of knowledge of the world and is 

reconstructed in the artistic speech of Ivan Franko, is considered on the basis of 

separate microcontexts. 

 Keywords: language image of nature, semantic space of the language image, 

national language picture of the world, individual author’s picture of the world, 

lexemes, semantics, artistic and semantic content, sema, semantic increment, 

connotation, attributive characteristics. 
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ВСТУП 

 

Художня творчість Івана Франка викликає зацікавлення вчених різних 

галузей, у тому числі й мовознавців, які основну увагу звертають на мову творів 

письменника, самобутність його індивідуального стилю. На сучасному етапі 

лінгвістика виявляє посилений інтерес до вивчення взаємозв’язку між світом, 

людиною (народом) та мовою, що зумовлює відповідний аспект аналізу 

художнього мовлення. Тому зараз актуально досліджувати твори Івана Франка, 

враховуючи особливості національномовної (НМКС) та індивідуально-авторської 

(ІАКС) картин світу, що репрезентують категорію мовного образу (МО). 

Вербалізація дійсности та її фрагментів, що є основою мовних образів, 

пов’язана з лексико-семантичним рівнем мовної системи, який ілюструє 

узуальний зміст лексем, подає знання про об’єкти та явища, їхні узагальнені 

характеристики. МО відображає також етномарковану інтерпретацію світу. Як 

компонент НМКС він зберігає в собі дані культури народу, особливості 

національної ментальности, традиційні цінності та естетичні константи. У 

мовному образі реалізується і суб’єктивне світосприйняття, оскільки його 

функціонування корелює зі сферою свідомости мовної особистости, її 

сенсорним досвідом, уявленнями та емоційною оцінкою дійсности. Врахування 

цих трьох ключових аспектів категорії мовного образу є, по-перше, основою 

його мовознавчого трактування, а по-друге, визначальним орієнтиром його 

вивчення в художньому мовленні. 

Індивідуально-авторська картина світу виступає конкретною реалізацією 

того чи іншого МО, яка фіксує особливості світогляду письменника, звернення 

до національно специфічних феноменів (мітологія, фольклор, релігія) та 

художнє переосмислення дійсности. Тому в семантичному просторі мовного 

образу актуалізуються і розширення його експлікацій, і семантичні прирощення 

у відповідних контекстуальних умовах (етнокультурні та символічні 

компоненти значення, емоційно-оцінні конотації), що ілюструють динамічний 
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характер МО та забезпечують його самобутнє функціонування у творах 

письменника.  

Сучасні лінгвістичні дослідження творчости І. Франка пов’язані з різними 

аспектами мовної системи. Так, об’єктом вивчення вже стали лексичні 

особливості прози письменника та її стилістичні новації (І. Ціхоцький), складні 

синтаксичні конструкції (О. Труш), онімна та апелятивна номінація особи в 

прозових творах (О. Сколоздра), комунікативні, когнітивні, стилістичні та 

лексикографічні аспекти роману «Перехресні стежки» (Ф. Бацевич, Л. Процак, 

Л. Сваричевська, І. Ціхоцький, С. Бук та А. Ровенчак), лексика поетичних 

творів (З. Терлак), лексико-семантичне поле «народ» (В. Капась), 

складнопідрядні речення нерозчленованої структури (Н. Фарина), символи у 

поезіях (Л. Лемець) тощо. На специфіку зображення довкілля у творах 

І. Франка з літературознавчої точки зору звернула увагу М. Лапій, 

проаналізувавши особливості авторських пейзажів, та Т. Хомик, яка вивчала 

пейзажні метафори у Франковій поезії. Художньо-філософську концепцію 

людини і природи в ліриці І. Франка дослідила Л. Вербицька. Однак категорія 

мовного образу природи, зокрема засоби вербалізації навколишнього 

середовища та їхні семантичні особливості ще не були об’єктом мовознавчого 

аналізу. Образи, пов’язані з довкіллям, займають важливе місце у світоглядній 

та творчій системах координат Івана Франка. Для дослідження репрезентації 

природи в художній прозі виокремлено мовні образи землі, лісу, гір, води, неба 

та сонця, які, на наш погляд, комплексно характеризують земний, водний та 

небесний простір.  

Обґрунтування вибору теми полягає в потребі розвитку антропо- та 

етноцентричного підходу в семасіології, а також в застосуванні таких підходів 

до вивчення семантики мовних одиниць в художньому мовленні. Вона також 

зумовлена необхідністю аналізу специфіки національномовної та 

індивідуально-авторських картин світу, що перебувають в центрі сучасних 

лінгвістичних досліджень, на матеріалі художніх творів, в межах яких 

реалізуються мовні образи. 
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У методологічну основу дослідження покладено: 1) вчення про 

концептуальну, мовну (зокрема, національномовну) картину світу 

(М. Алефіренко, І. Голубовська, К. Голобородько, П. Мацьків, З. Попова та 

Й. Стернін, Б. Серебренніков, М. Скаб, Ж. Соколовська та ін.); 2) положення про 

зв’язок мови, народу (людини) та дійсности (І. Голубовська, В. фон Гумбольдт, 

Р. Кісь, Л. Лисиченко, О. Потебня, Е. Сепір та Б. Уорф тощо); 3) теоретичні 

результати етнолінгвістичного вивчення мовних одиниць (Я. Анусевич, 

О. Барабаш-Ревак, Є. Бартмінський, А. Вежбицька, Р. Ґжеґорчикова, Н. Данилюк, 

В. Жайворонок, С. Єрмоленко, В. Кононенко, О. Левченко, Й. Мацкевич); 

4) теорію значення та семантичної структури слова (М. Алефіренко, Ю. Апресян, 

Л. Вітгейнштайн, М. Кочерган, В. Левицький, Л. Лисиченко, О. Потебня, 

Ж. Соколовська, О. Тараненко, Р. Токарський та ін.); 5) мовознавчі принципи 

вивчення ідіостилю письменника (К. Голобородько, С. Єрмоленко, В. Калашник, 

А. Мойсієнко, Н. Слухай, Н. Сологуб та ін.); 6) теоретико-методологічні підходи 

до аналізу мовних одиниць на позначення об’єктів природи в художніх творах 

(І. Дишлюк, О. Єфименко, О. Маленко, І. Рогальська, І. Серебрянська, О. Слюніна, 

О. Таран, С. Форманова, С. Шуляк та ін.). 

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

Дисертацію виконано на кафедрі української мови імені професора Івана 

Ковалика Львівського національного університету імені Івана Франка в межах 

комплексної наукової теми «Синхронія та діахронія лексико-граматичної 

системи української мови» (номер державної реєстрації ДР 0116U001699) (до 

01.01.2019 року) та «Структура української мови в синхронії та діахронії» 

(номер державної реєстрації ДР 0119U002398). Тему дисертації затверджено на 

засіданні Вченої ради Львівського національного університету імені 

Івана Франка (протокол № 37/1 від 28 січня 2015 року) та уточнено на засіданні 

Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка 

(протокол № 38/6 від 27 червня 2017 року).  
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Мета дисертації – здійснити семантичний аналіз мовного образу природи 

та дослідити атрибутивні характеристики природних об’єктів в художній прозі 

Івана Франка. 

Досягнення визначеної мети передбачає виконання таких завдань: 

1) з’ясувати специфіку поняття «мовний образ» та визначити його місце в 

індивідуально-авторській картині світу; 

2) окреслити методику дослідження мовного образу природи в 

художньому мовленні; 

3) охарактеризувати семантичний простір МО землі, лісу, гір, води, неба і 

сонця;  

4) з’ясувати вплив етнокультурних чинників на формування мовного 

образу природи в художніх творах; 

5) дослідити суб’єктивні інтерпретації автора в МО природи у взаємодії 

національномовної та індивідуально-авторської картин світу;  

6) проаналізувати атрибутивні характеристики об’єктів природи в 

авторському мовленні. 

Об’єкт дослідження – категорія мовного образу природи у прозі 

І. Франка. 

Предмет дослідження – семантичний простір МО землі, лісу, гір, води, 

неба і сонця та атрибутивні характеристики цих природних реалій в 

художньому мовленні. 

Джерельною базою дослідження стала картотека, створена на основі 

суцільної вибірки з таких прозових творів І. Франка: «Boa constrictor», 

«Борислав сміється», «Для домашнього огнища», «Захар Беркут», «Лель і 

Полель», «Не спитавши броду», «Основи суспільності», «Перехресні стежки», 

«Петрії і Довбущуки» (Франко І. Я. Зібрання творів: у 50 т. Київ: Наук. думка, 

1978–1979. Т. 14–22. Повісті та оповідання). Усього проаналізовано понад 3100 

мікроконтекстів. 

Методи дослідження. Специфіка об’єкта та окреслені завдання зумовили 

вибір відповідної бази методів, серед яких – загальнонаукові та лінгвістичні 
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прийоми. У результаті застосування описового методу виділено, 

систематизовано та охарактеризовано засоби вербалізації природи як 

фрагмента НМКС та ІАКС. Ключовим в дослідженні реалізацій МО на 

матеріалі художнього мовлення є контекстний аналіз, використання якого 

допомогло виділити значення лексем-експлікаторів, з’ясувати семантичні 

прирощення, виявити метафори, метонімії, символи, емоційно-оцінні конотації. 

Завдяки компонентному аналізу окреслено семантичну структуру мовних 

образів відповідно до набору актуалізованих в мікроконтекстах сем. Аналіз 

словникових дефініцій продемонстрував загальноприйняті уявлення про 

відповідний об’єкт природи та допоміг визначити перелік тих значень, що 

формують ядро його семантики. Дані словників були використанні також для 

виявлення етнокультурних фактів, що впливають на семантичний простір МО. 

Для того, щоб розкрити функціонування МО в авторському мовленні, 

застосовано прийоми зовнішньої інтерпретації (зв’язки з мітологією, релігією, 

фольклором) та внутрішньої інтерпретації (парадигматичні та синтагматичні 

зв’язки лексем). Синтагматична та парадигматична методики дозволили 

окреслити сполучуваність одиниць у мікроконтекстах та проаналізувати 

семантичний простір конкретного МО. Розкрити атрибутивні характеристики 

об’єктів природи у Франковій прозі, визначити семантичне прирощення лексем 

в окремих контекстах допомогло застосування дистрибутивної методики та 

елементів семантико-стилістичного аналізу. Часткове залучення 

концептуального аналізу полягало у використанні методу перифразування (за 

О. Селівановою) для інтерпретації змісту метафоричних, метонімічних 

перенесень, символічних компонентів, виявлення авторських асоціацій та 

індивідуальних смислів в художньо-семантичному наповненні МО. Елементи 

кількісного аналізу дозволили визначити найчастотніші атрибутивні 

характеристики об’єктів природи в художніх творах І. Франка. 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Уперше в українському мовознавстві: 
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– окреслено поняття семантичний простір мовного образу як основу 

характеристики категорії МО; 

– розкрито художньо-семантичне наповнення мовних образів землі, лісу, 

гір, води, неба та сонця в художній прозі І. Франка;  

– проаналізовано атрибутивні характеристики природи в аспекті 

індивідуально-авторської картини світу письменника. 

Удосконалено: 

– теоретичні засади дослідження мовного образу (виділено основні 

ознаки категорії) та його лінгворепрезентації в ІАКС І. Франка. 

Набули подальшого розвитку: 

– вивчення особливостей мовних засобів зображення природи у творах 

письменників; 

– дослідження національної специфіки природних реалій в художньому 

мовленні;  

– характеристика індивідуально-авторської картини світу І. Франка та 

його ідіостилю. 

Наукова новизна отриманих результатів представлена в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 

1. Мовний образ (МО) – фрагмент мовної картини світу, що є 

вербалізованим комплексом уявлень, знань, досвіду про конкретні предмети, 

явища дійсности, що зберігає в собі національну та індивідуальну 

інтерпретацію світосприйняття. 

2. Для характеристики функціонування МО виокремлено поняття 

семантичний простір мовного образу – особливості його вербалізації, що 

включають сукупність експлікацій і художньо-семантичне наповнення.  

3. Мовний образ природи як один з основних фрагментів світу 

репрезентує властивості національномовної та індивідуально-авторської картин 

світу. У художньому мовленні І. Франка МО землі, лісу, гір, води, неба та сонця 

синтезують узуальне сприйняття, пов’язане з їх етнокультурним відтворенням, 

та суб’єктивну інтерпретацію дійсности. 
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4. Вплив національних чинників на семантичний простір МО природи 

актуалізований головно в мікроконтекстах, де письменник апелює до 

мітологічних вірувань, народнопоетичних надбань.  

5. Авторське художнє переосмислення, пов’язане з ІАКС, реалізовано за 

допомогою метафор, метонімій, символічних смислів, новотворів, що часто є 

основою семантичних прирощень лексем. Важливим в такому аспекті є 

врахування емоційно-оцінних конотацій експлікаторів МО природи. 

Теоретичне значення дисертації полягає в поглибленні теоретико-

методологічних засад дослідження мовних образів, що є внеском у подальше 

вивчення національномовної та індивідуально-авторських картин світу. 

Отримані результати сприяють розвиткові антропо- та етноцентричного 

підходів до аналізу мовних одиниць з погляду семантики, які варто 

застосовувати в лінгвістичному опрацюванні мови творів письменника. 

Практичне значення дослідження. Отримані висновки та 

сформульовані в дисертації положення можна використати для написання 

семасіологічних, лінгвостилістичних праць, а також для вдосконалення лекцій 

чи спецкурсів, пов’язаних з вивченням ідіостилю. Матеріал дослідження може 

стати основою для спецкурсів, присвячених творчості І. Франка, а також для 

словника мови письменника.  

Апробація результатів дисертації. Положення й результати 

дослідження обговорено на науково-методичних семінарах та щорічних звітних 

конференціях кафедри української мови імені професора Івана Ковалика 

Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів,  

2017–2020 рр.), XXVI Щорічній науковій франківській конференції (Львів, 

23 жовтня 2015 р.), XVI Міжнародній науковій конференції з актуальних 

проблем лінгвістичних досліджень «Семантика мовних одиниць» (Харків,  

14–15 квітня 2016 р.), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Етнос, 

мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє» (Львів, 18–20 травня 2016 р.), 

Міжнародному науковому конґресі «Іван Франко: Я єсть пролог…»  

(до 160-річчя від дня народження) (Львів, 22–24 вересня 2016 р.), Міжнародній 
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науковій конференції «Актуальні проблеми філології і лінгвістики – 2016» 

(«Urgent problems of philology and linguistics – 2016») (Будапешт, 30 жовтня 

2016 р., онлайн-формат), XV Всеукраїнській конференції молодих філологів 

«Vivat academia»: «Національно-визвольні змагання в українській літературі» 

(Львів, 28 квітня 2017 р.), ХХХІ Щорічній науковій франківській конференції 

«Сил твоїх безмірність…»: міждисциплінарність сучасного франкознавства 

(Львів, 6 жовтня 2017 р.), Всеукраїнській науковій конференції «Іван Ковалик 

та українське мовознавство: історія, школи, проблеми», присвяченій 110-ій 

річниці від дня народження проф. І. І. Ковалика (Львів, 26–27 жовтня 2017 р.), 

Міжнародній науковій конференції «Українська філологія: школи, постаті, 

проблеми» (до 170-річчя заснування кафедри української словесності у 

Львівському університеті) (Львів, 4–6 жовтня 2018 р.). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати дисертації 

відображено у вісьмох публікаціях, з них п’ять статей опубліковано у фахових 

виданнях України, одна – у закордонному науковому збірнику, дві – у 

збірниках наукових праць і матеріалів. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (346 позицій) та 5 додатків. 

Повний обсяг роботи – 276 сторінок, основний зміст викладено на 181 сторінці. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МОВНОГО ОБРАЗУ ПРИРОДИ В ХУДОЖНІЙ ТВОРЧОСТІ 

 

1.1. Мовний образ як лінгвістичне поняття та його функціонування в 

художніх творах 

Виокремлення фрагментів мовної картини світу (МКС) актуалізує 

вивчення їхніх репрезентацій в різних текстах, в мовленні письменників, в 

індивідуальних та національномовних картинах світу. Дослідники все частіше 

розглядають мовний образ як компонент МКС, який розкриває особливості 

сприйняття об’єктів дійсности через мовні засоби. Це зумовлено зміною 

лінгвістичної парадигми, яка була пов’язана із структурним вивченням мовної 

системи, а зараз орієнтована на «визначення ролі людського чинника в мовно-

культурних процесах, … вивчення закономірностей формування картини світу 

в мові й культурі як єдиної взаємозумовленої системи понять, уявлень, суджень 

і категорій» [113, с. 363]. Однак якщо трактування «красивої метафори» 

(І. Голубовська) «картина світу» часто є неоднозначним та поліаспектним, то 

аналіз її фрагментів скерований на вивчення специфіки мовного вираження 

об’єктів дійсності. Тому таке дослідження фокусується в межах лексико-

семантичного рівня мови, значень слів, що «є актом людської інтерпретації 

фрагменту світу» [18, с. 116]. У такий спосіб можна логічно пов’язати 

абстракцію МКС із її втіленням у лінгвальних одиницях, які формують 

конкретні мовні образи. 

Саме мовний образ концентрує в собі певний обсяг інформації про 

предмети, явища, завдяки чому виступає одним із засобів пізнання світу. З 

огляду на те, що «елементи мовної картини світу становлять образи об’єктів із 

характерними, властивими для образів-прототипів рисами» [20, с. 7], в їхньому 

складі можна виділити як стереотипну частину, так і функціонально зумовлену, 

тобто ту, яка реалізується через суб’єктивну призму мовної особистости, 

зокрема і в художніх творах письменників. У межах останніх ця категорія 
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якісно збагачується, адже еволюціонує в мовомисленні індивіда та 

розкривається у структурі національного культурного коду. Тому МО «як 

основна одиниця МКС є не лише засобом вербалізації ментального образу, він 

містить у собі цей образ, обрамлений ціннісно-оцінними конотаціями та 

символічними нашаруваннями» [290, с. 697]. Це підтверджує нерозривний 

зв’язок МО із національномовною картиною світу та духовною спадщиною 

народу. 

 

1.1.1. Наукове обґрунтування поняття мовний образ. Антропо- та 

етнозорієнтованість підходів до мовознавчого аналізу вербалізацій дійсности 

зумовили появу поняття «мовний образ». В українській лінгвістиці воно рідко 

ставало об’єктом комплексних теоретичних досліджень. Зазвичай це поняття 

актуалізується в окремих розділах розвідок, де описано мовні засоби 

змалювання певних образів (праці О. Барабаш-Ревак, В. Бєлінської, 

Н. Данилюк, О. Литвин та О. Кардащук, М. Кудряшової, Н. Піддубної, 

Т. Скорбач, О. Трумко, М. Шленьової, Х. Щепанської та ін.).  

За спостереженнями науковців, МО виступає особливим засобом 

світосприйняття, мовною сутністю, яка представляє інформацію про фрагменти 

дійсности для людини та цілого народу. При цьому варто звернути увагу на 

широке трактування поняття «фрагмент дійсности», під яким вслід за 

К. Голобородьком розуміємо і «частку онтологічної (об’єктивної) реальності, 

яку людина свідомо виокремлює для вирішення певних завдань, і 

конкретизацію певної людської діяльності, і конкретизацію картини світу, що 

репрезентується мовними засобами та будь-яким вербальним контекстом з 

фіксованими межами» [55, с. 62]. У такому аспекті варто окреслити будову 

мовної картини світу, що безпосередньо впливає на вираження мовних  

образів. Особливості об’єктивізації МКС розглядали у своїх працях 

В. Жайворонок, С. Єрмоленко, Л. Лисиченко, З. Попова, О. Селіванова та ін. 

П. Мацьків справедливо підкреслює, що «сегменти МКС залежать від 

функціональної сфери номінативних одиниць і корегуються завданнями 



26 

дослідників» [170, с. 26]. Так, на думку С. Єрмоленко, «одиницями виміру 

мовної картини світу виступають лексичні парадигми, побудовані за 

принципом організації тематичних груп лексики; лексико-синонімічні ряди; 

семантичні поля, що об’єднують лексичні, фразеологічні одиниці навколо 

ядерного слова-поняття; лексико-асоціативні поля, що формуються в 

конкретних текстах залежно від авторського світосприймання значення 

ключових слів-понять та їхніх асоціацій» [75, с. 98]. Таке твердження 

якнайповніше охоплює об’єктивні виміри МКС, фокусуючи увагу також на 

специфіці індивідуально-авторської картини світу, що окреслює межі 

суб’єктивного світобачення письменника. Воно скеровує і на ширше вивчення 

мовного образу, експлікацією якого є не окремі лінгвальні одиниці, а їх 

комплекс, спрямований на вербалізацію дійсности під етноспецифічним та 

особистісним кутом зору. Важливо брати до уваги різні джерела наповнення 

МО, адже знання про дійсність «об’єктивовані у мовних знаках (словах, 

словосполученнях), що зафіксовані у структурі енциклопедичних, тлумачних 

словників, дискурсах різних типів, ситуативному мовленні» [249, с. 87]. 

Враховуючи усі ці дані, можна якнайповніше окреслити семантичну структуру 

конкретного мовного образу. 

Варто звернути увагу на зв’язок мовного образу зі сферою людської 

свідомости. Ширше це розкриває М. Алефіренко, вважаючи МО «категорією 

мовної свідомості, в контексті якої він вступає в нові асоціативні відношення, 

необхідні для мовного моделювання того чи іншого феномена національної 

культури» [1, с. 116]. Таке розуміння цього поняття акцентує увагу, по-перше, 

на функціонуванні МО в культурному коді народу, по-друге, на можливості 

його збагачення в різних контекстах. У цьому аспекті необхідно підкреслити 

національно зумовлений характер мовних образів, що є складниками НМКС, 

яку І. Голубовська трактує як «виражене етносом засобами певної мови 

світовідчуття і світорозуміння, вербалізовану інтерпретацію мовним соціумом 

навколишнього світу і себе самого в цьому світі» [56, с. 29]. Тому ментальність 

народу, його культура, вірування, традиції тощо безпосередньо чи 
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опосередковано знаходять свій вияв чи то у семантичному наповненні мовних 

одиниць, чи то в авторському мовленні при зверненні до художніх засобів чи 

фразеологічних сполук, чи то в імпліцитному відтворенні етномаркованих 

аксіологічних чи емоційно-експресивних чинників, естетичних світоглядних 

констант. І таке підґрунтя варто враховувати у вивченні фрагментів 

національної МКС і її специфіки в мовленні окремих мовців. 

Н. Арутюнова, розглядаючи універсальне поняття «образ» як один із 

видів «наочного уявлення про об’єкт» [5, с. 261], акцентує увагу на 

поліаспектній здатності образу до відображення явищ дійсности: «образ, 

будучи зорієнтований на предметний світ, відтворює об’єкт в його 

цілісності…Він об’єднує дані, які з’являються з різних каналів зв’язку 

людини зі світом (виділення наше), з яких провідним є зорове сприймання» [5, 

с. 263]. Спроєктувавши такі міркування на поняття мовного образу, 

припускаємо його тісний зв’язок із перцепцією об’єкта, який МО відображає, 

окреслюючи його основні, набуті у процесі пізнання, риси. Однак «мовний 

образ не тотожний чуттєво-предметному образу: перший можна «побачити 

тільки внутрішнім зором, другий – відображення в нашій свідомості реального 

предмета» [1, с. 115]. Підкреслює важливість накопичення різноманітних даних 

про реалії для формування мовного образу також Т. Скорбач, розглядаючи цю 

категорію як сукупність вербальних засобів вираження відповідного чуттєвого 

образу, що сформувався у свідомості людини [236, с. 7]. Отож, мовний образ 

переростає інформацію про перцептивні характеристики об’єкта (розмір, 

форма, колір та ін.), розширюючись завдяки суб’єктивним уявленням, 

індивідуальному та колективному досвіду, етнокультурним нашаруванням, що 

розкривають входження МО в культурну площину. Ключовими в такому 

аспекті стають асоціативні відношення, якими «обростає» мовний образ в 

процесі свого функціонування. Відтак важливо «вивчити і визначити, який 

пізнавальний зміст, які знання, досвід, а також значення когнітивно сприйманої 

реальності зберігаються в мові і передаються майбутнім поколінням» [299, 

с. 281–282].  
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У дослідженні мовного образу поряд із семантичними характеристиками, 

варто враховувати і його ментальну специфіку, адже кожна людина по-своєму 

тлумачить дійсність, розставляє особистісні акценти у світосприйнятті, у 

результаті чого відбувається обробка МО у свідомості. Відповідно мовний 

образ може отримувати різні інтерпретації, бо «в образному досвіді особистості 

є безліч альтернативних відображень предмета, якості кожного із них сходяться 

до конкретного мовного вираження чи пізнаваної мовної ситуації» [54, с. 257]. 

Звідси випливає важливий висновок про те, що МО повноцінно функціонує у 

певній ситуації та в конкретному мовному середовищі. У такому випадку 

доцільно звертати увагу на прагматичний аспект вивчення мовного образу, 

який пов’язаний з комунікативним наміром мовця, зокрема письменника, а 

також з актуалізованими індивідуальними оцінками. Адже «основою 

формування прагматичних аспектів (складників, елементів) одиниць і категорій 

різних рівнів мови є суб’єктивне ставлення людей (груп людей, етносів) до 

певних об’єктів (у широкому розумінні слова) дійсності і одиниць, які їх 

позначають» [22, с. 81]. Тому мовний образ, що об’єктивований в мовленні 

однієї людини, виражаючи «індивідуальний життєвий досвід та унікальні 

перцептивні здатності особистості, не може бути тотожний тому образу, який 

висловлювання викличе у свідомості іншого мовця» [54, с. 285]. Адже 

інтерпретація світу, що міститься в мові, залежить як від самої реальності, так і 

від нашої людської природи, від досвіду, придбаного під час спілкування з цією 

реальністю і культурною спадщиною [312, с. 11–12]. Це особливо стосується 

аналізу мовних образів в художніх творах, де спостерігаємо збагачення їхнього 

інваріантного змісту особистісними параметрами світобачення автора або 

читача, які зумовлені не лише мовним оточенням, але й вертикальним 

контекстом, що передбачає «культурологічні, історичні, соціально-політичні, 

філологічні, лінгвокраєзнавчі та інші комунікативні смисли» [24, с. 88]. Це 

створює вагомі передумови, щоб трактувати мовну картину світу як 

інтерпретацію дійсности (Л. Лисиченко, І. Голубовська, Є. Бартмінський, 

Й. Мацкевич, О. Постовалова та ін.), а мовні образи вивчати через призму і 
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семантики, і мовної свідомості, оскільки «слова не відображають речі 

фотографічно, а виражають їх ментально» [300, с. 110]. Тому О. Барабаш-Ревак, 

вивчаючи МО парубка, розуміє поняття мовний образ як «ментальний 

предмет», закріплений у мові та культурі між об’єктивним світом і людиною-

дослідником цієї дійсності» [21, с. 45]. Подібно, із покликанням на його 

ментальний та національно зумовлений характер формування, трактує мовний 

образ і Х. Щепанська, зазначаючи, що це «вербальний відповідник ментального 

образу певного предмета, абстракції чи явища у свідомості народу, що 

формується на основі національних концептуально-структурних канонів та 

лексико-семантичних особливостей відповідної мовної системи» [292, с. 157]. 

Беручи до уваги зазначені вище дефініції, виокремлюємо ознаки мовного 

образу, які характеризують його як цілісну лінгвістичну категорію: 

1) репрезентація універсальної, стереотипної інформації про об’єкт дійсности, а 

також даних сенсорного досвіду, уявлень, емоційних факторів; 2) актуалізація 

зв’язку з культурним надбанням народу, системою його цінностей, естетичних 

вподобань, духовних, психологічних якостей та ін.; 3) вплив суб’єктивного 

сприйняття та індивідуальних досвідних чинників на його формування та 

функціонування; 4) оформлення цієї категорії за допомогою низки мовних 

засобів, що охоплюють загальні і власні назви, слова та словосполуки, які 

актуалізують переносні значення (метафори, метонімії, порівняння, символи 

тощо). У своїй суті тлумачення терміна «мовний образ» можна виводити із його 

назви. Так, «мовний» окреслює лінгвальний характер його вираження, а тому і 

необхідність семантичної характеристики лексичних одиниць. А «образ» вказує 

на сферу людської свідомості, у рамках якої об’єкт дійсности зазнає 

відповідного ментального опрацювання. 

Дослідники також відзначають шляхи збагачення образу (як 

універсальної одиниці свідомості), що «прогресує разом з поглибленням та 

деталізацією знань про світ і знання мови» [100, c. 200]. Це пов’язано з 

розширенням знань про навколишню дійсність, послідовним розвитком наук, 

опрацюванням культурної спадщини. З такими зовнішніми факторами 
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безпосередньо пов’язана і мовна система, адже «удосконалюючи, збагачуючи, 

деталізуючи та розвиваючи свою картину світу (в онтогенезі), людина 

одночасно опановує мову, поглиблює і робить більш гнучкою мовну 

семантику…» [100, с. 200]. Такі спостереження стосуються також мовного 

образу як тої лінгвістичної категорії, яка здатна розширювати свій семантичний 

обсяг чи способи експлікації відповідно до різноманітних позамовних чинників, 

а також суб’єктивних факторів. Суттєвими такі параметри стають в межах 

індивідуально-авторської картини світу, що відображена в художніх творах. Це 

дає змогу виокремити ще одну особливість мовного образу – можливість 

семантично-структурного розширення, що охоплює і шляхи його вираження, і 

його семантичне наповнення.  

Отже, мовний образ як лінгвальне відображення елементів дійсности 

базується на їх чуттєвому сприйнятті та мисленнєвому опрацюванні мовною 

особистістю. МО містить необхідну для носіїв мови поліаспектну інформацію 

про різні об’єкти та абстракції. Ця категорія є також носієм етнокультурних 

фактів, що поглиблюють її семантику. Мовний образ – це фрагмент мовної 

картини світу, що є вербалізованим комплексом уявлень, знань та досвіду про 

конкретні предмети, явища дійсности, що зберігає у собі національну та 

індивідуальну інтерпретацію світосприйняття. У його структурі виокремлюємо 

об’єктивну частину, спільну для всього мовного колективу, що містить весь 

загальновідомий «багаж» знання, та суб’єктивну, що зумовлена особистісним 

досвідом людини чи художнім переосмисленням дійсности. 

 

1.1.2. Мовний образ як компонент індивідуально-авторської картини 

світу. Мовний образ як фрагмент НМКС характеризується великим 

потенціалом для збагачення, модифікацій, бо може актуалізувати метафоричні, 

символічні значення в індивідуально-авторських картинах світу. Саме ІАКС 

можна вважати конкретним втіленням такого абстрактного феномена як 

національномовна картина світу, бо в її рамках сфокусовані ословеснені 

суб’єктивні способи інтерпретації світу. ІАКС дає вичерпну базу для аналізу 
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фрагментів дійсности під різними кутами зору: для визначення узусного 

матеріалу та етномаркованих даних, для характеристики особистісних чинників 

у формуванні ІАКС та її складників. У художніх творах – репрезентантах 

ІАКС – можна простежити зв’язок мовних образів з духовністю народу та 

творчістю письменника, який через індивідуальне світосприймання творить 

самобутні МО. С. Єрмоленко підтверджує, що письменники здатні 

перетворювати колективне мовне начало в окремі неповторні авторські образи 

та символи: «Непересічні мовні особистості володіють талантом інтуїтивно 

відчувати колективний досвід у сприйманні естетичної природи слова й 

трансформувати його в такі мовні форми, які і за природою творення, і за 

характером сприймання (саме в єдності цих двох процесів!) постають як мовно-

естетичні знаки національної культури» [73, c. 358–359].  

Формування ІАКС розглядаємо як процес суб’єктивного 

«переформатування» дійсності, який передає мовне вираження світобачення 

людини в тісному зв’язку останнього із тим середовищем, де живе та 

розвивається особистість. У такому випадку важливими є не лише мовні 

чинники розвитку ІАКС, але й позамовні, що включають особистий простір та 

досвід письменника, використання елементів національної культури. 

Т. Вільчинська вказує на єдність різних факторів, значущих для повноцінного 

функціонування ІАКС, яка «репрезентує інтерпретацію письменником 

навколишнього світу і себе в цьому світі, засвідчує поєднання 

народнопоетичної стихії й індивідуально-авторських пошуків, що ґрунтуються 

на особливостях концептуальної і загальномовної картин світу» [48, с. 640].  

Мовні образи не втрачають своїх безпосередніх контактів зі сферою 

свідомости, де отримують різноманітні суб’єктивні трактування, які потім 

знаходять свій вияв на лінгвальному рівні. Варто підкреслити, що розкриття 

нових граней МО яскраво актуалізоване у творчості письменників, які «завдяки 

потужному пориву свого духа можуть у своїх творах надати мові новий 

характер, хоч і слова, і словозміна залишаються тими ж, змінюється тільки їх 

вживання» [60, c. 372]. Такі міркування вкотре акцентують на нерозривному 
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зв’язку мислення та мови, у результаті якого мовні образи збагачуються, 

оновлюються. Ці функціональні зміни яскраво проявляються на матеріалі 

контекстів, що здатні виявити нові семантичні компоненти лексем-

експлікаторів, розкрити їхні емоційно-оцінні конотації, позаяк «індивідуальна 

картина світу відбивається у ставленні автора до людини, до навколишньої 

дійсності і виявляється у її настроях, почуттях, діях» [245, с. 77].  

Згідно з розумінням мовного образу як категорії, що вербалізує 

особливості світосприйняття та подає інформацію про об’єкти, варто 

підкреслити його специфіку з точки зору суб’єкта. Так, на перший план 

виходить ментальна сторона МО, що допомагає окреслити, як індивід пізнає 

навколишню дійсність, осмислює її, залучаючи до аналізу власний життєвий 

досвід, аксіологічні та емоційні критерії сприймання. Саме це і становить 

підґрунтя індивідуально-авторської картини світу. Однак, акцентуючи на 

суб’єктивних параметрах, що лежать в основі МО, не можна применшувати 

роль культурного простору народу. У такому разі суттєвими факторами впливу 

на МО стають національна ментальність, етнічне світосприйняття, мітологія, 

фольклор тощо. На цьому слушно наголошує В. Жайворонок, підкреслюючи, 

що «поетична природа слова криється в етномовній пам’яті, а коріння його 

метафоризації – в глибинах національної свідомості. Все це виступає 

передумовою витворення як шедеврів поетичного фольклору, так і великих 

зразків авторської національної мовотворчості» [82, c. 109]. Тому дослідження 

семантичного багатства мови, актуалізованого в художніх творах письменника, 

що репрезентує його індивідуально-авторську картину світу, неможливе без 

звернення до НМКС. Вона, у свою чергу, зосереджує в собі етноспецифічні 

особливості сприйняття та відтворення об’єктивного світу, та розкриває 

культурний код народу. Тому вивчення тої «сітки», яку культура «накидає» на 

навколишню дійсність» [24, с. 74], також є предметом аналізу ІАКС. Відтак 

актуальним стає питання про динаміку значень мовного образу як на різному 

матеріалі (усна народна творчість та художні твори різних письменників), так і 

в різні часові періоди.  
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Мовний образ як компонент індивідуально-авторської картини світу 

базується на переосмисленому узуальному світосприйнятті: «У цій системі 

поряд з універсальними, загальнолюдськими знаннями існують унікальні, 

самобутні уявлення автора» [76, с. 42]. Як результат особливого художньо-

суб’єктивного сприйняття дійсности МО актуалізує асоціативну систему 

світоглядних координат мовної особистості, що демонструє релятивність його 

функціонування в ІАКС. Відповідно в рамках останньої відбувається 

оновлення, збагачення та «перезавантаження» одиниць лінгвальної системи. 

Адже приймаючи вербалізований досвід народу, «індивідуум повинен постійно 

ототожнювати слово з його позамовною дійсністю, тобто підсвідомо 

розбудовувати далі семантичну структуру мови» [205, с. 6].  

Погоджуємося з міркуваннями К. Голобородька про те, що «реальна 

дійсність та ставлення до неї відтворюються у вигляді картини світу, що 

структурується за допомогою авторського світобачення й репрезентується 

засобами мови» [55, c. 74]. Це вказує на те, що в ІАКС мовний образ 

розкривається повністю: посилює свій семантичний потенціал, актуалізує 

національну специфіку, конституює своє суб’єктивне функціонування. 

Акцентуючи детальніше на останньому, можна зосередити увагу на вживанні 

власних назв на позначення українських територіально специфічних реалій, що 

є одним з відображень унікального життєпростору письменника в його ІАКС. 

Подібне простежуємо також у зверненні автора до мітологічних уявлень та 

фольклорних надбань, що «дозволяє підняти завісу таємниці над 

міфопоетичними уявленнями етносу» [238, с. 253]. Це ж стосується і звернення 

до народнопоетичних асоціацій, символічних нашарувань, які пов’язують 

митця з його національно-культурним простором. Це пов’язано з тим, що 

«семантична структура слова … має здатність зберігати й накопичувати 

семантику, сформовану під впливом попередніх текстових оточень, які вже 

закріплені в пам’яті людини» [228, с. 81]. 

Іншим аспектом функціонування мовного образу в ІАКС є його 

об’єктивізація у художніх творах. У цьому випадку цікаво простежити 
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модифікації мовних образів у відповідних контекстуальних умовах, що часто 

наповнені «трансформованими народними образами, авторськими 

актуалізаціями й естетичними оцінками відтворюваних явищ» [98, с. 153]. У 

результаті змодельований суб’єктивний образ світу виражає творче 

переосмислення письменником дійсности та відповідну трансформацію ІАКС, 

характер якої «залежить від авторської мети, мовної системи і біографії 

письменника» [261, с. 7]. 

Свідомість майстра слова на основі звичайного чуттєвого образу створює 

нові образи в рамках художнього мовлення, що часто збагачені новими 

смислами чи конотаціями. На це вказував О. Потебня, який, вивчаючи 

структуру художнього твору, зазначав, що в ньому взаємодіють «ті ж самі 

стихії, що й у слові: зміст (або ідея), який відповідає чуттєвому образу або 

розвинутому з нього поняттю; внутрішня форма, образ, який вказує на зміст, 

що відповідає уявленню, і зовнішня форма, в якій об’єктивується художній 

образ» [199, c. 47]. Тому в авторському мовленні кожен лінгвальний засіб 

акумулює в собі окреме світобачення, мовне чуття письменника, 

індивідуальний тезаурус.  

Я. Ронжина розглядає мовний образ як основну одиницю аналізу та 

інтерпретації смислу художнього тексту. При цьому дослідниця трактує його як 

образ, що за допомогою мовних засобів отримав об’єктивацію у тексті [203, 

с. 131]. Погоджуємося з міркуваннями вченої про те, що МО зберігає 

нерозривний зв’язок з художніми творами як його важливими репрезентантами. 

У цьому випадку вивчення особливостей мовного образу потребує залучення 

творчости письменника з особливою увагою до збагачення семантичної 

структури лексем в мікроконтекстах авторських творів. Однак вважаємо, що 

дослідниця у своєму трактуванні применшує роль МО, звузивши сферу його 

функціонування лише до художніх текстів. Адже ця категорія як основа ІАКС 

узагальнено демонструє суб’єктивне сприйняття навколишньої дійсності. 

Індивідуально-авторська картина світу, вербалізована в прозі І. Франка, 

відзначається не лише тезаурусним, але й художньо-стилістичним багатством, 
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що є результатом невтомної праці письменника над мовою. Адже «майстер 

слова, особливо художнього, намагається «видобути» з кожної мовної одиниці 

максимальний семантико-стилістичний ефект і вміло реалізувати її експресивні 

потенції. Лише тоді авторське висловлення вражає своєю точністю та 

образністю» [86, c. 109]. Звідси випливає ще один аспект характеристики 

мовного образу як складника ІАКС, що пов’язаний з особливостями його 

об’єктивізації. МО як складна та полікомпонентна за змістом категорія 

модифікується в межах окремих художніх творів, де увага може бути 

переакцентована на різні семантичні грані мовного образу. Це пов’язано зокрема 

із смисловою структурою слова, бо «у ній поєднуються художня спрямованість 

твору в цілому та авторська творча індивідуальність зокрема, що виявляється в 

умілому поєднанні предметно-точних і асоціативно-зорієнтованих 

(переосмислених) мовних одиниць, а це сприяє активізації метафоричних 

значень (та інших асоціативних нашарувань) у словах» [86, c. 118]. У такому 

аспекті варто звертати увагу на метафори повсякденні (або «стерті») і художні, 

які однаково важливі в аналізі функціонування МО. Перші пов’язані з 

концептуалізацією одного психічного домену через інший і є одним із способів 

ментального впорядкування дійсності [311, с. 185], тоді як другі є «розширенням 

нашої щоденної, усталеної системи метафоричного мислення» [311, с. 232]. Крім 

того, необхідно розкривати реалізовані в авторському мовленні зв’язки між 

категоріями мислення мовця та систему асоціацій, що лежать в основі 

метонімічних перенесень. Це визначає вагомі підвалини творчости письменника 

та його ІАКС, яка вибудовується відповідно до переосмислення національної 

МКС у свідомості автора, позаяк людське пізнання в значній мірі формується 

різними переносними процесами [308, с. 248]. 

Отже, мовні образи об’єктивуються в рамках індивідуально-авторської 

картини світу, розкриваючи суб’єктивну інтерпретацію світопізнання мовної 

особистости. Завдяки цьому актуалізується індивідуальний досвід, творчі 

завдання письменника, специфіка його мовного чуття. Водночас 

функціонування МО перебуває під етнокультурним впливом: мітологічні, 
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релігійні вірування, фольклорні джерела. При цьому письменник не лише 

зберігає зв’язок із менталітетом народу, але й апелює до цього багатства у своїй 

творчості. Звідси випливає специфіка вербалізації образів в ІАКС та їх 

здатність модифікуватися в окремій ситуації чи в окремому художньому 

фрагменті, де реалізуються потенційні семантичні компоненти МО. В ІАКС 

письменник створює сприятливе середовище для того, щоб передати конкретні 

значення мовних образів, які актуальні тут і зараз, а головне – індивідуальні 

смисли, що формують основу семантичних прирощень МО. 

 

1.2. Природа у житті та творчості Івана Франка 

Природу змальовано у творах багатьох українських письменників. 

Пейзажі є відображенням навколишнього середовища в рамках сприйняття того 

народу, представником якого є письменник. Це пов’язано з тим, що «людина, 

живучи на землі, має найтісніший зв’язок з фізичним світом, до якого належить 

половиною свого двоїстого буття. Відтак існування кожного народу 

обумовлюється місцевістю і якостями природи, яка його оточує [122, c. 58]. 

Нерозривність із світом природи впливає на особливості світогляду і психології 

народу та письменника зокрема, формує філософію буття останнього, визначає 

його індивідуальні естетичні уподобання. Про це свого часу розмірковував 

І. Франко: «Природа, носячи на собі печать красоти, може бути її (поезії – Т. Б.) 

предметом, бо абсолютна красота, – то також божество. В природі іскра божества: 

величіє, гармонія, красота, єсть тим, що нам подобається» [344, с. 398].  

На змалювання природи у творах І. Франка передусім звертали увагу 

літературознавці, зокрема: А. Войтюк, З. Гузар, І. Денисюк, В. Дуркалевич, 

Т. Дятленко, Ф. Жилко, М. Лапій, М. Рудницький, Н. Тихолоз, А. Швець та ін. 

Проте з мовознавчої точки зору вивчення репрезентації природи в художній 

прозі І. Франка залишилось без уваги, що засвідчує актуальність такого аналізу.  

Важливим є дослідження природи в індивідуально-авторській картині 

світу, де відповідний мовний образ репрезентовано у зв’язку з позамовною 

дійсністю, культурними надбаннями, особливо з народною творчістю. Іншим 
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суттєвим фактором, який варто розглянути, є відтворення специфіки 

національної природи та унікальности того геопростору, що був близький 

письменникові, адже «вербальні пейзажі втілюють оригінальне, індивідуально-

авторське відчуття природи, його натурфілософію…» [144, с. 16].  

Науковці часто звертають увагу на широту відчуття, пізнання та 

відтворення навколишнього світу в письменника: «За спостереженнями 

сучасників, І. Франко не лише любив природу – він глибоко розумів її космічну 

сутність, де все в динаміці, де стираються межі між позитивом і негативом, між 

тим, що людина звикла вважати корисним/шкідливим» [219, c. 23]. Таке 

всебічне бачення природи характеризує мову творів письменника, який ніколи 

не обмежував себе у виборі та доборі об’єктів природи для змалювання їх у 

своїх художніх текстах. Так само не цурався автор додаткових мітологічно-

фольклорних алюзій, асоціативно-образних наповнень, щоб розкрити глибоку 

сутність природних реалій. Тому «індивідуально-авторська модель світу Івана 

Франка характеризується як полісубстанційна, вибудована на гармонії 

смислових взаємозв’язків символіки чотирьох фундаментальних першостихій 

буття… Відтак персоніфіковані, одухотворені, антропоморфізовані, анімалізовані 

навколишні стихії структурують та концептуалізують повноцінний, цілісний 

образ українського світу» [174, с. 33]. 

Безумовно, вплив на формування будь-якої особистости має та 

місцевість, де людина росте та пізнає світ: «На становлення ідіостилю І. Франка 

вплинув географічний чинник, однак це не тільки краєвид, природні умови, а й 

певні побутові, життєвий уклад, притаманний конкретній місцевості» [45, 

с. 137]. Різноманітні природні об’єкти та явища з їх численними особливостями 

(колір, розмір, висота, площа тощо) відіграють вагому роль у створенні 

візуальних, одоративних, акустичних образів, адже «письменник показує 

краєвид із різних точок зору, виконуючи роль екскурсовода в картинній галереї 

природи. У своїх пейзажах Іван Франко фіксує не лише зорові враження, а 

насамперед процеси, звуки, запахи…» [50, с. 127].  
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Сам Франко констатував, що його твори змальовують красу «…тих 

закутків нашого краю, котрі я, як то кажуть, переміряв власними ногами. В 

такім розумінні всі вони частки моєї автобіографії (виділення наше)» [339, 

с. 251–252]. Це засвідчують насамперед автобіографічні оповідання «Під 

оборогом», «Малий Мирон», «У кузні», «Мій злочин», звідки дізнаємось про 

дитячу любов до природи, яку письменник виплекав колись давно та проніс 

упродовж всього життя. 

Нерідко мандрівки І. Франка слугували основою його творів. На думку 

А. Дольницького, «не виключене, що в часі прогульки почув від декого яке 

оповідання про Довбуша, бо в тих сторонах тоді традиція про Довбуша була ще 

жива. Від Лолина до Перегінська гірською дорогою зовсім недалеко, а події, 

описувані в повісті, переважно мали відбутись в Перегінську. Може, описана 

прогулька дала почин до повісти» [252, c. 114]. У романі «Петрії і Довбущуки» 

мовний образ гір експлікований дуже розлого, позаяк містить як лексеми на 

позначення підвищення рельєфу, гірської місцевості, атрибутів гір, так і 

численні ороніми – яскраві ілюстрації суб’єктивного простору і відповідного 

локального колориту. Звідси випливає ще одна важлива для дослідження 

індивідуально-авторської картини світу І. Франка особливість: «Не випадково 

більшість творів І. Франка побудована на засобі автопсії, на власному 

здобутому досвіді. Він якраз став засобом перетворення життєвого 

психобіографічного Франкового простору в художній» [149, с. 98]. Можливо, 

саме тому ліс в художній прозі І. Франка отримує широку семантичну та 

атрибутивну інтерпретацію, а також органічно входить у центр природного 

середовища, відображеного в його ІАКС. 

Письменник цікавився природою і з наукового боку, що ілюструють його 

праці, де прямо чи опосередковано він звертався до природознавчої тематики, 

адже вважав за необхідне «пізнати природу і природні ресурси краю, 

властивості його клімату, ґрунтів тощо» [336, с. 123]. Як літературознавець він 

неодноразово аналізував особливості змалювання природи в художній 

літературі, про що свідчать такі його наукові розвідки: «Із секретів поетичної 
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творчості», «Влада землі в сучасному романі», «Із поезій Павла Думки», «Наша 

поезія в 1901 році», «Поезії Христі Алчевської «Туга за сонцем» та ін. [341, 335, 

340, 343, 345].  

Функціонування мовних образів природи в прозових творах І. Франка 

перебуває під впливом натурфілософії автора, адже сам МО в індивідуально-

авторській картині світу формується на базі суб’єктивного сприйняття 

навколишньої дійсности та її окремих об’єктів. З іншого боку, мовні образи 

отримують відгук від адресата, що сприймає художнє мовлення автора. 

І. Франко у трактаті «Із секретів поетичної творчості» так розмірковує про це: 

«Його (поета – Т. Б.) сугестія мусить, проте, зворушити так само внутрішню 

істоту читача, вводячи в неї нове зерно життєвого досвіду, нове пережиття і 

рівночасно зціплюючи те нове з тим запасом виображень та досвідів 

(виділення наше), які є активні або які дрімають в душі читачевій. Сказавши 

коротко: поет розширює зміст нашого внутрішнього я, зворушуючи його до 

більшої або меншої глибини» [341, с. 46]. Вважаємо, що такі переконання 

письменника тісно пов’язані з особливостями лінгворепрезентації мовного 

образу в ІАКС (див. підрозділ 1.1.2), адже в цій категорії ключовими аспектами 

є апелювання до досвіду, чи то етнокультурного, чи то особистого, в результаті 

чого виникають додаткові суб’єктивні смисли, що входять у структуру мовного 

образу. Це дозволяє припустити, що творчість І. Франка цікава не лише з точки 

зору художніх творів, але й тих наукових положень, які обґрунтовував 

письменник, і які на сучасному етапі доцільно зіставляти з вивченням мовного 

образу. 

З праці «Із секретів поетичної творчості» можна використати також інші 

думки І. Франка в аспекті нашого дослідження МО. Наприклад, міркування про 

сенсорне сприймання, що пов’язане з цією категорією (див. підрозділ 1.1.1). На 

думку письменника, «ми знаємо зверхній світ не такий, як він є на ділі, а тільки 

такий, яким нам показують його наші змисли» [341, с. 77]. Зокрема, він 

розкриває шлях виникнення вражень, які «є джерело і спосіб нашої смислової 

перцепції (відбирання вражень зверхнього світу) та заразом джерело наших 
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змислових ілюзій» та підкреслює, що «друга часть – проектування вражень 

назверх, їх уміщування в зверхньому світі – відбувається не без праці нашого 

розуму, є здобутком довгого досвіду поколінь (виділення наше) і кождого 

осібника, хоч, звичайно, відбувається зовсім несвідомо» [341, с. 72]. Отож, у 

такий спосіб вказано не лише на важливість людських відчуттів, але й на 

зв’язок вражень із досвідом як особистости, так і етносу, який перебуває в 

центрі національномовної картини світу. 

Аналіз МО природних реалій апелює до індивідуальної майстерности 

автора у змалюванні природи, що водночас відкриває завісу свідомости 

письменника в перцептивному опрацюванні довкілля, встановленні зв’язків з 

етнокультурою та людськими факторами світопізнання: «Але й поза те 

правдиві поети, свідомо чи несвідомо, б’ють на наші змисли, творять залюбки 

образи, наскрізь змислові для виявлення своїх ідей…» [341, с. 83]. Тому 

викликом для дослідників творчости І. Франка є визначення специфіки таких 

образів на базі конкретних творів, оскільки автор старався «вливати життя, 

чувство в неорганічну природу, а затим персоніфікувати сили і явища природи, 

щоби таким способом зробити їх нам ближчими, покревними, під певним 

виглядом рівнорядними» [344, с. 332].  

Природа – це не просто посередник між світом та людиною чи об’єкт 

зображення у мистецтві. Адже той «запас вражень, які знаходить людина в 

природі (над морем, в горах, лісах і т.д.)» [346, с. 61–62] є джерелом натхнення 

автора. Такий вплив на творчість письменника підкреслила Т. Гундорова: «Із 

природою-матір’ю у Франковій творчості не просто асоціюється пантеїстичний 

образ світу, вона стає також тим сакральним джерелом, із якого народжується 

поезія…Символіка матері-природи набуває у Франка езотеричного й 

містичного смислу, оскільки вона є не лише божеством, але й умістилищем 

гностичного знання» [61, c. 317]. 

Мовний образ природи в художній прозі Івана Франка охоплює всі стихії 

та різноманітні більші чи менші об’єкти. При розгляді цих МО варто 

враховувати, що «пейзаж – це не просто те, що ми бачимо, але спосіб бачення: 
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ми бачимо візуально, але інтерпретуємо це своїм розумом… Тому ландшафт 

можна розглядати як культурний конструкт, в якому містяться наші відчуття 

місця і спогадів» [317, с. 1]. Часто в такому дослідженні неможливо не врахувати 

змістово-ідейне наповнення конкретного твору, що визначає спосіб вираження 

мовних образів. До прикладу, у творі «Захар Беркут», де відтворено життя 

громади у ХІІІ ст., простежуємо звернення письменника до язичницьких 

вірувань. Це зумовлює ширше відтворення МО природи в її антропоморфному 

ракурсі, звернення до мітологічних ремарок, які пояснюють культ природи та 

обожнення природних реалій, що є «дзеркалом наших спогадів та міфів, 

закодованих тими значеннями, які можна прочитати та інтерпретувати» [317, с. 3]. 

Мовний аналіз засобів, які репрезентують природу, передбачає залучення 

додаткових відомостей про об’єкти чи явища. Важливими видаються 

атрибутивні особливості реалій, позаяк «зображуючи природу, автор 

найчастіше стикається з проблемою прекрасного, адже природа – краса…» [66, 

с. 19]. У такому разі вони яскраво ілюструють не лише специфіку конкретних 

геотопосів, особливості НМКС, але й наповнення індивідуально-авторської 

картини світу, що репрезентується лінгвально в межах самобутнього пізнання. 

«Саме їх семантична різноманітність і потенційна образність дають змогу 

відчути природу як багатовимірну просторову реалію, розкішну, мальовничу, 

органічно пов’язану з людиною» [253, c. 380]. Про майстерність І. Франка у 

використанні назв кольорів як атрибутів влучно висловилась Т. Панько: 

«Справжня гама кольорів, що виявляє індивідуальну манеру І. Франка 

створювати зорові сприйняття, спираючись на потенціальну зображальну 

здатність словесних значень, уже існуючих у мові, та розширюючи 

сполучуваність загальновживаних слів, що веде до збагачення їх лексико-

семантичної структури» [188, с. 25]. Тому необхідно вивчати збагачення 

відповідних лексем новими смислами, ті семантичні нашарування, які 

відображають особливості ІАКС, а відтак суб’єктивне бачення природних 

реалій, де важливими є «запахові, кольорові, звукові образи картин природи та 

пов’язані з ними асоціативні образи, символічні позначення, атрибути, 
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індивідуально-авторські смисли, репрезентовані мовними знаками» [34, с. 209]. 

Письменник у зображенні природі найперше керується власним сенсорним 

досвідом, далі зосереджує увагу на творчих інтенціях, що визначає 

актуалізацію нових семантичних компонентів в мікроконтекстах художнього 

твору. Тому варто погодитись, що автор «відображає певний ментальний (та 

емоційний) порядок, який виникає під час пізнання світу і водночас твориться 

як новий текстовий порядок» [119, с. 112]. 

Отже, нерозривний зв’язок І. Франка з природою ліг в основу його 

індивідуально-авторської картини світу, що демонструє «складну панораму 

того чи іншого пейзажу і разом з тим відбиває особливості сприйняття світу як 

цілісного, що обертається в основному в просторовому колі» [158, с. 46]. 

І. Франко вбачав у природі не просто простір, ландшафт чи об’єкт. На його 

думку, «…оживлення природи, персоніфікація й індивідуалізація мертвих 

речей – ось єдиний поетичний спосіб показати всім нам владу цих речей і їхні 

впливи на людину, це єдиний спосіб уловити ті тонкі нитки, які несвідомо для 

людини пов’язують її думки, почуття і звички з мертвим, на перший погляд 

оточенням» [335, с. 183]. Важливими є міркування письменника про механізми 

відтворення дійсности, що перегукується з теоретичними підвалинами 

дослідження мовного образу. У такому аспекті розкрито важливість звернення 

до досвіду окремої людини та цілого народу, який охоплює світоглядні 

орієнтири, суб’єктивні естетичні рефлексії, етнокультурні еталони.  

 

1.3. Методологічні засади аналізу мовного образу  

У вивченні категорії мовного образу науковці розглядають найперше 

семантичну структуру лексем-експлікаторів. Тому важливим є дослідження 

контекстів, в яких функціонує мовний образ, адже це шлях до виділення 

актуалізованих значень та головне – індивідуальних смислів, що розкривають 

інтерпретацію світу з її суб’єктивними поглядами на дійсність та її  

фрагменти. Крім того, увага до ментальної сфери формування МО корелює із 
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концептуальним аналізом, залучення якого пов’язано з антропоцентричним 

підходом до вивчення мовних категорій та одиниць. 

 

1.3.1. Вивчення семантики мовного образу природи. Природу та її 

конкретні елементи мовознавці досліджують на матеріалі художньої літератури 

по-різному. Часто у вивченні особливостей мовної репрезентації природних 

об’єктів та явищ використовують когнітивний підхід та вивчають: концепт 

«природа» (І. Дишлюк), концептосферу неживої природи (І. Серебрянська), 

особливості вербалізації природних стихій (О. Слюніна), флористичні концепти 

(І. Рогальська), символи природи (О. Таран), ключові слова (С. Форманова), 

вербалізацію простору (Ю. Тимченко), а також окремі концепти – концепт 

«степ» (С. Єфименко), субконцепт «природа» (О. Павлушенко) та ін. Зі 

структурно-семантичного боку лінгвісти розглядають лексико-семантичну 

групу (небо – О. Маленко), лексико-тематичну парадигму (флора, фауна, небо – 

С. Шуляк), семантичний простір (ліс – О. Кардащук). Ще одним аспектом 

вивчення особливостей опису природи є аналіз її художньо-образної моделі (на 

матеріалі атрибутивних словосполучень), який здійснила Н. Станкевич [253]. 

Різноаспектно – із врахуванням лінгвоконцептуального та когнітивного, 

етнолінгвістичного і лексико-семантичного підходів – дослідники вивчали 

об’єкти неживої природи: землю (В. Баденкова, О. Крупко, Н. Лобур, А. Огар, 

О. Таран, І. Серебрянська, І. Сирко, О. Слюніна, С. Шуляк, Ю. Янченко та ін.); 

воду (Т. Космеда, Ю. Макарець, О. Місінькевич, О. Сімович, Н. Плотнікова, 

Н. Сологуб), небо (А. Огар, Л. Кравець, Н. Лисенко, С. Шуляк та ін.), сонце 

(Т. Берест, Н. Бондар, О. Манойлова, О. Місінькевич, І. Саєвич та ін.). Такий 

аналіз найчастіше зорієнтований на вивчення мовної репрезентації природних 

реалій в художньому (переважно – поетичному) мовленні. Мовознавці також 

здійснюють семантико-стилістичний аналіз лексем на позначення об’єктів 

природи, виявляють «індивідуально-авторські порівняння та метафори… 

вживання символічних номінацій…» [285, с. 356]. Останнім часом науковці 

присвячують увагу позамовним чинникам, що можуть впливати на лексико-
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семантичні особливості лінгвальних одиниць на позначення об’єктів та явищ 

довкілля, актуалізуючи ентолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти 

вивчення. 

 

1.3.1.1. Підходи до дослідження категорії мовний образ. Оскільки 

мовний образ є складником НМКС, що відображає різні фрагменти знань про 

світ, які перебувають у ментально-мовній площині, то важливо застосовувати 

своєрідний когнітивно-семантичний підхід, що передбачає «нерозривний 

(тобто голістичний) аналіз номінативно-когнітивної діяльності людини і, 

відповідно, одиниць лексичного рівня мови, що її виражають» [184, c. 20]. 

Відтак варто брати до уваги не лише традиційну структурну методику та аналіз 

семантики слова зокрема, але і ті прийоми, що дозволять зазирнути у смислове 

навантаження образу з орієнтацією на його входження в культурну площину 

народу, репрезентовану в творах, позаяк художній текст – «складний знак, який 

виражає знання письменника про дійсність, втілені у його творі у вигляді 

індивідуально-авторської картини світу» [6, с. 24]. У такому разі зрозуміло, що 

аналіз семантичної структури лексем не може сповна розкрити глибини, 

звернені до особистісних параметрів авторської творчості. А саме вони 

викликають особливе зацікавлення на сучасному етапі лінгвістичної науки та 

становлять окремий вектор досліджень індивідуально-авторських картин світу. 

Варто погодитись із влучними міркуваннями В. Борухова про специфіку 

мовознавства в різні періоди його розвитку, що окреслює відповідні 

методологічні акценти: «Протягом тривалого часу лінгвістика вивчала не мову 

як таку в єдності тілесного і духовного її аспектів, а лише граматичний, 

синтаксичний, семантичний скелет мови... Між тим не скелет, а душа мови, 

тобто опредмечене в ній світобачення, ідеологія, система цінностей, напряму 

зв`язує її з душею мовця, його внутрішнім світом, мисленням (виділення наше). 

Концептуальний аналіз мови якраз і дозволяє нам зазирнути в її душу і тим 

самим заповнює прірву між мовою та мисленням» [33, с. 116]. Звідси випливає, 

що дослідження фрагментів картини світу, тобто МО, має бути спрямоване в 
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бік «душі» мовної системи та розкривати суб’єктивну інтерпретацію дійсности. 

Тому потрібно присвятити увагу позалінгвальним факторам, які впливають на 

значення слова в певному контексті, залучаючи до розгляду матеріали 

української етнографії та культурології. У такому випадку аналіз мовних явищ 

апелює до когнітивного підходу з його антропоцентризмом, 

«експланаторністю» (М. Кочерган) та орієнтацією на мовну картину світу як 

зафіксовану в мові сукупність знань про дійсність. 

Сьогодні актуальним стає використання елементів концептуального 

аналізу (КА), що доповнює та поглиблює вивчення семантики лексем. Його 

мета – «реконструкція когнітивних механізмів індивідуальної чи колективної 

свідомості, які опосередковують формування й упорядкування знань про 

об’єкти дійсності та результати внутрішнього рефлексивного досвіду» [214, 

c. 195] – передбачає прерогативу дослідження концептуальної картини світу.  

Впровадження концептуального аналізу для вивчення мовних образів 

випливає із ментальної сутності цієї категорії. Мовні образи синтезують у собі 

національні аспекти бачення світу та суб’єктивний досвід автора і беруть 

участь в зображенні дійсности через призму мислення письменника, позаяк 

акумулюють «не тільки понятійно-дефініційні характеристики, але й 

характеристики образні, оцінювальні та асоціативні» [31, с. 76]. Для того, щоб 

пояснити останні не можна обмежитись лише системно-структурним підходом. 

Більше того, у вивченні мовних образів в ІАКС стикаємося з проблемою 

встановлення «глибинних підсвідомих асоціативних зв’язків слів у мовній 

свідомості індивіда» [39, с. 56]. У такому аспекті доречно згадати про 

функціонування метафор, що відображають мисленнєві зв’язки між людиною, 

світом, культурою. У зображенні природи в художніх творах 

найпоширенішими є антропоморфні метафори, виникнення яких пов’язано з 

мітологічним світоглядом, що залишив свій слід у свідомості етносу та 

письменника зокрема. М. Скаб у такий спосіб окреслює один із прийомів 

концептуального аналізу, який полягає у вивченні «метафоричної 

сполучуваності слів абстрактної семантики і виявляє «конкретний», що 
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«чуттєво сприймається», образ, зіставлюваний у наївній картині світу з цим 

«абстрактним» поняттям» [234, с. 273].  

У двох методичних парадигмах – концептуальному та семантичному 

аналізах – виокремлюють деякі однакові прийоми (дефініційний, 

компонентний, контекстний), що дозволяє припустити їх кореляцію. Проте не 

варто забувати специфіку шляху до розв’язання проблеми: головна їхня 

відмінність полягає в застосуванні самого підходу: від слова до думки в 

семантичному й від думки до слова в концептуальному аналізі [211, с. 122]. У 

вивченні МО природи варто насамперед використовувати перший спосіб, проте 

це не означає, що в процесі дослідження не виникає необхідности апелювати до 

сфери мислення, уявлення, думки, адже «семантичні структури – це лише 

частина концептуальних структур, та частина, яка має вербальне вираження» 

[321, с. 19]. Проте першочерговим є з’ясування семантичного наповнення слова 

як елемента лексичної системи мови, що відображає інформацію про 

об’єктивний світ, фіксуючи прямі значення, конотативні компоненти, та апелює 

до традиційного підходу. Однак завдяки концептуальному підходові, що 

уможливлює розкриття позамовних факторів, імпліцитно відтворених в нових 

семантичних компонентах мовних одиниць, реалізується «врахування 

субстантивних, ад’єктивних і дієслівних позначень у їх взаємодії» [112, с. 114], 

тобто в комплексі словесного оточення лексеми. У такому випадку цілком 

коректним є твердження, що концептуальний аналіз виступає логічним 

продовженням семантичного аналізу [167, с. 102]: доповнює, збагачує вивчення 

значень та індивідуальних смислів, переакцентовуючи увагу на глибини мовної 

свідомості, культурні та суб’єктивні чинники формування асоціативної бази у 

творах письменника. Адже «…як часто поет іде буцімто проти правил 

звичайної асоціації ідей, з якою легкістю він зводить докупи, комбінує такі 

образи, які в звичайній уяві тільки з трудом можна звести докупи, і як при 

помочі таких далеких асоціацій поет викликає в нашій душі власне такі 

враження, які бажав викликати…» [341, с. 74–75]. 
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Тут же доцільно вказати на ті прийоми, які можуть бути включені до 

концептуального аналізу. До прикладу, О. Селіванова акцентує на застосовуванні 

у його рамках дистрибутивного, компонентного, контекстуального, 

інтерпретаційного, етимологічного, зіставного й інших видів аналізу, 

асоціативного експерименту [214, c. 258]. Водночас дослідниця звужує сферу КА, 

зазначивши, що він «обмежується дистрибутивним і контекстуальним аналізом, 

який інтерпретує зміст певного поняття шляхом опису контекстного оточення й 

пояснення різних метафоричних перенесень ключового знака концепту та його 

дистрибуції» [213, c. 421]. На подібні прийоми вказує і Н. Слухай, додавши до 

переліку асоціативний експеримент та польове моделювання [239, с. 167], які 

окреслюють цілісну репрезентацію того чи іншого образу (чи то концепту) у 

складі НМКС, що включає і досвідні дані носіїв, і весь комплекс засобів 

експлікації. Деякі з названих у переліку вище процедур стосуються і 

традиційного структурного аналізу. Очевидно, така кореляція підкреслює 

необхідність іти в ногу з часом і відображати в методиці дослідження ті шляхи, 

що випливають з цілісного поєднання «дедуктивного та індуктивного досліджень, 

семасіологічного та ономасіологічного аспектів, системоцентричного та 

антропоцентричного підходів, що дають перспективи для об’єктивного вивчення 

цілісної антропоцентричної (голістичної) МКС, що відповідає лексико-

семантичній системі мови за системоцентричним підходом» [184, c. 23–22].  

 

1.3.1.2. Семантичний простір мовного образу. Оскільки мовний образ 

розглядаємо як фрагмент МКС, то погоджуємось із влучними міркуваннями 

О. Барабаш-Ревак про те, «першим і основним завданням опису мовних картин 

світу, згідно із засадами когнітивізму, є відтворення семантичного 

мікрокосмосу, який міститься у значенні кожної лексичної одиниці (виділення 

наше)» [21, с. 21]. До цієї проблеми можна підходити узагальнено – із 

врахуванням закріплених в мовній системі засобів вираження об’єкта дійсности 

та конкретно – аналізуючи смислове наповнення образу відповідно до 

комунікативної ситуації, намірів мовної особистости тощо. Для комплексного 
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вивчення варто узгоджувати між собою ці аспекти, поетапно їх розглядати та 

взаємодоповнювати. 

У дослідженні мовних образів на матеріалі творів письменника вважаємо 

слушною актуалізацію поняття художньо-семантичне наповнення, яке означає 

«сукупність узуальних значень і контекстуальних смислів у художньому 

мовомисленні творчої особистості» [55, с. 51]. Це поняття чітко окреслює суть 

функціонування МО в ІАКС, де органічно поєднані як індивідуальна 

інтерпретація дійсности та її художнє переосмислення, так і загальноприйняті, 

зокрема етномарковані параметри світосприйняття. У такому випадку базою 

для аналізу стають і лексеми, що експлікують конкретні мовні образи, і 

новотвори, і метафоричні сполуки, метонімії та епітети, які характеризують 

мислення та світовідчуття автора, заломлене через призму його художнього 

задуму. Особливо актуальний такий широкий діапазон в розгляді природних 

реалій, оскільки, за словами М. Коцюбинської, «порівняння, метафора – це 

завжди маленька лаконічна картина природи» [123, с. 23]. Тобто, в такому 

аспекті апелюємо до системи художніх засобів, які подають авторські способи 

зображення дійсности. Тому варто з’ясувати значення та роль цих одиниць як 

репрезентантів МО в художньому мовленні та в ІАКС загалом, окресливши 

їхнє художньо-семантичне наповнення.  

Надзвичайно важливим у вивченні лексичних одиниць під кутом зору 

семасіології є поняття семантичний простір слова, яке М. Скаб трактує як 

«сукупність значень, які функціонують у мові й мовленні та реалізуються в усіх 

напрямках розгортання його семантики» [233, c. 55]. Цей термін вказує на 

способи вивчення лексеми, поєднуючи у собі новітні (концептуально 

спрямовані) та традиційні (системно-структурні) підходи аналізу мовних 

засобів, що реалізується у трьох вимірах – парадигматичному (фіксація у 

словникових статтях), словотвірному (наявність похідних) та синтагматичному 

(найтиповіші синтагматичні позиції слова) [див.: 233, c. 61].  

Вважаємо, що в нашій науковій роботі доцільно пов’язати термін М. Скаб 

з об’єктом дослідження – категорією мовного образу. Адже розглядаємо його 
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найперше як вербалізований (ословлений) фрагмент дійсності. Тому поняття 

семантичний простір мовного образу трактуємо так: особливості вербалізації 

мовного образу, що включають сукупність його експлікацій та художньо-

семантичне наповнення. У цьому аспекті вагоме значення приписуємо 

вивченню потенціалу до прирощення МО в певних контекстуальних умовах, у 

результаті чого актуалізуються індивідуальні смисли. Оскільки мовний образ 

досліджуємо з точки зору семасіології, то і вживаємо у терміні слово 

семантичний, що, однак, не відкидає врахування смислового збагачення МО, 

зокрема в художньому мовленні, що апелює до можливих (та важливих) 

прагматичних аспектів його аналізу. 

Застосовування виокремленого вище поняття у дослідженні МО природи 

окреслює цілісне вивчення її конкретних об’єктів, за допомогою яких 

максимально повно фіксуємо дані про функціонування МО в національній 

МКС чи індивідуально-авторській картині світу. Воно дає змогу розкрити весь 

спектр вербалізацій, семантичних ознак та специфіку індивідуальних смислів в 

мікроконтекстах.  

Отже, вивчення мовних образів на матеріалі художніх творів розкриває 

подвійне завдання: дослідження не лише типових значень, але й звернення  

до їхнього конкретного функціонування в авторському тексті, яке 

«характеризується неоднозначністю семантики, множинністю інтерпретацій, 

що пояснюється використанням словесних знаків у їх вторинному кодовому 

значенні [250, с. 12–13]. Для того, щоб зазирнути глибше у семантику МО 

потрібно переорієнтувати свою увагу з вузького семантичного аналізу, 

спрямованого на сукупність компонентів значення, на концептуальний підхід, 

що апелює до врахування даних мовної картини світу з широким вмістом 

досвідного фактажу, мітологічних уявлень, культурних надбань. Адже 

«значення не обмежується словниковими гаслами, а збагачується різними 

аспектами, різними моделями концептуалізації» [305, с. 186]. Тому весь цей 

матеріал у більшій чи меншій мірі може бути включений у семантичну 
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структуру лексем та інтерпретований згідно з індивідуальними інтенціями 

мовної особистости.  

 

1.3.2. Методи, використані в роботі. Специфіка матеріалу зумовлює 

сукупність певних процедур його опрацювання. Будь-яке дослідження 

базується найперше на загальнонаукових прийомах, які лягли в основу нашого 

аналізу мовного матеріалу. Зокрема, дедуктивний підхід у роботі базується на 

припущенні нерозривного зв’язку національномовної картини світу та 

об’єктивованих в ній специфіки народного менталітету, етнокультурних 

надбань мовного колективу (мітологія, фольклор, література) з мовною 

особистістю письменника та його індивідуально-авторською картиною світу. 

Перевірка таких міркувань була реалізована завдяки застосуванню прийому 

індукції як руху від конкретного до загального, який полягав у дослідженні 

конкретних вербалізацій образів природи в художньому тексті, що допомогло 

пояснити особливості авторського світосприйняття в межах національного 

світогляду. Цілком зрозумілим є використання прийому аналізу, який дозволив 

окреслити семантичну структуру ключових слів-репрезентантів мовних образів 

через розгляд виокремлених частин цілого (сем та конотацій). Синтез на основі 

проаналізованого матеріалу дав змогу згрупувати всі отримані дані та в 

результаті зробити відповідні висновки щодо оригінальної репрезентації 

природних реалій, а також семантичного збагачення лексем-експлікаторів в 

художніх творах, що відображено у значеннях метафор, символів, а також в 

метонімічних перенесеннях, порівняннях тощо. 

Вивчення МО на матеріалі художньої прози письменника – це аналіз 

синхронного зрізу мови, основним методом дослідження якого є описовий. 

Відповідно ми послуговувались ним у такій послідовності: 1) виділення 

номінативних одиниць на позначення об’єктів природи; 2) членування 

виділених одиниць на структурні частини у відповідних контекстуальних 

умовах; 3) класифікація цих мовних одиниць та їхня інтерпретація [91, с. 325-

326; 125, с. 360]. Такі прийоми дозволили тематично розподілити лексеми на 
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позначення реалій природи та розглянути способи їх контактування як на 

мовному рівні, так і на рівні авторських асоціацій. У рамках описового методу 

застосовано прийом зовнішньої інтерпретації для того, щоб ширше описати 

репрезентацію мовних образів в ІАКС, зокрема розкрити їхній зв’язок з 

позамовними факторами (мітологією, культурою, національною ментальністю). 

У вивченні МО звертаємося також до прийомів внутрішньої 

інтерпретації як способів вивчення мовних явищ на основі їх системних 

парадигматичних і синтагматичних зв’язків [125, с. 361]. Тому в межах 

парадигматичної методики виходимо з аналізу широкого масиву найменувань 

реалій природи та твердження, що «парадигматичні зв’язки семантичного 

простору реалізуються у стосунках взаємозамінності, взаємокореляції… 

Семантичні структури цих слів можуть більшою чи меншою мірою збігатися, 

перетинатися чи лише торкатися одна одної» [233, c. 57]. Для дослідження МО 

природних об’єктів як репрезентантів індивідуально-авторської картини світу 

беремо до уваги усі лексеми, що будь-якою мірою відображають конкретний 

елемент довкілля (мовний образ лісу експлікований іменниками бір, діброва, 

перелісок, гай та пропріативами Тептюж, Губицький ліс, Діл). Особливу увагу 

звертаємо на функціонування власних назв як специфічних репрезентантів МО 

у художній творчості письменника. Використання словникового тлумачення 

(прийом аналізу словникових дефініцій) – це також зразок аналізу лексеми як 

експлікатора мовного образу в парадигматиці. Цю методику застосовано не 

лише для з’ясування значення лексем (тлумачні словники), але й для вивчення 

їх етнокультурного наповнення (словники символів) та для опису 

дистрибутивних особливостей в художньому мовленні письменника (словник 

епітетів, фразеологічний словник).  

Використання синтагматичної методики має на меті вивчення 

сполучуваности слів як актуалізаторів семантичного потенціалу найменувань 

об’єктів природи. Адже «для виявлення мовної картини світу мало слів, що 

номінують окремі його явища і фрагменти, необхідно схарактеризувати їх 

сполучуваність, що дає можливість більш повно експлікувати відповідний 
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фрагмент картини» [77, с. 6–7]. У такому разі доцільно застосувати 

дистрибутивну методику, яка дає можливість окреслити значення лексеми 

завдяки її словесному оточенню. Її «характерний «дешифрувальний» підхід до 

об’єкта» [91, с. 329] на рівні кореляції слів у творах дозволив простежити також 

зв’язки з мовомисленням народу (зокрема, мітологічними віруваннями), що 

проявляються найчастіше в антропоморфних метафорах. Ця методика 

допомогла виявити лексико-семантичні групи атрибутивних характеристик усіх 

образів природних реалій.  

Структурний метод застосовано для вичленування мовних засобів 

зображення природи, вивчення їхньої взаємодії у реченні та внутрішньої 

організації, оскільки це «метод синхронного аналізу явищ лише на основі 

зв’язків і відношень між мовними елементами» [125, с. 372]. У рамках 

відтворення лексико-семантичної системности надзвичайно важливим є 

застосування компонентного аналізу, що визначається як «розкладання 

значення слова на елементарні одиниці (компоненти, семантичні ознаки, 

множники) з подальшим описом» [91, с. 344]. Його використання посприяло 

характеристиці всіх актуалізованих значень семантичної структури мовного 

образу, що пов’язані зі словниковими, етнокультурними даними про об’єкт 

дійсности. На матеріалі художніх творів в такий спосіб вдалося також 

визначити конотативне навантаження МО.  

Ключовим у нашому дослідженні є застосовування контекстного аналізу. 

По-перше, він допоміг відтворити семантичні прирощення лексем, адже «свою 

конкретну реалізацію семантика слова одержує в контексті, де одні значення 

нейтралізуються, а інші актуалізуються» [127, c. 14]. Крім того, «контекст 

модифікує смисл у межах одного значення (уточнює значення, розширюючи 

або обмежуючи клас денотатів)» [127, c. 15]. По-друге, він ліг в основу 

розмежування значень полісемічних одиниць, завдяки чому наша увага у 

дослідженні змістилась саме на засоби зображення природи та її особливостей. 

По-третє, аналіз контекстуальних умов, в яких реалізуються ті чи інші мовні 

образи, допоміг виявити та розмежувати національно зумовлені та 
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індивідуально-авторські параметри світосприйняття, які актуалізовані в 

семантичному просторі конкретного МО. Для цього ми поєднували прийом 

аналізу словникових дефініцій, дистрибутивну методику, власне контекстний 

аналіз та частково залучали елементи концептуального (з метою 

«розшифрування» авторських метафор, актуалізованих символічних значень та 

смислів тощо). 

Важливо також систематизувати семантичні компоненти мовних образів, 

зафіксовані в мікроконтекстах художньої прози. Тому в підрозділах, 

присвячених семантичному простору МО природи, ми застосовували такі 

критерії у порядку подання сем: 1) визначення семантичних компонентів, які 

відзначаються найбільшою частотністю в контекстах (зазвичай вони 

відповідають словниковому тлумаченню лексем). Таке «первинне значення 

слова узагальнює передусім суспільний досвід і відтворює поняттєвий рівень 

пізнання, бо ґрунтується на предметно-чуттєвому означенні» [36, с. 247]; 

2) фіксація сем, які логічно пов’язані із попередніми або випливають з інших 

значень (наприклад, в мовному образі води: ‘водний простір’ – ‘місце 

відпочинку’); 3) характеристика тих семантичних компонентів, які ілюструють 

етномарковане та суб’єктивне відтворення природи. Останнє демонструє 

периферію семантичної структури: «вживання слова в незвичайному контексті 

за певних умов може спричинитися до розширення його значення. Тут маємо 

діалектичну єдність двох процесів: значення визначається потужністю 

сполучуваності лексичної одиниці…» [36, с. 247]. У цьому випадку 

виокремлюємо ті мікроконтексти, які ілюструють емоційно-оцінні компоненти, 

специфіку метонімічних перенесень, метафоричне чи символічне збагачення 

семантики МО (наприклад, словополучення схід сонця в одному з 

мікроконтекстів актуалізує значення ‘радість’, ‘добро’). Адже, як влучно 

зауважує О. Сімович, «сполучуваність слів із певними значеннями завжди 

сприяє створенню нової символічної єдності і, відповідно, нового 

наповнення…» [228, с. 78]. В аналізі семантики деяких МО розкрито також ті 

компоненти, які пов’язані з національним світосприйняттям, – етнокультурний 
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компонент значення, що «віддзеркалює окремі особливості етнічної 

(національної) культури, мовної картини світу» [24, с. 80] (наприклад, земля-

годувальниця, вода-час, сонце-бог).  

З огляду на те, що «у комплексі лексичних засобів, які створюють 

словесно-художні образи об’єктів природи, одними із найвиразніших є 

означальні характеристики ключових слів» [253, с. 379], до нашого аналізу 

включено розгляд мовних одиниць, які репрезентують атрибутивні особливості 

природних реалій в художній прозі І. Франка. Тут же вдалося окреслити 

функціонування постійних епітетів, що вказують на зв’язок письменника з 

фольклорним началом. Порядок опису атрибутивних характеристик пов’язаний 

із частотністю реалізації відповідних ознак, що відповідає перцепції природи. 

Здебільшого актуалізовано візуальне сприймання (відповідно – колір, чистота 

(неба і води), висота, розмір та ін.), далі – особливості, пов’язані з іншими 

сенсорними даними (характер водної стихії, часопросторові ознаки природних 

об’єктів). Також розглянуто ті характеристики природи, які в художній прозі 

розкривають суб’єктивне емоційно-оцінне сприймання довкілля. 

Асоціативні зв’язки слів як рефлексії досвіду народу та письменника 

часто пов’язані з метафоричними та метонімічними структурами, трактування 

яких передбачає інтерпретацію тексту. У цьому аспекті ми звернулися до 

елементів семантико-стилістичного аналізу, що «полягає у виявленні 

співвідношення мовних засобів, якими експресивно виражається 

інтелектуальний, емоційний чи естетичний зміст мовлення (або тексту) до 

змісту інформації» [171, с. 14]. Відтак у відображенні мовних образів природи, 

які акумулюють у собі особливості етнокультурного, індивідуального 

сприйняття довкілля, доцільним є застосування «методу перифразування», 

коли йдеться про інтерпретацію змісту метафоричних висловлювань, 

архетипних, символічних образів» [72, с. 99]. Це допомогло окреслити також 

специфіку того «мерехтіння смислів» (В. Кононенко), яке спрямоване на 

поліаспектне відображення природних реалій в художніх творах. 
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Елементти кількісного аналізу було залучено для визначення частотності 

вживання лексем-експлікаторів конкретних мовних образів, що 

продемонструвало пріоритетність зображення того чи іншого фрагмента 

довкілля в ІАКС І. Франка. Наведено кількісні дані про атрибутивні 

характеристики мовних образів(по класифіковані на відповідні лексико-

семантичні групи) (Додаток Д), які демонструють частотність тієї чи іншої 

ознаки у зображенні природного об’єкта в авторському мовленні. 

Оскільки наше дослідження перебуває в тісному колі кількох 

мовознавчих наук – когнітивної лінгвістики, лексикології та семантики, то ми 

частково послуговувались елементами концептуального аналізу з його рухом 

«від думки до слова» для фокусування уваги на специфіці індивідуально-

авторської картини світу як репрезентанта особливого світосприйняття 

письменника (детальніше – див. підрозділ 1.4.1). У його межах ми 

використовували названий вище метод перифразування (за О. Селівановою). 

У комплексі використані методи та прийоми дали змогу проаналізувати 

мовні образи природних об’єктів в кількох аспектах, зокрема дослідити 

семантичний простір лексем-експлікаторів (із зверненням до синтагматичних та 

парадигматичних відношень), розглянути атрибутивні характеристики реалій 

природи, інтерпретувати етнокультурне, метафоричне, метонімічне, символічне 

навантаження мовних образів. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. З’ясовано, що вивчення функціонування мовного образу в художніх 

творах тісно пов’язано із розвитком сучасної семасіології, яка зорієнтована на 

дослідження семантики лексичних одиниць в межах антропоцентричного 

підходу. Він, у свою чергу, окреслює нерозривний зв’язок мови, мислення та 

людини, де у вербалізованих формах збережено людський досвід, колективні 

знання, культурні нашарування та суб’єктивну інтерпретацію дійсности. Крім 

того, підкреслено зв’язок із когнітивною науковою парадигмою, яка розглядає 
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мову як засіб пізнання світу, а також зберігання та передачі знань людини та 

мовного колективу про дійсність.  

2. Мовний образ містить чуттєво сприйняту та оформлену на рівні мовної 

свідомости і національної лінгвальної системи інформацію про елементи 

дійсности. Так, активно функціонуючи в певному етнокультурному середовищі, 

він «втягує» у свою інформативну структуру відомості, пов’язані з духовними 

надбаннями народу – мітологією, фольклором, культурою, що робить його 

своєрідною одиницею кожної національної МКС. В індивідуальному мовленні 

МО виступає особливою категорією репрезентації дійсности, де може 

відбуватися перерозподіл його структурних семантичних компонентів залежно 

від суб’єктивного досвіду мовця чи його інтенцій, що ілюструє можливість та 

важливість прагматичного аспекту у вивченні МО. 

3. Виокремлено ознаки мовного образу, що характеризують його як 

окрему категорію у лінгвістиці: 1) репрезентація універсальної, стереотипної 

інформації про об’єкт дійсности, а також даних сенсорного досвіду, уявлень, 

емоційних факторів; 2) актуалізація зв’язку з культурним надбанням народу, 

системою його цінностей, естетичних вподобань, духовних, психологічних 

якостей та ін.; 3) вплив суб’єктивного сприйняття та індивідуальних досвідних 

чинників на його формування та функціонування; 4) оформлення цієї категорії 

за допомогою низки мовних засобів, що охоплюють загальні і власні назви, 

слова та словосполуки, що актуалізують переносні значення (метафори, 

метонімії, порівняння, символи тощо). 

4. Запропоновано тлумачення поняття мовний образ: фрагмент мовної 

картини світу, що є вербалізованим комплексом уявлень, знань, досвіду про 

конкретні предмети, явища дійсности, що зберігає у собі національну та 

індивідуальну інтерпретацію світосприйняття.  

5. Мовний образ як конкретна категорія реалізується в індивідуально-

авторській картині світу, що є результатом суб’єктивної інтерпретації 

дійсности, пов’язаної із світобаченням мовної особистости та особливим 

використанням лінгвальних засобів, національним культурним кодом, що 
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вербалізовано в художніх творах письменника. Тому МО своєрідно 

заломлюється через призму автора, відображаючи його світогляд, особливості 

емоційно-оцінного сприйняття та художнього відображення світу. Як 

компонент ІАКС мовний образ репрезентує еволюцію, зумовлену постійними 

змінами в усіх сферах буття та відповідними особистісними рефлексіями, а 

також динаміку свого функціонування в НМКС. Обґрунтовано шляхи 

збагачення МО завдяки актуалізації в контекстах художніх творів 

народнопоетичних елементів, символічних, метафоричних навантажень лексем, 

метонімій, пов’язаних з авторськими асоціаціями. 

6. Окреслено Франкові міркування щодо особливостей творення образів в 

художній літературі, які частково спроєктовано і на теоретичне обґрунтування 

МО, і на його практичний аналіз. Зокрема, підкреслено важливість сенсорного 

досвіду для зображення навколишнього середовища та необхідність збереження 

зв’язків з культурним багатством етносу. Відтак простежено, що у відтворенні 

природних об’єктів велику роль відіграла обізнаність І. Франка з віруваннями, 

народними уявленнями про природу, у результаті чого реалізуються додаткові 

етнокультурні компоненти в семантичному просторі МО природних об’єктів.  

7. З’ясовано, що для аналізу фрагмента МКС необхідно звертати увагу на 

весь комплекс людських знань, що пов’язані з функціонуванням об’єкта 

дійсности. За це відповідає концептуальний аналіз, спрямований на розгляд 

позамовних фактів, які беруть участь у формуванні мовних образів. 

Обґрунтовано використання семантичного аналізу як ключового прийому 

вивчення мовних образів, що полягає у виокремленні значень, індивідуальних 

смислів в структурі лексем-експлікаторів МО. Вказано на важливість 

дослідження художньо-семантичного наповнення, що ілюструє і прямі 

значення, і контекстуальні смисли, які виникли в результаті семантичного 

прирощення МО. Виокремлено поняття семантичний простір мовного образу, 

яке трактуємо як особливості вербалізації образу, що включають сукупність 

його експлікацій та художньо-семантичне наповнення. Тому підкреслено 
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необхідність розгляду культурних нашарувань, актуалізації символічних 

значень та емоційно-оцінних конотацій мовних образів в художніх творах.  

 8. Окреслено базу загальнонаукових та лінгвістичних методів для 

дослідження мовного образу. Вказано на необхідність звернення до системно-

структурної наукової парадигми (описовий метод, компонентний та 

контекстний аналіз, дистрибутивна методика тощо) та когнітивної (часткове 

використання концептуального аналізу). Залучено елементи кількісного аналізу 

для виявлення найбільш репрезентативних атрибутивних характеристик 

природних реалій в художній прозі І. Франка. 

 Результати дослідження представлено в статтях: [10; 9].   
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РОЗДІЛ 2 

ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЗЕМНОГО ПРОСТОРУ  

 

Землю небезпідставно можна вважати центральною частиною 

природного середовища. По-перше, вона – основний простір життя людини, по-

друге, середовище для інших природних об’єктів, по-третє, першостихія буття. 

Для нашого народу земля – надважливий атрибут існування, «адже весь побут 

українця здавна базувався на використанні природних багатств, серед яких 

земля набувала особливого значення» [224, с. 273]. Зрештою, для українців 

вона – святиня, годувальниця, об’єкт шани та поклоніння. Звідси бере свій 

початок її символічне сприйняття: «Системи символів етнокультурних спільнот 

мають у своєму арсеналі концептуальні центри, які творять ментальний портрет 

народу. Одним із таких центрів, що здавна впливав на формування 

ментальності українців, є концепт землі» [162, с. 22]. 

Зважаючи на широкий спектр складників земного простору, в аналізі 

художнього мовлення І. Франка звужуємо обсяг лексем, які експлікують цей 

образ. Деякі дослідники, наприклад, вивчаючи вербалізацію землі в 

авторському мовленні, зараховували до концепту земля лексеми степ, поле, ліс, 

сад [135, с. 55], а також конкретизували різноманітні вияви земної поверхні, 

виокремлюючи слова на позначення відносно рівної поверхні (степ, нива, поле, 

лан та ін.), нерівної поверхні (яр, горб, улоговина тощо), мінеральних утворень 

(камінь) [224, с. 274]. На нашу думку, в дослідженні цього мовного образу в 

межах індивідуально-авторської картини світу І. Франка необхідно найперше 

проаналізувати семантику лексеми земля як основного експлікатора цього МО. 

Адже обсяг мікроконтекстів, де актуалізується ця одиниця, дозволяє сповна 

розкрити семантичний простір мовного образу землі в художній прозі, 

встановити його зв’язок з НМКС, проілюструвати суб’єктивні фактори у 

формуванні та розширенні семантичного МО. Доповненням такого аналізу є 

також розгляд словотвірної парадигми вербалізатора МО – дериватів земельний, 

земляний, земний, підземний. Водночас варто доповнити особливості 
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відтворення земного простору у Франковому мовленні, дослідивши 

лінгворепрезентацію образів лісу та гір, що займають вагоме місце в його 

художніх творах.  

 

2.1. Художньо-семантичне наповнення мовного образу землі  

Людина має сформоване сприйняття землі, що відповідає прямим 

значенням загальновідомого слова та стереотипним уявленням про об’єкт. 

Звичайно, це відображається в мовленні письменника, де контексти 

розкривають узуальні семи та ілюструють збагачення образу семантичними 

компонентами чи конотаціями. Варто також враховувати, що «специфіка мови 

художньої літератури полягає в тому, що всі поняття про землю переживають 

тут процес естетичного осмислення, всі вони трансформуються в 

світосприйманні людини і постають перед читачем водночас у дуже 

конкретних, чуттєвих образах-картинах та в узагальнених символах» [72, 

с. 248]. С. Єрмоленко справедливо пропонує розмежовувати словникове 

значення слова земля і його смислове наповнення в літературних творах, де 

лексеми-репрезентанти землі «виступають основою створення зорових, 

звукових, інших фізично і психологічно сприйманих контекстів, а сам автор, 

віддаючи сприйманий світ у слові, є нібито і живописцем, і скульптором, і 

композитором» [72, с. 248].  

 

2.1.1. Аналіз семантики лексеми земля. У різні часи є різний розподіл 

значень лексеми земля, що ілюструють словники. Найперше землю розуміли як 

ґрунт, поверхню, планету; власність [329, с. 298]. Далі визначали компоненти 

край, країна; суходіл; діл [333, с. 298; 332, т. 1, с. 145]. Також землю сприймали 

як об’єкт обробітку; країну та земну кулю [325, т. 2, с. 149]. Такі вихідні дані 

постійно доповнюються через безперервну взаємодію людей із цією природною 

реалією. Тому земля – це і «субстанція на поверхні нашої планети, на якій 

ростуть рослини» (ґрунт) [330, т. 2, с. 106]. Вважаємо, що в дослідженні тих чи 

інших актуалізованих значень в мові прозових творів потрібно виходити із 



61 

конвенціонального сприймання цього об’єкта, базованого на національній 

МКС. Це, зокрема, тісно пов’язано з тим, що українці здавна були землеробами 

і працювали задля того, щоб виживати та жити в достатку («одвічна мрія 

селянина – мати власний наділ, власне поле; душа українська хліборобська, 

тому споконвіку він працює на землі» [328, с. 244]), тож земля для них 

найперше асоціювалась з об’єктом обробітку, місцем вирощування чогось (і 

відповідно – родючістю, джерелом життя).  

Сприйняття землі як ґрунту дає можливість розкрити сему 

‘життєдайність’, яка актуалізується завдяки сполучуваності слова земля з 

назвами рослинного світу [244, с. 90]: у Франковій прозі – це пестрі цвіти, 

кропива, гірчиця, овес. Значення ‘ґрунт’, поряд з вказаною вище 

сполучуваністю реалізується також у поєднанні з дієсловами, які називають дії, 

пов’язані з обробітком землі (порпати, роздряпати, обробляти): Благодатне 

тепло вивалювало щораз новії громади пестрих цвітів із землі… [338, т. 14, 

с. 19]; Лиш одна кропива та гiрчиця, пiдхопившися завчасу i пустивши глибше 

в землю свiй веретинистий корiнь, буяли та розросталися [338, т. 15, с. 303]; 

Вони землі не обробляють, навіть кілька грядок коло коршми скопати самі 

лінуються та хлопських бабів кличуть [338, т. 22, с. 229]; Досить було як-будь 

роздряпати землю, як-будь уткнути в неї якесь насіння, все росло, розвивалося 

і приносило несподівані та нечувані давніше плоди [338, т. 22, с. 276]  

(див. Додаток В.1).  

Розуміючи, що «добрий чи поганий врожай, посуха, град, дощ, сніговиця 

– усі ці явища мають величезний вплив на долю селянства» [335, с. 184], 

І. Франко змальовує МО землі в контексті взаємовпливу природних стихій, 

зокрема засухи. Наприклад, в одному з мікроконтекстів автор підкреслює 

згубну дію сонця на цей природний об’єкт, використовуючи фразеологізм 

«висисати усі соки – дуже виснажувати, знесилювати кого-небудь» [334, 

с. 102]: Висушуючи тi поля, висисаючи всi живi соки з землi, воно (сонце – Т. Б.) 

працює для мене, воно згонить дешевих i покiрних робiтникiв до моїх ям, до 

моїх фабрик! [338, т. 15, с. 344]. Використання фразеологічного звороту з 
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аналізованою лексемою підкреслює, на нашу думку, значення ‘родючість’, 

‘життєдайність’, що вказує на основні характеристики землі. Такі семи 

письменник актуалізує у творі «Основи суспільності», передаючи розмови, які 

розгорнулись в салоні пані Олімпії. У мікроконтексті зіставлено роль 

маломіщан для суспільства та кореня для розвитку рослин: Наші мужики і 

маломіщани – то тілько коріння, дуже потрібні і пожиточні часті ростини, 

але все ж таки такі, котрі тілько в глибині землі, в тиші і темноті можуть 

відповідно сповняти свою суспільну функцію [338, т. 19, с. 260]. 

Інший вагомий складник семантичного простору мовного образу землі 

пов’язаний із семою ‘ґрунт’, а також з одним із словникових тлумачень – 

‘речовина темно-бурого кольору, що входить до складу земної кори’. 

Здебільшого таке значення реалізується завдяки синтагматичним відношенням 

з дієсловами (чи його особливими формами), що називають дії, які стосуються 

‘землі-речовини’ (закинути, присипати, прикопати, їсти): Потім скоро 

закинув назад землю в викопану ямку… [338, т. 14, с. 210]; …кості зложено на 

купу і присипано землею… [338, т. 14, с. 417]; Все там погоріло, а вихід грубо 

прикопаний землею [338, т. 16, с. 136]; Доведуть хлопа до божевілля, от що! І 

так доводять баби до істерії, до галюцинацій, до того, що їдять землю та 

моряться голодом [338, т. 20, с. 280]. 

О. Слюніна, характеризуючи образ землі в картині світу П. Мовчана, 

вважає, що «домінуючими при осмисленні землі як «поверхні, верхнього шару 

земної кори» є дотикові образи», які пов’язані в основному з такими ознаками 

землі як «твердість» / «м’якість» (виділення автора)» [244, с. 90]. 

Мікроконтексти з прози І. Франка демонструють таке лінгвобачення природної 

реалії, що виражається насамперед через синтагматику, зокрема – атрибутивні 

характеристики (див. пункт 2.1.3). Іншим способом об’єктивізації такого 

значення є асоціативна паралель – вживання іменника болото на позначення 

розрідженої землі, що розкриває дотиковий образ через ознаку м’якости 

верхнього шару земної поверхні [14, с. 38]: Жид вився по землі, котру дощ в 

рідке болото розполокав… [338, т. 14, с. 63]. Простежуємо також звернення 
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письменника одночасно до семантичних компонентів ‘ґрунт’, ‘речовина’ та 

‘поверхня’, які разом створюють ще один дотиковий образ, що увиразнює 

бачення землі в конкретній ситуації: земля – глина – болото: Вода покрила 

землю, глина розм’якла і розпливалася болотом у руках монголів… [338, т. 16, 

с. 138].  

Ширше МО землі представлено в єдності семантичних компонентів 

‘ґрунт’, ‘життєдайність’ і ‘поверхня’, що реалізовані в таких прикладах: 

Вiвси, ледве зiйшовши, зав’яли без дощу i покупилися при землi [338, т. 15, 

с. 303]; …і пшениця вийшла ні нащо не схожа: осет високими стеблами 

хитався повиш колосків, в’язелець та горошок цілі загони пшеничних стебел 

поскручували до купи і лавою повалили на землю, придусили зовсім [338, т. 18, 

с. 440]. Варто погодитись, що «кожне із значень полісемантичного слова має 

свій постійний семантичний контекст» [127, с. 14]. Тому через сполучуваність з 

іменниками-найменуваннями рослин (вівси, пшениця) актуалізуються два перші 

компоненти, на яких завдяки дієслівній семантиці (покупитися, повалити) 

розгортається значення ‘поверхня’. 

На думку О. Крупко, «релевантною для слова земля є сема «рівна 

поверхня» (виділення наше) [135, с. 53]. Це вказує на фізичні властивості цього 

природного об’єкта, сприймання її як площини, де люди можуть ходити, 

лежати, падати, нахилятись тощо. У художньому мовленні це виражено 

сполученням з дієсловами та віддієслівними іменниками, які містять відповідну 

семантику. Зазвичай І. Франко, зображаючи землю в такому аспекті, рідко 

вказує на її атрибутивні характеристики, оскільки суттєвими є дії, які 

стосуються цієї поверхні. Таке художньо-семантичне наповнення мовного 

образу представлене у творах великою кількістю мікроконтекстів, де лексема 

земля виступає у сполученні з просторовими прийменниками. Вони 

«забезпечують досить докладну диференціацію просторового значення» [47, 

с. 333], тоді як статичні контактні прийменники вказують на зв’язок з 

поверхнею просторового орієнтира. У його реалізації беруть участь відповідні 

дієслова (гримнути, лежати, падати, повалитися, похилитися, сісти, стати 
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та ін.) та іменники (удар, шаркання): …з цілою силою звинувши безсильним, як 

горсткою, гримнув до землі [338, т. 14, с. 83]; …його кості затріщали від 

страшного удару о землю [338, т. 14, с. 83]; При послідніх словах голос 

Довбуша послаб, він захитався, усів на землі, підніс голову до неба і хотів, 

видно було, ще щось говорити [338, т. 14, с. 113]; В сінях було чути шаркання 

босих ніг по землі… [338, т. 14, с. 180]; Мов ножем перетятий, урвався рик 

звіра, і він повалився трупом на землю [338, т. 16, с. 19]; Як тільки-но після 

отого сильного струсу він міцно став ногами на землю, то відразу ж, наче 

той баран, нахилив свою коротко обстрижену голову вперед… [338, т. 17, 

с. 288–289]; Думали, що як разом ударимо його, то, може, повалимо його на 

землю [338, т. 17, с. 309]; Елькуна встав, паничі відскочили, а невеличкий 

жидок звільна піднявся з землі, здивованими очима поглядаючи то на доктора, 

то на паничів… [338, т. 18, с. 339]; І жид попробував встати на ноги, але зараз 

же сів на землю, стогнучи та зойкаючи [338, т. 18, с. 340]; Під одною розлогою 

та густою яблунею, що гіллям аж до землі прихилялась, була поставлена 

бесідка з зелено крашеної решітки…[т.18, с. 351]; Погоня замовкла, заперла дух 

у собі, тільки стук соток кроків потрясав землею [338, т. 20, с. 357]; Із 

навислих хмар сипле сніг, та вітер рве його, і крутить у скаженім танці, і 

носить, кидає, знов підносить, поки вкінці, розмелений на дрібну густу муку, не 

кине на землю [338, т. 20, с. 428] (див. Додаток В.1). 

Така семантична ознака реалізована в мікроконтекстах, які стосуються 

опису природи, пов’язаної із земним простором. Найчастіше вони 

актуалізуються за допомогою локальних метонімій: Вся земля покрита була 

снігом [338, т. 19, с. 97]; …громи починають бити, блискавиці палахкотять і 

облітають увесь небозвід осліпляючим огнем, земля здригається, – і разом, 

звільна перехиляючись, святий камінь рушається з місця… [338, т. 16, с. 99]; 

…тут і там проходять купки панів у футрах та теплих загортках, 

…скриплячи чобітьми по твердім замороженім снігу, що за дня встиг 

покрити землю досить грубою пуховою периною [338, т. 20, с. 349]; І вони 
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пішли вулицею, бродячи в глибокім снігу, яким за сей вечір покрилася земля 

[338, т. 20, с. 427]. 

Земля як елемент природного середовища виступає своєрідним 

орієнтиром у просторі. Відштовхуючись від цього об’єкта як від центру 

власних спостережень, людина може описати локалізацію дії чи розміщення 

предметів (під / над землею). Таке її бачення пов’язано із структуризацією 

моделі світу за вертикальним принципом «верх – низ», що зумовлює 

виникнення в аналізованій лексемі компонента ‘низ’: – Пані,… позвольте, що я 

й собі візьму до серця сю пересторогу, – сказав Борис, спускаючи очі до землі 

[338, т. 18, с. 418]; …приступив до них з поклоном і став мовчки, з похиленими 

до землі очима…! [338, т. 16, с. 75]; Припавши на коліна і похилившися лицем 

до землі, обхопила його ноги раменами… [338, т. 19, с. 133]. Варто зауважити, 

що в перекладних словниках зафіксовано також значення ‘діл’ [333, с. 298], яке 

увиразнюють такі приклади: …а його стать, віком к землі нагнена, 

простувала і підносилася вгору при тих словах… [338, т. 14, с. 115]; …вона 

тільки дуже помарніла і схилилась до землі… [338, т. 14, с. 143]; …й раптом 

братам здалося, що небо покрилося густими хмарами, що дерева, які затінили 

вулицю, нахиляють свої гілки аж до землі й не тільки затримують їхні ноги, а 

й тамують їхній віддих… [338, т. 17, с. 296]. 

Земля – органічна частина світобудови і місце, яке населяють люди та 

інші істоти. Таке сприймання цієї природної реалії часто зумовлює синкретизм 

значень МО, що ілюструють, наприклад, такі контексти: А нам земля потрібна. 

Отсеї, що маємо, може, ще вистачити для наших дітей, а наші внуки будуть 

уже бідаками, як поділять її [338, т. 22, с. 234]; Але на таке, та хоч би я тепер 

і продав вам своє добро, то вашим правнукам знов буде тісно на тій землі 

[338, т. 22, с. 234]. Так, можемо відзначити реалізацію таких семантичних 

компонентів як ‘місце життєдіяльности людей’, ‘ґрунт’, ‘об’єкт обробітку’. 

Ця «дифузність виникає внаслідок створення таких лексико-семантичних 

позицій багатозначного слова, в яких розрізнення значень є не релевантним, 

оскільки семантичні відмінності між ними об’єктивно нейтралізуються» [127, 
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с. 17]. Сема ‘місце життєдіяльности людей’ репрезентована в мікроконтекстах 

Франкової прози переважно за допомогою метонімій: …але ж народу 

примножується, а землі не прибуває… [338, т. 22, с. 227]; І поки отут, в тім 

тихім темнім куточку землі, мовчазливі, перелякані, напівсвідомі актори 

відіграють страшну кроваву драму…, чарівниця-ніч тисячами таємних очей 

слідить за кождим їх кроком… [338, т. 19, с. 300]; Ну, ще б на тій землі їм, а 

може й їх дітям, можна було вижити… [338, т. 22, с. 227]; Я ж тобі кажу, 

що не довго заважати буду на землі. А тоді, як мене не стане, роби, що знаєш. 

Пристаєш? [338, т. 18, с. 346]. 

Індивідуально-авторською вважаємо актуалізацію семантичної ознаки 

‘місце життєдіяльности людей’ завдяки вживанню метафоричної конструкції: 

…сон найсильніше притулює до своїх грудей землю і її грішних та бідних 

дітей, наводить бодай хвилевий супокій на їх душу, поки ранок розбудить їх до 

нового життя, до нових турбот, до нової праці і нового страждання [338, 

т. 19, с. 301]. Крім того, в цьому мікроконтексті окреслено також етнокультурне 

сприймання землі – ‘земля – матір’ (через сполучуваність з іменником діти), 

що розглянемо детальніше у підрозділі 2.1.2. 

Письменник вказує на необхідність землі як основи життєвого простору, 

частково апелюючи до представлення цього об’єкта в соціальному ракурсі. 

Таке значення можна доповнити семантичним компонентом ‘затишне, 

щасливе місце’, що виражено словосполученням земний рай: Сама хвиля, коли 

поліція входитиме до його помешкання, що ще вчора було для нього земним 

раєм, сама ціль того приходу видавалась йому тепер пеклом, мукою, якої не 

може знести ніяка людська сила [338, т. 19, с. 129]. У рамках такої семантики, 

що вказує на тісний взаємозв’язок людини із землею як місцем її життя та 

діяльности, можна виокремити ще один компонент – ‘майно’. Він реалізований 

за допомогою прикметника земельний у сполученні з лексемою д`обра: Брати 

одержали з Росії від якогось невідомого адвоката повідомлення, що дядько 

їхньої матері помер, не написавши заповіту, і залишив значну спадщину як 

готівкою, так і земельними добрами [338, т. 17, с. 338]; …брати погодилися на 
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полюбовний розподіл: претендент узяв собі земельні добра, а вони – готовий 

капітал [338, т. 17, с. 339]. 

Ще один важливий семантичний компонент аналізованого мовного 

образу, який характеризує місце проживання не лише конкретної людини, а й 

цілої спільноти – сема ‘край’. Вона актуалізується через сполучення номена 

земля з відносними прикметниками (руський, український, угорський, 

червоноруський,), наприклад: …тепер величезною хмарою тягнуть на наші 

червоноруські землі [338, т. 16, с. 56]; Великі злигодні градовою хмарою 

перейшли понад руською землею [338, т. 16, с. 154]; Був це звичай, перейнятий 

від українців, своєрідна поступка українській землі – розпочинати бал 

українським національним танцем [338, т. 17, с. 362] (див. Додаток В.1). 

Просторове звуження та конкретизацію МО землі реалізовано в 

компоненті ‘місцевість’ завдяки сполучуваності з власними назвами 

(Семигородська, Моравська, Тухольщина): …мала впасти орда до Угорщини: зі 

сходу в землю Семигородську, з заходу з землі Моравської і з півночі через 

Карпати [338, т. 16, с. 64]; І який рад був він, коли я попросив у нього даровизни 

землі в Тухольщині! [338, т. 16, с. 68].  

З огляду на виокремлення таких значень варто підкреслити, що «у 

традиційній системі цінностей нашого народу земля посідає особливе місце, де 

важливу роль відіграє поняття рідна, що асоціюється в носіїв української 

ментальності зі спадщиною предків, далеких пращурів» [135, с. 52]. Виявлені в 

прозі І. Франка мікроконтексти зі словосполученням рідна земля розкривають 

відповідну лінгвоментальну візію землі: – Досить, сину, що-сь позбавив го 

роду, що-сь, мов вітер билину, вирва ю із рідної землі і кинув межи чужих 

людей! [338, т. 14, с. 125]; …батько її не віднині знається з тими страшними 

нищителями рідної землі… [338, т. 16, с. 72]; По п’ятилітнім житті в Парижі 

він прибув з родиною до Галичини, де за останки колишньої фортуни закупив 

убоге гірске сільце Н, щоб дожити віку на рідній – як говорив – землі [338, 

т. 18, с. 331]. Варто погодитись, що «епітетну сполуку рідна земля слід 

аналізувати передусім у контексті аксіологічної опозиції рідний – чужий» [226, 
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с. 175]. Вона, імовірно, корелює із внутрішніми почуваннями письменника, що 

стосуються персонажів творів «Петрії і Довбущуки» (пасічника Семіона), 

«Захар Беркут» (Мирослави), «Не спитавши броду» (пана Евзебія Трацького). 

Крім того, вважаємо, що аксіологічну опозицію «свій – чужий» виражає також 

словосполучення наша земля: Нова релігія, зроджена далеко на Сході, 

запанувала на нашій землі… [338, т. 16, с. 122]. 

Землеробство та, відповідно, усвідомлення землі як певної площі, яку 

можна по-різному використовувати, зумовлює виникнення у семантичній 

структурі МО компонента ‘товар’, що реалізується у сполученнях з дієсловами 

коштувати, купити, орендувати, продати тощо: Щоб оцінити поведінку цих 

людей, пригадайте, що на більш як двадцятирічний судовий процес із панським 

двором за ці землі, …вони витратили …вдвічі більше від того, скільки взагалі 

коштують ті спірні землі [338, т. 17, с. 419]; Ну, але того не дочекають, щоб 

я їм продавав свою землю [338, т. 22, с. 237]. Таке бачення землі в художній 

прозі письменник передає, використовуючи синекдоху. Також вербалізовано 

вказівку на розподіл цієї конкретної площі на умовні частини – клаптик, 

кусень, з якими здійснюються товарні операції. У художньому мовленні таке 

значення реалізовано за допомогою генітивних метафор: А я би свою оде псю 

буду з тим клаптиком землi продав, - може би, було хоть 50 ринських [338, 

т. 15, с. 360]; Адже ж за таку суму можемо купити такий кусень землі, якого 

нам треба, і ще нам лишиться дещо на те, щоби ввести в рух наше 

господарство [338, т. 19, с. 49]. В останньому мікроконтесті, на нашу думку, 

підкреслено, що «естетизована за посередництвом образу земля риса психотипу 

українців – працьовитість» [226, с. 177]. Це, в свою чергу, демонструє тісний 

зв’язок між семантикою МО землі та етнокультурним сприйманням цього 

природного об’єкта. 

Варто виділити також групу мікроконтекстів, де землю розглядають як 

‘власність’. У творах такий семантичний компонент виражається завдяки 

дієсловам (дати, надгородити, подарувати), іменникам (власник, володар), 

семантика яких вказує на володіннями землями. При цьому лексема-
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експлікатор вживається також у формі множини, що характеризує розуміння її 

як конкретного об’єкта: За мої заслуги князь надгородив мене землями й лісами 

в Тухольщині [338, т. 16, с. 46]; Згідно з селянськими поняттями не пани, а 

селяни, громади є первісними власниками землі, лісів і пасовиськ… [338, т. 17, 

с. 418] (див. Додаток В.1). 

На матеріалі белетристики І. Франка виявлено сполучення аналізованої 

лексеми з дієслівними формами – впити, дерти, вростати, устромити, 

вгризтися, утоптаний. Додатково вони можуть увиразнюватися порівняльними 

конструкціями, семантика яких містить компонент ‘діяти вглиб чогось’: А 

страшно, відай, мучилась до смерті, пальці глибоко впила в землю… [338, т. 

14, с. 181]; Тоє мовлячи, показав порожнє місце на землі, гладко утоптане і 

убите [338, т. 14, с. 208]; Стіни покривились і позападали в землю, віконця 

позатикані шматами [338, т. 14, с. 385];Камiнь уже був над ямою, спочивав на 

двох поперечних лiгарях, котрi по обох берегах ями своїми кiнцями глибоко 

вгризлися в землю пiд його вагою [338, т. 15, с. 263]; І так день за днем, рік за 

роком будемо вростати в свою нужду, як камінь у землю [338, т. 22, с. 226]; І 

сильним розмахом жердки він устромив її острим кінцем у землю [338, т. 22, 

с. 284]. Тому маємо підстави для виділення ще однієї семантичної ознаки землі 

– ‘глибина’.  

Крім того, в семантичну структуру МО землі органічно входить значення 

‘надра’, завдяки якому зображено те, що відбувається під землею, вже є там чи 

туди потрапляє: Зойк все повторявся … і, здавалося, що він добувається із-під 

землі туй же під ногами путників [338, т. 14, с. 28]; Лиш часом з якогось 

далекого кута, немов з-під землі, чути приглушене хлипання або стогнання 

конаючих [338, т. 14, с. 377]; Стукіт виходить не з сеї дороги, а немов із 

глибокого нутра землі де почало битися якесь шалене серце [338, т. 22, с. 312]; 

Глибокі стогнання проносяться мов десь із-під землі і потрясають не тільки 

душею людською, але, здається, й основами всеї природи [338, т. 19, с. 300]. Це 

значення експлікується також завдяки деривату підземний у сполученні з 

конкретними чи абстрактними іменниками, коли автор апелює до слухових 
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відчуттів: Нараз страшний підземний крик затряс хатою… [338, т. 14, с.183]; 

…певний, що в тiй хвилi розляжеться страшенний крик i розбудить цiлий 

Борислав, …що зловлять його, i зв’яжуть…, i вкинуть бог зна в яку пiдземну 

яму... [338, т. 15, с. 427]; Під час цього процесу ми чули його перші підземні 

поштовхи й гудіння [338, т. 17, с. 416] (див. Додаток В.1).  

Широку просторову семантику та актуалізацію значення ‘частина 

природного простору’ письменник відтворює завдяки неповторним пейзажам, 

які змальовують прихід ночі, світанку на землю. У такому аспекті авторська 

увага зміщується до площини конкретно-чуттєвого сприймання довкілля: 

Темна, хоть погідна і тепла ніч окрила землю… [338, т. 14, с. 75]; …ріки 

блискають, мов перлові шнури, що прикрашають землю… [338, т. 14, с. 429]; І 

нараз із сього горнила виринуло осліпляючо-ярке, грізне, нестерпиме для 

людського ока сонячне лице. Швидко і мітко воно(сонце – Т. Б.) зирнуло на 

землю [338, т. 19, с. 302]; Була якась така тиша, така врочиста повага на 

землі і в повітрі, щось таке невидиме, невловиме та чутке і могуче тремтіло в 

природі…[338, т. 19, с. 302]; Розлившися безбережним морем понад землею і 

позапалювавши на небі незлічимі свічечки на те тільки, щоби тим виразніше 

показати, яка вона темна, та глибока, та густа, ніч пустилась на чари… Вона 

почала з великого мішка пригорщами брати грубий кришталевий горох і 

розсипати його по землі [338, т. 19, с. 294].  

Інколи локалізація настільки розширюється, що семантика МО вказує на 

необмежений простір, репрезентований у компоненті ‘світ’ (через сполучення 

із займенником весь): Він … не може ясним поглядом переглянути всю землю, 

щоб добачити, де скрилося щастя [338, т. 14, с. 429]. Такий мікроконтекст 

пов’язаний з тематикою фрагменту твору, яка описує п’яні марення Германа 

Гольдкремера у творі «Boa constrictor» та намагання знайти, «схопити» щастя. 

Таке ж значення можна виділити в мікроконтексті, де відтворено внутрішні 

переживанння Анелі («Для домашнього огнища»): Видалось їй, що нараз усе 

довкола неї щезає,… люди з цілою безконечною замотаниною своїх відносин 

пропадають, дім, місто, ціла земля щезає доразу і сама вона легесенько, мов 
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макова зерниночка, кинена в пропасть, щезає десь у безодні, розпливається в 

навіщо [338, т. 19, с. 92]. Варто підкреслити, що наведені приклади також 

ілюструють використання метонімії, в якому простежуємо асоціації між землею 

та всіма об’єктами, які там розташовані. 

Припускаємо, що в контексті Франкової прози пряме значення ‘планета’, 

експліковане словосполученням земна півкуля, переростає в інший компонент – 

‘великий простір’: Хто знав би, хто тямив би про Польщу на світі, якби: сини 

польської шляхти не зросили півкулі земної своєю кров’ю, не перебігли вдовж і 

вшир усіх країв Європи, не заповнили всіх кутів світу своїми жалями, і 

скаргами, і піснями, і тугою, і надіями? [338, т. 19, с. 251].  

Отже, семантика мовного образу землі в художній прозі І. Франка 

відображає узуальне сприймання цього об’єкта, зумовлене народним досвідом 

співіснування з природним середовищем (значення ‘ґрунт’, ‘об’єкт 

обробітку’, ‘низ’, ‘поверхня’, ‘речовина’, ‘місце життєдіяльности людей’, 

‘майно’, ‘товар’, ‘власність’). Відповідні контекстуальні умови розкривають 

суб’єктивну інтерпретацію сприйняття землі. Це відображено у семантичних 

компонентах ‘затишне, щасливе місце’, ‘світ’, ‘великий простір’, що 

виражають індивідуальні асоціації письменника.  

 

2.1.2. Відтворення мовного образу землі в етнокультурному аспекті. 

Мовний образ землі, який репрезентує важливий фрагмент картини світу 

українців, пов’язаний із світобаченням народу, його традиціями, віруваннями, 

мітологією. Це підкреслює В. Жайворонок: «з давніх-давен (ще з язичницьких 

часів) земля шанувалася та обожнювалася як мати, що родить (дає) людям усе, 

потрібне для життя, і забирає до себе по смерті…». [328, с. 243]. У Франковій 

прозі одним із аспектів функціонування МО землі є актуалізація її 

етномаркованого сприймання як годувальниці, що відображає характер 

українців-землеробів. Письменник характеризує її як найбільше багатство 

людей – «земля є символом життя, багатства, щедрості» [326, с. 289]: Адже ж 

землю нашу забираєш – наше найбільше і єдине добро [338, т. 16, с. 59]; … 
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земля достачала пожитку для всіх… [338, т. 16, с. 42]; Він інтересувався 

всячиною: і економічним побутом селян та сусідніх дідичів, і натуральним 

багатством землі, і домашніми промислами… [338, т. 19, с. 243–244]. У двох 

останніх прикладах простежуємо метонімічне перенесення за суміжністю між 

землею та її окремими об’єктами, за допомогою яких виявляється її родючість 

та щедрість. Крім того, людський труд на землі зумовлює виникнення в 

семантичному просторі цього МО поряд із компонентом ‘багатство’ також 

значення ‘джерело життя’: Мужики з землі жиють, їм вона й потрібна [338, 

т. 22, с. 244]; – Ну, і ви з землі жиєте, певно, і я з неї жию… [338, т. 22, с. 244]. 

Такі мікроконтексти співзвучні з паремією «Землев усі жиємо», яку І. Франко 

тлумачить пафосно та водночас цілком виправдано, зважаючи на хліборобську 

працю українців: «Без неї й нас би не було» [52, т. 2, с. 239]. Це ще більше 

підсилює концептуалізацію землі як ‘джерела життя’ на базі метонімії, де 

реалізовано асоціативні відношення ‘дія – об’єкт дії’. Письменник також 

доповнює це значення ширшим мікроконтекстом, який підкреслює його 

позицію у традиційному сприйманні цього об’єкта та концентрує національно 

зумовлену повагу до землі, її соціально важливу роль: Пригадайте собі, панове, 

що ми тут також багато разів чули з уст численних людей, що земля в 

їхньому розумінні – це щось значно більше й святіше, ніж звична приватна 

власність, набута особистою працею, це перша умова існування громади, 

існування прийдешніх поколінь, народу [338, т. 17, с. 419]. У цьому випадку 

маємо право констатувати, що «лексема земля вступає в асоціативні ряди 

«земля – життя – добробут»…» [85, с. 59]. 

Етноспецифічне бачення землі як святині, до якого звертається І. Франко, 

пов’язане з усвідомленням важливости доброго ставлення до неї, адже «у разі 

кривди земля може розступитися й поглинути злого чи грішника (звідси 

прокляття «бодай тебе земля поглинула!» і клятьба «земля нехай підо мною 

розступиться!» [328, с. 243]. У прозі письменника це репрезентовано у формі 

присягання в ім’я землі: – Щоб мене свята земля не носила, коли хоч отіцечко 
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брешу! – клявся Цвях [338, т. 19, с. 299] та клятьби: – Щоби тя бог тяжко 

побив та покарав! Щоби ся земля пiд тобов розступила! [338, т. 15, с. 280].  

В інших мікроконтекстах сакральна семантика, виражена за допомогою 

епітета святий, реалізується в негативно конотованому змісті, коли герої творів 

виявляють незадоволення конкретними людьми: І як таких людей земля 

свята носить!.. – воркотів о. Нестор, дуже нерадо вступаючи в ковалеве 

обійстя [338, т. 19, с. 195]; І як іще земля свята носить вас на собі, не 

розпадеся під вашими ногами та не проглине вас? [338, т. 19, с. 165]. 

Вербалізацію такого сприймання цієї природної реалії можемо пояснити 

необхідністю поваги людей до землі як святині. Останній приклад апелює 

також до переосмислення її конкретно-чуттєвого сприймання як поверхні, а в 

комплексі з давніми уявлення це підсилює актуалізацію нової семантики.  

На противагу святості землі та вияву її «концептуальної ознаки 

«сакральність» [182, с. 643] виокремлюємо відображення грішної землі в такому 

мікроконтексті: Правда, перед ним розливалось пурпурове море, кроваве озеро; 

воно невдержимо котилося зі сходу чимраз вище, залило півнеба і виявляло 

тривожній, безсильній, грішній землі почервоніле від гніву лице грізного 

месника [338, т. 19, с. 302]. Письменник актуалізує метонімію на основі зв’язків 

‘об’єкт – люди’, адже такі атрибутивні особливості земля отримує в результаті 

перенесення рис людей на характеристику природної реалії. Відтак для опису 

цього фрагмента довкілля в межах актуалізованих значень ‘частина 

природного простору’, ‘місце життя людей’ та ‘люди’ І. Франко 

використовує нанизування антропоморфних епітетів з метою увиразнення 

емоційно-оцінних асоціацій. Вважаємо це яскравим взірцем художньо-

семантичного наповнення мовного образу землі в рамках ІАКС. 

Мітологічні вірування вказують, що «окрім різних нерівностей на земній 

поверхні, є ще «безодня пропасть» (виділення наше), тобто бездонне 

провалля…Все що лиш туди потрапляє, зникає навіки без жодного сліду» [35, 

с. 271]. Переосмислення такого бачення землі в художньому мовленні 

дозволило виокремити в аналізованому МО значення ‘безодня’. Воно 
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реалізується переважно за посередництвом дієслів, що містять сему 

‘зникнення’ та вказують на динамічні дії, пов’язані з цим природним об’єктом 

(заломатися, запастися, пропасти, щезати): Вони точно пропали під землею 

в буквальнім значенні того слова [338, т. 14, с. 55]; Хоч одного промінчика надії 

бажалось йому, так як бажає хоч одної стебелинки той, під котрим раптом 

земля заломалася і котрий з ясного, пахучого травника нараз провалився в 

темну, грузьку баюру [338, т. 18, с. 437]. Актуалізацію цього семантичного 

компонента можна виявити не тільки у словесному оточенні лексеми, але й в 

контексті творів «Boa constrictor» та «Борислав сміється», де зображено 

протистояння між промисловцями-євреями і робітниками та закцентовано на 

тяжкому становищі останніх: А тоді вони (трупи – Т. Б.) проломлять землю, 

розвалять весь Борислав і підуть в світ воювати [338, т. 14, с. 393]; Зчинився 

такий писк та вайкiт, немов цiла бориславська кiтловина западається пiд 

землю [338, т. 15, с. 357]. Крім того, таке значення в семантичному просторі 

цього МО реалізується завдяки фразеологічним конструкціям щезнути / 

зникнути / стерти з лиця землі, в землю запастися [334], які первісно 

апелюють до сем ‘безодня’, ‘зникнення’: Вiн поблiдне, зiгнеться в дугу; лице, i 

без того сухе та довгобразе, ще бiльше протягнеться, i робить вiн свою 

роботу мовчки, але видно по нiм, що радше б волiв в землю запастися, нiж на 

таке дивитись [338, т. 15, с. 307]; Ліпше би було такій громаді щезнути з лиця 

землі, запастися в безодню! [338, т. 16, с. 50]; Провалився, поганець, крізь 

землю… [338, т. 14, с. 234]; Як радо був би він одним-однісіньким грімким quos 

ego! здушив у зароді, стер з лиця землі всі заходи коло викликання сього руху! 

[338, т. 20, с. 379]; Як радо була б стерла його з лиця землі, щоб він не дивився 

на її встид, не був свідком нелюдського поступку її брата! [338, т. 18, с. 365]. 

Зафіксовано також приклади авторської інтерпретації цього мовного 

образу через уподібнення бориславської землі «до старосвітського божества 

безодні й темряви, що поїдає власних дітей» [69, с. 86–87]: Кілько сумних 

зітхань, тривожних думок, гарячих молитов, п’яних викриків розлягається в 

нутрі землі, але наверх не видобувається ніщо, крім удушливого сопуху, все 
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пожирає земля, глибінь, пітьма, мов той старосвітський божок власні діти 

[338, т. 14, с. 408]; Не знали бідні бориславці, говорячи собі зимовими вечорами 

сесю казку, що вона аж надто швидко справдиться, що страшна підземна 

потвора небавці вже прорве земну опону, розвалить їх бідне, сумирне село і 

зруйнує дотла їх і їх дітей! [338, т. 14, с. 393]. Описуючи у творі «Boa 

constrictor» «гидку, чорну, вонячу ропу» [338, т. 14, с. 394] за допомогою 

словосполучення підземна потвора, письменник, на нашу думку, звертається 

до актуалізації додаткових негативних конотацій МО землі, які характеризують 

увесь біль персонажів твору.  

І. Франко розгортає індивідуальне сприйняття землі через синкретизм 

таких значень як ‘поверхня’, ‘глибина’, ‘земний простір’, ‘надра’, що 

ілюструє мікроконтекст: Думка, не находячи нічого принадного ні поверх землі, 

ані над землею, мимоволі ниряла в тоту темну, страшну глибінь, де тепер, в 

тій самій хвилі, мучаться, працюють, риють тисячі людей, де кипить робота, 

оживає або завмирає надія, бореться життя зі смертю, бореться чоловік з 

природою [338, т. 14, с. 408]. Тут простежуємо також «міфосмислову 

перспективу боротьби життя й смерті, природи й цивілізації в лоні могутньої 

матері» [69, с. 87]. Такий аспект семантичного простору МО землі відображено 

і в романі «Борислав сміється»: Ту, в тiй землi, в тих брилах камiння, в тiм 

сичучiм вапнi, в людських руках i головах,– у всiм тiм жиють духи, сильнi, 

таємничі [338, т. 15, с. 266].  

Загальновідомим є факт уособлення в землі жіночого начала (земля-мати, 

земля-годувальниця, земля-батьківщина), що широко вербалізовано в 

національномовній картині світу. Це засвідчує, наприклад, прислів’я «Земля – 

мати» [268, с. 57], яке вказує на однойменний «дополітеїстичний образ-тотем 

протоукраїнців, які поклонялися родючій ниві, всій землі» [191, с. 28]. 

І. Франко не міг оминути таке етномарковане сприймання цієї природної реалії, 

тому фіксуємо вживання демінутивної форми матінка-земля, що, в свою чергу, 

підкреслює в авторському мовленні особливу любов людей до землі. Однак в 

мікроконтексті роману «Петрії і Довбущуки» така вербалізація землі 
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вживається в комічному ракурсі: Певно, вам у пивниці пукли обручі на бочці 

найстарішого вина! Годі, рабе божий, я не пораджу, – що сира матінка-земля 

випила, того їй уже із горла не видреш! [338, т. 14, с. 118]. У цьому прикладі 

разом із вираженим мотивом материнства простежуємо актуалізацію семи 

‘зникнення’.  

Традиційне для світосприйняття нашого народу та його вірувань бачення 

землі І. Франко підсилює семантичними ознаками ‘родючість’ і ‘багатство’, 

що передається за допомогою епітета всеплодющий: Мов та ростина, котру 

силою наважились вирвати з землі, ще послідніми, хоч і як слабими корінцями 

не перестає держатись всеплодющої матері, так і він не переставав 

держатись за сю думку: викручусь, проволочу час, збрешу… [338, т. 18, с. 415]. 

У цих рядках письменник апелює до здатності землі народжувати щось живе 

(семи ‘ґрунт’, ‘родючість’). В архіважливому для письменника образі «Землі-

Всеплодющої Матері» легко простежуються мітологічний та фольклорний 

мотиви, адже «вочевидь, у творчій свідомості І. Франка цей образ виріс на 

ґрунті східнослов’янської календарно-обрядової поезії, в якій весна оспівується 

як пора пробудження природи із зимового сну» [69, с. 92]. До подібної 

семантики ‘життєдайність’ автор апелює в мікроконтексті твору «Борислав 

сміється»: Сей та той перейде один-півтора перекоса, кине косу на землю, 

зітхне важко-важко та й лягає на вогку холодну кошеницю, щоб дрібку 

освіжитися, спочити, набрати нової сили з землі в ослабле тіло [338, т. 15, 

с. 343–344]. Можна трактувати цей приклад як «свого роду антеївський мотив: 

земля як живодайна сила» [42, с. 113]. Імовірно, автор звертається до мітології, 

показуючи нерозривний зв’язок між землею та людиною, яка не просто 

відпочиває на землі, а торкаючись її, черпає, як і рослина, для себе свіжі та 

цілющі сили з її надр. Таким чином, письменник широко інтерпретує мовний 

образ землі, що «вбирає» в себе символічні нашарування, відбиті у світогляді 

народу, представником якого він є. 

Вважаємо, що на основі етномаркованої вербалізації землі, пов’язаної з 

мітологією, виникає Франкова індивідуально-авторська інтерпретація мовного 
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образу. Вона з’являється через посередництво іншої форми родинної 

спорідненості – земля-дочка: Воно (сонце – Т. Б.) чуло, що щось недобре 

скоїлось на землі, і скоро тільки раз зирнуло на землю, …то в тій же хвилі 

мало охоту відвернутися і з докором люблячої та строгої матері буркнуло до 

дочки-землі: – Ага! Ти вже знов! Земля мовчала понуро, силкуючись покрити 

своє лице холодною паморокою, але се їй не вдавалося [338, т. 19, с. 303]. У 

такий спосіб «Франко реміфологізує космогонічний сюжет про землю –  

вже не первинну стихію, а вторинну, «породжену» солярним першоелементом 

світобудови» [174, с. 45] та «модифікує щедрівкові мотиви небесної  

родини» [174, с. 46].  

Передує цим рядкам інший текстовий фрагмент, в якому детальніше 

розкрито зв’язок між сонцем та землею. Зокрема, небесне світило відтворено як 

першопочаток, матір землі, яку письменник порівнює з ягням, що тепер існує 

окремо від сонця: Швидко і мітко воно (сонце – Т. Б.) зирнуло на землю. Для 

нього не було на ній тайни, воно знало її наскрізь, віддавна, – адже вона кість 

від кості і тіло від тіла його; воно знало її наскрізь ще відтоді, коли вона, 

підхоплена безумним світовим вируванням, ще ледве згустівши з космічних 

газів, розжарена, відірвалася від його величного тіла і, мов молоде нерозумне 

ягнятко, брикаючи та вируючи, покотилася в темний і холодний 

простір…тодішня невинна бриклива овечка вспіла вже значно охолоти та 

підтоптатися, розвела собі чимало всякого «дробу», що нишпорить по ній, 

чогось шукає, щось собі думає... Велично і маєстатично дивиться сонце на сю 

дивовижу, котру воно ж і помогло виплодити [338, т. 19, с. 302–303]. З такого 

контексту випливає нове наповнення семантичного простору МО землі 

компонентом ‘тварина’, що характеризує авторське звернення до мітологічних 

джерел та інтерпретацію цього образу за допомогою зооморфізації. У такий 

спосіб письменник модифікує МО землі відповідно до змодельованого 

космогонічного екскурсу, актуалізуючи за допомогою іменника овечка 

символічне значення ‘нерозумність’ [328, с. 90], що відповідає збереженим в 

НМКС давнім уявленням про походження світу. У вживанні лексеми дивовижа 
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експліковано це одну семантичну ознаку землі в суб’єктивній інтерпретації 

І. Франка – ‘диво’, що містить позитивні асоціації з цим природним об’єктом, а 

також відображає високу оцінну характеристику землі. 

Об’єктивізація цього МО в художній прозі І. Франка, зокрема у творі 

«Захар Беркут», тісно переплітається з українською народною творчістю. За 

словами В. Войтовича, «у західноукраїнських колядках є оригінальний мотив 

створення світу птахами. Голуби спускаються на дно моря за піском, з якого 

постане земля» [49, с. 189]. Саме таке фольклорне повідомлення письменник 

пов’язує з одним із головних героїв твору «Захар Беркут» – старим Захаром та 

його історіями про давнину: Він, що ніколи не любив говорити про стару віру, 

нині розговорився,…оповідав про діла Дажбога, про побіди Світовида, про те, 

як три святі голуби, Дажбог, Світовид і Перун, сотворили землю з піскового 

зерна… [338, т. 16, с. 123]. Відтак простежуємо художню інтерпретацію 

відомостей, закладених в національномовній картині світу, для формування 

семантичного простору МО землі в авторському мовленні. 

Подібне звернення до давніх вірувань репрезентоване в іншому творі 

І. Франка, де, зображуючи важке становище знедолених працівників, автор 

використовує своєрідне порівняння – небо і землю запер Бог на ключі – для 

того, щоб увиразнити безвихідь людей. У таких «натуралістично-ландшафних 

малюнках переосмислено мотив шлюбу неба-батька і землі-матері (виділення 

наше): «одвічний контакт розірваний через втручання у природний плин буття 

вищої трансцендентної сили – Бога, що асоціативно карає посухою не тільки 

землю, а й грішних бориславців…» [174, с. 41]: Небо i землю запер бог на 

залiзнi ключi, – вся надiя мужикiв-хлiборобiв вигорiла разом з їх житом та 

вiвсом на порудiлих вiд спраги загонах [338, т. 15, с. 368]; Небо i землю запер 

бог на залiзнi ключi, а бiднi люди думали, що бориславськi багачi будуть 

милостивiшi вiд бога i отворять їм брами своїх багатств!.. [338, т. 15, с. 368]. 

Збагачення семантичного простору МО землі відображає синтез НМКС, 

де вербалізовано олюднення природних об’єктів та явищ, та ІАКС, що 

відображає художнє переосмислення їхніх антропоморфних рис. У 
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мікроконтекстах Франкової прози зафіксовано різні способи актуалізації 

значення ‘людина’. По-перше, це дієслівні метафори з компонентом, що 

характеризує людські дії (стогнати): …а за кілька мінут застогнала земля під 

ногами шаленої купи, що з гомоном, реготом, оханням та прокляттями гнала 

тепер уже щодуху вслід за Бараном [338, т. 20, с. 355]; Тільки земля, не знати 

чому, глухо стугоніла і стогнала… [338, т. 16, с. 105]. По-друге, метафори з 

компонентами-соматизмами (лице, грудь): І вже холодна мряка почала рватися, 

шматкуватися на лиці землі, мов старий пошарпаний серпанок [338, т. 19, 

с. 303]; Глибоке зітхання встиду і болю підняло грудь землі, затремтіло в цілій 

природі, стрепенуло всякою живою душею [338, т. 19, с. 303]. 

Виявлено також синтез двох способів оживлення землі для більш 

виразного антропоморфного образу: Земля мовчала понуро, силкуючись покрити 

своє лице холодною паморокою, але се їй не вдавалося [338, т. 19, с. 303]. 

Отже, вагому роль в моделюванні мовного образу землі в художньому 

мовленні І. Франка відіграє відображення цієї природної реалії в рамках 

традиційного національного мовомислення. Завдяки цьому актуалізуються не 

лише нові семи у структурі МО (‘людина’, ‘безодня’, ‘зникнення’, ‘багатство’, 

‘джерело життя’, ‘святиня’, ‘матір’), але й індивідуально-авторська 

інтерпретація землі (компоненти ‘тварина’, ‘дочка’, ‘диво’), що, зокрема, 

ілюструє тісний зв’язок художньо-семантичного наповнення МО з 

позамовними фактами, особливо з мітологічними віруваннями. 

 

2.1.3. Атрибутиви в описі землі. Зумовлене НМКС українців сприйняття 

землі доповнюється та увиразнюється означальними характеристиками, що 

відіграють особливу роль в художніх творах письменників. Саме в таких 

контекстуальних умовах можна простежити не стільки детальний опис об’єкта, 

скільки його авторську інтерпретацію, оцінно-емоційне наповнення образу.  

Характеристику родючості землі І. Франко передає за допомогою епітетів 

гарна, затишна, намулина, непогана, які зараховуємо до «якісних атрибутивів із 

значенням позитивної оцінки» [253, с. 386]: Земля була гарна, намулина, 
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затишна, на відгоні, то й пшениця могла б на ній гарна бути [338, т. 18, 

с. 440]; – А земля ту не погана, – сказав Борис, – і пасовиска мусять бути 

гарні [338, т. 18, с. 441]. Протилежна ознака, що вказує на нереалізований 

потенціал родючості, актуалізована в такому мікроконтексті: В понедiлок рано 

виринало блискуче сонце з-поза рожевих хмарок, щоб через день знов палити 

та жарити нерозцвiлу пiдгiрську землю [338, т. 15, с. 331]. Виявлена 

додаткова характеристика вказує на місце розташування земельної ділянки. 

Атрибутив прагнущий письменник вживає в порівняльній конструкції у 

творі «Не спитавши броду», метафорично зіставляючи розумову діяльність 

людини із процесами на (у) землі: …а ясний розум Бориса … хапав і всисав ті 

вказівки учителя, як прагнуща земля теплий, весняний дощик [338, т. 18, с. 348].  

Візуальне сприйняття землі відбувається головно в рамках семантики 

‘речовина’, де образ отримує колірні означення. Природне чорне забарвлення 

цього об’єкта в авторському мовленні, за нашими спостереженнями, переважно 

наповнене оцінно-психологічними конотаціями, оскільки для зображення 

людей письменник часто звертається до порівняння «чорний як / мов земля». 

Автор змальовує брудний зовнішній вигляд простих селян (семантичний 

компонент ‘бруд’), що зумовлено їхньою важкою працею на землі: Її лице було 

чорне, як земля, і покрите грубою верствою бруду… [338, т. 14, с.152]. Однак 

колір не завжди є фізичною характеристикою об’єкта, адже «чорна барва 

символізує зло, забуття, смерть» [165, с. 30]. Часом це кольоропозначення 

пов’язане із світоглядом народу, для якого такий опис людини означав зовсім 

не забарвлення, а важкий фізичний стан, що засвідчено у паремії «Став як 

земльи чорний – почорнів з голоду або з тяжкої недуги» [52, т. 2, с. 241]. Це 

репрезентовано, наприклад, у таких рядках: По селах, через котрi проходили 

рiпники, стрiчалися люди, самi сумнi та чорнi, мов земля [338, т. 15, с. 303]; – 

Снився мені брат Начко, – сказав із якимось жалем в голосі Владко, – і такий 

чорний, такий чорний, мов земля [338, т. 17, с. 462]; Обличчя Начка було 

чорне, мов земля; на правій скроні виднівся невеличкий отвір, наповнений 

чорною застиглою кров’ю… [338, т. 17, с. 471]. Тому простежуємо актуалізацію 
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«периферійних семантичних планів колірних лексичних одиниць» [30, с. 19], 

оскільки пряма вказівка на забарвлення опиняється поза увагою. Крім того, 

зафіксовано ще одне слововживання, де автор намагається передати внутрішній 

стан людей, їхній біль та смуток. Наприклад, у романі «Борислав сміється» 

Франко використовує прийом алюзії та звертається до Шевченкової поезії  

«І виріс я на чужині»: «Чорнiшi чорної землi» ходили люди по дорогах та 

польових стежках, збираючи гiрчицю, лободу, щавник та всяке зiлля… [338, 

т. 15, с. 342–343].  

Письменник також зображує землю в іншому відтінку, акцентуючи, 

зокрема, на її сірому забарвленні: Над ними стоїть курява ,за ними 

простягається земля, висилена, сіра і сонна [338, т. 22, с. 284]. Такий 

ахроматичний колір в цьому мікроконтексті можна трактувати з огляду на 

семантичне навантаження інших атрибутивів, що характеризують землю, 

вказуючи на її млявість, знесиленість. У цьому випадку кольороознака сірий 

імпліцитно передає виснаження та слабкість цього об’єкта і прямо (сприймання 

органами зору), і опосередковано через атрибутив сонна, що доповнює 

аксіологічне сприймання об’єкта. Тому епітетний ряд висилена – сонна – сіра 

зміщує ракурс опису з конкретно-чуттєвого сприймання на емоційно-оцінне, 

розкриваючи авторську інтерпретацію МО землі.  

У перцепції землі як ‘ґрунту’ та ‘поверхні’ (див. підрозділ 2.1.1) 

ключовим виступає атрибутивне оточення лексеми, яке пов’язане з дотиковими 

відчуттями людини, та вказує на ступінь вологості землі. На мовному рівні 

воно виражене прикметниками вогкий, ілястий пухкий, розмоклий, сухий: Під їх 

ногами була вогка земля [338, т. 14, с. 189]; …а ще до того розмокла іляста 

земля чіплялася ніг, важила, мов кайдани [338, т. 14, с. 380]; …тільки де-де 

визирали, мов невеличкі острови, кусники сухої землі [338, т. 16, с. 138]; Ось 

біла поява оп’ять схилилася – чути її сапання і удари мотики о суху землю… 

[338, т. 19, с. 296]; Кинулись орати – всю пухку землю вітер рве і несе бог знає 

куди [338, т. 22, с. 208]. Для увиразненого опису автор використовує 

дієприкметникові звороти: … зашкарупiла i висушена сонцем на кiлька цалiв 
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вглиб земля не давала посадженому насiнню нiякої вогкостi [338, т. 15, с. 303]; 

Сонце жарило запеклу вже й попукану землю [338, т. 15, с. 303]. 

Поверхню землі автор зображає також із вказівкою на температурні 

показники, виражені атрибутивами горючий та розігрітий: Чому сум якийсь 

збирає його, коли ступає по тій горючій землі, по тих острих, тернистих 

листях? [338, т. 14, с. 430]; …решта війська мала ночувати під голим небом, на 

розігрітій пожежею землі [338, т. 16, с. 110]. 

У часопросторовому аспекті І. Франко розгортає такі атрибутивні 

характеристики як розмір (скупий) та час володіння (первісний, споконвічний): 

Тут, бач, пани заносять руку на ліси й пасовиська, грозяться лишити їх на тих 

скупих часточках землі, що признано їм при знесенні панщини [338, т. 22, 

с. 227]; Вони не тільки тратили часть своїх споконвічних земель, на яких 

розсідалися бояри, але мусили, крім того, ставити варти… [338, т. 16, с. 44]. 

Відношення до суб’єкта володіння І. Франко передає прикметниками 

громадський, комунальний, панський, попівський, рустикальний, селянський та 

присвійними займенниками: Але ж се землі й ліси громадські! [338, т. 16, с. 46]; 

…і вигнати його з обсягу громадських земель… [338, т. 16, с. 47]; Але ж се не 

княжі, а громадські землі! [338, т. 16, с. 47]; Ви оціните це, якщо звернете 

увагу на такі дві справи: патент на скасування панщини, як відомо, дарує 

селянам ті землі, котрі перебувають у їхньому користуванні й записані як 

рустикальні землі в інвентарях 1820 року [338, т. 17, с. 419]; Він велів мені 

бути сторожем його земель і його підданих… [338, т. 16, с. 52]; Громада не 

може тебе терпіти на своїй землі [338, т. 16, с. 61]; (Бурмістр – Т. Б.)… 

розпродує комунальні землі [338, т. 20, с. 192]. 

Отже, атрибутивні особливості мовного образу землі демонструють її 

конкретно-чуттєве сприйняття, в основі якого дотикові та зорові 

характеристики. Узуальне відтворення цієї природної реалії пов’язане зі 

зверненням до її родючості, просторових ознак. Індивідуально-авторський 

підхід в художньому описі землі базується на актуалізації в атрибутивних 

характеристиках (зокрема колірних) емоційно-оцінних конотацій. 
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2.2. Відтворення образів земних об’єктів  

Одними з ключових у творчості І. Франка є мовні образи лісу та гір. Тому 

в багатій палітрі мовних засобів, за допомогою яких письменник відкрив перед 

читачем образ гірської природи, варто розглянути ті, що передають 

конвенціональне бачення цих реалій, і ті, в яких можна простежити особливості 

індивідуально-авторського світосприйняття, що найчастіше з’являється, «коли 

слово потрапляє у невластиве для нього оточення» [127, с. 18].  

 

2.2.1. Мовний образ лісу: аналіз семантики. Для позначення землі, 

зарослої деревами та кущами (значення ‘лісистий’ [329, т. 1. с. 409]), «масової 

сукупності дерев на даній площі землі» [330, т. 2, с. 380] у прозових творах 

І. Франка зафіксовано такі лексеми: ліс, бір (хвойний, боровий [333, с. 418], 

[330, т. 1, с. 141]), гай (невеликий, хоч часом і густий [333, с. 417]), діброва (в 

долині [333, с. 417]), чагар (дрібний [333, с. 417]), нетрі (цілинний [333, 

с. 417]), перелісок (що виткнувся в поле вузенькою смугою або розкинувся 

смужками по полю [333, с. 418]), праліс (первісний [332, т. 2, с. 194], молодник. 

До аналізу семантичного простору цього МО залучаємо також деривати лісок, 

лісовий, лісистий та власні назви на позначення лісу – Тептюж та Губицький 

ліс. Сюди ж зараховуємо мікротопонім Діл («місцева назва вкритого лісом 

пасма гір біля Борислава» [338, т. 14, с. 452]), який в контекстах Франкової 

прози окреслює найперше лісову територію, вказуючи водночас і на 

підвищений рельєф. 

Аналіз авторських текстових фрагментів дає змогу простежити, в яких 

контекстуальних умовах реалізуються значення лексем-експлікаторів. Це 

ілюструє різноманітність художньо-семантичного наповнення МО лісу та 

окремих компонентів зокрема.  

У художній прозі І. Франка високою частотністю характеризується 

актуалізація значення ‘територія’: – Они ідут ко Чорній горі, на полі пусто, 

ніхто не побачит, там в ліску суть наші… – шептав Олекса… [338, т. 14, 

с. 52]; Була се одинока обширна коршма серед лісів, віддалена від села [338, 
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т. 14, с. 128]; …приложила гарно точений ріг до своїх коралевих уст і 

затрубила на весь ліс [338, т. 16, с. 20]; Але, виїхавши з ліса та наблизившись 

над стрімкий обрив, по котрім треба було злазити в тухольську долину, 

мнимий монгол зліз із коня… [338, т. 16, с.102]; Ідіть точно п’ятсот кроків від 

могили на північ, ввійдете в ліс, а в тому лісі дійдете до старого дуба [338, 

т. 17, с. 329] (див. Додаток В.2). 

Одним із способів виокремлення цього семантичного компонента є 

вживання лексеми ліс у формі множини: Немов величезна хвиля, покотився 

голос по лісах і зворах, розбиваючися, глухнучи, то знов подвоюючись [338, 

т. 16, с. 16]; Власне в тій хвилі утих був на часину вітер, і одчаяний голос жида 

грімко роздався по лісах і горах [338, т. 14 с. 63]; …а очі шниряють по 

опустілих полях і лісах, числять отари овець і череди худоби… [338, т. 22, 

с. 285]. Таке значення розкриває сприймання лісу як місця / місцевости, де 

відбуваються різні події.  

Ліс як ‘заросла деревами площа’ в прозі І. Франка зображено за 

допомогою дендронімів та їхніх атрибутів: Уже на другий день сонце хилилося 

гетьто з полудня, уже в лісі косо проблискували його лучі крізь галуззя ялиць і 

смерек, коли Петрій повертав із Угор [338, т. 14, с. 89]; Вона привикла до тої 

самотності в хаті, до тих шумлячих лісових дерев, до того понурого лиця 

пасічника, до того жужжання пчіл… [338, т. 14, с. 125]; В одній хвилі 

окинувши оком терен, побачив, що лісок був зложений з досить рідких 

великих дубів, підшитих густим, але низьким хащем [338, т. 19, с. 109]; В лісах 

заскрипіли конарі під ваготою снігу, ріки задубіли під її острим подихом… 

[338, т. 22, с. 306] (див. Додаток В.2). 

Ще один спосіб актуалізації цієї семантичної ознаки – це вживання 

прикметника лісовий, що з відповідною означуваною лексемою виражає 

узагальнене сприйняття лісового простору з акцентом на заростях цієї площі: 

Правда, він не робив уже коло поля, не гонив овець у полонину, ані не ловив звіра 

в лісових нетрях,– та проте працювати він не переставав [338, т. 16, с. 39]; 

Він … підняв на стежці покинену вівчарями паличку і підпираючись нею щез в 
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темнозеленій лісовій прогалині [338, т. 18, с. 462]; Очі впер в лісову гущавину, 

ухом ловив якісь звуки, легесенькі, ледве чутні… [338, т. 18, с. 403]; І з тими 

словами вона схопилась, ще раз гаряче поцілувала його в уста і побігла вниз 

лукою, а відтак, не оглядаючись, щезла в лісовій гущавині на закруті стежки 

[338, т. 18, с. 410]. Вважаємо, що увиразнення такої семантики виникає в 

словосполученні лісова пітьма, де за допомогою метонімії з асоціацією між 

місцем та фізичною характеристикою, автор акцентує увагу на темних 

просторах лісів: Аж ось захрустіло сухе гілля на стежці і разом виринули з 

лісової пітьми Мирослава й Тугар Вовк [338, т. 16, с. 124]. 

Метонімію, в основі якої тип ‘об’єкт – подія’ зафіксовано в 

мікроконтекстах, де автор вживає лексеми ліс / лісок, апелюючи до подій, що 

пов’язані з цим місцем: А Андрійко після страшної тривоги в ліску спав 

твердим сном… [338, т. 14, с. 23]; Місяць проглядав де-не-де із-помежи хмар, і 

при тім світлі вона увиділа, що при ній, недвижний і блідий, як в ліску, лежав 

її Андрійко [338, т. 14, с. 23]; – Но, то ще ти той раз дарую, але пам’ятай, як 

ми ще коли так спишешся, як в лісі, то тя на першій лісній галузі зацморкну! 

[338, т. 14, с. 95]. У творі «Петрії і Довбущуки» в описі нападу ведмедів на 

дітей виявлено також метонімічне перенесення ‘об’єкт – люди’: Тиха лісова 

полянка по вторий раз зазвучала страшними голосами розпуки і болю [338, 

т. 14, с. 21]. 

Локативна семантика та значення ‘заросла деревами площа’ 

актуалізується за допомогою дрімонімів – Губицький ліс, Тептюж (про які йде 

мова в описі села Губичі у романі «Boa Constrictor»): Холодний вітер потягав 

від Губицького лісу [338, т. 14, с. 435]; На пiвнiч вiд села здвигається високо 

догори споховаста площа, а на полуднє ще вищi горбки переходять в другу 

високу площу, на котрiй пишно красується невеличкий, чотириугольний, 

самий дубовий лiс, Тептюж [338, т. 14, с. 380]; Ось вони минули Тептюж… 

Дуби в Тептюжі іно що зачинали розвиватися… [338, т. 14, с. 380]. 

З цим тісно пов’язане ще одне значення ‘покрив’, яке реалізовано в 

дистрибуції з дієсловами (окружати) чи дієприкметниками (покритий, 
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порослий): Лісами-борами покриті гори окружають того велета… [338, т. 14, 

с. 124]; …Запала долина не була поросла лісом, але, навпаки, була управлена і 

годувала своїх жильців достатнім хлібом [338, т. 16, с. 25] (див. Додаток В.2).  

Така семантика актуалізується за допомогою метафори з компонентом 

стріха, яка окреслює асоціативне відтворення природного об’єкта на основі 

зовнішньої подібності з елементом будівлі: Ступосянська котловина, вгорі – 

біла від снігу, посередині оточена чорно-зеленою стріхою віковічних борів, а 

на дні пронизана срібною стрічкою Сяну, – стала для них справжнім гніздом 

кохання [338, т. 17, с. 453]. 

На базі візуального авторського сприймання лісу як покриву виникли 

також метафори склеп бору та порівняння амфітеатром, мов зеленою 

підковою: Оба небавом ввійшли під густий темно-зелений склеп відвічного 

бору [338, т. 14, с. 67]; …довго дивилися …на ліси, що тут же здіймалися перед 

ними догори амфітеатром… [338, т. 17, с. 458]; Положене в плодючій долині, з 

трьох сторін обведене не дуже високими горами, що, опираючися о могутню 

стіну Ділу від заходу, з двох боків, на північ і на захід, обхопили село широким 

амфітеатром, мов велетенською зеленою підковою, воно тепер тулиться в 

своїх садках… [338, т. 22, с. 201]. У словосполученні стіна лісу за даними 

словника «Словарь російсько-український» виділяємо конкретне значення – ліс 

«під горою» [333, с. 417]. У цих прикладах увиразнено також сенсорну 

перцепцію природи за допомогою атрибутивів, які вказують на густоту, колір 

та вік насаджень (детальніше – у пункті 2.2.2).  

Окреслюючи ліс як ‘територію’, письменник також вказує на менші 

просторові одиниці, які тут розташовані. Так, завдяки словосполученням з 

компонентами лісний, лісовий в семантичному просторі цього МО можемо 

виділити сему ‘відношення до лісу’ (‘розташований в лісі’): І ліснії 

волоцюги, не понімаючи, о що ходить їх ватажкові, розскочилися лісовими 

стежками в розличнії сторони доганяти Петріїв [338, т. 14, с. 54]; З 

пропадистих, чорних, мов горла безодні, дебрів піднімалася сивими туманами 
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пара – знак, що на дні тих дебрів плили невеличкі лісові потоки [338, т. 16, 

с. 14] (див. Додаток В.2). 

Інший аспект семантичного простору МО лісу відображає співіснування 

людини та світу природи, тобто зв’язки ліс – людина. Це не тільки ландшафт, 

об’єкт природи, але й місце певної діяльности. Тому виділяємо значення 

‘об’єкт життєдіяльности’, ‘джерело достатку’. Цю семантику засвідчують 

різні приклади з Франкових творів, в яких відображено використання лісу для 

пасіки, збирання різних плодів: «віковічні бори забезпечували селян медом, 

фруктами, лікувальними травами, грибами та звіриною. У пралісах збирали 

хмиз, рубали дрова, випасали худобу [262, с. 667–668]. Синтагматичні зв’язки з 

лексемами гриби, дичина, оріхи, цвіти, ягоди, що вказують на природне 

багатство лісу та на використання його просторів з певними господарськими 

цілями, дозволяють виокремити названі семи в таких мікроконтекстах: Тлумно, з 

шумом і криком побігли діти в лісок на цвіти і ягоди… [338, т. 14, с. 20]; … як 

любо було бігати з ними, … ходити по лісі за грибами та оріхами восени… [338, 

т. 14, с. 386]; А коли вам риболовство надокучить, то можемо в ліс на гриби 

піти, – сього року їх у нас множество: і правдивих, і рижиків [338, т. 18, с. 430]; 

Може, де в лісі на ягодах засиділася [338, т. 19, с. 280] (див. Додаток В.2). Ці 

контексти засвідчують синкретизм в семантичній структурі МО лісу таких 

компонентів як ‘джерело достатку’, ‘об’єкт життєдіяльности’, ‘територія’.  

Вважаємо, що в мікроконтексті Другим головним джерелом достатку 

тухольців були ліси [338, т. 16, с. 26] письменник використовує приховану 

метонімію, маючи на увазі ті різноманітні об’єкти цієї території, які приносять 

людям користь. Семантична ознака ‘багатство’ розкриває важливість та 

необхідність лісу для людей, адже «він гарантує достаток і добробут кожному, 

хто його має, а того, хто його втратив, прирікає на зубожіння» [262, с. 673]. Це 

ілюструють такі приклади із Франкової белетристики: Не говорячи вже про 

дрова, котрих мали безплатно і на топливо, і на всякі будинки, – ліси 

достачали тухольцям звірини, лісових овочів і меду [338, т. 16, с. 26]; 

Відберуть нам ліси й пасовиська, то ми без худоби за два-три роки жебраки 
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[338, т. 22, с. 225–226]; А ще як ви зіпрете нам ліси, зіпрете пасовиська, то ми 

вже й тепер будемо близькі руїни [338, т. 22, с. 234].  

Значення ‘об’єкт використання’ випливає з різних способів 

користування лісом, наприклад, випасання корів, коней: Лиш кілька штук 

нужденної худоби повільно пошкандибало на пашу в ліс… [338, т. 14, с. 47]; 

На широкій полянці в лісі пасу[ться]; коні, а межи ними снуються якісь люди 

[338, т. 14 с. 219]; В лісах довкола села паслися корови і воли… [338, т. 16, 

с. 26]. Вужче така семантика репрезентована в мікроконтекстах, де описано 

використання дерев, – сема ‘матеріал’:Слухай лишень: сотні сокир цюкають у 

лісі – хвиля ще, а сотні огнищ запалають довкола долини [338, т. 16, с. 117]; 

Одночасно з дозволом користуватися орною землею пани змушені були дати їм 

на утримання ще й пасовиська для худоби й дозволити їм рубати дерево в 

своїх, тобто первісно панських лісах [338, т. 17, с. 418]; Ліс запруть – купуй 

дерево на фунти, як цукор! [338, т. 22, с. 225] (див. Додаток В.2). 

У мікроконтексті Що для тебе панцир, то для нас земля й ліс. Від віків 

ми вживали їх і берегли як в ока в голові… [338, т. 16, с. 54] відбувається 

метафоричне накладання просторового значення лісу, семи ‘об’єкт 

використання’ на семантику ‘захист’, що актуалізується в лексемі панцир. 

Такі значення в художньо-семантичному наповненні МО лісу вкотре вказують 

на взаємоіснування людини та цього об’єкта природи.  

Неприступність та таємничість лісу робила його надійним місцем укриття 

чи хованки, в результаті чого в семантичному просторі мовного образу 

фіксуємо компонент ‘сховище’. Він реалізується в контекстуальному оточенні 

з дієсловами втікати, переховувати, скриватися, хоронити. Передумовою для 

виокремлення такого компонента виступає узуальне значення лісу як зарослої 

деревами площі, що створювала відповідні умови для переховування: «Залежно 

від географічних умов у багатьох районах ліс був місцем, яке давало людині 

притулок і поживу» [304, с. 61]. У цьому аспекті актуалізовано досвідні 

чинники формування семантики мовного образу, що пов’язано з використанням 

лісової території з відповідною метою: Всі кинулися до своїх хат, аби 
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хоронити своє добро в ліси [338, т. 16, с. 104]; Нараз Довбуш десь зник, пропав 

і слід по нім, банда розбрелась, а мій дід довго єще ховався по лісах, доки все не 

утихомирилося [338, т. 14, с. 28] (див. Додаток В.2). 

Ліс є не тільки територією рослинних багатств, але і місцем життя 

тварин. Проте така семантика не є ключовою у Франковій інтерпретації МО 

лісу і реалізується лише в кількох контекстах, де згадано про звірів, що 

населяють цю територію (вживання гіпонімів олень, медвідь та гіперонімів 

звірина, звір, птахи, птиці): …поглянь кругом на тії гори, поглянь на край той, 

…на тую необозриму рівнину, поглянь і скажи ми: хто був недавно князем і 

владиков тих гір,… оленем тих борів…? [338, т. 14, с. 12]; Стежка та вела 

через високії верхи і густії смерековії бори, в котрих немало було дикої звірини 

[338, т. 14, с. 67]; Нараз, здалося ми, вирвались із густого лісу два страшнії 

медведі… [338, т. 14, с. 74]; Лиш одна узенька стежечка вела вгору скрізь тії 

завади на досить обширну поляну, о которій ніхто з околишніх селян не знав 

запевно, кромі властивих лісових птахів [т. 14, с. 91]; Його самотня оселя 

серед лісу ніколи не оживлялася людським говором,хіба тільки співи птиць 

лісних її переривали… [338, т. 14, с. 124]; …дно озера зробилося плодючою 

долиною і зазеленілося буйними травами та цвітами; в потоці завелися риби, 

поміж камінням усяка гадь, у лісах звірина, в повітрі птиця [338, т. 16, с. 34]; 

Лісів навколо – ціле море, є там великий і дрібний звір [338, т. 17, с. 455]. 

До такої семантичної ознаки апелює автор в порівняльному звороті мов 

звір лісовий, щоб передати психологічний стан героїні, яку «з’їдала» нудьга: 

Рифка осталась сама, мучилась i билась, мов звiр лiсовий, запертий у клiтку, i 

нiяк не розумiла що се їй такого сталося… [338, т. 15, с. 288].  

Важливо зазначити, що ліс віддавна вважався таємничим, навіть 

містичним місцем. Тому він «може бути простором негативно забарвленим, 

замкненим, ізольованим і сприйматися як якась прихована небезпека» [143, 

с. 151]. На це вказує семантичний компонент ‘невідомий, чужий простір’, що 

позначає взаємодію людини та природи в протилежному, негативному ракурсі. 

Таке значення реалізується в сполученнях ключової лексеми-експлікатора з 
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дієсловами заблудити, заблукати, зникнути, а також через моделювання 

візуального сприймання лісу (таємничий, темний, темнота) і в позначеннях 

часових рамок «відвідин» цього простору: Но темнота була в лісі так груба, 

що тільки з трудністю могло око вправного лісового «птаха» удержатися на 

стежці [338, т. 14, с. 103]; Утяжлива і небезпечна дорога стояла перед ними, 

но Довбущуки не боялися зблудити в крутих яругах і темних лісах, – вони 

дуже добре знали цілу місцевість ще віддавна [338, т. 14 с. 159]; Розуміється, я 

заблудила в лісі, і тілько надвечір знайшли мене вівчарі і завели додому [338, 

т. 20, с. 405] (див. Додаток В.2). Вважаємо, що таке значення в семантичному 

просторі МО співзвучне з фольклорним баченням лісу як ворожого світу, адже 

у Франковій прозі цей топос часто описано за допомогою постійних епітетів 

(див. пункт 2.2.2), які репрезентують відповідну семантику. 

Сприйняття лісу як чогось таємничого, страшного зумовлює появу семи 

‘небезпека’, що актуалізується в тих мікроконтекстах, де автор змальовує стан 

і відчуття людей, які виникають в них при наближенні до лісу: «ліс завжди 

викликав у людини неусвідомлений острах, бо в ньому (особливо в нетрях) 

проживали, на її думку, всілякі страхіття» [328, с. 338]. Тому часто можна 

простежити асоціативну лінію «ліс – небезпека – страх», яка в рядках 

Франкової прози об’єктивізується в сполученні номенів на позначення лісу з 

іменниками (перестрах, пропасть, страх, тривога, тьма), прислівниками 

(страшно, сумно): Страшно якось, сумно, безнадійно зробилось Борисові, коли 

в’їхали в той бір. Так і здавалось йому, що тьма одчаю обхапує його, що він 

опускається в якусь темну пропасть, з котрої вже нема виходу [338, т. 18, 

с. 428–429]; Но ще раз скріпилась недужна, коротко оповіла жидові історію 

своєї жизні аж до тої доби, коли побачилася наєдині з трупом вітця … серед 

темного лісу в смертельній тривозі о себе і о своє новонароджене дитя [338, 

т. 14, с. 129]; Найменша подоба лісу вночі наповнює її непоборимим 

перестрахом… [338, т. 19, с. 88]. У мікроконтексті Мене здіймав страх при 

самій думці, що мені треба буде йти через той густий темний ліс, що 

широким поясом обвивав лису гору, але я поборювала страх [338, т. 20, с. 405] 
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відзначаємо дифузність значень лексеми ліс – ‘небезпека’, ‘страх’, ‘покрив’, 

‘невідомий простір’, завдяки чому цей МО у Франковій прозі розкривається 

повніше. 

Проте таємничість, характерна для лісу, не закривала його від людини, 

яка обирала цей об’єкт місцем не лише відпочинку, але й проживання: Тої ночі 

родився її син, вторе живе существо обіч неї в тих лісах, предмет її 

найгарячішої любові, її старання і найбільшого непокою [338, т. 14, с. 127 ]; 

…частіше, як звичайно, оживлялася людським говором … самотня хата 

лісного жителя [338, т. 14, с. 124]; Правда, трафлялись їй женихи з околичної 

шляхти, та такі, що вона воліла сидіти в отсій лісовій глуші вдовою з 

старим батьком на отсім мізернім господарстві, аніж іти замуж за котрого 

з них [338, т. 18, с. 441]. У творі «Петрії і Довбущуки» І. Франко настільки 

точно концептуалізує ліс як пристановище Олекси Довбуша, що передає такий 

смисл через метафоричне словосполучення лісова хата: Він все виповів йому, 

що тяжіло на серці, і, як читаєм в пам’ятнику Довбуша, в тій лісовій хаті 

уродилося в душі його намірення посвячення скарбів своїх для добра русинів 

[338, т. 14, с. 124]. Характеризуючи ізольованість в межах лісу, письменник 

використовує атрибутивне словосполучення лісова самота. У такий спосіб 

автор увиразнює окреслену вище семантичну ознаку ‘місце проживання’ та 

акцентує на значенні ‘спокій’ як одному з репрезентантантів семантичного 

простору МО лісу: Навпаки, вся ся музика многолюдного рухливого міста, 

…розвивала в його душі чуття якоїсь повноти буття, якоїсь любої 

домашності, подібне до чуття того чоловіка, що з лісової самоти вернув 

додому на лоно многолюдної та говіркої сім’ї [338, т. 20, с. 183]. Таку 

семантику простежуємо і в ще одному мікроконтексті із твору «Не спитавши 

броду», де змальовано Тоньову любов до природи, для якого ліс був місцем 

затишку, роздумів, гармонії: Від весни до пізньої осені він найлютіше бродив по 

лісах та полях, збирав рослини та комахи, ловив мотилі та мухи, далі від своїх 

товаришів селянських дітей навчився ловити руками рибу і раки, шукати і 

розпізнавати гриби [338, т. 18, с. 329]. 
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За допомогою словосполучень лісова / лісиста пустиня письменник 

актуалізує значення ‘відлюдне місце’: Із банди своєї він не міг нікому звіритися 

і тішився, здибавши в пустині лісовій щирого приятеля і опитного порадника 

[338, т. 14, с. 124]; Неописаний жаль і тривога переняли наскрізь серце молодої 

женщини, коли побачилася нараз сама, серед безлюдної лісової пустині, з 

трупом свого, як їй виділося, вітця [338, т. 14, с. 126]; Не допитуючись, для 

чого задумав боярин покидати Галич і для чого хоче закопатися в такій 

лісистій пустині, та й ще з молодою дочкою, князь Данило дав йому даровизну 

– очевидно, рад був його позбутися [338, т. 16, с. 73].  

Значення ‘замкнутий простір’ реалізоване метафорично за допомогою 

словосполучення, де основна семантика сконцентрована в лексемі кліть та 

підсилюється епітетною характеристикою: Довбуш послухав ради, – Мільця, бідна, 

тривожна пташина, оживила понуру лісову кліть пасічника [338, т. 14, с. 125]. 

Ліс – це віддавна унікальне місце зі своїми законами. Апелюючи до лісу 

як прадавнього природного простору, письменник акцентує увагу на 

семантичній ознаці ‘дикість’, що розкриває споконвічний «характер» лісу: 

Чорт там бери волочитися по лісах, мов дикий звір! [338, т. 14, с. 163]. 

Більше того, І. Франко звертається до такого загальновідомого погляду в 

порівнянні мов у лісі між дикими звірами, проводячи паралель із суспільством, 

яку можна потрактувати як «образ-символ життєвої соціальної дезорієнтації» 

[262, с. 673]: Вона не довіряла нікому з тих людей, що її окружали, знала, що всі 

її ненавидять,…і жила між ними, мов у лісі між дикими звірами [338, т. 19, 

с. 158]. Подібне ілюструє ще один приклад: Щоб чоловік привикав жити з 

людьми, порозуміватися з ними, солідаризуватися…Адже наші селяни жиють 

досі на становищі диких у пралісах: що поза межами мойого вігваму, те все 

вороже мені… [338, т. 20, с. 251].  

Письменник в одному з мікроконтекстів актуалізує ще один 

індивідуальний смисл, пов’язаний з цим локусом – ‘свобода’: Я житель лісів, 

жию, як птиця небесна, котра ні оре, ні сіє, – но від кількох днів з товаришами 

своїми дармо прошу богу о хліб насущний [338, т. 14, с. 117]. 
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Розглядаючи ліс як ‘площу’, І. Франко деталізує його розмірні 

характеристики. Вербально це виражено за допомогою генітивних конструкцій 

з лексемами кусень, площа, простори, шмат: Не вспіли вівчарі до ладу 

розказати свого, коли втім прибігли громадські лісничі, кажучи, що боярин 

відмірює і запальковує для себе величезний кусень найкращого громадського 

ліса [338, т. 16, с. 47]; В йосифинських інвентарях значні простори лісів і 

пасовиськ зараховані до рустикальних земель, а в 1820 році – це вже панська 

власність [338, т. 17, с. 419]; …уложено між паном і громадою план викупу 

сервітутів, за які селяни одержали значний шмат лісу і толоку [338, т. 22, 

с. 317]. У цьому випадку письменник відгукується на «проблему  

власності лісів», яка «особливо актуалізувалася після 1848 року, часу 

скасування кріпацтва на західноукраїнських землях, коли ліси і пасовиська, що 

раніше перебували у спільному володінні громад, експропріювали великі 

землевласники» [262, с. 668].  

Семантика ‘об’єкт володіння’ реалізується переважно в тих 

мікроконтекстах, де вказаний суб’єкт власности. Останній найчастіше 

виражений сполученням лексеми-експлікатора з прикметниками та 

присвійними займенниками (див. пункт 2.2.2), а також дієсловами (дарувати, 

нагородити, повідбирати), дієприкметниками (загарбаний, загарблений): Мені 

князь дарував той ліс і тоту полонину, і мені ні в кого більше дозволятися 

[338, т. 16, с. 28]; Ліса, загарбаного боярином, стерегли і громадські, і боярські 

лісничі, між котрими не раз приходило до сварки і бійки [338, т. 16, с. 47]  

(див. Додаток В.2).  

Сприймання лісу як об’єкта володіння дозволяє виокремити значення 

‘товар’, позаяк його можна продавати, визначати ціну та вигідні умови 

продажу. Такий семантичний компонент реалізується в сполученнях з 

дієсловами, що пов’язані із зазначеною вище семою (закупити, продати) та 

іменником спекуляція: Подумайте: ми тодi пани цiлого нафтового торгу, ми 

визначуєм цiни, закупуєм околичнi села, лiси, каменоломи та копальнiї [338, 

т. 15, с. 274]; Я вже що інше думала – продати ліс, хоча він також немала 
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примана і окраса нашої маєтності. Та тепер продавати його – то значить 

кинути його зовсім у болото, позбутися його запівдарма [338, т. 19,  

с. 183–184]; Може, взимі шанси поправляться, тоді, очевидно, я ліс продам і 

буду в стані очиститися від усіх зобов’язань [338, т. 19, с. 184]; А я пану 

говорю, прошу мені вірити, сам той ліс варт сто, півтораста тисяч [338, 

т. 20, с. 366]; Але ж ви на тій спекуляції з лісом зробили би за пару літ добрий 

маєток [338, т. 20, с. 367].  

І. Франко вербалізує цей образ в мінорному звучанні, порушуючи 

екологічну проблематику, коли ліс – ‘промисловий об’єкт’. Письменник 

акцентує на способах використання лісу як ‘матеріалу’ в таких 

мікроконтекстах: А ще гори, обрубані з лісу, покриті голими стирчачими 

пеньками або зовсім вигорілими шутроватими та каменястими галявами… 

[338, т. 14, с. 407–408]; Відси йшли в світ пили, свердли та долота, зладжені і 

виострені на те, щоб різати, лупати, вертіти та довбати зрубані трупи 

лісових велетнів, немов розжовувати їх залізними зубами людям на пожиток 

[338, т. 19, с. 192]. Вживання метафоричного звороту в другому прикладі 

яскраво ілюструє звернення до теми вимирання лісу, корелюючи водночас з 

народними віруваннями про природу як живе, одухотворене створіння, що 

зумовлює виокремлення компонента ‘істота’ в семантичному просторі МО лісу. 

Зафіксовано також мікроконтексти, які засвідчують протилежну 

ситуацію, коли цей природний об’єкт зберігають: Рівночасно уряд заборонив 

панам тої околиці на кілька літ вирубувати решти великого старого лісу – і 

сій забороні завдячила своє врятування також гарна діброва в Буркотині… 

[338, т. 20, с. 320]; …лісу дрібного ще не можна рубати, а на дубовий нема 

купця [338, т. 20, с. 331].  

Зображення лісу в такому аспекті демонструє продовження узуальної 

семантики: ‘заросла деревами площа’, ‘територія’, ‘покрив’. Це реалізовано 

через атрибутивні характеристики об’єкта (висхлий, обрубаний), абстрактні 

іменники (знищення, мертвота), сполучення з дієсловами зріднути, позбавити, 

пощезати та ін., що вказують на його зменшення чи зникнення. Ще один спосіб 
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вираження таких значень – це вживання додаткових найменувань природних 

об’єктів, які відображають атрибути лісу – лексеми смереки, пеньки. 

Письменник вживає з цією метою демінутив лісок для того, щоб вказати на 

його зменшену форму, та, очевидно, виразити особисту прихильність до цього 

фрагмента природи. Щоб ширше відтворити таку негативну ситуацію, І. 

Франко зображує карпатську природу у творах «Петрії та Довбущуки», «Захар 

Беркут» цілісно: В одній із численних деберок серед висхлого ліска сидять троє 

людей [338, т. 14, с. 148]; … вернув Довбущук в висхлий, безжизненний лісок у 

стіп Чорної гори [338, т. 14, с. 158]; Черв, який не раз, мов зараза, спадає на 

гірські бори, позбавив і Чорну гору її зеленої оздоби. Смереки пісхли, галуззя їх 

пообкришував вітер, а кора лупалася і відставала сама від голих стовбурів 

дерев. Сумний вид мертвоти і знищення представляв той лісок [338, т. 14, с. 

148]; Що давно ліси густі, непрохідні закривали майже весь її простір, окрім 

високих полонин, сходили вдолину аж над самі ріки,– тепер вони, мов сніг на 

сонці, стопилися, зрідли, змаліли, декуди пощезали, лишаючи по собі лисі 

облази; інде знов із них остоялися лише пообсмалювані пеньки, а з-між них де-

де несміло виростає нужденна смеречина або ще нужденніший яловець [338, 

т. 16, с. 9].  

Окремо варто розглянути способи антропоморфізації лісу, що 

підкреслюють мітологічні уявлення людей та культ лісу в їхній свідомості, які 

виступають передумовою збагачення семантичної структури МО компонентом 

‘істота’. Зазвичай це реалізується завдяки дієсловам, що відтворюють людські 

дії (дрімати, оживати, пробуркатися): Ліс починав оживати денним 

життям [338, т. 16, с. 14]; Пробуркалися ліси [338, т. 16, с. 16]; …а за 

фільварком, обмежуючи зовсім видокруг з того боку, дрімав могучий панський 

ліс [338, т. 19, с. 191].  

Інколи таке олюднене зображення природної реалії автор пов’язує із 

значенням ‘матеріал’: Тут використовувано сокири і топори, що, виострені на 

точилі, блискали смертельною погрозою до того лісу, що ген там далеко на 

узгір’ї дрімав, мов темна хмара, тужливо шумлячи, немов сумуючи 
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заздалегідь над своєю загибеллю, котрої насіння виковувала оця невеличка 

сільська кузня [338, т. 19, с. 192]. 

Відтворення антропоморфізованого лісу в прозі І. Франка органічно 

поєднується з апелюванням до слухових та запахових відчуттів (за допомогою 

дієслів дихати, стогнати, шептати): … темні смерекові ліси довкола Тухлі 

шептали тихо, таємничо, немов передавали собі якусь зловіщу новину [338, 

т. 16, с. 105]; Ліс той шумів так чаруючо, дихав таким любим холодом, дзвенів 

такими різнородними голосами птиць, що брати залюбувались, хоч і як їм не 

до того було [338, т. 18, с. 394]; Під його подихом стогне могутній Діл, 

гнуться мало що не до землі стрункі білі берези, на долині тріщать старі дуби, 

скриплять і стогнуть осики, заводячи свій жалкий лемент [338, т. 22, с. 208]; 

Приязно глядів на той перший проблиск святого полум’я старий ліс, ласкаво 

шумів, обвівав молоді душі ніжними пестощами, освіжував груди запахущим, 

холодненьким леготом [338, т. 18, с. 407]. Вважаємо, що останній приклад 

яскраво ілюструє синестезійний образ лісу, апелюючи одночасно до візуальних 

(глядів), акустичних (шумів), одоротивних (освіжував, запахущий) та дотикових 

(обвівав, холодненький) вражень читача. Такий аспект варто вважати особливою 

рисою Франкової індивідуально-авторської картини світу, яка репрезентована в 

семантичному просторі МО природи.  

Одоративну лінгворепрезентацію лісу письменник увиразнює, апелюючи 

до опису запаху повітря на цій території. Він не лише оригінально інтерпретує 

пізнання цієї природної реалії, але й відтворює ландшафт з властивими 

пахощами, акцентує на їхніх джерелах, тому «номінація запахів має предметно-

відносний характер» [265, с. 279]. У цьому випадку, імовірно, велику роль 

відіграв вплив локального колориту та особистих захоплень автора на 

формування художньо-семантичного наповнення МО: Повітря в лісі напоєне 

було тою парою й запахом живиці; воно захоплювало дух, немовбито ширших 

грудей треба було, щоб дихати ним свобідно [338, т. 16, с. 14]; …розігріта 

живиця сильніше запахла в лісах… [338, т. 16, с. 25]; Селяни бачили їх … на 

теплих, до сонця звернених лісових стежках, сповнених ароматом живиці, 
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що бурштиновими сльозами спливала з віковічних смерек… [338, т. 17, с. 457]; 

Се близенько, тепер уже холодніє, вітрець подихає від лісу – чудесно тепер у 

полі [338, т. 19, с. 263].  

Письменник звертається також до акустики лісового простору та акцентує 

на тиші, яка тут панує: Ось маленька жовтава мишка, приваблена теплом і 

лісовою тишею, вибігла зі своєї нірки… [338, т. 17, с. 292].  

На периферії авторського моделювання семантичного простору МО лісу 

перебувають художньо переосмислені семи, які в основному реалізуються в 

метафорах. Так, значення ‘покрив’ І. Франко актуалізує за допомогою лексеми 

габа: – Що за пречудове місце,– аж скрикнула Мирослава, вдивляючися в 

водопад і навалені в глибині дико пошарпані скали, обведені згори темно-

зеленою габою смерекового лісу [338, т. 16, с. 28]. Водночас письменник 

розкриває додаткові атрибути такого «покривала» – колір, вид дерев, що робить 

авторську метафору неповторним художнім елементом його картини світу.  

Близькість письменника до лісових просторів зумовила своєрідне бачення 

цієї природної реалії з естетичної точки зору, що відображено в прозі І. Франка 

та його ІАКС, завдяки чому виокремлюємо сему ‘прикраса’. На мовному рівні 

це актуалізовано лексемами-компонентами порівнянь вінець, оздоба: …і вскорі 

щез в гущавині бору, протягаючогося, як великанський вінець, у стіп 

Довбушевого верху [338, т. 14, с. 15]; Черв, який не раз, мов зараза, спадає на 

гірські бори, позбавив і Чорну гору її зеленої оздоби [338, т. 14, с. 148]; Погода 

була пречудна, – верх, перед ним лежачий, здолу порослий був густим яловим 

лісом, котрий здалека синівся вкруг гори, мовбито кусень небосклона 

відірвався і, скотившися з верха, обляг його стопи доокола блакитним вінцем 

[338, т. 14, с. 8.]. Ці мікроконтексти ілюструють синтез прямого значення 

‘заросла деревами площа’ з його метафоричним переосмисленням, 

вираженим атрибутивними словосполученнями. У контексті української 

етнокультури така вербалізація лісу визначає його важливе значення серед 

ландшафтів українського географічного простору. 
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Отже, традиційне сприймання лісу та багатий власний досвід 

письменника дозволили змоделювати широкий семантичний простір цього 

мовного образу. Контексти конкретизують узуальне бачення цього природного 

об’єкта, в результаті чого актуалізуються такі семи як ‘територія’, ‘заросла 

деревами площа’, ‘покрив’, ‘товар’, ‘сховище’, ‘об’єкт життєдіяльности’, 

‘джерело достатку’, ‘невідомий, чужий простір’, ‘небезпека’, ‘відлюдне місце’ 

тощо. Авторське художнє переосмислення визначає емоційно-аксіологічну 

інтерпретацію лісу: компоненти ‘місце проживання’, ‘захист’, ‘спокій’, 

‘дикість’, ‘прикраса’, ‘істота’. Такі семантичні прирощення реалізуються в 

певних контекстуальних умовах за допомогою дієслівних метафор (ліс дрімав / 

глядів / дихав та ін.), а також порівнянь, за допомогою яких зображено ліс (як 

великанський вінець, зелена оздоба). 

 

2.2.2. Специфіка атрибутивних характеристик лісу. І. Франко є одним 

із тих письменників, які тонко відчували та могли майстерно відтворити 

особливості лісопростору, за що Н. Тихолоз називає його «співцем лісу» [262, 

с. 660]. Відтворення ознак природних реалій в художньому мовленні 

демонструє самобутність ІАКС письменника, моделює семантичний простір 

мовних образів на основі дистрибуції лексем та розкриває зв’язок з НМКС як 

одним із джерел сприйняття навколишнього середовища.  

За спостереженнями дослідників, «Франкові ліси-бори надзвичайно 

розмаїті. Вони апелюють до всіх людських відчуттів, бо ж різняться своїм 

кольором і формою, звуком і запахом, дотиковими відчуттями й температурним 

режимом [174, с. 273]. З візуальної точки зору автор використовує для 

змалювання цього локусу різні кольори – зелений, жовтий, сірий та відтінки – 

темно-зелений, пурпуровий: Сонце, немов урадуване своєю побідою над тьмою і 

зливою, світило вдвоє ясніше, темно-зеленії ліси шуміли… [338, т. 14, с. 46]; І 

таким самим ясним, гарячим промінням воно обливало зелений ліс… [338, т. 16, 

с. 98]; Махнула осінь на ліси – і вони зацвіли пурпуровими, сірими та жовтими 

красками, зашуміли глибоким та важким стогоном, тугою за минулим літом 
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[338, т. 22, с. 284]. В одному з мікроконтекстів І. Франко підкреслює яскравість 

та насиченість забарвлення лісу, використовуючи поряд із кольороназвою 

темно-зелений прикметник ситий: … її чорні, палкі очі ластівками літали 

довкола, любуючись рівними, хвилястими контурами верховини і темно-

зеленими, ситими барвами лісів та полонин [338, т. 16, с. 65].  

Одним із способів увиразнення забарвлення є використання іменника 

зелень: …усе те мішалося в якусь пекельну гармонію, що різала вухо і серце, 

лунаючи під отим усміхнутим ясним сонцем, на тлі ситої зелені смерекових 

лісів та під лад ненастанного шуму холодних потоків [338, т. 16, с. 94]; 

…напівпрозорий блакитнуватий туман стелеться понад містом і зливається 

вдалині з темною зеленню густого ліска на Високому замку [338, т. 17, с. 295].  

І. Франко зображує перехід від сприймання одного кольору до іншого, 

який зумовлений конкретним природним об’єктом: Сонце власне нахилило своє 

золото-червоне повне лице над самі вершини гір, грозячи, як ся здавало, кождої 

хвилі запалити необозримі темні ліси своїм червоним жаром, коли наші 

путники зблизилися ко Перегинську [338, т. 14, с. 31]. Так письменник 

увиразнює перцепцію лісу, бо його забарвлення залежить «від пори доби й 

освітлення і відображає сприйняття художника, який помічає всі відтінки, гру 

світла та характер поверхні» [62, с. 11–12]. Крім того, словосполучення 

необозримі темні ліси та червоним жаром в описі лісів визначають явище 

синестезії, адже одночасно апелюють до дотикових і зорових вражень. 

Для змалювання кольорової гами лісових просторів автор використовує 

також дієслово синітися, що передає забарвлення, яке залежить «від відстані, з 

якої видно ліс…» [304, с. 58]: …верх, перед ним лежачий, здолу порослий був 

густим яловим лісом, котрий здалека синівся вкруг гори… [338, т. 14, с. 8]; 

Іцик … повільно розхитує головою наліво, направо, немов роздає поклони… тій 

луці далекій і тому Ділові синьому, що з заходу сонця вистрілив високо в небо 

своєю тяжкою масою, круглими лісистими верхами… [338, т. 14 с. 383]. 

Останній мікроконтекст також відображає авторську майстерність у творенні 
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синестезійних образів, адже разом із візуальними актуалізуються дотикові 

деталі сприйняття лісу. 

Одна з частотних вказівок, пов’язана із зоровим сприйманням виражена 

прикметником темний, що номінує неозначений відтінок: …мла осідала по 

чагарях та тонула в темних борах… [338, т. 14, с. 183]; Довгий срібний 

промінь стрілив від того місця до мойого ока, тремтячи понад темним лісом, 

іграючи всіми барвами веселки [338, т. 20, с. 404]. Інколи автор відтворює 

двовимірну перцепцію цього природного об’єкта: Довкола шуміли темні вже 

ліси [338, т. 16, с. 35 ]. 

Аналізуючи атрибутиви на позначення кольору української природи, 

Н. Станкевич проводить аналогію між чорним та темним, які можуть 

передавати «…масивність гір, густоту дубового лісу, …емоційне враження від 

споглядання природи, почуття людини…» [253, с. 381]. У Франкових прозових 

рядках таке психологічне наповнення ілюструє вживання прикметника темний, 

що корелює із семою ‘небезпека’, ‘невідомий простір’ (див.: підрозділ 2.2.1). 

Водночас ця атрибутивна характеристика розкривається в таких рядках: Певно, 

певно, більшина тих, що йдуть шукати чудового діаманту, або збиваються з 

дороги в темнім лісі, або знаходять скляні черепки [338, т. 20, с. 405]; В її 

пам’яті зовсім віджило те чуття, яке почувала колись дитиною, входячи в 

темний ліс у своїй вандрівці до вершка гори [338, т. 20, с. 408]. Наведені 

приклади ілюструють, що «уявлення про страх перед невідомим, і врешті-решт 

перед життям передається через символ ТЕМНОГО ЛІСУ (виділення наше)» 

[210, с. 64]. Це яскраво ілюструють ті мікроконтексти, де письменник зіставляє 

людські переживання з відчуттями блукання по темному лісі: Він почав думати 

про дальше своє життя під вагою того враження, і йому бачилося, що ось він 

знов запускається в темний ліс, в котрім йому призначено блудити без 

виходу, а доки, до якої цілі – хто його знає! [338, т. 14 с. 391]; Він сам не знав, 

чому кождий раз при думці о Іцку і Губичах йому робиться якось так на душі, 

як тому, хто, блудячи в густім, темнім лісі, крутими стежками, нараз вийде 
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на невеличку поляну, залиту ясним, сонячним світлом, заповнену теплом і 

пахощами цвітів [338, т. 14, с. 391]. 

Увиразнюють таке бачення лісового простору також прикметники дикий і 

таємничий, підкреслюючи суб’єктивне сприймання лісу, пов’язане із емоційно-

оцінними уявленнями про нього: Невеликий, но дикий і таємничий лісок, 

котрий перед тим зеленим пластом лежав на спідній похилості Чорної гори і 

хоть трохи прикривав її щербатий скалистий бік, грох доразу [338, т. 14, с. 148]. 

Перцепція кольору (особливо його відтінків) залежить від густоти 

природних насаджень, на яку письменник окремо звертає увагу в означальних 

характеристиках об’єкта: Стежка та вела через високії верхи і густії 

смерековії бори, в котрих немало було дикої звірини [338, т. 14, с. 67]; Нараз, 

здалося ми, вирвались із густого лісу два страшнії медведі… [338, т. 14, с. 74]. 

Автор часто поєднує цю ознаку з вказівками на колір та висоту: Глянув у 

противний бік: внизу недалеко густою, темною стіною стояв ліс, а до нього 

вела півперек полонини вузенька, але добре втоптана стежечка [338, т. 18, 

с. 460] (див. Додаток В.2). Часто кілька ознак, які описують ліс, поєднуються 

між собою, конкретизуючи зображувану місцевість, та характеризують колір, 

густоту, вид дерев: В густім зеленім березовім гаю над Дністром весело 

щебетали пташки [338, т. 14, с. 223];  

Вказівку на висоту лісів автор зазвичай пов’язує з іншими його 

особливостями (забарвлення, освітлення, матеріал, відношення до суб’єкта 

володіння): Понад синiючим високою стiною Дiлом мерещали хвилi 

розiгрiтого воздуху [338, т. 15, с. 390]; Вершок гори, на котрім він сидів, 

окружала з усіх боків темна стіна високого ліса; ліс той закривав перед ним 

село Н… [338, т. 18, с. 398]; І справді, з широких сугорбів, покритих високим 

дубовим лісом, що тепер під пожовклим листям виглядав мов лан 

велетенського спілого збіжжя. чути було гомін стрілецьких труб… [338, т. 20, 

с. 325]; Вершок був лисий, мохом порослий, але в низу о кількадесять сажнів 

густою, височенною стіною стояв панський, Н-ський ліс [338, т. 18, с. 394]. 
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Письменник також інтерпретує мовний образ лісу, характеризуючи його 

запахи: Перед ними було чисте поле, а недалечко темний, запахущий ліс [338, 

т. 16, с. 94] (див. пункт 2.2.1). 

На думку Н. Станкевич, «національну специфіку української природи 

відображають атрибутиви із значенням матеріалу» [253, с. 383]. В описі лісів 

І. Франко звертає увагу на дерева, які там ростуть. Тому МО лісу збагачується 

додатковими характеристиками, які передають багатство української природи. 

На мовному рівні це виражено відносними прикметниками смерековий, 

дубовий, сосновий, яловий, мішаний, шпильковий: Ми в невеличкім смерековім 

ліску у стіп Чорної гори [338, т. 14, с. 148]; Густий дубовий і березовий ліс 

стояв у пітьмі, мов одностайний великанський вал, протягаючийся геть поза 

край круговиду [338, т. 14, с. 219]; …у тім маєтку є триста моргів мішаного 

лісу зі старими гарними дубами [338, т. 20, с. 225]; – А тепер скажіть мені, ви 

знаєте, у вашого пана десь є дубовий ліс? [338, т. 20, с. 324] (див. Додаток В.2). 

У ході аналізу з’ясовано, що найчастотнішим атрибутивом на позначення виду 

лісів в художній прозі І. Франка є смерековий (12 слововживань), що пов’язано 

безпосередньо з тим географічним простором, який добре знав письменник та 

який вдало зображав у своїх творах. Значно меншою кількістю представлені 

найменування соснових та дубових лісів (по 3 слововживання). Ще однією 

назвою за матеріалом є прикметник березовий, який частіше (у двох із трьох 

випадків) стосується номінації гай.  

Оскільки ліс сприймається як конкретна територія, межі якої можна 

визначити та описати, то часто в змалюванні цього образу І. Франко 

використовує атрибутиви на позначення розміру: великий, маленький, 

невеличкий, огромний: Глибока тишина залягла цілий огромний бір [338, т. 14, 

с. 70]; …вiн встромив очi в запорошений гостинець, що прямою сiрою пасмугою 

простягся перед його очима далеко-далеко i тонув в невеличкiм лiску на узгiр’ї 

[338, т. 15, с. 418]; Не бачачи небезпеки, вояки розложилися в маленькім 

ліску… [338, т. 19, с. 109]; Рівночасно уряд заборонив панам тої околиці на 
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кілька літ вирубувати решти великого старого лісу – і сій забороні завдячила 

своє врятування також гарна діброва в Буркотині… [338, т. 20, с. 320].  

Важливими особливостями лісу в контексті НМКС та художньої прози 

зокрема є його вікові характеристики: «лексико-семантична група атрибутивів 

на позначення віку – молодий, старий, старезний, предковічний – означує 

передусім ліс» [253, с. 383]. А «найпродуктивнішою серед них є лексема 

старий: «старі, предковічні ліси справді властиві нашій багатій природі» [253, 

с. 383]. У творах І. Франка поряд з атрибутивом старий зустрічаємо також 

контекстуальні синоніми віковічний, давній: Старі смерекові ліси покривають 

ці гори й нависають над Сяном, залишаючи лише вузеньку смужечку трави над 

самою водою [338, т. 17, с. 452]; Всі давні ліси й толоки, описані ще в 

йосифінській метриці, мусять бути вам звернені [338, т. 22, с. 302]. Сема 

‘молодий’ актуалізується відповідним прикметником і лексемою молодник: 

Довкола рівними темно-зеленими стінами тягся сосновий молодник, 

засаджений перед кількома роками коштом почасти краю і правительства… 

[338, т. 20, с. 320], Євгеній оглядав молодий лісок [338, т. 20, с. 320]. Імовірно, 

вживанням демінутива лісок автор підсилює як вікове означення природної 

реалії, так і її розмір.  

Компонент ‘об’єкт володіння’ репрезентовано за допомогою присвійних 

займенників та атрибутивів, які утворені від назв суб’єктів власности 

(громадський, панський): Вся громада гнівна на тебе за те, що ти присвоюєш 

собі громадський ліс і полонину, не спитавши навіть громади, чи схоче вона на 

те пристати, чи ні [338, т. 16, с. 28]; Громадське поле, громадські ліси не 

потребували сторожа… [338, т. 16, с. 41–42]; – Але ж се землі й ліси 

громадські! – відповідали йому тухольці [338, т. 16, с. 46]; Немає кому 

заступитися за бідного селянина, і наші громади втрачають свої права, свої 

грунти, свої ліси і втрачатимуть їх до останнього, якщо ніхто їм не подасть 

руки, щоб допомогти [338, т. 17, с. 331]; Патенти цісаря Йосифа виразно 

говорять про громадські ліси – інвентарі 1820 року про них нічого не знають 

[338, т. 17, с. 419]; Між ними ще за панщини раз у раз виходили свари і навіть 



104 

процеси за якусь скіпщину, за доставу топлива з панського лісу, за право 

полювання… [338, т. 22, с. 240]. Вважаємо, що в мікроконтексті А то ж знаєте, 

що пани хочуть повідбирати нам усі наші прадідівські ліси й пасовиська [338, 

т. 22, с. 225] названа сема переростає в нове значення – ‘спадщина’, яке 

актуалізується у сполучуваності із займенником наш та прикметником 

прадідівський, що характеризують ці ліси і як рідні, і як стародавні. 

Окрему групу складають атрибутиви, що вказують на розташування лісів: 

волецький, гірський, карпатський, підгірський: Вдалі синівся німо густий ліс 

підгірський… [338, т. 14, с. 120]; Чи знаєте ви, що то значить слабій женщині, 

з дитиною, серед острої зими блудити по карпатських лісах? [338, т. 14, 

с. 127]; – А знаєте, куди йти потім? – гукав услід за ними Стефко. – Знаємо, 

знаємо! До волецького ліска! – відповіли йому хлопці.. [338, т. 17, с. 287]; 

Оттак і Гава метався по Підгір’ю в ту пору, коли брат його кочував по 

гірських лісах, роблячи гонти та пускаючи сплави долі ріками [338, т. 18, 

с. 392–393]. 

У характеристиці лісу можемо виділити ті прикметники, які 

демонструють його сприймання в просторі: далекий, доокружний, недалекий, 

околишній, поблизький: Сказавши це, Стефко свиснув на свою компанію – і всі, 

він та обидва брати, навантажившись городиною, то пригинаючись, то 

ховаючись у ярах, побігли до недалекого ліска [338, т. 17, с. 291]; …побігли в 

поблизький невеличкий лісок… [338, т. 14, с. 20]; – Я знаю! – гукнув граф Т…, 

котрий давніше не раз на полюваннях сходив околишні ліси [338, т. 14, с. 223]; 

Аж ось нараз iз далекого лiска, мов чорна стрiла, вилетiла бричка i живо 

котилася до Дрогобича [338, т. 15, с. 419]; Зате в полонинах, що були, так 

само, як і всі доокружні ліси, власністю тухольської громади, паслися великі 

отари овець… [338, т. 16, с. 25].  

Насамкінець варто звернути увагу на ті прикметники, які пов’язані не з 

візуальною перцепцією лісу, а із суб’єктивним його сприйняттям, що зумовлено 

природними властивостями цього об’єкта (наприклад, особливостями дерев та їх 

виглядом), які викликають відповідні емоційні чи оцінні характеристики: Ох, а 
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у ясного пана такий славний ліс! Ох, який славний ліс! Дерево таке рівне, як 

свічки, а здорове, не суковате! [338, т. 18, с. 380]; Він ліг на траву і закрив очі, а 

перед ним все ще … бовванів темно-зеленою стіною могучий ліс [338, т. 18, 

с. 398]; – Ах, дивися, Владку! – вигукувала вона, зводячи погляд догори, – які 

гарні ці ліси… [338, т. 17, с. 464]. Вважаємо, що атрибутиви гарний, могучий, 

славний, вжиті на позначення лісу, відображають індивідуально-авторське 

сприйняття навколишнього середовища. 

Отже, аналіз атрибутивних характеристик лісу на лексико-синтаксичному 

рівні проілюстрував різноаспектне відображення цього фрагмента довкілля. 

Зафіксовані в прозі І. Франка ознаки природного об’єкта ілюструють, що ліс 

зображено на основі різних джерел відчуттів: зорових (колірні особливості, 

вказівка на висоту, матеріал, розмір, розміщення в просторі), дотикових 

(густота, форма), одоративних. Авторську художню інтерпретацію лісу 

ілюструє синтез різних атрибутивів в межах одного мікроконтексту.ю що 

дозволяє виділити синестезію як одну з рис Франкового зображення 

природного об’єкта.  

 

2.2.3. Семантика мовного образу гір. Творчість І. Франка, чиє життя 

пов’язане з Українськими Карпатами, не можна уявити без звернення до тих 

природних об’єктів, які відображають підвищені елементи ландшафту. На 

позначення гір та їхніх атрибутів в художніх творах письменника вжито такі 

лексеми: гора, верх, вершина, верховина, узгір’я, шпиль, гребінь, віднога, ігла, 

підгір’я. Особливу увагу звертаємо на ороніми, представлені в прозі: Зелемень 

(гора в Карпатах, висота 1177 [338, т. 16, с. 484], Бескиди, Карпати, Афонська 

гора, Замкова гора, Попелівська гора, Медобірські гори. Також сюди належать 

«міфосимволічно локалізовані реально-географічні Довбушів верх та Чорна 

гора» [174, с. 95], де остання – найвища група Карпатських гір між Прутом і 

Черемошем [338, т. 14, с. 470]. З огляду на локальні особливості рідних 

Франкових країв, вважаємо доцільним в експлікації цього мовного образу 

виділити також топоніми Бориславське узгір’я, Підгір’я, що репрезентують 
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місцевість у передгір’ї Карпат. До семантичного простору МО гір зараховуємо 

деривати вершок, гірський, гористий, карпатський, підгірський, верховинський, 

загірний, що утворені від основних лексем-експлікаторів. 

Гору найперше розуміли як пагорб, висоту (висоту над рівнем моря), 

височінь [329, с. 152]. Також основне значення ключового найменування цього 

МО визначали як «підвищене місце» [325, т. 1, с. 309], «природне велике 

звищення поверхні землі» [330, т. 1, с. 289], що окреслює узуальне уявлення 

про цей об’єкт – ‘підвищення рельєфу’. Це демонструють такі 

мікроконтексти: …побіг, схилившись, щодуху лісовою стежкою на поле, через 

поле в село і небавом сховався за пригірком [т. 14, с. 95]; Доріжка в’ється 

вужем понад глибокий яр, а з другої сторони мірними терасами зноситься гора 

[338, т. 14, с. 168]; Тут гір нема, тільки море зелені, темної, твердої, острої, а 

береги того моря – то густа паморока… [338, т. 14, с. 430]; Вершки гір 

визирали з того моря, мов рідкі круглі острови [т. 18, с. 397] (див. Додаток В.3). 

З аналізованих текстових фрагментів випливає, що одним із шляхів реалізації 

такої семантики є генітивні конструкції, які вказують переважно на верхню 

частину цього природного об’єкта (сполучуваність слова гора з лексемами 

вершина, вершок, гребінь): Нараз, немов червона блискавиця, злетів таємничий 

старець з вершини іглиці і підхватив вас у лету єще на руки [т. 14, с. 74]; 

Густя з виразом задуми гляділа десь далеко понад верхи гір, немов здоганяла 

оком ті дрібнесенькі срібні хмарки… [338, т. 18, с. 408]. Ще один спосіб 

виділення такого значення – синтагматичні відношення найменувань 

підвищення рельєфу з дієсловами, які є носіями динамічної (вести, вийти, 

зближатися, рушити та ін.) чи статичної (зупинитися, розсістися, сісти, 

станути та ін.) семантики. Характерно, що така сполучуваність допомагає 

розкрити метонімічні перенесення на основі зв’язків ‘об’єкт – місце’: Гадаєте, 

що ми на Довбушевім верху! [338, т. 14, с. 56]; Стражники рушили вправді під 

Зелемінь, в хату пасічника… [338, т. 14, с. 130]; Вони зближалися вже до 

верха гори і їхали вузькою дорогою поміж високими буками, що зовсім 

заслонювали перед ними небо [338, т. 16, с. 68]; Вони станули саме на вершку 
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гори, і перед ними, мов силою чарів, розкинулася широка стрийська 

долина…[338, т. 16, с. 69]; Вершок гори, на котрім він сидів, окружала з усіх 

боків темна стіна високого ліса… [338, т. 18, с. 398]; Взявши Густю за руки, він 

повів її з собою на гору, на вершок, на те саме місце, де перед хвилею думав і 

повзяв таку рішучу постанову [338, т. 18, 407]. 

Рельєфні особливості гори автор виражає за допомогою лексеми кістяк: 

На тім червонім тлі рисувалася в диких, пошарпаних, острих і утесистих 

формах, мов скаменілий кістяк великана, Чорна гора [338, т. 14, с. 20]; 

Мимовільно звернув очі напротив себе на великанського поламаного кістяка – 

Чорну гору [338, т. 14, с. 31].  

Семантику ‘підвищення рельєфу’ розкриває також словосполучення 

гірське пасмо: …се кінець гірського пасма, що смілим луком забігло з Ділу аж 

сюди і тут було проломане та вигризене рікою [338, т. 22, с. 209]. 

Часто такий компонент реалізується у власних назвах, які автор 

використовує для опису карпатських країв: Тая мальовнича і прекрасна група 

дерев зветься враз з цілою горою Довбущевим верхом [338, т. 14, с. 8]; Серед 

гір, за місточком Сколем, в околиці, званій Тухольщиною, … зноситься до 

значної висоти гора Зелемінь [338, т. 14, с. 123]; Ми гадали, що не знати де 

зайдем, а ми по довших трудах і мозолях очутилися на вершку Чорної гори 

[338, т. 14, с. 193] (див. Додаток В.3).  

Гори як природний об’єкт є відповідним орієнтиром на території, тому 

аналізований мовний образ вважаємо також носієм просторової семантики. 

Переважно таке значення реалізується в тих мікроконтекстах¸ де автор 

зображує різні події, що відбуваються в цій місцевості. Зазвичай таку функцію 

виконує форма множини лексеми гора, де виділяємо компонент ‘територія’: – 

Так, кажеш, монголи грозять нападом і отсим горам? [338, т. 16, с. 57]; Тихо 

стало довкола, тілько десь далеко-далеко в горах покотився глухий гуркіт грому 

[338, т. 16, с. 117]; Ще хвиля, бегадире, а тоді прийде з гір правдива повінь, і вона 

швидко наповнить сесю долину [338, т. 16, с. 141] (див. Додаток В.3).  
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Конкретизована сема ‘місце’ актуалізується за посередництвом власних 

назв та традиційної метафоричної словосполуки стопа гори: …великанськими 

скоками почав гнати в направленні ко ліскові у стіп Чорної гори… [338, т. 14, 

с. 53]; У стіп Зелеменя мешкав в часах, коли проізойшло вище описане нами 

собитіє, одинокий старий пасічник [338, т. 14, с. 124] (див. Додаток В.3). 

У мікроконтекстах можна простежити ще одну семантичну ознаку ‘місце 

відпочинку’. Вона реалізується завдяки синтагматичним відношенням лексем, 

які вказують на дії людини в горах: – Та так, вандрує по горах. Я здибав його, 

як босяком, несучи черевики на плечах і з підкоченими повиш колін штанами 

переходив в брід через Стрий [338, т. 18, с. 359]; До того ж се було літо, пора 

вакацій; заможніші, що бували тут звичайними гістьми, повибиралися на 

село, на купелі або й так у гори… [338, т. 20, с. 176–177].  

І. Франко описує цей простір з акцентом на запаховому сприйманні, 

зокрема на чистоті гірського повітря та природного об’єкта взагалі. Тому в 

художньо-семантичному наповненні МО гори реалізується компонент 

‘свіжість’: …при нагоді ми обоє хотіли б знайти десь у горах тихе, глухе місце 

й кілька тижнів побути на свіжому повітрі [338, т. 17, с. 455]; … пестрії 

гірськії поляни дихали розкішним запахом… [338, т. 14, с. 46]; Я не раз 

почувала бажання бути на тім вершку, дихати тим пурпурово-золотим, 

пишним повітрям [338, т. 20, с. 404]. Автор прагне підкреслити це значення, 

тому описує локус відпочинку, вживаючи словосполучення здоровіший воздух: 

Котрі були маєтніші, повиїздили при наближенні зарази в гори, на здоровіший 

воздух, – але зараза і там їх дігнала, може, лиш де сотий успів вернути назад 

[338, т. 14, с. 376]. Компонент ‘свіжість’ актуалізується також через 

сполучуваність з іменником-носієм такої семантики – лексемою воздух, що 

увиразнюється в складі порівняльної конструкції: …якась домашня, близька 

серцю розмаїтість барв, предметів, комбінацій – риси все круглі, лагідні, 

гармонійні, ріки невеличкі, прудкі, чисті, воздух здоровий, як в горах, але без 

тої гірської різкості, котра так швидко стає прикрою… [338, т. 14, с. 380]. З 

таким баченням повязане і метафоричне перенесення на позначення гірської 
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місцевості з компонентом легені: Хто був красою наших гір, начальником 

наших легенів? Довбуш? [338, т. 14, с. 12]. Так письменник увиразнює 

особливу цінність гір, їхню важливість у людській життєдіяльности. 

На гори як на особливе місце, що збагачує людину і зовнішньо, і 

внутрішньо, автор вказує в такому текстовому фрагменті: …найщирша дружба 

в’язала його з Олександром Тисяком, сином убогих, вправді, родичів із 

невеличкого гірського села, кілька миль віддаленого від Перегинська, – але 

котрий із своїх гір, окрім характеристичної красоти лиця, окрім здоров’я і 

свободи движеній, виніс нічим непреодолиму веселість [338, т. 14, с. 18]. 

Окремо в локативній семантиці виділяємо значення ‘місцевість’, за 

допомогою якого письменник конкретизує околиці, близькі до гір чи пов’язані з 

ними: верховина, підгір’я (та однойменний топонім), власні назви Бескиди, 

Карпати: Своїм приміром вона освіжувала і піддержувала всю дооколичну 

верховину, а особливо ті села, в яких уже були княжі бояри… [338, т. 16, с. 45]; 

Густі сумерки лягали на Підгір’я [338, т. 16, с. 64]; …молодята разом із матір’ю 

на крилах надії полетіли на благословенне підгір’я, до Трускавця… [338, т. 17, 

с. 376]; …піддержувала живий зв’язок між громадами по сім і по тім боці 

Бескида та через те скріплювала в одних і в других вольні громадські порядки… 

[338, т. 16, с. 43]; …то село Грушатичі можна би вважати земним раєм, 

розкішним закутком нашого Підгір’я [338, т. 22, с. 210] (див. Додаток В.3). 

Одним із способів реалізації такого значення є метонімія, в основі якої 

перенесення ‘об’єкт – люди’: Його рід славний на нім кінчився, його будуща 

задача – боронити Підгір’я від наїзників – никла так, як та поломінь в глибині 

темного небозводу… [338, т. 14 с. 123]; Але, певно, вигляд їдучого пана i його 

повозу не був в бiльшiй суперечностi з виглядом занидiлого, голодною смертю 

мручого Пiдгiр’я, як суперечнi були думки i замисли того пана з думками, 

пануючими довкола, висячими, немов у воздусi, над тими бiдними селами [338, 

т. 15, с. 343]. 

Компонент ‘місцевість’ реалізується також в словосполученнях з 

дериватами іменників-експлікаторів мовного образу гір – верховинський, 
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загірний, карпатський, які, поєднуючись з відповідними лексемами, 

позначають конкретний простір чи територіальну одиницю: Около половини 

юлія р. 1856 спішив гірською стежкою, ведучою посеред чудесної карпатської 

околиці, селянин віком около сорока літ…[338, т. 14, с. 7]; …а накінець свобода 

рухів і, як здавалося, одвертий, на красоту природи зовсім не рівнодушний 

погляд – все то ділало його чимсь особливим в тій убогій гірській околиці [338, 

т. 14, с. 7]. Названі прикметники вказують на відношення до цієї місцевости: 

Ще не наспіла поміч від інших верховинських і загірських громад… [338, т. 16, 

с. 101]; Шлях наш при вашій помочі, чесні загірні громадяни, ми чень 

оборонимо [338, т. 16, с. 62] (див. Додаток В.3). 

Дериват гірський у поєднанні з іншими номенами (стежка, сіножать) 

реалізує значення ‘відношення до гір’: І, сказавши то, знов звісив голову і, 

повільно ведучи старця, ступав гірською стежкою ко своєму домові [338, 

т. 14, с. 32]; Будинки господарські досить добрі, дерев’яний домик зовсім-таки 

гарний,… дальше 20 моргів чудової гірської сіножаті і 150 моргів пасовиська 

разом з лісом [338, т. 19, с. 50].  

Варто розглянути також словосполучення гірська цвітка, що вжите на 

позначення дівчини. Воно розкриває апелювання автора до народнопоетичної 

стихії у створенні людських образів: Він щиро думав подружитися в 

будучності з тою гірською цвіткою, повною свіжості, життя і ніжного 

чувства [338, т. 14, с. 71]. 

Із просторової семантики випливає також значення гір як ‘місцевости 

для проживання чи діяльности’. Воно конкретизує традиційне для гірських і 

пригірських мешканців призначення цієї території та її роль у життєдіяльності 

людей. У більшості мікроконтекстів автор вказує на гори як місцевість, де 

людина має певні справи, живе або хоче жити: Захар Беркут з своїм 

наймолодшим сином Максимом іде на кілька неділь у гори за зіллям і ліками 

[338, т. 16, с. 39]; Стародавнє село Тухля – се була велика гірська оселя з двома 

чи трьома чималими присілками… [338, т. 16, с. 25]; В отсих горах живе один 
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дід, що його прозвали бесідником… [338, т. 16, с. 78]; В горах загрібся, між 

бойками, між волами та вівцями [338, т. 19, с. 155] (див. Додаток В.3). 

І. Франко підкреслює духовне споріднення з горами, які виступають 

своєрідним родинним гніздом, де виростає людина, актуалізуючи в 

художньо-семантичному наповненні цього мовного образу значення 

‘домівка’. Воно реалізується за допомогою метафоричного словосполучення 

гірське гніздо: По кількох літах побуту в тім гірськім гнізді о. Нестор 

сильно змінився [338, т. 19, с. 153]. 

Письменник зображає гори як фрагмент рідного краю, а також як об’єкт 

гордости: – Се наша Тухольщина, наш рай! – сказав Максим, обкидаючи оком 

долину, і гори, і водопад з такими гордощами, з якими мало котрий цар 

обзирає своє царство [338, т. 16, с. 28]. Таку семантику ілюструють 

синтагматичні відношення з лексемами, які є назвами відповідних почуттів. 

Близькість з місцевістю гір та сприймання її як «своєї» території дозволяє 

виділити семантичний компонент ‘укриття’, що вказує на спосіб використання 

цього природного об’єкта як сховища: – За ними, брате, достанем пташків в 

свої руки, а Чорна гора має багато криївок, там ніхто не ходит, спрячем їх 

так, що і світу божого не побачат… [338, т. 14 с. 52]; І далі розповідав Захар 

про життя перших людей, про великий потоп, від якого люди ховалися в горах 

і печерах… [338, т. 16, с. 123] (див. Додаток В.3). В іншому мікроконтексті 

письменник підкреслює здатність гірських сіл оберігати себе і своє: Так, 

справді, се була величезна гірська криївка, з усіх боків тільки з великим 

трудом доступна,– але такі були в тих часах ненастанних війн, усобиць і 

нападів майже всі гірські села, і тільки дякуючи тій своїй неприступності, 

вони змогли довше, ніж подільські села, охоронити своє свобідне, староруське 

громадське життя, яке деінде силувалися чимраз більше підірвати горді, 

війнами збагачені бояри [338, т. 16, с. 26]. Така суб’єктивна інтерпретація 

автора вказує на розуміння цих сіл як своєрідних осередків громадськості.  

У мікроконтекстах Франкової прози зафіксовано сполучуваність номена 

гори з іменниками відлюдок, дивак, здичілий, здичіння, які містять негативну 
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конотацію: Він явився попом, але попом здичілим, диваком та відлюдком, що 

довгі літа жив у горах, здалека від усякого цивілізованого товариства, від 

духових інтересів [338, т. 19, с. 151]; Набуте в горах здичіння трохи вже 

відпало від нього [338, т. 19, с. 154]. Вважаємо, що вони беруть участь у 

формуванні семантики ‘замкнута територія’, що характеризує МО гір. Таке 

значення виокремлюємо також в мікроконтексті Притім він, дитя гір, не 

знаючи великого світу і високих боярських замислів, і не догадувався, яка 

широка і глибока була та пропасть на самім ділі [338, т. 16, с. 28]. Тісно 

примикає до цього художньо-семантичного наповнення компонент ‘невідомий 

простір’, актуалізований в такому прикладі: Зблудивши в горах, забігла в 

коршму розгорецьку, де мешкав шинкар Бляйберг [338, т. 14, с. 175]. 

У семантичній структурі цього МО можна виокремити сему ‘об’єкт 

володіння’, яка в художньому мовленні реалізується за допомогою 

синтагматичних зв’язків з іменниками владика, князь, дієсловом дарувати. 

Варто зазначити, що в таких прикладах письменник метонімічно зіставляє 

суміжні поняття ‘об’єкт – місце’: Поглянь, ти, пропаща душе, поглянь кругом 

на тії гори, поглянь на край той, котрий і тобі, собако, таким чудним видався, 

на тую необозриму рівнину, поглянь і скажи ми: хто був недавно князем і 

владиков тих гір… Довбуш! [338, т. 14, с. 11–12]; …недавно князь Данило 

дарував йому в Тухольщині величезні полонини і ціле одно пригір’я Зелеменя 

[338, т. 16, с. 10]. 

Природа перебуває в центрі космогонічних уявлень народу, а також тісно 

переплітається із життям людини, тому в художньо-семантичному наповненні 

мовного образу гори виділяємо сему ‘істота’. Вона актуалізується через 

дистрибуцію найменувань гірських об’єктів з дієсловами, які вказують на 

людські дії (дрімати, розгомонітись, слухати): …і знов гори розгомонілись 

страшними голосами і відголосами громів, і знов задзвеніли шиби в вікнах… 

[338, т. 14, с. 37]; Гори дрімають в тіні… [338, т. 14, с. 426]; Слухали їх гори і 

подавали собі їх відгомін від плаю до плаю [338, т. 16, с. 131–132]. 
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Антропоморфізація цього природного об’єкта відбувається також за 

посередництвом соматизма чоло: Перед очима стали йому його літа дитиннії, в 

котрих наслухався немало повістей о тім чоловіці, котрий тепер … стояв 

перед ним в своїй величині, простий, як ялиця полонини, і сивий, як снігом 

вкрите чоло Бескидів! [338, т. 14, с. 42]; …машинально водити вкруг очима і не 

видіти в цілій далекій окресності нич, лиш сніжні ліси, сніжні полонини та 

велетні чола гір, котрі аж ген-ген в далечині невиразно рисуються на сірім, 

похмарнім небі… [338, т. 14, с. 127–128]. 

Письменник зображає гору як велетня, актуалізуючи в такий спосіб її 

розміри: Від півночі, заходу і сходу вхід і вихід замикали високі скалисті стіни, 

немов величезною сокирою вирубані з тіла велетня Зелеменя і відсунені від 

нього за кільканадцять сажнів… [338, т. 16, с. 15].  

Ще один зразок персоніфікації гори, зумовлений суб’єктивним 

відтворення природного світу, реалізовано в зображенні гори як матері, 

довкола якої в’ється гірська рослинність. Відповідно в семантичному просторі 

цього МО разом з прямим значенням ‘підвищення рельєфу’ з’являється 

семантичний компонент ‘матір’: Гора монастирська не спускається лагідно 

до тої долини, але стримить над нею, бачиться, грізно своїми обривистими 

боками, насторошеними ліщиною та глогами, котрі, мов малі діти, 

обтулюють собою голі боки і ребра матері [338, т. 14, с. 33].  

Отже, індивідуальний досвід І. Франка та багата база експлікації МО гір 

ілюструють контекстуальну конкретизацію семантичного простору цього 

мовного образу. У результаті поряд з прямими значеннями, які характеризують 

конвенціональне сприймання підвищеного рельєфу та такої місцевости загалом, 

зафіксовано також актуалізацію таких сем як ‘об’єкт гордости’, ‘замкнута 

територія’, ‘невідомий простір’, ‘укриття’, ‘домівка’, ‘свіжість’, ‘істота’, 

‘матір’. Як оригінальний фрагмент ІАКС мовний образ гір відзначається 

функціонуванням оронімів, що доповнюють відповідний колорит в прозових 

творах письменника.  
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2.2.4. Відтворення атрибутивних особливостей гір. Франкове 

зображення гірських об’єктів окреслює різні параметри їх сприймання, зокрема 

висоту, забарвлення, характер рослинності тощо. Традиційно «українські гори – 

високі» (курсив автора)» [253, с. 381], і ця ключова ознака реалізована у творах 

прикметниками високий (найвищий), височенний: На самім вершку Чорної 

гори, на найвищій скальній іглі, де хіба орли клали свої гнізда та хмари мовчки 

пересувалися, стояв недвижимо … чоловік в гірськім строю [338, т. 14, с. 20]; 

Рожеве світло облило високий шпиль Зелеменя і сипалося іскрами чимраз 

нижче [338, т. 16, с. 131] (див. Додаток В.3). Лише один мікроконтекст із 

Франкової прози вказує на низьку висотну характеристику: Положене в 

плодючій долині, з трьох сторін обведене не дуже високими горами… [338, 

т. 22, с. 210]. 

Ще одна ознака характеризує поверхню, наявність чи відсутність 

рослинності, що тісно корелює із семантичними простором МО лісу (див. 

підрозділ 2.2.1). Вона вербалізована за допомогою дієприкметникових зворотів 

або прикметника лисий: А напротив наших вікон була висока лиса гора [338, 

т. 20, с. 404]; Кругом високі гори, покриті темними смерековими борами, у їх 

стіп, на ріні – руїни старої мурованої коршми, де колись мешкав жид Бляйберг 

[338, т. 14, с. 131]. На характер рослинності, що переважає в горах, вказує 

також лексема лісистий: Одної прегарної днини лунали лісисті пригірки 

Зелеменя голосами стрілецьких рогів і криками численних стрільців [338, т. 16, 

с. 10]; Лісисті тухольські гори задимилися, мов незлічимі вулкани, готовлячись 

вибухати [338, т. 16, с. 64]. Крім того, в одному з мікроконтекстів, описуючи 

характер покриву гірських об’єктів, автор зупиняє свою увагу на їхній 

засніженості: Високі карпатські вершини мали ще білі зимові ковпаки на 

лисинах, але нижче, в борах, та ще нижче, в долинах, вже починало 

пробуджуватися нове весняне життя [338, т. 17, с. 451].  

Щодо колористики гір, то І. Франко часто вказує на їхнє синє 

забарвлення, що підкреслює висоту таких об’єктів та віддалене розташування в 

просторі: Смотріт на тії сині гори в віддалі – то брама, котрою часто 
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входили угри в нашу країну! [338, т. 14, с. 115]; Величаво клониться повне, 

золото-червоне сонце за сині, далекі гори [338, т. 14, с. 195]. Письменник 

змальовує гори за допомогою кольоратива сірий та доповнює опис якісним 

прикметником лисий, щоб показати відсутність рослинності. У цілому це 

розкриває мінорну суб’єктивну емоційну оцінку в спогляданні цієї частини 

навколишнього простору: Перед ним безконечно широкі подільські лани, від 

півночі далеко бовваніють сірі лисі гори [338, т. 14, с. 225]. Чорну гаму у 

зображенні гір письменник реалізує, апелюючи до лісів та пеньків, що 

покривають гори: А сонце горить на небі…і, бачиться, навмисне силується 

якнайшвидше висушити всю силу, всі живі соки … в тих голих, обчищених з 

лісів, тільки беззубими чорними пеньками наїжених горах [338, т. 14, с. 408]. 

Подібний негативно конотований опис розгортає автор в такому 

мікроконтексті: А ще гори, обрубані з лісу, покриті голими стричачими 

пеньками або зовсім вигорілими шутроватими та каменястими галявами, 

доповнювали враження того сумного краєвиду [338, т. 14, с. 407–408]. 

Ще один колірний атрибутив, який окреслює гори у Франковій прозі, це 

прикметник рожевий: Рожеві гори почорніли, мов уголь… [338, т. 14, с. 429]; 

Се не тота лагідна, люба ясність, … не тоті рожеві гори… [338, т. 14, с. 430]. 

Цікаво, що письменник зображує зміну кольору гір з рожевого на чорний 

(завдяки відповідному дієслову з колірною семантикою), а також підсилює нове 

забарвлення природного об’єкта за допомогою порівняняльної конструкції, яка 

позначає насиченість колірного відображення. У цьому випадку автор вживає 

порівняння як засіб інтенсифікації забарвлення, що розкриває «зіставлення з 

поширеними в побуті об’єктами, для яких характерна яскрава колірна ознака» 

[92, с. 126]. 

В описах заходу сонця з’являється інший ракурс забарвлення гірського 

простору, виражений прикметником темний. У контексті завдяки 

кольороназвам червінь, червоний автор моделює вигляд гори на контрасті з 

виглядом сонця: Кроваво заходило сонце за хмари, обливаючи їх червінню, а в 

тім червонім світлі понуро бовваніла Чорна гора, врізуючися глибоко в 



116 

червоне тло своїми темними острими контурами [338, т. 14, с. 106]. У 

комплексі сполучуваність таких атрибутивів актуалізує негативні емоційні 

конотації, що входять в семантичний простір аналізованого мовного образу. 

Іншим аспектом у зображенні гір є рельєфні ознаки підвищення, виражені 

прикметниками стрімкий, крутий, острий, рівний, хвилястий: Перед їх очима 

раптом розкинулася довга, крутими горами обмежена долина Опору… [338, 

т. 16, с. 34]; …її чорні, палкі очі ластівками літали довкола, любуючись 

рівними, хвилястими контурами верховини і темно-зеленими, ситими 

барвами лісів та полонин [338, т. 16, с. 65] (див. Додаток В.3). 

У зображенні гірської місцевости І. Франко апелює одночасно до різних 

означальних характеристик – висота, розташування та рельєфні особливості: Не 

побачиш тут ані острих шпилів височенних Бескидів, ані голих, пошарпаних 

скал Чорногори, ані стрімких вимулистих урвищ гір задністрянських [338, 

т. 14 с. 380]. Поліаспектну характеристику гір з акцентом на покриві, рельєфі та 

емоційному сприйманні можна побачити в такому мікроконтексті: Весело 

розiйшлись побратими, радiснi надiї … пестили їх щирi серця, мов схiд сонця 

рожевим блиском красить пустi, каменистi i сумовитi вершини Бескиду 

[338, т. 15, с. 381].  

Інше означення МО гори актуалізується за допомогою епітетів дикий, 

таємничий, фантастичний та позначає суб’єктивну оцінку природного 

об’єкта, окреслюючи його як загадковий, неприступний простір: Мимовільно 

очі всіх звернулися на вершок таємничої Чорної гори [338, т. 14, с. 22]; Вдалі, 

на западі, якраз під широкою шибою заходячого сонця, бовваніли пошарпані 

фантастичні й дикі утеси Чорної гори і в почварних видах рисувалися на тлі 

кроваво озареного западного неба [338, т. 14, с. 31].  

Однією з ключових є характеристика просторового розміщення гір, на що 

вказують прикметники дальший, недалекий, околишній, тамтешній: Остався 

був тілько один сховок в недалеких горах… [338, т. 14, с. 57]; Він, можливо, 

має намір стежками через тамтешні гори перебратися до Угорщини [338, 

т. 17, с. 428] (див. Додаток В.3).  
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Конкретизують місце розташування цих природних об’єктів атрибутиви 

тухольський, синевідський, стрийський: Весна стояла в тухольських горах 

[338, т. 16, с. 10]; Смерком уже їхало вузьким плаєм поверх синевідських гір 

двоє люда на невеличких, та крепких гірських кониках [338, т. 16, с. 65] (див. 

Додаток В.3). 

Важливими для змалювання гір є присвійні займенники ваш, наш, свій. 

Вказівка на належність, на наш погляд, окреслює тісний зв’язок індивідуально-

авторської та національномовної картин світу у баченні природних об’єктів як 

багатств, які не підвладні приватній власності. У цьому випадку увиразнено 

сприймання гір на основі опозиції наші – ваші та імпліцитно підкреслено їхнє 

розташування: Давно то, дуже давно діялось, ще коли велетні жили в наших 

горах [338, т. 16, с. 34]; – А що, – вибрався на вакації звідати ваші гори [338, 

т. 18, с. 337].  

Варто звернути окрему увагу на ті атрибутивні емоційно-оцінні 

характеристики, які ілюструють, наскільки ця місцевість дорога та люба серцю 

їхніх мешканців: …тож Петрій старався, доки ще не кинув милих, родинних 

гір, налюбуватися їх красотою, їх свіжістю, їх життям [338, т. 14, с. 8].  

З іншого боку, в описі гір як замкнутого простору, що обмежує 

повноцінне соціальне життя, негативні емоції автор виражає атрибутивом 

проклятий: Живеш в отих проклятих горах, як в ямі, ні вийти, ні виїхати! Про 

товариство хіба по наслуху чуємо! [338, т. 18, с. 369].  

Прикметник глухий, вжитий на позначення гірської місцевости, 

увиразнює безлюдність, віддаленість, а в останньому прикладі – і небезпечність 

цієї території: Попросився на парафію до одного з найглухіших гірських 

закутків [338, т. 19, с. 152]; …боротьба тота ще далеко не була скінчена, а 

декуди, в відлюдних гірських селах, ще й зовсім не почалася,– і се були, можна 

сказати напевно, найщасливіші закутки тодішньої Русі [338, т. 16, с. 44]; – 

Боже мій, що за страшна робота, яке неслихане переступство укривают 

тоті глухії ліси, а друге злочинство містят в собі німії стіни пустині! [338, 

т. 14, с. 104]. 
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Уявлення про гірські простори як недоступні місця, що непристосовані 

для життя людини актуалізуються в контекстуальній семантичній ознаці 

‘небезпека’, адже «гора як комплекс дикої природи навіює на персонажа 

відчуття страху» [141, с. 92]. Це ілюструє один мікроконтекст, де письменник 

показує гори як природну реалію, що протистоїть людині та виступає для неї 

чужим простором: Правда, життя серед лісів і недоступних диких гір було 

тяжке, було ненастанною війною з природою… [338, т. 16, с. 26].  

І. Франко захоплюється надзвичайним виглядом гірської природи – 

компонент ‘краса’, тому для її змалювання використовує емоційно-оцінні 

атрибутиви величава, пречудна, пречудова, чудна: … гірська чудна природа, 

всегда свіжий воздух і умірковане життя – то були його підпори [338, т. 14, 

с. 125]; Були задоволені одне одним, а решту доповнювала чудова гірська 

природа [338, т. 17, с. 453]; – Скажи, орле, може, ти розпитав у того ясного 

сонця, скілько оно єще разів має сходити над тими прекрасними горами, 

заким? [338, т. 14, с. 9] (Див. Додаток В.3). 

Неповторність гірської місцевости автор зображає також завдяки звороту, 

який демонструє і візуальне (зеленню умаєна), і одоративне (прикметник 

свіжий) сприймання, що позначають синестезію у Франковому описі природи: 

Пречудна, свіжою красотою і зеленню умаєна природа гірська окружила 

путника [338, т. 14, с. 148]. Іменники заманливість та різновидність теж 

виступають важливими словесними індикаторами багатства гір: Тут круговид у 

дивній гармонії показує вам чаруючу заманливість і різновидність гірської 

околиці… [338, т. 14, с. 380].  

Отже, атрибутивні характеристики гір, виявлені в мікроконтекстах 

великої прози І. Франка, вказують на поєднання типового зображення цих 

об’єктів природи з особливостями суб’єктивного світогляду письменника. 

Першу парадигму характеризує конкретно-чуттєве, зокрема, візуальне пізнання 

цих природних реалій (висота, колір, рельєфні особливості) та досвід народу у 

їх сприйнятті (відпочинок, вказівка на власність, відчуття свободи та 

неприступність). У художньому мовленні письменник через призму особистого 
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світобачення часто відображає красу гірської місцевости, що виражено 

прикметниками з емоційно-оцінною семантикою. 

Висновки до Розділу 2  

1. У художній прозі Івана Франка мовний образ земного простору 

проаналізовано завдяки вивченню семантичної структури МО землі, лісу та гір. 

На основі парадигматичних зв’язків встановлено номінативний обсяг 

вербалізації кожного образу, що містить ключові лексеми-експлікатори, їхні 

деривати (головно прикметники – земний, земельний, підземний, лісовий, 

лісистий, гірський, гористий, підгірський та ін.), власні назви (Довбущевий верх, 

Бескиди, Зелемень, Карпати, Тептюж, Чорна гора тощо). Окремий пласт 

лексико-семантичного поля МО становлять ті одиниці, що конкретизують 

природну реалію (бір, гай, діброва, перелісок та ін.) і позначають атрибути 

об’єктів (вершина, верх (вершок), ігла, гребінь. віднога та ін.). 

2. У художньо-семантичному наповненні мовних образів земного 

простору виявлено найперше прямі значення лексем-експлікаторів (додаток Г). 

Встановлено, що в семантичному просторі мовного образу землі узуальні 

значення представлені найбільшою кількістю мікроконтекстів (65%). Мовний 

образ лісу демонструє органічний синтез тих компонентів, які визначають 

конвенціональне сприймання об’єкта, та тих, що характеризують суб’єктивне 

авторське бачення цього фрагмента довкілля. Це зумовлено тематикою творів 

І. Франка, який всебічно зображав лісові простори. Семантика мовного образу 

гір базується на типовому сприйманні цих реалій як підвищеного рельєфу та 

відповідної місцевости, що ілюструють значення номенів-експлікаторів та 

похідних слів. 

3. Контекстуальні умови розкривають індивідуально-авторські 

особливості формування відповідних мовних образів земного простору.  

По-перше, одним із шляхів їх реалізації є синкретизм різних семантичних 

компонентів, що характеризує поліаспектне бачення письменника. Наприклад, 

в МО землі – це поєднання сем ‘місце життєдіяльности людей’, ‘ґрунт’, 

‘об’єкт обробітку’, ‘багатство’: А нам земля потрібна. Отсеї, що маємо, 
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може, ще вистачити для наших дітей, а наші внуки будуть уже бідаками, як 

поділять її [338, т. 22, с. 234]. У МО лісу – ‘небезпека’, ‘страх’, ‘покрив’, 

‘невідомий простір’: Мене здіймав страх при самій думці, що мені треба буде 

йти через той густий темний ліс, що широким поясом обвивав лису гору, але 

я поборювала страх [338, т. 20, с. 405].  

По-друге, на рівні синтагматичних зв’язків зафіксовано розширення 

релевантних ознак аналізованих мовних образів, в результаті чого виникають 

нові семантичні компоненти: ‘затишне, щасливе місце’, ‘світ’, ‘дочка’, ‘диво’ 

(МО землі), ‘відлюдне місце’, ‘замкнутий простір’, ‘страх’, ‘свобода’, ‘спокій’, 

‘захист’, ‘прикраса’ (МО лісу), ‘замкнута територія’, ‘укриття’, ‘домівка’, 

‘матір’, ‘краса’, ‘свіжість’, ‘об’єкт гордости’ (МО гір). Вони характеризують 

художню інтерпретацію особистого досвіду письменника у відтворенні 

навколишнього середовища. 

По-третє, висвітлено способи метонімічних перенесень в образах земного 

простору, які розкривають асоціативні відношення ‘об’єкт – місце’, ‘об’єкт – 

подія’, ‘об’єкт – елементи об’єкта’, ‘об’єкт – люди’: Тиха лісова полянка по 

вторий різ зазвучала страшними голосами розпуки і болю [338, т. 14, с. 21], 

…ліси достачали тухольцям звірини, лісових овочів і меду [338, т. 16, с. 26].  

По-четверте, письменник переосмислює культурні надбання народу, 

зокрема його мітологію, фольклор. У результаті семантичний простір МО землі 

доповнено лексемами та словосполученнями дочка, молоде нерозумне ягнятко, 

бриклива овечка. 

4. Один із важливих аспектів вивчення художньо-семантичного 

наповнення мовного образу – звернення до етнокультурного сприйняття 

природних реалій. У такому аспекті МО земного простору в художніх творах 

І. Франка змодельовано згідно з традиційними народними віруваннями 

(наприклад, в МО землі – компоненти ‘святиня’, ‘багатство’,’мати’). 

Окрему роль відіграє актуалізація антропоморфного відтворення 

природних об’єктів (сема ‘істота’), що пов’язана з НМКС. У художній прозі 
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І. Франка типовий спосіб її реалізації – дієслівні метафори та вживання 

соматизмів у номінації реалій природи.  

5. Атрибутивні характеристики доповнюють семантичний простір мовних 

образів та окреслюють рівень індивідуально-авторського відтворення 

природного середовища та його об’єктів зокрема. Серед визначених параметрів 

опису реалій природи, які автор актуалізує в прозі, найбільшу роль відіграє 

візуальна характеристика, зокрема колірні особливості. Окремо виділено 

епітети, які виражають суб’єктивну перцепцію природного середовища (див. 

Додаток Д, рис. Д.2, Д.3), містять позитивні чи негативні емоційні та 

аксіологічні конотації (вживання прикметників могучий, славний, гарний (МО 

лісу) і величавий, проклятий, дикий (МО гір)). Окремий аспект репрезентації 

атрибутивних особливостей МО земного простору – поєднання в одному 

мікроконтексті кількох характеристик, які розривають світовідчуття 

письменника та окреслюють виміри його ІАКС. У художньому мовленні 

І. Франка найбільш репрезентативним серед реалій земного простору в аспекті 

атрибутивних особливостей є мовний образ лісу, що, ймовірно, мотивовано 

особистим досвідом письменника та його особливим захопленням цим 

фрагментом навколишнього середовища. 

Основні положення розділу знайшли відображення в таких публікаціях: 

[14; 11; 8]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛІНГВОРЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ОБРАЗУ ВОДИ 

 

Вода як одна з одна з головних стихій перебуває в центрі мовної картини 

світу будь-якого народу. Здавна українці з пошаною ставились до води, вірили 

у її сили та вбачали в ній початок всього живого на землі: «…опоетизована в 

народній творчості, оскільки з нею пов’язане життя людини від народження до 

смерті, взагалі все земне життя; вважалося, що вода була від початку світу (у 

колядці «що ж нам було з світа початку? Не було нічого – одна водонька», або в 

заклятті – «водичко, найстарша царичко»...); її здавна шанують як святу – у 

воду не можна плювати; воді поклонялися, річкам, ставкам, озерам тощо 

приносили жертви…» [328, с. 106]. Водна стихія наскрізь охоплює світ 

природи, тому вона така важлива для людського життя. Це впливає на 

відображення природної реалії в НМКС українців, що підтверджують численні 

мовні одиниці, які вживаються на позначення гідрооб’єктів. 

  

3.1. Семантична характеристика мовного образу води 

Головною лексемою, яка репрезентує МО води в прозових творах 

письменника, є вода. Тлумачні словники подають кілька значень цієї мовної 

одиниці, які в авторському мовленні завжди конкретизуються. Багате 

лінгвоментальне бачення водної стихії в прозі І. Франка об’єктивується за 

допомогою різних лексем на позначення природних та штучних водоймищ: 

водопад, джерело, море, озеро, потік (потічок), ріка (річка), став (ставок), 

атрибутів водойм: бистрина, брід, вал, вир, гирло, гребля, калабаня, омут, 

плесо, повінь, пролиз, протік, річище, течія, устя, хвиля (фаля), шипіт, а також 

дериватів водний, водяний. Така кількість лексем-експлікаторів пов’язана з 

уявленнями предків: «за космогонічними поглядами давніх слов’ян, вода, 

поєднавшись із первісною матерією чоловічої статі, утворила струмки, ріки, 

озера, загалом усе на Землі» [326, с. 144]. У художньому мовленні письменник 

широко використовує власні назви водних об’єктів – Грушівка, Дністер, 
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«Заклята паща», Клекіт, Стрий, Опір, Пелчинський став, Свіча, Сян, 

Тисмениця, Торівка, а також Дніпро, Волга, Дон, Яїк (по 2 слововживання). 

Семантика ‘водна маса’ характеризує цю стихію цілісно та в її 

конкретних виявах із вказівкою на природні об’єкти, в яких вона реалізована. 

Мовне вираження цього компонента найчастіше актуалізовано через 

сполучення з дієсловами (бродити, вдивлятися, виринати, заглядати, кинути, 

кинутися, кружляти, опускати та ін.). Інший спосіб репрезентації – іменникові 

словосполучення, які конкретизують водні реалії: булькіт води, маса води, фалі 

ріки тощо. Реалізація цієї семантичної ознаки та увиразнення могутності водної 

маси як природної стихії зумовлює звернення письменника найперше до 

слухових відчуттів, що ілюструють слова, які містять «аудіальні» семи: гудіти, 

журчати, рокотіти, шуміти. І. Франко вказує на важливість відтворення 

звукових ефектів, які, зокрема, характеризують водні об’єкти: «Змисл слуху, в 

контрасті до змислу дотику, дає нам пізнати цілі ряди явищ моментальних, 

невловимих, летючих, цілі ряди змін наглих і сильних, що вражають нашу 

душу…» [341, c. 85]. Частково автор звертає увагу на зорове сприйняття 

завдяки вживанню дієслів кружляти, мити, пінитися, шарпати та ін. Ці 

аспекти зафіксовані в таких мікроконтекстах: А вдолі під тими утесами 

шумить сердито і піниться, б’ючись о гостре каміння, котре, як умершії 

барани, дно її залягає, бистра і значна гірська ріка Свіча [338, т. 14, с. 33]; 

Правда, і Стрий, і Опір однаково миють її (Тухольщини – Т. Б.) рінисті зелені 

узбережжя… [338, т. 16, с. 9]; Потік плив посеред села, тут же біля дороги, 

шумів і пінився, розбиваючись по каменях, котрими усіяне було його 

дно…[338, т. 16, c. 31]; Між цими лавами, скелями й порогами кружляє вода – 

кружляє й піниться, бризкає й розбігається в різних напрямках [338, т. 17, 

с. 452] (див. Додаток В.4).  

Інколи, апелюючи до водних реалій, письменник описує ситуації із 

людського життя: …а в ухах Василевих їх бесіда що раз, то виразніше звучала, 

мов плескіт води на броді… [338, т. 14, с. 318]. Така семантика актуалізована в 

порівняннях з акцентом на значеннях ‘сила’ та ‘рух’, які окреслюють 
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характеристики води: …в його голові все помішалося, все гнало і перло кудись, 

мов вода через лотоки, коли одним разом повіднімати всі слюзи і всі затвори 

[338, т. 14 с. 427]; Вiн був iще зовсiм блiдий лицем, хвиля вiд хвилi почував 

якийсь холод за спиною i легку дрож в тiлi, а в головi його думки мутились, i 

перевертались, мов вода на млиновiм колесi [338, т. 15, с. 285]; Смілість, 

здержувана в часі панщини силою панського нагніту, буків, диб та колодок, 

тепер проривалася, як вода з розірваної гаті, шуміла, і бурлила, і бризкала 

піною, і зносила все, що стояло їй на заваді [338, т. 22, с. 215–216]. Ці 

приклади ілюструють оригінальне використання порівняльних зворотів з 

компонентом вода для зображення внутрішнього світу людини, її відчуттів, що 

є одним із традиційних способів метафоризації через зіставлення водної стихії з 

духовним світом людини. У такому разі «вода служить концептуалізацією 

почуттів. За допомогою лексики, що належить до мовного поля води, 

утворюються почуття…» [315, с. 234].  

Ще одним способом реалізації семантики ‘водна маса’ є вживання 

множинної форми лексеми вода: Сян уже давно поламав і поніс до моря зимову 

кригу; вдень його води були ще високі й мутні від снігу, що танув у дебрях і 

ярах, але очищалися вночі… [338, т. 17, с. 451]; Сонце зійде з заходу, води 

потечуть догори, порядок світу захитається [338, т. 20, с. 350]. 

Фрагменти творів з описом водної стихії інколи одночасно демонструють 

декілька експлікаторів мовного образу (лексеми бистрина, потічок, пролиз, 

шипіт) та розкривають такі компоненти як ‘водний простір’ (ріка) чи ‘водна 

маса’ (вода): Ріка стояла під ледом, і тільки декуди, на шипотах та 

бистринах, вода попролизувала грубу кригу і клекотіла в пролизах, викидаючи 

тут і там невеличкі потічки, що розливалися поверх леду і звільна замерзали, 

всякаючи в сніг, яким покритий був лід [338, т. 20, с. 416]. 

В одному з прикладів в художньо-семантичному наповненні МО води 

відзначаємо актуалізацію таких компонентів як ‘водна маса’ і ‘дзеркальність’: 

Вода, спадаючи, вижолобала м’якшії поклади піскової скали, лиш по берегах 
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стирчать ще грізно і стрімко високі її обломи і приглядаються вічно в воді 

[338, т. 14, с. 98]. 

Сприймання води як стихії зумовлює об’єктивізацію сем ‘сила’ та 

‘небезпека’, що виражені в сполучуваності з іменниками (клекіт, навала, рев, 

сила, шум), дієсловами, які є носіями семантики руху чи боротьби (бушувати, 

гуркотіти, змагатися, клекотіти, крутитися, ревіти та ін.), а також 

відповідними означеннями, які детальніше розглянемо нижче (див. підрозділ 3.3). 

Ще один спосіб актуалізації цих значень – порівняння, які передбачають 

усвідомлення сили водної маси. На думку В. Бєлінської, такі сполучення лексем 

на позначення водної стихії ілюструють «художньо-семантичну сферу ВОДА – 

ЗАГРОЗА» [29, с. 227]: Вода клекоче і кипить, густа хмара пари зноситься 

вгору з холодної струї, грубі камінні брили стирчать серед водопаду, покриті 

білою піною, і видержують сотні літ навал фаль, що о їх чоло розбиваються 

на тисячі і тисячі срібних кропель [338, т. 14, с. 98]; Та стіна, а ще з 

величезним Сторожем у своїй основі, могла безпечно опертися хоч би й 

найсильнішому напорові води [338, т. 16, с. 130]; …побачимо, що вдіє сила 

Чінгісхана проти сили води [338, т. 16, с. 130] (див. Додаток В.4). У такому 

аспекті варто виділити актуалізацію водної стихії в акустичному вимірі: Вода 

шуміла круг дому, мов клекочучий в казані кип’яток [338, т. 18, с. 434]; 

Водопад реве і клекотить, шипить високий стіг піни, крутячися в виру, поза 

його кругами підкидуються і гуляють срібнолускії, червоно-цятковані 

пструги… [338, т. 14, с. 99]; Страшний шум водопаду, від котрого аж земля 

дриготіла, звіщав, що вода прибула велика [338, т. 16, с. 144]; Сян, затиснений 

величезними кам’яними брилами, що стирчать з обох берегів, із ревом і шумом 

кидається на них, шарпаючи й гризучи їх сотні років, вириваючи в них величезні 

щербини і з вирваних могутніх плит творячи собі нові загати [338, т. 17, с. 452].  

В одному мікроконтексті, змальовуючи водні об’єкти як елементи 

природного простору, які використовує у своїй життєдіяльності людина, 

письменник актуалізує значення ‘сила’, увиразнюючи його порівнянням як 

другий Самсон. Воно, в свою чергу, характеризує ІАКС І. Франка, де 
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природний об’єкт зіставлено з біблійним персонажем: Відси вийшли ті знаряди, 

що он там геть-геть унизу, за фільварком, де річка Торівка широким 

півокругом опоясує узгір’я, поклали поперек неї могучу греблю, зробили чималий 

став, побудували млин та запрягли оту саму річку, як другого сліпого 

Самсона, щоб задармо обертала його колеса [338, т. 19, с. 192]. 

Семантичний компонент ‘фізична субстанція’ окреслює конвенціональне 

сприйняття води як рідини, що пов’язано, по-перше, із відновленням людських 

сил, її життєдайністю, по-друге, з використанням води в побуті. Перший аспект 

відображають такі мікроконтексти: Принесено води, покроплено Андрійка, і він 

ожив [338, т. 14, с. 21]; Сень подав йому воду з дзбанком, і Василь довго-довго 

не віднімав спечених уст від посудини [338, т. 14, с. 360]; – Води! води! – 

прохрипіла конаюча, але Герман не міг рушитися з місця, його пам’ять щезла 

на тот час [338, т. 14, с. 377]; Герман встав, пройшовся по комнатi, випив 

склянку води i засiв до роботи [338, т. 14, с. 405]; Ради бога, Владонько, 

заспокойся! ... Почекай, я тобі намочу скроні холодною водою, це тебе 

освіжить [338, т. 17, с. 466]; Ади, ти досі не можеш прийти до себе. Напийся 

води! [338, т. 19, с. 42]. Таку семантику розкривають синтагматичні зв’язки з 

іменниками спрага, склянка, дзбанок та з дієсловами, що вказують на 

втамування спраги (випити, пити), на відновлення сили (бризнути, освіжити, 

покропити) або вплив холодної води на людський організм (відтирати, 

прикладати) тощо (див. Додаток В.4). 

До такого ілюстративного матеріалу зараховуємо також ті 

мікроконтексти, де письменник вказує на силу властивостей води та її значення 

для людини, вживаючи дериват водиця. Така форма лексеми-експлікатора 

засвідчує поцінування води як джерела життя: Василь отворив очі і прохрипів 

ледве чутно: – Водиці, водиці! [338, т. 14, с. 360]; Нікому було потішати 

безнадійних та сумуючих, нікому було рятувати хорих, що не раз пищали 

водиці, конаючи в страшенних судорогах [338, т. 14, с. 376]. 

Художньо-семантичне наповнення ‘порятунок’ актуалізовано в 

порівняльній конструкції з атрибутивним словосполученням холодна вода: 
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Голос Деменюка, котрого зразу серед зворушення не пізнав, був для нього мов 

холодна вода в спрагу... [338, т. 19, с. 231]. 

Інший аспект сприймання цієї фізичної субстанції, що окреслює її 

побутове використання, актуалізується завдяки семантиці дієслів мити, 

вимити, промити, прати, іменників прачкарня, вмивання, прикметника 

мильний: … і вже не засинав, аж поки стара Миколайова з пунктуальністю 

годинника не вставала рівно о п’ятій, чистила його речі й готувала йому воду 

для вмивання [338, т. 17, с. 385]; Але швидко скинь тото паскудство з себе; я 

кажу принести води, обмийся, переберися!.. [338, т. 15, с. 293]; А лице зараз 

теплою водою i милом, – анi знаку не буде [т. 15, с. 428]; Паннуньця казали, щоб 

я зачекала, може вам треба буде зілляти води на руки [338, т. 18, с. 435] (див. 

Додаток В.4). 

Синтез семантичних компонентів ‘втамування спраги’, ‘використання 

у побуті’, а також ‘життєдайність’ ілюструє в одному з мікроконтекстів 

лексема джерело: …є такий звичай, що вандрівець, натрафивши серед пустині 

на джерело і угасивши в ньому свою спрагу, вмивши в його хвилях руки і 

лице, на відході кидає в нього малу золоту монету [338, т. 20, с. 390]. 

О. Слюніна, досліджуючи мовне вираження архетипового концепту вода, 

вказує на реалізацію семантичного наповнення ‘водний простір’ та 

підкреслює: «оскільки вода є одним із основних фрагментів картини світу, то 

цілком очевидно, що образи цього семантичного комплексу вживаються … при 

створенні конкретно-чуттєвого образу природи» [241, с. 202]. Найчастіше така 

семантика реалізується у вживанні назв водоймищ – гідронімів, які 

характеризують його ІАКС. У Франковій прозі такий аспект реалізують 

численні авторські пейзажі, серед яких, наприклад, такі мікрофрагменти: Сян 

в’ється попід самим домом, риби безліч [338, т. 17, с. 455]; Стрий шумів по 

камінню, від нього потягало вже вечірнім холодом [338, т. 18, с. 428]; 

Пробігши так зо двісті кроків аж до місця, де річка закручувалася і творила 

глибоку, корчами оброслу калабаню, нічна поява швидко вкинула там свій 

пакунок і щодуху побігла далі [338, т. 19, с. 296]; Здалека він видить тільки її 
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супротилежний беріг – стрімкий, високий, мов викроєний у чорній скалі; тільки 

де-де внизу просвічує до сонця водяне плесо [338, т. 20, с. 257] (див. 

Додаток В.4). Значення ‘водний простір’ пов’язане і з акустичним 

сприйманням водної стихії (завдяки дієслову шуміти), і з візуальним (завдяки 

сполучуваності з дієсловами витися, закручуватися, просвічувати).  

Завдяки компонентові ‘водний простір’ (див. Додаток В.4). в художньо-

семантичному наповненні мовного образу води автор вказує на певний локус, 

пов’язаний з гідрооб’єктами, позначаючи статичну чи динамічну територіальну 

характеристику. Це ілюструють такі мікроконтексти: Губичі – досить велике 

село, розложене вздовж річки Тисьмениці… [338, т. 14, с. 380]; … а також 

деякі бояри-зрадники, провадили монголів горі рікою Стриєм на тухольський 

шлях… [338, т. 16, с. 64]; Там, на шляху, що вів від села попри водопад у гори, 

показалася невеличка громада пишно построєних, оружних людей [338, т. 16, 

с. 51]; А тимчасом монголи на ріні над Опором зупинилися, позлазили з 

коней… [338, т. 16, с. 87]; …знайшли вони його за півмилі від села, коли він 

ходив уздовж Сяну, через який не міг перебратися, щоб дійти стежками й 

горами до прикордонного села Волосатого… [338, т. 17, с. 456]; При самім 

устю річки Стрий, в «вилах», як там кажуть, на горбику стояв старий 

смерековий двірок з двома коминами і зеленим від моху дахом [338, т. 18, с. 

429]. 

У рамках цієї семантики в кількох мікроконтекстах реалізується значення 

‘місце відпочинку’, на яке вказують синтагматичні зв’язки з лексемами чи 

словосполуками (сидіти, думи гонити): …сидів на камені над річкою, німий, з 

затисненими зубами і з розпукою в серці [338, т. 16, с. 98]; – Над потоком 

сидів. – Ні, я так сидів, власні думи гонив [338, т. 18, с. 453]; …старий 

Ступосянський не давав їм сидіти в домі, посилав їх на вільне повітря, до 

річки, показував гарні місця [338, т. 17, с. 457]. 

У подібному аспекті в семантичному просторі МО води розгортається 

компонент ‘територія’, реалізований у фрагменті твору «Не спитавши броду», 

де описано розмову Густі з батьком: – Але-ж таточку, – скрикнула вона, – в 
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такім разі хто нам поручить, що й наш патріотичний ідеал,… що та наша 

Польща від моря до моря не покажесь також мрією, витвором розогненої 

фантазії? [338, т. 18, с. 362].  

Вживання номена море як експлікатора цього МО також репрезентує 

фразеологічно зумовлене значення «в далеких краях; дуже далеко» [334, с. 506]: 

Якби се все у нас трактовано насерйо, то нам навіть з грішми в жмені тяжко 

б було чкурнути за море [338, т. 20, с. 364]. 

Вербалізовано образ води і зі статичного погляду. Так, О. Слюніна вважає 

сполучуваність ключового слова вода з прийменниками місця (виділення наше) 

прикладом семантичного наповнення ‘вода – водна поверхня’ [241, с. 202]. 

Однак, на наш погляд, значення ‘поверхня’ актуалізується також завдяки 

лексемам, які вказують на зовнішній бік водних об’єктів. Це виражено 

сполученням з іменниками поверхня, рівень, семантика яких містить 

інтегральну сему ‘частина площі’: І всі подивляли красоту будови…, і чудне 

положення межи лісом і водою, … і човни, колишучіся на глубокій поверхні 

ставу… [338, т. 14, с. 114]; Село Борислав поволi щезало в тім непрослiдимім 

хаосi, мов пiна на водi [338, т. 14, с. 401]; …і за кілька хвилин гладка й тиха 

вже була поверхня озера… [338, т. 16, с. 151]; …отуманена рибина стрілою 

влетіла в сітку й, піднесена в ту ж мить вище рівня води, лежала нерухомо, 

ніби мертва [338, т. 17, с. 463]; По поверхні води, поважно киваючи головою, 

розгулював ошаленілий від горілки величезний клень…[338, т. 17, с. 463]. 

Важливим фізичним атрибутом води, до якого не міг не апелювати 

І. Франко в прозових творах, є здатність віддзеркалювати об’єкти 

навколишнього світу. Відтак у відповідних контекстуальних умовах 

реалізується сема ‘дзеркальність’: Його вода, різко відбиваючи в собі заходову 

червоність, виглядала неначе кров, що бурхає з величезної рани [338, т. 16, 

с. 35]. Варто відзначити, що в цьому мікроконтексті вербалізовано суб’єктивне, 

художньо інтерпретоване сприймання заходу сонця, що засвідчує специфіку 

ІАКС письменника. Конкорданс «ГРАК» фіксує вживання лінгвальної одиниці 

червоність у «гідро-солярному» пейзажі лише у Франковому художньому 
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мовленні. У межах асоціативного зв’язку концептуальних сфер ‘захід сонця’ та 

‘кров’ виникають самобутні колірні характеристики води, виражені лексемами 

червоність та зарум’янитися. Таку авторську перцепцію в описах природи 

простежуємо і в інших мікроконтекстах: Ба, понижче села, при тіснині, вже 

виднілися широкі річки і ставки, червоні, як кров, від червоності сходового 

сонця [338, т. 16, с. 137]; Сонце вже хилилося на захід і кривавим блиском 

обливало засніжені полонини. Від їхнього рожевого відблиску зарум’янилося 

кришталеве плесо Сяну [338, т. 17, с. 464] (детальніше – в підрозділі 3.3). 

Для І. Франка настільки очевидною стає концептуалізація води як 

поверхні, яка відбиває все довкола, що для опису різних водних об’єктів він 

використовує словосполучення водяне дзеркало та атрибутивну словосполуку 

чисте, спокійне дзеркало: Думав би – се озеро, але тріски, жмутки піни або 

стеблинки, що пливуть швидко по тім водянім дзеркалі, показують, що се 

справді ріка, показують, відки вона випливає і куди пливе [338, т. 20, с. 257]; 

Замість чистого, спокійного дзеркала бушували тепер люті води, крутилися 

з шипотом вири, гойдалося і билося в кам’яних берегах розбурхане море [338, 

т. 16, с. 144]. Таке метафоричне зіставлення об’єкта природи з конкретним 

предметом побуту на основі візуального сприймання позначає суб’єктивну 

інтерпретацію МО води.  

Іншим семантичним компонентом, який випливає із зображення води в 

аспекті зорової перцепції, є ‘об’єкт споглядання’, що реалізований у 

сполучуваності з дієсловами вдивлятися, глядіти, зазирати, поглянути, 

смотріти: Смотрять вони в розличні сторони: вона – на омрячену ріку… 

[338, т. 14, с. 196]; І ось вони обоє в урочистому дитячому очікуванні сіли на 

скелі над виром і зацікавлено поглянули на воду [338, т. 17, с. 460]; Вони обоє 

сиділи поряд тихо, непорушно, вдивляючись у воду, де, як і перед цим, спокійно 

плавали клені [338, т. 17, с. 461]; …сів над самим берегом і довго-довго і не 

думаючи нічого, глядів на бистро пливучу чисту воду, що стиха рокотіла, 

б’ючись об каміння [338, т. 18, с. 452]; Він зазирав тепер у воду без ніякого 

зворушення, але з якоюсь дитинячою цікавістю [338, т. 20, с. 417]. У цих 
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прикладах додатково актуалізовано значення ‘водна маса’ та увиразнено 

візуальне сприймання природної реалії завдяки епітетам чистий, пливучий. 

Матеріал Франкової прози демонструє сприймання водних природних 

об’єктів в значенні ‘елементи життєдіяльности людини’. Найчастіше в 

такому аспекті автор вказує на риболовлю: … а Борис разом з Тоньом або йшли 

до офіцин, балакали, читали разом, ані то йшли в Стрий купатися та рибу 

ловити [338, т. 18, с. 377]; – А тямиш, Куно, як ми в Стрию руками рибу 

ловили та ніколи зловити не могли? [338, т. 18, с. 394]; В тім плесі правда 

роїлася незлічима сила здерок. Місце було якраз гарне для того, щоб вудкою 

ловити рибу; коли повінь і каламутна вода, то ту ловилися й не здерки, а 

здорові пструги, котрих богато водилось під скалою… [338, т. 18, с. 454–455].  

Письменник також окреслює важливість річки для жителів села, 

вживаючи для цього лексему артерія: Взагалі річка тут – головний пункт, 

який, притягує до себе всіх мешканців села, його головна й вічно пульсуюча 

артерія [338, т. 17, с. 452]. У сучасному мовознавстві вчені розглядають 

словосполучення водна артерія як результат детермінологізації, що виникає 

завдяки вторинній номінації, «яка передбачає переосмислення терміна та його 

вживання в невластивому контексті» [225, с. 96]. У художньому Франковому 

мовленні така суб’єктивна оцінна інтерпретація стосується людини і 

природного світу: водний об’єкт настільки важливий для довкілля (та людей 

зокрема), як артерія у людському організмі.  

Цікавим способом репрезентації мовного образу водної стихії є звернення 

до локальних географічних особливостей, зокрема власних місцевих назв, що 

позначають конкретні частини водних об’єктів – «Заклята паща» та Клекіт. За 

спостереженнями дослідників, такі «хтонічно одухотворені пейзажі втрачають 

реально-об’єктивні риси (вони не сприймаються як звичні малюнки природи) та 

набувають первинної натури стихійності, а їх семантико-смисловим ядром є 

міфомотив смертоносної водяної сили природи» [174, с. 54]. Тому в 

мікроконтекстах, де зображено ці гідрооб’єкти, фіксуємо розширення 

семантичного простору МО води, позаяк в лексемах-експлікаторах реалізується 
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синкретизм значень ‘водна маса’, ‘загроза’, ‘сила’, ‘водний простір’, ‘істота’. 

Далі наводимо текстові фрагменти, що відображають такі семантичні 

компоненти: Зимою і літом тут вічно вре і клекотить вода, вічно скаженим 

бігом літає шипляча піна широким колесом, вічно в середині того колеса то 

же само заглиблення, що глотить все, що здужають зарвати в себе круги 

вируючої води. А повище вічно гудить і б’ється з глушачим громом водопад, 

пручи щораз новую масу води в тую вируючу вітхлань. Недармо-то і люди 

околишні назвали то страшне місце «Заклята паща»!... [338, т. 14, с. 99]; Се 

Клекіт не дрімає, провадить свою дику музику, достроєну до не менше дикого 

скиглення вітру в платвах і балках мостового в’язання [338, т. 20, с. 438]; Вона 

скрикнула, але в тій же хвилі чути було, як її голова стукнулась о камінь, як 

тіло плюснуло в воду, а потім не чути було більше нічого, крім реву вітру і 

глухого плюскоту води в Клекоті [338, т. 20, с. 439] (див. Додаток В.4). 

Актуалізуючи в мовному образі води компонент ‘смерть’ через опис 

Заклятої пащі та Клекоту, І. Франко розгорнув таке значення і в інших 

мікроконтекстах. Воно додатково виражається за допомогою словосполучень 

водяна смерть, водяна могила, гріб у водах: Ті з потопаючих, що стояли ззаду, 

ближче несхибної водяної смерті, тислися наперед… [338, т. 16, с. 144]; В 

вирах купами крутилися трупи, де-де виставляючи з води то затиснені 

п’ястуки, то ноги, то голови [338, т. 16, с. 146];Сотня туркоманів, Тугар Вовк і 

Максим – се був єдиний останок великої монгольської сили, що мала 

тухольським шляхом іти в угорську землю і тут, серед гір, знайшла холодний 

гріб у водах, хоч переплила Яїк і Волгу, Дон і Дніпро [338, т. 16, с. 148]; Він 

почував у своїй сонній свідомості певність, що вона вже нежива, … але проте 

він чув, що мусить кинутися в воду і витягти се тіло з тої водяної могили 

[338, т. 20, с. 259]. Ці приклади яскраво ілюструють, що «І. Франко 

усвідомлював бінарну полярність образу води: живої і мертвої, тої, з якої все 

почалось і яка все знищить» [40, с. 137]. 

Отже, на матеріалі художнього мовлення в семантичному просторі МО 

води виявлено актуалізацію прямих значень, що вказують на досвід 
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співіснування людини з цією стихією: ‘водна маса’, ‘водний простір’, ‘фізична 

субстанція’, ‘поверхня’, ‘дзеркальність’, ‘сила’. Важливу роль у відтворенні 

цього фрагмента НМКС у прозі І. Франка відіграє активне використання 

власних назв водних реалій української природи. Художньо-семантичне 

наповнення цього МО демонструють мікроконтексти з такими актуалізованими 

компонентами: ‘місце відпочинку’, ‘життєдайність’, ‘порятунок’, ‘загроза’, 

‘смерть’, які реалізують позитивну та негативну оцінну характеристику 

відповідно. 

 

3.2. Етнокультурна специфіка зображення води  

«Образ-концепт вода є ключовим у мовній свідомості українців, що 

мотивовано притаманною їм натурфілософією, відтвореною в мовній і 

когнітивній картинах світу» [121, с. 71]. Зв’язок із життям людей та традиціями 

народу відобразився на її стереотипному сприйманні, оскільки вода є не лише 

об’єктом природи, але й невід’ємним, наділеним чудодійними властивостями 

атрибутом, що виражено означеннями цілющий, свячений. Варто зауважити, що 

виокремлення таких особливостей етномаркованого бачення води зафіксовано 

у перекладних словниках ХІХ – поч. ХХ ст. [333, с. 102; 332, т. 1, с. 39]. Ці 

лінгворепрезентації зумовлені дохристиянськими та християнськими 

віруваннями українців, завдяки чому за допомогою словосполучень з 

компонентами цілющий, живучий, свячений в семантичному просторі МО води 

формується компонент ‘святиня’: …а ніт Мойсея, котрий би із тої скали 

видобув живучу, цілющу воду [338, т. 14, с. 243]; Але вкінці, взявши хрест з 

святими мощами, свячену воду і кропило, він рішився слідувати за отцем 

Спиридоном [338, т. 14, с. 37]; Рука ігумена мимовільно стискала рукоять 

кропила, зануреного своїм страпатим, грубим чубом в свячену воду… [338, 

т. 14, с. 39]. Така сема реалізована в компаративному фразеологізмі, який 

підкреслює, що «найвище оцінюється свячена вода (курсив автора)» [121, с. 70], 

її сила та життєдайне значення: Люди йшли до Гердерової кузні мов по свячену 

воду: щоб віддихнути якоюсь свіжішою духовою атмосферою, покріпитись, 
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розвести душу [338, т. 19, с. 193]. В аспекті народного тлумачення І. Франко в 

«Галицько-руських народних приповідках» так трактує вислів «Ідут як по 

сьвjичену воду»: «Говорять, коли кудись іде богато народу, прим. за порадою, 

до ворожбита або до лікаря» [52, т. 1, с. 365].  

Представлення водної стихії в художньому мовленні І. Франка 

відбувається також із зверненням до слов’янської мітології. Зокрема, у творі 

«Захар Беркут» письменник згадує про богиню Морану (Морена, Марена), яка 

«в уяві народу перетворилася на богиню зла, темної ночі, … смерті; за 

повір’ями, як донька Чорнобога вона сіє на землі чвари, недуги…» [328, с. 353]. 

Згадуючи язичницькі вірування, автор розгортає інший аспект МО води за 

допомогою прикметників з негативними емоційно-оцінними конотаціями 

заклятий, мертвящий та дієслів, що містять у своїй семантиці значення ‘гнів’ 

та ‘зло’ (розлютитися, заклясти): Озеро се було закляте: в нім не було нічого 

живого, ні рибки, ні хробачка; а котра звірина напилася з нього, мусила 

згинути; а пташина, що хотіла перелетіти понад нього, мусила впасти в воду і 

втопитися. Озеро було під опікою Морани, богині смерті… [338, т. 16, с. 34]; 

…не могла назад вернути мертвящої води, що виплила з озера…[338, т. 16, 

с. 34]; Але раз сталося, що цар велетнів посварився з Мораною і, щоб зробити 

їй наперекір, ударив своїм чародійським молотом о скалу і розвалив стіну, так 

що вся вода з заклятого озера виплила і стратила свою дивну силу [338, т. 16, 

с. 34]; За те розлютилася Морана, бо вона не любить нічого живого, і 

закляла царя велетнів у отсей камінь.…. Кажуть, що колись Морана ще раз 

ізбере свою силу, щоб нею завоювати нашу Тухольщину, але отсей заклятий 

Сторож упаде тоді на силу Морани і роздавить її собою [338, т. 16, с. 34]. 

Наведені текстові фрагменти засвідчують апелювання до космогонічно-

легендарних мотивів, що «імпліцитно моделюють своєрідне смертоносно-

животворне переродження, перевтілення тухольського озера (виділення 

автора)» [174, с. 55]. У дослідженні індивідуально-авторської інтерпретації 

об’єктів дійсности такий матеріал розкриває тісний зв’язок з НМКС, що 
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полягає у використанні мітологічного, фольклорного фактажу, культурних 

надбань народу загалом.  

Письменник відображає сприймання води як важливої субстанції для 

життя людини та всього живого, що експлікується у семі ‘цінність’. Таке 

значення реалізовано за допомогою асоціації, що виникає між предметною 

сферою (золото) та духовною (усвідомлення цінностей): …у Азії, де спека велика, 

а джерел мало, де погожа вода має інколи ціну золота… [338, т. 20, с. 390]. 

Варто звернути увагу на значення ‘час’, яке письменник об’єктивує за 

допомогою порівняння років життя з лісовим потоком, що так само швидко і 

безповоротно біжать. На думку Л. Кравець, «проектування властивості води 

текти невеликим потоком… дає змогу профілювати в метафорі постійний рух 

життя» [130, с. 16]: Минали бистро літа, шумлячи, мов повідь лісових потоків, 

і так само, як вона, лишаючи за собою лиш намул – пусту славу [338, т. 14, 

с. 125]. У такій репрезентації, звісно, немає власне індивідуально-авторського 

ракурсу відтворення дійсности, проте чітко простежується споріднення 

письменника з мисленням свого народу та людства взагалі, де зберігається 

«зв’язок з рухом води, її динамізмом, які неможливо зупинити» [315, с. 224]. 

Інколи найменування водних реалій втрачають свою пряму семантику. У 

такому випадку синтагматичні зв’язки дозволяють виокремити нові, часто 

символічні значення. Так, у мікроконтексті твору «Перехресні стежки» 

письменник характеризує переживання Євгенія, пов’язані з Реґіною: Я опинився 

мов моряк серед моря без компаса. У мене не стало мети життя, не стало 

тої остроги, що додає енергії [338, т. 20, с. 274]. У результаті в семантичному 

просторі МО води традиційне символічне значення ‘життя’ модифікується та 

отримує вужчу семантику, що наповнена емоційними конотаціями – ‘відчай’. 

Базою для цього є розуміння, що море – це «загальнолюдський символ життя з 

його гріховними пристрастями і бурями (звідси житейське море (виділення 

автора))» [328, с. 376]. Крім того, можна провести паралель між виділеною 

символічністю в семантичному просторі мовного образу та твердженнями про 

сутність слова-символу, який «вказує, натякає» на якийсь інший предмет 
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(курсив автора) свого позначення як на щось стороннє, тільки через складний 

комплекс асоціацій пов’язане з первинним поняттям…» [227, с. 120]. На нашу 

думку, такі «натяки» увиразнюються в другому реченні контексту, 

розкриваючи специфіку внутрішнього стану героя, що дозволило виокремити 

відповідний символічний смисл в МО води.  

Одним з аспектів вербалізації аналізованого образу є оживлення води та 

її атрибутів: «Важливою основою персоніфікації є антропоморфізм, що має 

глибоку традицію, бо закорінений у народному міфічному світосприйманні. Він 

позначений народною ментальністю, з погляду якої все в природі є живим, як і 

людина» [83, с. 140]. Цей процес найчастіше виражається дієсловами, що 

вказують на дії людини: задрімати, злінивіти, змагатися, почувати, 

розчісувати, слухати тощо: Ось він хлюпочеться ледве чутно в чистих, легких 

хвилях, що тихо-тихо, легенько-легенько повзуть круг нього, пестять його 

тіло [338, т. 15, с. 139]; Слухала їх сперта хвиля потока і, мов надумавшись, 

покинула бити собою в кам’яну гать, а повернулася взад [338, т. 16, с. 131] 

(див. Додаток В.4). Звертання до атрибута водної стихії – хвилі також виступає 

ознакою антропоморфізму: Неси мене, хвиле! – говорило його серце, – неси, 

куди хочеш, чи до тихої, щасливої пристані, чи на круту бистрину, на острі 

підводні скали! [338, т. 18, с. 411].  

У способах інтерпретації водної стихії, що зумовлені особливостями 

народного мислення, можна виділити семантичний компонент ‘тварина’. 

Часто І. Франко вдається до традиційного відтворення води за допомогою 

лексем на позначення плазунів (вуж, вужака, гадюка, змій, зміюка), що, 

ймовірно, пов’язано з візуальним сприйняттям гідрооб’єктів: Звиваючись, 

немов могутній змій, Сян ніс свої швидкі води через мале вбоге гірське 

сельце Ступосян…[338, т. 17, с. 451–452]; Здоровою гадюкою звилася посеред 

широкої підгірської долини річка Грушівка… [338, т. 22, с. 209]; Он там, на 

заході, з-за високого кам’яного щовба випливає вона, а там, на сході, щезає за 

таким же щовбом, що заслонює перед очима дальші закрути величезної 

водяної зміюки [338, т. 20, с. 257]; Чималий гірський потік впадав від сходу до 

http://www.pslava.info/uk/BeschadskyjPow_StuposjanyS,106529.html
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тої долини високим на півтора сажня водопадом, прориваючи собі дорогу 

поміж тісні, тверді скали, і, обкрутившися вужакою по долині, випливав на 

захід у таку ж саму тісну браму… [338, т. 16, c. 25]. Варто погодитись, що 

«використання тваринного образу (гадюка чи звір взагалі) можна пов’язати 

також з позначенням бурхливої, пінистої, неспокійної води» [276, с. 65]. 

У художній прозі зооморфізація доповнена характеристикою колірних 

особливостей водних об’єктів (прикметники золотий, пурпуровий), де 

реалізовано чітку кореляцію сонця та водної стихії: Сюди ближче вилася, 

блискотячи, мов золота змія, Тисьмениця і шваркотіла в віддалі по камінні 

[338, т. 14, с. 398]; …тілько ген-ген, далеко в низу блищала якась жива 

пурпурова гадюка, що звивалась та немов рушала своєю лускою, – се був 

Стрий з його незлічимими закрутами та бистринами [338, т. 18, с. 398]. У 

таких прикладах виявляємо також актуалізацію ключових семантичних 

компонентів художньо-семантичного наповнення МО води – ‘водна маса’, 

‘водний простір’. У підрозділі 3.3 детальніше проаналізуємо атрибутивні 

особливості аквапростору. 

Отже, внаслідок реалізації нерозривного зв’язку індивідуально-авторської 

картини світу з мовомисленням народу з’ясовано етнокультурні особливості в 

семантичному просторі мовного образу води. Він побудований на національній 

специфіці зображення гідрооб’єктів із залученням наропоетичної творчости. У 

результаті актуалізувалися семи ‘святиня’, ‘час’, ‘цінність’, а також 

антропоморфне відтворення водних реалій. В окремих контекстах прозових 

творів І. Франка відображено мітологічний матеріал, в результаті чого виявлено 

переважно негативні асоціації, пов’язані з МО води, що ілюструють 

сприймання водної стихії як смертоносного начала. 

 

3.3. Атрибутивні особливості водних об’єктів  

Основу опису українських водних реалій формує їхній фізичний вимір, 

пов’язаний з візуальним сприйняттям. Так, однією з ключових категорій в описі 

води є забарвлення, на позначення якого І. Франко вживає такі 
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кольоронайменування: синій, синіючийся, срібний, сріблистий, сіро-сталевий, 

срібно-багряний, перловий. Високою частотою вживання в прозі письменника 

відзначаються прикметники срібний, сріблистий. Вважаємо, що ці атрибутиви 

відображають узуальне сприймання водних об’єктів, адже в такому разі 

«постійний епітет, виступаючи поряд з означуваним словом, мовби потверджує 

правильність нашого досвіду» [177, с. 93]: Поважно поглядають тії старі 

дерева кругом на околишні гори від полудня і сходу і на безмірну легко фалюючу 

рівнину, котру шумні срібні струї Бистриці перетинають [338, т. 14, с. 8]; 

Шумно пінячись і прищучи, кидається скажена Бистриця срібними фалями з 

скали вдолину [338, т. 14, с. 98]; Кругом пишнi зеленi поля, шум’ячi дуброви, 

блискучi срiблистi рiчки, а над головою погiдне, голубе небо, - i тепло, 

сумирно, любо довкола… [338, т. 14, с. 382]; I потокiв срiблистих тут нема, 

тiльки далеко десь чути шум водопаду… [338, т. 14, с. 430]; …тільки потік 

сріблистою водою шумів собі, як звичайно… [338, т. 16, c. 104]; В тім місці 

шаліла тепер люта хвиля, розбиваючись о зубці скали і прискаючи далеко 

срібною піною [338, т. 16, с. 146] (див. Додаток В.4). Характеристики кольору 

вербалізовані також у порівняльних зворотах, в яких водні реалії зіставляються 

з конкретними об’єктами на основі візуальних асоціацій автора: …в глибині 

затоки долі кам’яною стіною ревів водопад, мов живий срібний стовп, 

граючи до сонця всіми барвами веселки [338, т. 16, с. 28]. Часто такі колірні 

властивості об’єктів водної стихії письменник підсилює за допомогою метафор, 

де актуалізує семантику «образів побуту, містить асоціацію з сріблом 

(подібність за кольором) і зовнішнім виглядом (стрічка)» [276, с. 65]: 

Ступосянська котловина, вгорі – біла від снігу, посередині оточена чорно-

зеленою стріхою віковічних борів, а на дні пронизана срібною стрічкою Сяну, – 

стала для них справжнім гніздом кохання [338, т. 17, с. 453]. Ця вербалізація 

образу річки глибоко вкоренилася в культурному коді українців, в національній 

МКС, що засвідчує спадщина української народної та літературної творчости. 

До аналогічного ракурсу звертається автор, використовуючи лексему шнур, яка 

також отримує свою означальну характеристику, виражену прикметником 
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перловий: …ріки блискають, мов перлові шнури, що прикрашають землю, але 

не спиняють його в тій скаженій погоні [338, т. 14, с. 429]. У цьому 

мікроконтексті маємо підстави виокремити семантичний компонент ‘краса’, 

що характеризує річку як неповторний об’єкт української природи. 

Кольороназва перловий формується «через асоціації, які виникають у читача 

при назві певного явища чи предмета, які вже є пофарбованими в його уяві» 

[215, с. 361]: …далеко перловими краплями бризнула вода потока, і радісним, 

голосним криком наповнили повітря тухольці [338, т. 16, c. 13].  

Вживання названих колірних епітетів для відтворення художнього бачення 

водних реалій свідчить, що «смисл води пов’язаний із семантикою коштовностей 

(хрустальний (кришталевий), перловий, срібний)» [276, с. 65]. У цьому нескладно 

простежити естетичні параметри сприймання природного середовища, які 

моделюють ІАКС І. Франка. Для відтворення забарвлення водних об’єктів у 

цьому аспекті письменник використовує також інші частини мови з колірною 

семантикою, наприклад, срібло, сріблитися: … і з безмірним гуком кинулася з 

скали в глибоку шум’ячу воду, котра під мнов сріблом розприсалась [338, т. 14, 

c. 74]; …сріблиться річка межи хатами… [338, т. 14, c. 383]. 

Важливу роль відіграє використання похідних відтінків, виражених 

кольороназвами-композитами, бо вони розкривають світогляд письменника, 

його особистісні досвідні асоціації. Для відтворення забарвлення річки 

І. Франко вживає лексему сіро-сталевий, що репрезентує авторське художнє 

сприймання каламутної води: На сіро-сталевім тлі ріки вона (дараба – Т. Б.) 

відразу визначилася мов ярка зелена пляма… [338, т. 20, с. 257]. У такий спосіб 

«часто оживають порівняння як основа творення прикметників на позначення 

кольору і водночас для підсилення чи окреслення відтінків» [106, с. 267]. 

Варто звернути увагу на забарвлення гідрооб’єкта, пов’язане із 

суб’єктивним світовідчуттям письменника, яке він розгортає в такому 

детальному описі: Та ось поперек його дороги простягається чорна стрічка, 

закривлена по обох краях обрію, мов велике, плазом покладене S. Ся стрічка 

грубшає в міру того, як він наближається до неї, з одного краю набирає 
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сріблястого блиску, мигоче і грається проти сонця, робиться в однім місці 

ширшою, в другім вужчою. Рівночасно до Євгенієвого слуху долітає якийсь 

глухий шум, його лице обдає якийсь вогкий холодний подих. Він пізнає: се 

велика ріка перерізала йому дорогу [338, т. 20, с. 256]. Акцентуючи увагу на 

колірному відтворенні, розмірних характеристиках, формі об’єкта, письменник 

апелює також до акустичних та запахових відчуттів у зображенні природної 

реалії. У комплексі це оригінально ілюструє Франкову інтерпретацію МО води 

в художньому творі, що репрезентована таким синестезійним образом.  

Окремо розглядаємо відображення червоного забарвлення водойм, що 

ілюструє тісний зв’язок водної та солярної стихій. Для цього письменник 

використовує такий діапазон кольоронайменувань: червоний, кровавий, срібно-

багряний: …то знов перекидаючись через срібно-багряну річку, то знов, мов 

нурок, гинула в мрачній одхлані густого бору [338, т. 14, c. 168]; …а ревучий 

водопад, переливаючись у кармазинових променях заходового сонця, 

непорушним, кровавим стовпом стояв над опустілою тухольською 

кітловиною [338, т. 16, c. 104]; Ба, понижче села, при тіснині, вже виднілися 

широкі річки і ставки, червоні, як кров, від червоності сходового сонця [338, 

т. 16, с. 137]. Прямий зв’язок між водою та кров’ю позначає лексема 

зачервонітися в такому прикладі: Кров’ю зачервонілася вода під їх ногами 

[338, т. 16, c. 139]. Увага до концептуальних ознак крові, завдяки чому 

виникають епітети кровавий, червоний, а також відповідні порівняльні звороти, 

підтверджує, що «система кольороназв у мові є відкритою і тому здатна 

поповнюватися новими номінаціями, переважно асоціативними, формально 

вираженими комплексом лексем із компонентом «кольору», або із зазначенням 

предмета, якому властивий певний колір» [286, с. 29]. У такому аспекті 

відзначаємо негативні емоційні конотації, які доповнюють атрибутивні 

особливості води та переважно пов’язані із змістом творів, зокрема вживаються 

в контексті розповіді про боротьбу проти монголів в повісті «Захар Беркут». 

Узуальним кольором, який стереотипно репрезентує гідрооб’єкти, проте є 

менш вживаним в художній прозі І. Франка, є синій: Рушай собі в синє озеро з 
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своєю вістю і не толоч ми бураків! [338, т. 14, с. 96]; Німо і понуро стоїть 

замок воєводський серед подвійного вінця – темного парку і синіючигося, як 

великанський півмісяць, ставу [338, т. 14, с. 120].  

Продовження візуальної перцепції води пов’язане із семантикою 

чистоти, що увиразнює відтворення українських річок, потоків, озер, ставків. 

Актуалізуються такі атрибутивні характеристики за допомогою низки 

прикметників: чистий, криштальний, скляний, прозірчастий, ясний: Внизу 

журчав потік, б’ючися криштальними фалями о широкі плити… [338, т. 14, 

c. 95]; Олекса неподвижно смотрів в його чисту, скляну воду [338, т. 14, 

с. 149]; Вели свойому війську, поки вода прозірчаста, збирати з дна каміння і 

класти на купи, високо, понад поверхність води [338, т. 16, c. 141]. Останній 

приклад демонструє оказіональне зображення води в художніх творах. Адже 

згідно з даними конкордансу «ГРАК» з-поміж 73 зафіксованих слововживань 

прикметника прозірчастий лише у Франковому мовленні це слово використано 

для опису води.  

Ще один спосіб моделювання таких властивостей водних об’єктів – 

порівняльні звороти чистий, мов сльоза / мов скло / мов блискуче розтоплене 

скло, які виступають маркерами прозорости. Додатково такий опис 

підсилюється порівнянням мов світляний стовп, що акумулює в собі інший 

ракурс сприйняття водного об’єкта – блиск. Ця ознака також репрезентована 

словосполученням брильянтова пасмуга: …тілько в однім місці Стрий 

блищався брилянтовою пасмугою, та на против лежачій полонині череда 

пістріла [338, т. 18, с. 394]; Під водопадом творив потік просторий, спокійний 

і чистий, мов сльоза, ставок [338, т. 16, c. 28]; Хоч і як мілка була вода, але 

тота її маса, що вкрила вже всю долину, гладка, прозірчаста, мов блискуче 

розтоплене скло, і той водопад, що, мов світляний стовп, стояв над водяною 

площею і раз у раз доливав до неї нової води,– от що лякало монголів [338, т. 16, 

c. 139]; …довго дивилися … на спінені, шумуючі й чисті, мов скло, хвилі [338, 

т. 17, с. 458] (див. Додаток В.4). 
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З іншого погляду, чиста вода – це не просто оцінка природних реалій з 

естетичної точки зору. Фрагменти Франкових творів демонструють, що в такий 

спосіб актуалізується семантика ‘джерело життя’ (це пов’язано як з людиною, 

так і з рослинами): Недармо кажуть: жінка, як верба, де її посади, там 

прийметься. Над чистою водою – то над водою, а на поганім смітнику – то на 

смітнику [338, т. 20, с. 260]; З-під коріння липи било джерело погожої води і 

відтак, тихо журчачи по дрібних камінцях, впливало до потока [338, т. 16, с. 38].  

І. Франко у своїх творах не завжди зображує водоймища в позитивному 

аспекті, описуючи їхню чистоту і красу. Він об’єктивує різносторонній погляд 

на реалії українського довкілля, тому на противагу чистій воді вказано і на 

каламутну. Варто окреслити три аспекти такого відтворення: по-перше, це 

зумовлено природними умовами, по-друге, автор апелює до теми впливу 

людину на природу, пов’язаного з екологічними проблемами, по-третє, 

моделює сферу людських стосунків за допомогою відповідних асоціацій.  

У першому випадку атрибутивні характеристики води відображені в 

таких мікроконтекстах: …пестрії гірськії поляни дихали розкішним запахом, 

тільки в глибоких потоках шуміла і валилась клубами каламутная вода [338, 

т. 14, с. 46–47]; Євгеній стоїть над рікою і вдивляється в її каламутну воду 

[338, т. 20, c. 257]; Але ось серед каламутних хвиль мигнуло щось біле, мов 

колода дерева, свіжообдерта з кори [338, т. 20, c. 258]. 

В інших контекстах І. Франко більш розлого інтерпретує семантичний 

простір МО води, звертаючись до різних відчуттів людини – зорових, 

запахових, дотикових. Це відтворено за допомогою прикметників з 

негативними оцінно-емоційними конотаціями: болотистий, гнилий, 

каламутний, стухлий, дієприкметникового звороту начорно зафарбований: А ні, 

то бродять по калюжах, талапаються (діти – Т. Б.), мов купа жаб, в гнилій, 

гарбарським лубом начорно зафарбованій воді потоку, полохаючи величезних 

довгохвостих щурiв, що бiгають їм попiд ноги до своїх ям…[338, т. 14, с. 374]; З 

невидимих джерел пiдходила кип’ячка ненастанно i спливала блискучими 

перстенями на поверхнiсть каламутної води… [338, т. 14, с. 394]; Його (сонця 
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– Т. Б.) гаряче промiння сипалося iскристим градом на Бориславське 

узгiр’я,…заламуючись i мигтячи всiми фарбами веселки на калюжках та 

потiчках, котрих стухла, болотниста вода покрита була зверху густою, 

пливкою нафтою [338, т. 14, с. 407]. У першому мікроконтексті письменник у 

формі спогадів героя розповідає про дитинство Германа. У двох інших 

прикладах такий опис води тісно корелює із зображенням бориславських 

копалень. 

І. Франко відтворює образ деградованого соціуму, з яким стикнувся 

Євген Рафалович: у цьому випадку каламутна вода – «символ хаосу, 

беззаконня» [328, с. 108]: Йому робилося страшно при думці, що й його, може, 

жде та сама доля: бовтнутися з головою в отсе каламутне озеро і 

потонути в ньому з душею і тілом [338, т. 20, c. 191]. За спостереженнями 

дослідників, у виокремленому вербальному символі можна виділити 

контекстуальне значення «товариство, побудоване на нещирих стосунках» [210, 

с. 80]. Автор також вживає словосполучення каламутна хвиля, в якому 

простежуємо аналогічне апелювання до системи символів українського народу, 

де каламутна вода – символ суму [328, с. 108]. Ширше цю символічність у 

романі розглядає Л. Сваричевська і підсумовує, що письменник репрезентує в 

таких рядках «символ нещастя, страждання, пригніченості» [210, с. 70]: Чи ржа 

великого страждання сточила тебе, чи тілько каламутна хвиля буденного 

життя сполоскала з тебе ту чарівну краску, яка колись мені видавалася огнем 

твоєї душі? [338, т. 20, с. 265]. 

Візуальне враження від стихії води часто пов’язане з розмірами її 

об’єктів, на які вказує письменник за допомогою прикметників великий, 

величезний, вузький, малий, незглибимий, тісний, чималий, широкий: 

…втягнуть їх в незглибимий омут виру [338, т. 14, с. 99]; Тут, де тепер наша 

Тухля, стояло велике озеро… [338, т. 16, с. 34]; Сонце вже клонилося на захід і 

гарячим пурпуром меркотіло в широких хвилях Опору [338, т. 16, с. 35]; На 

закруті, під скалою було обширне і широке плесо, завглибшки може по шию 

[338, т. 18, с. 454] (див. Додаток В.4). Варто зауважити, що розмірна 
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характеристика водних об’єктів органічно поєднується з атрибутивами на 

позначення забарвлення, глибини, чистоти, місця розташування, характеру 

течії: А по нижче водопаду глибокий, синій, обширний омут [338, т. 14, с. 98]; 

У ніг його плив і журчав по грубих плитах маленький гірський потік [338, 

т. 14, с. 149]; …ріки невеличкі, прудкі, чисті… [338, т. 14, с. 380].  

Окремо звертаємо увагу на ключову властивість водних реалій – глибину 

(зафіксовано також один приклад опису невеликої глибини), що ілюструють 

такі мікроконтексти: Тільки ж під самою скалою вода була ще глибша… [338, 

т. 16, с. 143]; …але де встояти навіть у неглибокій, до колін воді ніхто з 

недосвідчених не зможе, щоб не покалічити ніг об гостре каміння, – ріка 

заспокоюється й творить один величезний і глибокий вир [338, т. 17, с. 353]; Я 

стояла, – здавалось мені, – десь нібито на камені, а підо мнов шуміли і 

прискали фалі глибокої ріки… [338, т. 14, с. 74]. Прикметник глибокий можемо 

вважати релевантною ознакою гідрооб’єктів, закоріненою в НМКС. Це 

підтверджується обєктивізацією в складі порівнянь, які характеризують 

народне мислення та використовуються для опису внутрішнього світу людини: 

…навіть в тих рідких хвилях видно було якийсь вираз терпіння і тривоги на її 

лиці, щось таємне і принадливе, мов загадка, а глибоке, мов гірське озеро 

[338, т. 19, с. 9].  

У художніх творах письменник вказує на температурні показники 

(прикметники зимний, ледовий, студений, холодний, тепліший): …вузькою 

щілиною шумів і пінився студений гірський потік [338, т. 16, c. 15]; Ледова 

вода, в якій він мився, видалась йому гарячою, як кип’яток… [338, т. 20, с. 416]; 

Його (Клекіту – Т. Б.) навіть при низькім стані води обминали і рибаки, і 

пливаки, а тепер, коли ріка «дулася» під ледом наслідком теплішої хвилі, воно 

було аж страшне в своїй дикій красоті [338, т. 20, с. 417]. Варто зазначити, що 

атрибутивні словосполучення зимна / холодна вода, вжиті переважно в тих 

мікроконтекстах, які вказують на помічну силу такої води (див. підрозділ 3.1): 

…чи не добре би було змити його груди і плечі зимною водою, – може би, так 

борше прийшов до себе? [338, т. 19, с. 314].  
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Інколи вказівку на такі властивості води автор використовує в зображенні 

внутрішніх переживань героя за допомогою порівняння на основі контрасту: 

…багато вражень, котрих Герман вперед недобачував, пiдпадали йому під 

очі… i, падучи поволi, незначно, час вiд часу, мов краплi холодної води на 

розiгрiте тiло, разили його глибоко, лютили i перероблювали цiлу його вдачу, 

весь свiтогляд [338, т. 14, с. 403]. 

Конкретизують опис об’єктів природи відносні прикметники зі значенням 

місця розташування, належності [253, с. 383]. У творах І. Франка таку 

характеристику водних об’єктів позначають прикметники тухольський, 

гірський, лісовий, панський: З пропадистих, чорних, мов горла безодні, дебрів 

піднімалася сивими туманами пара – знак, що на дні тих дебрів плили невеличкі 

лісові потоки [338, т. 16, с. 14]; Вже наші пішоходи минули вузький протік 

тухольського потока і вийшли на ясний світ [338, т. 16, c. 34]; Тухольський 

потік скаженими скоками і з лютим шумом гуркотів додолу, щоб скупатися в 

Опорі [338, т. 16, c. 35]; …поспішили до тіснини, крізь яку з шумом котив до 

долу свої чисті хвилі тухольський потік [338, т. 16, c. 128]; Глибина води тут 

сягає двох сажнів, що для такої гірської річки з кам’янистим дном, як Сян, 

вже багато [338, т. 17, с. 451]; Перед ними розляглася трохи ширша долина; ту 

до Стрия впадала якась лісова річка…[338, т. 18, с. 429]; …а з панського ставу 

голосно розносилося по воздусі рохкотання жаб [338, т. 14, с. 120]. У такому 

аспекті письменник вказує на акустичні особливості водойми, що відображено 

в порівнянні, де вбачаємо вплив народнопоетичної творчости: …говорить не 

дуже голосно, рівно, так що з-за дверей її голос бринить мов тихе журчання 

лісового джерела, солодке і меланхолійне за одним разом [338, т. 20, с. 404]. 

Прикметники далекий, поблизький узагальнено позначають розташування 

водних об’єктів у просторі: Андрій скочив до поблизького потічка і приніс 

води… [338, т. 14, с. 30]; …маєві хрущі розпочинають своїм жужжінням тоту 

перелесну, заманливу і чаруючу музику маєвого вечора, на котру складається і 

тихий шум свіжо розвитого листя,… і все покриваючий шум далекої ріки… 

[338, т. 14, с. 195–196]. 
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Конкретно-чуттєве сприймання води розкривають епітети, в семантиці 

яких зафіксована вказівка на характер водної стихії, зокрема на її статичність 

(замурований, розлитий, спинений, спокійний): Незабаром потік був зовсім 

замурований [338, т. 16, c. 130]; Аж тепер він глипнув кругом і побачив 

розлиту по рівнині воду [338, т. 16, c. 137] (див. Додаток В.4). Більш 

традиційними в такому аспекті є прикметники глухий, легенький, спокійний, 

тихий, що зафіксовані у Словнику епітетів [331, с. 280]: …дуброви і більші ліси, 

мулячі і спокійні ріки, стави межи горбами… – все то, в однім виднокрузі 

нагромаджене, пестриться перед тобою, бавить око…[338, т. 14, с. 167]; …і 

за кілька хвилин гладка й тиха вже була поверхня озера… [338, т. 16, с. 151]; 

…а потім не чути було більше нічого, крім реву вітру і глухого плюскоту води 

в Клекоті [338, т. 20, с. 439]. Такі атрибутиви відтворюють характер руху води, 

на який часто покликається автор в описі цього фрагмента навколишнього 

середовища. Її сприймання з такого погляду розкриває «характер поверхні, 

швидкість водяних течій, видавані звуки» [331, с. 64]. 

Інші епітети в зображенні аквапростору позначають динамічність, 

могутність стихії: бистрий, бурливий, бурний, вируючий, запінений, прудкий, 

рвучий, сильний, страшний. В окремих прикладах такий опис увиразнюють 

атрибутиви, що є носіями акустичних характеристик: журчачий, розбурханий, 

розгурканий, шумлячий, шумний. Наприклад: Розгуканії фалі не находять, 

однако ж, і тут супочинку, – розгін не устає, а, б’ючися о нерівне вижолобане 

дно, твориться страшний вир [338, т. 14, c. 98–99]; …глотить все, що 

здужають зарвати в себе круги вируючої води [338, т. 14, c. 99]; Чоловiк, що 

сорок лiт блукався по безлюдних пустинях та бурливих морях, нинi перший раз 

побачився близьким супокiйного пристанiвку [338, т. 15, с. 266]; …вода, рушана 

легким вітром, билась сильними хвилями о стрімкі скали і утруднювала їм 

дорогу [338, т. 16, c. 143]; …ті новомодні стіноломи плили попід водою, і, 

виждавши відповідну хвилю, коли серединою озера зробилася від водопаду 

прудка течія просто до монгольських становищ, почали долі потоком пускати 

ті пні [338, т. 16, с. 147] (див. Додаток В.4).  
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Варто зазначити, що в прикладі Ось він пiд пальмою, в холодi, коло 

живого, журчачого джерела [338, т. 14, c. 430] за допомогою атрибутива 

живий актуалізовано ще одне значення в семантичному просторі цього мовного 

образу, пов’язане з оздоровним впливом води на організм людини – 

‘лікувальна рідина’, яке перетинається з проаналізованим вище компонентом 

‘фізична субстанція’ (див. підрозділ 3.1). 

У структурі деяких порівнянь з характеристикою водних об’єктів 

виявлено звернення до внутрішнього світу людини, її почуттів. У цьому 

вбачаємо відповідну символічність, адже «асоціативне уподібнення реалій чи 

явищ природи до фактів життя і діяльності людини стає основою для 

символізації розладу людини з природою» [86, с. 89]. Наприклад: Мов ревуча 

хвиля о скалу, так розбили ся його завзятє і дикість о непорушний спокій і 

сталеві груди противника [338, т. 14, с. 14]; Се нове, несподіване щастя 

жбухнуло, мов хвиля води, в душу Германа [338, т. 14, с. 419]; Але хвиля 

розпуки минула, рвучою рікою вибухло затаєне горе [338, т. 14, c. 440]; Мов 

розбурхане море довго ще гойдається і хвилює навіть тоді, коли вже давно 

втишилася буря, так і його душа не зараз прийшла до рівноваги [338, т. 20, 

c. 229]; Немов ключ чистої, свіжої води з-під намулу, так зо дна збентеженої 

душі піднімалась могуча, непоборима любов [338, т. 18, с. 427]. Це дає підстави 

виокремити в художньо-семантичному наповненні мовного образу води 

компонент ‘емоції’, оскільки «автори переносять на об’єкти природи внутрішні 

ознаки людини, роблячи їх характеристику емоційною» [253, с. 384].  

Подібний процес стосується зображення водної стихії, яке пов’язано з її 

візуальним (кришталевий) та аксіологічним сприйманням (сердитий, чудовий, 

зачудований): Заклекотіла вода. Порушилася в усім своїм ложищу – і стала, 

зачудувана, спокійна на вид, але з гнівом у її кришталевій глибині [338, т. 16, 

c. 131]; Але жарт на бік, – природа у нас справді гарна, особливо вода чудова 

[338, т. 18, с. 430]. В одному з контекстів автор подає цікавий опис річки, 

актуалізуючи найперше її антропоморфний ракурс: порівняння з дамою, 

вживання соматизму лице та дієслівної метафори з компонентом відвернутися 
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набік: За нею на широкій ріні розсілося гарне, велике і порядне село Гошів, – а 

там ген дальше і сама сердита Свіча сховалася межи лозами, мов та 

розсерджена дама, котра завине своє пречудне, повне блеску молодості лице 

в вуаль і відвернеться набік… [338, т. 14, c. 33]  

Отже, аналіз фактичного матеріалу дозволив виявити національно 

марковані атрибутивні особливості гідрооб’єктів української природи, 

виявлених у белетристиці І. Франка. Сюди зараховуємо вказівку на чистоту, 

розмір, характер стихії та частково колірні характеристики (зокрема, ті, що 

виражені іменниковими кольороназвами чи порівняльними зворотами). У 

відтворенні типових властивостей водних реалій письменник часто звертається 

до народнопоетичних порівнянь та постійних епітетів. Індивідуальну художню 

інтерпретацію дійсности яскраво демонструють новотвори І. Франка на 

позначення забарвлення гідрооб’єктів (сіро-сталевий, срібно-багряний), 

синкретизм кількох атрибутивних характеристик в одному мікроконтексті (за 

розміром, запахом, звуковими особливостями). Ще один аспект репрезентації 

авторської специфіки у відтворенні таких особливостей – актуалізація 

символічних компонентів (‘хаос’, ‘страждання’) у словосполученнях з описом 

водних реалій (каламутне озеро та каламутна хвиля буденного життя 

відповідно), а також реалізація семи ‘емоції’ на базі аналізованих лексико-

синтаксичних конструкцій.  

 

Висновки до Розділу 3 

1. З’ясовано, що в основі семантичного простору мовного образу води –

лексико-семантичне поле, до якого входять лексеми на позначення водних 

об’єктів (і похідні від них) та їхніх атрибутів, власні назви річок, водоймищ, 

найменування їх частин («Заклята паща», Клекіт). Індивідуально-авторська 

картина світу репрезентована завдяки вживанню в художніх творах гідронімів, 

серед яких найбільшою частотністю характеризуються назви Стрий, Сян, Опір, 

Дністер. 
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2. У прозовому мовленні І. Франка мовний образ води перебуває в 

тісному зв’язку з національномовною картиною світу, у рамках якої розкрито 

традиційне бачення цієї природної реалії. Воно пов’язане з її конкретно-

чуттєвим сприйманням (‘водний простір’, ‘водна маса’, ‘фізична субстанція’ 

‘поверхня’, ‘дзеркальність’, ‘сила’). Етномаркованими в контекстах Франкової 

прози є такі компоненти як ‘життєдайність’, ‘цінність’, ‘святиня’, ‘людина’. 

У художньому мовленні вплинули на семантичний простір МО води також 

дохристиянські вірування, які актуалізовано у зверненні до мітології, зокрема 

до опису зв’язків богині Морани та тухольського озера.  

Фольклорний вектор у сприйманні води вербалізований за допомогою 

порівняння руху водного об’єкта з плином часу, що позначає кореляцію цієї 

природної стихії та темпоральности (художньо-семантичне наповнення ‘час’). 

Особливостями українського світосприйняття мотивована також актуалізація 

етнокультурного компонента ‘життя’, що в аналізованому мікроконтексті 

модифікується в символічний смисл ‘відчай’. 

Зафіксовано низку прикладів, які ілюструють фольклорно центричне 

відтворення водної стихії, пов’язане із зооморфізацією гідрооб’єктів. В 

авторському мовленні воно реалізується в найменуваннях конкретних 

представників тваринного світу (вуж, вужака, гадюка, змій, зміюка). Це 

відображає народну специфіку візуального бачення гідропростору, що давно 

усталене в усній та літературній творчости.  

3. Авторська інтерпретація мовного образу води актуалізується в тих 

контекстуальних умовах, де узуальне сприймання поглиблюється суб’єктивним 

досвідом чи уявленнями. Такі фактори допомагають реалізувати в художньо-

семантичному наповненні МО води компоненти, що відображають негативні 

асоціації – ‘загроза’, ‘смерть’. Вони, зокрема, яскраво засвідчені в тих 

мікроконтекстах, що описують, наприклад, локальні реалії аквапростору – 

Закляту пащу та Клекіт.  

4. Встановлено, що важливу роль в лінгворепрезентації мовного образу 

води в художній прозі І. Франка відіграють атрибутивні характеристики цих 
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реалій природи (див. Додаток Д, рис. Д.4). У відтворенні забарвлення та 

чистоти зафіксовано активне звернення письменника до традиційних в 

народній творчості кольороназв (срібний, сріблистий, синій, перловий) та 

порівняльних зворотів (мов сльоза / мов скло). Водночас виокремлено 

оказіональні епітети для опису водних реалій (срібно-багряний, сіро-сталевий). 

Розглянуто групи атрибутивів, що позначають характер течії, розмір, 

розташування. Відзначено, що найменш частотними є вказівки на глибину 

гідрооб’єктів та температуру води. Суб’єктивне авторське уявлення 

вербалізовано в рамках аксіологічного сприймання водних реалій (прикметники 

сердитий, спокійний, зачудований), що проявляється в контексті зображення 

інших ознак (колір, чистота). 

5. На матеріалі атрибутивних словосполучень з компонентом-назвою 

водного об’єкта виділено додаткові семантичні ознаки, що характеризують 

семантичний простір мовного образу води. Зокрема, сполучення слів озеро та 

хвиля з прикметником каламутний символічно об’єктивізують значення ‘хаос’ 

та ‘страждання’ відповідно. Крім того, зафіксовано реалізацію компонента 

‘емоції’ в семантиці порівнянь типу мов розбурхане море, мов ревуча хвиля, 

рвучкою рікою, вжитих на позначення внутрішнього світу людини. Таке 

слововживання окреслює авторську художню кореляцію матеріальних та 

духовних реалій у відповідних контекстуальних умовах, завдяки якій 

актуалізуються нові наповнення семантичного простору мовного образу води 

під впливом суб’єктивного світосприйняття письменника.  

Результати дослідження представлено в статті [15]. 

  



151 

РОЗДІЛ 4 

МОВНІ ОБРАЗИ НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ 

 

Як космогонічний вимір небесний простір апріорі був та залишається для 

людини безмежним, недосяжним, таємничим. І таке сприйняття не могло не 

відобразитись в лінгворепрезентації цієї природної реалії. Тому «у поняттєвий 

корпус … входять перцептивні ознаки небесної стихії, а саме: віддаленість, 

чистота, візуальна обмеженість – небо має край» [183, с. 446]. У семантиці 

космогонічних образів спостерігаємо нашарування мітологічних, релігійних 

уявлень, а також національних особливостей світобачення. На цьому акцентує 

увагу С. Єрмоленко: «Ніхто не може привласнити небо й сонце. Проте завдяки 

письменницькому хисту кожен може відчути себе під своїм (виділення автора) 

небом і сонцем, серед природи рідного краю, бо саме слово здатне через зорові, 

звукові, конкретно-чуттєві картини надати пейзажам індивідуального, 

національного характеру» [74, с. 296]. Аналіз двох основ небесного простору – 

неба та сонця, на нашу думку, дасть можливість простежити, яку роль 

відіграють ці об’єкти в межах МО природи в художній прозі І. Франка. 

 

4.1. Особливості вербалізації неба 

Небо в національній МКС сприймається як об’єкт природного 

середовища (зокрема, небесна височінь [329, т. 1, с.501]), як сакральний об’єкт 

(«Бачить Бог з неба, що кому треба» [325, т. 2, с.537]), а також як природна 

реалія, пов’язана з космогонічними уявленнями [328, с. 388]. У мовленні, 

зокрема в художньому, вербалізується найперше конкретно-чуттєве 

сприймання цього об’єкта, актуалізуються емоційно-оцінні характеристики, 

пов’язані з його суб’єктивним переосмисленням. Усе це впливає на формування 

семантичного простору МО. 
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4.1.1. Семантика мовного образу неба  

Різноманіття значень в художньо-семантичному наповненні МО неба, 

актуалізованих у Франковій прозі, пов’язане із функціонуванням лексеми-

експлікатора в різних контекстах відповідно до авторських ідей. У художніх 

творах цей фрагмент НМКС вербалізується за допомогою лексем небо, 

небозвід, небосклон (крайнебо; горизонт [333, с. 511], блакит [329, т. 1, с. 32]. Їх 

словникове тлумачення називає той мінімальний зміст, що окреслює 

сприймання цієї реалії: «1) видимий над поверхнею землі повітряний простір у 

формі купола; 2) за релігійними уявленнями (ще дохристиянськими) небо 

вишнє – місце перебування богів, ангелів, святих, душ покійних; потойбічний 

світ, рай» [328, с. 388].  

Актуалізація прямого значення лексеми ‘видимий простір над землею’ в 

більшості мікроконтекстів вказує, що небо виступає реалією, на яку спрямовані 

погляди персонажів чи дія інших об’єктів. Це відтворюється в синтагматичних 

зв’язках з дієсловом (закривати), іменником, що вказує на конкретну частину 

неба (край): …тая гора … врізується собою глибоко в гладку і лиш по краю 

небосклона легко ко сіверо-востоку фалюючу болехівську рівнину [338, т. 14, 

с. 33]; А на небі так ясно, так погідно! [338, т. 16, с. 105]; В сірій мряці, що 

злегка налягала на ліс і закривала небо, сей стовп видавався зовсім чорним 

[338, т. 20, с. 321]. 

Візуальне сприйняття цієї природної реалії дозволяє описувати розмір 

небесного простору, який охоплює своїм зором людина. Відтак небо постає як 

об’єкт, в якому можемо виділити окремі частини. Такі особливості перцепції 

навколишнього середовища вербалізуються, зокрема за допомогою генітивних 

метафор шмат / шматок неба, кусень небосклона, що переважно 

репрезентовані в порівняльних конструкціях для зображення інших фрагментів 

довкілля – лісу чи гір. Вони також розкривають традиційне забарвлення неба і 

його стереотипне сприйняття та ілюструють «визначення кольору шляхом 

порівняння до предмета з характерною барвою» [104, с. 136], яким є небозвід 

(наприклад, у двох перших мікроконтекстах): …верх, …котрий здалека синівся 
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вкруг гори, немовбито кусень небосклона відірвався і, скотившися з верха, 

обляг його стопи доокола блакитним вінцем [338, т. 14, с. 8]; Іцик … повільно 

розхитує головою наліво, направо, немов роздає поклони… тій луці далекій і 

тому Ділові синьому, що з заходу сонця вистрілив високо в небо своєю 

тяжкою масою, круглими лісистими верхами та мріє в віддалі величний, 

спокійний, непрослідимий, немов шмат неба…[338, т. 14 с. 383]; Зирнула вверх; 

крізь густу сітку конарів і гілляк дерев видно шматок ярко-рожевого неба 

[338, т. 19, с. 270]; Вечоріло. Рожевий блиск залляв увесь захід неба [338, т. 19, 

с. 268]; Сонце почало вже хилитися на західну половину неба, а в 

грушатицькій коршмі народу як набито [338, т. 22, с. 210].  

Небо – це простір для атмосферних явищ (хмари, веселка, грім, 

блискавка), що проілюстровано в прозі І. Франка багатьма прикладами: 

Прозірчасті клубки хмар надтягали поволі зі сходу і густою чередою залягли 

вже більшу половину неба [338, т. 14, с. 435]; Але слова не перестають 

плисти, темно робиться кругом, чорні хмари покривають небо, громи 

починають бити, блискавиці палахкотять і облітають увесь небозвід 

осліпляючим огнем… [338, т. 16, с. 99]; Небо насунулось важкими хмарами, а 

нафтові ліхтарні на вулицях видно було, мов крізь сито [338, т. 20, с. 419]  

(див. Додаток В.5). Значення ‘місце для атмосферних явищ’ експлікує також 

слово блакит: – Чом я не та хмарка, – сказала вона. – Винирнула б собі з 

бездонної бездни, полюбувалась би сонцем, блакитом, погуляла б з буйним 

вітром… [338, т. 18, с. 408–409]. 

Небо є також простором, де знаходяться й інші елементи природи – 

сонце, місяць, зорі. У мовлені це реалізовано на рівні синтагматичних зв’язків 

аналізованих номенів з іменниками на позначення небесних об’єктів та 

дієсловами, що вказують на них (визвіздитися): Сонце власне запало за сам 

вершок Чорної гори і червоним світлом обляло за собою широкий край 

небозводу [338, т. 14, с. 20]; Чи звізди рахуєш на небі? [338, т. 14, с. 32]; Небо 

покривалось зорями [338, т. 16, с. 64]; Місяць саме піднявся на небі… [338, 

т. 14, с. 70]; …вже прояснилось і визвіздилось нічне небо над Тухольщиною… 
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[338, т. 16, с. 112] (див. Додаток В.5). На таке значення вказує також 

прикметник небесний: …а в ставі полощуться золоті зірки небесні, немов 

чудесниці-русалки… [338, т. 14, с. 120]. Інколи немає прямої вказівки на ті 

природні об’єкти, які освітлюють небо, бо автор подає таку характеристику 

небесного простору за допомогою семантики супровідних слів (наприклад, 

іменника блиск): У стодолі зовсім темно, та й подвір’я залите тінню дерев, 

слабо тільки освітлене догораючим блиском вечірнього неба [338, т. 19, с. 276].  

На формування семантичного простору мовного образу неба вплинули 

релігійні вірування людей, в основі яких – розуміння неба як місця перебування 

вищих сил. Тому виділяємо значення ‘сакральне місце’. Воно актуалізується 

переважно в тих мікроконтекстах, де згадано про віру в надприродність та 

всемогутність неба, бо там править Бог (небо може покарати чи нагородити 

чимось), а також у протиставленні небо – пекло: А Андрій підвів очі до неба і 

здихнув. Чи се була вдячність господу, що вернув йому жінку, чи резигнація, з 

якою береться на плечі тягар, котрого ми уже не надіялись більше двигати, – 

того не скажу [338, т. 14, с. 244]; Аж ось у тiй потребi, мов помiчний ангел з 

неба, являється вигадливий бельгiєць iз своєю винахiдкою! [338, т. 15, с. 334]; 

Чи є там пан-біг, і небо й пекло і все те проче, – хе, хе, хе! – то хто ще знає 

[338, т. 18, с. 445] (див. Додаток В.5). Така семантика виражена також за 

допомогою прикметника небесний у сталій словесній формулі Отець небесний / 

Бог небесний: Рятуйте єго, Ісаак, бійтеся бога небесного, рятуйте! [338, т. 14, 

с. 167]; Отче мій небесний, що мене тогди замануло та засліпило, що я від 

свого татунця пішла сюда, в тото пекло, та ще за него, такого єретика, за 

такого тирана, що ми світ зав’язав…[338, т. 14, с. 49]. 

Крім того, сакральність неба увиразнена в сполучуваності із словом 

благодать (добро; Божа милість [333, с. 48]): – Але поки се станеся, – кінчив 

Густав уже лагіднішим, свобідним голосом, – то я б думав, що й вам, 

старшому поколінню, а спеціально таткові, не слід би закладати руки та 

ждати з неба благодаті [338, т. 18, с. 375]. На нашу думку, в дохристиянських 

віруваннях, які описано в повісті «Захар Беркут», переосмислення неба в 
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такому аспекті, зумовлює семантичний компонент ‘благодать’. Він 

реалізований за допомогою метонімії в мікроконтексті: Тепер я легше віджалую 

сина, коли небо післало мені замість нього таку доньку! [338, т. 16, с. 104].  

Семантична структура мовного образу неба пов’язана також із 

значеннями ‘висота’, ‘верх’, ‘вертикальна відстань’, що демонструють не 

конкретизоване, а узагальнене сприймання цієї реалії. У такому разі на перший 

план виходить розуміння неба як частини вертикального природного простору. 

Простежити таке смислове наповнення можна через дистрибуцію з дієсловами, 

що мають сему ‘здійматися вгору’ (стриміти, досягати) та сполучаються з 

іменником небо. У таких випадках варто говорити про метонімічні перенесення 

на основі відношень ‘об’єкт – фізична характеристика об’єкта’: Понад дахами 

денеде виднiлися червонi, тонкi, а високi комини нафтарень, мов кривавi 

пасмуги, сягаючi до неба [338, т. 15, с. 308]; Два височезнi комини стримiли до 

неба [338, т. 15, с. 398]; Зойк напасників, ранених і повалених на землю, вдарив 

під небо [338, т. 16, с. 106]; Із стріх бухав огонь угору, немов то присідав, то 

підскакував, хотячи досягнути до неба [338, т. 16, с. 109] …а коли грянуло 

пожарище, повалилася покрівля, розсілися угла його рідної хати і бухнуло з 

розжеврілої огняної маси ціле море іскор під небо… [338, т. 16, с. 112 ]. Така 

семантика підсилюється вживанням прислівника високо, що конкретизує 

просторове значення неба: …високо к небу зноситься монастирська церков з 

самим же монастирем… [338, т. 14, с. 33]; А на сході понад тим пурпуровим 

морем щосекундочки вистрілювали високо в небо величезні стовпи світла, 

граючого всіма фарбами веселки… [338, т. 18, с. 397–398].  

Сполучення аналізованого номена з лексемами, що вказують на частину 

неба, характеризують в прямому значенні розміщення в просторі об’єктів, явищ 

чи людей, тобто набувають локативної семантики: По тім він сів на 

підвищенім місці, звернений лицем до народу, тобто до східної сторони неба 

[338, т. 16, с. 39]. Значення ‘простір’ також актуалізовано в контекстуальному 

протиставленні понять небо і земля, які окреслюють два паралельні виміри: 

Бачать знаки на небі й на землі, а веселі. П’ють, регочуться, співають [338, 
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т. 20, с. 350]. Буря збиралася над Бориславом – не з неба до землi, але з землi 

проти неба [338, т. 15, с. 389]; Жид преці не буде мовчати, наробить крику, 

порушить небо й землю [338, т. 20, с. 364]. Така просторова семантика 

актуалізована за допомогою словосполучення під голим небом: «Вони під час 

тучі і граду не мали спочинку, працювали під голим небом» [338, т. 14, с. 164]; 

Перші воліли не раз переспати де-будь в шнку на лавці, в корчах під голим 

небом… [338, т. 14, с. 373]; Пора вже досить холодна, як на то, сеї ночi вiтер 

схопився.стоковий, студений i дує, - будуть мусили зябнути пiд голим небом… 

[338, т. 15, с. 454]; – То вели спалити хати і ночувати війську під голим небом! 

[338, т. 16, с. 109]; …решта війська мала ночувати під голим небом, на 

розігрітій пожежею землі… [338, т. 16, с. 110]. 

Як частину довкілля і як простір над землею небо характеризує значення 

‘місце перебування птахів’: «небо повітряне – наземний простір, або місце, де 

царюють птахи» [328, с. 388], що ілюструє такий приклад: А на небосклоні 

високо плаває самотній орел, то широкими розмахами крил вгору збиваючись, 

то знов спокійно легкими закрутами тонучи вдолину [338, т. 14 с. 9]. Вважаємо, 

що письменник знову звертається до метонімії, розгортаючи тип відношень 

‘об’єкт – місце’. Аналізуючи виявлені мікроконтексти, що репрезентують цей 

природний об’єкт, можемо стверджувати, що І. Франко ширше розкриває цю 

семантику і вказує на небо як особливе, рідне місце для птахів. Це ілюструє 

метафора ясна, чиста вітчина: Пташина лежала спокiйно на холоднiм 

смертельнiм ложi з золота i срiбла, тiльки головку звернула догори, до неба, до 

своєї ясної, чистої вiтчини… [338, т. 15, с. 267].  

У творі «Не спитавши броду» зафіксовано мікроконтекст, де Борис згадує 

про дітей, що йшли далеко до вершка гори, за яким ховається сонце. У такому 

уривку простежуємо алюзію на дитинство Тараса Шевченка, яку І. Франко 

доповнює космогонічними фактами (друге речення фрагмента): Казали бабуся, 

сцьо там за цьольним вельхом конец світа, зелізні стовпи небо підпиляють. 

Соніцько на ніць ховаєся, а така лядна-лядна дівцьинка отволяє єму вольота 
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[338, т. 18, с. 407]. У цьому випадку небо не лише позначає видимий простір 

над землею, адже синтагматичні зв’язки реалізують компонент ‘поверхня’.  

Периферію семантичного простору МО неба в художній прозі І. Франка 

визначає опис цього об’єкта природи на основі порівняння в такому рядку: 

Небозвід видавався тісним і, немов величезний капелюх, насунений на чоло, 

змінював, маскував фізіономію міста [338, т. 19, с. 94]. Відповідно 

виокремлюємо художньо-семантичне наповнення ‘одяг’, яке пов’язане із 

суб’єктивними асоціаціями, що побудовані на контрасті безмежного неба з 

чітко окресленим предметом – головним убором. Такий опис підсилюються 

оксиморонними означальними характеристиками розміру – величезний та 

тісний. Л. Кравець, у свою чергу, зазначає, що «переважна більшість метафор, 

які представляють небо як певний вид одягу, утворилися внаслідок детального 

розгортання моделі одяг → небо» [132, с. 90].  

Завдяки оживленню природних явищ письменник естетизує навколишнє 

середовище у творах, апелюючи водночас до народної культури. У ході аналізу 

з’ясовано, що компонент ‘людина’ в художньо-семантичному наповненні МО 

неба актуалізується переважно в дистрибуції з дієсловами, які вказують на такі 

людські дії як усміхатися, сміятися: Чисте небо усміхалося своїм 

нескінченним лазуром до темної зелені борів… [338, т. 14, с. 60]; Тишина 

тяжіла якось над тою пусткою … лиш небо усміхалося ясно, погідно, 

торжественно…[338, т. 14, с. 151]; Був чудовий весняний день. Небо сміялося 

своєю чистою глибокою блакиттю; повітря було тепле й тихе [338, т. 17, 

с. 451]; Перед ним усміхалося небо, безсмертною чистою красою блищала 

природа… [338, т. 18, с. 437]. Такими уособленнями автор не просто відтворює 

неповторні українські пейзажі, але й передає позитивні емоційно-оцінні 

конотації радости, ілюструючи суб’єктивне сприймання небесного простору. 

Дослідниця Т. Хомик звернула увагу на антропоморфізм «небо сміється 

блакиттю», який вона вважає «виявом настрою (психологічна ознака) з 

акцентом на семантиці кольору» [276, с. 66].  
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 Отже, аналіз семантичного простору мовного образу неба в прозі 

І. Франка продемонстрував зображення цього природного об’єкта переважно в 

межах конвенціонального сприймання (‘видимий простір над землею’, ‘місце 

для астральних об’єктів’, ‘місце для атмосферних явищ’, ‘сакральне місце’). 

Прямі значення ‘висота’, ‘верх’, ‘вертикальна відстань’ виражені на основі 

метонімічних перенесень (‘об’єкт – фізична характеристика об’єкта’). 

Відтворення неба як світлого, святого місця змодельовано в сакральній 

семантиці, антропоморфному зображенні цієї реалії, а також в семантичному 

прирощенні ‘благодать’. Авторська інтерпретація реалізована за допомогою 

художньо-семантичного наповнення ‘одяг’, що метафорично окреслює розміри 

цього видимого простору, а також семи ‘поверхня’, яка позначає візуальне 

сприймання неба.  

 

4.1.2. Реалізація атрибутивних характеристик неба. Для комплексного 

аналізу мовного образу неба звертаємо увагу на його ознаки, які 

характеризують етнокультурну та авторську інтерпретацію об’єкта. Вартою 

уваги є насамперед візуальна перцепція цієї природної реалії, позаяк 

«українська мовна свідомість апелює до матеріальної сторони концепту (колір, 

прозорість)» [181, с. 162].  

Забарвлення неба у Франковій прозі репрезентовано такою гамою барв: 

синій, темно-синій, темно-блакитний, голубий, сірий, рожевий, ярко-рожевий, 

червоний, кровавий, половий.  

Синій як традиційний колір у зображенні небесного простору за 

частотністю вживання виступає на рівні з відтінком темно-синій: Гаї, дуброви, 

ріки, і гори, і небо синє, і цвіти пахучі – все, ціла природа звенить, гомонить 

відголосом його пісні! [338, т. 14, с. 427–428]; …сонце широким, неприглядним 

лицем всмiхалося згори, з-посеред темно-синього безхмарного неба [338, т. 15, 

с. 262]; Підслухана розмова неначе сахнула на неї чимось таким поганим та 

огидливим, що й не повинно було виявлятися під оцим чудовим темно-синім 

погідним небом, серед пахощів лип та співу соловіїв [338, т. 19, с. 164]. У цій 
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кольоровій гамі також репрезентовано голубий відтінок: …а над головою 

погідне, голубе небо, – і тепло, сумирно, любо довкола…[338, т. 14, с. 382]. 

Часто такий опис забарвлення доповнено вказівкою на характер небесної стихії 

(прикметники безхмарний, погідний) чи суб’єктивне сприймання (чудовий). У 

наведених прикладах продемонстровано ту «декоративну функцію», яку 

виконують постійні колірні епітети, що «як засіб денотації створюють стабільні 

назви певних елементів навколишнього світу так, як це закріплено в свідомості 

носіїв мови» [107, с. 69].  

Додатково забарвлення синього спектра передається лексемами синява, 

блакить. Такі іменникові кольоронайменування «активно вживані у мові, 

зокрема в художній, де не тільки вказують на реальний колір зображуваних 

предметів і явищ, але й часто виступають важливим стилістичним засобом, 

тому що є семантично конденсованішими й експресивнішими, ніж  

прикметникові кольороназви…» [7, с. 129]: Він сів при отворенім вікні і почав 

вдивлятися в зелень дерев і синяву безхмарого неба [338, т. 19, с. 224]; Він 

тулив у своїй душі ті слова, мов найдорожчий скарб…Вони додали блисків 

сонцю, блакиті небу, обілляли золотом сірі міські мури… [338, т. 20, с. 240].  

Серед лексем, за допомогою яких І. Франко зображує різні відтінки 

небесного простору, також виокремлюємо ясний, лазурний та побліднути, 

померкнути, почорніти. Відповідний мікроконтекст ілюструє перехід від 

відтворення позитивних конотацій, носіями яких є прикметники, до 

протилежних (як у візуальному, так і в аксіологічному сприйманні), що 

передається дієсловами: …небо ясне, лазурне померкло, поблідло, почорніло, 

країна щастя щезла, мов хмара, мов привид… [338, т. 14, с. 429]. Такий ракурс 

забарвлення природи пов’язаний з тематикою уривка повісті «Boa constrictor», 

що описує марення головного героя. 

Ще одна колірна репрезентація неба, пов’язана із сонцем як небесним 

світилом, підкреслює, що «атрибутування концепту небо актуалізує як факт 

відсутності небесних об’єктів…, так і наявність» [181, с. 160]. У прозі І. Франка 

це продемонстровано вживанням епітета половий, що вказує на «жовтий, колір 
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спілої ржі» [325, т. 3, с. 285], позначаючи небо під посиленою дією сонця: А 

небо глядiло на них аж полове, сонце пекло, мов наняте, а хмари, худi, бiлявi та 

прозiрчастi, лiниво волоклися з заходу [338, т. 15, с. 303]. Відповідно до даних 

конкордансу «ГРАК», а також словника епітетів [331, с. 219], що не 

зафіксували вживання кольоронайменування половий на позначення неба, 

можемо стверджувати, що це зразок вербалізації специфічного авторського 

візуального сприйняття цього об’єкта природи. Це підтверджує і «Частотний 

список слів роману «Перехресні стежки» [254, с. 161], де лексема половий 

зафіксована як слово з частотою 1 (hapax legomena) [254, с. 259]. 

Звертаючись до опису заходу сонця, автор приписує небу ярко-рожеве 

забарвлення: Зирнула вверх; крізь густу сітку конарів і гілляк дерев видно 

шматок ярко-рожевого неба [338, т. 19, с. 270]. С. Кондратенко з цього 

приводу підкреслює, що «найпомітнішою є номінативна група на називання 

природного явища сходу/заходу сонця, де використано фітокольоратив 

рожевий для описів власне сонця та його відблисків від сходу чи заходу на небі 

(вранішня та вечірня зоря, тло небосхилу) і на воді» [110, с. 129]. Тому в такому 

аспекті відображення неба простежуємо тісний зв’язок з особливостями 

репрезентації природи у національній МКС. 

 Ще одна кольороодиниця, яку автор використовує для зображення неба, – 

це лексема сірий: Сад перед стрільницею був пустий і мертвий. Обголені з 

листя каштани і ясені підносили свої сірі гілляки до сірого неба [338, т. 19, 

с. 97]. Письменник поєднує земний (колір дерев) і небесний (забарвлення неба) 

простори за допомогою однакової сірої гами. Крім того, в цих рядках 

реалізовано не лише візуальне відтворення неба, але й психологічне 

змалювання відчуттів, які викликає природа, адже «семи «смуток» і 

«невиразність» входять у семантичну структуру усіх лексем мікрополя сірого 

кольору, уживаних для актуалізації концепту небо» [181, с. 159].  

Зображуючи цей об’єкт у червоному забарвленні, І. Франко додатково 

звертається до асоціативного зв’язку МО неба із семантикою ‘вогонь’. В 

одному з мікроконтекстів автор вживає атрибутив горючий і порівняння з 
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пожежею для більш виразного опису: Се… не тото синє небо… Тут небо ціле 

горюче. Червоне, мов луна безмірного пожару [338, т. 14, с. 430]. Із семантико-

стилістичної точки зору в цьому прикладі звертаємо увагу на прагнення 

письменника інтенсифікувати ознаку, так як «семантика епітетної конструкції 

розкривається за допомогою порівняння» [92, с. 122]. Такий опис містить, на 

наш погляд, негативні емоційно-оцінні конотації, бо відображає не типовий 

вигляд неба, а його зміну, «вогняне переродження».  

Суб’єктивне відтворення небесного простору реалізується в 

колористичному описі надвечір’я: …іглиця була порожня і врізувалася глибоко 

в синє, тепер уже темно-червоне небо… [338, т. 14, с. 32]. За словами 

О. Маленко, такі образи «будуються виключно на зорових асоціаціях і 

виконують або певні естетичні функції (відтворення краси неба), або 

підпорядковані часовій семі (вказівка на вечір чи ранок)» [165, с. 66].  

У відтворенні забарвлення неба письменник апелює також до предмета-

носія кольору. Так, концептуальна ознака крові – червоний колір – реалізована 

за допомогою атрибутива кроваво-червоний та словосполуки кроваво озарений: 

Великанська його стать рисувалася виразно на кроваво озаренім небі… [338, т. 

14, с. 20]; …якраз під широкою шибою заходячого сонця, бовваніли пошарпані 

фантастичні й дикі утеси Чорної гори і в почварних видах рисувалися на тлі 

кроваво озареного западного неба [338, т. 14, с. 31]; …не зводячи очей із 

дивного таємничого чоловіка, котрий вдалі високо в воздусі чорнівся на 

кроваво-червонім тлі неба [338, т. 14, с. 32]. Така візуальна перцепція 

накладається на традиційне зображення неба, оскільки «кривавий захід сонця – 

це художня універсалія, яка має своє коріння у фольклорі, давній літературній 

традиції» [74, с. 299]. На наш погляд, наведені мікроконтексти з роману «Петрії 

і Довбущуки» демонструють збагачення семантичного простору МО неба 

негативними емоційно-оцінними конотаціями, що пов’язані з психологічним 

станом героя, який помітив незвичну постать чоловіка у гірськім строю на 

Чорній горі. 
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Слова на зразок світлий, барвистий, тьмяний, блискучий, ясний та 

подібні ми, погоджуючись з А. Кириченком, розглядаємо в межах групи 

кольороназв, які вказують «на ступінь насиченості кольору, не називаючи 

конкретної колірної ознаки» [104, с. 130]. У прозі І. Франка на означення неба 

зафіксовано атрибутиви темний, тьмавий, ясний: …його будуща задача… никла 

так, як та поломінь в глибині темного небозводу… [338, т. 14, с. 123]; В тій 

хвилі огниста блискавка з полудня до півночі роздерла темне небо, і далеко в 

горах загуркотів грім [338, т. 16, с. 129]; Дивиться, вдивляється в найдальші 

кінці дороги, де вона; безслідно зливається з тьмавим небом, – не видно нічого 

[338, т. 22, с. 313]. Таку зовнішню ознаку письменник передає також за 

допомогою лексеми насуплюватися у значенні «нахмаритися, наволоктися, 

нахмарюватися» [333, с. 504]: До того ще небо, перед хвилею ясне, почало 

насуплюватися хмарами, а одна з них, сіра, величезна, моментально закрила 

місяць [338, т. 20, с. 354].  

Специфіка забарвлення неба підсилюється атрибутивом глибокий та 

словосполученням глибоке дно. Така концептуалізація небесного простору 

тісно пов’язана з водою, яка має ці властивості та візуально подібна до неба: 

Руки безвладно опали, голова звісилась до землі, він ліг горілиць на землю і впер 

очі в глибоке, темно-блакитне небо [338, т. 18, с. 400]. Лексикографічна 

фіксація епітета глибокий як вказівки на уявний розмір неба [331, с. 218] 

окреслює репрезентацію МО неба в рамках національномовної картини світу. 

Крім того, в небесній та водній стихіях «серед співвідносних ознак можна 

назвати однаковий колір – синій (чи блакитний), рухливість, а також те, що 

небо може бути «джерелом» води (дощу)» [151, с. 47]. Звідси виводимо 

метафоризацію, що полягає в зіставленні неба з водоймою, частину якої – дно – 

перенесено на небесний простір: Крізь невеличкі відступи між ними виднілося 

темне, глибоке дно неба з блискотячими звіздами [338, т. 14, с. 435]. Цей 

мікроконтекст показує, що письменник не просто інтерпретує фрагмент 

природного простору, але й деталізує особливості його візуального пізнання. 
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З художньої точки зору реалізовано асоціативний зв’язок між конкретним 

об’єктом (небо) та абстракцією (душа) на основі спільної ознаки глибокий, яка 

увиразнена в порівнянні: Ясно, тепло і весело сіяло сонце праведне на синім, 

глибокім, як душа людська, небозводі [338, т. 14, с. 148].  

Колірна семантика передається за допомогою сполучення ад’єктивних 

кольороназв з іменниками, які вказують на вигляд небесного простору (блиск, 

відблиск, світло, жевріти) та на сприймання цього об’єкта (тло). Такі 

мікроконтексти репрезентують темпоральні метонімічні перенесення, що 

позначають захід сонця та відповідне червоне, кроваве і рожеве забарвлення 

неба: Сонце власне запало за сам вершок Чорної гори і червоним світлом 

обляло за собою широкий край небозводу [338, т. 14, с. 20]; Небо жевріло 

кровавим відблиском [338, т. 16, с. 69]; Вечоріло. Рожевий блиск залляв увесь 

захід неба [338, т. 19, с. 268].  

Іншу групу мікроконтекстів об’єднує значення ‘чистота’, що в 

семантичному просторі мовного образу неба пов’язане з його візуальним 

сприйняттям. Лінгвально це виражено прикметниками безхмарний та чистий: 

…спровола силується накручувати свою тверду шию з величезним на ній 

цвітом туди, куди пливе сонце по безхмарім небі [338, т. 19, с. 176]; Сонце 

сипало золотим, ще не дуже палким промінням із безхмарного неба [338, т. 20, 

с. 186]; Небо ще чисте і безхмарне, але звільна блідне, а поля під ним 

жовкнуть, сіріють під стернями, чорніють під парами, шелестять тугою по 

пережитих хвилях літніх радощів [338, т. 22, с. 285]. 

Окремо варто звернути увагу на епітет пречистий, який, по-перше, 

пов’язаний з баченням неба як сакрального місця, а по-друге, увиразнює 

вказівку на чистоту цього об’єкта: …тривога сірою мрякою повзла низом-

низом, захапувала щораз більше простору, холодом віяла супроти пречистого, 

безхмарного неба, немов силкувалась і там здобути собі місце [338, т. 19, 

с. 302]. Подібної позитивної конотації набуває мовний образ неба в 

мікроконтексті, де додатково реалізовано колірну характеристику: …і весняне 
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небо ясніло пречистим блакитом, немов не бачучи земної журби та тривоги 

[338, т. 16, с. 63].  

На противагу чистому небу, автор зображує інший вигляд цього 

природного об’єкта за властивістю ‘наявність хмар’ (атрибутиви похмарний, 

хмарний): …лиш сніжні ліси, сніжні полонини та велетні чола гір ген-ген… аж 

в далечині невиразно рисуються на сірім, похмарнім небі… [338, т. 14, с. 128]; 

Послідня надія, здавалося, загасла, як послідня зірка серед хмарного неба… 

[338, т. 14, с. 133].  

На характер небесної стихії вказують прикметники погідний, ясний, 

бурний, насуплений, непривітний, понурий: Небо, таке погідне через цілий день, 

насупилося під вечір густими хмарами… [338, т. 14, с. 101]; …в далі крізь 

пітьму блиснуло слабе світелце, мов серед бурного неба одинока, непевна зірка 

надії [338, т. 14, с. 128]; …місяць світить серед погідного неба… [338, т. 14, 

с. 176]; …ходив по Бориславi, сумний, понурий, мовчазливий, i тiльки час вiд 

часу важко зiтхав, позираючи в темне, непривiтне небо [338, т. 15, с. 423]; 

Може, те понуре небо, покрите олов’яними хмарами, що з них к вечору почав 

сипати дрібненький сніг; може, холодне повітря; … а може, все оте сумне, 

понуре і темнувате окруження … втоптувало його чимраз у чорнішу 

меланхолію [338, т. 19, с. 63]; …вітер утих існіг перестав падати. Та проте 

небо було понуре, насуплене [338, т. 20, с. 439]; Ясне, погідне небо горіло над 

гарячим Бориславом і виглядало так само сіро, як ціла зруйнована околиця [338, 

т. 14, с. 407]. В останньому мікроконтексті сформовано комплекс 

характеристик неба, що містить вказівку на його колір, яскравість, характер 

стихії, увиразнюючи поліаспектне суб’єктивне світосприйняття І. Франка. 

Символічні нашарування в семантиці цього мовного образу 

актуалізуються у відповідних контекстуальних умовах, зокрема в 

синтагматичних відношеннях лексем, що позначають природний об’єкт та 

абстракції: Над нами ясне небо – образ ліпшої, яснішої будучності! [338, т. 14, 

с. 244]. І. Франко самостійно розшифровує символічний смисл ‘щасливе 

майбутнє’ у цьому рядку. Тому погоджуємося з міркуваннями О. Сімович про 
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те, що «підставою для утворення символічного значення є семантико-

асоціативні зв’язки відображеної думки, ідеї, поняття…» [228, с. 79]. 

Ще одним аспектом в атрибутивній характеристиці неба є вказівка на 

часові параметри, найперше на пору року, що виражено епітетом весняний: Сіли 

обоє на скелі, що звисала над самою водою, й довго дивилися то на чудове 

весняне небо, то на ліси… [338, т. 17, с. 458]; Тони почали капати в душу 

росою, почали свистіти, як вітер у берегах, сміятися, як сонце на веснянім 

небі, а нарешті заплакали, застогнали і заридали, як невольник у кайданах [338, 

т. 22, с. 236]. Наведені приклади додатково актуалізують позитивну конотацію 

цього МО, оскільки весна є порою радості, розквіту, тепла. На мовному рівні це 

увиразнюється сполученням з дієсловом сміятися, прикметником чудовий, що 

позначають відповідну емоційну оцінку.  

Письменник вказує також на часовий відтинок доби і змальовує небо 

зазвичай в темну пору, що ілюструє вживання прикметників вечірній, нічний: 

…показався йому той таємничий чоловік, на кровавім тлі вечірнього неба 

стоячий на вершині Чорної гори… [338, т. 14, с. 32]; …вже прояснилось і 

визвіздилось нічне небо над Тухольщиною… [338, т. 16, с. 112].  

Семантичний простір мовного образу неба поряд з часовими 

конструюють і просторові атрибутивні характеристики. Таке сприйняття 

природного об’єкта актуалізовано атрибутивом далекий-далекий: Біль, 

побоювання, тривоги, надії й розчарування, … тепер ледь мерехтіли, мов 

відблиски якихось далеких кривавих зірочок на далекому-далекому небокраї 

[338, т. 17, с. 447]. Конкретніше просторове означення виражене прикметником 

западний: Срібна оправа ліски блискала до западаючого сонця, а повне, кругле 

лице його набирало від вечірньої червені на западнім небі ще більше краски 

[338, т. 14, с. 116]. 

Отже, основу атрибутивних характеристик неба в художньому мовленні 

І. Франка виражають мовні засоби на позначення забарвлення та чистоти цього 

об’єкта. У цьому аспекті простежуємо зв’язок мовомислення письменника з 

національною МКС, де окреслено стереотипне бачення небесного простору – 
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епітети синій, чистий, глибокий, весняний та ін.. З іншого боку, автор вживає 

для означення неба «hapax legomena» половий, а також наповнює позитивними 

чи негативними емоційно-оцінними конотаціями інші атрибутиви, що 

характеризують чистоту (пречистий), колір (кроваво-червоний), хмарність 

(непривітний, насуплений) неба. 

 

4.2. Семантичний простір мовного образу сонця 

Важливе місце серед природних реалій посідають небесні об’єкти, адже, 

прагнучи жити в гармонії зі світом, люди звертались до світил, які «впливали 

на все живе на Землі. Це, зокрема, небесний шлях Сонця протягом доби, 

порядок сходу і заходу сузір’їв, зміни на небі, пов’язані з порами року, місячні 

фази» [270, с. 88]. У комплексі це відіграє вагому роль у світосприйнятті 

народу, відображається в НМКС та переосмислюється в індивідуально-

авторській картині світу. Сонце як головний атрибут неба розкриває 

самобутність українського природного простору, що наповнений 

мітологічними уявленнями. 

Описуючи співіснування людей та небесної сфери, І. Франко відтворює 

ту модель світобудови та світобачення, яка здавна утвердилась в свідомості 

нашого народу. О. Манойлова зазначає, що провідне місце в «ієрархії 

природних реалій» посідають сонце та місяць як «образи-архетипи, знаки, що в 

них закладені й міфологічні уявлення про будову Всесвіту, і культурні коди 

цілої нації» [166, с.180]. В аналізованих Франкових творах одним з основних є 

мовний образ сонця. Це пов’язано з тим, що світило супроводжує людину 

упродовж доби та цілого року, виконує важливі функції для всього живого на 

Землі. Крім того, в художньому мовленні воно залишається невід’ємним 

елементом українських пейзажів.  

У моделюванні семантичного простору мовного образу природи, варто 

враховувати слушні міркування О. Барабаш-Ревак про те, що «тлумачення 

мовного матеріалу не покликаються на наукове знання про предмет, а 

характеризують предмет адекватно до щоденного, «наївного» знання з 
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використанням усталених, стереотипних рис, а також оцінки як невід’ємного 

компонента людського пізнання світу» [21, с. 45–46].  

4.2.1. Особливості семантики МО сонця. Аналіз художньої прози 

І. Франка дає змогу виокремити лексеми-експлікатори МО сонця: сонце, 

світило, проміння, деривати сонечко (та діалектна форма сонічко), сонячний, 

Дажбог.  

Узуальну семантику аналізованого МО влучно окреслює О. Маленко: 

«предметно-понятійне ядро семантики слова сонце спиралося на такі ознаки, як 

життєдайність, тепло, світло (виділення наше), які виражалися відповідними 

семами» [165, с. 22]. Інколи ці компоненти акумулюються в одному контексті 

як взаємодоповнення: Другого дня збудився значно покріплений, – особливо 

утішив його ясний, теплий, сонячний день, при котрім щезали всякі страхи 

[338, т. 14, с. 378].  

Завдяки посередництву дієслів-носіїв «світлової» семантики – 

виблискувати, (за)блискотіти, (за)блищати, меркотіти, освічувати та ін. – в 

художньому мовленні І. Франка реалізується сема ‘світло’. Варто зазначити, 

що при цьому дії чи стани, виражені такими лексемами, стосуються не тільки 

аналізованого природного об’єкта, але й інших реалій, які перебувають під 

сонячним впливом. У таких прикладах письменник переважно використовує 

метонімічні перенесення ‘об’єкт – фізична характеристика об’єкта’: 

Рум’яніючись, як вишня від сонця, стрічала його Мільця… [338, т. 14, с. 126]; За 

той час оба приятелi вiд ринку зiйшли вже долiв, на мiсток, вiдки улиця почала 

знов пiдiйматися догори, … поки не урвалася наверху, де блискучий позолочений 

хрест меркотiв до сонця [338, т. 15, с. 276]; …заблискотіли до сонця мечі та 

топори… [338, т. 16, с. 19]; Ніжне біле тіло, як чистий алебастр, заблищало 

на сонці [338, т. 18, с. 157]; А за ним і біля нього, як далеко оком кинеш, 

снується бабське літо та виблискує до сонця своїми срібними нитками [338, 

т. 22, с. 285–286] (див. Додаток В.6). На основі метонімії також об’єктивовано 

значення ‘світло’ в такому мікроконтексті: Саме в такий день, перед 
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20 літами, перший раз обхватив його удушливий нафтовий сопух і швидко 

погасив перед ним і сонце, і денну ясність… [338, т. 14, с. 394]. 

Відтворення природи, репрезентоване кореляцією між сонцем (ціле) та 

промінням (його частина), тісно вкоренилося в системі мислення народу, а 

відтак в національномовній картині світу. Концептуалізацію сонця в семантиці 

‘водний простір’ можна пояснити через зв’язок солярного об’єкта з небом, яке 

також метафоризовано як реалію водної стихії. Автор глибоко проникає в 

процес творення взаємозв’язку між образами сонця та води, тому в описі 

світила використовує метафору повінь світла, що відображає асоціативні 

зв’язки проміння – повінь, а також доповнює семантику оцінною конотацією 

інтенсифікації, зумовленою таким візуальним сприйняттям: Але сонце лляло до 

світлиці таку повінь світла, – поранній холод і глухий віддалений гамір 

робучого люду – все то лоскотало його змисли а заразом обезсилювало, 

усипляло їх [338, т. 14, 372]. Більш яскраво кореляцію водної та солярної стихій 

ілюструє такий мікроконтекст: Підскакуючи з радощів, він підкидає ним угору і 

ловить у руки, мов пилку, кладе його в сонячнім промінні, що паде крізь вікно 

святині й золотим озером розливається у стіп вівтаря [338, т. 19, с. 23]. 

Поряд з метафоричним описом світила тут сфокусовано увагу і на його 

традиційному золотому забарвленні. Метафоричне відтворення сонячного 

світла як ‘рідини’ реалізується в дистрибуції з лексемами лити, облити 

(облитий), напоєний: Сонце сходило над Дрогобичем і обливало кровавим 

світлом ратуш, костел і церков святої Тройці [338, т. 14, с. 393]; Сходяче 

сонце обливало ярким пурпуром тиху, злегка хвилясту поверхність того 

чародійського моря [338, т. 18, с. 397]; Напоєний сонячним світлом, камінь 

летить високо-високо, під саму стелю святині, палаючи чудовним сонячним 

блиском [338, т. 19, с. 23]; Бистро підійшовши до затопленого в мріях 

о. Нестора, вона стала прямо перед ним, висока, струнка, у верхній половині 

облита ясним сонцем, а ногами потопаючи в тіні [338, т. 19, с.197]. Вони 

часто вказують на колірні характеристики сонця, які детальніше розглянемо в 

підрозділі 4.2.3.  
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У ще одному контексті опис сонячної яскравости автор підсилює 

порівняльною конструкцією мов шматок сонця: Та ось раз, вдивляючися в 

вершок, коли сонце схилилося з полудня і обливало його найяркішим світлом, 

я побачила в самій середині піскової поляни щось мов срібну іскру, мов шматок 

сонця, що відірвався з неба і впав на вершок гори [338, т. 20, 404].  

Подібна «світлова» семантика МО сонця репрезентована також 

словосполученням сніп світла, в основі якого лежить колірне та квантитативне 

асоціативне сприйняття письменника, коли «образні вирази з компонентом 

«сонце» … об’єктивують жмут сонячного проміння через виразно національну 

специфіку» [222, с. 10]: Крізь вікно, обернене до полудневого заходу, кидало 

сонце до його покою ясний сніп світла [338, т. 19, 223]. 

Надмірну дію сонячного сяйва І. Франко описує за допомогою 

сполучення слів колоти очі, яке як вияв метонімічного перенесення ‘об’єкт – 

фізична характеристика’ позначає посилену дію цього об’єкта природи: Борис 

повернувся на другий бік, бо сонце почало колоти в очі, і дав думам волю … 

[338, т. 18, c. 399].  

Інформація про випромінювання теплової енергії сонцем в 

мікроконтекстах актуалізується через сполучення з дієсловами вигріваючись, 

зігрівати, (по)грітися, пригрівати, дієприкметником зігрітий, що мають 

відповідні значення (‘зігрівати себе’, ‘передавати тепло’, ‘нагрівати’). 

Наприклад: Старі дуби стоять собі, підіймаючи вгору могутні рамена та 

гріючись на сонці [338, т. 17, с. 292]; Тиша, сонечко лагідно пригріває, 

схиляючися вже до заходу [338, т. 17, с. 292]; Вони почували себе безпечно, 

отож, і не думали ховатися від людського ока й теж користали з весняної 

днини на місці, зігрітому сонцем… [338, т. 17, с. 459]; З давен-давна він привик, 

що його серце стискається при в’їзді в руське село, навіть у пору, коли воно 

пишається у веснянім цвіті вишневих та яблуневих садків або лежить тихо, 

вигріваючись у літньому сонці [338, т. 20, с. 288] (див. Додаток В.6). 

Фізична властивість тепло також увиразнюється в порівняннях, де автор 

апелює до стереотипної солярної дії – нагрівати об’єкти, речовини: Все з його 
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уст iшло, мов медом посолоджене, всi трудностi так i щезали, мов снiг вiд 

сонця [338, т. 15, с. 275]; Знаєте, у кого смалець на голові, той боїться сонця 

[338, т. 20, с. 222]. Такі порівняльні конструкції вкоренилися в народній 

свідомості як основа фразеологічних зворотів (наприклад, танути як віск на 

сонці – швидко втрачати сили, здоров’я від хвороби, горя; марніти [334, 

с. 877]), що об’єктивують в НМКС спостереження людей за світом. 

Інший аспект актуалізації такої семантики – це зразок опису зовнішности 

людини через звернення до теплової дії сонця: Її очі з любвою спочили на 

гарному, трохи обпаленому сонцем лиці, на зграбному стані і на білих руках 

сина [338, т. 18, с. 360]; А он під брамою купка селян – ще обпалених сонцем від 

літа, але вже скулених, обдертих, присілих порохом, виголоднілих [338, т. 20, 

с. 288]. У першому прикладі лексема обпалений, що відображає вплив сонячної 

енергії на людину, містить позитивну конотацію. Це реалізовано за допомогою 

прислівника міри і ступеня трохи, а також прикметника гарний у препозиції. У 

другому мікроконтексті відокремлені означення в постпозиції є засобами 

широкої характеристики з актуалізацією негативних емоційно-оцінних смислів. 

Така інтерпретація зовнішности людини із зверненням до сонця чи його дій 

органічно вплетена в національномовну картину світу, відображену у 

фольклорній та літературній традиції. 

Теплову енергію сонця письменник позначає також за допомогою лексем 

жар та спека, що, по-перше, ілюструють кореляцію з архетипом ‘вогонь’, а  

по-друге, репрезентують метонімічні перенесення типу ‘об’єкт – фізична 

характеристика’: Помимо сонячного жару, йому пробіг мороз поза плечима 

[338, т. 14 с. 392]; Деякi хрестилися та шептали "оченашi", другi дрiмали на 

сонячнiй спеці… [338, т. 15, с. 302]; – Отсе моє! – кричав о. Квінтіліан, весь 

розпалений від церковного грунту, від скорого ходу під гору та від сонячної 

спеки [338, т. 22, с. 283].  

«Теплова» семантика сонця увиразнена в сполученні аналізованого 

номена з низкою дієслів, значення яких вказують на названий вище архетип. У 

художньому мовленні такі контексти ілюструють звернення письменника до 
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давніх вірувань народу, адже в слов’янській мітології було поширене уявлення 

про вогонь як «вияв небесного світила на землі, при цьому визнавалася 

первинність архетипу «сонце» стосовно архетипу «вогонь» [32, с. 96]. Серед 

лексем, що перебувають в синтагматичних відношеннях зі словом сонце в 

цьому аспекті, виокремлюємо такі: жарити (палити, пекти [333, с. 231]), пекти 

(шкварити [333, с. 655]), пектися: Веранда виходила на південь і пеклася на 

сонці, то при столиках не було нікого... [338, т. 20, с. 176]; Сонце жарило, а 

вiтер крiзь вiкно заносив до кiмнати розпарений нафтовий сопух i безконечний 

гук, крик та гамір робучого люду [338, т. 14, с. 405]; А сонце все пекло та 

жарило… [338, т. 15, с. 303]; Сонечко стояло вже серед неба i пекло 

немилосердно, пiднiмаючи хмарою густу, вонючу замороку нафтову понад 

Бориславом [338, т. 15, с. 390] (див. Додаток В.6). У наведених мікроконтекстах 

виявлено негативну оцінку солярного об’єкта, зумовлену його надмірним, а 

відтак згубним для всього живого на землі температурним впливом, що 

підсилюється вживанням прислівника немилосердно. У цьому випадку 

художньо-семантичне наповнення МО сонця пов’язане з тематикою творів 

І. Франка, де зображено безвихідне становище людей, які були змушені йти 

працювати в копальні («Борислав сміється» та «Boa constrictor»). Таку 

семантику та негативно-оцінні конотації у сприйнятті світила репрезентує ще 

один мікроконтекст: А сонце горить на небі, мов розпечена залізна куля, і, 

бачиться, навмисне силується якнайшвидше висушити всю силу, всі живі 

соки в тих чорних, послаблих ріпниках… [338, т. 14, с. 408].  

Темпоральне значення небесних об’єктів та особливо сонця виникло 

внаслідок спостережень людей за природою, оскільки «час, пору дня можна 

було визначити за сонцем, за розташуванням його над обрієм: досвіток, ранок, 

полудень, вечір» [297, с. 37]. У прозі І. Франка така група мікроконтектів є 

однією з найчисельніших: Слідуючого дня рано пишно сходило сонце [338, 

т. 14, с. 223]; Уже світає! От-от уже сонечко покажеться! [338, т. 19, 

с. 156]; Параско! Вже сонце зійшло! Всі в дворі побудилися, а ми спимо! [338, 

т. 19, с. 306]; Сонце вже високо стояло на небі, як ми виїхали [338, т. 14, 
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с. 249]; Сонце досягало вже полудня [338, т. 15, с. 256]; На другий день 

прокинувся дуже пізно, – вже сонце геть-геть було високо [338, т. 18, с. 434]; 

Сонце вже добре піднялось на небі, коли він, втомлений, задиханий, голодний 

станув на вершку гори, на високій полонині [338, т. 18, с. 460]; Сонце вже геть 

схилилося з полудня… [338, т. 16, с. 26]; Сідало сонце за тухольські гори, 

тонучи в легеньких червоних хмарах…[338, т. 16, с. 105]; …уже і сонце 

клонилося ко западу [338, т. 14, с. 87]; Сонце пишно закотилося за сині гори 

[338, т. 14, с. 261] (див. Додаток В.6). Таке значення пов’язано з «асоціативними 

зв’язками певних явищ природи із відповідним часом» [165, с. 23], що 

виражається за допомогою сполучення лексеми сонце (сонечко) з іменниками 

на позначення сторін світу чи частин небокраю (захід, схід), а також з 

дієсловами клонитися, схилитися, зайти, піднятися тощо. Останні беруть 

участь в реалізації такої солярної семантики через «стерті» метафори, в яких 

вказівка на олюднені дії денного світила допомагає виразити значення ‘час’ 

(детальніше – у пункті 4.2.2).  

Темпоральна семантика в мовному образі сонця актуалізується також у 

зверненні письменника до мітологічних вірувань народу: Соніцько на ніць 

ховаєся, а така лядна-лядна дівцьинка отворяє єму вольота [338, т. 18,  

с. 407–408]. Імовірно, тут йдеться про зміну дня та ночі, а також про «небесні 

ворота, що відчинялися назустріч народженому сонцю» [328, с. 118], що виступає 

яскравою ілюстрацією специфічного світобачення в національній МКС. 

Детальніше етномарковану інтерпретацію МО сонця розглянемо у пункті 4.2.2. 

За сонцем визначають також сторони світу: схід, захід, північ, південь 

[297, с. 37], а тому в художньо-семантичне наповнення цього МО входить 

компонент ‘простір’. У таких мікроконтекстах вказано переважно на напрям 

руху. Це значення в художньому мовленні І. Франка реалізовано за допомогою 

локальної метонімії: А на захід сонця тягнеться проста, груддям укрита 

дорога… [338, т. 14, с. 225]; Ти натякнув мені на страшного ворога, що грозить 

нам зі сходу сонця… [338, т. 16, с. 56]; …і в свою руку уняв силу цілого народу 

для оборони його перед ворогом, що надтягає зі сходу сонця [338, т. 16, с. 56]; 
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Щоб укарати непокірного, вислав великий Чингісхан свою силу на захід сонця 

[338, т. 16, с. 124].  

У кількох мікроконтекстах сонце виступає як ‘об’єкт споглядання’, що 

виражено в сполученні з дієсловами, семантика яких сфокусована на 

сприймання органами зору (зирнути, полюбуватися): Важко зітхнув старий 

Захар, зирнув на сонце… [338, т. 16, с. 154]; – Чом я не та хмарка, – сказала 

вона. – Винирнула б собі з бездонної бездни, полюбувалась би сонцем, 

блакитом, погуляла б з буйним вітром… [338, т. 18, с. 408–409]. З цього 

погляду письменник розглядає денне світило як конкретний об’єкт природи у 

взаємозв’язку з іншими реаліями небесного простору: Ось нараз щезло сонце 

за чорною, живою хмарою, що стіною тягне з заходу, наповняючи повітря 

диким вереском і спускаючись над Тухлею [338, т. 16, с. 105]. 

Реалізація розглянутих вище семантичних ознак ‘світло’ і ‘тепло’ в 

мовному образі сонця зафіксована також в порівнянні, де внутрішній світ 

людини зіставляється з природними реаліями: З цілою силою гарячої любові він 

обняв цю чародійку-дівчину і серед поцілуїв та пестощів щезли всі сумніви, всі 

питання, всі обави, мов мрака на сонці [338, т. 18, с. 410]. У цьому 

мікроконтексті І. Франко художньо переосмислює прямі значення лексеми-

експлікатора МО сонця, вказуючи, як радісні відчуття допомагають подолати 

людині всі проблеми. 

Традиційне розуміння світила як ‘джерела життя’ у Франковій прозі 

виражено словосполученням сонячне світло в такому мікроконтексті: Любов – 

се божий дар; кому дасться, бери її не оглядаючи, жий нею, як чистим 

повітрям та сонячним світлом [338, т. 22, с. 263]. Так автор репрезентує 

сонце з огляду на його основну ознаку – світло, що визначає передумови для 

життя. Продовження цієї семантики ілюструє інший приклад, де також 

закцентовано увагу на внутрішніх почуттях героя: Думка, що се може бути 

вона, що він отсе зараз, за хвилину, побачить те дороге лице, якого не бачив 

уже десять літ, та яке, проте, ані на хвилю не загасло в його душі, світилося 

в ній, як сонце… [338, т. 20, с. 228]. Названий компонент реалізований також у 
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рядку з переліком необхідних для життя людини речей: …він чув, що вона 

перестає бути для нього предметом естетичного вподобання, а починає 

робитися чимсь таким необхідним до життя, як сонце, як тепло, як повітря 

[338, т. 20, с. 231].  

Авторське переосмислення МО сонця ілюструє мікроконтекст, в якому 

письменник зображує світило як отамана: Се для мене робиться! – думалось 

йому. – Сонце – то мiй вiрний отаман. Висушуючи ті поля, висисаючи всі 

живі соки з землі, воно працює для мене, воно згонить дешевих і покірних 

робітників до моїх ям, до моїх фабрик! [338, т. 15, с. 344]. У результаті цього в 

художньо-семантичному наповненні мовного образу виділяємо сему 

‘могутність’. В основі такого семантичного прирощення – увиразення 

потужного впливу світила на життя і діяльність людей. Сонячна сила виявилась 

настільки доречною для Германа Гольдкремера у творі «Борислав сміється», що 

персонаж розглядав цей об’єкт природи як свого помічника.  

Отже, семантичний простір мовного образу сонця базується в основному 

на фізичних властивостях цього природного об’єкта, його впливові на світ та 

людину (семи ‘світло’, ‘тепло’, ‘темпоральність’, ‘простір’). У відповідних 

контекстуальних умовах письменник апелює до традиційного сприйняття 

сонця, що актуалізовано в компонентах ‘об’єкт споглядання’, ‘вогонь’, 

‘джерело життя’. Для вербалізації цього образу І. Франко використовує 

метафори сніп світла, повінь світла та ін. і метонімії (переважно на основі 

перенесень ‘об’єкт – фізична характеристика об’єкта’, ‘об’єкт – місце’), що 

визначають спорідненість автора із світобаченням народу та окреслюють 

художнє переосмислення МО сонця в прозових творах.  

 

4.2.2. Етнокультурна репрезентація сонця. Авторське світосприйняття, 

репрезентоване в художній творчості, нерозривно пов’язане із самобутністю 

національної культури, в рамках якої письменник пізнає світ. У ході 

дослідження виникло завдання паралельно проаналізувати семантичне 

наповнення ‘сонце – людина’ (коли світило виконує дії, притаманні людській 
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істоті) та ‘сонце – бог’ (пов’язане з відображенням об’єкта згідно з 

дохристиянськими традиціями, де сонце здавна вважалося богом і йому 

поклонялися більше, ніж іншим природним реаліям). Адже «людина й природа 

всім своїм життям залежать від сонця, – без нього нема на землі життя. Ось 

чому в усіх народів сонце обожується, пізніше перетворюється в окремого 

бога» [96, с. 21]. 

 Першу парадигму відображено в мікроконтекстах, де автор репрезентує 

сприймання сонця відповідно до людського вигляду (соматизми брови, лице, 

атрибутив усміхнутий) та людських дій, виражених дієсловами вставати, 

глипнути, дивитися, зазирнути, сміятися: Бач, сонце на небі закрило своє 

ясне лице, щоб не слухати твоїх кривих слів! [338, т. 16, с. 53]; …усе те 

мішалося в якусь пекельну гармонію, що різала вухо і серце, лунаючи під отим 

усміхнутим ясним сонцем… [338, т. 16, с. 94]; …сонце тільки на найвищім 

вершку полудневого стояння могло зазирнути до неї [338, т. 16, с. 121]; Далі 

хмари проступилися, і звільна, мов боязко, викотилося сонце на небо і 

глипнуло на занятих своєю роботою тухольців [338, т. 16, 131]; Але нині 

сонце вставало в недобрім гуморі [338, т. 19, с. 303]; Тони почали капати в 

душу росою, почали свистіти, як вітер у берегах, сміятися, як сонце на 

веснянім небі…[338, т. 22, 236].  

 О. Слюніна стверджує, що, крім авторських персоніфікованих образів, 

«інтенціональне наповнення сонце – людина (виділення автора) виявляється в 

стертих дієслівних метафорах сонце сходить, сонце заходить, сонце сідає» 

[240, с. 79]. Таке явище вирізняється високою частотністю в прозових творах 

І. Франка, де для оживлення цього небесного світила письменник вживає низку 

дієслів: вийти, сходити, заходити, закотитися, хилитися, сідати. Тут чітко 

простежуємо темпоральну семантику (див. пункт 4.2.1): …я го ще не бачив 

ніколи, аж нині перший раз, як сонце заходило [338, т. 14, с. 22]; Коли сонце 

сходило, то викочувалося до наших вікон якраз із-за вершка тої гори [338, 

т. 20, с. 404] (див. ‘темпоральність’ у Додатку В.6). Такі описи розширені 

колірними та емоційно-оцінними характеристиками, що виражені 



176 

прислівниками кроваво, велично: Кроваво заходило сонце за хмари, обливаючи 

їх червінню… [338, т. 14, с. 106]; Велично сходило сонце над торецькою 

рівниною [338, т. 19, с. 302]. Варто підкреслити, що поєднання лексеми сонце з 

дієсловами, які мають семантику руху (встати, зійти, плисти, сходити) 

підкреслює розуміння цього об’єкта природи як живого (за В. Жайворонком – 

аніматизм), що «ґрунтується на первісних релігійних уявленнях про 

безособове оживлення всіх предметів і явищ довкілля» [84, с. 64]. Воно вказує 

також на динаміку природних процесів, де все перебуває в безперервному та 

взаємопов’язаному русі. У художніх творах такі мікроконтексти 

характеризують індивідуальний стиль автора, який використовує ці традиційні 

метафори для творення пейзажів. Так І. Франко відтворює глибинний зв’язок із 

світоглядом народу та НМКС, де вербалізовано такі уявлення про рух 

небесного світила: А на другий день ясно і погідно встало сонце… [338, т. 14, 

с. 123]; Сонце вже похилилось геть з полудня і стояло над вершиною лісу, 

купаючи своє скісне проміння в спінених хвилях потоку… [338, т. 16, с. 32–33] 

та ін. Такі приклади підтверджують, що «зв’язок з міфопоетичною свідомістю 

простежується в метафоричних та метонімічних конструкціях, в основі яких 

знаходяться антропоморфні уявлення про світило: сонце встає, заходить, лягає, 

простягає руки, сипле промінням, ллє промінням тощо» [208, с. 59]. 

У створенні МО сонця письменник використовує також інший шлях – від 

динамічного відтворення природного об’єкта до його статичного опису. Тому 

він уживає, наприклад, лексему брови, що не тільки містить елементи 

зовнішнього уподібнення до людської істоти, але й у відповідних 

контекстуальних умовах несе емоційно-оцінну характеристику і підсилює 

вказівку на могутність сонця: Сонце, побачивши її змагання, наморщило 

променясті брови і крикнуло:– Гей, мої золоті промені! Далі наперед! Січіть 

отсю мглу!...Нехай недармо люди звуть мене праведним сонцем! Хочу бути 

праведним і не дати неправді з укриття панувати над світом! [338, т. 19, 

с. 303]. У цих рядках автор визначає атрибутивні особливості сонця: окреслює 

його яскравість та традиційне забарвлення (променястий, золотий), вказує на 
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його обожнення за допомогою епітета праведний. Останнє, у свою чергу, також 

модифікує семантичний простір цього мовного образу, адже «номінація Сонце 

праведне (виділення автора) має книжкове (і навіть церковне) походження і, 

можливо, первісно взагалі не стосувалася сонця, оскільки католицька церква 

образно називала сонцем Ісуса Христа» [120, с. 130]. 

І. Франко в антропоморфному ракурсі зображує зв’язок сонця із землею. В 

авторській інтерпретації ці природні реалії родинно пов’язані (див. пункт 2.1.2), 

в результаті чого в МО сонця виділяємо компонент ‘матір’: Велично і має 

статично дивиться сонце на сю дивовижу, котру воно ж і помогло 

виплодити. Воно любить її, інтересується нею, як дитина забавкою, і 

приглядається тим день в день новим і вічно старим перемінам з таким 

зацікавленням, як ми часом змінам дивоглядних фігур у калейдоскопі … Воно 

чуло, що щось недобре скоїлось на землі,…то в тій же хвилі мало охоту 

відвернутися і з докором люблячої та строгої матері буркнуло до дочки-

землі… [338, т. 19, с. 303]. Письменник розгортає таку семантику також через 

атрибутивні характеристики об’єкта, підсилюючи суб’єктивне психологічне 

сприймання небесного світила, виражене лексемами люблячий, строгий. Автор 

акцентує на рисах характеру сонця-матері (любов, суворість), збагачуючи 

семантичний простір аналізованого МО відповідними аксіологічними 

конотаціями. Такий приклад репрезентує мовний образ сонця в тісному зв’язку 

з НМКС, позаяк тут виникає уособлення як «типово міфологічний спосіб 

світосприйняття й світорозуміння, архаїчний спосіб бачення світу і пізнання 

себе в ньому» [174, с. 212].  

Окремим аспектом вербалізації образу сонця в художньому мовленні 

І. Франка є обожнення цієї реалії, що виразно характеризує українську 

етнокультуру з її закоріненням у мітологію. Внаслідок цього можемо 

виокремити в семантиці цього МО компонент ‘бог’. Люди вбачали у сонці 

велике божество і з повагою звертались до нього, перед ним клялись, вважаючи 

свідком та втіленням правди, перед ним освідчувались, йому довіряли свої 

думки та почуття. Воно володіло могутністю та набагато більшою силою, ніж 
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люди, тому вважали, що сонце може як допомогти, помилувати, так і покарати. 

І. Саєвич, опираючись на такі факти, підкреслює, що «у сьогоднішньому 

секуляризованому світі збереглися архаїчні мотиви обожнювання сонця і 

страху перед ним, тобто співвіднесення його, недоступної для людського 

впливу, сили зі світоглядними константами «життя» і «смерть» [208, с. 59]. У 

прозових творах І. Франко описує сонцепоклоніння за допомогою дієслів 

клястися, присягати, іменників свідок, прикметників благотворний, праведний, 

вольний, що безпосередньо стосуються сонця та різноаспектно характеризують 

його: …і скажу тобі ще раз і кленусь перед онтим ясним сонцем, що сей 

молодець мусить бути моїм! Сонце, будь свідком! [338, т. 16, с. 37]; …і 

присягала перед сонцем, що буду його [338, т. 16, с. 66]; Сонце преясне! – 

сказав він. – Ти, благотворне, вольне світило, не слухай тих огидних слів, 

котрі осмілився сей чоловік сказати перед твоїм лицем! … І не карай нас за 

них! [338, т. 16, с. 54]. Окремо можна виділити звертання до сонця, що 

експліковано у формі молитви. Це демонструє сприйняття його вищої сили та 

влади над людьми, поклоніння йому як оберегу чесної громади, яка захищає 

себе від ворога. У такому аспекті розглядаємо цілі фрагменти Франкового 

тексту, щоб комплексно окреслити специфіку сонця – бога: Сонце, великий, 

преясний володарю світу! Вічний опікуне всіх добрих і чистих душею! 

Зглянься на нас!... В твоїм імені стали ми з ним до смертельного бою і твоїм 

світлом кленемось, що не уступимо до останньої хвилі, до посліднього віддиху 

нашого. Поможи нам у тім страшнім бою! [338, т. 16, с. 131]. 

У прозі І. Франка актуалізовано етноспецифічне зображення головного 

небесного об’єкта за допомогою мітоніма Дажбог, що «малювався у вигляді 

антропоморфізованого сонця й поставав об’єктом молитов. Оскільки його 

вважали подателем тепла, світла та інших благ» [240, с. 78]. Наприклад: …і, 

впавши лицем на землю, помолився заходовому сонцю так, як молилися його 

діди й прадіди, як молився тайком і його батько… [338, т. 16, с. 37]; …і він 

щиро молився духом перед почином ради до великого Дажбога-Сонця, щоб 

той просвітив розум його й його громади… [338, т. 16, с. 48]; …засилали свої 
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молитви найвищому творцеві життя, Дажбогові-Сонцю… [338, т. 16, с. 122]; 

Сонце, я поклоняюсь тобі, як діди наші тобі поклонялися, і молюсь до тебе 

всім серцем: дай нам побідити! [338, т. 16, с. 131]; Сонце, невже ж ти 

перестало бути добрим богом Тухольщини, а сталося опікуном тих лютих 

дикунів? [338, т. 16, с. 98]. Ці мікроконтексти підтверджують, що «найчастіше 

небесне світило сакралізується за допомогою лексеми молитися» [240, с. 78].  

Своєрідний синтез категорій ‘сонце – людина’ та ‘сонце – бог’ ілюструє 

такий мікроконтекст: Сонце сміялося і своїм божеським безучасним усміхом 

ще дужче ранило роздерту Максимову душу [338, т. 16, с. 98]. Автор вказує на 

антропоморфізовану дію сонця за допомогою дієслів сміятися, ранити, а також 

відтворює його атрибутивну сакральну характеристику, виражену 

словосполученням божеський усміх.  

За словами дослідників, «саме міфи стали основою формування символіки 

сонця, репрезентованої у сучасній культурі узуальними паралелями між сонцем 

та життям, вищою правдою, істиною, радістю та красою» [208, с. 59]. Приклади 

формування семантичних прирощень з глибоким народнокультурним 

закоріненням виділяємо в прозових творах І. Франка. Наприклад, компоненти 

‘добро’, ‘радість’ актуалізовані у словосполученні схід сонця в таких рядках: Я 

терпливо ждатиму на тебе, вижидатиму, тебе, як сходу сонця. О, милий мій, 

яка я щаслива буду ! [338, т. 18, с. 451]; Приїдьте, таточку, якнайшвидше! В 

моїй хорій душі клубляться шалені помисли, плани і бажання, я ходжу мов у 

тумані і не можу ні на що рішитися. Ваш приїзд буде для мене правдивим 

сходом сонця. Ваша дочка Женя [338, т. 22, с. 296].  

Подібно позитивні конотативні характеристики в семантичному просторі 

МО сонця проілюстровано в такому мікроконтексті: Тільки на сході легко, 

несміло блідніли грубії хмари, назбируючи поволі більше краски, – знак, що уже 

близько був схід сонця, близьке було світло, близька була побіда дня над 

ревучою бурею, над тьмою [338, т. 14, с. 44]. Асоціативний ряд схід сонця – 

світло – побіда розкриває зв’язок між природним процесом «народження» 

світла та відчуттям щастя.  
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МО сонця експліковано за допомогою порівняння, яке стосується 

зовнішнього вигляду людини, в результаті чого в художньо-семантичному 

наповненні МО з’являється компонент ‘краса’. В. Русанівський слушно 

зауважує, що «ці ситуаційні оцінні значення не розвиваються в окремі семеми. 

Але вони мають безпосередній вплив на розвиток мови, особливо на її 

національно специфічну сторону, оскільки носії цих значень входять до складу 

постійних порівнянь…» [206, с. 59]. У художньому мовленні І. Франка 

виявлено такі приклади реалізації цього значення: Така була, якою ти описував 

мені її: в білій одежі, з розпущеним волоссям, але з лицем рум’яним і ясним, мов 

сонце… [338, т. 16 , с. 66]; І нараз посеред того пишного та величного 

ви(о)браженя мов друге сонце почало виринати – бліде, ніжне личко, з буйними 

золотожовтими косами, з синіми, глибокими очима, з калиновими губками, – 

почала виринати зграбна, струнка стать Густі [338, т. 18, с. 398]; Тільки 

жінчине лице ясніло над ним, мов сонце, тільки діточі очі світили йому, мов 

чудово блискучі зорі [338, т. 19, с. 23]; Євгеній тільки на хвилю заздрів незакрите 

її лице, і йому здалося, мовби блиснуло сонце і освітило його [338, т. 20, с. 233].  

Отже, мовний образ сонця представлений у Франковій прозі як 

етномаркований фрагмент НМКС, що насамперед ілюструють значення 

‘людина’ та ‘бог’. Зображення цього природного об’єкта в художньому 

мовленні перебуває під значним впливом давніх вірувань людей, що ілюструє 

експлікація МО – Дажбог. Зв’язок з народним мовомисленням, а також 

авторські інтенції визначають семантичні прирощення ‘матір’, ‘добро’, 

‘радість’, ‘краса’, які входять в семантичний простір МО сонця, відображаючи 

кореляцію національно специфічних чинників, суб’єктивного світобачення та 

художнього символічного переосмислення дійсности. 

 

4.2.3. Аналіз атрибутивів в описі сонця. У зображенні сонця як об’єкта 

природи, що випромінює світло, І. Франко використовує епітети, які вказують 

на його яскравість: ясний, яркий, блискучий. Зазвичай вони сполучаються з 

іменниками, що розкривають зовнішні атрибути сонця – блеск, світло: Скажи, 
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орле, може, ти розпитав того ясного сонця, скілько оно єще разів має 

сходити над тими прекрасними горами, заким?... [338, т. 14, с. 9]; …і боязнь 

його зачала поволі уступати, коли переконався, що се не усміх перебігає по тих 

жовтих костях, но яркий блеск сонця [338, т. 14, с. 135]; …нараз вийде на 

невеличку поляну, залиту ясним, сонячним світлом, заповнену теплом і 

пахощами цвітів [338, т. 14, с. 391]; Ясне світло сонця час від часу освічувало 

їх докладно… [338, т. 14, с. 235]; …але душа його замкнута була для тої краси, 

мутні очі не пропускали до нутра яркого проміння [т. 18, с. 437].  

Опис сонця за кольором не просто вказує на забарвлення об’єкта, але й 

визначає авторську позицію у візуальному представленні фрагментів природи в 

художніх творах. Майстерність письменника у створенні краси навколишнього 

світу підкреслила А. Швець: «Особливо неповторними видаються Франкові так 

звані солярні пейзажі (виділення автора), передані через барвисту 

кольористику сходу та заходу сонця» [281, с. 56]. В такому аспекті в прозових 

творах зафіксовано такі прикметники-колореми: золотий, золотисто-кровавий, 

золото-червоний, кармазиновий, кровавий, пурпуровий, пурпурово-золотий, 

рожевий, червоний. Наприклад: Весело розiйшлись побратими, радiснi надiї 

виринали в їх головах з-поза темних теперiшнiх суморокiв i пестили їх щирi 

серця, мов схiд сонця рожевим блиском красить пустi, каменистi i сумовитi 

вершини Бескиду [338, т. 15, с. 381]; … а в ставі пробудилися рибки і плили та 

плюскотами до рожевого світла, думаючи, що се схід сонця [338, т. 14, с. 123].  

Епітет золотий І. Франко вживає для відображення закріпленого в 

народній свідомості забарвлення денного світила, що містить позитивні оцінні 

конотації: …лице спускає, не сміє, мабуть, глянути на світ, на красоту 

природи, на блеск сонця золотого! [338, т. 14, с. 98]; Він ліг на траву і закрив 

очі, а перед ним все ще ярілось золоте сонячне світло, іскрилась роса, паленів 

у віддалі Стрий, бовванів темно-зеленою стіною могучий ліс [338, т. 18, с. 398]; 

В святині починає темніти; золоте проміння, що ще перед хвилею лилося 

крізь вікна, щезло [338, т. 19, с. 24]. Такі мікроконтексти підтверджують зв’язок 

мовомислення письменника з національномовною картиною світу, де сонце 
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часто змальовувалось золотим, а відтак «золотий пов’язується … з сяйвом 

сонця» [188, с. 25]. Цей колір сонячного проміння репрезентовано в метафорі 

золоті нитки: Крізь його узірчасті гілки де-не-де продиралося сонячне 

проміння і висіло вниз мов золоті нитки, насновані на якусь дорогу і багату 

тканину [338, т. 18, с. 407]. Таке забарвлення позначають також дієслова з 

колірною семантикою – золотити, позолотити, позолочений: – Ах, дивися, 

Владку! – вигукувала вона, зводячи погляд догори, – які гарні ці ліси, ці 

засніжені полонини, позолочені заходячим сонцем [338, т. 17, с. 464]; Понісся 

той голос по подвір’ї, розбудив у кухні Гапку, а в крайнім покоїку пахтяра, 

котрий відразу зірвався на рівні ноги, зирнув на сонце, що власне почало 

золотити вікно його цюпки… [338, т. 19, с. 305]. 

Для того, щоб змалювати відтінок сонця під час надвечір’я автор 

використовує лексему золото-червоний: Величаво клониться повне, золото-

червоне сонце за сині, далекі гори [338, т. 14, с. 195]. Варто зазначити, що така 

кольороназва зафіксована в конкордансі «ГРАК» всього 11 разів, з яких тричі 

використовується на позначення забарвлення сонця та, зокрема, два рази у 

прозі І. Франка. Це увиразнює самобутність письменника у створенні солярних 

кольорів.  

Подібне забарвлення відтворює письменник завдяки епітету пурпурово-

золотий, описуючи сонячне проміння: А коли заходило, то на тім вершку 

найдовше ярілося його пурпурово-золоте проміння [338, т. 20, с. 404]. Ще 

один спосіб експлікації такого кольору – використання композитного 

атрибутива золотисто-кровавий, що відображає блиск сонця на інших 

об’єктах: Все блищало, ясніло до сходячого сонця, що саме кидало перше 

проміння крізь вікна до комнати і золотисто-кровавими переливами грало на 

гладких, блискучих предметах [338, т. 14, с. 371]. Тематика роману «Boa 

constrictor» та, зокрема, початковий фрагмент тексту, що коротко описує 

специфіку діяльности Германа, нестерпно важке становище працівників, 

підсилює негативні емоційні конотації, репрезентовані в такому відтворенні 

сонячного світла. Поєднання в структурі складних кольоронайменувань 
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подібних відтінків – червоного (пурпурного / кровавого) із золотим демонструє 

багатство індивідуального мовного стилю письменника у передачі візуального 

сприйняття сонця. Крім того, вживання композитних кольоративів є  

«часто новаторським для створення емоційно-оцінних, метафоричних  

означень» [97, с. 91].  

У зображенні відтінків, які пов’язані зі сходом чи заходом сонця, 

письменник обмежується інколи лише однією червоною барвою – прикметники 

червоний, кровавий: …не раз він бачив його наяві при западі сонця на верху 

Чорної гори на червонім тлі зарева солнечного… [338, т. 14, с. 23]; Мені 

здавалося, що власне вечоріло, сонце заходяче обливало хмари кровавим 

світлом… [338, т. 14, с. 73]. Варто погодитись з думками дослідників про те, 

«символіка криваво-червоної барви виникає на основі ускладнено-смислових 

паралелей із космогонічним сюжетом двобою денного/нічного воїнів – сонця й 

місяця…» [174, с. 103]. Прикладом цього виступають інші мікроконтексти, в 

яких І. Франко характеризує червоне забарвлення світила, використовуючи 

кольороназви кармазиновий (вказує на темно-червоний відтінок) та червоність. 

Такі ознаки доповнено прикметниками з часовою семантикою (заходовий, 

сходовий), які допомагають розмежувати опис небесного об’єкта в різну пору 

доби, реалізуючи в такий спосіб темпоральність як ключову семантичну ознаку 

МО сонця: …а ревучий водопад, переливаючись у кармазинових променях 

заходового сонця, непорушним кровавим стовпом стояв над опустілою 

тухольською кітловиною [338, т. 16, с. 104]; Ба, понижче села, при тіснині, 

вже виднілися широкі річки і ставки, червоні, як кров, від червоності сходового 

сонця [338, т. 16, с. 137].  

У новому ракурсі репрезентовано подібні барви, які експліковані 

лексемами пурпуровий, кровавий, почервонілий, золото, платина, жевріти. 

Ампліфікація таких кольоронайменувань в текстовому фрагменті, по-перше 

розгортає динамічну картину світанку, по-друге, фіксує індивідуально-

авторські нюанси сприйняття природи. Крім того, якщо прикметники 

окреслюють негативні емоційно-оцінні конотації образу, то іменники вказують 
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на позитивну оцінку цього об’єкта природи: А сонце звільна, велично і 

супокійно виринало в своїм маєстаті. Перед ним розливалось пурпурове море, 

кроваве озеро; воно … залило півнеба і виявило тривожній, безсилій, грішній 

землі почервоніле від гніву лице грізного месника. Та ось східний край того 

кровавого сяйва почав наливатися золотом, жевріти розпаленою 

платиною, немов якесь величезне горнило [338, т. 19, с. 302]. 

Необхідно розмежовувати бачення типового сонячного забарвлення та 

репрезентоване в авторському мовленні художнє переосмислення барв світила, 

пов’язане з особистісним сприйняттям навколишнього середовища. Часто 

візуальну перцепцію сонця можна спроєктувати на тематику чи героїв 

Франкової прози. Адже письменник створював солярний пейзажний фон для 

подій у різних творах: під час відображення психологічного стану страху та 

несподіванки від появи постаті чоловіка на Чорній горі («Петрії і Довбущуки»), 

у зображенні битви тухольців з монгольським військом («Захар Беркут»), для 

створення переходу від сфери величної природи до звичного життя людей 

(«Основи суспільності», «Великий шум»). 

Важлива специфіка мовного образу сонця – атрибутиви, що позначають 

часові параметри доби: заходячий, западаючий, сходячий, сходовий, ранішний, 

полуденний. У цьому випадку актуалізується «здатність означення в різних 

контекстах мобілізувати відповідні семантичні варіанти» [66, с. 24], зокрема 

темпоральність: Срібна оправа ліски блискала до западаючого сонця… [338, 

т. 14, с. 116]; Старий Захар…лежав на мураві, з лицем проясненим, зверненим 

до полуденного сонця [338, т. 16, с. 152] (див. Додаток В.6).  

Для того, щоб відтворити цей природний об’єкт, письменник застосовує 

метафору шиби сонця: Вдалі, на западі, якраз під широкою шибою заходячого 

сонця, бовваніли пошарпані фантастичні й дикі утеси Чорної гори… [338, 

т. 14, с. 31]. На нашу думку, завдяки виділеній генітивній метафорі 

актуалізовано просторе відображення сонця, яке має конкретні виміри: розмір 

(широка шиба) та часовість (заходяче сонце).  
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Ширший темпоральний аспект, який письменник використовує для опису 

сонця, пов’язаний із вказівками на пору року (літнє, весняне) чи на конкретний 

місяць (липневе). Такі означальні характеристики не лише розкривають часові 

параметри, але й увиразнюють опис денного світила відповідно до кожного 

періоду року, підкреслюючи його ключові властивості – тепло, яскравість, 

життєдайність, а також зв’язок з вогняною стихією: …чули в тім чоловіці живу 

течію власної думки, сильного характеру і живої своєрідної поезії, котрим 

усяка жива душа мусить спочувати та радуватися, як молода ростина 

ясному та теплому сонцю весняному [338, т. 19, с. 194]; Липневе сонце 

стояло майже над головами і пекло немилосердно, а довкола вулиці були самі 

мури і стіни, ніде ані садка, ані дерева [338, т. 20, с. 175]; З давен-давна він 

привик, що його серце стискається при в’їзді в руське село, навіть у пору, коли 

воно пишається у веснянім цвіті вишневих та яблуневих садків або лежить 

тихо, вигріваючись у літньому сонці [338, т. 20, с. 288]. Ще один приклад 

демонструє антропоморфізм (дієслово зазирати), увиразнює забарвлення 

об’єкта та водночас актуалізує давній солярний атрибут – колесо [297, с. 36] в 

типовому етноспецифічному забарвленні: Тонучи поглядом у тій світло-

рожевій плямі, він сидів без думки, без руху, але й без сну, аж поки пляма не 

почала бліднути-бліднути, поки літне сонце золотим колесом не викотилося 

з пурпурової мряки і не зазирнуло крізь вікно до його покою [338, т. 19, с. 294]. 

Виокремлено також атрибутивні характеристики на позначення 

температурних показників, що виражені прикметниками теплий та гарячий: 

Крізь великі, з аршинними кришталевими шибами вікна саме падали навскісні 

теплі сонячні промені й опиралися ясними стовпами об гладкий паркет зали 

[338, т. 17, с. 410]; Перед очима товариства розкрилася тухольська долина, 

облита гарячим сонячним промінням… [338, т. 16, с. 26]. Значення ‘тепло’ в 

МО сонця в авторському мовленні може межувати із семантикою ‘вогонь’ 

(див. пункт 4.2.1). Відтак в мікроконтекстах виявляємо додаткові атрибутиви, 

серед яких – жарущий, палаючий. Семантика таких лексем містить негативні 

конотації, що з позамовної точки зору зумовлено надмірним виявом сонячного 
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тепла (Н. Станкевич вважає це «вогняною суттю» світила [253, с. 385]): 

...чоловiк з надмiру болю … гине тихо та безжалiсно так, як тихо та 

безжалiсно в’яне похилена трава на жарущiм сонці [338, т. 15, с. 343]; Все те, 

що він підглянув і підслухав, лежачи годинами серед цвітучої луки або над 

берегом Сяну під палаючим промінням сонця ... усе те відживало перед ним, 

прояснювалось якимсь новим світлом… [338, т. 18, с. 330]. 

Ще одним аспектом аналізу атрибутивних характеристик сонця є увага до 

суб’єктивного авторського сприйняття цього природного об’єкта. Наприклад, 

описуючи світанок та процес сходу сонця, письменник передає своє захоплення 

природою не лише за допомогою іменникових кольоронайменувань (пурпур, 

срібло, золото, щирозлото), але й прикметників пишний, величний. Семантика 

таких лексем дозволяє виділити в художньо-семантичному наповненні МО 

сонця компоненти ‘краса’ і ‘велич’: А на сході понад тим пурпуровим морем 

щосекундочки вистрілювали високо в небо величезні стовпи світла, граючого 

всіми фарбами веселки; звільна вони змінились в щирозлоті, з стовпів 

зробились могучі ріки, а за ріками вилилось в кінці на поверхність мглистого 

моря й ціле море світла, виявилось пишне та величне сонце [338, т. 18,  

с. 397–398]; Вони не чули різдвяних дзвонів, що з супротилежного горба знай 

розливалися радісним рокотом, не бачили величного світила, що обливало все 

небо зразу царським пурпуром, потім литим сріблом, а нарешті щирим 

золотом [338, т. 22, с. 314]. Такі контексти лягли в основу розгорнутих 

пейзажів з метафоричними та метонімічними перенесеннями у творах «Не 

спитавши броду» і «Великий шум».  

Атрибутивні особливості сонця пов’язані також з антропоморфізацією 

цього об’єкта, що частково вже розглянуто у пункті 4.2.2. І. Франко змальовує 

олюднений зовнішній вигляд сонця, зокрема його лице, акцентуючи на ключових 

ознаках денного світила: яскравість (блискуче, ясне, осліпляючо-ярке), колір 

(золото-червоне, словосполука червоний жар), розмір (широке, повне) та 

суб’єктивне сприймання (грізне, нестерпиме, неприглядне). Така характеристика 

доповнена дієслівними метафорами з компонентами всміхатися, грозячи, 
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насміхатися, нахилити, зирнути: Сонце власне нахилило своє золото-червоне 

повне лице над самі вершини гір, грозячи, як ся здавало, кожної хвилі запалити 

необозримі темні ліси своїм червоним жаром… [338, т. 14, с. 31]; …та сонце 

широким, неприглядним лицем всмiхалося згори, з-посеред темно-синього 

безхмарного неба [338, т. 15, с. 262]; Але небо стояло, мов замуроване, а сонце 

своїм широким, безвстидно блискучим лицем мов насмiхалося з слiз i молитов 

бiдного люду [338, т. 15, с. 343]; І нараз із сього горнила виринуло осліпляючо-

ярке, грізне, нестерпиме для людського ока сонячне лице. Швидко і мітко воно 

зирнуло на землю [338, т. 19, с. 302]. В антропоморфному ракурсі письменник 

зобразив сонце, зосередивши увагу на емоційній характеристиці, вираженій 

дієприкметником урадуваний: Сонце, немов урадуване своєю побідою над 

тьмою і зливою, світило вдвоє ясніше… [338, т. 14, с. 46].  

«Слов’яни були ревними сонцепоклонниками, тому до нас дійшли 

фольклорні «Божі» образи Сонця: святе, чисте, Боже, праведне, благовісне, 

святочне, священне» [328, с. 565–566]. В художньому мовленні І. Франка в 

такому аспекті зафіксовано прикметники праведний, преясний, благотворний, 

вольний (див. пункт 4.2.2): Сонце праведне! – кликнув у своїй душевній муці 

Максим. – Невже ж така твоя воля, щоб я гинув у кайданах? [338, т. 16, с. 98]; 

Ясно, тепло і весело сіяло сонце праведне на синім, глибокім, як душа людська, 

небозводі [338, т. 14, с. 148]. 

Отже, зафіксовані у Франковій прозі атрибутивні характеристики сонця 

вказують на візуальне (колір, яскравість, розмір), традиційне (темпоральність, 

температура, антропоморфізм) і суб’єктивне (емоційно-оцінні конотації) 

сприйняття цього природного об’єкта в ІАКС. Однією з найчастотніших в описі 

денного світила є група лексем на позначення його часових характеристик. У 

широкій гамі епітетів та у відповідному їхньому поєднанні яскраво 

проілюстровано авторське світобачення, що не втрачає зв’язку з українською 

етнокультурною традицією. 
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Висновки до Розділу 4 

Дослідження значень мовних образів неба і сонця та атрибутивних 

характеристик цих реалій дозволило розкрити специфіку семантичного 

простору цих МО в художньому мовленні Івана Франка. 

1. На основі парадигматичних та синтагматичних зв’язків виокремлено 

лінгвальні одиниці, що експлікують мовні образи неба та сонця. Для першого 

об’єкта навколишнього середовища домінантною є лексема небо, а менш 

уживаними – небозвід, небосклон, небеса, блакит, небесний (цей прикметник 

апелює головно до сакральної семантики). Для позначення другого 

аналізованого фрагмента небесного простору вжито лексеми сонце, світило, 

проміння, Дажбог, сонечко (сонічко), сонячний. 

2. Встановлено, що в прозових творах І. Франка актуалізовані 

компоненти моделюють таку семантику мовного образу неба, яка повністю 

відповідає типовим уявленням про цей об’єкт: ‘видимий простір над землею’, 

‘місце для астральних об’єктів’, ‘місце для атмосферних явищ’, ‘сакральне 

місце’, ‘вертикальна відстань’, ‘простір’, ‘місце перебування птахів’. Тому у 

відсотковому співвідношенні такі прямі значення складають 95% порівняно з 

тими семами, які окреслюють суб’єктивне світовідчуття письменника.  

Художньо-семантичне наповнення мовного образу сонця становлять в 

основному компоненти ‘світло’, ‘тепло’. Вони окреслюють стереотипне 

сприйняття денного світила у більше ніж половині мікроконтекстів 

(Додаток Г).  

З’ясовано, що для формування семантики мовних образів небесного 

простору визначальним фактором є людський досвід, в основі якого 

спостереження за цими природними об’єктами, використання знань про їхній 

вплив на навколишній світ. Відповідно високу частотність в семантичному 

просторі МО сонця виявлено в актуалізації семи ‘темпоральність’. 

Зафіксовано низку мікроконтекстів, де традиційні дієслівні метафори 

характеризують рух небесного світила, а також часові виміри доби.  
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3. Етномаркованість в мовних образах небесного простору простежуємо у 

зверненні до національного світогляду. У семантиці МО неба проаналізовано 

актуалізацію метафоричного прирощення ‘водойма’, що визначають конкретно-

чуттєві асоціації, пов’язані з цією природною реалією (метафора дно неба). В 

МО сонця зафіксовано метонімічне вираження типу ‘об’єкт – фізична 

характеристика’ семантики вогню, архетип якого тісно пов’язаний з цим 

об’єктом природи. Одним із частотних способів об’єктивізації світлової 

характеристики сонця є метафоричне відтворення за допомогою 

концептуальної сфери ‘рідина’ (конструкції обливало / напоєний світлом, повінь 

світла, золоте озеро).  

У формуванні мовних образів небесного простору у Франковій прозі 

реалізовано одну з основних тенденцій зображення природи в НМКС – її 

антропоморфізацію. Зафіксовано розширення семантики МО неба і сонця 

завдяки вживанню традиційних персоніфікацій (небо усміхається, сонце 

вставало / сходило / сідало / зайшло тощо), метафор (лице сонця), епітетів 

(урадоване сонце), що окреслюють ці природні об’єкти як істоти. 

На основі зібраного матеріалу визначено лише один спосіб такої 

лінгворепрезентації неба – це його позитивно конотоване відтворення за 

допомогою дієслівних метафор з компонентом сміятися / усміхатися.  

Для вербалізації образу сонця в такому аспекті виявлено вживання 

соматизмів (брови, лице), а також зображення денного світила в олюдненому 

образі матері, що ілюструє суб’єктивне художнє переосмислення 

космогонічних фактів.  

Важливий вектор функціонування МО сонця в художній прозі І. Франка 

визначає його обожнення, що пов’язано з язичницьким світоглядом. У 

результаті актуалізується сакральна семантика, експлікована за допомогою 

мітоніма Дажбог та одиниць відповідного лексико-семантичного поля (бог, 

молитва, молитися, поклонятися).  

4. Індивідуально-авторське розширення семантики МО неба виражено 

метафорично, в результаті чого виникає художньо-семантичне наповнення 
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‘одяг’, що фіксує переосмислення безмежного небесного простору в рамках 

конкретного об’єкта – капелюха.  

Суб’єктивне переосмислення дійсности виявлено у відтворенні 

взаємозв’язку між світом природи та людиною, що об’єктивовано в 

порівняльних конструкціях чи метафорах з компонентом сонце. За допомогою 

контекстного аналізу в семантичному просторі МО сонця виокремлено 

компоненти ‘могутність’ (сонце-отаман), ‘краса’ (порівняння мов (друге) 

сонце), а також символічні смисли ‘радість’, ‘добро’ (словосполучення схід 

сонця). На основі контекстного аналізу виділено також компонент ‘джерело 

життя’, що фіксує зв’язок з традиційними уявленнями про важливу роль 

сонця у світі та в житті людей зокрема. 

5. Встановлено, що основним параметром атрибутивних характеристик 

небесного простору є візуальне сприймання природного середовища. 

Ключовими в описі неба є колірні характеристики (39%). Менш частотними – 

вказівки на чистоту (25%), часові особливості та характер небесної стихії (по 

14%), просторові ознаки (8%) (див. Додаток Д, рис. Д.5). 

Виявлено, що вагоме місце в зображенні сонця в прозі І. Франка 

займають атрибутиви на позначення забарвлення та яскравості – 31% та 25% 

відповідно (див. Додаток Д, рис. Д.6.). Зафіксовано велику кількість 

мікроконтекстів, що актуалізують темпоральні характеристики. Виявлено 

вказівки на особливості температури, розміру сонця. Виокремлено групу 

епітетів, що розкривають олюднення та обожнення сонця (грізне, урадуване, 

праведне, благотворне), а також виражають суб’єктивні емоційно-оцінні 

конотації в сприйманні цього природного об’єкта (пишне, величне).  

Основні положення розділу знайшли відображення в таких публікаціях: 

[12-13]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації вперше проаналізовано мовний образ природи в художній 

прозі Івана Франка. Отримані результати представляють дослідження 

семантичного простору мовних образів землі, лісу, гір, води, неба і сонця та 

їхніх атрибутивних характеристик в авторському мовленні. 

1. Теоретико-методологічне підґрунтя аналізу категорії мовного образу 

пов’язано з антропо- та етноцентричним підходом до вивчення семантики 

мовних одиниць, положенням про зв’язок мови, народу (людини) та дійсности, 

вченням про концептуальну, мовну (зокрема, національномовну) та 

індивідуально-авторську картини світу. Такі засади окреслюють ментальну 

природу МО, що пов’язана з етномаркованим та суб’єктивним 

світосприйняттям. Основу МО в авторському мовленні визначає його 

художньо-семантичне наповнення, аналіз якого вимагає опрацювання лексико-

семантичного рівня мови. У такому аспекті необхідно розкрити 

конвенціональний зміст лексем та реалізацію їхнього семантичного потенціалу 

в контекстуальних умовах. Встановлено, що вивчення поняття «мовний образ» 

перебуває в полі зору системно-структурної та когнітивної наукових парадигм: 

перша висвітлює сукупність експлікацій мовного образу та актуалізацію його 

значень і смислів, друга акцентує на необхідності врахування позамовних 

чинників, серед яких етнокультурні та суб’єктивні фактори впливу на 

функціонування МО. 

Як компонент ІАКС мовний образ отримує свою конкретну реалізацію, 

зумовлену світоглядними пріоритетами, індивідуальними асоціаціями, 

емоційно-оцінними параметрами сприйняття письменника. Важливо 

враховувати художнє переосмислення дійсности, що є передумовою 

семантичного прирощення МО, яке виникає в основному в межах 

метафоричних, метонімічних перенесень, актуалізації символічних значень. 

На основі таких положень обґрунтовано ознаки мовного образу, які 

визначають в цій категорії, по-перше, універсальну, стереотипну інформацію 
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про об’єкт дійсности, пов’язану із сенсорним досвідом, уявленнями, по-друге, 

зв’язок з культурними надбаннями народу, системою його цінностей, 

естетичних вподобань, по-третє, специфіку досвіду і суб’єктивного пізнання 

світу мовною особистістю. Ще одна важлива характеристика МО – його 

оформлення за допомогою низки мовних засобів, що охоплюють загальні і 

власні назви, слова та словосполуки, які актуалізують переносні значення 

(метафори, метонімії, порівняння, символи тощо). 

Запропоновано тлумачення поняття мовний образ – фрагмент мовної 

картини світу, що є вербалізованим комплексом уявлень, знань, досвіду про 

конкретні предмети, явища дійсности, що зберігає в собі національну та 

індивідуальну інтерпретацію світосприйняття.  

2. Теоретичні засади допомогли обґрунтувати методику дослідження 

мовного образу природи. В основу такого аналізу лягло вивчення художньо-

семантичного наповнення (термін К. Голобородька), що ілюструє і прямі 

значення, і контекстуальні смисли, що виникають в результаті розширення 

семантики МО, та семантичний простір мовного образу, яке трактуємо як 

особливості вербалізації образу, що включають сукупність його експлікацій і 

художньо-семантичне наповнення. 

Вироблено алгоритм дослідження мовних образів природи у творах 

І. Франка: виокремити лексеми на позначення землі, лісу, гір, води, неба та 

сонця, розкрити обсяг узуального сприймання того чи іншого об’єкта та 

встановити його етнокультурне бачення (прийом аналізу словникових 

дефініцій, компонентний аналіз, прийом зовнішньої інтерпретації), дослідити 

функціонування лексем-експлікаторів МО, особливості їхньої сполучуваности, 

визначивши метафоричні і метонімічні перенесення, актуалізацію символічних 

значень та смислів, що відображають семантичні прирощення, з’ясувати 

суб’єктивну інтерпретацію МО природи, розкрити її зв’язок з НМКС (шляхом 

застосування описового методу, парадигматичної та синтагматичної методик, 

контекстного, компонентного і семантико-стилістичного аналізу, елементів 

концептуального аналізу), описати художньо-семантичне наповнення мовних 
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образів та розглянути атрибутивні характеристики об’єктів природи (на основі 

дистрибутивної методики, семантико-стилістичного аналізу та елементів 

кількісного аналізу).  

3. Встановлено, що одиницями експлікації мовного образу природи в 

художньому мовленні є найменування об’єктів, їхніх атрибутів, власні назви 

(хороніми, дрімоніми, ороніми, гідроніми, мітоніми), похідні цих лексем. 

Лінгворепрезентацію семантичного простору МО розширюють переважно 

метафори та символічні смисли, які письменник актуалізує в окремих текстових 

фрагментах. На основі проаналізованого матеріалу виявлено, що домінантними 

у Франковій прозі є МО лісу, гір та води, які представлені в найбільшій 

кількості мікроконтекстів.  

У межах семантики мовних образів природних об’єктів виявлено 

універсальну частину – ту, яка відображає традиційне сприймання реалій 

довкілля. Зафіксовано, що найбільшою частотністю прямі значення 

характеризуються в МО неба, води, землі (95%, 79% та 65% відповідно). 

Імовірно, це зумовлено стереотипним сенсорним сприйняттям цих об’єктів 

природи та їхнім багатим функціональним призначенням в життєдіяльності 

людей. 

4. Розглянуто особливості зображення природних реалій в художній прозі 

І. Франка під етнокультурним впливом. Встановлено взаємозв’язок між давніми 

віруваннями, уявленнями народу, внаслідок яких природа поставала 

одухотвореною істотою, та актуалізацією в лексемах на позначення природи 

семантичних компонентів ‘істота’, ‘людина’. В авторському мовленні це 

виражено зазвичай за допомогою різних метафор з компонентом-дієсловом чи 

іменником-соматизмом, рідше – відповідних атрибутивів. 

Національна специфіка відтворення природних об’єктів виявлена також в 

зооморфізації, що тісно пов’язано з фольклором, де візуальне сприйняття 

довкілля вербалізовано в метафоричному перенесенні ‘об’єкт – тварина’. У 

Франковому художньому мовленні таке явище стосується семантичного 

простору мовних образів води та землі.  
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Етномарковане бачення світу позначає сема ‘святиня’ в мовних образах 

землі і води, що зумовлено народною обрядовістю та особливим ставленням до 

цих природних реалій. Зафіксовано реалізацію в художньо-семантичному 

наповненні МО води усталеного в людському мисленні значення ‘час’. 

Під впливом язичницького світогляду сакральна семантика сформувалася 

в МО сонця. У прозі І. Франка обожнення денного світила виражено мітонімом 

Дажбог, а також сполучуваністю зі словами відповідного лексико-

семантичного поля. Звернуто увагу на вживання мітоніма Морана (богиня 

смерті), що опосередковує негативні емоційно-оцінні конотації в семантичному 

просторі МО води.  

5. Особливості авторського світогляду, художня інтерпретація дійсности 

та переосмислення НМКС визначають ще один аспект аналізу МО, що 

пов’язаний з його функціонуванням в індивідуально-авторській картині світу. 

Завдяки головно контекстному аналізу, синтагматичній методиці, елементам 

концептуального та семантико-стилістичного аналізу (для пояснення метафор, 

метонімій, символічних значень) вдалося виявити ті семантичні компоненти, 

які, на наш погляд, визначають суб’єктивні акценти в художньо-семантичному 

наповненні мовних образів природних об’єктів. Наприклад: ‘затишне, щасливе 

місце’, ‘дочка’, ‘тварина’, ‘диво’ (МО землі); ‘відлюдне місце’, ‘замкнутий 

простір’, ‘страх’, ‘свобода’, ‘спокій’, ‘захист’, ‘прикраса’ (МО лісу); 

‘укриття’, ‘домівка’, ‘матір’, ‘краса’, ‘свіжість’, ‘об’єкт гордости’, 

‘замкнута територія’ (МО гір); ‘смерть’, ‘порятунок’, ‘хаос’, ‘страждання’ 

(МО води); ‘благодать’ (МО неба) та ‘матір’, ‘краса’, ‘могутність’, ‘велич’, 

‘радість’, ‘добро’ (МО сонця). Підкреслено, що така семантика більшою чи 

меншою мірою зумовлена специфікою народного мовомислення чи 

особливостями етнокультури, однак, в художньому мовленні реалізується 

згідно з авторською інтерпретацією світу. Встановлено, що одним із способів 

розширення семантичного простору МО об’єктів природи в белетристиці 

І. Франка є актуалізація символічних смислів, які виокремлено на базі 
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відповідних контекстуальних умов зокрема в мовних образах землі, води та 

сонця (наприклад, ‘життєдайність’, ‘відчай’, ‘радість’ та ін. відповідно). 

Важливим аспектом у визначенні індивідуально-авторської специфіки 

відтворення природи є система топонімів, що експлікують МО землі, лісу, гір та 

води. Такі назви не лише збагачують семантичний простір мовних образів, але 

й окреслюють певний місцевий колорит, вказують на досвід письменника в 

перцепції навколишнього світу. 

6. Проаналізовані атрибутивні характеристики об’єктів природи в 

художніх творах письменника демонструють різнобічність у відтворенні 

довкілля. Розглянуто звернення І. Франка до народної творчости, вказано на 

суб’єктивні критерії та узвичаєне зображення природних реалій. Встановлено, 

що основним параметром є візуальне сприймання навколишнього середовища. 

Ключовими в такому аспекті є колірні характеристики, найбільша кількість 

яких зафіксована в зображенні неба (39%), лісу (35%), сонця (31%) та води 

(25%). У поліхроматичному спектрі визначено характерні для української усної 

та літературної традицій кольороназви на означення об’єктів природи, 

зафіксовано авторські новотвори (срібно-багряний, сіро-сталевий – МО води), 

підкреслено специфіку вживання окремих лексем (прозірчастий, червоність – 

МО води, половий – МО неба, золото-червоний – МО сонця тощо). 

Виявлено спільні лексико-семантичні групи на позначення атрибутивних 

особливостей всіх проаналізованих фрагментів природи – розмір та вказівка на 

розташування природних реалій в просторі. Це мотивовано практичними 

аспектами їхнього функціонування як просторових координат. Виокремлено 

національно марковані атрибутиви, що характеризують матеріал і вік лісів та 

окреслюють сакральне бачення природи, зокрема землі, води, неба, сонця. 

Атрибутивні характеристики розкривають також художнє сприйняття 

навколишнього середовища, що ілюструють епітети з естетичною, емоційною 

оцінкою природних реалій, які водночас допомагають окреслити суб’єктивні 

враження письменника від довкілля. Встановлено, що такі параметри опису 
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нараховують 25% (гори), 12% (сонце), 10% (вода), 8% (ліс) у тих 

мікроконтекстах, де об’єктивовано ознаки природних об’єктів. 

Перспектива дослідження полягає у застосовуванні виробленої методики 

вивчення семантичного простору мовного образу природи на матеріалі поезій 

І. Франка, а також у зіставленні з особливостями цієї категорії, реалізованої в 

художніх творах інших письменників, для виявлення цілісного бачення 

української природи.  
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Додаток Б 

Глосарій основних термінів, використаних у дисертації 

1.   

Антропоцентризм 

мовознавчий напрям, який мовні явища 

розглядає через призму людського чинника 

(М. Кочерган). 

2.  Вербалізація вираження певного поняття за допомогою 

мовних одиниць. 

3.  Значення конвенційно закріплена за певною мовною 

формою інформація, набута на підставі 

колективного й індивідуального пізнавального 

та мовного досвіду носіїв мови, що в мовленні 

репрезентує відповідний фрагмент, актуальний 

для конситуаційного оточення (О. Селіванова). 

4.  Індивідуально-авторська картина 

світу (ІАКС) 

результат суб’єктивної інтерпретації 

дійсности, пов’язаний із світосприйняттям 

мовної особистості та особливим 

використанням нею мовних засобів, 

національним культурним кодом, що 

вербалізовано зокрема в художніх творах 

письменника. 

5.  Інтерпретація світу / дійсности сприйняття світу / дійсности, зумовлене 

суб’єктивним чи етнокультурним розумінням, 

що виражене в індивідуально-авторській 

(ІАКС) чи національномовній (НМКС) 

картинах світу. 

6.  Компонент слова етнокультурний складова значення слова, яка віддзеркалює 

окремі особливості етнічної (національної) 

культури, мовної картини світу (Ф. Бацевич). 

7.  Конотація додатковий компонент значення мовної 

одиниці, що доповнює її предметно-логічний 

зміст суб’єктивними відтінками оцінки, 

емоційності, експресивності, функціонально-

стилістичної забарвленості… (О. Селіванова). 

8.  Метафора 1) тип семантичних змін та полісемії, який 

полягає в утворенні нового значення на основі 

подібності за формою, … внутрішньою 

ознакою, характерною рисою чи функцією 

(В. Левицький)  

2) троп, побудований на вживанні слів у 

переносному значенні на основі подібності за 

кольором, формою, призначенням 

(О. Пономарів). 
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9.  Метонімія  1) тип семантичних змін та полісемії, який 

полягає в перенесенні найменувань на основі 

відношення між предметами (В. Левицький) 

2) троп, побудований на перенесенні значення 

за суміжністю, тобто на основі тісного 

внутрішнього чи зовнішнього зв’язку між 

зіставлюваними поняттями (О. Пономарів). 

10.  Мовна картина світу (МКС) структурування предметів, явищ, фактів, 

ситуацій дійсності, ціннісних орієнтирів, 

життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в 

мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, 

що є семіотичним результатом концептуальної 

репрезентації дійсності в етносвідомості 

(О. Селіванова) 

11.  Мовна особистість поєднання в особі мовця його мовної 

компетенції, прагнення до творчого 

самовираження, вільного, автоматичного 

здійснення різнобічної мовної діяльності 

(С. Єрмоленко). 

12.  Мовна свідомість механізм індивідуальної свідомості, що керує 

мовленнєвою діяльністю, формує, зберігає й 

перетворює мовні знаки, правила їхньої 

сполучуваності, вживання, погляди й 

установки на мову та її елементи 

(О. Селіванова). 

13.  Мовний образ (МО) фрагмент мовної картини світу, що є 

вербалізованим комплексом уявлень, знань, 

досвіду про конкретні предмети, явища 

дійсности, що зберігає у собі національну та 

індивідуальну інтерпретацію світосприйняття. 

14.  Національномовна картина світу 

(НМКС, національна МКС) 

виражене засобами певної мови світовідчуття і 

світорозуміння етносу, вербалізована 

інтерпретація мовним соціумом 

навколишнього світу (І. Голубовська). 

15.  Поняття форма мислення, в якій відбиваються загальні 

істотні властивості предметів і явищ 

об’єктивної дійсності, загальні взаємозв’язки 

між ними у вигляді цілісної системи ознак 

(М. Кочерган). 

16.  Пряме (узуальне) значення  основне значення, що позначає певне поняття 

у свідомості мовців та вказує на зв’язок слова з 

об’єктивною дійсністю; загальнозрозумілий 

зміст слова. 
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17.  Сема / семантична ознака / 

семантичний компонент 

елемент семантичної структури слова, 

мінімальна одиниця плану змісту, що 

розкриває окреме актуалізоване значення 

мовної одиниці. 

18.  Семантичне прирощення виникнення нового значення чи конотації у 

семантичній структурі під впливом 

актуалізації суб’єктивних чи етномаркованих 

інтерпретацій поняття. 

19.  Семантичний простір мовного 

образу 

особливості вербалізації мовного образу, що 

включають сукупність його експлікацій та 

художньо-семантичне наповнення.  

20.  Символ / символічне значення один із компонентів семантичної структури 

слова, який має закріплені, усталені 

асоціативні зв’язки з поняттям про певний 

«культурний предмет» (за Ф. Бацевичем). 

21.  Символічний смисл / символічне 

нашарування  

потенційна, суб’єктивно та етнокультурно 

зумовлена інформація, що актуалізується в 

певних контекстуальних умовах у 

сполучуваності лексем як ідея, думка, 

трактування якої опосередковано авторською 

інтерпретацією світу та особистим досвідом 

реципієнта.  

22.  Синкретизм позиційно зумовлена нейтралізація значень 

полісемічної одиниці (М. Кочерган). 

23.  Художньо-семантичне 

наповнення 

сукупність узуальних значень і 

контекстуальних смислів у художньому 

мовомисленні творчої особистості 

(К. Голобородько). 
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Додаток В  

 

МІКРОКОНТЕКСТИ ІЗ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА 

 

В.1. МОВНИЙ ОБРАЗ ЗЕМЛІ 

 

Семантичні компоненти 

1) ‘Ґрунт’:  

А по тій цілині якась таємна незрима рука веде плуг – нехитрий, звичайний хлопський плуг 

з добре насталеним блискучим лемешем і з таким же переднім залізом, що, немов півмісяць, 

одним острим рогом впивається в землю [т. 19, с. 194–195];  

На овес i надiї не було: ледве на п’ядь вiдрiс вiд землi, та й таки вже й заков’яз на пні… 

[т. 15, с. 342];  

Най оре зубами, най дре землю нігтями! [т. 22, с. 212]; 

Одночасно з дозволом користуватися орною землею пани змушені були дати їм на 

утримання ще й пасовиська для худоби… [т. 17, с. 418]; 

Сенько припав до землі з залізним копачем і став рити землю [т. 14, с. 208]; 

Щось порпали в землі, микали між травами, стукали паличками по лісових смереках; 

здавалось, що два лиси мишкують, добичі шукають [т. 18, с. 379]; 

Я ділю людей на дві часті: одні такі, що працюють, порпаються в землі, гиблюють 

дошки, ріжуть, шиють, будують. То прості люди [т. 20, с. 220]; 

 

2) ‘поверхня’: 

– Ні, я лишив го на землі, але ще зв’язаного [т. 14, с. 108]; 

….мій Баран отак само, як тепер, як не завищить, як не кинеться наперед, як не гримне 

на землю, як не зачне трепатися!.. [т. 20, с. 198]; 

…i фронтова стiна з тесаного камiння зносилася вже на лiкоть понад землею [т. 15, 

с. 296];  

…а допавши бідного бахура, хапала за волосся і бухала без милосердя межи плечі, доки 

дитинище не впало на землю [т. 14, с. 375]; 

…але, поступившись усього один крок, безсильний, мов підкошений, упав на землю й 

зомлів [т. 16, с. 112]; 

…арештант захитався і, мов під великим тягарем, похилився геть до землі [т. 14, 

с. 165]; 

…боярин, хриплячи в передсмертних судорогах, лежав на землі… [т. 16, с. 19]; 

…в тій же секунді прикучнула зовсім до землі і поповзла без найменшого шелесту… 

[т. 14, с. 102]; 

…він не міг довше вдержатися і сів на землю [т. 16, с. с. 112]; 

…все рветься і рветься в політ, не шукаючи опори на землі, тільки все відпихаючи її від 

себе,… [т. 17, с. 362]; 

…голосно заридала і кинулася до лежачих на землі [т. 14, с. 108]; 

…Готліб все ще лежав на землі з затисненими зубами і часом тільки кидався судорожно 

з болю… [т. 14 с. 432]; 

…громи починають бити, блискавиці палахкотять і облітають увесь небозвід 

осліпляючим огнем, земля здригається, – і разом, звільна перехиляючись, святий камінь 

рушається з місця… [т. 16, с. 99]; 
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…затрясся цілий, мовби під ним земля захиталася… [т. 14, с. 10]; 

…здається, рвав би її на кавалки, микав би за коси, волочив би по землі, топтав би 

ногами! [т. 20, с. 200]; 

…зручно ляг на землю і простерся на ній доразу… [т. 14, с. 178]; 

…й раптом братам здалося, що небо покрилося густими хмарами, що дерева, які 

затінили вулицю, нахиляють свої гілки аж до землі й не тільки затримують їхні ноги, а й 

тамують їхній віддих… [т. 17, с. 296]; 

…і одним енергічним рухом стягнув її з ліжка на землю [т. 20, с. 214]; 

…і чиїсь важкі руки, наче ті молоти, спадають на їхні плечі й валять їх обох разом на 

землю [т. 17, с. 296]; 

…нiхто нiкому не довiряє, кождий кождого боїться, i хоть кождий рад би випередити 

своїх собратiв у погонi за зиском, а по змозi ще й одного та другого собрата повалити на 

землю… [т. 15, с. 333]; 

…осет високими стеблами хитався повиш колосків, вязелець та горошок цілі загони 

пшеничних стебел поскручували до купи і лавою повалили на землю, придусили зовсім [т. 18, 

с. 440]; 

…очі стали на мірі, на устах виступила піна, і він, пустивши горло Стальського, 

повалився на землю і страшенно почав бити собою в епілептичних корчах [т. 20, с. 197];  

…Петріїха мліє, б’ється о землю [т. 14, с. 136]; 

…приступив до хлопця, котрий всегда ще лежав на землі і жалібно стогнав, просячи о 

життя [т. 14, с. 68]; 

…пхнув нещасну в груди так сильно, що була би, навірно, упала на землю… [т. 14, с. 46]; 

…тут і там проходять купки панів у футрах та теплих загортках, …скриплячи 

чобітьми по твердім замороженім снігу, що за дня встиг покрити землю досить грубою 

пуховою периною [т. 20, с. 349]; 

…уся громада, потрясена нею, паде ниць на землю, і сам він робить те саме [т. 16, с. 99]; 

…швидко винайшов місце, де земля глухо стугоніла… [т. 16, с. 137];  

I вiн закрив лице руками, а з очей його полились гарячi наболенi сльози, i потекли по\мiж 

пальцями, i закапали на землю [т. 15, с. 330]; 

А нижче, над землею, все тонуло в глибокій пітьмі поміж чорними сугорбами [т. 14, 

с. 435]; 

Але нараз – крізь темну зелень мигнула різнобарвна блискавка, – Герман почув тільки, що 

вона мигом повалила його на землю [т. 14, с. 430]; 

Бенедьо лиш раз зойкнув i впав, мов неживий, на землю [т. 15, с. 264]; 

В тій хвилі задрижала земля, і страшенний лускіт потряс повітрям… [т. 16, с. 134]; 

В тій хвилі упала лицем на землю [т. 14, с. 377]; 

В цю хвилю Владко, ще тільки в сорочці та в штанах, що, пошиті на дорослого, 

волоклися за ним по землі, підійшов ближче й перебив мову ключника [т. 17, с. 305];  

Вiн кинув нараз люльку на землю, схопився з стiльчика… [т. 15, с. 310]; 

Він готовий був кинутись на землю й цілувати місце, де вони (сльози – Т. Б.) впали [т. 17, 

с. 409]; 

Він зняв з себе капоту і торбу, поклав на землі… [т. 14, с. 132]; 

Вона серед загальної тривоги валандалася попід хату, без пам’яті від переляку і голоду, 

раз в раз заводила дивними голосами, доки й сама не впала на землю, заражена [т. 14, 

с. 376]; 

Вона стояла бліда-бліда, мов одеревіла і тілько легко хиталася на ногах, мов готовилась 

от-от упасти на землю [т. 18, с. 360];  
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Герман добре тямить, як раз мати потягла його патинком так сильно, що повалився на 

землю, обіллятий кров’ю [т. 14, с. 375]; 

Діти бігають довкола тісного подвір’я поміж двома хатами, побравшися за руки, і 

верещать щосили, – бігають, доки їм світ не закрутиться, а тоді покотом падуть на 

землю [т. 14, с. 374]; 

До улицi виходило двое вiконцят, котрi ледве трохи глипiли над землею… [т. 15, с. 309]; 

Другий голос, рiзкий i гнiвний, стук немов поваленого до землi чоловiка, трiск дверми, 

тупiт крокiв по покоях, ближче, чимраз ближче… [т. 15, с. 292]; 

Елькуна троха поблід і не змагався довше: сів на плечі брата, лежачого на землі, мов на 

коня, в розкрач [т. 18, с. 339];  

Зажмуривши очі, він в скаженій безпам’яті кинувся наперед, горі стіною, вхопив 

проклятий образ і гримнув ним до землі щосили [т. 14, с. 435]; 

І в свою окривавлену долоню він приняв купку срібних та мідяних грошей… і сховав за 

пазуху, не встаючи з землі і не перестаючи стогнати [т. 18, с. 336];  

І капітан знов зітхнув, чуючи, що на його груди натискає щось важке, немов брутальні 

коліна якогось незримого ворога, що зненацька повалив його на землю і бажає принизити 

його до крайньої крайності [т. 19, с. 63];  

І накінець став він на землі і тяжко відітхнув після так многих і так сильних 

впечатлінь… Ісаак не вирік ані слова, но упав омлілий на землю [т. 14, с. 176]; 

Із навислих хмар сипле сніг, та вітер рве його, і крутить у скаженім танці, і носить, 

кидає, знов підносить, поки вкінці, розмелений на дрібну густу муку, не кине на землю [т. 20, 

с. 428]; 

Її рука, простягнена, безвладно упала на землю, а Герман бачив, як всі жили, всі 

сустави стягались, то випручували судорожно, як вона дрижала з холоду… [т. 14,  

с. 376–377]; 

Лиш тiлько ще я видiв, що той жид, що забив Максима, як стримiв у вiкнi, так в однiй 

хвилi пiдскочив, хопився за голову руками, скрутився, спищав та й бовть на землю [т. 15, 

с. 357]; 

Мов свічку здмухнути, так бідний офіціал опинився на землі… [т. 20, с. 197];  

На землі, де лежав Андрійко, широка калюжа крові… [т. 14, с. 21]; 

На землі, простерта, лежала мертва Демчиха… [т. 14, с. 181];  

Одною тільки старістю,вихром, перуном або червами поваленії на землю залягали вони 

своїми великанськими пнями… [т. 14, с. 67]; 

Руки безвладно опали, голова звісилась до землі, він ліг горілиць на землю і впер очі в 

глибоке, темно-блакитне небо. [т. 18, с. 400]; 

Рухля з слабим криком упала омліла на землю [т. 14, с. 62]; 

Стасюра шпортав палицею по землi, а Бенедьо сидiв на лавi, звiсивши голову… [т. 15, 

с. 479]; 

Та Параска і не думає встати. Вона спить на землі, на сіннику, без подушки, поклавши 

тільки якесь шмаття під голову та накрившися грубою веретою [т. 19, с. 145]; 

Швидко вони підтягли кибель вгору і висипали кості на землю [т. 14, с. 416]; 

Щодень, щонедiлi можна було видiти по дорогах церковнi процесiї; з слiзьми в очах, 

припавши лицями ниць до землi, народ благав дощику [т. 15, с. 343];  

 

3) ‘край’: 

– А особливо, – не зважаючи на її дотинок, тягнув дальше зовсім рівнодушно Борис, – 

коли о тім говорить особа інтелігентна, і надто ще на руській землі [т. 18, с. 356];  
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– Мав рацію, – мовив Вагман, – бо польський патріотизм тут, на руській землі, не зовсім 

на місці [т. 20, с. 392];  

– Так, се вони! – Нищителі руської землі! [т. 16, с. 69];  

– Що? – скрикнули разом мати і дочка, хоч з неоднаковим чуттям, – так се по вашому 

руська земля [т. 18, с. 356]; 

…ішов поздовж руської землі, розпускаючи широко свої загони і бродячи по коліна в крові 

[т. 16, с. 64]; 

…се був єдиний останок великої монгольської сили, що мала тухольським шляхом іти в 

угорську землю… [т. 16, с. 148]; 

Живучи на руській землі, ми громадимо над своїми головами пожежу руської ненависті 

[т. 20, с. 393]; 

 

4) ‘власність’: 

– Ви не знаєте князя Данила? – Ні, не знаємо ніякого князя. – Володаря всіх земель, усіх 

осель і міст від Сяну аж до Дніпра, від Карпат аж до устя Буга? [т. 16, с. 53];  

…з милости для нього князь подарував йому наші землі… [т. 16, с. 51];  

…і дав мені і моїм потомкам у вічне посідання тухольські землі в надгороду за мою вірну 

службу [т. 16, с. 52]; 

Ви своє зробили: дерли нас і катували на панщині, держали в темноті, ще й навчили 

горівку пити, а тепер з клаптиками землі, випустивши зі своїх рук, кажете: Ви вільні, 

дбайте самі за себе [т. 22, с. 234]; 

Цісарські грамоти-патенти й міністерські розпорядження, котрі стосуються 

сервітутної справи, виходять з того, давно вже відкинутого сучасною історією погляду, що 

селяни – це колоністи первісно панських земель і що за ті землі, які їм пани дали в 

користування, селяни зобов’язані були відробляти панщину [т. 17, с. с. 418];  

 

5) ‘надра’: 

…втiкає, його ловлять, б’ють, кують в кайдани, вкидають в якусь глибоку-глибоку 

пiдземну вогку яму… [т. 15, с. 471];  

…на первий погляд очі їх відкрили чорний, темний отвір із землі, із котрого добувалися ті 

страшні, проникаючі до кості стони [т. 14, с. 28]; 

…нафта становила головне джерело доходiв, а вiск, коли де здибались у перших 

неглибоких ямах його поклади, або зовсiм обминався, лишався в землi, або хоть i вибирався, 

але мало… [т 15, с. 333 - 334]; 

…пригадував собі селянські оповідання про людську кров в землі… [т. 14, с. 401];  

Але його товариші балакали частенько, що се тільки земля «потиться», що джерела 

ніякого Герман не добуде, бо його і зовсім нема…[т. 14, с. 394 ]; 

Але при всім тім земля була якась не така, як звичайно. Якийсь дивний сопух виходив з 

неї, особливо теплими вечорами [т. 14, с. 393]; 

Бiдний рiпник сидить по шiсть, по вiсiм, по дванадцять годин у ямi, в замороцi та 

смородах, мучиться, гепає та копле штольнi попiд землю… [т. 15, с. 391];  

Вiн наперед укладав собi плани, … як позаводить собi машини для скоршого i дешевшого 

видобутку земляних скарбiв, як пiднесе цiлий нафтовий промисл… [т. 15, с. 271 ]; 

Весною, коли розтаяли сніги і зм’якла глина, чути було виразно якісь рухи в землі, щось 

немов тихий віддих, немов пульсування гарячої крові в глибоких, невидимих жилах [т. 14, 

с. 393];  

Дрож пройшла по його тілі, коли кибель почав тонути вдолину, коли на його лице повінув 

важкий підземний холод [т. 14, с. 411];  
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І це вони мають бути лавою вулкану? Це їхніми вустами має промовляти підземний 

грім? [т. 17, с. 416];  

Його очі падали то на нещасливу женщину, що, мов тінь підземна, стояла коло печі… 

[т. 14, с. 80]; 

Найліпшим місцем до того (схоронитися – Т. Б.) видалась їм Чорна гора, раз тому, що 

немало в ній було всякого роду безпечних криївок, по-друге, що тут мало хто міг їх і 

сподіватися, а по-третє, що надіялися, перешукуючи щоночі підземний льох, відкрити 

Довбушеві скарби [т. 14, с. 208];  

Підземні льохи, де колись найжорстокішими муками тортуровано людей, – се були місця 

забави і спочивку, коли прирівняти їх до тої безодні, що рознімає пащеку там, у нутрі його 

душі [т. 19, с. 79]; 

Стукіт виходить не з сеї дороги, а немов із глибокого нутра землі де почало битися 

якесь шалене серце [т. 22, с. 312]; 

Тої самої ночі, так багатої в випадки, глухо дудніли погреби і підземні хідники, ведучії в 

внутр Чорної гори від пивниці Петрієвої [т. 14, с.189];  

Той скарб ви можете видобути із землі щойно тоді, коли матимете повних двадцять і 

чотири роки [т. 17, с. 330];  

Ту, в тiй землi, в тих брилах камiння, в тiм сичучiм вапнi, в людських руках i головах, - у 

всiм тiм жиють духи, сильнi, таємничі [т. 15, с. 266 ]; 

Чи се знов йому причулося, чи то направду він чув глибоке, тяжке стогнання десь під 

землею? [т. 14, с. 389]. 
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В.2. МОВНИЙ ОБРАЗ ЛІСУ 

 

Семантичні компоненти 

1) ‘Територія’: 

– А знаєте, куди йти потім? – гукав услід за ними Стефко. – Знаємо, знаємо! До 

волецького ліска! – відповіли йому хлопці й швидко заховалися в грядках, засаджених 

високою кукурудзою [т. 17, с. 287];  

– Віддалеки за селом Розгірчем стояла перед кільканадцятьми літами великая мурованая 

коршма, на горбі, під самим лісом [т. 14, с. 60]; 

– Но, то ще ти той раз дарую, але пам’ятай, як ми ще коли так спишешся, як в лісі, то 

тя на першій лісній галузі зацморкну! [т. 14 с. 95]; 

– Славно, славно! – закричали товариші і, мов нічнії сови, розпирхнулися по лісі [т. 14, 

с. 79]; 

– Хіба не знаєш, що повідали, що наш прадід все водив з собою два медведі по лісах для 

оборони [т. 14, с. 193]; 

– Чи тямите, Андрію, як ви давніше часто мені розказували про тую страшную хвилю, 

коли вас в лісі під Чорною горою напали медведі? [т. 14, с. 73];  

– Nu, – відзивається грубий, тяжкий бас, що гудить по лісі, мов голос пугача… [т. 14, 

с. 220];  

…а над ним стояв кровавий медвідь, вискаливши свої страшенні зуби і ревучи на весь ліс з 

болю від одержаних ран [т. 16, с. 19];  

…вкінці кількоро дітей вирвалося із ліска… [т. 14, с. 20]; 

…гукнув граф Т…, котрий давніше не раз на полюваннях сходив околишні ліси [т. 14, 

с. 223];  

…ніхто не побачит, там в ліску суть наші… [т. 14, с. 52]; 

…приложила гарно точений ріг до своїх коралевих уст і затрубила на весь ліс [т. 16, 

с. 20];  

…тишина розсілася в природі, коли нараз перервав ю ужасний крик дітей в ліску [т. 14, 

с. 20]; 

А Андрійко після страшної тривоги в ліску спав твердим сном… [т. 14, с. 23]; 

А те стогнання, що доносилося з лісу, як стогнання вола, живцем рваного медвежими 

лапами? [т. 22, с. 220]; 

А як твій син проклятої пам’яті украв і зганьбив мою Олесю, а як ти мене єще, 

подибавши в лісі, велів немилосердно катувати, а як ти знищив ціле моє тихе щастє, ціле 

моє житє,… [т. 14, с. 122–123]; 

Але товариші його уже повбігали були в лісок і гуділи по нім, як чмелі, скачучи помежи 

знаними смереками, та кликали Андрія [т. 14, с. 20]; 

Але, виїхавши з ліса та наблизившись над стрімкий обрив, по котрім треба було злазити 

в тухольську долину, мнимий монгол зліз із коня… [т. 16, с. 102]; 

Бідне підгірське звичайне село розстелювалося невеличкими купками будинків по 

підніжжі Ділу понад потоком [т. 14, с. 393]; 

Були то голоси селян і селянок, котрі, почувши від дітей, здужавших утечи, що два 

медведі напали других в ліску, і, узброївшися чим хто міг, поспішили на рятунок дітей [т. 14 

с.20]; 

Видів я єго, та й то не раз, у нашім лісі! [т. 14, с. 120];  

Видко, щось страшного мусило статися, бо крик ставався все дужчий і одчаянніший, 

вкінці кількоро дітей вирвалося із ліска і зо страшним криком щодуху погнали в село [т. 14, 

с. 20]; 

Він ішов сміло і майже весело: здавалося, що забув зовсім, яку пакість зділав колись в лісі 

господарю, на котрого обійстя власне вступав [т. 14, с. 146];  

Все те, що він підглянув і підслухав, … блукаючи по лісах – усе те відживало перед ним, 

прояснювалось якимсь новим світлом… [т. 18, с. 330]; 
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Довбущуки достигли ліска [т. 14, с. 54]; 

І погнали вихром ко ліскові, боячись все ще, однако ж, кричати на своїх товаришів, щоби 

тим не зрадитися і не попсути цілого діла [т. 14, с. 53]; 

І, не ждучи одвіту, хватив Андрія за руку і, шарпнувши його насильно за собою, 

великанськими скоками почав гнати в направленні ко ліскові у стіп Чорної гори, – ко 

ліскові, так ужасно пам’ятному Андрієві з його дитинних літ [т. 14. с. 53]; 

Їх зловлено в лісі на границі, і якась стара жінка навела стражників на їх криївку [т. 14 

с. 59];  

Місяць проглядав де-не-де із-помежи хмар, і при тім світлі вона увиділа, що при ній, 

недвижний і блідий, як в ліску, лежав її Андрійко [т. 14, с. 23]; 

Над шумним гірським потоком, на зеленій поляні серед ліса стояли шатри ловців… 

[т. 16, с. 12];  

Немало проте була радість наших удальців, коли здибали в лісі одного із «товаришів»… 

[т. 14, с. 87];  

Но ціле украдене стадо коней, перепуджене криком і вистрілом, розпирслося по лісі, мов 

порох на вітрі [т. 14, с. 223]; 

Они не уйдут нам, скоро дістанутся до ліска [т. 14, с. 53]; 

Петрій дуже добре знав тую стежку і тії ліси, а жид ані хвилі не отягався нею іти 

[т. 14, с. 67]; 

Петрій як би передвиджував, що і в ліску мусить бути засідка і що небезпечно би було 

для нього піднімати крик [т. 14, с. 54];  

Плач і завід нещасних матерів розлягався тим часом по лісі [т. 14, с. 22];  

Сам він зібрав людей з села, сам із сусіднього місточка прикликав жандармів, обставив 

людьми Чорну гору, а потому зручно вислідив Довбущуків в лісі [т. 14, с. 238]; 

Стежкою тою ходять природолюбці літом звиджувати знаний камінь, находячийся в 

тім лісі, – з селян мало хто нею ходить, бо о руїнах старої коршми говорять дивні повісті… 

[т. 14, с. 131];  

Та розмова ведена була шептом, і за той час уже зближався Іванко з Олесею к ліску 

[т. 14, с. 97]; 

У стіп Чорної гори, в ліску сидять наші знайомі, Довбущуки [т. 14, с. 236]; 

Як закінчится робота з Петріями, треба скликати їх разом в лісі, на Чорній горі, – і там 

почестувати! [т. 14, с. 77];  

 

2) ‘заросла деревами площа’: 

…а при тім всім широкий вид на далекі, легко хвилюючі рівнини, на сотні нив, перелісків 

та осель людських, розкинених то рядами, то живописними групами, то пестрою 

шахівницею… [т. 14, с. 380]; 

…в тій хвилі побачили, що цілий лісок з усіх боків був обставлений повстанцями [т. 19, 

с. 109];  

…вiн встромив очi в запорошений гостинець, що прямою сiрою пасмугою простягся перед 

його очима далеко-далеко i тонув в невеличкiм лiску на узгiр’ї [т. 15, с. 418];  

…вігнав їх у ліс і щез за ними в темряві зелені… [т. 14, с. 260];  

…гукнув граф Т…, котрий давніше не раз на полюваннях сходив околишні ліси [т. 14, 

с. 223];  

…золоті бризки висіли над лісами… [т. 18, с. 398];  

…і небавом опинився під хатиною Невеличкий, підсвистуючи якусь гайдамацьку пісеньку 

о протяжних, сумовитих тонах, котрої арія зовсім відповідна була поганій погоді, свистові 

вітру і шумові смерекових галуз в лісі [т. 14, с. 102–103];  

…подумав Тугар Вовк, ідучи з донькою дальше в ліс убитою доріжкою, до поляни, серед 

якої горіло велике огнище… [т. 16, с. 121];  
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…сердитий «стоковий» вітер, що, вибігаючи з далеких рівнин Сибіру, різав, мов ножем, 

своїм грізним подихом, свистав, вив і гудів своїми крильми, ламав дерева в лісі… [т. 22, 

с. 307]; 

…Сян ніс свої швидкі води через мале вбоге гірське сельце Ступосян, цілковито сховане 

серед стрімких гір і борів, відірване від будь-якого більш-менш людного тракту, чи 

гостинця… [т. 17, с. 451–452];  

А далеко-далеко по лісах, у глибоких темних ярах, між недоступними ломами вили 

вовки… [т. 16, с. 105]; 

А над Ділом гасли власне остатні платки вечірньої заграви. Налягала нічна темінь [т. 22, 

с. 220]; 

Борис цілими днями він ходив сам, нічого не думаючи. Ніхто не мішав йому, бо Едмунд 

ходив в ліс на дрозди та шпаки… [т. 18, с. 399]; 

В добру хвилю потім залунали ліси й полонини хрипливим ревом жубрових рогів [338, 

т. 16, с. 16];  

Високі карпатські вершини мали ще білі зимові ковпаки на лисинах, але нижче, в борах, 

та ще нижче, в долинах, вже починало пробуджуватися нове весняне життя [т. 17, с. 451];  

Від ліска ділила їх ще просторінь коло 200 кроків [т. 14, с. 54];  

Він бачив інний рятунок перед собою. Прудко перескакав лісок, летячи все вгору узькою 

стежкою. [т. 14 с. 54]; 

Вузькою, недобре убитою стежкою по лісі штильгукає на кулях жебручий дід [т. 14, 

с. 224];  

Горби, … дуброви і більші ліси, … мла сива, залягаюча невеличкі чагарі, – все то … 

бавить око і серце розмаїтістю барв і видів, тишиною і прелесною гармонією цілості [т. 14, 

с. 167]; 

Гурра, Максим! – залунали громові окрики і понеслися широко по лісах і горах [т. 16, 

с.  47];  

Густав поглядав то на ліс, що якось тужно-сумовито шумів до нього з гори, то на 

жидів, що своїми невеличкими котячими очима слідили і пильнували всіх його рухів, кождого 

виразу його лиця [т. 18, с. 381];  

Двигнулась за ним монгольська сила, бродячи в воді з голосним плюскотом, від якого 

лунали гори і стогнали ліси [т. 16, с. 139];  

Десь далеко в лісі заірзав другий, далі кільканадцять їх в ярі і кілька в лісі [т. 14, с. 227]; 

Дзвінкий тон розлявся далеко по лісі [т. 14 с. 90]; 

За ліском, де уже широка піднімалася гора, стирчало велике, полупане каміння, котрого 

там була велика сила [т. 14, с. 54];  

Здорові його хвилі (мглистого моря – Т. Б.) відривалися від долини і підбивалися вгору, 

вішались по лісках, шапками насідали на верхи гір, мов стада білої птиці розсідались по 

полонинах [т. 18, с. 398];  

Зі всіх сторін – від поля, з обох боків ліска – ступають люди громадно, узброєні в 

стрільби, ціпи і вили, ідуть просто ід ним. [т. 14, с. 236]; 

І живо він відділив часть монголів і післав їх горою на тухольський шлях, щоб зайшли 

молодців іспереду, від ліса [т. 16, с. 94];  

І стара напружала всі сили і гнала дальше знаними стежками в глиб лісу [т. 14, с. 104];  

Кінця лісу ніде не видно… [т. 20, с. 321]; 

Ленько і Сенько … поплелися боком під ліс… [т. 14, с. 109]; 

Ми в невеличкім смерековім ліску у стіп Чорної гори [т. 14, с. 148]; 

Ми ішли лісами, дебрами, чагарями такими, що крий мати божа… [т. 14, с. 68];  

На спіненім коні, пообдиранім гіллям та колючками, припавши до його шиї, щоб швидше й 

безпечніше їхати по лісі, не зачіпаючись о галуззя, їхала, що кінь доскочить, якась людина 

[т. 16, с. 101];  

Нараз побачив у лісі сліди кінських копит [т. 14. с. 224];  

http://www.pslava.info/uk/BeschadskyjPow_StuposjanyS,106529.html
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Не минуло й півгодини, як у віддаленому кутку лісу, в яру, біля кореневища крислатого 

дуба вже горіло вогнище із сухих гілляк та листя… [т. 17, с. 291]; 

Ось він уже вибіг на край лісу. Перед ним безконечно широкі подільські лани… [т. 14, 

с. 25];  

Півгодини шукали їх по ліску, перетрясаючи кождий корч, кожду гущавину… [т. 14, 

с. 54];  

По учті рушили на лови в тухольські ліси [т. 16, с. 10];  

Побачив дальше, що повстанці обставили лісок з усіх боків, але, очевидно, побоювалися, 

чи в хащах нема засідки, і для того не підступали занадто близько [т. 19, с. 109]; 

Поле пусте, далекі ліси щезли [т. 20, с. 286];  

Роздумавши добре, куди належало іти, він направився в гущавину і довгий час дерся 

ярами, зворами та кременистими лісовими обривами, доки перед його очима не став 

розгірецький камінь [т. 14, с. 131]; 

Сонце уже схилилося з полудня і жарило сильно, коли в гущавині лісу дався чути 

тріск лому [т. 14, с. 98];  

Тiльки глухий гомiн, i шепiт, i тривожна дрож ходили по Бориславi,… мов осiннiй 

стогнучий вiтер по гаю [т. 15, с. 439]; 

Та й дерева, ліси, каміння, річка і вітер – ніщо не було безпечне перед отим гніздом 

голосної, шумної, загарливої праці [т. 19, с. 192]; 

Ти обходь лісок отуди і приходь пізніше мене! Дикий цап кричав десь в лісі жалібно, різко 

[т. 18, с. 434];  

Тугар Вовк щез у переліску, спішачи стежкою до огнища над обривом… [т. 16, с. 127]; 

Тут дубров нема, лиш одинокі групи високих стрімких пальм з вінцями огромного листя, 

котре махається в воздусі власною силою, мов крила вітряка [т. 14, с. 430]; 

У діброві дики стадами ходять, шкоду страшенну роблять по полю [т. 20, с. 324];  

Узенька дорога вилася круто долинками, раз перетинаючи невеликий березовий гай, то 

знов перекидаючись через срібно-багряну річку, то знов, мов нурок, гинула в мрачній одхлані 

густого бору [т. 14, с. 167–168];  

Я чув якісь голоси в лісі [т. 14 с. 222];  

 

3) ‘покрив’: 

А по другім боці річки за долиною здіймається друга, висока гора, покрита темно-

зеленим смерековим лісом… [т. 22, с. 209]; 

Високі, стрімкі береги тухольської кітловини покриті були темним смерековим лісом, 

що надавав самій долині іюзір ще більшого заглиблення і якоїсь пустинної тиші та 

відрубності від усього світу [т. 16, с. 26];  

Дорога крутилася узькою полосою помежи високії, борами порослії гори, понад 

шумлячими, ще від ночної тучі взібраними гірськими потоками… [т. 14, с. 60]; 

Тільки та долина, де лежало село, а також кілька поменших порічин, не покритих лісом, 

надавалися до хліборобства... [т. 16, с. 26]; 

 

4) ‘відношення до лісу’: 
…але Максим обіцяв випровадити товариство простішою лісовою стежкою до Тухлі… 

[т. 16, с. 25];  

…з противного боку, з лісової прогалини, що була над тухольською тісниною, показався 

новий і зовсім уже несподіваний гість. [т. 16, с. 101]; 

…і ціла лісна природа тонула поволі в грубий, непроникненний сумрак [т. 14, с. 90]; 

…наші путники рішилися прискорити кроку до найближчого села, до котрого, однако ж, 

було ще коло трьох миль доброї лісової дороги [т. 14, с. 67]; 

В тій цілі зв’язався з шайкою бродяг лісових, а тепер, коли побачив, що їх дружба йому 

більше може шкодити, як помочи, не маючи їх як позбутися, рішився до страшного діла – 

до отравлення всіх! [т. 14, с. 77];  
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Іванко, притиснувши рукою широкий солом’яний капелюх на голові, щоби не злетів, побіг, 

схилившись, щодуху лісовою стежкою на поле, через поле в село і небавом сховався за 

пригірком [т. 14, с. 95]; 

Сенько і Ленько, взявши її попід руки, оглянулися кругом й незабаром зникли в гущавині на 

узькій лісовій стежчинці, котра, крутячися, никнула і, знов показуючись, вела через звори і 

дебри до «Глухого острова» [т. 14, с. 98];  

Серце о. Нестора ще щільніше замкнулося перед тими людьми, а заразом перший раз 

тепер в глибині його душі заворушилося те чуття, яке проймає подорожнього, що, 

вандруючи пустою лісовою стежкою, нараз попаде в середину вовчої тічки [т. 19, с. 215]; 

Спочили і пішли в низ лісовою стежкою [т. 18, с. 395];  

 

5) ‘об’єкт життєдіяльности’: 

…будуть марити про ті дива природи та пригоди серед лісової зелені, про ті приємнощі 

й розчарування грибозбору… [т. 17, с. 293];  

Вони разом із двома іншими хлопцями пішли збирати гриби, ніхто ж бо так добре, як 

вони, не знає в цьому лісі усіх галявин та кущів, де завжди, незважаючи на численних 

любителів збирання грибів, можна знайти кільканадцять синюхів, сироїжок та інших губ, 

придатних для печення [т. 17, с. 291];  

Для того то вона повидумувала й риболовство і гриби, хоч сама зовсім не була ані 

риболовною ані охотницею драпатись по лісах та по корчах за грибами [т. 18, с. 430];  

З молодим Дублянчиком вона почала було говорити про тутешні врожаї, та, 

покмітивши, що його далеко більше інтересує полювання, принялась розписувати йому 

багатство дичини в лісі її сина та розповідати про ловецькі пригоди свого покійного мужа 

[т. 19, с. 243]; 

Пасіка його була в лісі… [т. 16, с. 39];  

Тільки Владко й Начко, знаючи свої заслуги, не втручалися і, сидячи під дубом та смачно 

з’їдаючи залишені їм шматки брукви, радісно оповідали про свою мандрівку в ліс за 

грибами… [т. 17, с. 293];  

Тут попри фільварок стежка в ліс – і на гриби, і на ягоди... [т. 19, с. 286]; 

 

6) ‘об’єкт використання’:  

– Іванку, чи ти знаєш, на що ти заслужив від нас? – питав грізним голосом Сенько, 

придержавши малого Іванка в лісі, куди той вигнав був корови пасти [т. 14, с. 94]; 

…селяни, втрачаючи право користуватися панськими пасовиськами й панськими 

лісами, повинні були отримати винагороду – чи то грошову, чи то так звану еквівалентну, 

тобто наділені їм спеціальними комісіями площі лісів чи пасовиськ [т. 17, с. 418];  

…хлопець Іванко, женучи корови в ліс на пашу, шепче на вигоні коло Довбущуківни…  

[т. 14, с. 31];  

Десь нам ялівчина втекла в ліс ще вчора, то шукали хлопці цілу ніч… [т. 20, с. 322];  

Корови вчора сами прийшли з лісу… [т. 14, с. 50]; 

Лячно стало дідикові, коли побачив тілько худоби, без нікого, так далеко в лісі [т. 14 

с. 224];  

То ви гадаєте, що я би так собі на жарт лишав саму худобу в лісі… [т. 14, с. 96];  

Я вчора рано вигнав худобу в ліс і пасу [т. 14, с. 68]; 

 

7) ‘матеріал’: 

– Що се за стук такий у лісі? – спитав боярин у своєї доньки, йдучи поруч із нею через 

монгольський табір [т. 16, с. 119]; 

…кинувся всею силою в «гешефт»: уривав всім і кождому, крутив, вився, кривдив кого міг, 

ошукував ряд на якості дерева, на вазі вапна, на всім, підплачував злісних і половину кльошів 

брав задармо з панських лісів, – одним словом, був всюди і дер лико, де тільки дрібку 

відставало [т. 14, с. 399]; 
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…у задумі сиділи старці, слухаючи цюкання сокир по лісі та оповідань старого Захара 

про давню давнину [т. 16, с. 123];  

В лісі повише потока їх молодці рубали грубі ялиці… [т. 16, с. 147]; 

В лісі скрізь тілько й чуєш цюкання та скрип селянських возів… [т. 22, с. 287];  

Він велів побережникам не пускати нікого в ліс, та бачачи, що вони й вусом не ведуть у 

той бік, почав сам бігати в ліс і виганяти селян, що чи то збирали сухарину, ламали сухе 

гілля, викопували пні, чи то й так рубали здорове дерево [т. 22, с. 300]; 

Давніше тут стояв великий сосновий ліс, але ті пани вирубали його так чисто і 

раціонально, що зруб висох і з-під здертого дерна виступив рідкий пісок [т. 20, с. 320]; 

Занятий тими гадками, Іванко й незчувся, як ся учинив у стіп Чорної гори, на краю 

висхлого і «козульками» сточеного ліска [т. 14 с. 330]; 

Ще під час проходу він висипав перед товариством цілі міхи своєї мудрості о расах коней, 

о штуці продавання лісу на зруб, о тім, як треба обходитися з хлопами, щоби удержати їх 

в послусі і залежності, і тепер власне кінчив свої глаголання на сю тему [т. 19, с. 285];  

 

8) ‘сховище’: 

…а мій дід довго єще ховався в лісах, доки все не утихомирилося [т. 14, с. 28]; 

…ми й думати не можемо про боротьбу й опір, але забираємо все і втікаємо в ліси та в 

гори [т. 16, с. 62];  

…чи се ранена лань жене по лісі, з болю не знаючи, куди несе її бистрий біг, хотячи 

тільки скритися, скритися в найглибшу мряку лісову, скритися сама перед собою і перед 

своїм страшним болем? [т. 14, с. 98]; 

Близька густа діброва і її глибокі, недоступні яри служили нашим «чесним» людям за 

місце, де переховували не раз і кілька день скрадені коні, фарбували їх, а відтак посилали за 

границю на продаж [т. 14, с. 204]; 

 

9) ‘невідомий, чужий простір’: 

А Бог би вам, паночку, радість дав, що ви мене, старого, не лишаєте в тім лісі! [т. 20, 

с. 322]; 

А потім знов блискучий камінець на сонячнім вершку... і маленька дівчинка, заблукана в 

лісі [т. 20, с. 434]; 

Адіть, отсе вже від самісінького рана блуджу в тім лісі [т. 20, с. 321];  

Він почав думати про дальше своє життя під вагою того враження, і йому бачилося, що 

ось він знов запускається в темний ліс, в котрім йому призначено блудити без виходу, а 

доки, до якої цілі – хто його знає! [т. 14 с. 391];  

Він сам не знав, чому кождий раз при думці о Іцку і Губичах йому робиться якось так на 

душі, як тому, хто, блудячи в густім, темнім лісі, крутими стежками, нараз вийде на 

невеличку поляну, залиту ясним, сонячним світлом, заповнену теплом і пахощами цвітів  

[т. 14, с. 391]; 

Вона (стежка – Т. Б.) вспинається двома закрутами на невеличкий горбок і пропадає в 

густій тіні лісу [т. 14, с. 131]; 

Вона, здавалося, і не належала до того села, бо лежала аж за рікою на противній 

стороні долини, запхавшися в самий кут, мов злодій, засідаючий в лісі на прохожого [т. 14, 

с. 47];  

Е, де тепер, під ніч пускатися в ліси? [т. 14, с. 88];  

Мавши ще ледве десять літ, ішла з матір’ю вночі через лісок; обох їх напали якісь 

драбуги, страшним способом замордували її матір, а вона, не пам’ятаючи з переляку, що з 

нею діється, скочила в гущавину і зарилася в купу хворосту… [т. 19, с. 88];  

Метелиця позавівала грубим снігом всі знайомі їй лісові стежки, а падаючий сніг ділав 

все так неясним, так темним, що вона небавом збилась з правої дороги і заблукала в лісі 

[т. 14, с. 127]; 

Небавом всі товариші вийшли і по недовгім часі зникли в поблизькім лісі [т. 14, с. 79];  
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Но де у чорта стежка? Як ту видістатися з лісу? [т. 14, с. 224];  

Тут задержався на хвилю, відітхнув і обтер піт з чола, потім, розглядаючися доокола, 

питав, здавалося, пам’яті о дорогу, бо стежка в лісі зовсім була щезла [т. 14, с. 131];  

Я вже думала, що ви де-небудь в ліс пішли і заблудили, – бо у нас о те не трудно [т. 18, 

с. 453]; 

 

10) ‘об’єкт володіння’: 

…і він вкінці казав убивати тухольську худобу, придибану на загарбаних полонинах, а 

одного громадського лісничого, придибаного в загарбленім лісі, велів прив’язати до дерева і 

сікти терновими різками мало що не на смерть [т. 16, с. 47]; 

А ще більше залишилося таких людей і цілих громад, у яких уже після скасування панщини 

пани повідбирали ліси й пасовиська [т. 17, с. 331];  

За мої заслуги князь нагородив мене землями й лісами в Тухольщині [т. 16, с. 46]; 

Прихильний засуд, значить, признання не так права, як сили, по стороні боярина, раз 

назавсіди упокорить перед ним громаду, віддасть йому в руки не тільки загарбані ліси й 

полонини, але й цілу громаду… [т. 16, с. 48]. 

 

Атрибутивні характеристики 

11) ‘Густота’: 

…се він ясно бачив і знов почував холодну тривогу дитини, котра серед ночі найдеться 

сама в густім лісі [т. 19, с. 215]; 

В’їхали в темний, густий бір [т. 14, с. 168]; 

І ось із нерухомого кола виривається одна пара: чоловік, легко підстрибуючи, вилітає, мов 

сарна на галяву з густого лісу… [т. 17, с. 362]; 

Уже сонце зійшло з полудня – вона все ще блудила без відома, без цілі густими борами  

[т. 14, с. 128]; 

 

12) ‘матеріал’: 

А тая Довбущівка – була то слобідка, зложена з чотирьох хаток, которії розсілися на 

невеличкім горбі, окруженім з трьох сторін густим смерековим лісом карпатським [т. 14, 

с. 47]; 

Був се будь-що-будь гарний маєточок, зложений з двох фільварків, що обіймали поверх 

тисячу моргів вірного поля і сіножаті, а надто дві тисячі моргів старого соснового лісу 

[т. 19, с. 150];  

З обох боків вузенької долини настобурчились дві височенні гори, вкриті аж до самого 

низу темними смерековими борами [т. 18, с. 428]; 

На мене мамця сваритимуть, що за довго барилась, хоч лікарі мені казали що ранку в 

шпильковий ліс виходити [т. 18, с. 410];  

 

13) ‘розмір’: 

…вiн встромив очi в запорошений гостинець, що прямою сiрою пасмугою простягся перед 

його очима далеко-далеко i тонув в невеличкiм лiску на узгiр’ї [т. 15, с. 418]; 

Рівночасно уряд заборонив панам тої околиці на кілька літ вирубувати решти великого 

старого лісу – і сій забороні завдячила своє врятування також гарна діброва в Буркотині… 

[т. 20, с. 320]; 

 

14) ‘розташування’: 

– А знаєте, куди йти потім? – гукав услід за ними Стефко. – Знаємо, знаємо! До 

волецького ліска! – відповіли йому хлопці.. [т. 17, с. 287]; 

А тая Довбущівка – була то слобідка, зложена з чотирьох хаток, которії розсілися на 

невеличкім горбі, окруженім з трьох сторін густим смерековим лісом карпатським [т. 14, 

с. 47]; 
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У волецькому ліску діти збиралися розкласти вогнище, пекти картоплю й гриби – увесь 

післяобідній час, проведений там, на волі, за словами аранжера Стефка, недавнього учня, 

…мав бути приємним, як сто чортів [т. 17, с. 283]. 
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В.3. МОВНИЙ ОБРАЗ ГОРИ 

 

Семантичні компоненти 

1) ‘Підвищення рельєфу’: 

– Га, так, се они! І они, відай, ідут на Чорну гору! [т. 14, с. 52]; 

– Зігнати тих псів відтам з гори! – крикнув люто Бурунда… [т. 16, с. 107];  

– Они ідут ко Чорній горі, на полі пусто, ніхто не побачит, там в ліску суть 

наші… [т. 14, с. 52]; 

– Що за гарна країна, таточку! – скрикнула вона дзвінким, срібним голосом, коли коні їх 

на хвильку зупинилися на крутім пригірку, через який вони з трудом пробиралися… [т. 16, 

с. 65]; 

– Смерде! – скрикнув він нараз, аж дооколичні гори залунали тим проклятим окликом  

[т. 16, с. 35]; 

…весною боровся з повінню, що від наглої відлиги валами скотилася з гір і покрила 

долини, затопила поля… [т. 22, с. 208]; 

…де скарби Довбушеві, скажи, де тії купи золота, срібла і дорогого каміння, …о котрих 

оповідают сумні еха тих гір, Довбушевого княжества? [т. 14, с. 12]; 

…завила буря, зашуміла грізно, гори заграли стократним ехом громів… [т. 14, с. 36];  

…коли сонце схилилося з полудня і обливало його найяркішим світлом, я побачила в самій 

середині піскової поляни щось мов срібну іскру, мов шматок сонця, що відірвався з неба і 

впав на вершок гори [т. 20, с. 405]; 

…не раз він бачив його наяві при западі сонця на верху Чорної гори на червонім тлі зарева 

солнечного і вкінці уже не міг собі розтолкувати, коли його бачив в сні, а коли наяві [т. 14, 

с. 23]; 

…он там геть-геть унизу, за фільварком, де річка Торівка широким півокругом опоясує 

узгір’я, поклали поперек неї могучу греблю, зробили чималий став… [т. 19, с. 192]; 

А коли сходили із Замкової гори, кинулась якась незнана женщина до ніг Андрієві… [т. 14, 

с. 243]; 

Але коли ми виростемо, то, може, й ми підемо шукати. Якби тільки дізнатися, на якій це 

горі. А дід якось, власне, казав, що про це навіть трудно дізнатися, бо в кожній околиці 

люди показують іншу гору [т. 17, с. 318]; 

Але ось вони з’їхали з гори [т. 14, с. 383]; 

Боярин неохітно якось поглянув горами, куди на далекий протяг понад потоком вилася 

між скалами протерта гірська дорога [т. 16, с. 27]; 

В її пам’яті зовсім віджило те чуття, яке почувала колись дитиною, входячи в темний 

ліс у своїй вандрівці до вершка гори [т. 20, с. 408];. 

В кінці війшли на вершок і зупинилися, але ані одно не сміло перше піднести на другого 

очей [т. 18, 408]; 

Верх сам свобідний був від дерев, тільки розлогії а рідкії корчі ялівцю, обнизані напереміну 

то зеленими, то темно-синявими, то чорними ягодами понасторушували круг них, мовби для 

оборони, густо свої коротенькії острії шпильки [т. 14, с. 8]; 

Відси вела польова стежка геть-геть поміж вівси на гору [т. 18, с. 460].  

Він не завертав уже назад до Петрія, щоби з ним попрощатися, но просто поспішив 

стежкою помежи гори… [т. 14, с. 148]; 

Він погнав знаним хідником на верх Чорної гори, чи не удасться йому дізнатися дечого 

від Довбущуків [т. 14, с. 238]; 

Він сів на вершку гори, на м’який моховий килим [т. 18, с. 398];  
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Вкінці зібралися і побігли в поблизький невеличкий лісок, котрий находився на стоці так 

званої Чорної гори і припирав майже до самого Перегинська [т. 14, с. 20];  

Гукнула сальва, аж гори залунали [т. 19, с. 110];  

Двигнулась за ним монгольська сила, бродячи в воді з голосним плюскотом, від якого 

лунали гори і стогнали ліси [т. 16, с. 139];  

Доніс то старому пасічникові один вівчар, котрий взимі за кілька миль їздив на Зелемінь 

по траву [т. 14, с. 126];  

Доперва нинi рано удалось полiцiї найти його одiж, звиту докупи, в корчах на 

Пелчинськiй горi [т. 15, с. 280]; 

Доріжка в’ється вужем понад глибокий яр, а з другої сторони мірними терасами 

зноситься гора [т. 14, с. 168]; 

Дорога веде уже через послідні відноги гір, ще через один верх а зайдеться на широку 

рівнину… [т. 14, с. 7]; 

За тою горою, як він довідався, було село, через котре йшов мурований гостинець [т. 18, 

с. 460]; 

Заким іще сонічко вийде з-за Зелеменя, п’ятдесят таких машин буде кидати каміння на 

голови монголів [т. 16, с. 117];  

Його гаряче проміння сипалося іскристим градом на Бориславське узгір’я, розсипаючись 

по сугорбах сірої глини…[т. 14, с.407]; 

І з тою постановою він сьогодні вийшов аж на гору, далеко від людей, за ліс, що закривав 

собою навіть вид того села і того двора, в котрім вона жила [т. 18, с. 400]; 

І за тим словом Андрій всказав пальцем в сторону Чорної гори [т. 14, с. 32]; 

Кілько разів в житті показався йому той таємничий чоловік, на кровавім тлі вечірнього 

неба стоячий на вершині Чорної гори, тілько разів нещастя якесь навиділо Петрієву хату 

[т. 14, с. 32]; 

Коли сонце сходило, то викочувалося до наших вікон якраз із-за вершка тої гори [т. 20, 

с. 404];  

Молодець, знятий цікавістю, поспішив за вітцем стежкою через поле на Чорну гору  

[т. 14, с. 53]; 

На самім вершку розсілася невеличка громада столітніх, підсадкуватих а прегрубих і 

розлогих буків, котрі путникам літом в тіні своїй готовили милий і приязний відпочинок… 

[т. 14, с. 8];  

Ось хлопці вже й вийшли на вершину гори – і внизу, під їхніми ногами увесь Львів 

півмісяцем розсипався по долині… [т. 17, с. 295];  

Петрій, все ще не випускаючи руки Андрія з своєї, скакав з брили на брилу, з іглиці на 

іглицю, перескакував щелину за щелиною, як дика коза, і пропав вкінці в тім хаосі безладно, 

дико розкинених бовванів. [т. 14, с. 54 ]; 

Сам він зібрав людей з села, сам із сусіднього місточка прикликав жандармів, обставив 

людьми Чорну гору, а потому зручно вислідив Довбущуків в лісі [т. 14, с. 238]; 

Само село розсілося на низькій рівнині, широкій, на яких-де тисячу кроків, котра 

тягнеться від Бориславського узгір’я геть-геть долі Тисьменицею аж до Колодруб… [т. 14, 

с. 380]; 

Село й присілки лежали не там, де лежить теперішня Тухля, але геть вище серед гір, у 

просторій подовжній долині, що тепер поросла лісом і зоветься Запалою долиною [т. 16,  

с. 25];  

Сонце власне запало за сам вершок Чорної гори і червоним світлом обляло за собою 

широкий край небозводу [т. 14, с. 20]; 

Сонце хилилося на захід над Попелівську гору [т. 14, с. 419]; 
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Стали на вершку гори, у стіп котрої лежало село [т. 18, с. 394]; 

Стефко, схований, за кущею терну стояв на горі й бачив усю цю історію, бачив, як брати 

попалися до рук господаря… [т. 17, с. 290];  

Та проте пішли за ним на пригірок за церквою… [т. 22, с. 283]; 

Тільки з одного пригірка Зелеменя лунали голоси ловецьких труб і крики ловецького 

товариства [т. 16, с. 25]; 

Тоє предпринятіє іншому, кромі нього, було би відразу видалося невозможним, бо п’ятися 

на стрімкій іглиці окруженому з двох боків страшною пропастю – було в стані і 

найсмілішому відняти надію на удачу [т. 14, с. 134]; 

Тої самої ночі, так багатої в випадки, глухо дудніли погреби і підземні хідники, ведучії в 

внутр Чорної гори від пивниці Петрієвої [т. 14, с. 189 ]; 

Тухольці з гори придивлялися тій роботі спокійно [т. 16, с. 107]; 

У мене в серці робилося так солодко і так страшно, що мені у сні дух захоплювало, коли я 

гляділа з гори в глибоченне провалля підо мною [т. 20, с. 404]; 

Церков гошівська … разом з монастирем збудована на вершку значної гори, – але то 

додає їй ще особливої мальовничості, що тая гора єсть послідня в досить довгім побічнім 

пасмі Карпат і врізується собою глибоко в гладку і лиш по краю небосклона легко ко сіверо-

востоку фалюючу болехівську рівнину [т. 14, с. 33]; 

Чи то для того, що (Тухольщина – Т. Б.) лежала так віддалік від світа, між горами та 

скалами, чи, може, для того, що надто великого багатства в ній не було [т. 16, с. 46]; 

 

2) ‘територія’: 

– Правди, правди, і то такої, як не раз бувало за давних часів, – чи тямиш, в горах?..  

[т. 14, с. 164]; 

– Тухольці будуть битися до остатнього, щоб не пустити вас через гори [т. 16, с. 114]; 

…і живо схопився з гір страшний вітер, що курбелив іскрами, рвав горючу солому і 

головні та кидав ними, мов огняними стрілами [т. 16, с. 110]; 

…охочі, смілі їх пісні лунали далеко по горах [т. 16, с. 101]; 

В горах, мабуть, дощі впали великі, живо прибуде повінь… [т. 16, с. 130]; 

В тій хвилі огниста блискавка з полудня до півночі роздерла темне небо, і далеко в горах 

загуркотів грім [т. 16, с. 129];  

Видко, ще йому з голови не вийшла вчорашня сцена з Петрієм на Довбушевім верху…  

[т. 14, с. 45]; 

Він радив йому перейти на службу до монголів, вести їх через гори, і обіцював за те 

велику надгороду… [т. 16, с. 113];  

Він тепер, може, вже десь далеко в горах [т. 16, с. 81];  

Залунав по горах і лісах роговий вереск і урвався [т. 16, с. 89];  

Звiльна на всi боки, на гори i на доли, мiж лiси i поля, розiйшлися громади робiтникiв…  

[т. 15, с. 435]; 

Здалека i зблизька, з гiр i з долiв, з сiл i з мiсточок день у день сотнi людей пливли-

напливали до Борислава, як пчоли до улiя [т. 15, с. 368]; 

Зраджуючи свій нарід, ведучи монголів через гори... Ні, краще вмерти, ніж так заробляти 

на вільність! [т. 16, с. 114]; 

Крик, розкази й запитання, рик волів і скрип дерев’яних двоколісних теліг лунали з усіх 

усюдів, глушили слух і котилися по горах [т. 16, с. 104];  

Може, за півгодини прибуде з гір правдива повінь і живо наповнить цілу долину [т. 16,  

с. 140];  
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Один цуг із його компанії, ганяючись за повстанцями-босняками, загнався був надто 

далеко між гори [т. 19, с. 108]; 

Тухольці будуть битися до остатнього, щоб не пустити вас через гори [т. 16, с. 114]; 

 

3) ‘місце’: 

…а довкола нього широкі підмоклі луки аж до стіп гір зажовтілися корчами лоташу, як 

одноцільний жовтий килим, де-де покраяний рядами верб, кущами тернини… [т. 22, с. 210]; 

…а Петрій, порозсилавши слуг куди треба було, пішов до пивниці, а тамтуда в хідники 

Чорної гори, – пішов оглядати скарбницю [т. 14, с. 144]; 

…дико поглянув на запад в сторону, де у стіп Чорної гори стояла Петрієва хата [т. 14,  

с. 48]; 

…що за життя кипіло в тих горах, серед тих непрохідних борів у стіп могутнього 

Зелеменя! [т. 16, с. 10];  

Ми в невеличкім смерековім ліску у стіп Чорної гори [т. 14, с. 148];  

Між ними був один, столітній старець, що довгі часи пробував на Афонській горі у 

греків… [т. 16, с. 40]; 

Прибігши уже до стіп самої гори і заким ще ввійшов у ліс, хлопчина мимовільно підніс очі 

вгору [т. 14, с. 20]; 

Тим часом наші путники опустили гостинець і вийшли на узеньку, но досить добре убиту 

гірську стежку, котрою дорога була далеко ближча, хоть небезпечніша [т. 14, с. 67]; 

 

4) ‘місце відпочинку’: 

…Діти на той день домовилися влаштувати спільну прогулянку на Пелчинські «гори» – 

пошукати терну, печериць і глоду…[т. 17, с. 283]; 

Селяни бачили їх то на вершинах гір, що оточували Ступосян, коли вони захоплено 

оглядали величні краєвиди… [т. 17, с. 457];  

Ситий був своїм щастям, тою теплою, погідною, тихою і такою оживленою родинною 

атмосферою, про котру марив там, на гірських бівуаках, серед босняцьких скал, у сльотах, 

і спеках, і невигодах табірного життя і пізніше в монотонній і сто разів скучнішій 

гарнізонові службі [т. 19, с. 21]; 

Я думаю робити екскурсію по горах помежи народом в моїх поетичних цілях, навмисне 

заверну до твого Перегинська [т. 14, с. 26];  

 

5) ‘місцевість’ (‘відношення до місцевости’): 

– Зруйновані ми,– говорив післанець підгірських громад [т. 16, с. 62]; 

– Я ходила в гори шукати Іванка. – В гори? А що ж він там робит?.. [т. 14, с. 51]; 

(не знаємо – Т. Б.) – Володаря всіх земель, усіх осель і міст від Сяну аж до Дніпра, від 

Карпат аж до устя Буга? [т. 16, с. 53];  

… а заразом старався звільна й ненастанно наклонювати верховинські громади по однім 

і другім боці Бескиду до того діла [т. 16, с. 43]; 

…а далі розлилася по Підгір’ю, шукаючи проходів через Карпати [т. 16, с. 64]; 

…за кілька днів Ленько був устроєний як перший штуцер містовий і, попрощавшися з 

братом, пішов у Підгір’я… [т. 14, с. 209]; 

…мала впасти орда до Угорщини: зі сходу в землю Семигородську, з заходу з землі 

Моравської і з півночі через Карпати [т. 16, с. 64];  

…мої річі ще вчора поїхали в гори, а я нині забираюся… [т. 14, с. 24];  

…по цілім нашім Підгір’ю, по всіх горах розсипані були сховки Довбушевих грошей…  

[т. 14, с. 57]; 
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…трафило коли переїжджати залізницею із Львова до Станіславова і минати невеличке 

повітове місточко Болехів, то, запевно, коли виглядав ти віконцем із вагона на тую 

хорошую підгірську околицю [т. 14, с. 33]; 

А чудний такий вечір в тихій підгірській околиці! [т. 14, с. 167]; 

Від тієї могили недалеко йти й до ліска, що тягнеться туди з Медобірських гір [т. 17,  

с. 329]. 

Владко трохи пожвавішав, розмовляв по дорозі з Регіною… про те, …як їм вдасться 

швидко проїхати крізь мильовий ліс на Гострій горі по найгіршому гірському шляху [т. 17,  

с. 468]; 

Геть ось туди через Бескиди тягнеться сеся дорога, перша така дорога в верховині  

[т. 16, с. 27];  

Говорив, що в горах є скарби якогось розбійника Довбуша, заховані в якійсь підземній 

печері [т. 17, с. 317]; 

День і ніч, тиждень за тижнем реве той шум над Підгір’ям… [т. 22, с. 208]; 

До таких щасливих закутків належала й Тухольщина, а дорога, проведена через Бескид на 

Угри, на довгі часи забезпечила її добробуток [т. 16, с. 44];  

Довго блукав він по горах і долах, аж поки по році блукання не зайшов до скитських 

монахів [т. 16, с. 40];  

Зв’язок з богатими ще тоді угро-руськими громадами оживив усю верховину… [т. 16,  

с. 4]; 

Зі всіми підгірськими громадами ми стоїмо в зв’язку: вони обов’язані нам, а ми їм 

доносити якнайшвидше всякі вісти, важні для громадського життя [т. 16, с. 56 -57]; 

І, зігнувшися, світячи перед собою невеличким кусником воском напущеного шнурка, якого 

звичайно уживають в гірських околицях, Кирило поступив наперед у темний узький отвір, 

котрим небавом зайшов до обширного, старанно в камені викутого склепу. [т. 14, с. 56]; 

Не диво, проте, що, лежачи при тій дорозі, на середині між Угорщиною і Підгір’ям, 

Тухольщина раз у раз підносилася не лише добрим побутом, але й свобідним громадським 

ладом [т. 16, с. 45];  

Не осталося нiчого, як iти на заробiтки, а заробiткiв-то якраз i не було тодi нiяких в 

нашiм Пiдгiр’ї - крiм Борислава [т. 15, с. 368]; 

Околиця Губич відзначується тою, властивою підгірським сторонам красотою, котрій 

рівної не подиблеш деінде [т. 14, с. 380]; 

Особливо зв’язок з руськими громадами по угорськім боці був дуже важним ділом для 

Тухольщини, ба й для цілої стрийської верховини, багатої вовною та кожухами, та зате 

досить убогої на хліб, якого мали подостатком загірні люди [т. 16, с. 42];.  

Пета обіцяв мені всі гори в дідицтво… [т. 16, с. 110]; 

Підгірські ж громади стоять у зв’язках з дальшими, покутськими та подільськими, тож 

про все, сяк чи так важне для нас, що діється на нашій Червоній Русі, йде блискавкою вість 

від громади до громади [т. 16, с. 57]; 

Пізня весна в горах. Сказати по правді, те, що в долинах є порою фіалок і конвалій, у 

горах є порою болота й приморозків [т. 17, с. 452];  

Розвідавшись гаразд, покинули Борислав і пішли в гори [т. 18, с. 394];  

Серед гарної підгірської околиці, на невеличкім горбочку край села К. білівся новий, 

опрятний, хорошенький дворець [т. 14, с. 195]; 

Сотня туркоманів, Тугар Вовк і Максим – се був єдиний останок великої монгольської 

сили, що мала тухольським шляхом іти в угорську землю і тут, серед гір, знайшла холодний 

гріб у водах… [т. 16, с. 148]; 
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Такою-то пречудно хорошою підгірською околицею їхало кілька повозів вечором в неділю 

[т. 14, с. 167]; 

То шлях, котрим налітає губительна саранча – татари на наше благословенне Підгір’є! 

[т. 14, с. 115]; 

Тут круговид у дивній гармонії показує вам чаруючу заманчивість і різновидність гірської 

околиці, і розгонисту ширину та одностайність околиць подільських [т. 14, с. 380]; 

Широкою рікою розлилися пожежі і знищення по Підгір’ю [т. 16, с. 62];  

Шнайдер має брата в гірському містечку Лютовиськах, нібито аптекаря [т. 17, с. 428]; 

Як він говорить на раді громадській, так не зуміє ніхто в цілій верховині [т. 16, с. 27];  

Яка користь верховинським і загірним громадам із мого сина? [т. 16, с. 126];  

 

6) ‘місцевість для проживання чи діяльности’: 

– Ви, пані, живучи ту в горах між ворожками та ворожбитами, мабуть і самі на 

ворожку подалися, – сказав з гіркою іронією Борис… [т. 18, с. 419];  

…а далі, за сіножатями, піднімалось узгір’я, на котрім у вінку тополь стояв фільварок, 

де господарював панич Адась… [т. 19, с. 191]; 

…вони обоє з мужем виїдуть геть відси, геть, на село, десь у глухий гірський закуток, до 

свойого дворика, на свій грунт, де вона буде могла відітхнути свобідно… [т. 19, с. 84]; 

…купімо собі фільварочок десь у горах посеред лісів і їдьмо геть відси, геть назавсігди! 

[т. 19, с. 50];  

…співи множества птиць в їх темрявій, таємничій внутрі були єдинственнії ознаки 

життя в тій широкій гористій окресності… [т. 14, с. 60];  

Видячи, що медведі та дики часто калічать худобу й людей у горах, він, ще бувши 

молодим парубком, задумав навчитися лічити рани… [т. 16, с. 40]; 

Він мусить служити нам за провідника в горах… [т. 16, с. 98]; 

На пригірках від Бані і Тустанович були поля господарські, а нижче – луки і мочари  

[т. 14, с. 393]; 

О. Нестор пірнув з головою в те море буденних клопотів та заходів: орав і сіяв, … 

заводив у горах нові роди картоплі… [т. 19, с. 153]; 

Плюнь на Львів і осядь десь на селі в горах! [т. 19, с. 135];  

Розпитувала о. Нестора, як йому подобається нова парафія, як жилось йому в горах  

[т. 19, с. 154]; 

Саду, як звичайно в горах, не було, – сильнії морози і каменистий грунт не допускають 

плекання овочевих дерев в ліпших родах [т. 14, с. 72];  

Скінчивши теологію, він оженився, висвятився, дістав якесь сотрудництво в горах і 

зараз першого року повдовів [т. 20, с. 294]; 

У нас в горах всякий гість милий, бо всякий рідко являєся [т. 18, с. 413]; 

У скромній глушині гірського села живе вона, віддана господарській праці й вихованню 

єдиного сина, який народився після смерті батька та який колись повинен наново підіймати 

й далі вести працю… [т. 17, с. 472]; 

 

7) ‘укриття’: 

Іде їх сила незлічима, і ми й думати не можемо про боротьбу й опір, але забираємо все і 

втікаємо в ліси та в гори [т. 16, с. 62]; 

Почувши таку вість, почали вони боятися, щоб дійсно не прийшла на них лиха година, і 

постановили деяк схоронитися. Найліпшим місцем до того видалась їм Чорна гора, раз 

тому, що немало в ній було всякого роду безпечних криївок… [т. 14, с. 208];  

http://www.pslava.info/uk/BeschadskyjPow_LjutovyskaS,106445.html
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Тому рішився Ленько, заким поспішить до Хаїма, перешукати знані їм обом криївки в 

розсілинах Чорної гори, надіючися, що тут певно застане Сенька… [т. 14, с. 233]. 

 

Атрибутивні характеристики 

8) ‘Висота’: 

…їздець скручує на міст і звільна підіймається на своїй біді на високе узгір’я, на якого 

краю червоніється панський двір [т. 22, с. 286];.  

На її найвищій камінній іглиці, стрімкій і острій, стояв велетний чоловік з похиленою 

вділ головою, з руками, нахрест зложеними на груді… [т. 14, с. 31];  

Но ось уже вершина Чорної гори, ось тота висока скальна іглиця, що глибоко 

врізується аж у синє небо [т. 14, с. 237]; 

Стежка та вела через високії верхи і густії смерековії бори, в котрих немало було дикої 

звірини [т. 14, с. 67]; 

Чи знаєте ви, … що то значить дряпатися раз за разом в глибоких снігах і мілких 

заметях на височенні верхи, ставати щохвиля спочивати з утруднення… [т. 14, с. 127]; 

 

9) ‘характер покриву’: 

А по другім боці річки за долиною здіймається друга, висока гора, покрита темно-

зеленим смерековим лісом… [т. 22, с. 209];. 

Вершок був лисий, мохом порослий, але в низу о кількадесять сажнів густою, 

височенною стіною стояв панський, Н-ський ліс. [т. 18, с. 394]; 

З обох боків вузенької долини настобурчились дві височенні гори, вкриті аж до самого 

низу темними смерековими борами [т. 18, с. 428]; 

 

10) ‘рельєф’: 

…коні їх на хвильку зупинилися на крутім пригірку, через який вони з трудом 

пробиралися… [т. 16, с. 65]; 

Весело присвистуючи та приспівуючи, п’явся якийсь молодий «панич» горі острими 

обривами Чорної гори [т. 14, с. 234];  

Вони обоє позлізали з коней і, стоячи на острім гребені гори, гляділи одно на одно [т. 16, 

с. 70]; 

Дворик навіки щез перед його очима за крутою горою [т. 18, с. 427];  

На стрімкім пригірку, відділенім від інших страшними дебрями, порослім густо 

величезними буками та смереками, покритими ломами й обвалищами дерев, було віддавна 

головне леговище медведів [т. 16, с. 12]; 

Но ще більше було його здивування, коли високо на обривистім спохові Чорної гори 

побачив двох людей, що осторожно просувалися помежи камінням… [т. 14, с. 235]; 

 

11) ‘просторове розміщення’: 

– То він, певно, і тебе вислав, щоб ти в наших горах насаджував справедливість? [т. 16, 

с. 53];  

…зустріла його на леваді, що зеленою скатертю простиралася між двірською липовою 

алеєю і супротилежним узгір’ям, на котрім находився фільварок, а обік нього також 

попівське поле [т. 19, с. 154];  

…природа для більшої вподоби замаїла наші гори [т. 14, с. 383]; 
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Він наведе нову силу на наші гори, і хто знає, чи ми тоді другий раз розіб’ємо її [т. 16,  

с. 150];  

Вітаю вас у наших горах! [т. 17, с. 454]; 

Грімкий вистріл розлягся нараз серед общої тишини, будячи в околишніх горах не менш 

грімкий відгомін [т. 14, с. 90]; 

І вітрові грозилася кузня, бо з неї, а не відки, виходили знаряди, що на дальших сугорбах 

узгір’я, схованих за краєм видокруга, поставили цілий ряд здорових вітряків [т. 19, с. 192]; 

Поважно поглядають тії старі дерева кругом на околишні гори від полудня і сходу і на 

безмірну легко фалюючу рівнину, котру шумні срібні струї Бистриці перетинають [т. 14,  

с. 8]; 

 

12) ‘розташування’: 

…а в ярах і дебрях галюкають рубачі, трачі й гонтарі, ненастанно, мов невмирущий черв, 

підгризаючи та підтинаючи красу тухольських гір – столітні ялиці та смереки… [т. 16,  

с. 9]; 

…вони не тільки дали йому на провідника першого удальця на всю тухольську верховину, 

Максима Беркута… [т. 16, с. 12]; 

Особливо зв’язок з руськими громадами по угорськім боці був дуже важним ділом для 

Тухольщини, ба й для цілої стрийської верховини, багатої вовною та кожухами, та зате 

досить убогої на хліб, якого мали подостатком загірні люди [т. 16, с. 43]; 

Скоро лишень весна завітає в тухольські гори, Захар Беркут уже в своїм саду, копле, 

чистить, підрізує, щепить і пересаджує [т. 16, с. 39]; 

Сонце доходило вже полудня і сипало гаряче, золотисте проміння на тухольські гори… 

[т. 16, с. 25];  

 

13) ‘краса’: 

…а прецінь під тою грубою, неприступною поверховністю укривалася щира душа і 

чувство, не притуплене віком, чувство, вічно зеленіюче при погляді на величаву гірську 

природу [т. 14, с. 124];  

Випадок закинув їх у цей романтичний глухий закуток; гірська природа привабила їх, 

затримала в перельоті [т. 17, с. 453]; 

Дорога крутилася узькою полосою помежи високії, борами порослії гори, понад 

шумлячими, ще від ночної тучі взібраними гірськими потоками, серед величавої, 

очаровательно-хорошої і дикої бескидської природи [т. 14, с. 60]; 

Околиця за околицею, а край все один, краса все одна, – вічна, ненаглядна, супокійна краса 

пречудового Підгір’я… [т. 14, с. 385];  

Престіл природи – гори сіяють пліняючим блеском, строяться в неописанну красоту  

[т. 14, с. 385]; 

Щастє, се твої звуки … в тім чистім лазурі, в тих чудних горах… [т. 14, с. 427]. 
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В.4. МОВНИЙ ОБРАЗ ВОДИ 

 

Семантичні компоненти 

1) ‘Водна маса’: 
– А якщо я його не зловлю! – спокійно відказав Владко, знову лягаючи грудьми на скелю й 

опускаючи свою сітку у воду [т. 17, с. 463];  

– Шкода! – промовила Регіна й, вийнявши свою вудку з води, здійняла зачеплений на гачок 

шматочок хліба й кинула його у воду [т. 17, с. 460]; 

…Бурунда від сього удару стратив рівновагу і покотився в воду, потягнувши за собою й 

Максима [т. 16, с. 152]; 

…весело шумів потік за огородом [т. 14, с. 183]; 

…і, всміхаючися, стояв на мості та цікаво заглядав у Клекіт [т. 20, с. 417];  

…надія стояти на сухім і не лазити повиш колін у воді додала їм духа [т. 16, с. 142]; 

…разом побачили Максима, як виринав із води, здоровий і сильний… [т. 16, с. 152]; 

…лише дивився кругом на воду, що чимраз грубшою верствою покривала долину… [т. 16, 

с. 138]; 

…потік відділював його від гостинця, перекинений широкою кладкою, і журчав стиха та 

плескав кришталевою хвилею о кам’яну загату [т. 16, с. 32]; 

…тільки гойдався за кождим приливом води, поки вкінці й він не щез, мов листок, 

сполосканий водою [т. 16, с. 146]; 

…тільки крики вартових і рев водопаду переривали загальну тишу [т. 16, с. 110];  

А що лави стирчать скісно, то вода, вдаряючись об них, повимивала між ними увесь 

гравій і пісок, навіть повигризала м’якіші частини пісковику, творячи нескінченні, в глибінь 

сягаючі шпарини, заломи та ями – зручні схованки для безлічі форелі й кленів… [т. 17,  

с. 452–453]; 

Аж тепер він глипнув кругом і побачив розлиту по рівнині воду [т. 16, с. 137]; 

Але більша часть покидала луки, котрі, мов солома, крутилися в вирах [т. 16, с. 144]; 

Але скоро тільки купа їх, по пояс бродячи в воді, вихилилася з-за захищеного приберіжка, 

коли разом із гори, з тухольських машин, посипалося на них каміння [т. 16, с. 143]; 

Береги вже повнісінькі – ще хвиля, а вода розіллється по долині! [т. 16, с. 137]; 

В вапнярках шипiло та булькотiло вапно, немов лютилось, що його наперед спражено в 

огнi, а тепер назад вкинено в воду [т. 15, с. 461];  

В його уяві мигнув образ тої страшної ночі, коли він на руках, мов дитину, приніс сюди 

свою задушену жінку і з отсього самого місця вкинув у Клекіт… Йому здавалося, що зо дна 

Клекоту, з тих клубів піни, що бігали довкола поверх води, ось-ось вихилиться дрібна 

жіноча рука і кивне йому, покаже кудись, дасть якийсь знак [т. 20, с. 417]; 

Валом котилася вода горі долиною… [т. 16, с. 137];  

Валом набігла вода і заплюскотіла при ногах монголів [т. 16, с. 138]; 

Велика гладка камінюка спиняла прямий хід потока. Вода билась о скалу, вигиналась в 

півокруг, щоб минути її і затим журчала по камінню ще кількадесять кроків, щоб зіллятись 

зо Стриєм [т. 18, с. 454]; 

Він тільки засміявся голосно і показав рукою вниз, у Клекіт [т. 20, с. 439]; 

Внизу розбивалася вода потока о величезне, купами тут навалене каміння… [т. 16, с. 33]; 

Вода виступила з берегів і тисячними потоками розливалася по таборі [т. 16, с. 137]; 

Вода розливалася чимраз ширше по рівнині… [т. 16, с. 137]; 

Деякі скидали з себе кожухи і пускали їх з водою… [т. 16, с. 144]; 

Жили не добуде, недобір буде побільшуватися, вода заллє закопи, контракт пропаде…  

[т. 14, с. 410]; 

За якусь чверть милі від сельця гори з двох боків зсунулися до самої річки, стискаючи її 

річище й утруднюючи їй біг поперечними кам’яними порогами [т. 17, с. 452]; 
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Його очі слідили за роями дрібних зеленковатих та золотожовтих здерок, що плавали по 

воді, пхалися до берега, уганялися за комариками та частенько аж над воду 

підкидувалися… [т. 18, с. 452]; 

І Євгенію здається, що він пізнав сю втоплену нещасливу жінку. Він скрикнув страшенно 

і, не надумуючись, кинувся в воду [т. 20, с. 259]; 

Котрі були нижчого росту, чіпалися високих і валили їх із ніг, разом з ними ще в воді 

шемечучись та борикаючись [т. 16, с. 144]; 

Люто плюснула хвиля за хвилею о величезний камінь, кинулась було підгризати спідні, на 

дні покладені плити, шукати між ними проходу… [т. 16, с. 130]; 

Може, за півгодини прибуде з гір правдива повінь і живо наповнить цілу долину [т. 16,  

c. 140]; 

Найбільший пролиз був якраз під мостом з правого боку, де вода, розбиваючись о здорові 

дубові колоди, вкріплені там для розбивання леду, творила понижче глибокий вир, що 

крутився і клекотів, від часу до часу хрускаючи невеличкими кригами, які надпливали 

згори і тут мололися на дрібні шматочки то об колоди, то об острі береги грубих криг. Се 

місце так і звалося Клекіт [т. 20, с. 416–417]; 

Не бійтеся, вода по кістки не здужає затопити вас! [т. 16, с. 139]; 

Немало тая паща проглотила уже рибаків або і других смільчаків, котрі, хотячи 

показатися легінями, ішли купатися в тую калабаню. Тепер уже ніхто тут не іде 

купатися, ніхто і не ходить туди, боячися топельників, котрі лежать на мілизнах під 

водою і, ухвативши купаючихся своїми голими холодними руками за ноги, втягають їх в 

незглибимий омут виру. Що за неодолима сила, чия рука жене тебе, Олесю, без пам’яті, без 

духу над «Заклятую пащу»? [т. 14, с. 99]; 

Нижче цього оглушливого шуму й клекоту збурених хвиль, де можна перейти ріку, не 

замочивши ніг,…але де встояти навіть у неглибокій, до колін воді ніхто з недосвідчених не 

зможе, щоб не покалічити ніг об гостре каміння, – ріка заспокоюється й творить один 

величезний і глибокий вир [т. 17, с. 353]; 

Пахущi цвiти зiв’яли, потоки повсихали, мов вiд спеки [т. 14, с. 428];  

Посеред темних чагарів, серед глибоких дебер, на споді котрих шуміли потоки, завалені 

зверху гнилими ялицями, камінням і поваленими трамами, зносився високий, недоступний 

острів в виді круглого, наверху плоского стога [т. 14, с. 91]; 

Розкидані по воді руки, виринає, то знов тоне в воді голова з лицем, піднятим до 

неба…Ось лице до половини піднялося води [т. 20, с. 258];  

Сеї ночі впали дощі в горах, а по кождій зливі наш потік виливає [т. 16, с. 137]; 

Стрий шумів по кам’яних бродах і пінився по закрутинах [т. 16, c. 64];  

Там не видно нічого, тільки чути крізь рев вихру голосний булькіт води, що не встигла 

замерзнути і скажено б’ється о камінь і о дубові колоди [т. 20, с. 438]; 

Тухольці, очевидно, не хотіли дожидати, аж поки вода настілько прибуде, щоб спокійно 

витопити нужденні останки монголів [т. 16, с. 147]; 

Чималий гірський потік…випливав на захід у таку ж саму тісну браму, розбиваючись 

поміж гладкі кам’яні стіни і гуркотячи ще кількома водопадами, поки чверть милі понижче 

не впав до Опора [т. 16, c. 25];  

Ще хвиля, і з веселим плюскотом полилася вода в нововідкриту яму [т. 16, с. 138];  

 

2) ‘сила’: 

…(потік) випливав на захід у таку ж саму тісну браму, розбиваючись поміж гладкі 

кам’яні стіни і гуркотячи ще кількома водопадами, поки чверть милі понижче не впав до 

Опора [т. 16, с. 25–26]; 

…а монголи пруться і пруться на них, мов хвилі повені [т. 16, с. 96];  

А в коршмі й довкола коршми по їх відході знов піднявся шум, як у млині, де разом 

теркотить дванадцять питлів, і реве вода на лотоках, і гуркочуть колеса та скриплять 

вали по дерев’яних брусах [т. 22, с. 215]; 
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Мовчки дожидали туркомани їх нападу, тісно збиті один при другім, опираючись і 

тухольцям, і водяним валам [т. 16, с. 149];  

Страшний шум водопаду, від котрого аж земля дриготіла, звіщав, що вода прибула 

велика [т. 16, с. 144];  

Течія хопила їх ураз із ялицею і понесла геть на широку воду, поки не попала на вир, який 

закрутив ялицею і поставив її сторчака [т. 16, с. 147];  

 

3) ‘фізична субстанція’: 
Ану ж в закопах покажеться жила води, – а се річ дуже легка, і так уже декуди 

сльозить вода в штольнях [т. 14, с. 409]; 

Коли відбито дошки, котрими була прикрита, показалося, що усподу вода, і треба було 

наперед вичерпати воду [т. 14, с. 415–416]; 

Отець шинкував чесно, водою горiвки не розливав, i з усiх селiв народ iшов до него [т 15, 

с. 475]; 

Пару разів уже й снилося мені таке, і за кождим разом я зривався зі страшенним криком 

і мокрий, як у воді вижмиканий [т. 22, с. 246]; 

Селяни розповіли йому, як вона (нафта – Т. Б.) підходить наверх води, як випалює траву і 

всяку ростинність… [т. 14, с. 400]; 

Тоді пропала робота, і треба довгого часу, заким воду вичерпати [т. 14, с. 409]; 

 

 ‘життєдайність’: 

– Води! Води! - кричали робiтники, що заходилися тверезити Бенедя i перев’язувати 

його рану [т. 15, с. 265]; 

А, приложило би вам по болячці до боку, песі сини, з вашою холодною водою! Я уже собі 

сама пораджу на свою слабість! [т. 14, с. 101]; 

Вже молодці принесли води, і Максим кинувся відтирати свою милу [т. 16, с. 152];  

Він за той час жив дуже нужденно і ощадно: не пив нічого, окрім води, їв мало і плохо 

[т. 14, с. 395]; 

Він по хвилі, як бачилося, покріплений трохи свіжим воздухом вечірнім і холодною 

водою, перестав стогнати…[т. 14, с. 30];  

Води пив він того дня дуже багато, бо всередині чув після вчорашнього страшенну паль і 

хотів її залити водою [т. 14, с. 360];  

Вони, мов жбух холодної води, вернули його назад до дійсності, показали йому в 

відповіднім світлі ту огидливу комедію, яку грав перед ним Стальський [т. 20, с. 261]; 

Надiйшла баба, дала менi води, перев’язала ноги, i я поволiкся до хати [т. 15, с. 353]; 

Но, то ми вам будем цілу ніч до неї (голови – Т. Б.) холодної води прикладати… [т. 14,  

с. 101];  

Тут всi ми забутий рiпник, хорий, безпомiчний, конає сам на берлозi десь у якiмось 

скритiм закамарку i дармо пищить їсти, дармо просить води, - нема кому подати!.. [т. 15, 

с. 312]; 

Чути було навіть глухе булькотання в горлі: вода спадала, мов камінці в порожню 

фляшку [т. 14, с. 360]; 

 

 ‘використання в побуті’: 
– Ох, Елькуно, води. Ще промий! Ох, нога, нога болить! Води холодної, промий! [т. 18,  

с. 334]; 

…є такий звичай, що вандрівець, натрафивши серед пустині на джерело і угасивши в 

ньому свою спрагу, вмивши в його хвилях руки і лице, на відході кидає в нього малу золоту 

монету [т. 20, с. 390];.  

…мало не перевернув мидницю з мильною водою, котрою тільки що вмивався… [т. 19,  

с. 177];  

А води в збаночок наберіть, щоб опісля часу не тратити [т. 18, с. 455];  
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А є тут у вас близька стежка до потока, – я би пішов до потока митися [т. 18, с. 435];  

А ти, Параско, візьми собі води і вимий тут підлогу… [т. 19, с. 315];  

Аж коли бризнули на нього водою, обмили його лице і дали йому напитися, він глипнув 

очима і позирнув довкола себе [т. 16, с. 112]; 

Біля неї (річки – Б. Т.) цілими днями просиджують сільські жінки, перучи на гладких 

плитах свою нетонку білизну; в ній у найтеплішу пору дня ґазди, по коліна влізши в холодну 

воду, миють своїх волів і овечок, щоб освіжити їх після цілозимової стоянки в брудних і 

тісних хлівах [т. 17, с. 452]; 

Вдень він ходив і нипав по подвір’ю,… носив воду до прачкарні, що була в сутеренах…  

[т. 20, с. 415];. 

Велетень приніс в пригорщах води і почав промивати ногу [т. 18, с. 334]; 

І ось, покинувши коновки з водою перед дверми прачкарні, він у смертельній тривозі 

скочив до своєї комірки… [т. 20, с. 416]; 

Не бажаючи, очевидно, бути тепер з нею, вхопила коновки і побігла по воду… [т. 19,  

с. 166];  

Принесено воду, перев’язано рану i затамовано кров, але вiдтерти зомлiлого годi було [т. 

15, с. 265]; 

Стара принесла мидницю, збан води, мило, ручник, гребінь і щітку до зубів, – все те було 

очевидно кимсь третім накладене їй до рук в порядку, щоб не розгубила по дорозі [т. 18,  

с. 435]; 

То з половину понаймають, а решта або вертає додому голiруч, або отак переваляєся 

день межи жидами: води винесе, дров врубає, абощо, аби кусник хлiба або лижку страви 

дiстати [т. 15, с. 304]; 

 

4) ‘водний простір’: 

– Боже мій, боже мій, – стогнала нещаслива дівчина, біжучи щосили к ріці [т. 14, с. 99]; 

– Живо, діти, живо! – заохочував Захар, стоячи над потоком і допомагаючи то своєю 

радою, то руками до роботи [т. 16, с. 130]; 

– Один шлях дуклянський, горі Сяном-рікою, а потім через низький гірський провал [т. 16, 

с. 77];  

…вслід за тим прибігли вартові, голосячи, що монголи в незліченній силі показалися в 

долині над Опором [т. 16, с. 104]; 

…друга (часть орди – Т. Б.), під проводом Пети, відділилася від головної орди в землі 

волинській і… змагала до верхів’я ріки Дністра, щоб перейти її вбрід… [т. 16, с. 64];  

…поуз водопаду викутий був у скалі вузький вивіз, яким ішлося вгору і далі понад берегом 

потока через верхи і полонини аж до угорської країни… [т. 16, с. 27]; 

…у битві під Калкою зрадив Русь монголам…[т. 16, с. 76]; 

…хто недавно був князем і владиков тих гір, … паном тих панів аж ген по Дністрові 

води? [т. 14, с. 12]; 

А зібрання скличу до своєї коршми там, геть за містом, за рікою, за мостом, на Вигоді 

[т. 20, с. 398]; 

Але з-над Калки нагло, немов наполошені хоробрістю русичів, вони вернули назад, і ось 

уже десятий рік минав, а про них не було нічого чути [т. 16, с. 45];  

Але найчастіше бачили їх над Сяном, як вони рука в руці, зі сміхом перестрибують із 

каменя на камінь або як цілими годинами приглядаються до забав і занять сільських дітей 

[т. 17, с. 457–458];  

Бігла якийсь час долі річкою, потім перескочила її в вузькому місці і скрутила під гору… 

[т. 19, с. 296]; 

В густім зеленім березовім гаю над Дністром весело щебетали пташки [т. 14 с. 223];  

Від тебе тепер залежить моє життя чи моя смерть. Дозволь мені їхати з тобою! Не 

відштовхуй мене, бо інакше мені залишається тільки один шлях – до Пелчинського ставу 

[т. 17, с. 429–430]; 
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Він не завертав уже назад до Петрія, щоби з ним попрощатися, но просто поспішив 

стежкою помежи гори, за бігом Бистриці… [т. 14, с. 148]; 

Він пішов через подвір’я, в садок, а там стежкою над потік, де вчора обоє з панею 

Магонською ловили рибу [т. 18, с. 460];  

Вони спокійно по погромі над Калкою принялися за свою давню роботу – спори за 

насліддя престолів і підкопування свобідних та самоуправних громадських порядків [т. 16,  

с. 45];  

Всюди через потік пороблені були вигідні з поруччями кладки… [т. 16, с. 31];  

З довгими тичками на плечах і з збаночками в руках вирушили обоє садком, та через 

перелаз, та стежкою до потока, йшли ще тою ж стежкою кусник понад потік, поки не 

дійшли до закрутини [т. 18, с. 454]; 

З шумом і галасом громадка обдертої, босої й замурзаної дітвори перебігла по греблі 

Пелчинського ставу й розсипалася між кущами, що покривали суміжні пагорби [т. 17,  

с. 287];  

Здалека він видить тільки її супротилежний беріг – стрімкий, високий, мов викроєний у 

чорній скалі; тільки де-де внизу просвічує до сонця водяне плесо [т. 20, с. 257]; 

І він щодуху побіг до міста, а відходячи, ще раз обернувся в напрямі Клекоту…[т. 20,  

с. 417];  

Над шумним гірським потоком, на зеленій поляні серед ліса стояли шатри ловців… 

[т. 16, с. 12];  

Нараз одної гарної днини заїхав у тухольські гори боярин Тугар Вовк і, не кажучи нікому 

ані слова, почав на горбі над Опором, віддалік від Тухлі, але на тухольськім грунті, будувати 

собі дім [т. 16, с. 46];  

Під час цих своїх мандрівок вздовж берегів Сяну вони обоє зайшли якось аж до тих скель 

і до виру [т. 17, с. 458];  

По обох боках потока, якого береги були досить високі, прорізані в намулі давнього 

озера, побудовані були кашиці (загати) з річного каміння і грубих смерекових палів та колод, 

щоб охоронити село від виливу [т. 16, с. 31]; 

По обох боках річки розсілося велике підгірське село Грушатичі [т. 22, с. 209]; 

Понад самим потоком з обох боків вели проковані в скалах вигідні стежки – також діло 

тухольців [т. 16, с. 33]; 

Саме на цьому місці, на вузькому кам’янистому березі понад виром ми зустрічаємо й 

наших знайомих – Владка й Регіну [т. 17, с. 453]; 

Само село розсiлося на низькiй рiвнинi, широкiй, на яких де тисячу крокiв, котра 

тягнеться вiд Бориславського узгiр’я геть-геть долi Тисьменицею аж до Колодруб [т. 14,  

с. 380]; 

Серед широких, як море, а самотніх подільських ланів над Дністром стояла на 

роздоріжжі велика стара коршма [т. 14 с. 203];  

Старі смерекові ліси покривають ці гори й нависають над Сяном, залишаючи лише 

вузеньку смужечку трави над самою водою [т. 17, с. 452]; 

Так думав Максим, наближаючись до будинків боярських на горбку над Опором [т. 16,  

с. 83];  

Тільки к півночі понад невеличкою болотянистою річкою Торівкою тяглися довгою 

крутою змією головаті верби серед лугових сіножатів, а далі, за сіножатями, піднімалось 

узгір’я…[т. 19, с. 191]; 

Треба тілько поробити засіки в вивозі при водопаді і повиносити з села все добро 

громадське… [т. 16, с. 103]; 

Три тумани куряви стояли на полю над Опором… [т. 16, с. 94];  

Що сей потік проти Яїка, і Волги, і Дону, і Дніпра? [т. 16, с. 139]; 
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5) ‘людина’: 

I річка почувала се; вранцi вона була ясна i чиста i плюскотiла тихенько, мов у лiтi, а 

тепер клекотiла гнiвно в своїх тiсних берегах... [т. 20, с. 63];  

Вода змагалася чимраз дужче [т. 16, с. 146];. 

Потік тухольський перший раз відроду побачив такий блиск; перший раз розігрівся в 

своїм холоднім кам’янім ложі [т. 16, 110];  

Так і непривична до пут вода тухольського потока на хвилю притишилася, немов 

злінивіла, задрімала в плоских своїх берегах, а тимчасом набирала сили і смілості до 

нового рішучого нападу… [т. 16, с. 131]; 

Хвиля гойдає те тіло, розчісує золотисте волосся [т. 20, с. 258]. 

 

Атрибутивні характеристики 

6) ‘Чистота’: 

…(здерки – Т. Б.) плавали по воді, пхалися до берега, уганялися за комариками та 

частенько аж над воду підкидувалися, залюбки гуляючи в хрустальній, холодній воді [т. 18, 

с. 452];.  

…і тільки несвідущі та залякані монголи не могли порозуміти, що се не повінь, що вода в 

потоці зовсім чиста, що не тече наперед, не шумить, тільки дується вгору і розливається з 

берегів [т. 16, c. 137];  

Адже ж бачиш, що вода чиста [т. 16, c. 140]; 

Але вода ще була чиста, ясна…[т. 16, 141];  

Довкола нього зелень, цвiти, криштальнi води, вдалi фантастичними контурами 

рисуються рожево-червонi скали, - ох, се не Борислав, се не та западня проклята… [т. 14,  

с. 14]; 

…немов чудесниці-русалки, хотячі в глибину води заманити тії грубії липи та плачучії 

берези, що, пообсідавши групами берег ставу, всегда тоскно приглядаються собі в його 

кристальних водах [т. 14 с.120]; 

Він стоїть на місці і знов дивиться в каламутну воду, що пливе, котиться і раз у раз 

приносить тріски, клубки піни і стебла соломи [т. 20, с. 258];  

Та Сян уже не був каламутним, отож, треба було чекати на сльоту й повінь, але цього 

ні Владко, ні Регіна принаймі не зичили собі. [т. 17, с. 459]; 

Широка просторінь каламутної води обрамована в формі великої еліпси чорними 

стрімкими скалами [т. 20, c. 257]; 

 

7) ‘розмір’: 

…мов вода під водопадом, так вони зупинялися, вийшовши з тісного гирла… [т. 16,  

с. 105];  

…ціла поверхня широкого озера збентежилася, покрилася піною [т. 16, с. 144]; 

Він пізнає: се велика ріка перерізала йому дорогу [т. 20, с. 256–257]; 

Внизу під греблею широкий ставок – тихий, ясний, глибокий-глибокий [т. 19, с. 271];. 

Каламутним валом котилися від водопаду величезні хвилі… [т. 16, с. 144];  

Між ними і їх становищем утворився широкий вир, який вони могли перебути тілько 

купою, побравшися за руки [т. 16, с. 146];  

Потік був вузький, може, на три сажні, не більше, завширшки, і так гладко прорізаний 

рвучою гірською водою в лупаковій скалі, що незнающий був би міг присягнути, що се 

людських рук робота [т. 16, с. 33];. 

Потік малий, а долина широка, вода прибуває дуже поволі [т. 16, с. 140]; 

Течія хопила їх ураз із ялицею і понесла геть на широку воду…[т. 16, с. 147]; 

Широкі обводи виру – то границі твоєї власті! [т. 14, с. 99]; 
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8) ‘характер стихії’: 

…кричав Бурунда, не можучи вже тепер опанувати своєї тривоги на вид тої води, що 

заливала одностайним озером велику часть тухольської долини… [т. 16, c. 138];. 

Гнівно закрутилася виром на місці спинена вода, мов не розуміючи, пощо се спиняють її в 

бігу [т. 16, c. 130];  

Дорога крутилася… понад шумлячими, ще від ночної тучі взібраними гірськими 

потоками… [т. 14, с. 60];  

Заревіла, пирснула висок запінена вода, щось білого кілька хвиль маячило на поверхності 

фалі, з нею разом пірване в скажене, невтомиме вирування [т. 14, с. 99]; 

Рої комарів, мов воздушні флоти, кидані хвилями бурливого моря… [т. 14, с. 95];  

Часом лиш плесне серед тих фаль весела риба срібним крильцем, а що раз то ширші 

обручі легеньких фаль розходяться, плещучи о зелений берег [т. 14, с. 120].  
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В.5. МОВНИЙ ОБРАЗ НЕБА 

 

Семантичні компоненти 

1) ‘Простір для атмосферних явищ’: 

…й раптом братам здалося, що небо покрилося густими хмарами… [т. 17, с. 296];  

А сонце все пекло та жарило; хмари, мов дрочачись з бiдними рiльниками, все надвечiр 

збиралися на небi, а вiдтак, не пустивши i краплi дощу, розпливалися против ночi [т. 15,  

с. 303];  

Густя з виразом задуми гляділа десь далеко понад верхи гір, немов здоганяла оком ті 

дрібнесенькі срібні хмарки, що раз виринали з глибокої синяви неба, то знов тонули в ній  

[т. 18, с. 408]; 

На небі ані хмарочки [т. 14, с. 223];  

На небі не було і хмарки, в природі залягла тиша [т. 14, с. 419 ]; 

Надворі посутеніло, а небо насунулось важкими хмарами [т. 20, с. 403]; 

Небавом усміхнулася голосно темна ніч, завстидалися чорнії хмари на небі своєї чорняви 

і почервоніли…[т. 14, с. 123];  

Невеличкі круглі хмари повільно пересувалися по небі, одна за одною оглядаючись, одна 

другу здоганяючи [т. 14, с. 233]; 

 

2) ‘місце для астральних об’єктів’: 

…я побачила в самій середині піскової поляни щось мов срібну іскру, мов шматок сонця, 

що відірвався з неба і впав на вершок гори [т. 20, с. 404]; 

Біль, побоювання, тривоги, надії й розчарування …тепер ледь мерехтіли, мов відблиски 

якихось далеких кривавих зірочок на далекому-далекому небокраї [т.17, с. 447];  

Ніч була ясна, небо повне звізд [т. 18, с. 434];  

Темніло небо, а потім звільна прояснювалося зорями, коли вони вернули до свойого села 

[т. 22, с. 309];  

 

3) ‘сакральне місце’: 

Але що отсе все, що ту написано (і він своєю кістлявою рукою вдарив по книзі) – правдиве 

і єсть на світі і становить приємність і розкіш, і небо, і пекло людське, се правда! [т. 18,  

с. 446];  

І Герман в скаженім болю грозив небу, звинявся з всього, мов дитина… [т. 14, с. 433]; 

Ніколи, мій сину, не плям рук своїх кров’ю безпомічної невинності, – кров така зве о 

месть до неба! [т. 14, с. 125];  

Так уміє придобритися, що думав би чоловік: отсе святий із неба зійшов [т. 20, с. 324]. 
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В.6. МОВНИЙ ОБРАЗ СОНЦЯ 

 

Семантичні компоненти 

1) ‘Світло’: 

…невеликий левик на міській ратуші блищить і палає в останніх променях заходячого 

сонця… [т. 17, с. 295]; 

…сонце сумрачно якось світило крізь шпарив стінах і дахах до середини хат… [т. 14, с 

. 373]; 

Вдень мороз попустив, сонічко світило ясно, а зо стріхи капало, аж любо [т. 14, с. 387]; 

Велика калюжа крові блискотіла до сонця… [т. 16, с. 19]; 

Взявши Густю за руки, він повів єї з собою на гору, на вершок…Вийшовши на сонце, він 

разом почув себе якимсь вільним, легким, веселим… [т. 18, 407]; 

Вони (слова – Т. Б.) додали блисків сонцю, блакиті небу, обілляли золотом сірі міські 

мури… [т. 20, с. 240]; 

І коли другого дня сонце схилилося з полудня і освітило піскову поляну, я перш усього 

звернула очі на звісне мені місце [т. 20, с. 405]; 

І справді, тут же, під ними, в прозорій глибині цілими косяками повільно плавали великі 

клені, поблискували на сонці своєю срібною лускою… [т. 17, 459]; 

Колись в тім віконці були шиби з грубого матового скла, але вони давно були повибивані, 

так що пополудні сонце світило прямо в сіни, але ранком у сінях було досить темно [т. 19, 

с. 158]; 

Лучі сонця поволі, немов боязливо, продирали густу темноту, царствуючу від давніх 

времен в тій печері [т. 14, с. 135]; 

Невисокi пiд гонтям доми бiлiлися до сонця, мов срiблява луска [т. 15, с. 308]; 

Правда, і сим разом він не видів його виразно, бо сонячне проміння, скісно падучи з-поза 

смереки, добре освітлювало стежку, що виглядала мов величезна карта білого паперу… 

[т. 20, с. 227];  

Сонце власне запало за сам вершок Чорної гори і червоним світлом обляло за собою 

широкий край небозводу [т. 14, с. 20];  

Сонце косо пересiкало отвiр ями, але вглиб не було видно нiчого [т. 14, с. 416]; 

Сонце, бачиться, саме заходило і косим промінням освічувало блискучу, лакировану, 

чорну дощечку над його головою [т. 14, с. 378]; 

Сонячна ясність надворі успокоїла його трохи, притишила розбурхані думки [т. 14, 

с.412]; 

Спiлi, повнi ягоди блищали на сонцi, мов яке дороге камiння, крiзь їх тоненьку 

прозiрчасту шкiрку сонце прокрадалося в їх нутро, мiнилось i переливалось в червонавiм 

виннім плинi, немов вишнi були налитi кров’ю [т. 15, с. 352–353];  

Стіл голови суду, накритий зеленим сукном, був завалений паперами; на одному його краї, 

в самому потоці сонячних променів, лежали corpora delicti: окривавлені ціпи, стара, 

мотузками перев’язана рушниця-дубельтівка… [т. 17, с. 410]; 

Щовечора, коли пані засне, вона завішувала вікно килимком і щільно затикала з боків 

шматами, щоби ранішнє проміння не продиралося до спальні… [т. 19, с. 145]; 

 

2) ‘тепло’: 

…більша часть вірних на час казання і акафісту виходила з церкви провітритись, 

дихнути свіжим повітрям, погрітися на сонічку та погуторити [т. 19, с. 186]; 

…дітлашня, боса й майже гола, бродячи по кісточки в холодному болоті, поспішала до 

річки, де… грілася на сонці й розважалася… [т. 17, с. 452]; 

Бенедьо за той час сидiв на ганку i грiвся на сонці [т. 15, с. 299]; 

Борис наставив до сонця свої босі, червоні від студені ноги, щоб огрілися [т. 18, 398];  
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Старий кіт Мурко сидів на вікні і від часу до часу маяв лапкою по вікні, ловлячи мухи, 

котрі бриніли і товклися о шиби, бажаючи дістатися надвір, на свободу, погрітися на 

теплім, сонячнім світлі [т. 14, с. 155]; 

Ще ситi трути гордо побренькують собi, проходжуючися помiж наповненi медовi 

комори та виходячи що день божий в полуднє на верх улiя погрiтися на сонечку, подихати 

свiжим воздухом, розправити i розмахати неробучi крилечка [т. 15, с. 382]; 

 

3) ‘вогонь’: 

…рiденьке жито кулилося та жовкло на сонцi, не вспiвши й вiдцвiсти гаразд [т. 15,  

с. 342]; 

А тим часом сонце жарить iз безхмарного темно-блакитного неба, грiє Мироновi плечi i 

все тiло, але не пече його за широким листом [т. 15, с. 66];  

Вже сонце геть-геть пiднялося i почало немилосердно пекти його косим промiнням в 

лице i в руки, - вiн не чув сього [т. 15, с. 418–419]; 

Сонце жарило запеклу вже й попукану землю [т. 15, с. 303]; 

Сонце жарить, збирається на тучу [т. 14, с. 236]; 

Сонце саме в полуднi. Жарко, аж душно [т. 14, с. 384]; 

 

4) темпоральність: 

А другого дня велично зійшло сонце, радісно роз’яснилося небо, тріумфом задзвонили 

дзвони по церквах на знак і на честь великого свята [т. 22, с. 314]; 

Вже сонце геть-геть пiдiйшло на небi, а робiтникiв як не було, так не було [т. 15,  

с. 435]; 

Заким іще сонічко вийде з-за Зелеменя, п’ятдесят таких машин буде кидати каміння на 

голови монголів[т. 16, с. 117];  

Коби борзо сонічко на небо, не так ми з ними переговоримося [т. 16, с. 120];  

Ми померзли. Вже сонце зайшло! – лунали, голоси, а особливо жіночі, знадвору [т. 22,  

с. 219]; 

Навіть пахтяр, прокинувшися на хвилину і підвівши голову, хоч бачив, що сонце сходить, 

в знесиллі опустив оп’ять голову на тверду, сіном напхану подушку і в одній хвилі заснув… 

[т. 19, с. 303];  

Пізно вже було, сонце над гори похилилося, коли Борис вернув до дому блідий, 

утомлений, сумний, мов після якоїсь важкої роботи [т. 18, с. 453];  

Сонце вже клонилося до заходу, з борів де-не-де клубками піднімалась сива пара та 

гомонів протяжний, одностайний шум, хоч вітру не було й прадуху [т. 18, с. 428];  

Сонце вже клонилося на захід і гарячим пурпуром меркотіло в широких хвилях Опору 

 [т. 16, с. 35]; 

Сонце вже піднялось на небі і меркотіло крізь гілляки… [т. 16, с. 17];  

Сонце вже хилилося на захід над Попелівську гору [т. 14, 419];  

Сонце геть-геть уже схилилося з полудня, коли тухольська громада по скінченій раді 

вертала до села [т. 16, с. 63];  

Сонце пречудно сходило понад горами… [т. 14, с. 183]; 

Сонце сходило, але гілля смерек і сусідні горби заслонювали його вид [т. 16, с. 15];  

Ще сонечко не зараз мало сходити, а вже ловецьке товариство вирушило з табору  

[т. 16, с. 13]. 

 

 

Атрибутивні характеристики 

5) ‘Яскравість’: 

Аж коли обвіяло його свіже повітря садка, обілляло ярке сонячне проміння, освіжили 

пахощі, зелень і шум дерев, – аж тоді вернули його думи, ожила його свідомість [т. 18,  

с. 416]; 
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В понедiлок рано виринало блискуче сонце з-поза рожевих хмарок, щоб через день знов 

палити та жарити нерозцвiлу пiдгiрську землю [т. 15, с. 331]; 

Він мимоволі глипнув на образ, залитий тепер ярким сонячним світлом [т. 14, с. 387];  

Дійшовши до місця, де подвір’я розширюється і з-поза вугла дому вихапується ясна смуга 

сонячного світла, Баран вертає назад у тінь і знов іде попід мур своєю давньою стежкою 

[т. 20, с. 252];. 

Та й як, сотона проклятий, посмів на ясне сонічко вилазити? [т. 14, с. 234];  

 

6) ‘час’: 

…а заходяче сонце дивно красило її лице [т. 14, с. 198];  

…невеликий левик на міській ратуші блищить і палає в останніх променях заходячого 

сонця… [т. 17, с. 295];  

…той золотий образ усе ще яснів серед стелі контини, дожидаючи проміння 

полудневого сонця, щоб у ньому розжеврітися тисячами іскор. [т. 16, с. 123];. 

Один з них сидiв на лавi під вiкном, заступивши своїми широкими плечима все свiтло, яке 

від заходячого вже сонця лилося вiкном у хатину [т. 15, с. 312]; 

Повернувши з підвечірку у пані графині, вони, ще поки було видно, оглядали фільварок, 

заходили до лісу, любувалися з горбка заходячим сонцем… [т. 19, с. 284]; 

Так застало його й ранiшнє сонце, коли визирнуло з-понад чорних бориславських дахiв i 

крiзь вiкно заглянуло йому в мертвi, склянi очі [т. 15, с. 428]. 
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ДОДАТОК Г 

 

ПОКАЖЧИК СЕМАНТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ 

МОВНИХ ОБРАЗІВ ПРИРОДИ 

 

 

МОВНИЙ ОБРАЗ 

ЗЕМЛІ 

‘ґрунт’, ‘поверхня’, ‘місце життєдіяльности людей’, ‘об’єкт 

обробітку’, ‘родючість’, ‘речовина’, ‘край’, ‘місцевість’, 

‘майно’, ‘товар’, ‘власність’, ‘глибина’, ‘надра’, ‘низ’, ‘частина 

природного простору’, ‘великий простір’, ‘багатство’, 

‘джерело життя’, ‘життєдайність’, ‘безодня’, ‘зникнення’, 

‘людина’, ‘святиня’, ‘матір’, ‘дочка’, ‘тварина’, ‘диво’, ‘світ’, 

‘затишне, щасливе місце’ 

МОВНИЙ ОБРАЗ 

ЛІСУ 

‘територія’, ‘заросла деревами площа’, ‘відношення до лісу’, 

‘покрив’, ‘об’єкт життєдіяльности’, ‘об’єкт володіння’, ‘об’єкт 

використання’, ‘матеріал’, ‘площа’, ‘товар’, ‘місце життя 

тварин’, ‘джерело достатку’, ‘багатство’, ‘невідомий, чужий 

простір’, ‘місце проживання’, ‘істота’, ‘сховище’, ‘небезпека’, 

‘відлюдне місце’, ‘замкнутий простір’, ‘захист’, ‘дикість’, 

‘страх’, ‘свобода’, ‘спокій’, ‘прикраса’ 

МОВНИЙ ОБРАЗ 

ГОРИ 

‘підвищення рельєфу’, ‘територія’, ‘місце’, 

‘місцевість’(‘відношення до місцевости’), ‘місце відпочинку’, 

‘місце проживання чи діяльности’, ‘відношення до гір’, ‘об’єкт 

володіння’, ‘укриття’, ‘істота’, ‘невідомий простір’, ‘краса’, 

‘замкнута територія’, ‘об’єкт гордости’, ‘домівка’, ‘свіжість’, 

‘матір’ 

МОВНИЙ ОБРАЗ 

ВОДИ 

‘водна маса’, ‘водний простір’, ‘використання для життєвих 

потреб’, ‘сила’, ‘рух’, ‘фізична субстанція’, ‘використання у 

побуті’, ‘втамування спраги’, ‘життєдайність’, ‘поверхня’, 

‘дзеркальність’,’місце відпочинку’, ‘об’єкт споглядання’, 

‘загроза’, ‘людина’, ‘тварина’, ‘святиня’, ‘джерело життя’, 

‘цінність’, ‘час’ ‘смерть’, ‘емоції’, ‘порятунок’, ‘хаос’, 

‘страждання’, ‘відчай’ 

МОВНИЙ ОБРАЗ 

НЕБА 

‘видимий простір над землею’, ‘місце для астральних 

об’єктів’, ‘місце для атмосферних явищ’, ‘сакральне місце’, 

‘вертикальна відстань’ (‘верх’, ‘висота’), ‘простір’, ‘місце 

перебування птахів’, ‘поверхня’, ‘людина’, ‘благодать’, ‘одяг’ 

МОВНИЙ ОБРАЗ 

СОНЦЯ 

‘світло’, ‘тепло’, ‘темпоральність’, ‘вогонь’, ‘об’єкт 

споглядання’, ‘простір’, ‘людина’, ‘бог’, ‘матір’, ‘краса’, 

‘могутність’, ‘велич’, ‘джерело життя’, ‘радість’, ‘добро’. 
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Додаток Д 

 

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АТРИБУТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИРОДНИХ ОБ’ ЄКТІВ  

В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА 

 

 

 

 

Рис. Д.1. Діаграма репрезентації атрибутивних характеристик землі 
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Рис. Д.2. Діаграма репрезентації атрибутивних характеристик лісу 

 

 

 

 

забарвлення

35%

матеріал

24%

вік

5%

густота

9%

розмір

5%

висота

4%

запах

2%

просторове 

розміщення

4%

суб'єкт володіння

4%

суб'єктивне 

сприймання

8%

ЛІС



273 

 

 

 

 

Рис. Д.3. Діаграма репрезентації атрибутивних характеристик гір 
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Рис. Д.4. Діаграма репрезентації атрибутивних характеристик води 
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Рис. Д.5. Діаграма репрезентації атрибутивних характеристик неба 
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Рис. Д.6. Діаграма репрезентації атрибутивних характеристик сонця 
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