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АНОТАЦІЯ 

Коваленко В. М. Вербалізація якісної семантики в українському  

поетичному дискурсі ІІ половини ХХ століття: Нью-Йоркська група. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 

наук за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова» (035 – Філологія). – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,  Київ, 

2018. 

У дисертації комплексно досліджено особливості вербалізації якісної 

семантики  в українському  поетичному дискурсі ІІ половини ХХ століття на 

матеріалі творів представників Нью-Йоркської групи. Обґрунтовано 

категорійний статус якості в сучасній українській літературній мові. 

Установлено кореляцію між когнітивною та мовною категоріями якості. 

Доведено, що мовна категорія якості значно ширша, багатогранніша, 

динамічніша й культурно маркована порівняно з когнітивною. 

Уперше  в українському мовознавстві змодельовано cтруктуру 

лексико-семантичного поля категорії якості, визначено його принципові 

ознаки, а саме: 1) поліцентричність поля (з огляду на багатоаспектність 

якісних характеристик), 2) ієрархічність, що полягає в поділі поля на 

лексико-семантичні групи, які складаються з підгруп та мікрогруп, 

3) відсутність чітких меж між внутрішніми лексико-семантичними групами 

та підгрупами, 4) функціональний перетин поля якості з іншими лексико-

семантичними та лексико-граматичними полями (темпоральності, 

просторовості, стану, міри й ступеня та ін.). 

Доведено, що саме поетичний дискурс є найбільш репрезентативним 

для виявлення всіх засобів вербалізації якості, оскільки містить не лише 

спеціалізовані, первинні номінації якості, а й вторинні – рідковживані та 

індивідуально-авторські. Установлено, що слова на позначення якості 

слугують засобом моделювання особливого поетичного світу, сприяють 

естетизації викладу та створенню колоритних, чуттєвих образів. 
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У дисертації вперше в українському мовознавстві проаналізовано й 

ієрархічно впорядковано засоби вербалізації якісної семантики. До них 

уналежнено прикметникові та прислівникові номінації. Звернено увагу не 

лише на характер їхніх лексичних значень, а й на деякі граматичні 

особливості (наявність ступенів порівняння, здатність перебувати в 

атрибутивних відношеннях з опорним словом). 

На основі порівняльного аналізу особливостей прикметникової та 

прислівникової вербалізації визначено, що прикметник є безпосереднім, а 

отже основним виразником якісної семантики, а прислівник – 

опосередкованим, оскільки реалізує її через посередництво твірної 

прикметникової основи. 

У роботі застосовано комплексний підхід до витлумачення якісної 

семантики, що виявився не тільки в охопленні усіх можливих її виразників, а 

й в урахуванні граматичних виявів якості (можливість ступенювання якісної 

ознаки), в окресленні словотвірних параметрів формування якісного 

значення, в аналізі перехідних явищ, коли якісної семантики набувають 

слова, що первинно її не мали. 

Другий розділ дисертації присвячено систематизації засобів 

прикметникової вербалізації якісної семантики. Уперше проаналізовано 

потенціал різних семантико-граматичних розрядів прикметника в реалізації 

якісної семантики. Установлено, що найпослідовніше й найповніше її 

передають якісні прикметники, проте відносні й присвійні ад'єктиви в 

поетичному дискурсі теж нерідко транспонують у зону вираження категорії 

якості. З'ясовано, що всі транспозиційні уживання прикметників у функції 

якісних спрямовані на творення оригінальних, влучних епітетів і здебільшого 

стосуються опису не фізичних об'єктів, а почуттів, настрою, ефемерного 

світу поезії.  

У межах лексико-семантичного поля якості виділено 3 лексико-

семантичні групи ад'єктивних вербалізаторів якості: лексико-семантичну 

групу прикметників на позначення кольору, лексико-семантичну групу 
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прикметників зі значенням темпоральності та лексико-семантичну групу 

параметричних прикметників. Кожну групу структуровано на підгрупи та 

мікрогрупи, визначено ядерні й периферійні компоненти та семантичні 

відношення між ними. 

З'ясовано специфіку уживання прикметників на позначення колірної 

ознаки в поетичних текстах представників Нью-Йоркської групи. Виявлено, 

що вони віддавали перевагу незвичним назвам кольорів, а саме відносним 

прикметникам у значенні якісних, кольороназвам-композитам, що передають 

складні відтінки, кольороназвам іншомовного, термінного походження, а 

також лексемам зі значенням неповноти вияву ознаки.  

Схарактеризовано семантику прикметників із темпоральним 

значенням, доведено, що в поетичних творах вони можуть набувати якісного 

забарвлення і в такий спосіб урізноманітнювати поетику та стилістику 

художнього тексту. Проаналізовано тропи, утворені за допомогою 

прикметників темпоральної семантики: епітети, метафори, антитези. 

Об'єктом дослідження послугували й прикметники параметричної 

семантики. Обґрунтовано їхній особливий статус серед інших лексико-

семантичних груп прикметників. Найуживанішим в сучасній українській 

літературній мові параметричним прикметникам, що репрезентують 

найвищий рівень стабільності значення розміру, надано статусу ядерних, 

натомість до периферії зараховано слова з експресивно-емоційними семами 

та  словотвірні оказіональні утворення. Установлено, що внаслідок місткої 

семантичної структури та здатності градуювати вияв ознаки параметричні 

прикметники зручні для художнього переосмислення та стилістичних 

прийомів. Визначено, що найчастіше в поезії Нью-Йоркської групи 

антонімійні пари параметричних прикметників використано для творення 

антитез та суперечливих, неоднозначних образів. 

У сфері прислівникової вербалізації категорії якості відзначено високу 

продуктивність означальних прислівників, що спеціалізуються на вираженні 

внутрішніх та зовнішніх ознак виконання дій, перебігу процесів, станів чи 
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інших ознак і можуть градуювати вияв ознаки у формах компаратива або 

суперлатива. 

Семантико-граматичну групу означальних прислівників структуровано 

на 4 підгрупи: 1) якісно-означальні прислівники; 2) прислівники зі значенням 

міри та ступеня; 3) означальні просторові прислівники; 4) означальні часові 

прислівники. В окрему семантико-граматичну групу виділено якісно-відносні 

прислівники, оскільки вони передають якість опосередковано, через 

відношення до певного об'єкта і не мають категорії ступенів порівняння.  

Установлено, що в поетичних текстах митців Нью-Йоркської групи 

домінують якісно-означальні прислівники на позначення фізичних та 

емоційних аспектів виконання дії чи перебігу стану. Доведено, що 

адвербіальні вербалізатори якості сприяють колоритності й виразності 

поетичного мовлення, вони часто пов'язані з емоційною оцінкою подій і 

станів.  

Означальні просторові та часові прислівники інтерпретовано як 

периферійну семантико-граматичну підгрупу означальних прислівників, 

оскільки їхня якісна семантика ускладнена обставинними значеннями 

простору або часу. З'ясовано, що в поетичному дискурсі Нью-Йоркської 

групи означальні часові прислівники досить поширені, оскільки для митців 

цього літературного напрямку типове осмислення світу крізь призму часових 

координат.  

На противагу традиційним класифікаціям у дисертації виділено окрему 

семантико-граматичну групу якісно-відносних прислівників, які теж 

реалізують якісну семантику, але не безпосередньо, а опосередковано. 

Наголошено, що внаслідок свого синкретизму такі прислівники мають 

потужний семантико-стилістичний потенціал.  

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у тому, що в ній 

уперше в українському мовознавстві змодельовано структуру мовної 

категорії якості, визначено специфіку прикметникової та прислівникової 

вербалізації якісної семантики, доведено її дифузність та багатоаспектність.  
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Новим є комплексний підхід до аналізу якісної семантики, що виявився 

в охопленні усіх її номінацій, у врахуванні не лише їхньої семантики, а й 

граматичних особливостей, пов'язаних із реалізацією якості, а також у 

визначенні потенційних сем, що сприяють формуванню вторинних якісних 

значень у відносних та присвійних прикметників.   

Уперше проаналізовано специфіку індивідуально-авторського творення 

прислівників у поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи. Виявлено 

найпродуктивніші словотвірні моделі адвербіальних оказіоналізмів, 

схарактеризовано їхні стилістичні функції.  

Доведено, що прикметник і прислівник попри свою периферійність у 

системі частин мови можуть бути яскравими виражальними засобами, 

слугувати основою для творення оригінальних естетичних образів. 

Ключові слова: категорія якості, якісна семантика, лексико-

семантичне поле, вербалізація, прикметник, прислівник, поетичний дискурс,  

мовотворчість, оказіоналізм. 

 

SUMMARY 

 

Kovalenko V.M. Verbalization of qualitative semantics in the Ukrainian 

poetic discourse of the second half of the twentieth century: New York group. 

- Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

The thesis for a candidate of philological sciences degree in speciality 

10.02.01 «Ukrainian language» (035 – Philology). – The National Pedagogical 

Dragomanov University, Kyiv, 2018. 

The peculiarities of the verbalization of qualitative semantics in the 

Ukrainian poetic discourse of the second half of the twentieth century on the 

material of the works of representatives of the New York group were 

comprehensively studied in the thesis. The categorical quality status in the modern 

Ukrainian literary language was substantiated. The correlation between cognitive 

and linguistic quality categories was established. It was proved that the language 
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quality category is considerably wider, more versatile, more dynamic and 

culturally labeled than cognitive. 

For the first time in Ukrainian linguistics the structure of the lexical-

semantic field of the category of quality was simulated, its basic features were 

determined, namely: 1) the polycentricity of the field (given the 

multidimensionality of the qualitative characteristics); 2) the hierarchy consisting 

of the division of the field into lexical-semantic groups, which consist of 

subgroups and microgroups; 3) the absence of clear boundaries between internal 

lexical-semantic groups and subgroups; 4) the functional cross section of the 

quality field with other lexical-semantic and lexical-grammatical fields 

(temporality, spatial st, degree and degree, etc.). 

It was proved that poetic discourse is the most representative for the 

identification of all means of verbalization of quality, since it contains not only 

specialized, primary quality ratings, but also secondary ones – rarely used and 

individually-authored. It was established that the words on the designation of 

quality serve as a means of modeling a particular poetic world, contribute to the 

aesthetization of presentation and the creation of colorful, sensual images. 

In the thesis, for the first time in Ukrainian linguistics, the means of 

verbalization of qualitative semantics were analyzed and hierarchically organized. 

They were belonged to the adjective and adverbial nominations. The attention was 

paid not only to the nature of their lexical meanings, but also to some grammatical 

features (the presence of degrees of comparison, the ability to be in attributive 

relations with the reference word). 

On the basis of a comparative analysis of the peculiarities of the adjective 

and adverbial verbalization it was determined that the adjective is direct and hence 

the main expression of qualitative semantics and the adverb – mediated, since it 

implements it through the mediation of the constructive adjective basis. 

In the thesis the complex approach to the interpretation of qualitative 

semantics was used, which appeared not only in the coverage of all its possible 

expressions, but also in the consideration of grammatical qualities (the possibility 
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of grading a qualitative sign), in outlining the word-formation parameters of the 

formation of qualitative value, in the analysis of transient phenomena, when 

qualitative semantics get words that did not originally have it. 

The second section of the thesis is devoted to systematization of means of 

adjective verbalization of qualitative semantics. For the first time, the potential of 

different semantic-grammatical digits of the adjective in the implementation of 

qualitative semantics was analyzed. It was established that the most consistent and 

fullest it is transmitted by high-quality adjectives, but relative and possessive 

adjectives in poetic discourse are often transposed into the zone of expression of 

the category of quality. It was found that all the transpositive uses of adjectives in 

the function of quality are aimed at creating the original, apt epithets and mostly 

relate to the description of not physical objects, but of feelings, mood, ephemeral 

world of poetry. 

Within the lexical-semantic field of quality, three lexical-semantic groups of 

adjective verbalizers of quality were distinguished: the lexico-semantic group of 

adjectives on the color denotation, the lexico-semantic group of adjectives with the 

significance of temporality and the lexical-semantic group of parametric 

adjectives. Each group was structured into subgroups and microgroups, the core 

and peripheral components are defined and the semantic relationships between 

them are determined. 

The specificity of the use of adjectives on the designation of a color sign in 

poetic texts of the representatives of the New York group was found. It was found 

that they preferred unusual names of colors, namely, relative adjectives in the 

sense of high-quality, color-name composites, conveying complex shades, color 

names of foreign-language, of the original origin, as well as lexemes with the 

meaning of incompleteness of the expression of the sign. 

The semantics of adjectives with temporal significance was described, it was 

proved that in poetic works they can acquire a qualitative color and in this way 

diversify the poetics and style of artistic text. The trails, created with the help of 

adjectives of temporal semantics: epithets, metaphors, antitheses were analyzed. 
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The object of the study also served as adjectives of parametric semantics. 

Their special status among other lexico-semantic groups of adjectives was 

substantiated. The most commonly used in the modern Ukrainian literary language, 

parametric adjectives representing the highest level of stability, the value of the 

size was given to the status of core, while words with expressive emotional semes 

and word-building occasional entities were included into the periphery. It was 

established that due to the large semantic structure and the ability to calibrate the 

sign of expression, parametric adjectives are suitable for artistic rethinking and 

stylistic techniques. It was determined that most often in the poetry of the New 

York group antonymic pairs of parametric adjectives are used to create antitheses 

and contradictory, ambiguous images. 

In the area of adverbial verbalization of the category of quality, high 

productivity of meaningful adverbs, specializing in the expression of internal and 

external characteristics of the actions, processes, states or other features and can 

calibrate the appearance of signs in the form of a comparator or superlattice were 

highlighted. 

Semantic-grammatical group of meaningful adverbs was structured into 4 

subgroups: 1) qualitative-meaning adverbs; 2) adverbs with the meaning of 

measure and degree; 3) meaningful spatial adverbs; 4) meaningful time adverbs. 

Qualitative and relative adverbs were singled out in a semantic and grammatical 

group, since they convey quality indirectly, because of a relation to a particular 

object and do not have a category of degrees of comparison. 

It was established that in poetic texts of artists of the New York group, 

qualitative and significant adverbs dominate the designation of the physical and 

emotional aspects of the performance or state of the state. It was proved that 

adverbial quality verbalizers contribute to the color and expressiveness of poetic 

speech, they are often associated with an emotional assessment of events and 

conditions. 

The meaningful spatial and temporal adverbs were interpreted as a 

peripheral semantic and grammatical subgroup of meaningful adverbs, since their 
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qualitative semantics is complicated by the contingency meanings of space or time. 

It was found out that in the poetic discourse of the New York group, meaningful 

time adverbs are quite common, since for artists of this literary direction typical 

reflection of the world through the prism of time coordinates. 

In contrast to the traditional classifications, a separate semantic and 

grammatical group of qualitative and relative adverbs was singled out in the 

dissertation, which also implement qualitative semantics, but not directly, but 

indirectly. It was stressed that due to their syncretism, such adverbs have a 

powerful semantic-stylistic potential. 

The scientific novelty of the thesis is that in it for the first time in 

Ukrainian linguistics the structure of the linguistic category of quality was 

modeled, the specificity of the adjective and adverbial verbalization of qualitative 

semantics was determined, its diffusiveness and multidimensionality were proved. 

The new one is a comprehensive approach to the analysis of qualitative 

semantics, which appeared in the coverage of all its nominations, taking into 

account not only their semantics, but also the grammatical peculiarities associated 

with the implementation of quality, as well as in determining the potential families 

that contribute to the formation of secondary qualitative values in relative and 

possessive adjectives. 

For the first time, the specifics of the individual-author creation of adverbs 

in the poetic discourse of the New York group were analyzed. The most productive 

word-building models of adverb occasionalisms were revealed, their stylistic 

functions were characterized. 

It was proved that the adjective and the adverb, in spite of their peripherality 

in the system of parts of the language, can be vivid expressive means, serve as the 

basis for the creation of original aesthetic images. 

Key words: category of quality, qualitative semantics, lexical-semantic 

field, verbalization, adjective, adverb, poetic discourse, language formation, 

occasionalism. 
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ВСТУП 

Одним із продуктивних напрямів сучасної лінгвістичної науки є 

вивчення кореляцій між когнітивними та мовними категоріями, що 

передбачає опис і стратифікацію засобів вербалізації універсального, 

поняттєвого змісту. Найбільш репрезентативні щодо нього лексичні та 

лексико-граматичні одиниці мови. 

Теоретичні засади дослідження лексико-семантичних та 

функціонально-семантичних категорій висвітлено в працях багатьох 

вітчизняних та закордонних мовознавців: Ю. Д. Апресяна [5; 6; 7], 

В. М. Солнцева [173], Д. І. Арбатського [9], І. І. Мєщанінова  [132], 

Н. О. Слюсаревої [166], В. І. Кодухова  [103], Ю. М. Караулова [94],  

В. Г. Гака [57; 58; 59], Л. М. Васильєва [38; 39], О. І. Смирницького [167], 

А. М. Кузнєцова [115], Р. А. Будагова  [36], Й. А. Стерніна [177], В. М. Телії  

[186], Д. М. Шмельова [204], В. М. Русанівського [157, 158], Л. А. Лисиченко 

[125], М. П. Кочергана [109], О. Г. Муромцевої [136], Т. В. Радзієвської [154], 

О. О. Тараненка [184], А. Вежбицької [219; 220], Є. Бартмінського [209], 

Н. А. Басілая [19], Ж. П. Соколовської [170; 171; 172], М. Ф. Алефіренка [4], 

М. А. Кронгауз [114] та ін. Проблеми семасіології проаналізовано в студіях 

В. А. Звегінцева [85], А. А. Уфимцевої [192], О. О. Селіванової [161], 

В. В. Левицького [120], А. С. Зеленька та ін.  

Сучасні мовознавчі дослідження засвідчують надзвичайну рухливість 

компонентів лексико-семантичної системи, які нерідко набувають вторинних 

значень, мігрують до інших семантико-функціональних підсистем, 

розширюючи свій функціональний потенціал. Це пов’язано з онтологічними, 

концептуальними, мовними чинниками. Семантичні зв'язки між 

компонентами різних лексичних мікросистем досліджували В. А. Москович 

[135],  М. Ф. Тимченко [187], С. Г.  Бережан [24], А. П. Кириченко [98], 

А. П. Критенко [112], Л. І.  Іванова [88], В. М. Бойко [26; 28] та ін.  
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Важливим етапом у вивченні лексичних одиниць стало застосування 

польового принципу систематизації лексики. Структуру поля та критерії 

розподілу лексичних одиниць між ядерною та периферійною зонами поля 

висвітлено в працях українських і закордонних мовознавців: О. В. Бондарка 

[32],  Г. С. Щура [207],  Л. М. Васильєва  [38; 39], Н. С. Семчинської [162],  

Л. В. Романюк [156], О. О. Сальникової [160], Л. О. Харченко [195], 

О. О. Селіванової [161] та ін. Принципи впорядкування лексико-семантичних 

та тематичних груп розробляли Р. В. Алімпієва [2], Я. В. Гах [61], Нгуен Нгок 

Хунг [138], І. А. Нікандрова [140], C. В. Короткова  [106], А. В. Висоцький  

[48]  та ін. 

На засадах системності проаналізовано лексичні засоби вираження 

темпоральності (Г. М. Павленко  [146], О. І. Бондар  [29], C. А. Романюк 

[155]), локативності (О. Б. Бачишина  [20], Н. В. Коновратська [105], 

О. Р. Курилас [116]), параметричних показників (В. О. Винник [41],  

Т. Г. Линник [124]; Н. І. Бойко, Т. Л. Хомич [28]), проте засоби вербалізації 

якісної семантики в сучасній українській літературній мові досі комплексно 

не вивчали.  

Безперечно, мовознавці звертали увагу на семантичні та синтаксичні 

параметри прикметника та прислівника. Проте їхньою основною метою було 

обґрунтувати частиномовний статус цих класів слів (І. К. Кучеренко [119],  

І. Р. Вихованець [52; 53], К. Г. Городенська [22; 63], А. П. Грищенко [67], 

О. М. Вольф [55], І. К. Галаншина [60]), з'ясувати способи їх творення 

(С. П. Бевзенко [21], В. В. Німчук [142; 143], Н. Ф. Клименко [100; 101], 

В. В.  Грещук [66], А. К. Мойсієнко [131], А. Ю. Габай [56], О. Н. Калякіна 

[91]), окреслити синтаксичний потенціал (А. В. Висоцький [45; 46; 47]). Як 

засоби вербалізації категорії якості прикметники й прислівники не 

аналізували. У монографії Н. М. Мединської [130] їх цілком слушно 

витлумачено як ознакові слова, проте це дослідження виконано на засадах 

категорійної граматики, а не лексичної семантики. 
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Лексичні одиниці сповна виявляють свій потенціал лише в мовленні 

або в його продуктах – текстах. Особливості вияву семантики в різних 

комунікативних контекстах, дискурсах, стилях мовлення висвітлено в працях 

В. І. Карасика [93],  Г. В. Степанова [175],  Н. Д. Арутюнової [12], 

Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько [129], П. С. Дудика  [72], 

Г. М. Сюти [181; 182], С. Б. Фоміної [194], О. О. Хорошун  [196] та ін. 

Вербалізація якості – складний когнітивно-комунікативний процес, що 

передбачає виділення специфічних ознак об'єкта, які вирізняють його з-

поміж інших. Загальні вектори якісної характеризації накреслює когнітивна 

категорія якості. Безпосереднє сприйняття й тлумачення якості регламентує 

мовна категорія якості, яка значно ширша й конкретніша за когнітивну. Вона 

виявляє лінгвокультурну специфіку й постійно поповнюється новими, дедалі 

точнішими й характернішими виразниками якості.  

Особливо яскравим  видається вираження якості в поетичному 

дискурсі, оскільки майстри художнього слова завжди прагнуть влучних й 

оригінальних визначень для опису емоцій і станів, а тому часто вдаються до 

мовотворчості та переосмислення вже наявних у мові засобів задля 

розширення їхнього семантико-стилістичного потенціалу.  

У дисертації запропоновано систематизований аналіз лексичних 

одиниць, що забезпечують вербалізацію якості в поетичному дискурсі 

авторів Нью-Йоркської групи. Творчість представників цього літературного  

об'єднання обрано джерелом матеріалу дослідження з огляду на елітарний, 

високоестетичний характер їхніх поезій, маркованих відходом від 

традиційної поетики та стилістики. Лінгвостилістичний аналіз саме такої, 

авангардної, поезії вважаємо найбільш репрезентативним для виявлення 

всього багатства мовних засобів вираження якісної семантики, кореляцій між 

ними та загальних тенденцій у розвитку відповідних груп лексики.  

Актуальність теми дисертації зумовлена насамперед потребою 

цілісного дослідження засобів вербалізації категорії якості в сучасній 

українській літературній мові, що вможливить з’ясувати статус цієї категорії, 
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визначити її структуру, межі та особливості вияву в дискурсивній практиці. 

Системний аналіз засобів її експлікації в поетичному дискурсі посприяє 

уточненню принципів організації лексико-семантичної системи української 

мови, поглибленню теорії номінації, лінгвопоетики та лінгвостилістики 

тексту.  

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми «Теоретичні та 

лінгводидактичні проблеми граматики та лексикології української мови», над 

якою працюють викладачі кафедри української мови Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 

Мета дисертаційної праці – комплексно дослідити значеннєвий і 

стилістичний потенціал засобів вербалізації якісної семантики в 

українському поетичному дискурсі ІІ половини ХХ століття на матеріалі 

творів представників Нью-Йоркської групи 

Реалізація поставленої мети зумовила виконання таких завдань: 

1) з’ясувати основні аспекти якості як філософської та когнітивної 

категорії; 

2) обґрунтувати статус мовної категорії якості, установити її кореляції з 

когнітивною категорією якості; 

3) визначити лексико-граматичні засоби вираження якості в сучасній 

українській літературній мові; 

4) систематизувати прикметники і прислівники як спеціалізовані засоби 

вербалізації якості в межах лексико-семантичного поля;   

5) схарактеризувати семантичні вияви прикметникових експлікантів якості, 

установити відношення між ними; 

6) окреслити межі прислівникової номінації якості, порівняти її з 

прикметниковою; 

7) проаналізувати індивідуально-авторські номінації якості, визначити 

їхню семантичну й словотвірну структуру та стилістичні функції в 

поезіях Нью-Йоркської групи; 
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8) простежити основні тенденції у використанні засобів експлікації якості в 

поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи; 

9) з’ясувати роль якісної семантики в лінгвопоетиці модерної поезії. 

Об’єктом дослідження є спеціалізовані лексико-граматичні одиниці, 

що реалізують сему ‘якість’ в поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи. До 

них уналежнено прикметники та прислівники. Вторинні назви якості, 

зокрема відприкметникові іменники, та синтаксичні одиниці 

(словосполучення) через обмеженість їх використання до аналізу не 

залучено. 

Предмет дослідження – семантичні вияви та стилістичний потенціал 

спеціалізованих виразників якості в поетичному дискурсі авторів Нью-

Йоркської групи, системні зв’язки між ними. 

Джерельною базою дисертаційної праці послугували поезії 

представників Нью-Йоркської групи: Б. Бойчука, Ю. Тарнавського, 

Б. Рубчака, Ж. Васильківської, Е. Андієвської, П. Килини, В. Вовк, 

Р. Бабовала, Ю. Коломийця, О. Коверка, М. Царинника, М. Ревакович та ін. 

На основі творів цих авторів створено картотеку речень, у яких зафіксовано 

понад 800 прикметників та близько 400 прислівників із семою ‘якість’.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання 

поставлених завдань застосовано такі методи: описовий (для інтерпретації та 

систематизації мовного матеріалу), метод компонентного аналізу (для 

визначення семантичної структури прикметників і прислівників), метод 

моделювання (для моделювання лексико-семантичного поля мовної категорії 

якості), структурний метод (для аналізу словотвірної структури похідних 

виразників якості), метод лінгвостилістичного аналізу (для встановлення 

стилістичних функцій прикметників і прислівників якісної семантики в 

поетичному дискурсі). 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній 

уперше в українському мовознавстві змодельовано структуру мовної 

категорії якості, визначено параметри прикметникової та прислівникової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%94%D1%86%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F
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вербалізації якісної семантики в поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи, 

установлено її дифузність та значеннєву багатоплановість.  

Новим є комплексний підхід до аналізу якісної семантики, за якого 

охоплено її типові репрезентації, ураховано не лише їхню семантику, а й 

деякі граматичні особливості, пов’язані з реалізацією якості, а також 

визначено потенційні семи, що сприяють формуванню вторинних якісних 

значень у відносних та присвійних прикметниках.   

Уперше проаналізовано індивідуально-авторські номінації якості в 

поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи, з’ясовано їхню семантичну й 

словотвірну структуру та стилістичні функції. 

Теоретичне значення дисертації вбачаємо в обґрунтуванні 

категорійного статусу якості, установленні її зв’язків з відповідною 

мисленнєвою категорією, що вможливило глибше пізнати й повніше 

витлумачити номінацію якісної семантики в українській мові загалом і в 

поетичному дискурсі ІІ половини ХХ ст. зокрема. Узагальнення про 

транспозиції різних лексико-граматичних груп прикметників і прислівників 

як експлікаторів якісної семантики ляжуть в основу досліджень динаміки 

словникового складу та граматичного ладу сучасної української мови.  

Зроблені висновки посприяють подальшому розвитку категорійного підходу 

до вивчення лексикології, збагаченню української лінгвостилістики та 

лінгвопоетики.    

Практичну цінність виконаної роботи визначає те, що сформульовані 

в ній засади можна використати для створення нових праць із лексикології та 

стилістики сучасної української літературної мови, а також у викладанні цих 

розділів мовознавства в закладах вищої освіти, у написанні підручників та 

посібників, у науково-дослідницькій роботі студентів і магістрантів 

філологічних спеціальностей. Фактологічна база дисертації посприяє 

розширенню лексикографічної інформації в словниках української мови, а 

також буде корисною для фахівців із зіставного вивчення семантики. 
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Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 

дослідження обговорено на засіданні кафедри української мови 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, а також 

оприлюднено на міжнародних і всеукраїнських конференціях: Міжнародній 

науковій конференції «Функціональна природа тексту як лінгвосеміотичного, 

комунікативного і мовно-мисленнєвого утворення» (Київ, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Методологія та історіографія 

мовознавства» (Слов’янськ, 2013); VІ Международной научной конференции 

«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках» 

(Дніпропетровськ, 2013); Всеукраїнській науково-теоретичній конференції 

молодих учених (Київ, 2013); VII Международной научной конференции 

«Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках» 

(Дніпропетровськ, 2015). 

Публікації. Проблематику та основні положення дисертації викладено 

в 5 публікаціях, з яких 3 – у фахових наукових виданнях України, 2 – у 

закордонних журналах.  

Структура й обсяг дисертації. Дослідження складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаної літератури (220 позицій), 

списку лексикографічних джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу 

та додатків – додатка А (Список публікацій здобувача за темою дисертації), 

додатка Б (Відомості про апробацію результатів дослідження). Повний обсяг 

дисертаційної праці – 187 сторінок, основного тексту – 164 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ ЯКОСТІ У 

ФІЛОСОФІЇ ТА ЛІНГВІСТИЦІ 

1.1 Філософські концепції категорії якості 

Якість є однією з найважливіших гносеологічних категорій, що 

відображає найсуттєвіші ознаки реальної дійсності та слугує засобом 

ідентифікації об'єктів довкілля. Виділення якості як окремої 

фундаментальної категорії не підлягає сумніву, адже ще з античних часів 

філософи наголошували на їй важливій ролі в пізнанні буття.   

Філософське осмислення категорії якості розпочав давньогрецький 

мислитель Аристотель. Функції, структуру та вияви категорії якості  

досліджували також представники механістичного світогляду (Р. Декарт, 

Дж. Локк, Т. Гоббс), німецької класичної філософії (І. Кант, Г. Гегель, 

Л. Фейєрбах), марксистського матеріалістичного напряму (К. Маркс, 

Ф. Енгельс) та ін. 

Уперше категорійний статус якості обґрунтував Аристотель, 

витлумачивши її як те, «завдяки чому предмети стають визначеними» [10, 

с. 72]. Загалом давньогрецький філософ виділив десять категорій: сутності, 

кількості, якості, відношення, місця, часу, положення, стану, дії та 

страждання [10, с. 72–78].  Згідно з ученням мислителя, категорії є вищими 

формами відображення та узагальнення довкілля, без них неможливе саме 

буття. Сутність визначає, що таке буття, а інші дев’ять категорій його 

характеризують.  

Особливу увагу Аристотель звернув на категорію якості. Зокрема, 

вперше структурував її на чотири різновиди: стійка або перехідна якість, 

базова здатність чи нездатність, імпульсивна якість, якості-обриси. Стійкими 

або перехідними різновидами названо такі характеристики, які є сталими 

(незмінними) або ж навпаки − мають здатність змінюватися й переходити з 
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однієї характеристики в іншу (наприклад, тепло – холод, хвороба – здоров’я 

та ін.). Другий різновид якості – це якості, які вказують на базову (вроджену) 

здатність чи нездатність (здоровий – хворобливий, твердий – м’який). До 

третього виду уналежнено якості, які ми сприймаємо органами чуття: 

гіркота (впливає на органи смаку), тепло (на тактильні відчуття) тощо. 

Також до цього виду зараховано набуті якості, що породжені певним 

впливом (білий, чорний та інші кольори). Четвертий різновид якості – це 

обриси, що характеризують зовнішність об'єкта, його висоту, форму, 

периметр – завдяки цим ознакам предмети часто отримують те чи те 

визначення : кривий, прямий, трикутний та ін. Ця класифікація загалом 

охоплювала всі параметри якісної характеристики довкілля.   

Крім того, Аристотель зазначив, що в певних випадках (але не завжди) 

якість має протилежність, і якщо одна з них належить до категорії якості 

(наприклад, справедливість), то й інша належатиме до якості 

(несправедливість). Суттєвим було й спостереження мислителя, що якість 

пов'язана з кількістю, адже деяким видам якості притаманна більша чи 

менша міра вияву (наприклад, щось вище за інше).  

Проте, визначальною особливістю категорії якості Аристотель вважав 

подібність або неподібність: «Про подібне і несхоже йдеться тільки щодо 

якостей. Справді, одне схоже з іншим лише остільки, оскільки воно є чимось 

якісно визначеним; тому специфіка якості полягає саме в можливості 

визначення  подібного й несхожого» [10, с. 72].  

У середньовіччі якість тлумачили як вічну, незмінну форму речей. 

Значно поглибили осмислення якості мислителі епохи Просвітництва. 

Зокрема, один із основних представників англійського емпіризму Джон Локк 

вважав, що якісні ознаки довкілля не однорідні: одні об'єктивно властиві 

речам, інші ми суб'єктивно визначаємо на основі своїх відчуттів. Філософ 

надавав великого значення перцептивній діяльності людини, підтримував 

положення Гоббса та Гассенді про те, що «немає нічого в розумі, чого 

спочатку не було б у відчуттях» [126, с. 28].  
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Усі відчуття філософ поділяв на два типи: ті, що формують образну 

інформацію про якості дійсності та, відповідно, ті, що передають необразну, 

знакову інформацію. Якість Локк розуміє як силу (чи здатність) викликати у 

свідомості певну ідею: «Снігова куля здатна породжувати в нас ідеї білого, 

холодного й круглого. Тому сили, що викликають ці ідеї в нас, оскільки вони 

належать сніговій кулі, я називаю якостями» [126, с. 183].  

Дж. Локк визначає два види якостей: первинні та вторинні. Первинні – 

ті, що об'єктивно (фізично) властиві об'єктам  (форма, рух, щільність, 

довжина, маса); вторинні – не властиві предметам, а зумовлені нашими 

суб’єктивними відчуттями якості (кольори, звуки, смаки тощо). На основі 

цього мислитель у праці «Досвід про людське розуміння» поділяє категорію 

якості на первинну (апріорну) та вторинну (постеріорну).  

До апріорної якості належать такі риси, що мають здатність виражати 

фізичні властивості матеріальних об’єктів: величину, форму, зчеплення, 

положення, кількість характеристик загалом, механічний рух, спокій та 

тривалість («реальні сутності»).  

До постеріорної якості відносять суб’єктивні відчуття, що не 

збігаються з фізичними властивостями об’єктів і залежать суто від нашого 

сприйняття. Це колір, смак, запах, звук та ін. («номінальні сутності»).   

Класифікацію категорій пізнання у формі таблиці запропонував також 

німецький філософ І. Кант у праці «Критика чистого розуму». Категорії 

пізнання в ній інтерпретовано як категорії мислення й поділено на чотири 

класи: якості, кількості, відношення, модальності, – кожен з яких охоплює ще 

три групи. Зокрема, клас якості об’єднує категорії реальності, заперечення, 

обмеження; клас кількості – одиничність, множинність, цільність, клас 

відношень – присутність та самостійне існування, причинність та залежність, 

спілкування), клас модальності – можливість / неможливість, існування / не 

існування, необхідність / випадковість.  

І. Кант не характеризує кожну категорію окремо, а аналізує їх у 

взаємозв’язку. На його думку, запропоновану «таблицю, що містить в собі 
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чотири класи розумових понять, можна передусім розмежувати на два 

розділи, перший з яких стосується предметів споглядання (як чистого, так і 

емпіричного), а другий – існування цих предметів (відносно або один до 

одного, або до розуму)» [92, с. 45]. 

 Категорія якості для І. Канта є «чистою» формою думки, апріорною 

категорією розуму, загальною і необхідною для мисленнєвої діяльності.  

У філософії Г. Гегеля якість теж інтерпретовано як важливу логічну 

категорію, що слугує основою пізнання та складовою теорії буття. Зокрема, 

мислитель пише: «Якість передусім тотожна з буттям визначеністю, тож 

дещо перестає бути тим, чим воно є, коли втрачає свою якість» [62, с. 217].  

Сама ж теорія буття, за Г. Гегелем, складається з трьох категорій: 

якості, кількості та міри. Феноменальність вчення Г. Гегеля про якість як 

конкретно-чуттєву категорію визначає Л. Є. Балашов: «Справді, якісність він 

пов’язує винятково з наявною, безпосередньою дійсністю. Він також 

припускає можливість існування якісних визначень до кількісних. Так чи 

інакше, якість залишається в Гегеля феноменологічною, а не діалектичною 

категорією» [18, с. 38].  

 Філософія нового часу кваліфікує якість як категорію, що увиразнює 

специфіку об'єктів довкілля, називає те, що вирізняє їх з-поміж інших; 

характеризує спільні риси (тотожність, яка характеризує весь клас 

однорідних об’єктів), які дають змогу відмежувати один від одного цілі класи 

об'єктів, а також схарактеризувати об’єкт щодо решти об’єктів.  

Важливу роль категорії якості у світосприйнятті та світовідчутті 

людини відзначали також представники матеріалістичного напрямку, у 

працях яких наголошено, що пізнання відбувається лише опосередковано 

через відчуття, а якість як філософська категорія є первинною та стоїть на 

початку розвитку людства, натомість інші категорії, зокрема кількість та 

міра, – похідні від якості. Саме матеріалістичний підхід застосовано у 

філософських енциклопедичних словниках та працях радянських 

мовознавців. Категорію якості кваліфіковано як таку, що «виражає 
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невіддільну від буття об’єкта його істотну ознаку, завдяки якій він являється 

саме цим, а не іншим об’єктом». Наголошено, що пізнання «йде від якості до 

кількості і далі до їхньої єдності – міри» [7, с. 233]. Якість постає як один з 

пріоритетних щаблів у системі пізнання, що поєднує в собі здатність 

вирізняти об’єкт з-поміж інших, характеризувати його зовнішні та внутрішні 

властивості, відносну стійкість об’єкта, вказувати на зміни, що відбуваються 

з ним та на тотожність його з однорідними об’єктами, давати цілісну 

характеристику функціональної єдності суттєвих властивостей об’єкта.  

Усвідомлення людиною існування навколишнього світу, його загальної 

картини та окремих об’єктів і себе як складника цієї картини покладено в 

основу розвитку людства. Пізнання у філософії характеризується як вища 

форма відображення дійсності, як взаємозв’язок суб’єкта й об’єкта. Воно є 

основою усієї практичної діяльності людини, комунікації, тобто набуття 

досвіду. Ще на початку свого існування людина почала усвідомлювати 

наявність навколишніх предметів як окремих об’єктів з певними рисами, що 

вирізняють їх з-поміж інших. Тобто довкілля поставало не як суцільне тло, а 

як множина окремих об’єктів та явищ, кожен з яких має свої ознаки та 

властивості, які можуть бути істотними чи малопомітними. Крім того, усі 

явища та предмети довкілля існують не ізольовано,  а перебувають у певному 

взаємозв’язку, який теж потребує уважно вивчення та осмислення. 

Пізнання світу та створення уявлення про довкілля необхідне людині 

для повноцінної орієнтації в ньому. У філософії розрізняють два типи 

пізнання: чуттєвий та раціональний. До першого типу належить пізнання за 

допомогою органів чуття: зору, слуху, смаку, нюху, дотику. У результаті 

такого пізнання у свідомості людини складається певний образ – картина 

навколишньої дійсності, що свідчить про ефективність відчуттів, які 

конкретизують і суб'єктивізують сприйняття. Раціональний тип пізнання 

полягає в осмисленні якостей об'єкта, порівнянні його з іншими, визначенні 

спільного та відмінного, протиставленні іншим тощо. Обидва типи пізнання 
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дуже важливі, оскільки доповнюють один одного цінною інформацією і 

досвідом. 

Усе розмаїття світу постає перед людною як комплекс взаємозв’язків, 

як система явищ, процесів та ознак, що наділені різними якісними 

характеристиками. Вони можуть бути суттєвими й несуттєвими, 

специфічними і неспецифічними. Інформація про навколишній світ, правила 

користування об’єктами довкілля  мають життєво важливе значення. Знання 

того, що собою являють предмети, з якими люди постійно контактують у 

практичній діяльності, є основою існування. До появи складних абстрактних 

категорій – часу, вимірювання, лічби – люди визначали розмаїття 

навколишньої дійсності саме через якісні ознаки об'єктів.  

Когнітивна діяльність людства зумовила формування пізнавальних 

категорій, які дають підстави для висновку про виокремлення людини з 

навколишньої реальності. На початковому етапі усвідомлення людиною 

навколишнього світу й себе в цьому світі шляхом пізнавальної діяльності 

відбувалося раціонально-примітивним способом – за допомогою органів 

чуття. Натомість такі категорії пізнання як кількість, оцінка, час, простір та 

інші виникли на порівняно високому ступені розвитку людства. Їм передував 

період якісного пізнання, зумовлений потребою людини оцінити предмет чи 

явище шляхом розпізнавання його визначальних рис. Такими рисами були 

виразні, унікальні ознаки, які пізніше у філософії отримали назву атрибутів. 

Атрибути – це обов’язкові невіддільні ознаки, які характеризують предмет чи 

явище. Вони не можуть бути випадковими чи змінними. Будь-яке пізнання 

розпочинається з дослідження якісної специфіки об'єкта, а вже потім – 

кількісної і значно пізніше переходить до його оцінки.  

Пізнавальні категорії формуються через усвідомлення людиною 

навколишнього світу, визначення свого місця в цій структурі. Подвійна 

природа основних пізнавальних категорій представлена в дуалістичній 

співꞌєдності: по-перше, є найвищі роди та поняття, стрижневі точки в 

природній системі; по-друге, людина відчуває потребу усвідомити себе як 
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окрему особистість, що відділена від навколишнього світу. Категорії 

одночасно реальні і матеріальні, тому філософи відзначають належність їх і 

до світу ідей, і до  реальності. 

 В осмисленні якості філософи часто оперують поняттям «властивості»: 

«властивість є будь-яка ознака, відносно якої предмети можуть бути схожі 

між собою або різнитися одне від одного, тобто форма, розмір, колір, об’єм 

тощо» [126, с. 183]. Прийнято розрізняти для кожного конкретного об’єкта 

суттєві та несуттєві властивості. До несуттєвих належать ті, яких можна 

набувати та які можна втрачати – об’єкт від цього не змінює своєї сутності. 

Суттєвою вважають таку властивість, втративши яку предмет перестає бути 

собою, змінює свої визначальні ознаки, стає чимось іншим. Комплекс або 

система істотних властивостей об'єкта становлять його якість. Відповідно 

якість визначає існування предмета як особливої сутності, детермінує його 

властивості, виокремлює з низки інших предметів, засвідчує його специфіку. 

Філософське тлумачення якості послугувало основою для багатьох 

праць сучасних дослідників не лише в царині філософії, а й логіки, історії, 

політології, соціології, економіки, естетики, психології й, зокрема, 

мовознавства.  

 

1.2 Проблема категорійного статусу якості в сучасному мовознавстві 

У філософії «найбільш загальні, фундаментальні поняття, що 

відображають найсуттєвіші, закономірні зв’язки й відношення реальної 

дійсності та пізнання», називають категоріями [7, с. 232].  

Категорії мислення, пізнавальної діяльності людини тісно взаємодіють 

із мовними категоріями. Корелятивні (взаємопов’язані) відношення цих 

категорій ґрунтуються на об’єктивності їхнього існування, а також на 

спільності категорійних характеристик. У сучасних лінгвістичних 

дослідженнях помітне місце займає проблема відображення людського 
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досвіду та знань засобами мови. Оскільки вся навколишня дійсність набуває 

відбиття у свідомості, а відповідно – й у мисленні кожного індивідуума, то 

вираження їх неминуче відбувається за допомогою засобів природних мов. 

Л. П. Прокоф’єва стверджує, що вся інформація, яку отримує людина, існує у 

її свідомості як «відображення реальної картини через призму понять, що 

сформувалися на основі уявлень людини, які були отримані за допомогою 

органів чуття і пройшли через свідомість» [153,  с. 91].  

На першому етапі людина сприймає, оцінює об’єктивну дійсність, її 

мислення трансформує результати пізнання, які зрештою вона інтерпретує за 

допомогою мови. Уся інформація у свідомості особистості перебуває в 

непідготовленому для усного (знакового) вираження вигляді, тож потребує 

певної «мовної імпровізації». Обсяг, форма і зміст такої «імпровізації» 

можуть змінюватися, оскільки залежать від багатьох чинників, серед яких і 

ситуативні умови, й психологічні особливості мовця, його комунікативні 

навички, бажання, потреби. Функціонування свідомості виявляється в 

мисленнєвих процесах аналізу, синтезу, узагальнення, порівняння, 

спостереження, систематизації фактів та ін. Результати такої діяльності 

людина передає за допомогою конкретних мовних засобів, тож мовна, 

знакова реалізація є кінцевим синтезом мислення.  

Для характеристики найбільш загальних категорій, що поєднують 

мислення і мовлення людини, пронизують семантичний та граматичний 

простір мови в мовознавстві використовують термін «змістові» (рос. 

«смысловые») категорії  (Ф. Брюно, О. Єсперсен, В. Матезіус, І. І. Мєщанінов 

та ін.). І. І. Мєщанінов, зокрема, зазначав, що мова не лише відображає такі 

категорії, а й вони впливають на неї, оскільки передають у самій мові 

«поняття, що функціонують у конкретному суспільному середовищі. Ці 

поняття не описані за допомогою мови, а виявлені в ній, у її лексиці та 

граматичній будові» [132, c. 196].  

Ф. Брюно розробив ономасіологічну концепцію міжрівневої граматики, 

згідно з якою змістові категорії (час, простір, якість, кількість) є наскрізними 
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для мови. А. І. Даниленко пише: «Для вираження тієї або іншої категорії в 

міжрівневій граматиці враховуються одночасно різнорівневі засоби – 

лексичні, морфологічні, синтаксичні тощо» [69, с. 212].  

Мову вважають зовнішнім, формальним засобом вираження змістових 

категорій. Водночас вона тісно пов'язана з категоріями мислення. 

О.Г. Берестова наголошує, що майже всі філософські категорії корелюють із 

лексико-граматичними розрядами слів: «буття найбільш співвідноситься  з 

іменником, якість – з прикметником, дія – з дієсловом, кількість – з 

числівником. Визначаючи засоби вираження семантичної категорії у мові, ми 

можемо виділити слова, у значеннях яких спостерігається симетрія між 

категоріальним значенням частини мови та денотативною семантикою» [25, 

с. 201]. Тож наявність чи відсутність такої симетрії визначає характер мовних 

засобів вираження певної змістової категорії.  

Якість – універсальна змістова категорія, яка відображає різноманітні 

ознаки об'єкта й уможливлює його переконливе відмежування від інших 

подібних до нього об'єктів. Змістова категорія якості як базова категорія 

пізнання репрезентована у мовній картині світу будь-якого народу: якісна 

характеристика предмета або дії, або стану в тій чи іншій формі набуває 

вираження в усіх мовах. Тож взаємозалежність пізнання та мислення 

неминуче відображається в структурі самої мови. 

Зв’язок між когнітивною, тобто змістовою, та мовною категоріями 

якості – це зв’язок між мисленнєвим змістом та зовнішніми засобами його 

вираження. Категорія якості як одна з найбільш самостійних і найменш 

абстрактних категорій, має широкий спектр мовних засобів експлікації.  

Мовне втілення семантики якості значно різноманітніше за її змістові 

різновиди. Якість як змістова категорія за характером світосприйняття та 

пізнання навколишньої дійсності може бути поділена на дві субкатегорії: 

сенсорну та несенсорну. 

Сенсорна субкатегорія охоплює якісне сприйняття дійсності за 

допомогою зорових, слухових, тактильних, смакових та нюхових рецепторів. 
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Несенсорна – передбачає індивідуально-діяльнісний та соціально-оцінний 

типи пізнання, які можливі лише за допомогою вербальної діяльності 

людини. Іншими словами, ці субкатегорії можна назвати відповідно до типів 

пізнання – безпосередніми та опосередкованими мовою.  

Змістова категорія якості у філософському розумінні пов’язана з 

реальними об'єктами довкілля і так чи інакше реалізується в семантичних 

функціях мови. Незважаючи на те, що змістова та мовна категорії якості є 

взаємозалежними та взаємозумовленими, вони все-таки істотно 

відрізняються одна від одної.  

Змістова категорія передбачає, що зміна якості об’єкта призведе до 

його зникнення в попередньо встановленому вигляді – це вже буде інший 

об'єкт. Натомість одиниці мовних категорій виявляють функціональну 

гнучкість,  можуть виконувати різні синтаксичні функції, від цього залежить 

їхній статус. У мовній площині якісні ознаки мають здатність 

відокремлюватися від самого предмета та виявлятися незалежно від нього. 

Крім того, якісних ознак, які характерні для певного явища чи об’єкта, 

можуть набувати й інші чимось подібні явища чи об’єкти. Тож можна 

сказати, що мовна категорія якості, на відміну від змістової, є гнучкішою і 

менш детермінованою. 

Якість як змістова категорія – порівняно стала й консервативна, вона 

практично не підлягає змінам, тоді як мовній категорії властива динаміка – 

вона постійно розвивається. Якщо змістова категорія якості чітко 

відмежована від інших категорій, то мовна – має  ознаки синкретизму: у мові 

якість часто переплітається з іншими категорійними значеннями: кількості 

(пор.: незнищенний, пречудовий, манюсінький), процесу (пор.: красивішати, 

розумнішати), стану (пор.: весело, приємно, затишно) та ін. До 

диференційних ознак змістової та мовної категорій якості зараховуємо 

об’єктивність виділення першої та суб’єктивність вияву другої.  

Мовна категорія якості має національно- та культурно-маркований 

характер, оскільки її вияви залежать від специфіки конкретної 
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лінгвоспільноти: у різних мовах неоднакові параметри й засоби визначення 

якості, мовні засоби деяких мов не мають аналогів в інших мовах. Слушною 

вважаємо думку про те, що «категорія якості не є тотожною у різних 

етнічних мовах. Тотожні природні ознаки і властивості не тільки неоднаково 

виражаються у різних мовних системах, але й у межах окремо взятої системи. 

Так само і логічні схеми, і категорії мови не перебувають у прямолінійних 

відношеннях» [48, с. 42].    

Змістова категорія якості – образна й виходить за межі буквального 

відображення чи репрезентації зовнішньої реальності, у мові ж вона 

закріплена за конкретними засобами вербалізації і має велику кількість 

варіацій залежно від індивідуального сприйняття. Тому змістова категорія 

якості не підпорядкована правилам. Натомість мовна реалізація цієї категорії 

передбачає відповідність певним правилам і законам, які кодифіковано 

всередині тієї чи іншої мови.  

Структура змістової та мовної категорій якості теж не однакова. 

Змістова категорія має цілісну будову, а мовна – членовану. Змістова 

категорія якості сформувалася у результаті мисленнєвої діяльності людини, а 

мовна категорія – мисленнєвої та мовленнєвої, тому остання є складнішою, 

багатограннішою та ширшою за своєю суттю.   

Якщо змістова категорія якості втілює досвід взаємодії людини з 

довкіллям, то мовна категорія – результат її мовно-кодувальної діяльності на 

основі осмислення набутого досвіду. Отже, змістова та мовна категорій 

якості утворюють єдність, а не тотожність і перебувають у відношеннях 

кореляції.   

Об’єктивна природа навколишньої дійсності екстраполюється в 

людській свідомості та виражається в мисленні, а відповідно – у мові. 

Уявлення людини про світ зазнають змін і трансформуються (корелюють), це 

спричиняє зміни й у мовній картині світу. Процеси втілення змістових 

категорій у мовній семантиці та передачі їх мовними засобами зумовлюють 

формування особливої логіки мови. Вона реалізована на різних мовних 
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рівнях і втілена  в  мовних категоріях, які можуть бути значно ширшими, ніж 

відповідні змістові категорії. Мовне втілення мислення зберігає його 

універсальну логіку, проте маркує зміст етноспецифічними особливостями. 

Категорія якості безпосередньо виявляється в семантиці мови. Будь-яке 

поняття, що є в свідомості  людини, може бути виражене за допомогою 

мовних засобів. Уся навколишня дійсність завдяки мові відображена в 

людській свідомості, інтерпретована мисленням. Тож мова та дійсність 

перебувають в опосередкованому зв’язку. Зміст будь-якої категорії 

визначають на основі аналізу конкретних мовних фактів. Вивчення мови 

відкриває для дослідників й специфіку пізнання. «Ступені пізнання на рівні 

абстрактного мислення можуть бути відображені за допомогою різних 

моделей: лінгвістичної, психологічної, наукової, художньої та міфологічної. 

Тому мова повинна вивчатися не лише як засіб комунікації та знакова 

система, але і як модель відображення досвіду у фазі абстрактного мислення» 

[133, с. 45]. 

Ще у 1880 році Г. Пауль протиставив психологічні і граматичні 

категорії та припустив, що кожна граматична категорія виникає на основі 

психологічної категорії: «Як тільки дієвість психологічної категорії починає 

виявлятися у засобах мови, ця категорія стає граматичною» [148, с. 315]. 

О. Єсперсен у «Філософії граматики» говорить про «поняттєві категорії» як 

про «позамовні категорії», які не залежать від певних фактів існування мови, 

і вважає їх універсальними [74, с. 58]. Теорію поняттєвих категорій 

О. Єсперсена розвинув глибше І. І. Мєщанінов. Зокрема, про співвідношення 

мови та поняттєвих категорій він писав: «Поняттєва категорія... передається 

не через мову, у самій мові, не тільки її засобами, але й самою її 

матеріальною структурою...» [132, с. 44].  

О. В. Бондарко замінив термін «поняттєва» категорія терміном 

«функціонально-семантична категорія», наголосивши в такий спосіб на її 

мовній сутності та функціональному принципі побудови.  На думку 

дослідника, план змісту таких категорій «утворюють поняття, аналогічні 
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поняттям, що виражені категоріями граматичними, а план вираження 

представлено мовними засобами, що належать до різних рівнів мови...» 

[31, с. 5].  

На сучасному етапі розвитку функціональної граматики категоріями 

такого типу називають не абстрактні класифікаційні угруповання, а 

об’єднання слів, що відображають реальні закономірності мисленнєво-мовної 

та мисленнєво-мовленнєвої онтології, хоча у кінцевому підсумку вони 

детерміновані сприйняттям навколишньої дійсності [31, 93].  

Якість як одна з первинних, фундаментальних категорій відображення 

буття є універсальною. На ній ґрунтується вся реальна картина навколишньої 

дійсності. Мисленнєва категорія якості набуває мовного вираження за 

допомогою комплексу лексичних засобів різної частиномовної належності. 

За визначенням лінгвістів, «становлення лінгвістичної категорії якості 

виявляється настільки суттєвим для внутрішньої структури мов, що впливає 

на найбільш стійку їх систему – морфологію і призводить до виділення 

особливої частини мови  – прикметника» [48, с. 41]. 

В українському мовознавстві категорію якості частково аналізували в 

різних аспектах: виділення семантичних груп прикметників (А. В. Висоцький 

[48], В. М. Бойко  [26], Г. М. Павленко [146], Т. Г. Линник [124]); аналіз 

словотвірних категорій прикметника й прислівника (І. Р. Вихованець [50], 

А. П. Грищенко [67], В. В. Грещук [66], А.Ю. Габай [56]); опис граматичних 

категорій прикметників і прислівників (Плющ [180], К.Г. Городенська  [63], 

А. В. Висоцький [47], Ю. О. Карпенко [96]); дослідження 

особливостей функціонування прикметників і прислівників (Н. Ф. Клименко 

[101], А. В. Висоцький [48], В. О. Горпнич [65], О. Р. Курилас [116]); 

вивчення експресивних відприкметникових дериватів (М. А. Бакіна [17], 

А. К. Мойсієнко [131]), систематизація діалектних адвербіальних номінацій 

(О. Д. Брошняк (Пискач) [35]) та ін. 

Формування поняття якості в мовознавстві хоч і пов’язане з 

магістральними філософськими концепціями, проте вирізняється 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BD%D1%8F%D0%BA%20%28%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%29,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


 

 

34 

 

сконцентрованістю на особливостях номінацій, репрезентації якісної 

семантики на вербальному рівні. О. В. Мілетова з цього приводу слушно 

зазначає: «У філософському розумінні якість є «істотна визначеність» 

предмета, а в мові якісна ознака виокремлюється від предмета, існує поза 

ним і може надаватися іншому, схожому об’єкту, об’єднуючи предмети в 

класи й виокремлюючи їх від предметів інших класів» [134, с. 23].   

 

1.3 Основні способи вербалізації якісної семантики 

Мисленнєва діяльність людини спрямована на аналіз та синтез 

здобутого досвіду, який трансформується в певну систему понять. З часом 

результати пізнання закріплюються в морфемах, словах, граматичних 

формах.  Мова як знакова система фіксує результати пізнавальної роботи 

людини і є зручним засобом комунікації.  

Мовні знаки – це засоби вербалізації пізнавальної та мисленнєвої 

діяльності людини. Кожна ознака, явище чи процес корелює з певною 

сукупністю знаків чи символів для їх вираження та позначення.  

Категорії мислення тісно пов’язані з категоріями мови. Попри те, що 

«в дослідженні лексичних значень істотними моментами є способи, форми 

відношень між словами й поняттями», важливо уникати «механічного 

ототожнення категорій мови і мислення в одному синкретичному явищі 

«мова – мислення» [158, c. 47]. Діалектична єдність мови та мислення 

реалізується за допомогою засобів вербалізації, якими є форми й способи 

вираження поняття в слові, лексичне значення якого формує відношення 

певного слова до його поняття. «Лексичне значення слів… перебуває в 

безпосередньому зв’язку з поняттям, є здебільшого адекватним відбиттям 

відповідного поняття» [53, с. 18]. 

Філософські категорії лежать в основі формування та вербалізації 

мислення як знаряддя розвитку людського суспільства. Власне мовні 
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інтерпретації філософської категорії якості ускладнюються добором та 

аналізом різноманітних мовних засобів, спрямованих на пізнання та 

вираження змісту якості як категорії пізнання навколишньої дійсності.  

Процеси втілення філософських (мисленнєвих, поняттєвих) категорій 

в мовній семантиці та їх вербалізація є багатогранними, складними та 

неоднорідними за своєю сутністю, що зумовлює створення особливої логіки 

природних мов, реалізація якої відбувається за допомогою мовних засобів 

різних рівнів. Це спричиняє утворення різноманітних мовних категорій, які 

можуть бути значно ширшими за відповідні філософські категорії, що 

пояснюється як універсальними, так і етноспецифічними особливостями мов, 

специфікою їхніх генетичних та історичних об’єднань.  

У вітчизняному мовознавстві відомі декілька тлумачень поняття 

«вербалізація». О. О. Тараненко зазначає: «Вербалізація – вид конверсії, що 

полягає у переході слів (словоформ) з інших частин мови до класу дієслів. 

Повним аналогом вербалізації як явища морфологічного рівня є вживання 

деяких незмінних частин мови у функції дієслівного присудка» [185, с. 65–

66]. Вживання прислівників у присудковій позиції українські мовознавці 

інтерпретують як  часткову вербалізацію цього класу слів   [47, с. 153]. 

Однак відоме й інше, ширше визначення вербалізації як способу 

мовного втілення ідей, понять, що відбувається за допомогою лексем. Таке 

тлумачення ґрунтується на семантиці слова вербальний, що походить від лат. 

verbalis і означає "словесний" [224, т.1,  с. 325]. Отже, у своєму дослідженні 

вербалізацію тлумачимо як процес словесного вираження якісної семантики, 

словотворчість, що спрямована для створення художніх образів за 

допомогою мовних засобів експлікації якості.  

У когнітивній лінгвістиці особливості мовного втілення мисленнєвих 

структур, світоглядних уявлень народу – носія мови кваліфікують як 

вербалізацію концептів (С. Б. Фоміна [194]; О. О. Хорошун  [196]; 

М.М. Новак [144]). У стилістиці Ю. Шепель розробляє поняття метафоричної 

вербалізації як образного способу втілення  певного змісту за допомогою 

http://sum.in.ua/p/1/325/2
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тропів, аналізує механізм та особливості метафоричної вербалізації складних 

найменувань на матеріалі художнього тексту [203]. Поняття метафоричної 

вербалізації теж застосовуватимемо у своєму дослідженні, оскільки якісну 

семантику передають і за допомогою вжитих у переносних значеннях 

прикметників. 

Якість як одна з фундаментальних філософських категорій, якою 

оперують у різних сферах людського буття, в сучасній українській мові 

виявляє певну специфіку вербалізації. Якість у мисленні й у мовленні 

ототожнюється з поняттям ознаки, семантика якої є визначальним критерієм 

для виділення  окремого класу слів – прикметників. «При гетерогенній 

класифікації частин мови як найбільш перспективній щодо охоплення 

об’єктивних мовних показників треба зважати на ієрархію критеріїв, 

підпорядкованість їх одному визначному критерієві. Таким виступає 

звичайно семантичний критерій, що вказує на глибинні семантичні чинники, 

на яких формуються синтаксичні й морфологічні ознаки слів» [53, с. 255]. 

Слова належать до різних частин мови не на підставі узагальнення 

їхніх лексичних значень, що виявляються через референтну функцію, а на 

основі абстракції вищого рівня узагальнення – граматичної семантики, яка 

представлена в мові різними способами оформлення цих лексичних значень 

на синтаксичному та морфологічному рівнях граматичної системи мови. «Усі 

слова, виражаючи відповідне лексичне значення, у мові граматично 

спеціалізуються. Основу такої спеціалізації, очевидно, створює семантика 

слова, адже вона коригує вживання слова в певних граматичних функціях» 

[53, с. 13]. 

Результати пізнання якісних виявів навколишньої дійсності набувають 

мовного вираження, тобто зазнають вербалізації. Поняття якості групує 

навколо себе чималий набір мовних засобів експлікації, проте основними 

номінаторами якості є прикметники та прислівники.  

У системі частин мови прикметники та прислівники української мови 

мають особливий статус. Дослідження цих частиномовних класів потребує 
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системності в описі та аналізі. Семантична категоризація прикметників та 

прислівників визначає організацію словотвірного ярусу мови, а також 

впливає на функціонування морфологічних і синтаксичних категорій. На 

сучасному етапі розвитку мовознавчої науки помітна тенденція до 

поглибленого дослідження семантичних і синтаксичних характеристик 

прикметників і прислівників як основних засобів вираження категорії якості. 

Питанням статусу та функціональної специфіки лексико-граматичних 

класів слів присвячено праці І. Р. Вихованця [51], М. Я. Плющ [180], 

К. Г. Городенської [63], А. П. Загнітка [84], А. В. Висоцького [48], 

Н.М. Костусяк  [107] та ін. Дослідження частин мови саме у 

функціональному аспекті дає змогу точніше визначити їхню специфіку, 

співвідношення, взаємозв'язки,  роль у системі мови.  

 Ще з часів античності прикметники і прислівники витлумачували як 

окремі класи слів зі специфічними лексико-граматичними властивостями. 

Для дослідників важливим завданням було визначити комплекс семантичних, 

синтаксичних та морфологічних критеріїв, що дозволяють характеризувати їх 

як окремі лексико-граматичні класи, що функціонують у сфері вираження 

семантики якості.   

Прикметники й прислівники уможливлюють надзвичайно різноманітну 

й багатоаспектну якісну характеристику предметів, дій ознак. Проте їхня 

роль у вираженні якісної семантики не однакова. 

 

1.4 Прикметник як спеціалізований засіб експлікації якісної ознаки  

У вітчизняному мовознавстві прикметник здавна витлумачують як 

окремий лексико-граматичний клас слів. 

На синтаксичному рівні прикметник почали виділяти з-поміж 

недиференційованого класу імен ще на етапі функціонування 

спільнослов’янської мовної єдності у ІV – ІІІ тис. до н.е. Диференціація імен 
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на семантичному рівні за ознаками субстантивності – атрибутивності 

розпочалася задовго до занепаду спільноіндоєвропейської мови. Спільність 

категорії імен у праіндоєвропейській мові на власне значеннєвому рівні 

розпалася на імена з власне предметним значенням та імена-атрибути, які 

мали значення абстрагованої від предмета якості чи властивості. Виділення 

прикметника на морфологічному рівні відбулося значно пізніше, у період 

існування давньоукраїнської мови, що було наслідком розмежування 

прикметників на короткі та повні (або іменні та займенникові) і спричинило 

розширення функцій повних прикметників та поступовий занепад коротких. 

 Дослідження з історії української мови дають підстави стверджувати, 

що «…у спільноіндоєвропейській мові існувала єдина недиференційована 

категорія імен, з якої виділилася група слів, постійно вживаних у ролі 

означення (атрибута), і поступово оформилася в окрему частину мови – 

прикметник» [90, с. 165]. Така «еволюція» прикметника як частини мови 

була зумовлена психологічним та мисленнєвим розвитком людства. 

Спочатку людина могла усвідомлювати якості та властивості предмета чи 

явища лише конкретно, сукупно та невіддільно від нього. Із розвитком 

мислення з’явилася можливість (навіть необхідність) порівняння предмета з 

іншим, найбільш виразним носієм певної ознаки. Пізніше субстантивні імена 

вживалися поряд з предикативними, що призвело до закріплення означальної 

функції за тими іменами, семантична структура яких виступала потужнішим 

виразником ознаки. Виділення прикметника в окрему частину мови було 

явищем неминучим та необхідним, воно зумовлене розвитком як мови 

зокрема, так і суспільства загалом. 

Функціональну специфіку прикметника цікаво інтерпретував 

О. О. Потебня. Зокрема, він зазначив: «Іменник і прикметник подібні до 

двоскладного речення, і різниця між ними та, що в прикметника дана ознака, 

тобто знаходження в предметі, належить до предмета невідомого ... 

Прикметник є назва ознаки, дана в чомусь, що саме по собі нам невідоме; 

іншими словами, прикметник схожий з таким нашим реченням, в якому 
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немає підмета [152, с. 200]. Отже, за визначенням О. О. Потебні, між 

іменником та прикметником спочатку є тільки «внутрішня різниця», тобто 

ознака, закладена у прикметниках, належить до невідомого комплексу ознак, 

тоді як у іменниках цей комплекс співвіднесений з конкретикою, відомою 

мовцеві сукупністю ознак.  

Дослідник наголошував на об'єктивній потребі відокремити якість від 

предмета – носія цієї ознаки, саме тому відбулося відмежування 

прикметників як самостійної граматичної категорії від іменників. 

О. О. Потебня зазначав: «В історії мов, що розрізняють назву речі й ознаки (а 

не всі це роблять), прикметник, як виділений із низки ознак, як більш 

абстрактний, ніж іменник, пізніший від іменника й утворився із нього» [151, 

с. 60].  

Подальші лінгвістичні дослідження прикметника як окремого 

частиномовного класу стосувалися переважно визначення його семантичних 

різновидів та синтаксичного потенціалу. 

Саме семантичний критерій став визначальним чинником, що зумовив 

виділення прикметника як окремого лексико-семантичного класу, сприяв 

формуванню його синтаксичних та морфологічних специфічних 

характеристик. 

Прикметник як самостійну повнозначну частину мови витлумачено в 

більшості граматичних досліджень, пор. праці Д. М. Шмельова [204], 

К. Г. Городенської [63], А. П. Грищенка [67], А. В. Висоцького [46] та ін. 

Прикметник охоплює слова зі значенням ознаки предмета та розкриває своє 

значення без залучення додаткових слів [112, с. 418–422]. Прикметники 

дають змогу номінувати ознаки пізнаних людиною предметів, 

схарактеризувати різні аспекти природи й соціального життя, увиразнюють 

мовлення, роблять його колоритнішим і місткішим. Д. М. Шмельов зазначав, 

що прикметник функціонує в мові не як ізольована одиниця, а вступає в різні 

зв'язки та відношення з іншими одиницями того самого рівня, тобто з іншими 

словами, а також з одиницями інших рівнів мови [204, c. 73].  



 

 

40 

 

Функціональний підхід до витлумачення прикметника зреалізовано в 

працях В. В. Виноградова [42; 44], І. Р. Вихованця [52; 53], М. О. Кронгауз 

[114], В. В. Грещука [66], А. П. Грищенка [67], А. П. Загнітка [84], 

К. Г. Городенської [63], Н. М. Костусяк [107] та ін.  

Прикметник є виразником власне статичної ознаки й поєднує в собі 

функціональний та формальний аспекти частини мови. За визначенням 

А. П. Грищенка, «категорійне значення прикметника української мови 

(функціональний аспект частин мови) полягає у вираженні ознаки без участі, 

наприклад таких граматичних характеристик, як час і вид, але обов'язково 

шляхом узгодження в роді, числі й відмінку з відповідним іменником 

(формальний аспект частин мови)» [67, с. 5]. До семантико-морфологічних 

властивостей прикметника зараховують а) семантичне протиставлення за 

розрядами; б) творення ступенів порівняння; в) творення похідних 

прикметників зі словотворчим значенням оцінки; в) функціонування 

спеціальної системи прикметникових відмінкових форм. 

Варто зазначити, що в сучасних студіях із категорійної граматики 

прикметник уналежнюють до «периферійних частин мови» [52, c. 121]. 

Периферійність прикметника пов'язують із функціонуванням його в 

периферійній (присубстантивній) позиції речення, реалізацією ним 

нецентральних семантико-синтаксичних функцій, похідністю багатьох 

прикметників від іменників. А. П. Грищенко з цього приводу слушно 

зазначає, що «на відміну від предикативного ядра речення…, у формуванні 

якого беруть участь іменник і дієслово, виступаючи в первинній функції, 

первинна функція прикметника (вираження ознаки через атрибутивне 

відношення) не відіграє конститутивної ролі у формуванні речення» [67, с.7]. 

Синтаксично прикметники займають переважно присубстантивну 

позицію і виражають характеристику або відношення до суб’єкта чи об'єкта. 

Така синтаксична роль зумовлена предикатною природою прикметника та 

його семантикою, основу якої становить якість як оцінно-виражальна чи 

нейтральна характеристики. Лише деякі прикметники можуть функціонувати 
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у ролі суб’єкта (військовий, полонений, наречений, хрещений, знайомий, 

ведучий) або об'єкта (лікарняний, минуле, пальне, шампанське) за умови 

вживання у нетиповій для них семантико-синтаксичній позиції. Втрата 

атрибутивної функції призводить до граматичної незалежності прикметника. 

«Унаслідок вторинного вживання прикметник підлягає процесові 

субстантивації. У таких випадках граматичні категорії роду, числа й відмінка 

набувають самостійного значення, хоч за типом словозміни 

субстантивований прикметник залишається в полі дії прикметникової 

парадигми» [67, с. 14]. 

Категорія якості, що конденсує усі атрибутивні значення, насамперед 

набуває прикметникового вияву, оскільки ця частина мови слугує 

спеціалізованим лексичним виразником якості. Семантично прикметники 

багатопланові й можуть передавати ознаки-якості, ознаки-властивості, 

ознаки-темпоральності та модальності, оцінні  ознаки та кваліфікативні.  

Прикметник належить до класу ознакових, або предикатних, слів [130, 

с. 45]. Розмежування предметної та ознакової лексики пов'язане з 

особливостями реальної дійсності та специфікою її відображення в словах. 

Основним критерієм поділу слів на окремі типи  є характер співвіднесення 

денотативного (предметного) та сигніфікативного (поняттєвого) компонентів 

у структурі лексичного значення [192, с. 97–98]. Прикметник вказує на 

ознаку того, що назване іншим словом, отже йому притаманне 

сигніфікативне значення і він є типовим представником ознакових слів 

Прикметники як чисті предикати мають низку специфічних 

властивостей, функціонування їх пов’язане з вираженням абсолютних і 

оцінних ознак. Абсолютні, власне якісні, оцінні, оцінно-якісні предикати у 

плані семантичної деталізації поділяються на підгрупи, що характеризуються 

превалюванням тієї чи іншої ознаки. До таких підгруп можна віднести 

семантичні домінанти на позначення кольору, темпоральних властивостей, 

розміру, форми, локальних характеристик, зовнішніх рис людей чи тварин, 
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суспільних і розумових здібностей людини, метеорологічних явищ, 

позитивних і негативних характеристик тощо.  

Згідно зі здатністю репрезентувати ознакову семантику прикметники 

поділяють на дві групи: первинні та вторинні (непохідні та похідні). 

Первинні (непохідні) прикметники виражають ознаку безвідносно до інших 

номінацій і позначають якісний стан предмета чи явища. Вторинні (похідні) 

прикметники позначають ознаку, яка має вторинний, похідний характер і 

«сформувалась через відношення до предмета, дії, процесуального стану або 

обставинної ознаки» [53, с. 160]. Вторинність прикметників на граматичному 

рівні полягає в тому, що вони мотивовані іменниковими та дієслівними 

основами, наприклад: вечірній ← вечір; шовковий ← шовк; неповторний ← 

не повторити; незліченний ← не злічити. 

Специфічною рисою прикметників є здатність виражати міру або 

ступінь вияву ознаки, яка сформувалась як незалежна семантико-

морфологічна категорія. Однак, вона притаманна лише якісним 

прикметникам, які О. М. Вольф називає «прикметниками із прикметників» і 

зазначає, що основу семантики якісних прикметників складають 

сигніфікативні семи [55, с. 158]. Через відмінності у функціонуванні деяких 

прикметників, а також здатності чи нездатності до ступенювання чи творення 

антонімічних пар, якісні прикметники протиставляють відносним, які 

позбавлені оцінного, емоційно-експресивного значення. Розмежування 

якісних і відносних прикметників та поділ їх на окремі групи призвело до 

виділення проміжної зони прикметників, котрі поєднують вказівку на ознаку 

і кваліфікацію за якістю або кількістю, однак межі між ними є досить 

умовними. Ця зона між якісними та відносними прикметниками є однією з 

характерних властивостей семантики і прагматики прикметника загалом: 

«…у сучасній українській мові, як і в інших мовах, відбуваються живі 

процеси переходу прикметника з одного розряду в інший…» [90, с. 260].  

Предмети можуть мати широкий спектр ознак, одні з яких іманентні, 

постійні, інші – змінні. Постійні ознаки – це прикмети об'єкта, що є 
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природними, визначальними та невідділеними від суті описуваного, такі 

ознаки повсякчас характеризують його. Саме ці, статичні, ознаки номінує 

прикметник, на противагу дієслову, що здатне номінувати динамічні 

(процесуальні) або темпоральні ознаки та якості. Отже, у мовній картині 

світу якість може бути позначена мовними одиницями, що функціонують як 

означення – атрибути [27, с. 93].  

Прикметники відображають властивості, якості, здатності об'єкта. 

Семантичний спектр ознак надзвичайно широкий: вони можуть 

характеризувати предмет за просторовими координатами (піднебесний, 

прибережний, низовинний, далекий, місцевий, польовий, заміський), часовими 

параметрами (учорашній, минулорічний, квітневий, вечірній, давній, 

щоденний, дводенний), кольором (червоний, блакитний, жовтий, білий, 

біластий, зелений, зеленавий, чорний, синій), розміром (великий, масивний, 

гігантський, маленький, мікроскопічний, середній), формою (круглий, 

квадратний, прямокутний, продовгуватий, овальний), матеріалом (шкіряний, 

мідний, дерев'яний, цегляний, срібний, порцеляновий, пластмасовий), 

призначенням (мийний, тренувальний, навчальний, спортивний, 

зрошувальний), кількістю (незліченний, подвійний, поодинокий, 

багатомільйонний), належністю (материн, батьків, Шевченків, сусідів, 

доччин, ведмежий, лелечий), та ін. Комплекс ознак, які може реалізувати 

прикметник, ліг в основу виділення його семантико-граматичних розрядів та 

становить семантичну основу прикметника як частини мови [119, с. 90].  

Отже, прикметник – це клас повнозначних, самостійних відмінюваних 

слів, що має категорійне значення непроцесуальної ознаки предмета, 

вираженої в синтаксично залежних від іменника морфологічних категоріях 

роду, числа й відмінка. Загальне поняття ознаки як категорійне значення 

прикметника семантично надзвичайно містке. Воно охоплює властивості, 

якості, явища, відношення, що характеризують предмети.  

Ядро прикметникової зони категорії якості становить семантико-

граматичний розряд якісних прикметників, які безпосередньо номінують 
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ознаки. Прикметники інших семантико-граматичних розрядів можуть 

реалізувати якість опосередковано через відношення до назв інших об'єктів, 

явищ, середовищ. Їхні можливості у вираженні якісної семантики значно 

обмеженіші, вони залежать від структури лексичного значення  прикметника 

та асоціативної потужності його твірної основи.  

1.5 Особливості прислівникового вираження якості 

Уперше прислівник як самостійну частину мови виділили 

представники Олександрійської школи (II ст. до н.е.) [45, с. 134 – 135]. Проте 

в історії вивчення прислівників відомі різні міркування з приводу статусу цієї 

лексико-граматичної категорії слів.  

Якщо дослідники ХVІІІ–ХІХ ст. дотримувалися формально-

синтаксичного підходу й характерною ознакою прислівника вважали 

насамперед невідмінюваність, то в ХІХ-ХХ ст. мовознавчі студії більшою 

мірою перефокусувалися на системно-структурний опис частиномовних 

класів слів (О. О. Потебня [151], О. О. Шахматов [200]). Пріоритетним стає 

комплексний підхід до аналізу лексичних, морфологічних і синтаксичних 

властивостей прислівника. Його починають визначати з урахуванням 

загальнограматичного значення непроцесуальної додаткової ознаки другого 

порядку, типової синтаксичної функції обставини, незмінності тощо.  

Вагомий внесок у дослідження прислівника як частиномовного класу 

зробив О. О. Потебня. У праці «Из записок по русской грамматике» він 

схарактеризував прислівник як повнозначно-службову частину мови: «Під 

обставиною, або прислівником, розуміємо ознаку (отже, повнозначну 

частину мови), яка пов'язується з іншою ознакою, даною, або такою, що 

виникає, і лише за її допомогою відноситься до предмета (суб'єкта, об'єкта), а 

сама по собі не має з ним ніякого зв'язку» [151, с. 124]. О. О. Потебня цілком 

точно сформулював функціональну специфіку прислівнка, зокрема його 

здатність характеризувати іншу ознаку, проте це визначення не позбавлене 
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суперечності. Як бачимо, дослідник синонімізував поняття прислівника та 

обставини, тобто ототожнив лексико-граматичні класи з членами речення.  

Особливу увагу О. О. Потебня звернув на специфіку походження та 

функціонування прислівників. У реченні вони здебільшого стоять у залежній 

позиції і характеризують іншу ознаку. Прислівники не мають власних 

коренів і здебільшого походять від інших класів слів. 

Ідея про похідність прислівника від інших груп лексики відображена 

також у працях О. О. Шахматова [200], О. М. Пєшковського [150] та ін. 

О. О. Шахматов вважав, що прислівники слід поділяти на групи, а саме: 

займенники-прислівники, прийменникові та сполучникові прислівники. На 

його думку, прислівники семантично  дуже строкаті і не можуть становити 

однієї граматичної категорії [200, c. 279].  

О. М. Пєшковський проаналізував прислівникам, що виражають певні 

ознаки – якість, спосіб дії тощо (добре, легко, чисто, вишукано, швидко, 

прекрасно, по-батьківському), на основі чого узагальнив, що функція цього 

лексико-граматичного класу слів – передавати ознаку ознак: «У прислівнику 

виражені ознаки не предмета, а того, що експліковано дієсловом і 

прикметником... Отже, прислівники виражають ознаки не предметів, а їхніх 

ознак. У них відображено ознаки ознак. У цьому й полягає їхнє значення» 

[150, с. 96]. 

Комплексний підхід до дослідження частин мови дав змогу 

В. В. Виноградову [44] відмежувати прислівник від інших частин мови, 

доповнити класифікацію прислівників, спираючись на його функціонально-

прагматичні властивості.  

У вітчизняному мовознавстві ХХ ст. основну увагу зосереджено на 

визначенні граматико-морфологічних та синтаксичних особливостей  

прислівників. Дослідників цікавили проблеми класифікації прислівників, 

їхнього походження, синтаксичного потенціалу в реченні, особливостей  

адвербіалізації інших лексико-граматичних класів слів. Зокрема, ці питання 

всебічно висвітлено в працях С. П. Бевзенка [21], М. А. Жовтобрюха [80], 
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І. К. Кучеренка [119], В. В. Німчука [143], І. Р. Вихованця [51; 52; 53], 

К. Г. Городенської [22; 63], М. Я. Плющ [180], А.П. Загнітка [84], 

Н. М. Костусяк [107], А. Ю. Габай [56], А. В. Висоцького [46] та ін. У 

результаті досліджень досить глибоко проаналізовано походження 

прислівників, визначено їхні типові словотвірні моделі, з'ясовано первинні й 

вторинні синтаксичні функції, окреслено межі транспозиції інших частин 

мови в адвербіальну зону.   

Окремо варто згадати підрозділ В. В. Німчука у колективній праці 

«Історія української мови: Морфологія» (1978) [143]. У цьому дослідженні 

докладно описано генезу прислівників, виявлено особливості їхнього 

функціонування, установлено продуктивні структурні типи прислівника та 

закономірності його розвитку в історії української мови. Багатий фактичний 

матеріал (тексти писемних пам’яток, говірки української мови) дали змогу 

максимально повно представити історію становлення прислівника як 

частиномовного класу.   

У другій половині ХХ ст. І. Р. Вихованець у річищі функціонального 

підходу проаналізував структуру, семантику та специфіку вживання 

прислівників і дійшов висновку про відсутність у цього класу слів 

самостійного лексичного значення [53, c. 185]. Це твердження ґрунтується на 

тому факті, що прислівники насправді є синтаксичними дериватами від трьох 

частин мови – прикметника, дієслова та іменника. Прислівники зберігають 

лексичне значення тих частин мови, від яких утворені, і лише за рахунок 

своєї синтаксичної позиції інтерпретують його в реченні по-іншому. 

Маргінальність прислівника як частиномовного класу пов’язана з його 

властивістю займати периферійні, обставинні семантико-синтаксичні позиції.  

Прислівник не має власних граматичних категорій, лише якісно-

означальні прислівники можуть змінюватися за ступенями порівняння [52, 

с. 308]. У мовознавстві цю категорію кваліфікують як морфолого-

синтаксико-словотвірну. Зокрема, такий підхід зреалізовано в працях 
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І. Р. Вихованця [50; 52], К. Г.  Городенської [22; 63], Н. М. Костусяк [107], 

М. І. Степаненка [174] та ін.  

Питання про статус форм, що виражають помірний, надмірний та 

недостатній ступені якості в слов'янських мовах, проаналізовано також у 

наукових студіях О. О. Потебні [151], О. М. Пєшковського [150], 

В. В. Виноградова [42], І. І. Мєщанінова [132], Л. А. Булаховського [118], 

І. К. Кучеренка [119], Ю. О. Карпенка [96], А. П. Грищенка [67], 

І. Р. Вихованця [50; 51; 52], М.  Я. Плющ [180], К. Г. Городенської [22; 63],  

Н. М. Костусяк [107] та ін. Спеціально цій проблемі присвячене й 

дисертаційне дослідження С. Є. Олійник «Парадигматика категорії 

безвідносної міри ознаки в українській мові» [145].  

Граматична природа семантичної категорії атрибутивної ознаки, на 

якій формується частина мови, репрезентує відмінність категорійної 

семантики слів різних частин мови, що в ономасіологічному аспекті можуть 

бути співвідносними з тією самою реалією дійсності. Ту саму ознаку в різних 

синтаксичних позиціях реалізують і прикметники, і похідні від них 

означальні прислівники: веселий – весело, чудовий – чудово, неймовірний – 

неймовірно, неповторний – неповторно.  

Між прикметником та прислівником як номінаторами категорії якості 

помітні не лише граматичні, а й лексико-семантичні відмінності. 

Прикметники є фактичними номінантами ознак, які мислення фіксує як 

статичні характеристики, прислівники – стосуються ознак, які мислення 

сприймає як динамічні. З лексичного погляду прикметник означає якість і 

його категоріальним значенням є атрибут субстанції. Прислівник виражає 

опосередковану ознаку предмета, тобто через відношення її до іншої ознаки, 

категоріальним значенням прислівника є атрибут процесу. «У матеріальному 

світі немає ознак без предметів (як і предметів без ознак). Зрозуміло, що 

ознаки ознак – це теж ознаки предметів… Виразники ознак інших ознак 

зв’язуються з виразниками інших ознак не безпосередньо, а через виразників 

ознак безпосередніх…» [119, с. 344]. 
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Прислівник, за словами І. Р. Вихованця, є відсубстантивним 

синтаксичним дериватом, у якого залишається невиявленим власне лексичне 

значення: «Клас прислівників вирізняється своїми синтагматичними, а не 

лексичними особливостями. Прислівник не має свого специфічного 

лексичного значення. Воно ґрунтується на лексичному значенні 

прикметника, дієслова та іменника, тому у прислівниковій синтагматичній 

позиції можуть траплятися компоненти з лексичним значенням статичної 

ознаки, процесу і предмета. Специфіка класу прислівників полягає в тому, 

що лексичне значення статичної ознаки, процесу і предмета ставиться в 

синтагматичний зв’язок із предикатом і через те виконує функцію ознаки. 

Прислівник являє собою синтагматичний клас слів, який виконує функцію 

означення до класу предикатів» [53, с. 17]. 

Диференціація прислівника в окремий розряд лексико-граматичного 

класу слів відбувається за лексико-семантичним, синтаксичним та 

морфологічним критеріями. Відповідно, основними ознаками прислівника 

вважають: співвіднесеність з іншими частинами мови, наявність 

словотвірних суфіксів, втрата форм словозміни. «Від інших самостійних 

лексико-граматичних класів слів прислівник відрізняється відсутністю 

власного лексичного значення, синтаксично зумовленим характером 

категорійного значення ознаки іншої ознаки, морфологічною 

безкатегорійністю та незмінністю, слабкою формою підрядного зв’язку з 

опорним словом або опорним предикативним центром» [45, с. 6]. 

За семантичною домінантою та синтаксичною роллю в реченні 

прислівники поділяють на чотири розряди: означальні, обставинні, способу 

дії, модальні.  Вираження філософської категорії якості відбувається за 

допомогою семантичної групи якісно-означальних прислівників як 

відприкметникових дериватів, що характеризують дію чи стан за різними 

ознаками. Такі прислівники формують ядро означальних прислівників, що 

кількісно домінують серед інших розрядів та мають деякі спільні з 

прикметником ознаки: виразне атрибутивне значення, ступені вияву якісного 
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стану, прислівний зв’язок з опорним словом. Атрибутивне значення деяких 

прислівників не є іманентним, а транспоноване через прикметник. 

Означальні (атрибутивні) прислівники можна диференціювати за 

багатьма ознаками та умовно поділити на підгрупи за превалюванням у плані 

семантичної деталізації тих чи інших якісних відприкметникових ознак: 

позначення температурних параметрів (тепло, холодно), тактильних ознак 

(лоскітно, гладко), фізичних відчуттів (легко, важко), інтенсивності звукових 

виявів (тихо, голосно), емоційного ставлення (лагідно, грубо, зверхньо), 

естетичного ефекту (гарно, привабливо, вишукано), оцінки (добре, погано), 

просторових характеристик (близько, далеко), часових координат (довго, 

щоденно, давно) тощо. 

Важливою функцією прислівників є номінація відносної ознаки, 

здатність виражати якість опосередковано, через її відношення до предмета, 

явища чи особи.  

Категорійна семантика прислівників ґрунтується на філософській 

категорії якості. При співвідношенні класифікаційних ознак прикметника і 

прислівника А. П. Грищенко відзначає «функціональний паралелізм», який 

ґрунтується на тому, що «обидві частини мови, виступаючи в первинному 

значенні, виражають відповідно ознаку предмета, дії або стану» [67, с. 15].  

Прикметники є виразниками статичної ознаки якості абстраговано від 

синтаксичних функцій на відміну від прислівників, що виражають якість 

динамічно та опосередковано через синтаксичні зв’язки. Прислівники в 

багатьох випадках реалізують семантику категорії якості за умов смислового 

й синтаксичного поєднання з іншими частинами мови, які є номінантами 

носіїв певних ознак, якостей, властивостей. «Прислівник відрізняється від 

прикметника не лексичним значенням, а синтаксичним зв’язком і семантико-

синтаксичним відношенням щодо опорного компонента в реченні або 

словосполученні» [52, с. 18].  

Прислівник, категорійну семантику якого інтерпретуємо як ознаку 

ознаки, виявляє специфічну здатність до опосередкованої вербалізації якості. 



 

 

50 

 

Вона властива лише означальним прислівникам унаслідок їхнього є 

відприкметникового походження. Зазнавши нейтралізації морфологічних 

категорій вихідних для них прикметників, прислівники не втратили 

лексичного значення ознаки, що дає підстави вважати їх експлікантами 

мовної категорії якості. 

 

1.6 Поетичний дискурс як зона високопродуктивного використання 

лексичних одиниць якісної семантики 

Специфіку художнього дискурсу та його трансформації в сучасному 

мовознавстві проаналізовано в працях Н. Д. Арутюнової [12, 13], 

Г. В. Степанова [175], Ю. С. Степанова [176], Г. М. Вокальчук [54], 

О. О. Маленко [128], Г. М. Сюти [181; 182], І. Б. Іванової [89], К. С. Серажим  

[165], А. Бондаренко [30], В. М. Супрун [178], О. Флис [193] та ін.  

За визначенням І. Б. Штерн, дискурс – це прагматично й ситуативно 

оформлений текст, який слід розглядати у безпосередній взаємодії з 

«формами життя», тими, які визначають і передбачають його, – це може бути 

також поезія [206, с. 87]. 

Н. Д. Арутюнова запропонувала образне, але дуже влучне визначення, 

згідно з яким, дискурс – це «мова, занурена в життя» [12, с.137]. Авторка 

зосереджує увагу на комунікативній та когнітивній природі дискурсу, яка 

може бути актуалізована в сукупності текстів з екстралінгвістичними 

чинниками (соціокультурними, психологічними, суспільними факторами 

тощо). Саме це визначення представляє мовлення як комунікативну 

соціально та культурно детерміновану дію, якою власне і є поетичний текст. 

Ю. С. Степанов вважає, що дискурс – це спеціальне ситуативно 

марковане використання мови для висловлення особливої ментальності й 

певної ідеології [176, с. 38–39]. У цьому дослідженні маємо справу зі 

світоглядними й естетичними орієнтирами модернізму, що й формує ідейно-
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тематичну та стилістичну специфіку творчості представників Нью-Йоркської 

групи.  

І. Б. Іванова зазначає, що дискурс невіддільний від комунікативної 

ситуації, у якій текст набуває цінності, впливає на людину, стає мірилом 

культури, соціальних настроїв, потреб тощо. Особливо це помітно на 

прикладі рекламного дискурсу [89, с. 37]. При цьому кожна мовленнєва 

ситуація відтворює окрему соціальну реальність, змінює її, створює нове у 

відносинах комунікантів. У контексті таких тлумачень можемо визначити, 

що поетичний дискурс є породженням новаторської думки, творчого начала, 

що шукає нових форм і образів, які можуть бути реалізованими в мові за 

рахунок актуалізації її потенціальних можливостей. 

Отже, поетичний дискурс – це особлива форма зв’язного тексту, що 

«прочитується» у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими факторами; поетичний текст, 

узятий у дієвому аспекті; мовлення, що розглядається як цілеспрямована 

соціальна дія, як компонент, що бере участь в естетико-емоційній взаємодії 

людей і механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах).  

Дуже важливі, на нашу думку, ознаки поетичного дискурсу наводить 

О. Флис: 1)  людиноцентризм (поетичний дискурс передає художню картину 

поета, яка є результатом його індивідуального поетичного мислення та 

мовних навичок); 2) культурний контекст (поетичний дискурс є частиною 

літературного напряму, спадком країни. Він уписаний у культуру, 

маркований її цінностями); 3) знаковість (поетичний дискурс кодований 

знаковою системою мови); 4) духовність (поетичний дискурс є результатом 

духовної та естетичної діяльності людини); 5) індивідуальність (можливість 

різноманітної інтерпретації смислів поетичного дискурсу); 6) образність 

(наявність образів та втілених у них духовних й соціальних уявлень про світ) 

[193, с. 148]. 

У дослідженні поетичного дискурсу варто зосередити увагу на його  

комунікативній і гносеологічній функціях. Важливим є те, що механізми 
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комунікації у дискурсивних практиках виявляються особливим способом 

відображення світу, це відіграє істотну роль у створенні та зміні мовно-

культурної картини світу, її соціальних, суспільних і міжособистісних 

зв’язків, а отже й власне індивідуального авторського сприйняття.  

Поетичний дискурс є дискурсом особливого типу, що представляє 

момент зародження, еволюціонування й використання нових форм 

культурно-мовленнєвої діяльності – поетичного тексту. Це виявляється у  

специфічних рисах поетичної творчості авторів досліджуваної доби.  

У вивченні поетичного дискурсу особливу увагу звертають на  

особистість автора, оскільки саме його цінності, естетичні смаки, ідеали 

безпосередньо впливають на тематику й стилістику його творів. Як слушно 

зазначає О. О. Маленко, «поетична творчість є насамперед самоактуалізацією 

митця, який відповідно до своїх етноментальних характеристик, 

психологічних основ, креативності мислення та буттєвих пріоритетів 

вибудовує текстосвіт, формуючи його ідейно-смислові та мовно-естетичні 

домінанти за законами власного переживання  …цінностей та їх 

особистісного й суспільного рейтингу. Мова як засіб матеріалізації 

трансцендентного у творення тексту кодує цінності буття, робить їх 

семантично прозорими і рецептивно доступними» [128, с.70]. 

Окремо варто схарактеризувати дискурсивну специфіку поезій 

представників Нью-Йоркської групи. До неї належали Богдан Бойчук, Юрій 

Тарнавський,  Богдан Рубчак,  Женя Васильківська,  Емма Андієвська, 

 Патриція Килина,  Віра Вовк,  Роман Бабовал та ін. Дослідники констатують, 

що творчість письменників Нью-Йоркської групи засвідчує як збереження 

традицій материкової літератури, так і активне долучення до літературно-

мистецьких пошуків європейської літератури [178, с. 39].  

Серед характерних ознак поезії представників Нью-Йоркської групи 

називають інтелектуалізм, нестандартність образного мислення, відмову від 

кліше, абстрагування від буденності і водночас натуралістичне вираження 

думок [178, с. 39–40]. Відома літературознавиця С. Д. Павличко з цього 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%87%D0%B0%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B2%D0%BA_%D0%92%D1%96%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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приводу теж зазначає, що «від самого початку всіх членів групи об’єднувало 

радикальне неприйняття народництва з його мовою і пафосом, а відтак 

патріотичні, національні мотиви, кліше, навіть форми видавалися 

неприпустимими» [147, с. 396]. Дослідниця вважає, що творчість Нью-

Йоркської групи знаменувала остаточну перемогу модернізму в українській 

літературі [147, с. 403]. У річищі модернізму «експеримент завжди майже без 

винятку поєднувався з раціональністю (і поезії Нью-Йоркської групи, і 

художні світи, ними сконструйовані, і емоції, в них пережиті, мали виразний 

раціональний акцент). Нарешті раціональність, екзистенційність, 

експериментальність комбінувалися з інтелектуалізмом» [147, с. 403]. 

Попри те, що представники Нью-Йоркської групи декларували відхід  

від традиційної поетики й стилістики, вони все-таки послуговувалися 

загальновживаною українською мовою. Тому відмежування від традиції 

виявлялося в особливому, нетривіальному вживанні  узвичаєних мовних 

засобів, зміщенні їхньої семантики, творенні оказіоналізмів, дивовижній 

комбінаториці народнопоетичних і наукових засобів. У зв'язку з цим цілком 

підтримуємо думку Г. М. Сюти про те, що «лінгвосвіт діаспорної поезії став 

фактом історії української мови, продуктом її розвитку і джерелом оновлення 

водночас, пластом національної словесної культури, в якому засвідчено 

зв’язок мови з інтелектуальними здобутками нації» [182, с. 44]. 

Безперечно, нестандартне творення образів, пошук оригінальних форм 

викладу потребували від митців дуже віртуозного володіння словом, уміння 

знайти у лексичних одиницях додаткові виражальні резерви. З огляду на це 

вважаємо, що поезія Нью-Йоркської групи є особливо цікавою й колоритною 

з погляду стилістичного використання в ній прикметників і прислівників 

якісної семантики. Невипадково мовознавці констатують, що у творчості 

яскравого представника цієї групи Б. Рубчака «людські почуття й емоційні 

стани набувають … несподіваних кольористичних відтінків, що надає їм 

особливої виразності, психоемоційного та естетичного ефекту» [178, с. 39–
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40], пор.:  «синє тіло світу», «блакитне і чорне прокляття», «усміхається 

фіолетово».  

Творчість Нью-Йоркської групи істотно збагатила український 

поетичний дискурс естетичними, оригінальними, чуттєвими образами, 

ідейно-тематичним наповненням та модерним оформленням. Одним із 

продуктивних способів модернізації викладу було нестандартне уживання 

лексем якісної семантики, оригінальне метафоричне переосмислення їх. 

1.7 Принципи моделювання лексико-семантичного поля якості 

Польова структура є одним із принципів організації мовних одиниць. 

Поля різних типів (лексико-семантичні, функціонально-семантичні, 

асоціативно-семантичні та ін.) моделюють на матеріалі одиниць різних 

мовних рівнів.  

До мовознавчого обігу термін «поле» увели німецькі лінгвісти Г. Іпсен 

(1924 р.) і Й. Трир (1931p.). Типова модель поля складається з ядра (центра, 

домінанти), що охоплює найбільш уживані слова з яскраво вираженим 

інтегральним компонентом, та периферії, яка містить слова менш частотні за 

вживанням, стилістично забарвленні [161, с. 282], хоч є й так звані асиметричні 

(нерегулярні поля), де може бути декілька ядерних зон до периферійних. У 

сучасній лінгвістиці відкритим залишається питання про межі, структуру та 

взаємоперетин лексико-семантичних полів. 

Структура поля безпосередньо залежить від його типу та принципу 

упорядкування. Розрізняють лексичні чи понятійно-тематичні, семантичні, 

лексико-семантичні поля (Е. Косеріу, Е. Оксаар, О. Духачек, 

С. Д. Кацнельсон та ін.); граматичні, поєднані спільністю граматичної 

категорії (Г. Мюллер, О. Єсперсен, Ф. Брюно, Л. Вейсбергер, В. Д. Адмоні, 

М. Гухман та ін.); словотворчі й семантико-словотворчі поля, об'єднані 

словотворчим типом (О. Ревзіна), фонологічні (В. Плоткін), 

морфосемантичні (П. Гіро), функціонально-стилістичні (М. Н. Кожина, 
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Ю. Г. Перліна); синтаксичні, інтегровані варіантами граматичних і 

семантичних перетворень структурної схеми речення (В. Порциг, 

Г. О. Золотова, О. А. Лаптєва) тощо.  

  Одним із основних є функціонально-семантичний принцип 

моделювання польових структур. О. О. Сальникова підкреслює: «ФСП 

(функціонально-семантичне поле) — це не лише елементарний опис засобів 

вираження певного інваріантного змісту та його відтінків; спеціальна увага 

повинна приділятись окресленню структури поля, ієрархії його компонентів, 

їхнім взаємозв’язкам із прямою проекцією на мовлення. Отже, головне 

питання, яке ставиться під час дослідження ФСП, ми бачимо таким — як 

різнорівневі мовні засоби функціонують у мовленні, як вони реалізуються, 

взаємодіючи один з одним та з елементами інших полів в умовах певного 

функціонально-семантичного навантаження, тобто в центрі уваги при такому 

аналізі опиняється співвідношення граматичної одиниці й контексту» [160, 

с. 51]. 

 Великий внесок у розробку методології побудови поля зробив 

російський дослідник О. В. Бондарко. Зокрема, він моделював 

функціонально-семантичні поля із залученням граматичних категорій  та 

пов’язаних з ними різнорівневих засобів, об'єднаних спільним семантично-

функціональним знаменником [32, с. 40].  

Дослідники розрізняють два типи функціонально-семантичних полів:  

1. Моноцентричні поля. Ядро поля – це граматична категорія, яка є 

провідною ознакою поля й має стандартизовані мовою формальні показники 

(ФСП аспектуальності, модальності, компаративні, темпоральні, персональні 

тощо); 

2. Поліцентричні поля – набір мовних засобів, що утворюють 

неоднорідну систему форм (локативність, кількість, мета, час, простір, 

модальність тощо). Поліцентричні лексико-семантичні поля можуть мати 

дифузну й компактну структуру, тоді як дифузна структура визначена 

розмитими кордонами, відсутністю чіткого розмежування між центром і 
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периферією. Це зібрання слабко пов'язаних одне з одним або ізольованих 

різнорідних мовних одиниць. Тоді як компактні структури мають конкретні 

центри з чіткими межами між ядерними зонами та периферією, тісний 

зв’язок складників [161, c.614]. 

  Поліцентричний тип семантичного поля є достатньо типовим для мови. 

Фразеосемантичне поле локативності Л. В. Романюк [156] визначає як 

поліцентричне. Лексико-граматичне поле простору, за твердженням 

дослідників, також поліцентричне, тобто не має чітко виокремленого центру. 

Поле просторовості сформоване за принципом об'єднання мовних одиниць у 

мікрогрупи, що мають різні характеристиками щодо локалізації об’єктів, але 

спільну сему «просторовість». Периферія кожного мікрополя ускладнена 

додатковими змістами [161, c. 614]. Такі принципи групування 

використовуються й для лексичного рівня мови. 

Об'єктом нашої уваги є лексико-семантичне поле якості. І. Б. Штерн 

зазначає: «Лексичне поле – сукупність лексем, зв’язаних спільним змістом, 

спільними семантичними властивостями, причетністю до однієї й тієї самої 

ситуації тощо; категорія лексичної семантики» [206, с. 210]. Інтегральним 

компонентом усіх одиниць лексико-семантичного поля якості слугує сема 

якості.  

У формуванні лексико-семантичного поля якості ми враховуємо 

специфічні ознаки цієї категорії, а саме: розвинену та розгалужену систему 

уявлень про якість, багатошаровість (наявність мікрогруп), широкий спектр 

якісної семантики, функціонально-семантичну неоднорідність компонентів, 

розмитість зон поля (від ядра до периферії) тощо. Саме тому формування 

значеннєвого лексико-семантичного поля з архісемою ‘якість’ може бути 

представлене декількома способами відповідно до теоретико-методологічних 

засад та мети дослідження. 

Моделювання лексико-граматичного поля може відбуватися з 

урахуванням прагматичного компонента у структурі лексем. Універсальний 

характер категорії якості, широке коло значень, які категорія охоплює, 
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зумовлює значний прагматичний потенціал одиниць мови, пов’язаних із цією 

категорією. Семантика і прагматика слугують основними критеріями 

формування груп та підгруп у структурі поля локативності. Нерегулярне 

лексико-граматична поле може бути сформоване за допомогою семіотичних 

опозицій та концептуальних класів. 

Загальновідомо, що саме польова організація є тією системою, яка 

дозволяє звести в одне ціле й охарактеризувати сукупність різнорівневих 

мовних засобів, використовуваних для вираження інваріантного значення. 

Багатовимірність лексико-семантичного поля впливає на його членування й 

допомагає виділити найбільш регулярні моделі вербалізації, тематичні групи, 

що можуть бути представлені за допомогою мікрогруп. 

У другій половині ХХ ст. англійський дослідник Герберт Пол Грайс 

розробив теорію прагматики, згідно з якою значення мовної одиниці 

складається з її семантики та породжуваних нею додаткових змістів. Такі 

«доповнення» називають імплікатурами. Імплікатуру одиниці можна 

відмінити, послуговуючись контекстом і задіяними дискурсивними 

практиками, виняток становлять стійкі імплікатури, які й покладено в основу 

визначення якості. 

Імплікатура виникає через неоднорідність значень. Є такі значення в 

семантичній структурі слова, що їх не вдається чітко окреслити. Безперечно, 

в моделюванні поля необхідно враховувати не тільки семантику, а й 

імплікатури, пов'язані з уживанням лексичної одиниці. Мова на лексичному 

рівні є ідіосинкретичною, такою, що формує уявлення про світ. Важливо 

вловити всі ці уявлення, оскільки вони можуть бути оригінальними для 

кожної окремої мови, відповідно національна специфіка ускладнює опис 

мовного коду й семантики.  

Якісна семантика досить складна для стратифікації та систематизації у 

межах поля. Це зумовлено онтологічними особливостями якості. По-перше, 

якість, якісні характеристики предметів ми сприймаємо і візуально, і 

тактильно (маємо на увазі якість у її конкретних виявах, доступну для 
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розуміння і сприйняття якість на рівні побутової свідомості людини), і 

свідомістю. Це повною мірою позначається на вербалізації поняття «якість», 

адже в загальному вигляді якісну семантику можна визначити через логічні 

операції, що номінують співвідношення предмета та певної його якості. По-

друге, категорія якості може визначатися через кількісні, часові, просторові 

параметри, які мають широкий діапазон реалізації: міру, об’єм, 

інтенсивність, оцінку тощо. По-третє, оскільки якість може бути 

притаманною фактично кожному матеріальному об’єкту дійсності, лексична 

група назв якості у мові постійно зростає, що зумовлює потребу в 

систематизації надзвичайно об'ємного лексичного матеріалу із обраною 

значеннєвою основою. З огляду на все вищезазначене лексико-семантичне 

поле якості витлумачуємо як поліцентричне, глибоко структуроване 

утворення, компоненти якого передають різні аспекти якості. 

Компоненти поля якості мають спільне категоріально-лексичне   

значення  вираження ознаки або властивості предмета, але семантика їхня 

дуже не однорідна: одні зовсім не мають оцінних значень (наприклад, 

відносні), інші засвідчують виразне аксіологічне забарвлення, між ними є 

перехідні типи, що  можуть бути потенційно оцінними. 

Лексико-семантичне поле якості має розгалужену структуру, оскільки 

складається з лексико-семантичних груп , а вони – з менших за обсягом 

мікрогруп, що охоплюють лексичні одиниці вужчої семантичної 

спеціалізації. Принцип мікрогруп застосовували А. В.  Висоцький в 

систематизації якісних прикметників в українській мові [48] та C. Б. Фоміна, 

яка виділяла  асоціативно-семантичні мікрополя в межах поля простору в 

художньому тексті [194]. У сучасному мовознавстві є декілька термінів на 

позначення цього явища: підгрупа, мікрогрупа, семантичний блок, 

семантичні кореляції. Усі ці назви позначають групу мовних одиниць, що 

містить мінімум два елементи, які мають спільну сему, а також набір 

диференційних семантичних ознак та можуть утворювати парадигму на 

основі синонімійних чи антонімійних відношень. За мінімальний тип 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
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парадигми прийматимемо синонімічні ряди, що об’єднані спільним 

елементом значення. Конституенти синонімічних рядів  близькі за 

значенням, нерідко споріднені. Отже, лексико-семантичні групи в межах 

поля теж ієрархічно впорядковані й сприяють структуруванню усієї системи 

лексики. 

Характерною ознакою лексико-семантичного поля якості є відсутність 

чітких меж між його лексико-семантичними групами та мікрогрупами з 

огляду на здатність ознакової лексики метафоризуватися та передавати різні 

відтінки якості. 

Поле якості безпосередньо взаємодіє з полями темпоральності 

(перехідну зону формують лексеми на позначення детермінованої часом 

якості: вечірні новини, ранковий надій, вчорашній хліб, цьогорічна модель), 

просторової семантики (перетин маркують прикметники, що характеризують 

ознаку за просторовими координатами: заміський будинок, прибережна 

смуга, центральний парк, польові квіти, карпатський чай, африканський 

слон), лексико-граматичним полем міри й ступеня (на основі можливості 

варіювання ступеня вияву ознаки в деяких прикметників) та ін. 

 

Висновки до розділу 1 

 Категорія якості – одна із засадничих категорій людського мислення й 

мовлення, що забезпечує виділення об’єктів дійсності з-поміж інших, 

визначення їхніх зовнішніх та внутрішніх властивостей, інтерпретацію та 

стратифікацію людського буття.  

Змістова категорія якості безпосередньо корелює з мовною категорією 

якості, проте вони не тотожні. Мовна категорія якості відображає загальні 

напрями якісної характеристики об'єктів дійсності, проте охоплює значно 

ширший арсенал мовних засобів втілення якісної семантики. Змістова 
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категорія відображає досвід взаємодії мовця з навколишнім світом, тоді 

мовна категорія якості  – це знакове вираженням змістових аспектів якості.  

Якість як одна з фундаментальних філософських категорій, якою 

оперують у різних сферах людського буття, в сучасній українській мові 

виявляє певну специфіку вербалізації. Основні її мовні репрезентанти – 

прикметник і прислівник. 

Прикметник у системі лексико-граматичних класів слів має статус 

периферійної частини мови  у зв'язку з функціонуванням його у периферійній 

(присубстантивній) позиції речення, реалізацією ним нецентральних 

семантико-синтаксичних функцій, похідністю багатьох прикметників від 

іменників. Проте саме прикметники найчастіше забезпечують реалізацію 

якісної семантики  в сучасній українські мові.  Вони можуть слугувати 

безпосередніми лексичними виразниками якості, абстраговано від предмета, 

або можуть передавати його ознаки опосередковано, через відношення до 

інших предметів, явищ чи осіб. Семантично прикметники дуже неоднорідні й 

уможливлюють вираження різних ознак:  ознаки-якості, ознаки-властивості, 

ознаки-темпоральності та модальності, оцінної та кваліфікативної ознаки. 

Якісні прикметники становлять центр (ядро) категорії прикметника, бо 

граматичними формами відтворюють і реальну ознаку, і її об’єктивні 

критерії: кількість і якість. Прикметники інших розрядів можуть переходити 

до якісних залежно від семантики означуваних іменників, контексту, 

прагматичних настанов. Між семантико-граматичними розрядами 

прикметників немає чітких меж.  

Прислівник, категорійну семантику якого інтерпретують як ознаку 

ознаки, виявляє здатність до опосередкованої вербалізації якості у зв'язку з 

тим, що означальні прислівники є відприкметниковими дериватами, 

унаслідок чого можуть характеризувати якісний бік процесу чи ознаки через 

посередництво твірних прикметникових основ. 

Прислівники не мають питомого лексичного значення і завжди 

зберігають семантику тих частин мови, від яких утворені, проте за рахунок 
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своєї синтаксичної позиції інтерпретують його в реченні по-іншому. 

Маргінальність прислівника як частиномовного класу пов’язана з його 

здатністю займати периферійні семантико-синтаксичні позиції 

детермінантного другорядного члена речення або прислівного другорядного 

члена речення.  

Між прикметником та прислівником як номінаторами категорії якості 

не лише граматичні, а й лексико-семантичні відмінності. Прикметники є 

фактичними виразниками ознак, які мислення фіксує як статичні 

характеристики, прислівники – стосуються ознак, які мислення сприймає як 

динамічні. З лексичного погляду прикметник означає якість і його 

категоріальним значенням є атрибут субстанції. Прислівник виражає 

опосередковану ознаку предмета, тобто через відношення її до іншої ознаки, 

категоріальним значенням прислівника є атрибут процесу. 

Відповідно до характеру семантики та синтаксичних функцій 

прислівники поділяють на чотири розряди: означальні, обставинні, способу 

дії, модальні. Вираження якості властиве лише означальним прислівникам як 

відприкметниковим дериватам.  

Прикметник належать до класу ознакових, або предикатних, слів,  

визначальною рисою яких є надання іншим вербальним одиницям 

відповідних ознак. Предикатний статус прикметника пов'язаний із 

сигніфікативним характером його лексичного значення. Прикметники не 

мають денотації й референції, а корелюють безпосередньо із сигніфікатами 

позначуваного Це зумовлює цілу низку семантичних особливостей 

прикметника: у нього широко розвинута синонімія, прикметники легко 

вступають в антонімійні відношення, часто передають суб’єктивно-оцінні  

конотації. Здатність прикметників перебувати в різних парадигмальних 

відношеннях забезпечує ефективне впорядкування їх у межах лексико-

семантичних груп і полів.   
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Лексико-семантичне поле якості в сучасній українській мові охоплює 

усі лексичні засоби, марковані інтегральною архісемою якісної 

характеристики. 

Онтологічні властивості якості, а саме її багатоаспектність, можливість 

сприйняття різними органами чуття або визначення за допомогою 

когнітивного аналізу, суб'єктивність інтерпретації якості, широкий спектр 

засобів вербалізації, постійне зростання їхньої кількості, дають підстави для 

побудови лексико-семантичного поля якості в сучасній українській 

літературній мові на таких засадах: 

1) лексико-семантичне поле якості кваліфікуємо як поліцентричне (з 

кількома центрами та периферійними зонами) з огляду відбиття його 

компонентами різних аспектів якості; 

2)  лексико-семантичне поле – це глибоко структуроване утворення, що 

поділяється на лексико-семантичні групи й мікрогрупи, 

упорядковані на основі синонімійних та антонімійних відношень; 

3) межі між лексико-семантичними групами поля не чіткі й відбивають 

дифузність та поліфункціональність якісної семантики; 

4) поле якості частково перетинається полями лексико-граматичними 

полями темпоральності, просторової семантики та міри й ступеня. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРИКМЕТНИКОВА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЯКІСНОЇ СЕМАНТИКИ В 

ТЕКСТАХ ПОЕТІВ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ 

2.1 Семантико-граматична класифікація прикметників поетичного 

дискурсу Нью-Йоркської групи 

Із позицій загальнокатегорійної семантики прикметники прийнято 

поділяти на чотири семантико-граматичні групи, або розряди: якісні, 

відносні, присвійні, порядкові [22, с. 97–100]. Такий поділ ґрунтується на 

комплексі значеннєвих, морфологічних, словотвірних і синтаксичних ознак, 

що є визначальними для кожного розряду.  

Якісні прикметники  виражають безпосередні, прямі ознаки предметів 

(тепле літо, широкий простір, холодний день). Специфіка якісної семантики 

полягає в можливості ступенювання, тобто вияву ознаки з різним ступенем 

інтенсивності, більшою або меншою мірою, наприклад: широкий – ширший – 

найширший; холодний – холоднуватий – холоднющий – холодніший  – 

найхолодніший. 

Якісні прикметники становлять центр (ядро) категорії прикметника [22, 

с. 97]. Своїми граматичними формами вони відтворюють не тільки реальну 

ознаку, а й її об’єктивно наявні критерії: кількість і якість [48,  с. 97].  

Відносні прикметники виражають ознаку предмета опосередковано – 

через відношення до інших предметів і явищ, дій або станів, наприклад: 

срібні прикраси ← прикраси, виготовлені зі срібла; шкільні підручники ← 

підручники, написані для школи; невтомна швачка ← швачка, яка не 

втомлюється; нестерпний біль ← біль, який несила терпіти. 

У відносних прикметників ознака не варіює за ступенем вияву,  

інтенсивністю. Вони не можуть утворювати ступенів порівняння, 

сполучатися з прислівниками, що належать до розряду міри і ступеня (дуже, 

занадто, значно). Відносні прикметники не  мають похідних зі  значенням 
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суб’єктивної оцінки та коротких форм. Для них не типова парадигмальна 

семантична взаємодія з іншими прикметниками в системі значень: до 

відносних прикметників неможливо підібрати антоніми, з ними складно 

утворити синонімічні ряди, вони не породжують іменників з абстрактним 

значенням [157, с. 83].  

Присвійні прикметники характеризують предмет (явище) за критерієм 

належності конкретній особі, істоті, від номінації якої вони й утворилися. 

Наприклад: материн ← мати, батьків ← батько, учителів ← учитель, 

лев'ячий ← лев. 

Порядкові прикметники позначають ознаку предмета щодо його місця 

серед інших таких самих предметів, реалій. До прикметникового класу 

лексики їх зарахували відносно недавно [22, с. 97–100]. У багатьох виданнях 

порядкових прикметників досі не виділяють [191, с. 488–490; 130, с. 231].  

Порядкові прикметники корелюють словотвірними зв’язками з 

числівниками, оскільки походять від них, наприклад: третій ← три; 

четвертий ← чотири; десятий ← десять. 

Безперечно, найширше у текстах поезії Нью-Йоркської групи 

представлені якісні прикметники, проте вони не завжди позначають 

безпосередні природні ознаки об'єктів. Дуже часто їх вживають для творення 

оригінальних образів, поєднуючи, наприклад, прикметники колірної 

характеристики  з іменниками – назвами абстрактних понять або природних 

явищ, що не мають відповідної ознаки, пор.: Заллю клепсидру ока  синім 

вітром (Р. Бабовал); А чорний морок сіяв іскри золоті, де синяві пристрасті 

розквітали у провулках (М. Царинник); на голубих пісках розрізали кавун 

(Б. Рубчак); позбулось значення небо: воно не співає блакитну присутність 

Бога (Б. Рубчак); Вітрильником розвернуться уяви в позичених морях спокуси 

і на руках рожевих хвиль підеш у тимчасову віддаль (Ю. Коломиєць). 

Між семантико-граматичними розрядами прикметників, тобто між 

якісними, відносними та присвійними, не визначено чіткої межі, оскільки 

значеннєві кордони рухливі. Належність прикметника до певного розряду 
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може змінюватися залежно від текстового оточення, прагматики та оцінно-

емоційного забарвлення висловлення. Саме тому в українській граматиці 

прийнято виділяти проміжні розряди прикметників − відносно-якісні та 

присвійно-відносні [26; 80,  с. 259].  Ці розряди маніфестують перехідні 

явища прикметникової номінації, зумовлені дифузністю та гнучкістю мовної 

семантики, поліфункціональністю мовних знаків.  

До проміжної семантико-граматичної групи відносно-якісних 

прикметників уналежнюємо ад'єктиви, для яких первинним є значення 

ознаки за відношенням,  проте в специфічному контексті воно 

трансформується в якісне. Наприклад: Бронзові листки намочені, неначе 

дощем (П. Килина); промениста зрада (Б. Рубчак); У ямах їхніх сердець – 

стоять камінні спогади (Б. Бойчук); Прийдем безкрикими кроками рінню 

травневого рання (Б. Рубчак); Її відкриті очі дивилися ніжно на 

кришталевий пил океану  (П. Килина); Я прийшов з молочних днів 

дитинства (Ю. Тарнавський). 

Відносно-якісні прикметники можуть, залежно від контексту, виражати 

і відносне, і якісне значення. Ознака якості в таких прикметників виникла як 

вторинна на основі первісно відносних прикметників, пор.: вишневий сік → 

вишневий шарф; срібні прикраси → срібні хвилі; металеві ворота → 

металевий голос; калиновий джем → калинова мова. Вони поширені і в 

поетичних текстах, пор.: Як сонце й зорі золоті сліди (В. Вовк); На руках, – 

золоті наручники (П. Килина).  

Властивість прикметників одночасно належати до різних розрядів дає 

можливість створювати яскраві поетичні образи, наприклад, оксюморони 

(льодовим своїм літом (Б. Рубчак).  

До відносно-якісних прикметників належать вторинні ад'єктиви на 

зразок шоколадний, солом’яний, салатовий, бузковий, помаранчевий, 

малиновий, калиновий, у яких якісна ознака сформувалася на основі схожості 

з іншими реаліями дійсності. Залежно від того, за якою ознакою маркований 
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предмет (матеріально-речовинною чи колірною), ці прикметники будуть або 

відносними (бузкові очі), або якісними (бузкові віти).  

Відносні прикметники можуть переходити до якісних залежно від 

семантики означуваних іменників, з якими вони сполучаються, і від якості 

синонімічного відповідника у групі власне якісних прикметників, наприклад: 

золоті роги, золоте сонце і золоті слова. Можливість семантичної 

транспозиції виникає через наявність спільних компонентів семантики. 

Характеризована реалія, предмет, названий іменником з іншого лексичного 

ряду слів, приймає на себе трансформоване, переосмислене значення, 

наприклад, прикметник золотий: тіло бронзове, ні, золоте, м’язисте 

(Ю. Тарнавський); … ридають золотими сльозами (М. Ревакович); …золоті 

ґотицькі вівтарі (П. Килина). 

У поетичному тексті виявлено чимало відносних прикметників, що 

набули ознак якісних. Утворені від іменників, у мові вони мають виразну 

матеріальну семантику, проте в текстах стають засобом характеризації, тобто 

уподібнюються до якісних. 

До такої групи належать прикметники, що походять від назв:  

- металів: залізний, золотий, бронзовий, срібний, свинцевий, мідяний. 

Наприклад: не знаю, як прочитати залізний степовий запах (В. Вовк); 

…бронзова вода холодніє, наче від морозу… (П. Килина); три алюмінієві 

стовпи вічно єднатимуть небо з землею (Ю. Тарнавський); Ми дивимося на 

фонтани, як на молотьбу срібної пшениці (Ю. Тарнавський); Бовваніє баня 

крицевої хмари (В. Вовк). 

- мінералів і коштовних каменів: бірюзовий, кришталевий, мармуровий, 

гранатовий, аквамариновий, алмазний. Такі прикметники хоч і 

спеціалізуються на вираженні матеріальної ознаки, у поетичному дискурсі 

Нью-Йоркської групи позначають зовсім інші ознаки за зоровим, тактильним 

або аудіальним сприйманням (кольором): бурштиновий (янтарний) мед, 

малахітова трава тощо. Наприклад: …ще в зірці найдальшій блищить 
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діямантове тіло смерти (Б. Рубчак); … очі – малахітові твої (Р. Бабовал); 

Міст … простягає до берега мармурову шию (П. Килина). 

- різних природних матеріалів, речовин: кам’яний, дерев’яний, 

восковий, льодовий, оксамитовий, шовковий, молочний, олив’яний, 

перламутровий, алебастровий, атраментовий, що в поетичному дискурсі 

стають компонентами яскравих, чуттєвих образів, передаючи ознаку чогось 

на дотик чи вигляд. Наприклад: в льодових ротах висить чорна ніч 

(Ю. Тарнавський); …там, де гінці з найвіддаленіших / Закутин імперії, / Два 

алябастрові шматки низького неба (Е. Андієвська); на перлямутровім 

паралелограмі неба (Ю. Тарнавський); Ґранітний стогін вітру… (Б. Рубчак); 

Прекрасна твоя атраментова глибінь (В. Вовк). 

- рослин: сливковий, бузковий, малиновий, фіалковий. Такі прикметники 

здебільшого передають особливі відтінки кольорів. Наприклад: …каміння 

цвіло своїм блідофіялковим цвітом (Ю. Тарнавський); …сливковою тінню я 

падаю на картки доріг (Ю. Тарнавський); …пішла у світ — був рівний плай / 

За сонця заходом вишневим / О Черемоше, ти не лай, / Я плачу, сльози 

черешневі (В. Вовк). 

Відносні прикметники, утворені від іменників, що не належать до назв 

речовинних понять, у поезії теж вільно функціонують у ролі якісних: 

кров’яний (кров’яних дерев); сніжний (під сніжні крила поприв’язано 

конвалії вітру (Р. Бабовал)); урановий (птахи не сідають на них, але вони 

дзвонять без неба, уранові (П. Килина)). 

Присвійно-відносні прикметники залежно від контексту та прагматики 

використання, а також сполучуваності (іменник, займенник) можуть 

виражати або значення присвійності (посесивності), або значення 

відношення, наприклад, батьківський комітет (відносний) – батьківський 

будинок (присвійний); лебединий острів (відносний) – лебедине крило 

(присвійний); лисяча шапка (відносний) – лисяча нора (присвійний).  
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Такі прикметники утворюються і від назв істот, і від назв неістот, 

відрізняються від власне присвійних більш узагальненою семантикою (пор.: 

батьків портфель і батьківський портфель). 

На основі транспозиції прикметників з одного розряду до іншого 

виникають навіть фразеологічні одиниці й перифрази (біла пляма, чорне 

золото, тонкий знавець).  

Від назв людей присвійно-відносні прикметники утворюються за 

допомогою суфікса -ськ- (-цьк-) (велетенський, лицарський, креольський, 

козацький, людський) та складних суфіксів  -івськ-, -инськ-, у структурі яких є 

суфікси присвійних прикметників -ів (-їв), -ин (-їн) та суфікс -ськ- 

(материнський, синівський).  

Чимала група присвійно-відносних прикметників сформована від 

зоонімів за допомогою суфіксів -ач-(-яч-), -ин-(- їн-), рідше -ов-, -ев- 

(солов’їний, лисячий, гусячий, звірячий, звіриний, голуб'їний, лебединий), а 

також закінчення -ий (-ій) із чергуванням приголосного основи (орлій, 

ведмежий, вовчий).  

Утворені від назв тварин прикметники у поетичних текстах передають 

не належність, а саме якість, інтерпретуючи її через подібність із певною 

твариною, пор.: хробачливі крила янгола в червоно-синьо-жовті смужки 

(Ю. Тарнавський); …пляма від дешевого вина метеликовий дотик пальців 

(Р. Бабовал). Прикметники лелечий у поетичних текстах може увиразнювати 

віддаленість, пор.:  …тепер я ходжу у зашнурованих чоботах величезного 

міста, далеко, далеко на лелечинім крилі (Ю. Коломиєць). За нашими 

спостереженнями, характер актуалізованого якісного значення істотно 

залежить від того, з чим асоціюється зоонім, від якого утворено присвійний 

прикметник (метелик – з ніжними, легкими рухами, лелека – з далекими 

перельотами тощо). 

Так само прикметники, що позначають належність, стосунок до певної 

території, у поетичному тексті втрачають своє первинне значення належності 

й передають якісні особливості характеризованого об'єкта, пор.: …фонтан 
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прозорих андалюзьких співів (Б.  Бойчук); … в наперсток садить чудо 

океанне (Е. Андієвська). 

Із присвійним значенням присвійно-відносні прикметники вживаються 

тоді, коли позначають належність предмета до дій особи або тварини або ж 

указують на частину тварини, людини, рослини, від назви якої утворені. 

Проте здебільшого прикметники цього розряду виражають не присвійність, а 

властивість предмета за зв’язком його з певним предметом, істотою, 

рослиною, від назви якої вони утворилися [132, с. 188]. Наприклад, в рядку 

Та краплини дощу на листі, що з дитячих далин летіли (Б. Рубчак), 

прикметник дитячий передає не належність, стосунок до дитини, а часову й 

просторову віддаленість дії (з дитячих далин  – з дитинства). У поетичному 

рядку Мій маратонський біг, що – скільки перепон? (Е. Андієвська), 

прикметник маратонський передає не відношення до марафону, а якісні 

параметри дії – її швидкість, інтенсивність вияву. 

Залежно від семантики означуваного іменника порядкові прикметники 

на зразок перший, другий, третій…десятий, сотий, тисячний теж можуть 

уживатися в ролі якісних, наприклад, перший (найкращий) поет у групі, 

перші (ранні) квіти, перший (вищий) сорт. Зрідка такі вживання зафіксовано 

і в поезіях Нью-Йоркської групи, пор.: …нам не знаний запах пізньої любови, 

ані першої (Б. Бойчук). Також трапляються складні прикметники з 

числівниковим компонентом, семантика яких у поетичному мовленні 

трансформується: сема кількості слугує увиразненню давності чогось 

(наприклад: …тисячолітнім царством мітів (Ж. Васильківська). 

2.2 Типологія прикметників якісної семантики в поетичних текстах 

Нью-Йоркської групи 

Семантико-граматична група якісних прикметників, за визначенням 

дослідників, формує систему інваріантних якісних значень [48, с. 48], а саме 

охоплює одиниці, що виражають:  
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1. Ознаки і властивості предметів, що сприймаються органами чуття, 

наприклад: ніжний, шершавий, гладкий, смачний, солоний, солодкий, вологий, 

сухий, теплий, тихий, дзвінкий тощо. Вони особливо широко представлені в 

поезії Нью-Йоркської групи, оскільки дають змогу створювати «відчутні», 

доступні образи: …дерева стали чорними рунами на гладкім камені неба 

(П. Килина); …стати подібним до риби солоних глибин (В. Вовк); 

Пухнастим віялом обрій лоскочуть (Ж. Васильківська); зійде колись на 

чорних кроснах дзвінке намисто (Ж. Васильківська); Пні стікають липким 

сонцем (В. Вовк); Пахучий дощ стукоче… (В. Вовк); … і не будуть ніким 

прославлені в тихій пісні (Б. Рубчак). 

2. Фізичні властивості предметів та істот (гарячий, важкий, швидкий, 

живий, жвавий тощо). Прикметники з цим значенням теж вельми поширені в 

поезії Нью-Йоркської групи, наприклад: Твої слова – глибока стежка  

(Ж. Васильківська); …  гарячий випік сльози (В. Вовк); Зловіщі струни 

лунають в крові, холодним попелом (Ж. Васильківська); …фарбами живими 

в ательє на полотні… (Ю. Коломиєць); …загати витяга з мачин, — Ще 

мить — і цельофанну бурю / На організм живий оберне (Е. Андієвська); … 

як на старих дереворитах… (Е. Андієвська); …дрібних галактик опікун 

(Е. Андієвська), …немов від швидкого бігу… (Б. Рубчак); …самаритянка сіла 

на камінь тяжкий, як будень (В. Вовк); Діти з худими обличчями  Ждуть на 

сонце (В. Вовк); Старі ліхтарі подибали на площу  (В. Вовк). 

3. Риси характеру людей, проте а поезії Нью-Йоркської групи такі 

прикметники часто стосуються не людей, а певних об'єктів, за рахунок чого 

ті постають персоніфікованими, одухотвореними: А хитра річка – іскриста 

риба – срібною лускою ніч покорила (Ж. Васильківська); лірична каварня 

(Е. Андієвська); …до очей-коралин наївних мадон… (В. Вовк); …щедрі 

долоні останнім бажанням (Ж. Васильківська); Тьмяно горять спокійні 

лямпади (Ж. Васильківська); …горіючу лямпадку наївної молитви 

(Ю. Тарнавський); …похожі на очі веселих дівчат (Ю. Коломиєць); Музика 

гойдалась ліниво-сонна (В. Вовк). 
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4. Зовнішні ознаки предметів (форма, колір), які в поезії Нью-

Йоркської групи інтерпретовано іноді дуже несподівано: … блакитні півні 

сходять в очах… (Е. Андієвська), стрижений смичок (Е. Андієвська), 

…зацвіла промениста зрада… (Е. Андієвська), …на трьох темних 

вістрях… (Е. Андієвська); …і смерть може стукнула легко об шибу / Гілкою 

чорних акацій (В. Вовк); … сліпучий спогад першої блакиті (Б. Рубчак); 

…тече ласка з кривих хрестів (В. Вовк); …і гнучкою березою, стрункою 

тополею, / гострим берегом скелі проб’ю / хай стихне хвиля, наш дзвін 

далекий (Ж. Васильківська) ; у бур’янах сміється жовтими зубами осінь 

(Б. Бойчук); …зелений шум Адірандакс, хлипання озер – вриваються 

розіпнутим вікном і тонуть в білому житті між білими ліжками, де білі 

люди носять тиху смерть у грудях (Б. Бойчук).  

Знаковою для поетичного тексту є здатність якісних прикметників 

виражати різні ступені інтенсивності виявів ознаки, тобто утворювати 

ступені порівняння, наприклад: …найвища жертва блиснула (Б. Рубчак); В 

найтонший відголос, в найтонше шумовиння… (Е. Андієвська); … треба 

більшої самоти (Б. Рубчак); Як часто найчіткіші постуляти Доводиться – 

вручну – з природи – ломом (Е. Андієвська); На щораз інший, все стрімкіший 

начерк (Е. Андієвська); Я молодша від молока, старша від каменя. Я 

мудріша від гриба, дурніша від води (П. Килина); …усюди бачиш очей 

найсумніші пісні (Б. Рубчак). Ступеньовані форми прикметників 

увиразнюють ознаки, підсилюють експресію твору. 

 

2.2.1  Лексико-семантична група прикметників на позначення кольору 

у творчості поетів Нью-Йоркської групи. 

Кольороназви можна зарахувати до тих лексем, що позначають 

візуальні ознаки предметів об'єктивної дійсності, матеріальних предметів. 

Семантика кольору представлена в сучасній українській мові, як і в інших 
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мовах світу, передусім лексико-граматичною категорією прикметника. Якісні 

прикметники є такою формою мовних знаків, за допомогою яких і 

вербалізується якісна статична ознака предметів, зокрема колір.  

У слов'янському  мовознавстві проблеми та стилістичні можливості 

кольоропозначення проаналізовано в працях А. П. Кириченко  [98], 

О. Н. Дзівак [71],  А. П. Критенко [112], А. В. Висоцького [48], М. М. Піх 

[149], Л. П. Прокоф'євої [153], Т. Ф. Семашко [164], М. Я. Плющ [180], 

Л. А. Лисиченко [125], С. П. Бевзенка [21], А. П. Грищенка [67] та ін. 

Здебільшого специфіку кольоровияву досліджують на матеріалі художньої 

літератури, яка тяжіє до особливої колоритності та яскравості опису. 

Зокрема, об'єктом аналізу послугували твори М.  Хвильового, Т. Осьмачки, 

Ю. Клена, О. Забужко, Л. Костенко та ін. Кольороназви вивчали також на 

матеріалі рекламних текстів та публіцистики.  

Лексико-семантична група прикметників з інваріантною семою ‘колір’ 

є великою за обсягом [48, с. 48]. Т. Ф. Семашко зазначає: «У сучасній 

українській мові колірна характеристика предметів та явищ дійсності 

здійснюється через розгалужену, якісно й кількісно розвинену лексико-

семантичну групу – систему кольоропозначень. Кольоропозначення як 

окрема група словника мови – відкрита система, яка характеризується 

історичною стійкістю, відзначається різноманітністю словотвірної структури 

лексем, має містку семантичну структуру, зумовлену, з одного боку, 

багатством хроматичної гами об’єктивної дійсності, з іншого – 

соціокультурною сутністю кольору, що втілюється в його експресивній, 

асоціативній та символічній значущості» [164, с.14]. 

До складу лексико-семантичної групи кольороназв входять позначення 

основних кольорів та великої кількості відтінків, що передають різну міру 

інтенсивності колірної якості, колірного тону, колірної ознаки. Відомо, що 

людське око може розрізняти близько 180 тонів, а колірні атласи містять 

понад 2000 зразків [48, с. 48], у зв'язку з чим одна мовна номінація може 
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позначати декілька тисяч відтінків [48, с. 48]. Тому проблема удосконалення 

та урізноманітнення кольоропозначення досі залишається актуальною. 

Традиційно назви кольорів групують за  кількома критеріями [98, 

с. 15]: 

1. Поділ на хроматичні (червоний, рожевий, синій) та ахроматичні 

кольори (білий і чорний). 

2. Створення семантичної парадигми з гніздовим принципом 

розташування лексем, які використовуються на позначення окремих тонів 

спектра до основного кольору [95, с.70]. 

Кожна з названих класифікацій не є вичерпною. У першій ураховано 

тільки одну фізичну властивість кольорів. Другий варіант охоплює тільки 

відтінки конкретного кольору.  У низці праць  [48, 49; 71] запропоновано 

поділяти кольори на «основні» назви (тони) та «другорядні» (барви). До 

першої групи належать генетично більш давні номінації, що мають 

споріднені позначення в інших мовах індоєвропейської спільноти. Такі назви 

формують ядерну зону семантичного поля кольороназв: червоний, жовтий, 

зелений, голубий, синій, білий, чорний.    

Друга група назв становить периферію, до якої віднесено номінації, що 

з’являлися пізніше та мають значення додаткових відтінків основних тонів.  

Їх варто розташовувати навколо «основних» кольорів. Такі групи є 

численними, бо назв відтінків дуже багато. У поетичних текстах Нью-

Йоркської групи вони особливо унікальні, наприклад: 

…темнооксамитними відтінями фіолету і цинобри (В. Вовк). 

Г. М. Щипіцина групує прикметники в лексико-семантичні групи, 

керуючись лінгвістичними показниками близькості семем. Дослідниця 

слушно підкреслює ще одну важливу характеристику таких груп: кількість 

одиниць у групі необмежена, групи не мають визначених меж та відкриті 

[208, с. 67]. Головними у формуванні лексико-семантичної групи є 

поняттєво-логічні та психолінгвістичні принципи добору мовних одиниць. 
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Інакше розподіляє складові лексико-семантичної групи 

Ж. П. Соколовська.  Основне завдання вона вбачає у формуванні мовної 

картини світу за допомогою прикметників, що є частиною смислових ніш у 

системі, побудованій на основі логічних та ідеографічних категорій. 

Визначальним критерієм побудови такої картини світу названо «логічний 

смисловий каркас», що через мовні одиниці відбиває «погляд на світ із 

певних світоглядних позицій»  [170, с. 8].   

Власне бачення організації лексико-семантичної групи кольору 

запропонував А. П. Критенко. Уся система складається з номінацій кольорів 

першого порядку та назв другого порядку. Ядро становлять лексеми білий, 

червоний, зелений, жовтий, сизий, сірий, синій, чорний [112, с. 98]. До «слів 

другого порядку» дослідник зараховував такі: білявий, білястий, кремовий,    

крейдяний,  лляний, пурпуровий, калиновий, цеглястий, салатовий, землистий 

тощо. Слова ядерної групи мають давнє індоєвропейське походження, а 

периферійні виникли пізніше та визначають відтінки основного кольору. 

О. Н. Шрамм класифікує значення прикметників з огляду на 

психологічні та психофізичні особливості людини. Усі кольороназви діляться 

на «емпіричні», такі, що сприймаються через органи чуття, й «раціональні», 

котрі визначаються свідомістю [205, с. 22]. 

Важливою лексико-семантичною ознакою кольороназв є їхня 

багатозначність. Багатозначний прикметник складається з низки семантично 

зв’язаних між собою значень, що можуть залежати одне від одного  і 

формуватися на основі спільного звукового комплексу. Багатозначний 

колористичний прикметник є відкритою структурою, схильною до зміни 

кількості своїх значень. 

Під час формування лексико-семантичної групи якісних прикметників 

із семантикою кольору багатозначні одиниці представлятимемо з одним із 

значень серед одиниць, що мають спільну для групи (мікрогрупи) ознаку.  
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У побудові лексико-семантичної групи кольору дотримуємося 

принципів, які запропонував для стратифікації лексики А. В. Висоцький [48, 

с. 52]: 

1. Центральне місце посідають лексеми, які позначають кольори, 

тони, відтінки, безпосередньо пов'язані з навколишньою дійсністю. Такі 

зв’язки відображають реальну специфіку означуваних життєвих реалій та 

відношення між ними.   

2. До центру прилягають лексеми, які не передають зв'язку між 

поняттям і номінацією, тобто ті, що позбавлені реальної співвіднесеності з 

тим, що позначають. 

Услід за  А. В. Висоцьким структуру лексико-семантичної групи з 

інваріантною семою «колір» поділяємо на мікрогрупи, що означають різні 

кольори життєвих реалій. У поезіях авторів Нью-Йоркської групи 

зафіксовано 148 прикметників, що утворюють підгрупи й мікрогрупи. 

І. Підгрупа якісних прикметників, що мають семантику 

безпосередньої ознаки кольору в чистому вигляді без додаткових відтінків 

семантики: білий, блакитний, голубий, жовтий, зелений, сизий, синій, сірий, 

червоний, чорний. Наприклад:  

- білий –  …білий біль у моїм серці… (П. Килина); …ви лежите білими 

статуями… (Ю. Тарнавський); 

- блакитний – …кілків блакитний молочай (Е. Андієвська); … зефір 

уламки понесе скульптур блакитної ніщоти (Б. Рубчак); 

- голубий – …сліпе, без голубих своїх очей… (Б. Рубчак); …від’їхати в 

голубий тунель (Ю. Тарнавський); 

- жовтий – лячно спаде жовта риза (Ю. Коломиєць); … часто тхне 

від жовтих пальців смертю (Б. Рубчак); і на морі мого чола пливуть човни 

гарячки з жовтими вітрилами (Ю. Тарнавський); 

- зелений – …гори на шакалів різким зеленим вогнем (Б. Рубчак); 

проходячись під зеленими світлами (Ю. Тарнавський); Видно було крізь вікно 

зелений горб (П. Килина); 
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- сизий – …я бачила б, як пісок лопоче, висить, несеться, немов тонкий 

серпанок, немов сизий серпанок (П. Килина); Крізь сизий згар падолиста… 

(Б. Рубчак); 

- синій – і тільки синій вітер полоще лоском вікна (Ю. Коломиєць); у 

синіх сумерках середньовіччя (Б. Рубчак); … в синьому світлі неба… 

(Ю. Тарнавський); 

- сірий – …тобі на груди камінь ставлять, той сірий камінь 

безіменний (Ю. Коломиєць); …я вигрібаю сірий пісок, і лише пісок блищить 

(П. Килина); … бо живемо у сірій зелені (Б. Рубчак); 

- червоний – …зронила би ягід червоне сузір’я в долоні тобі (Б. Рубчак); 

одяг матадора червоніший від свіжо-вирізаного серця (П. Килина); гарна 

жінко, у тобі я знаходжу вогкий  туман червоних чарів (О.Коверко); 

- чорний – …з-під чорних брів її журчали сльози (Б. Бойчук); …вином 

розвела чорний гріх (Ю. Коломиєць); …чорний колір полум’я твоїх бажань 

(Ю. Тарнавський). 

Більш уживані в поетичних текстах Нью-Йоркської групи 

прикметникові номінації ахроматичних кольорів. Наприклад, семантична 

структура прикметника «чорний» охоплює первинне номінативно-непохідне 

значення 1. «Колір сажі, вугілля» (…то було із найчорніших чорне молоко 

(Ю. Коломиєць); … чорні очі горять, як жаринки  (П. Килина)), а також 

номінативно-похідні значення, що передають колірні характеристики 

предмета: 2. «Темніший порівняно зі звичайним  кольором»  (чорні брови 

(Б. Бойчук);  в твоїм серці ховають чорний мед (П. Килина);  3.  «Занурений  

у  тьму, освітлений» (беззубий регіт чорних вікон знав (Б. Рубчак); 

4 значення  «Темношкірий (як ознака раси)», пор.: …його чорна шкіра — 

твій катафальк (П. Килина). 

У межах групи «чорний» є мікрогрупи, яким властиве використання 

вторинних значень метафоричного походження із семою ‘брудний’: 

значення 5. «Забруднений чимось» (При бруку немічного дерева упертість 
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чорновіта (Б. Рубчак); значення 7. «Незвично важкий і водночас з тим 

такий, що не вимагає особливих умінь, знань» [48, с. 52]. 

Є мікрогрупа, яку формують номінації оцінного характеру: значення 

8. «Негативний, поганий» (…пританцювало до тебе чорне весілля − 

чорне весілля в зелених сап’янцях (Б. Рубчак); …я чорна хмара незнання 

(П. Килина)); значення 9. «Безрадісний, сумний» (…в льодових ротах висить 

чорна ніч (Ю. Тарнавський)). Усі ці значення утворилися на основі 

потенційної семи ‘поганий, неприємний’, що бере початок від асоціативного 

сприйняття чорного кольору як чогось негативного та небажаного. 

Сірий  – «Колір, середній між білим і чорним; барва попелу. Тварина 

сірої масті (про вола, коня, вовка, зайця і т. ін.) // Із сивиною. // Неяскравий, 

тьмяний. // Безбарвний, однотонний; 2. «Хмарний, похмурий (про погоду, 

ранок, день і т. ін.)»; 3. «Нічим непримітний, невиразний; безлиций. // 

Позбавлений новизни; одноманітний; беззмістовний. // Бідний за змістом 

(про художній твір, лекцію і т. ін.). // позбавлений виразності, яскравості, 

оригінальності» [224, т. ІХ, с. 229].  

Наприклад: «Неяскравий, тьмяний» – … як мутний непогляд сіроокого 

трупа (Б. Рубчак); «Нічим непримітний, невиразний; безлиций» – 

…обсипали грудками небо груди  холодний простір, сірий крик  і ми 

(Р. Бабовал); «Колір, середній між білим і чорним; барва попелу» – … в 

годині завороження лягає на чорнозем птиця плямою – щораз сірішою, й за 

шибкою стовбичать хворі на безсоння ліхтарі (Р. Бабовал). 

У поетичному тексті складні кольороназви розкривають значеннєву 

палітру в словосполученнях на основі порівняння, з метою вираження 

додаткової семантики більш розгорнутого образу, наприклад: …амебно-

білих вудлищ (Е. Андієвська); …зробивши очі білими, як яйце 

(Ю. Тарнавський); …в годині завороження лягає на чорнозем / птиця 

плямою — щораз сірішою, й за шибкою / стовбичать хворі на безсоння 

ліхтарі (Р. Бабовал). 

http://sum.in.ua/p/9/229/1
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Окрему увагу заслуговують витвори ідіостилю – індивідуально-

авторські номінації кольору, словесні винаходи, що збільшують не тільки 

кількість одиниць у мікрогрупі, а й роблять мовну картину світу багатшою: 

…у мертвій сірості неба над гнило зеленою водою… (Б. Рубчак); при бруку 

немічного дерева упертість чорновіта (Б. Рубчак). 

 До кольорів з невмотивованою внутрішньою формою зараховуємо 

іншомовні кольороназви. Такі номінації досить поширені в поетичних 

текстах, автори яких сповідують естетику модерну, пор.: …кристалевий 

замок екстази (П. Килина); …неонового хмизу… (Е. Андієвська), …як роса, 

із фіялкових очей (Ю.  Тарнавський); … хто — світлом задихнувсь. Над 

містом розлилась неонова росада (Е. Андієвська), інфрачервона хвилина 

напроти моїх вій (П. Килина). 

 Колірна семантика прикметників іншомовного походження залежить 

від контексту та усвідомлюється як запозичення. Сполучуваність у таких 

прикметників обмежена, що робить поетичний текст більш оригінальним, а 

його образи – яскравими, гротескними,  

Я − інфрачервона. 

Речовина − біла, а я інфрачервона. 

Червона спрага, помаранчовий жах, 

жовта уява, зелена розпач, та 

синя пам’ять, і може фіолетна смерть. 

А я – інфрачервона   

(П. Килина). 

До аналізованої мікрогрупи також зараховуємо назви кольорів 

іншомовного походження, що морфологічно адаптувалися в українській мові. 

Це прикметник фіялкових (франц. violette – фіалка) – «кольору фіалки; 

фіолетовий» [224, т. Х, с. 582]: … як роса, із фіялкових очей; …це тут, як 

світло, відбите у мокрому асфальті, стоятиме стрункий обеліск, з ґраніту, 

схожого на фіялковий випар (Ю. Тарнавський). 

http://sum.in.ua/p/10/582/1


 

 

79 

 

Ця кольороназва має український відповідник – бузковий – «2. Такого 

кольору як квіти бузку; ясно-ліловий» [224, т. І, с. 250]. Цей прикметник 

також фігурує у текстах поезій Нью-Йоркської групи:  …розширялося в 

бузковім квіті (П. Килина).  

Семантично близький до згаданих кольороназв прикметник 

іншомовного походження фіолетовий (франц. violette – фіалка) – «синій з 

червонуватим відтінком, темно-бузковий, фіалковий» [224, т. Х, с. 600]. 

Наприклад: Кожної весни ми приходимо з цвітами: фіолетовим бузком, 

білими гвоздиками (П. Килина); …з очей фіялкових (Б. Бабовал). 

 Зафіксовано також прикметник іншомовного походження  оранжевий 

[224, т. V, с. 737] (франц. orange – апельсин): під матовим шалем дня 

розчесані хмари в оранжові коси (Ю. Коломиєць). З ним корелює 

іншомовний прикметник – помаранчевий  – «жовтий з червонуватим 

відтінком» [224, т. VІІ, с. 113], що походить від італ. pomarancia (утвореного 

від pomo – «яблуко» + arancia – «апельсин»). Наприклад:  …вмира між 

помаранчовим цвітом вибухів (П. Килина); Рука багна, що простягається 

по помаранчовий квіт твого рота (Ю. Тарнавський ). До названих 

прикметників близький український відповідник охровий – «вохристий», 

який має колір вохри; жовтий або червоно-брунатний [224, т. І, с. 746], 

наприклад: охровий вихор (Е. Андієвська). 

До системи кольоропозначень поетичного дискурсу Нью-Йоркської 

групи входять і специфічні назви відтінків, що первинно позначають назви 

мастей коней, пор.: карий (тюрк. «кара», чорний) – «темно-брунатний (про 

очі) // гнідий (про масть коней)», каштановий [224, т. ІV, с.105]. Наприклад: 

…лякала мурашки на карих дисках (П. Килина). Фігурує також прикметник 

буланий (півн.-тюрк. Bulan) – «світло-рудий (про масть коня), кінь такої масті 

або взагалі кінь» [224, т. І, с. 253], наприклад: як буланий вітер в дощі 

вечірнім гриву прав (Ю. Коломиєць). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%BE
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 ІІ підгрупа об'єднує прикметники – семантичні композитиви, що 

виникли внаслідок переосмислення, а тому мають складну внутрішню форму 

й семантичну структуру.  

Для позначення складних відтінків та тонів використовують 

прикметники, на основне речовинне значення яких нашарувалися додаткові 

семантичні компоненти. Для кольороназв цієї підгрупи характерна 

семантична неоднозначність, оскільки вони вказують на колір через певний 

матеріал. У результаті метафоричного переосмислення ад'єктиви набули 

додаткової семантики «подібний, схожий на щось». Наприклад, золотий  

[224, т. III, с.680] (золотавий) – жовтий, подібний кольором і блиском до 

золота (…і дзвонять твої сльози: золоті суди (Р. Бабовал); …щоранку 

дивишся крізь вій золоту погоду  (Б. Рубчак); золотий безсмертник 

покотився за шпиль гори (В. Вовк));  срібний [224, т. IX, с.620] – сивий, 

подібний кольором до срібла (….душа на срібнім волоску тремтить 

(Р. Бабовал); … цю сріблисту ткань поткав павук з ниток душі 

(М. Ревакович); попелястий – сірий, подібний кольором до попелу (…день 

випав сірий, попелястий (Б. Рубчак); сливковий – синій, подібний до сливи 

(…сливковою тінню я падаю (Ю. Тарнавський)); малахітовий (щогодини, 

очі − малахітові твої (Б. Рубчак); крицевий – кольору криці (Бовваніє баня 

крицевої хмари (В. Вовк).  У таких контекстах відбулося поєднання кольору 

та певної ознаки з інших сфер навколишнього світу:  

 У межах І підгрупи виокремлюємо: 

1. Прикметники, що виражають недостатність колірної ознаки. Вони 

можуть мати як синтетичні (прості), так і аналітичні (складені) форми.  

Синтетичними є прикметникові  лексичні  одиниці, що  утворені  за 

допомогою афіксів:    

б)  -аст- (-яст-)  попелястий – сірий, подібний кольором до попелу 

(день випав сірий, попелястий (Б. Рубчак)), …ти − червонястий перелесник 

поміж стеблинок (М. Ревакович); 
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в) -ав- (-яв-) синявий – подібний кольором до синього, наприклад: а 

чорний морок сіяв іскри золоті, де синяві пристрасті розквітали у провулках 

(М. Царинник); жовтавий – подібний кольором до жовтого, наприклад: пера 

топляться на жовтавому папері (М. Царинник); …з твого волохатого 

зеленавого тулуба (М.  Ревакович). 

Недостатність колірної ознаки може бути виражена аналітично –

сполукою «прислівник + прикметник». У препозиції розташовують 

прислівники міри і ступеня  трохи, зовсім, злегка, не дуже, а за ними – 

власне  прикметник, що й номінує потрібну ознаку: зовсім безколірні 

(Р. Бабовал), …чорна спідниця потока зовсім протерта (П. Килина); 

…трохи срібної роси і засипаю  (М. Ревакович). 

2. Прикметникові форми з семантикою надмірного вияву колірної   

ознаки. Такі кольороназви використовують на тлі зіставлення об'єктів, 

унаслідок якого стає очевидним, що описуваний колір в одного об'єкта є 

інтенсивнішим порівняно з іншими. Надмірність вияву колірної ознаки в 

сучасній українській мові може бути виражена кількома спеціальними 

формами. Передусім на цьому спеціалізуються форми ступенів порівняння: 

…із найчорніших чорне молоко моєї лоскотальниці (Ю. Коломиєць); 

…плямою − щораз сірішою (Р. Бабовал); … чорніші чорної землі 

(М. Царинник); …земля взялася домагатися темніших барв… (Р. Бабовал); 

Давай підемо у найбілішу ніч (Ю. Коломиєць); …стає лицем до найчорнішої 

частини ночі (Ю. Тарнавський). Ю.О. Карпенко зазначає: «Частіше такі 

оказіональні компаративи та суперлативи не супроводжуються 

однокореневими узуальними словами. Потреба в їх підкріпленні зникла, бо 

вони вже міцно утвердилися в поетичній мові» [96, с. 43]. 

Для поетичного тексту модернового напряму загалом характерна 

семантика високого рівня інтенсивності кольору. Автори підсилюють її за 

рахунок поєднання прикметника вищого або найвищого ступеня порівняння 

з прикметником нульового ступеня на позначення того самого кольору: …із 
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найчорніших чорне молоко… (Ю. Коломиєць); … чорніші чорної землі… 

(М. Царинник); 

Інтенсивність вияву кольору передають також аналітично – за 

допомогою сполук «відносний прикметник + якісний прикметник»: 

…фантастичну золоту фігуру серед арени (П. Килина), а також «якісний 

прикметник + якісний прикметник»: …в неймовірну блакитну пустелю 

(О. Коверко). 

3. Складні прикметники – назви відтінків кольорів: …входиш в березу й 

сняться тобі чорно-білі сни (М. Ревакович); …стукаєш у листок, про 

блаженство малиново-фіялковії поживи (М. Ревакович); Де лиш тополя, 

сизо-білий термос (А. Андієвська); Забагато зеленого, забагато кармінно-

рожевого … (Б. Рубчак). Невипадково М. М. Піх зазначає: «Словесне 

відображення кольорових відтінків у всьому їх різноманітті – одне з 

найцікавіших і найскладніших завдань поетичної мови. Виразною стильовою 

ознакою поетичного мовлення є активне вживання складних слів, що 

відзначаються різними словотвірними типами та багатством семантики» 

[149, с. 86].  

Збільшення кількості прикметників-кольороназв у лексиці сучасної 

української мови зумовлена комунікативною потребою людини позначати 

нові комбінації в поєднанні кольорів. Для цього використовують різні 

комбінації уже наявних у мові кольороназв. Серед численної категорії 

кольороназв-композитів виділимо основні структурно-семантичні моделі, які 

вдалося зафіксувати у мовленні Нью-Йоркської групи: 

1) складні назви, обидві частини яких безпосередньо позначають 

кольори, пор.: Входиш в березу й сняться тобі чорно-білі сни 

(М. Ревакович); чернь твого тіла обведена червоно-золотистою коронкою 

затемненого сонця (М. Ревакович). 

2) прикметники, утворені поєднанням компонентів іншомовного 

походження, пор.: …про блаженство малиново-фіялковії поживи 

(М. Ревакович).   
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3) прикметники на позначення строкатості забарвлення, пор.: …з 

зелених шарудінь різнобарвних відображень (О. Коверко); різноколірові 

миті квітня в зóлоті старих мозаїк стигнуть (Б. Рубчак). 

4) кольороназви, що походять від узгодженого словосполучення 

"прикметник + іменник", пор.: чорновітий  ← чорні віти; темношкірий  ← 

темна шкіра; золотолобий ← золотий лоб. Наприклад: При бруку немічного 

дерева упертість чорновіта (Б. Рубчак) … переїздить з обличчям убогим 

темношкірий Христос на ослі (Б. Бойчук); Казав, що місяць — чарівний 

бляхар, коваль монет, буддист золотолобий (Б. Рубчак); … яркоокими 

ящірками стрибають хвилини (П. Килина); …як мутний непогляд сіроокого 

трупа (Б. Рубчак); світанок чорнобровий (Р. Бабовал); …горять огні високі 

жовтокрилі (Р. Бабовал). 

5) прикметники, що утворені унаслідок зрощення іменникового та 

дієслівного компонентів, пор.: усепрощенний ← усе + прощати + -енн-; 

світлоносний  ← світло + нести + -н-. Такі прикметники виконують 

підсилювальну функцію, пор.: В усепрощенну, світлоносну суть 

(М. Ревакович). 

6) назви кольорів, що пов’язані з оцінно-емоційним сприйняттям 

довкілля: напинають тятиву вічнозеленої весни (О. Коверко). 

7) назви ознак, що стосуються світла або темряви: обачно! Не 

запитаєш нікого, де починаються межі ці. Навіть оленя зіркорогого, ні 

гадюку, темну наложницю, ні мухомора, що мружиться на світлотінні 

грані (Б. Рубчак); …язик твій тьмочисленний (М. Царинник);  базар 

підошви погубив від світлоносної ходи (Е. Андієвська). 

8) прикметники, що синкретизують семантику кольору й 

структурної якості чогось, пор.: …чорно-гаптованим одягом (П. Килина); 

Твій подих ніжний і молочно-перлистий (Е. Андієвська) . 

9) кольороназви термінного походження: … а я − інфрачервона 

(П. Килина). 
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10) кольороназви, що утворені з прикметників, первинно не 

пов'язаних із кольором. Наприклад, у реченні Твій подих фіалково-свинцевий 

(Е. Андієвська) прикметник фіалково-свинцевий звучить особливо 

нетривіально, оскільки поєднує в собі два відносно-якісних прикметники, що 

втратили своє речовинне значення і в цьому контексті забезпечують суто 

номінацію специфічного відтінку . 

Отже, в поетичних текстах Нью-Йоркської групи широко представлені 

складні прикметники різної структури й моделі творення. Вони належать до 

першої і другої підгруп – кольоронайменування, відтінки кольорів, тони. У 

досліджуваних текстів – це нерідко авторські утворення, лексеми 

індивідуально-авторського сприйняття світу. Зазначимо, що лексико-

семантична підгрупа складних кольороназв сучасної української мови є 

відкритою системою і постійно доповнюється новими номінаціями.  

У сучасній українській мові для передання різних рівнів інтенсивності 

колірної ознаки та кольору в складних прикметниках використовують  

префіксоїди  світло-,   тьмо-, темно-, ясно-, наприклад: … й ясноблакитний 

дим, що клюмбу котить (Е. Андієвська); … базар підошви погубив від 

світлоносної ходи (Е. Андієвська); ні мухомора, що мружиться на 

світлотінні грані (Б. Рубчак). 

Ад'єктиви з компонентом червоно-, жовто-, біло-, чорно- позначають 

складні кольори: …крізь дим, потік амебно-білих вудлищ (Е. Андієвська); 

…горять огні високі жовтокрилі (Е. Андієвська); …чернь твого тіла 

обведена червоно-золотистою коронкою затемненого сонця (М. Ревакович).  

Складні назви, що виражають ступінь інтенсивності, яскравості 

кольору, творяться шляхом поєднання двох основ, одна з яких позначає 

колір, а друга вказує на ступінь його інтенсивності, яскравості. Зокрема, у 

мові поезій Нью-Йоркської для цього використовують дуже різноманітні 

компоненти: свіжо-, сліпучо-, ярко-, випрозорено-. Наприклад: …яркоокими 

ящірками стрибають хвилини (П. Килина); Закам’янієм в далечі облудній, як 

випрозореностарі статуї (Б. Рубчак). 
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У складних кольоропозначеннях цього типу часто наявний елемент 

фізичного сприймання, колір уточнюється через порівняння з предметом, 

якому властиві якісь ознаки, наприклад: …про блаженство малиново-

фіялковії поживи (М. Ревакович); …читаємо нагально спомини дідів 

сивоголових (Р. Бабовал); …чорно-гаптованим одягом (П.  Килина); …не 

коні, біжать хвилі білогриві (Ю. Коломиєць). 

Складні прикметники можуть складатися більше ніж двох основ і 

позначати особливо унікальне забарвлення об'єкта, наприклад: … хробачливі 

крила янгола в червоно-синьо-жовті смужки (Ю. Тарнавський). У художніх 

творах подібні лексеми номінують сполучення фарб, часто позначають 

колірну якість предметів і явищ природи. Це важливо тоді, коли автор 

описує зміни якості та інтенсивності кольору, пов'язані зі зміною освітлення.  

Можливе навіть змішування кольорів  або виникнення контрасту між ними, 

наприклад: …вдягнений в чорний, дещо тісний одяг, із китицею білих 

квітів… (Ю. Тарнавський).  

Складні кольороназви цього типу широковживані в художній мові. 

Вони можуть набувати стилістичного забарвлення завдяки емоційно-

піднесеному, позитивному або ж негативному семантичному відтінку: легко-

бірюзова, легко-синя даль, ніжно-голубий ранок. Автори Нью-Йоркської 

групи використовують давно відомі та нові прикметники, у яких суб'єктивна 

оцінка виражена і через колір, і через відчуття: я ще піду в призначення 

синьовинового ранку (Б. Рубчак). 

Є якісні прикметники, що мають спільні семантичні компоненти 

значень із прикметниками – кольороназвами. Переважна більшість таких 

випадків в українській мові – це ідеографічні (семантичні) синоніми. Подібні 

прикметники не номінують конкретного кольору, а отже не називають точної 

ознаки за кольором, а лише передають відтінки кольору, міру насиченості 

тону, зміни тонів, особливості спектру. Серед лексем цього типу в 

поетичному тексті використовуються  одиниці таких мікрогруп: 
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1. Прикметники, що визначають рівень насиченості, інтенсивності 

кольорів, не називаючи конкретного кольору, спектральної якості: брудний 

[224, т. І, с. 240] (…розплюснулась брудною плямою ніч  (Ю. Коломиєць)); 

прозорий [224, т. VIII, c. 184] (…посади мені в ногах прозоре дерево 

(Р. Бабовал)); темний [224, т. X,  67] (…земля взялася домагатися темніших 

барв (Р. Бабовал), …темний дикун з чорними очима… (П. Килина)); блідий 

[224, т. І, с. 201] …можна, будучи таким, жити, заробляти на хліб, і 

женитися, і навіть бути щасливим блідим, наївним щастям 

(Ю. Тарнавський); коли я шкутильгаю до могили батька щоб скласти бліді 

хризантеми (М. Царинник). 

2. Прикметники, що вказують на спосіб поєднання кількох 

невизначених кольорів у певній формі: строкатий [224, т. IX, с. 785] − …ти 

сатрап строкатої чортиці… (М. Ревакович); сизий [224, т. III, с. 418] − …я 

б відвіяла сизий пісок (П. Килина);  попелястий [224, т. VII, с. 185] − …день 

випав сірий, попелястий (Р. Бабовал);  картатий [224, т. ІV, с. 10] – …поля 

муругі й картаті… (В. Вовк); смугастий [224, т. ІХ, с. 418] – підняти тебе 

високо-високо над смугасті верети піль (В. Вовк). 

3. Прикметники для позначення невизначеного кольору, що вказують 

на загальне забарвлення реалій, не деталізуючи його конкретного характеру: 

кольоровий [224, т. IV, с. 239] − …ти ловець кольорових душ… 

(М. Ревакович); різнобарвний [224, т. VIII, с. 567] − … з зелених шарудінь 

різнобарвних відображень… (О. Коверко); барвистий [224, т. I, с. 104] – 

Неначе іграшку просту з барвистого скла  (В. Вовк); миготливий [224, т. IV, 

с. 700] − …у вирі миготливих персів фіолетових неонів  (О. Коверко). 

4. Перенесені назви кольорів із назв предметів та речовин, які мають 

специфічний колір: іржавий [224, т. IV, с. 46] − …жде на ржавий болю 

стиск (О. Коверко); олив’яний [224, т. V, с. 689] − …в неводах тиші ловиться 

олив’яне небо (П. Килина); медяний [224, т. IV, с. 666] − …намалювавсь 

медяний місяць (Ю. Коломиєць); янтарний [224, т. XI, с. 646] − …довкола 
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щілин янтарного світла (О. Коверко) чорносливний − …гримить їх сміхом 

чорносливним (Е. Андієвська) . 

 5. Назви кольорів,  які утворено від назв хімічних елементів, 

матеріалів, наприклад: …але вони дзвонять без неба, уранові (П. Килина); 

cонце не світить на них, але вони дзвонять, дзвонять алюмінійові, мосажеві 

(П. Килина). 

 Складові другої і третьої мікрогруп, що номінують відтінки та 

спектральні тони,  утворюються двома способами: 

-  за допомогою афіксів (-л-, -ист-, -н-), що вказують на набуття ознаки 

або ступінь її вияву: пожовтілий [224, т. VI, с. 777] − …старих пожовтілих 

журналів… (Б. Рубчак); сріблистий [224, т. IX, 619]  − …на сріблистій нитці 

вітру павуком завис дощ (Р. Бабовал);  найчорніший [224, т. XI, с. 352] − … із 

найчорніших чорне молоко (Ю. Коломиєць); … брати досягають корон і 

найчорніших глибин (Б. Рубчак);  

- творенням ад'єктивів від одиниць різних лексичних категорій, зокрема 

назв предметів, реалій, явищ: кров’яний [224, т. IV, с. 334] − …кров’яних 

дерев (Р. Бабовал); попелястий [224, т. VII, с. 185] − …день випав сірий, 

попелястий (Р. Бабовал); перлистий [224, т. VI, с. 328] − … перлиста гусінь 

рання… (Р. Бабовал); вогненних [224, т. I, с.714] − … вогненних фартухах 

обряду … (Е. Андієвська); восковий [224, т. I, с. 743]  … не співайте мені 

пісень, які пахнуть зів’ялими вінками, голосінням скрипок крізь воскові пальці 

(Ю. Тарнавський) та ін.  

 Семантичні відношення між кольороназвами, зокрема антонімійні, 

посприяли творенню образів на основі контрасту ахроматичних кольорів: …і 

є чорні сонця на білій березовій корі (О. Коверко); …вдягнений в чорний, 

дещо тісний одяг, із китицею білих квітів (Ю. Тарнавський). 

Усе багатство відтінків групується навколо назв семи основних 

кольорів, які є первинними щодо вторинних (похідних). У поетичних рядках 

утворюються семантичні парадигми, об’єднані спільним елементом значення 

на кшталт: червоний – золотий – чорний – темний. Наприклад: …чернь 
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твого тіла обведена червоно-золотистою коронкою затемненого сонця… 

(М. Ревакович).  

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи кольороназви зазнають 

також метонімічних транспозицій. Вони виникають не на основі первісного 

значення прикметника, а на базі тих імплікацій, які пов'язані з його 

значенням. Поетичний образ формується з комплексу назви об'єкта і його 

якісних характеристик, що й уможливлює нову оригінальну вербалізацію 

якості. У таких поєднаннях конкретизується семантика ознакових слів і 

визначається зміст семантичних зрушень у поетичному тексті. 

Простежимо, як варіює семантика прикметника зелений у поетичних 

текстах: 

• зелений (про колір) [224, т. ІІІ, с. 553]:  …проходячись під зеленими 

світлами… (Ю. Тарнавський); …зеленими лавками і білим камінням доріг … 

(Ю. Тарнавський); … я пишу хлорофілом, та не зеленим, соком рослин… 

(П. Килина); … поцілунки золотих риб у зеленім ставку… (П. Килина); …і в 

зелених кострах, де замовкнуть крижини, зашипить від вогню кора 

(Ж. Васильківська); 

• зелений, незрілий:  …в зеленім рукаві пшениці…  (Р. Бабовал); 

• зелений, недосвідчений, молодий: напинають тятиву вічнозеленої 

весни (О. Коверко);  

• зелений, весняний: благають зеленого Воскресіння (О. Коверко); 

• зелений, вічний, природний, живий: міняються царства. 

Тільки дерево вічнозелене (Е. Андієвька); залишилися вічнозеленими мощами 

(О. Коверко);  

• зелений, хворобливий, отруйний, сумний: зелений усміх жаб і сині 

ікли ядовиті (О. Коверко); зелений розпач із вимовою трави (Р. Бабовал). 

 Отже, лексема зелений може реалізовувати низку імплікацій від зелений 

(власне колір) до  зелений (біологічний стан людини), крім того, утворювати 

нові – принципово авторські образи, наприклад: …в болотний крик: зелений 

мозок палає з конопляних мисок (Е. Андієвська).  
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На ґрунті проведеного аналізу трансформацій у семантичних 

структурах якісних прикметників у межах поетичного тексту варто виділити 

декілька джерел утворення метонімічних значень прикметників, до яких 

належать: 

• імплікація ознак; 

• перепідпорядкування вираження смислові; 

• метонімія предметних слів. 

На основі численної групи прикметників на позначення кольору можна 

створити аксіологічну шкалу інтенсивності якості кольору, міри 

інтенсивності кольору: нейтральні прикметники зі значенням кольору, 

позбавлені додаткових вказівок на інтенсивність колірної якості, та  

спеціалізовані, що позначають різні міри вияву колірної ознаки, з одного 

боку, неповні, послаблені, з іншого – насичені, збільшені.  

Задля створення таких кольоропозначень у мові використано 

словотворчі та аналітичні засоби, які, не змінюючи основного лексичного 

значення слова, лише модифікують його. Нові утворення не становлять 

принципово нових назв  якостей предметів чи відтінків кольору, вони лише 

додають семантику міри вияву, оцінку, ступеня інтенсивності колірної якості 

в конкретному предметі, реалії, абстракції, баченні авторів. 

Внутрішньосмислові відтінки є додатковими компонентами 

денотативного значення, або смислу семеми. Наприклад, олив’яний [224, т. V, 

c. 689] («світло-коричневий із жовтуватим або зеленкуватим відблиском, 

кольору оливок») – …висить олив’яними печатками на папських буллах 

(Е. Андієвська);  бронзовий [224, т. I, с. 239] («золотисто-коричневий», 

кольору бронзи») [224, т. І, с. 239] – …тіло бронзове, ні, золоте, м’язисте… 

(Ю. Тарнавський); охровий [224, т. V, с. 827] – …царство самотности − 

охровий вихор … (Е. Андієвська). Таким чином утворюється семантична 

парадигма із спільним елементом значення – архісемою «жовтий». Своїми ж 

індивідуальними семами («з жовтим чи зеленкуватим виблиском», 

«зеленкувато», «золотисто») прикметники в поетичних текстах можуть 
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актуалізувати інші відтінки – жовтий і зелений. Ці асоціації або 

індивідуально-авторські, або вже закріплені за семемою у свідомості носіїв  

мови. Однак не кожен відтінок, ситуативний елемент значення є постійним. 

На думку Ж. Соколовської, такі семантичні варіації слід вважати відтінками 

значення, компонентами семантичної структури, що породжують її смисл 

[172, с. 16]. 

Складові аналізованих мікрогруп  організовує і спрямовує слово-

домінанта, що є оптимальним виразником вмісту семантичної теми кожної 

лексико-семантичної мікрогрупи, через «перехрещення» системи значень, 

процесів уподібнення. Лексеми на позначення різних відтінків значень 

виявляють потенційну, внутрішню готовність до використання у поетичному 

мовленні. Крім того, у межах мікрогруп постійно виникають нові позиції, 

нові зв’язки.  

Отже, синонімічні ряди збагачуються, розширюючись як у межах  

нових смислових зон, так і конкретних поетичних текстів. Наприклад, 

проаналізуємо систему зв'язків у лексико-семантичній парадигмі з архісемою 

червоний. Її компоненти в поетичному тексті можуть реалізувати  

різноманітні значення, конструювати нові смислові сфери, бути 

конституентами оригінальних авторських образів:  …а день давився голодом 

і глодом, на обрію застряв червоний крик (Б. Бойчук); ...знайди синє в 

червонім, геометрію в часі … (П. Килина).  

Назва    кольору    червоний    сполучається    з    великою    кількістю 

назв побутових предметів, явищ, а головне, через назви довкілля переходить 

в сферу поетичних чуттєвих образів: червоне сонце – … розплутаймо сонце 

червоне як кохання (Р. Бабовал); червоні горби – …на червоних горбах за 

Толедо (П. Килина); червона зоря – …в глейкий кордюк червоної зорі… 

(Б. Бойчук);   червоний кашель – …про жовті руки, про червоний кашель… 

(Б.  Бойчук); червона кров – … під ноги потекла червона кров плянтацій 

(Б. Бойчук). Тему червоної зорі продовжують інші образи на основі 

кольороназви червоний: …в заграві червоний кінь скубе… (Р. Бабовал).  
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Наприклад, поетичний образ червоні тюльпани в оксамитах у поезії 

О. Коверка поєднує в собі візуальні і тактильні відчуття – це збільшує 

виразність і кольору, і  образу.  

Семантика червоного допомагає передати напруженість емоції в 

поетичному образі, і в такий спосіб збагачує виражальні можливості 

тематичної підгрупи, наприклад: …на суші горить анемона в рубцях 

червоних (В. Вовк); … обтяженим червоними кістьми (Р. Бабовал). 

Кольороназва червоний може набувати соціально-історичного значення 

в поетичних творах Ю. Тарнавського й П. Килини. Цей колір є символом 

комуністичної партії, він ужитий із негативною конотацією: … а червоний 

та чорний − червоний, це партія, що тебе мучить (Ю. Тарнавський); …я 

хочу бути без червоних і без чорних (П. Килина). 

Отже, узагальнені компоненти (архісеми) конкретніших парадигм при 

подальшому збільшенні останніх з інтегральних перетворюються на 

диференційні і ніби набувають відображення в оригінальних поетичних 

образах, відбивають глибинні основи лексем, традиційні уявлення поєднані з 

новими елементами значення. Р. В. Алімпієва зазначає: «Усі члени 

парадигми, які об'єднані семантичною темою, є потенційними синонімами, 

тобто мають здатність до надзвичайно близької смислової співвідносності» 

[2, с. 23].   

Однак ступінь інтегрованості до мікрогрупи членів синонімічної 

парадигми неоднаковий. Одні з них мають лише потенційні можливості, що 

реалізуються в контексті за умови відповідних смислових відношень, 

наприклад, прикметники (червоний і вогненний), але є вербальні одиниці, які 

носії мови сприймають як реальні синоніми, наприклад, прикметники 

(червоний і вишневий). Тому можливість вибудовувати синонімічні ряди на 

рівні лексичного значення кваліфікуємо як один із виявів системності 

лексико-семантичної групи. Наприклад: …жде на ржавий болю стиск 

(О. Коверко);  …вогненних фартухах обряду.. (Е. Андієвська); …пішов у 

захід черешневий (В. Вовк); …за сонця заходом вишневим… (В. Вовк). 
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У лексико-семантичній підгрупі якісних колірних прикметників 

значеннєве ядро однієї з мікрогруп формує домінанта –  лексема червоний. 

Вона може визначатися ознакою «вишневий», домінанта мікрогрупи слово 

вогненний – ознакою «насичений», домінанта іншої мікрогрупи – прикметник 

рожевий – ознакою «розріджений».   

Отже, прикметники вишневий, іржавий і рожевий мають дещо різні 

семантичні структури і в системі мови не перетинаються, проте вони 

перебувають у тісній смисловій співвіднесеності з лексемою червоний за 

ознакою тональної яскравості, спектральної спорідненості. Прикметники 

червоний і рожевий можуть виявитися семантично тотожними лексемі 

вишневий за мірою інтенсивності насиченості тоном. У зв'язку з цим 

вважаємо, що  для визначення семантичної природи певної лексеми та її 

відношень з іншими системно співвіднесеними з нею лексемами, важливо 

враховувати також міру вияву ознаки,  своєрідний ступінь семантичної 

енергії лексем, їхній семантичний потенціал. 

У поетичному мовленні автор може надавати лексемі нового звучання, 

наділяти його певним прагматичним значенням, однак поза системними 

відношеннями слова перебуває його внутрішня форма, що «складає 

обов'язкову стихію слова, яке виникає» [152, с. 19]. Незалежно від системи, 

кожному слову властивий  певний предметно-поняттєвий зміст, проте воно 

може набувати вторинних, переносних значень, навіть індивідуального 

характеру, коли йдеться про авторський текст. 

Найбільш продуктивно семантику кольору реалізують ті члени 

лексико-семантичної підгрупи (колірні прикметники), які посідають у ній 

центральну, ядерну позицію. Відповідно у членів мікрогруп, залежно від 

їхнього місця в системі, неоднакові можливості у вербалізації кольору. 

Більшою мірою її виявляють лексеми ядерної частини на противагу 

одиницям периферійної частини.  

Різнобічність і різноплановість семантики, що номінують якісні 

прикметники на позначення кольорів, суттєво впливає на смислову та ідейну 
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структуру поетичних образів поетів Нью-Йоркської групи. У цій лексико-

семантичній підгрупі кольороназви спрямовані на вираження різних значень, 

корелюють між собою, взаємодоповнюючи одна одну. Прикметникова 

вербалізація кольору забезпечує формування особливо містких мовно-

поетичних образів.  

 

2.2.2  Прикметники із семантикою темпоральності в поезії Нью-

Йоркської групи 

У контексті мовознавчих студій, що аналізують категорію якості, 

доцільно вести мову й про темпоральну семантику. У сучасній лінгвістиці 

семантика займає «абсолютно особливе місце, оскільки, з одного боку, 

пронизує всі мовні рівні, а з іншого, пов’язує лінгвістику з такими науками, 

як філософія, логіка, психологія, семіотика та ін. Адекватне використання 

цього терміна передбачає досить широке знайомство з цими науками і 

врахування особливостей філософської, логічної та інших семантик» [114, 

с. 11]. Дослідники звертають увагу на проблеми  відображення в мові 

категорій об’єктивного світу, зокрема часу. До лексичних засобів вираження 

темпоральності належать і прикметники, які синкретизують семантику якості 

і часу, а в текстах можуть виконувати функцію деталізації і конкретизації 

часових параметрів [155, с. 176].  

Прикметникову темпоральну лексику частково проаналізовано в 

працях М. Ф. Тимченка [187], І. Р. Вихованця [53], М. Г. Сенів [163], 

А. В. Висоцького [48], C. А. Романюк [155], О. І. Бондар  [29]  та ін., проте 

функціонально-семантичні особливості цієї лексики на матеріалі 

поетичного дискурсу Нью-Йоркської групи досі не вивчали. 

Темпоральна лексика відіграє важливу роль у моделюванні 

поетичного світу багатьох представників Нью-Йоркської групи. Саме час 

ліг в основу назв кількох збірок та поетичних циклів Б. Бойчука («Час 
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болю», «Любов у трьох часах»). За визначенням дослідників, «ліричного 

суб’єкта його творів закодовано між змістовими полюсами антитези 

вічного й дочасного» [30, с. 1] .  

Серед прикметників, які вживають поети Нью-Йоркської групи для 

номінування часової ознаки, виокремлюємо такі, що виражають час у 

«чистому вигляді». Вони призначені експлікувати часовий відрізок, 

часову протяжність та часову локалізацію. 

Прикметники, що репрезентують сему «час», поділяємо на дві 

основні групи: одна об'єднує якісно-темпоральні ад'єктиви (молодий, новий, 

старий, старовинний, давній), наприклад: …навіть ми старші, ніж тоді 

(П. Килина); І молодий кінь приходить, зникаючи іскрами морозу в сонці 

(П. Килина); Буковинські ліси спалахують Страшними пожарами, 

Кривавлять давніми ранами (В. Вовк), а інша – обставинно-темпоральні 

(короткий, довгий): …коротка павза (Е. Андієвська); Що ж ти розкажеш 

про нас по мандруванні  довгому (Б. Рубчак). 

Якісно-темпоральні прикметники спрямовані на номінацію ознак 

конкретних предметів (денотатів), а тому не можуть бути власне 

темпоральними, оскільки більшою мірою передають якість об'єктів, а не 

реальний час : молоде вино – «недавно створене, з’явилося» [224, т. IV, 

с. 786]; … почати нове життя (Е. Андієвська); Говорить про запал 

скритий, про запах минулих квітів (Б. Рубчак). 

 Власне темпоральні прикметники представлені як обставинно-

темпоральні. Вони за семантикою близькі до темпоральних прислівників і 

також функціонують у поетичному тексті. Буває, що обставинно-

темпоральні прикметники в первинній функції поєднуються з 

віддієслівними іменниками  (довге пояснення, довга  подорож),   тобто   зі   

словами, що позбавлені денотативного значення,  якщо   вважати   

денотатом  тільки конкретний предмет [48, с.110–111]. 

Прикметники, що містять сему «час» та здатні реалізувати категорію 

якості, поділяємо на дві лексико-семантичні підгрупи: 
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- лексико-семантична підгрупа зі значенням «тривалість»: вічне слово, 

довге життя; 

- лексико-семантична підгрупа зі значенням «момент»: тодішній 

спомин, сьогоднішня вістка. 

У лексико-семантичній групі з домінантним компонентом «тривалість» 

варто виокремити дві мікрогрупи: «визначена тривалість» (тодішній, 

сьогоднішній, тижневий, дворічний) і «невизначена тривалість» (довгий, 

протяжний, тривалий). 

Підгрупа «визначена тривалість» складається з похідних від іменників 

темпоральних відносних прикметників й охоплює 2 мікрогрупи: 

-  «темпоральна ознака за природними вимірами»: …залишилась 

мережана думка кольору блакиті неба й листка осіннього (М. Ревакович); 

…точка, яку сприймають як тишу, що зроджує раннє і вечірнє світло 

(М. Ревакович); …тоді в мені народжується непорочне крайнебо, і ти його 

торкаєш, немов травневий вітер (Б. Рубчак); … ту нашу гру, квітневу та 

осінню (Б. Рубчак); Ти воскрес перед вранішнім світлом (В. Вовк). 

-  «визначена тривалість за часовими вимірами»: …сьогоднішній день 

затер свій сакральний корінь (В. Вовк); …а все-таки ти – тільки корч 

гістéрії, Кліо. Злива на камінних плитах, хвилинний скорпіон на 

сталактитах — анналах абсолютної історії (Б. Рубчак). 

Підгрупа «невизначена тривалість» теж містить 2 мікрогрупи: 

 • «невизначена   тривалість   відносно   норми»:    довгий,   

короткий, короткочасний. Наприклад: …ще в ранньому дитинстві 

(Е. Андієвська); …швидкоплинна мить − розливи жайворонка чи 

соловейка? (В. Вовк); 

 • «невизначена тривалість безвідносно норми»: вічний, постійний. 

Наприклад: але можна стати глухим до протяжного, безконечного звуку 

(Ю. Тарнавський). 

 Мікрогрупу «невизначена тривалість відносно норми» становлять 

слова зі значеннями «менше норми»: короткий, миттєвий (…яка штовхає в 
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свіжий короткий сон (Ю. Тарнавський)) і «більше норми»: 

…довготривалий, довголітній (наприклад: … давши нам життя чому не дав 

довічного живоття (Б. Бойчук). 

Мікрогрупу «невизначена тривалість безвідносно норми» формують 

слова, що позначають обмежену тривалість: тимчасовий, минулий, плинний 

(…я бережу цю плинну мить (В. Вовк); … а тут − в руці − останній 

жеребок (В. Вовк). 

Прикметники, що позначають необмежену тривалість: вічний, 

нескінченний, постійний – у поетичному модерновому тексті формують образ 

безмежності, втілюють «вічний рух матерії»: … ти виринаєш як постійна 

хвиля (Ж. Васильківська).  

Характерною ознакою якісних прикметників, що складають мікрогрупу 

«невизначена тривалість» (вічний, довгий, довгочасний, постійний, тривалий, 

тимчасовий), є наявність в них семи «час» за  будь-якого контексту: …до 

вічних поетових слів (В. Вовк); …якусь журливу, стародавню думу 

(В. Вовк). Є поетичні образи, що створюються через сполучення відносно 

сталих смислових асоціацій: довгі прощання (міцні), тривалий поцілунок 

(палкий). Наприклад: …буде мій довгий вік вигнання віком (В. Вовк); …довгі 

дні ростуть поміж нами (Б. Бойчук). 

У всіх наведених прикладах основна (часова) сема не нейтралізується, 

оскільки слугує складовою поетичного образу, формує його значення, 

наприклад: ….де твоя передчасна дитина − метелик з емалі (В. Вовк).  

Сема «час» зберігається й у випадках семантичної дифузності: коротка 

зустріч, швидкоплинна краса, коли формується значення «нетривалий» або 

«стислий»: … швидкоплинні красу і славу (В. Вовк). 

Часова характеристика властива й фразеологічним сполукам та 

перифразам на зразок вічний спомин, вічний двигун, коротка пам'ять. 

Необхідним елементом такого словосполучення слугує іменник – назва 

абстрактного поняття чи конкретного предмета. Усталеність темпоральних 

сем у словосполученнях із іменниками має свою прагматику – денотати 
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визначаються за їхніми функціями: вічна пам'ять, давній звичай. 

Нейтралізацію семи «час» констатуємо лише у випадках вторинної номінації,  

повного переосмислення окремих частин ідіоми:  судний день – … на судний 

день чекатимуть … (Б. Бойчук); останнє бажання – …щедрі долоні 

останнім бажанням (Ж. Васильківська). 

Отже, якісні конотації можна вважати складовою темпоральних 

прикметників.  

Прикметники лексико-семантичної підгрупи «тривалість» також 

містять усталену темпоральну сему й у поетичному мовленні реалізують  

різноманітні нечасові семантичні відтінки, наприклад: …в чорноземі 

дочасного подолу (Б. Бойчук). 

Мікрогрупа «невизначена тривалість безвідносно точки відліку» 

охоплює прикметники різної будови. Передусім до неї належать непохідні 

прикметники вічний [224, т. І, с. 691] – «який не має початку й кінця; 

безкінечний у часі», постійний [224, т. VII, с. 375] – «який триває ввесь час, 

не перетинаючись і не перериваючись; безперервний, безупинний». 

Наприклад: …як важко стояти на березі. Вічним (Е. Андієвська). 

До цієї мікрогрупи зараховуємо й віддієслівні похідні прикметники 

нескінченний [224, т. V, с. 270] − «такий дуже довго триває», невпинний / 

неупинний [224, т. V, с. 270] – «який триває або здійснюється постійно, не 

послаблюючись, з однаковою силою», повсякчасний [224, т. VI, с. 695] – 

«який є, буває, має місце, відбувається і т.  ін. постійно, завжди» та 

відсубстантивні: довічний безконечний / безкінечний [224, т. І, с. 131] – «який 

дуже довго триває, тривалий», безперервний [224, т. І, с. 138] – «який 

відбувається весь час, не припиняючись; постійний, безупинний», пор.: 

…чому не дав довічного живоття (Б. Бойчук).  

Прикметники, що позначають обмежену тривалість: тимчасовий [224, 

т. X, с. 113] – «непостійний, минущий, скороминущий», наприклад, 

Підносилось на вітрі, як тимчасова епітафія (Б. Бойчук),  минущий [224, 

т. IV, с. 711] – «який швидко минає», а  також скороминущий [224, т. IX, 
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с. 301] – «який швидко минає, проходить (про час, роки, стан)». Ці 

прикметники вказують на часову обмеженість дії, стану: тимчасове, минуще 

(недовге перебування, короткий час): …о, який короткий час (Б. Бойчук);  

…підеш у тимчасову віддаль (Ю. Коломиєць); … присядьмо, бо дороги в 

майбутнє немає, і я тут тимчасовий і чужий (Б. Бойчук). 

Семантику необмеженої тривалості повною мірою виражає 

прикметник вічний, пор.: …ти сонце носиш на грудях вічних літ 

(Ю. Коломиєць); … як пояснити сніг в країні вічного сонця (Е. Андієвська). 

Найближчі до нього ад'єктиви безконечний,   нескінченний,   але   вони   

зміщують   акцент   із   поняття «тривалість» на «відсутність межі»: 

безконечний шум, нескінченний сум. 

У семантиці прикметників (постійний, невпинний, безперервний) 

домінує вказівка на характер, спосіб та якість перебігу процесу. У них наявна 

сема «весь час», див.: повсякчасний [224, т. VI, с. 695] – «який є, буває, має 

місце, відбувається і т. ін. постійно, завжди». Вони дуже зручні для 

формування поетичних образів, наприклад: …дивлюся з острахом в рівні 

безмірні поля (Б. Бойчук). 

Між членами аналізованої мікрогрупи може виникати внутрішня 

антонімія: постійний – тимчасовий, нескінчений – скороминущий, 

безконечний – минущий., на ґрунті якої деякі поети створюють виразні 

антитези (наприклад: …таврами ран старі обличчя крізь сіті соли − не 

перейде осіннє море в весняні гори (Ж. Васильківська)) або градації 

(наприклад: …нам не знаний запах пізньої любови, ані першої (Б. Бойчук). 

Сема «весь час» у поетичному тексті особливо актуальна – вона дає 

змогу створювати місткі образи, що охоплюють кілька дискретних подій та 

мають темпоральну семантику (денний, осінній, літній): …в літні пополудні 

я любив (Б. Бойчук); …полощу вечірні думи (Б. Бойчук). Подібні поєднання 

можливі при зміщеннях у семантиці прикметника або іменника, наприклад: 

довга подорож («дуже довга») (Б. Бойчук). 
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На периферії аналізованої мікрогрупи – слова зі значенням 

«повторюваність у часі», використані у вторинній функції: повсякденний, 

щоденний, щохвилинна. «При безмежності процесу час як одиниця виміру 

втрачає сенс. Звідси перенесення акценту на нечасові семи. Це проявляється, 

наприклад, у прислівників безкінечно і нескінченно, що часто вживаються в 

ролі кількісних детермінантів» [111, с. 122] Такі прикметники 

використовують для позначення надзвичайно тривалої ознаки, наприклад: ти 

усвідомлюєш, що вже не вийдеш поза себе, що будеш незакінчений час 

тинний (Б. Бойчук); … послати шепіт вій в незмінний простір 

(Ж. Васильківська). 

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи представлені також 

одиниці мікрогрупи «момент безвідносно точки відліку», які утворилися від 

прислівників часу (вчорашній, завтрашній): …лежить вчорашньою газетою 

(Ю. Коломиєць). 

Прикметники давній і недавній в поєднанні з віддієслівним іменником 

за значенням співвіднесені з обставинними прислівниками давно і недавно.  

Але в семантиці прикметників давній і недавній наявна й кількісна оцінка 

часової дистанції «задовго». Дистрибутивні характеристики членів цієї 

мікрогрупи в поетичному тексті – подібні.  Вони співвідносяться  як  з  

віддієслівними  іменниками,  так  і  з  конкретними іменниками, 

актуалізуючи сему «момент»: вчорашній, завтрашній, минулорічне .  

Отже, слова зі значенням «фіксації моменту» становлять лише 

тематичну спільність – це поліцентрична група, у якій ядерна та периферійні 

зони  не виокремлюються. 

До прикметників із невираженою темпоральною фіксацією належать 

такі одиниці: тодішній [224, т. X, с. 171] – «який був, існував раніше, у 

минулому, тоді; протилежне − сьогочасний, теперішній»; минулий [224, т. IV, 

с. 711] – «який минув, пройшов»; давноминулий [224, т. II, с. 206] – «який 

давно минув, пройшов і т. ін.»; нинішній [224, т. V, c. 414] – «який існує, 

відбувається і т. ін.; «нині, стосовно до сучасного періоду; сучасний»; 
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теперішній [224, т. X, с. 76] – «який є, існує, відбувається зараз, у момент 

мовлення; нинішній»; сучасний [224, т. IX, c. 872] – «який існує, 

відбувається, живе і т. ін. тепер, нині; який стосується теперішнього часу, 

нинішньої епохи; нинішній, теперішній»; сьогочасний [224, т. IX, c. 914] – 

«який існує, відбувається в сучасний період, стосується сучасного періоду; 

сучасний, нинішній»; майбутній [224, т. IV, c. 597] – «час, який настане»: 

черпати світло для майбутніх днів ? (Ж. Васильківська);  Душі потреби й 

предвічні болі, Бо все з Твоєї плине долоні (В. Вовк). 

На периферії мікрогрупи прикметників із невираженою відносною 

фіксацією моменту (тодішній, минулий, нинішній, теперішній, майбутній) 

перебувають невласне часові прикметники далекий, недалекий, близький, 

швидкий у вторинній функції: далеке літо, недалеке минуле, швидкий рух. 

Дистрибутивні характеристики наведених слів не збігаються. 

Відприслівникові прикметники поєднуються як із віддієслівними назвами 

подій, явищ, так і з назвами конкретних предметів (торішні консерви, 

тодішні сподівання, нинішні вчинки), наприклад: … гніздо лелеки, – 

торішньої западини рогозу (Ж. Васильківська). 

У поетичному дискурсі прикметники темпоральної семантики часто 

формують всеохопні образи часу – «минулого», «теперішнього», 

«майбутнього», наприклад: …жене торішнє листя лебідь ледь тримається 

проти бистрини (М. Царинник); …по всесвіту, як по теперішній воді 

(Е. Андієвська); З мішка – світів майбутніх стрептококи (Е. Андієвська). 

Концепт «минуле» можуть вербалізувати інші прикметники, що перебувають 

у синонімійних відношеннях з ад'єктивом минулий, пор.: давній, давнішній, 

старий, старинний, наприклад: …і я не знав, що то були прадавніх предків 

очі (Ж. Васильківська). 

Якісні прикметники, що становлять мікрогрупу «момент відносно 

встановленого часу» (ранній, пізній, своєчасний тощо), характеризуються 

усталеністю часової семи: Ринала у хвилі пізні (Е. Андієвська).  
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Значення віддаленості дії в часі автори нерідко підсилюють 

додатковими словотвірними засобами, пор.: … із передранньої мли у 

перводенний праліс (Б. Рубчак). 

Ситуативні нетемпоральні конотації прикметників часової семантики 

істотно урізноманітнюють художні образи та вербальне оформлення 

поетичного мовлення, додаткові семи ускладнюють основне значення, 

роблять його більш оригінальним: вічні літа («виміри часу, які не мають 

кінця»). У поєднанні з назвами конкретних предметів прикметники можуть 

реалізувати оцінне значення, а саме визначати вчасність певних явищ, 

наприклад: …тривожить трави ранній травень (Е. Андієвська), їхній обсяг 

(…лежать у полуденних мисках («час, що має матеріальний об’єм») 

(Е. Андієвська). Поява якісних значень у відносних прикметників осінній, 

нічний, травневий та інших пов'язана з роллю, що виконують ці мовні 

одиниці в поетичному мовленні: миють стегна осіннім довгим тіням 

(Ю. Коломиєць); осіння тінь – «який буває восени»,  осінній лебідь – …як 

спів осіннього лебедя (Ж. Васильківська); …листопадні зорі неприхильні до 

любови – «який буває у листопаді» (Ж. Васильківська). Сема «який буває» 

створює семантику якісності у часовому вимірі, такі властивості 

означуваного денотата передані імпліцитно. Те саме слово, залежно від його 

ролі в поетичному образі, може передавати найрізноманітніші якісні 

характеристики: осіннє плесо (… я втопилася б у синяві осіннього плеса 

(Б. Бойчук) – «холодне, глибоке»), осінній лебідь («дорослий птах») 

(Ж. Васильківська), осінні тіні («довгі») (Ю. Коломиєць).  

Прикметники часової семантики створюють образи, не тільки разом з 

іменниками – назвами природних об'єктів, явищ, станів, (…в дощі вечірнім 

гриву прав (Ю. Коломиєць);  По ранковому небу торочаться ангельські 

крила (В. Вовк); Глянь на квітневу бруньку (Б. Рубчак); Між чорними 

фонтанами нічного лісу … (П. Килина)), а й з назвами конкретних 

предметів, наприклад: …пряв і прудко натягав весняні віжки 

(Ю. Коломиєць). Час є лише умовою для вияву цих ознак, бо подібні 



 

 

102 

 

прикметники не мають первісно метафоричного характеру: семантика 

темпорального прикметника може в поетичному образі номінувати категорію 

якості. 

Для створення повноцінного поетичного образу автори вдаються до 

«конкретизації» контексту. Таким «конкретизатором» часто слугує 

означення, виражене якісним прикметником або означальним займенником, 

що підсилює, уточнює темпоральний прикметник: …мій день такий 

короткий (Е. Андієвська); …близький і дивний понеділок (Ю. Коломиєць); 

спливу останнім, безпідставним гнівом (Ж. Васильківська); безобрисним, 

первинним речам останню форму дати − досконалу (В. Вовк). Відношення 

між ними не завжди прозорі:  останнім, безпідставним гнівом, близький і 

дивний понеділок. Якісна сема має значення: «той, який може бути», тобто 

структура поетичного образу твориться через встановлення смислових 

відношень між означеннями. У такий самий спосіб змодельовано порівняння, 

виражені узгодженим словосполученням іменника й прикметника в 

орудному відмінку, наприклад: …зоря молодим горошком сходить на городі 

(Е. Андієвська).  

Специфіка власне темпоральних прикметників позначається на їхній 

метафоризації, що типова для ідіостилю авторів Нью-Йоркської групи. 

Найчастіше метафоризуються прикметники, що походять від назв пір року та 

частин доби і виявляють стійкі асоціації (літо – спека, осінь –  згасання): 

Слово квітневоп'яне не оживляло жил (Б. Рубчак); ….листопадні зорі 

неприхильні до любови (Б. Бойчук); ….одного зимового пополудня 

(Ю. Тарнавський) тощо. Один ліричний об'єкт митці можуть характеризувати 

антонімійними прикметниками з темпоральним значенням, увиразнюючи в 

такий спосіб його всеохопність, пор.: коханко ранішня! коханко довечірня! 

(Р. Бабовал); …ти наймолодший, з усіх найстарших (Е. Андієвська). 

Відносні прикметники мікрогрупи «момент відносно теперішнього 

часу» виражають додаткові змістові характеристики лише унаслідок 

смислових зміщень. Наприклад, прикметники тодішній, тимчасовий, 
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минулий,  які у своїй семантиці не мають вказівки на конкретний час, у поезії 

можуть розвивати якісні співзначення: …підеш у тимчасову віддаль 

(Ю. Тарнавський) … шукаючи нового життя! (Ю. Тарнавський). У текстах 

поширені прикметники минуле, майбутнє, теперішнє, що теж набувають 

характеризаційного забарвлення,  наприклад: … слідів самих дзеркал 

(минулих, майбутніх чи теперішніх) (Ю. Тарнавський). 

Отже, лексико-семантична підгрупа власне темпоральних 

прикметників має чітку організацію: мікрогрупи утворюють систему 

одиниць, що характеризують різні часові виміри, а в поетичному дискурсі 

слугують основою для творення оригінальних образів. Лексико-семантична 

підгрупа пронизана бінарними опозиціями за певним набором 

диференційних ознак. Власне темпоральні прикметники в поезіях за рахунок 

контексту часто зазнають смислових модифікацій і слугують вдалим 

матеріалом для метафоротворення. 

2.2.3  Лексико-семантична група параметричних прикметників  

До мовної категорії якості належать прикметники параметричної 

семантики, що визначають розмір, об'єм, форму об'єкта. Такі прикметники 

безпосередньо реалізують якісні значення. У поетичних текстах вони часто 

поєднуються з іменниками – назвами осіб,  передаючи параметричні ознаки 

ліричного героя.   

Особливості семантичної  структури  параметричних   прикметників 

активно досліджували закордонні та українські мовознавці, а саме: 

Є. Тодорова  [188], І. Леков [121], Т. Г. Линник [123; 124] Н. І. Бойко, 

Т. Л. Хомич [28] та ін. Звернено увагу на проблему семантичних кореляцій 

та системних зв’язків між такими прикметниками (синонімійні та 

антонімійні відношення, сполучувальні можливості тощо) [138, с. 146-156].  

Прикметники, що позначають параметричну семантику, традиційно 

відносять до найстаріших пластів лексичного складу мови, що свідчить про 
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їхню важливість в мовній інтерпретації світу. О.Н. Шрамм [205, c. 19]   

параметричними  вважає прикметники, які позначають:  

- лінійний розмір (високий – низький, глибокий – мілкий, довгий – 

короткий, широкий – вузький, товстий – тонкий), наприклад: …миють 

стегна осіннім довгим тіням (Ю. Коломиєць); …кохаємося наче водорості в 

вузькій ілюзії (Р. Бабовал); …горять огні високі жовтокрилі (Р. Бабовал); 

повісити тіла десь… у глибокій шафі без дзеркал (М. Ревакович); …випивши 

глибокі моря… (Ю. Тарнавський). 

-  сукупний розмір (малий, маленький, дрібний, крихітний, великий, 

величезний, велетенський), наприклад: на стіні спальні висить велике 

бароккове дзеркало із срібла (П. Килина); Ти знову йдеш, Богородице, 

дрібними кроками… (В. Вовк). 

-   ємність чого-небудь, що полягає в здатності щось містити (ємкий, 

об'ємний, просторий, тісний), наприклад: ... моєї пам’яті гніздо розлоге і 

вигідне (Р. Бабовал); вона стоїть у тіснім, тупім трикутнику ночі 

(Ю. Тарнавський).  

Дослідження параметричної семантики прикметників, на думку 

О. І. Смирницького, потрібно проводити комплексно – із залученням 

номінацій часу, простору, розміру. Саме такий підхід до аналізу засобів 

вербалізації категорії якості має відкрити суттєві риси в побудові лексичної 

системи мови [167, с. 182].  

Прикметники з параметричною семантикою посідають особливе місце 

серед інших груп прикметників здебільшого через відношення до норми. 

Якість, яку вони позначають, є відносною, оскільки базується на контекстно 

встановленому еталоні. Цю норму визначають на основі зіставлення 

однорідних предметів певного виду [202, с. 103]. Величину середнього за 

розмірами  об'єкта  вважають  «точкою  відліку», щодо якої й інтерпретують 

значення прикметників параметризації [124, с. 4]. Від інших прикметників 

вони відрізняються тим, що визначити норму буває складно, вона не впливає 

на здатність утворювати антонімійні зв’язки між прикметниками, що типово 
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інших груп, наприклад: гарний – поганий, де норма збігається з 

прикметником гарний. Семантична структура параметричних прикметників 

утворює складні  зв'язки з поняттями вертикального та горизонтального 

напрямів, рівноправних з погляду географії, але зі значеннєвими та 

контекстуальними  відмінностями з позицій мови. 

І. Леков зазначає, що ще однією з важливих характеристик лексико-

семантичної підгрупи розміру є прозорість семантичної структури цих 

прикметників [121, с. 299]. Вони належать до праслов'янського фонду 

лексики, є немотивованими. Відповідно в сучасній українській мові, залежно 

від рівня семантичної мотивації, дослідник виділяє декілька підгруп 

прикметників: 1) семантично вмотивовані; 2) частково вмотивовані; 

3) етимологічно не прозорі. До цього переліку варто додати також підгрупу 

семантично прозорих прикметників; підгрупу прикметників зі значенням 

«зріст», «лінійний розмір»; предметну підгрупу зі значенням «усічення, 

зменшення об’єму», що представлені в роботах А. В. Висоцького [48; 49]. 

1. Семантично мотивовані прикметники невисокий, завеликий, замалий, 

закороткий, невеличкий, неширокий, задовгий, довгастий, наприклад: … що в 

вас життя виходить закоротке і тісне (Р. Бабовал); …земля забрала 

завеликі мита (Б. Рубчак). Такі параметричні прикметники вказують на 

«центр», середину величини, близькість до норми, наприклад: …невеличке 

волохате твоє тіло тремтить споминами (М. Ревакович); …до тебе я пишу 

листи задовгі (Р. Бабовал). 

2. Параметричні прикметники, що номінують ступеньовані вияви 

обсягів та форм: товстелезний, довжелезний, глибочезний, найменший, 

вузенький тощо. Наприклад: …з профілем найтонших квадратів 

(Ю. Тарнавський); …щоб найменший не залишився з чорним крилом 

(В. Вовк); …з вузенької щілинки неба завбільш широкої як день (Р. Бабовал); 

…пливи і досягай найтонші промені краси (М. Царинник). 

3. Підгрупа семантично прозорих прикметників із значенням «дуже 

великий»: бездонний, безкінечний, безкрайній, безмежний, велетенський, 



 

 

106 

 

необмежений, нескінченний, неозорий, неоглядний. Наприклад: …гнучкі 

години мов коші бездонні.. (Р. Бабовал); …до протяжного, безконечного 

звуку (Ю. Тарнавський); …між твоїми персами бездонну пляму (Р. Бабовал); 

… загони велетенських хвиль … (О. Коверко); … ми сплели безмежні сіті 

(Р. Бабовал); …неозорою весною далеких фіялок… (М. Царинник); …вони 

потонули в необмежене щастя ночі (О. Коверко); …тепер я ходжу у 

зашнурованих чоботах величезного міста (Ю. Коломиєць). 

4. Підгрупа семантично  прозорих параметричних прикметників  зі 

значенням «об'єм»,  «простір» тощо: одутиий,  просторий,  об'ємистий, 

велетенський, спузирений, опецькуватий, коренастий, чотирикутний. 

Наприклад: …мов утоплена одута жаба… (Р. Бабовал); …обрізує 

опецькувату шию… (М. Царинник); …з спузиреним животом дощу.. 

(М. Царинник); я проходжу вулицями життя, як велетенський рот, 

відкритий і німий... (Ю. Тарнавський); …в кутку кімнати − чотирикутньої 

туги (Б. Рубчак). У поетичному дискурсі прикметники цієї групи не завжди 

відображають реальні параметри об'єктів, автори поєднують їх з опорними 

іменниками відповідно до свого світовідчуття й поетичного малюнка, пор.: 

Далеко від трикутніх трави і рук…  (Ю. Тарнавський). 

5. Підгрупа прикметників зі значенням «зріст», «лінійний розмір» : 

рослий, розлогий, короткий, наприклад: мій день такий 

короткий (Е. Андієвська); …знаєш так багато про довгі подорожі 

(П. Килина); …на високій вежі смерти бик, мідяний, дзвонить на сполох 

(П. Килина). 

6. Предметна підгрупа зі значенням «усічений, пошкоджений об’єм»: 

…обгризлий місяць повен гуку і мовчання (Р. Бабовал); …розколене 

розкришене горіхове лушпиння (Р. Бабовал); …самотня лавка в 

спустошеному парку (М. Царинник); …беззубий регіт чорних вікон знав 

(Б. Рубчак). До цієї підгрупи зараховуємо і прикметник кривобокий, що теж 

позначає певну ваду форми, пор.: Візьми кривобоку скрипку моїх старань 

(В. Вовк). 
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До групи етимологічно непрозорих параметричних прикметників 

належать слова, що мають найдавніше походження. Такі лексеми є найбільш 

уживаними в українській мові: великий, малий, довгий, високий, низький, 

вузький, тісний. У текстах поетів Нью-Йоркської групи ці прикметники 

репрезентують найбільший рівень стабільності значення розмірів, конкретні 

параметри предметів – довжину, висоту, ширину, товщину, глибину. 

Наприклад: …мій малий човен пропливає повз інші (Б. Рубчак); …не шукаєш 

душі по довгих коридорах (П. Килина); …висить, несеться, немов тонкий 

серпанок (П. Килина); …на довгих контурах стола (М. Царинник); …низьке 

небо висне над пустелею (М. Царинник); …уткнутий в тісну туніку… 

(О. Коверко); …лишаються вузькі вулиці… (П. Килина); …тримає в руках 

відро, велике… (Ю. Тарнавський); … тісний зробився простір й неутульний 

(Е. Андієвська).  

Одним із найуживаніших є параметризаційний прикметник великий 

(староукраїнське – великий). В сучасній українській мові він може передавати 

такі значення: 1) «значний за розміром (про конкретні предмети)»; 

2) «значний (щодо вияву якоїсь якості)»; 3) «знаменитий, видатний»; 

4) «дорослий»; 5) «який займає значне суспільне становище» [224, т. I, 

c. 318]. Прикметно, що всі названі значення прикметник великий реалізує і в 

поетичних текстах представників Нью-Йоркської групи, наприклад: 1. За 

горами велике місто бліднуло… (П. Килина); …велике барокове дзеркало із 

срібла (П. Килина); 2. Земля забрала завеликі мита  (Б. Рубчак); …нагнув 

голову над столом, велику (Ю. Тарнавський); 3. Бики вбили багато великих 

матадорів (П. Килина); 4. Він був великий пан (П. Килина). 

 Антонімічну пару з цим прикметником утворює ад'єктив малий, що 

вказує на протилежні параметричні ознаки. Зокрема, він експлікує такі 

значення: 1) «малий за розміром»; 2) «нечисленний»; 3) «малолітній»; 

4) «незначний (не дуже важливий)»; 5) «незначний за силою, ступенем свого 

вияву» [224, т. IV, c. 606]. Семеми цього прикметника використано і в 

сучасному поетичному мовленні, наприклад: …щоб полетіти малою 
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молекулою (М. Царинник); …лежить похований малий бронзовий бик 

(П. Килина); …мій малий човен пропливає повз інші (Б. Рубчак). 

До частково вмотивованих параметризаційних прикметників можна 

віднести  слова зі складною морфемною структурою: безконечний, завеликий, 

безчасний, маленький, мінімальний, мініятюрний: мінімальні вірші 

(П. Килина); маленька хмарка (Б. Рубчак); …на мініятюрній сцені мого 

інтимного театру… (Б. Рубчак); …земля забрала завеликі мита (Б. Рубчак); 

…і довгий, і безчасний наших днів… (П. Килина); …ми просочуємося 

безконечними перемінами (О. Коверко). 

Ці лексеми перебувають на межі з граматично  вмотивованими   та   

етимологічно  непрозорими лексемами групи.  Т. Г. Линник вважає, що 

параметричні прикметники не мають специфічних характеристик, які 

визначають їхню історико-культурну належність [124, с. 3]. Поява таких 

вербальних форм не спричинена історично обмеженими 

екстралінгвістичними  чинниками, а отже вони  не  могли  відіграти 

визначальної ролі в появі слів зі значеннями розміру конкретних фізичних 

предметів. А. В. Висоцький з цього приводу слушно зауважує : «…щоб 

зберегти зв'язок процесу комунікації із попередніми етапами розвитку, слова 

на позначення розміру повинні бути стабільними. Сутність історико-

культурної   специфіки   в   семантиці   параметричних прикметників є 

однією з передумов значного ступеня їх абстрактності»  [48, с. 126]. 

Ієрархічна залежність, що виникає між первинними та похідними 

значеннями, важлива і для поетичного мовлення, оскільки для вичерпної 

реалізації значень прикметнику більше, ніж іншим класам слів, необхідний 

«еталон», «опора для слова», що служить вихідним параметром того чи того 

значення. Саме тому одним із об'єктивних критеріїв, що означають межі 

значень параметричних прикметників, є потенціал сполучуваності 

прикметника з іменниками відповідних груп у межах поетичного тексту, 

пор.: …з найдовшої години в найкоротшу пристрасть… (Р. Бабовал). 
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У    межах  лексико-семантичної групи прикметників, що 

репрезентують параметричні характеристики об’єктів, виділяємо декілька 

мікрогруп: 

І.   Семантична  мікрогрупа з прикметниками на позначення високого 

зросту, розміру, рівня віддаленості від чогось/когось: високий [224, т. І, 

с. 492-493], довгий [224, т. ІІ, 330] та похідні від них зі складною морфемною 

структурою. Наприклад: …в моїх очах дерева височезні зеленіють 

(Р. Бабовал); …з найдовшої години в найкоротшу пристрасть… 

(Р. Бабовал); …щоразу довша стежка… (Р. Бабовал); …до гирла довгої ріки 

й назад (Р. Бабовал) . 

Центр мікрогрупи представлений словами високий [224, т. І, с. 492], 

довгий [224, т. І, с. 330]., які в поезії реалізують значення зросту, наприклад:  

…жінка якась, висока дуже, струнка, в довгій білій тозі (Ю. Тарнавський). 

Вживання в одному поетичному рядку прикметників зі схожою семантикою 

збільшує ефект, тобто характеристика розміру впливає на оцінку поетичного 

образу.   

Слова високий, довгий входять до складу мікрогрупи з прямим 

значенням «більший від звичайного зросту» та «великий за відстанню», тому 

її варто віднести до перехідних слів, що можуть бути членами двох груп – на 

позначення висоти та на позначення простору, що свідчить про міжгрупову 

дифузність, яку й використовують у поетичних текстах для формування 

оригінальних образів.  

Г. М. Щипіцина  зазначає, що «дифузні (імплікативні) відношення між 

семами виявляються у відсутності різких меж між окремими семами і 

семними блоками тієї структури, що забезпечує їх єдність» [208, с. 68]. 

Імплікація поширюється на семи, які перебувають у привативній опозиції. 

Аналізуючи граматичні категорії, О. В. Бондарко наголошував на здатності 

немаркованого  члена опозиції відтворювати семантику маркованого члена 

опозиції [34, с. 37]. Дифузність семантики виявляється у відсутності чітких 

меж між семами семем. Вона зумовлена потенціальними можливостями 



 

 

110 

 

одиниць певної лексико-семантичної групи, які зазнають актуалізації в 

поетичному тексті. 

Дифузність семантики найбільше помітна на тлі семно-компонентного 

аналізу: якщо ставити за мету максимально повне встановлення складу 

значеннєвої структури,  то  необхідно звертати увагу на найдрібніші грані 

смислу, які доповнюють значення семеми її сполучуваностями [208, с. 70]. 

Відношення дифузності пов'язують семи різних типів, і не лише за 

денотативним параметром, а саме: асоціативно-дериваційну сему і сему 

внутрішньої форми, лексико-граматичні і граматичні семи, модальні та 

індивідуально-асоціативні семи тощо. 

Водночас дифузні відношення не охоплюють усіх сем структури, тобто 

вони активізуються вибірково і тому не є основними для семантичної 

структури параметричних прикметників. Дослідження умов актуалізації сем 

показало, що та сама сема може реалізуватися чи не реалізуватися залежно 

від контексту. Функціонування у поетичному тексті варіантів семем 

дослідники пояснюють  тим,  що українська літературна мова тісно взаємодіє 

з діалектами, а також має стилістичну диференціацію лексики.  

Отже, відбувається збагачення і збільшення стилістично-виражальних 

засобів мови, що важливо для поетичного дискурсу. Прикметники високий – 

довгий – тендітний утворюють дві мікрогрупи з відмінними стилістичними 

ознаками:  високий,  довгий – нейтральні, загальновживані слова; тендітний, 

стрункий, граційний – стилістично марковані, типові для поетичного 

контексту одиниці. При протиставленні значень слів цих мікрогруп виділено 

ще одну сему – «оцінну».  Прикметники тендітний, стрункий мають виразне 

позитивне забарвлення. Вони слугують формуванню естетичних, 

привабливих образів, наприклад: … щось помітне в тендітних рухах… 

(Б. Рубчак); ..жінка якась, висока дуже, струнка, в довгій білій тозі… 

(Ю. Тарнавський); …лежить тіло, голе, ґраційне, золотисте 

(Ю. Тарнавський).  
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У поетичному мовленні значення інтенсивності оцінки передають 

похідні прикметники, утворені за допомогою префіксів без-, не- та суфіксів   

-енн-, -н-: безкінечний, необмежений, нескінченний. Такі семеми мають 

емоційно-оцінне забарвлення, тому їх здебільшого використовують у 

високому стилі мовлення для створення пафосу, а також у поетичному 

мовленні. Прикметники допомагають ясніше передати суб'єктивну оцінку 

автора, його позитивне чи, навпаки, негативне тлумачення образу, 

наприклад: …ми просочуємося безконечними перемінами (О. Коверко); …до 

протяжного, безконечного звуку (Ю. Тарнавський); …нескінченними 

плаями втомленої втіхи (О. Коверко); …вони потонули в необмежене 

щастя ночі (О. Коверко). Прикметник нескінченний саме завдяки активному 

вживанню у письмових формах мовлення втратив розмовний відтінок. 

II. Семантична мікрогрупа параметричних прикметників на 

позначення низького зросту осіб, малої відстані, невеликого розміру: 

невисокий [224, т. V, с. 260-261], низький [224, т. IV, с. 412], короткий [224, 

т. IV, с. 229], дрібний [224, т. ІІ, с. 414]. Наприклад: … мій день такий 

короткий (Е. Андієвська); …об небо що таке низьке у рості … (Р. Бабовал); 

…що в вас життя виходить закоротке і тісне (Р. Бабовал); …трелів дрібну 

перемогу (Б. Рубчак). 

Антонімійні пари   великий – малий, довгий – короткий   у поетичному 

мовленні широко використовують для вираження контрасту, створення 

оксюморонів, пор.: з найдовшої години в найкоротшу пристрасть в моїх 

очах (Р. Бабовал); найбільші вулики розб’ю у кризі святости лиш одна 

найменша (Р. Бабовал). 

До аналізованої мікрогрупи належить і лексема  низький у своєму 

прямому значенні. Її вживають на позначення конкретного розміру фізичних 

об’єктів,  предметів. На думку Т. Г. Линник, різниця між прикметниками 

короткий і низький полягає в тому, що останній у поезіях характеризує осіб, 

а також неживі об'єкти; короткий частіше вживається зі словами на 

позначення абстракцій, одиниць виміру, хоча в поетичному тексті 



 

 

112 

 

«диференціювання сфери розподілу вживання» цих слів слабшає [124, с. 28]. 

Наприклад: …об небо що таке низьке у рості (Р. Бабовал); …найкоротшу 

пристрасть в моїх очах… (Р. Бабовал); …поросле короткою травою 

(М. Царинник); …два алябастрові шматки низького неба (Е. Андієвська). 

У семантичній структурі прикметників геометричний, гіперболічний, 

чотирикутний, триярусний виділяємо інваріантну для всього синонімічного 

ряду сему ‘створений в певному розмірі, у правильних формах’, важливу для 

поетичного мовлення, пор.: …мов міражі геометричних віддалей… 

(М. Царинник); …в кутку кімнати – чотирикутньої туги (Б. Рубчак); 

…ґранітні піни гіперболічних водограїв… (М. Царинник); … палац 

триярусний – троянда чайна (Е. Андієвська). 

Параметричні прикметники дрібненький, дрібний мають диференційні 

семи ‘малий за розміром’ та ‘не товстої будови’, проте в поезії вони не 

завжди передають специфіку фізичних об'єктів, й частіше стосуються 

абстрактних понять, наприклад: …умирати на дрібненькій стружечці 

хреста… (Р. Бабовал); …наколи кохання наше – ще таке дрібне, нестигле… 

(Р. Бабовал); …трелів дрібну перемогу… (Б. Рубчак). 

Якісні характеристики виявляються також у частому використанні в 

поетичному тексті вищого та найвищого ступенів порівняння параметричних 

прикметників:  Найменший обрис – рясно, – як пульсатор… (Е. Андієвська); 

… найнепохитніше − таке ламке й минуще… (Е. Андієвська); …солом’яна 

леґенда, де найменший камінь снить (Р. Бабовал). 

Вираження зменшеної інтенсивності ознаки властиве похідним 

прикметникам на -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: маленький, низенький, 

коротенький, дрібненький. Значення таких прикметників містить сему ‘дуже’ 

і ‘менший від звичайного на зріст’: …а щось маленьке тулиться в куті, 

таке руде, окате, пелехате (Б. Рубчак); …я і маленька вишня за вікном 

читаєм (Б. Рубчак); …умирати на дрібненькій стружечці хреста 

(Р. Бабовал).  
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На вираженні неповноти ознаки в українській мові спеціалізуються 

суфікси –езн-(-ий), -уват-,  -аст-(-ий) (-яст-(-ий): хвилястий, височезний, 

дупластий, опецькуватий. А. П. Грищенко зазначає, що у прикметниках із 

такою семантикою градаційний і експресивно-оцінний параметри 

виступають у комплексі, взаємодії [68, с. 139]. Ця особливість прикметників 

зумовлює широке використання їх у поетичному мовленні для творення 

зорових, колоритних образів, наприклад: …на лапах жаб’ячих хвилястий 

переляк (Е. Андієвська); …дерева височезні зеленіють (Р. Бабовал); … 

години капають із дерева дупластого (Р. Бабовал); ….обрізує опецькувату 

шию (М. Царинник) . 

ІІІ. Мікрогрупа параметричних прикметників на позначення великого 

розміру: великий [224, т. І, с. 318], гладкий [224, т. ІІ, с. 79], здоровий [224, 

т. ІІІ, с. 546], круглий [224, т. IV, с. 368], широкий [224, т. ХІ, с. 459] теж 

широко представлена в поезії Нью-Йоркської групи. Наприклад: …за горами 

велике місто бліднуло (П. Килина); …з підвалу тягне оком світ широкий 

(Е. Андієвська); …на гладких кобилах людських примх… (О. Коверко); …я 

птах на круглих крилах громів… (О. Коверко); …розклалися гладкі греблі 

галюцинацій (О. Коверко); …м’якіші ніж гладкі здорові пасма 

(М. Царинник). 

Центр цієї мікрогрупи становить лексема великий, інші слова 

перебувають на периферії. Семеми великий, широкий входять до мікрогрупи з 

прямим значенням, а гладкий, круглий – з похідним, пор.: …про тебе сни − 

кругліші від тих овочів (Р. Бабовал); ...привабливо вигинався гладкою дугою 

рухів (О. Коверко); …між нами ширші відстані (Р. Бабовал). 

У семемі великий – «значний своїми розмірами, величиною; 

протилежне малий» – виділено семи ‘більший від звичайного розміру’. У 

поезіях часто вживається цей прикметник у формі найвищого ступеня 

порівняння, наприклад: …найбільший вилов, хто – на слово ловить 

(Е. Андієвська); …складне, що, як найбільша простота (Е. Андієвська). 
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Семема  здоровий представлена семою ‘більший від звичайного 

розміру’, що свідчить про дифузність значеннєвого потенціалу цього 

прикметника, пор.: …з бурштину тло – паралепіпед здоровенний 

(Е. Андієвська). 

Прикметники пухлий та пишний вживаються з подібним значенням: 

пухлий − «Товстий, роздутий (про книжку, гаманець і т. ін.)» [224, т. VIII, 

с. 408], пишний – «1. Буйний у своєму розквіті» [224, т. VI, с. 372]. Однак   

пишний передає більш інтенсивні конотативні значення та є стилістично 

обмеженим, пор.: за склом – по жолобках – на пухлій шині (Е. Андієвська); 

Часто я одягаю пишні шати (О. Коверко). 

Якісне значення в поетичному мовленні митців Нью-Йоркської групи 

реалізують й параметричні прикметники круглий, округлий, пор.: ...світло 

осіло пані мов янгол круглий (М. Царинник); Годі найти нам округле щастя 

(В. Вовк). 

Значення інтенсивності ознаки реалізують похідні прикметники із 

суфіксами -ист-, -енн-, -елезн-, -ецьк-: велетенський [224, т. І, с. 317–318], 

здоровенний [224, т. ІІІ, с. 545-546], плечистий [224, т. II, с. 177].  Семантична 

структура цих прикметників містить диференційну сему ‘більший від 

звичайного розмір’, ‘дуже’, ‘міцна будова, текстура’, за рахунок якої вони 

здатні надавати експресивного забарвлення мовленню, що особливо важливо 

для поетичного дискурсу: …з бурштину тло – паралепіпед здоровенний 

(Е. Андієвська); …де обрій обертається плечистий (Е. Андієвська); загони 

велетенських хвиль (О. Коверко). 

IV. Мікрогрупу на позначення малого розміру формують такі 

прикметники: малий [224, т. IV, с. 606], невеликий/невеличкий [224, т. V, 

с. 254], дрібний [224, т. II, с. 414], мініатюрний [224, т. IV, с.741], мілкий 

[224, т. IV, с.737], короткий [224, т. IV, с. 352]. Наприклад: …за склом – по 

жолобках – на пухлій шині пересуваються, бо ж небуття в пошані, гроза на 

малому відтинку й волове око, мов яйце, з-під льоду (Е. Андієвська); …коли 

обдумаю короткий час і довгий, і безчасний наших днів  (П. Килина); …воно 
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є сито для мілкої муки сонця (П. Килина); …лежить похований малий 

бронзовий бик (П. Килина); …трелів дрібну перемогу… (Б. Рубчак); …на 

мініятюрній сцені мого інтимного театру (Б. Рубчак); …лиш перебої серця 

невеличкі (Е. Андієвська). 

У системі мові прикметники на позначення параметричних якостей 

великого і малого утворюються синонімічно-антонімічні блоки, у яких  

попарно протиставлені лексеми: великий – малий, велетенський – 

мініатюрний,   тендітний – грубий, здоровий – крихітний. Митці на основі 

таких блоків часто формують  антитези (цей художньо-стилістичний засіб 

особливо типовий для поетичної манери Е. Андієвської). Наприклад: …що 

менша суть, то довший інвентар (Е. Андієвська); …бо щораз глибше – і 

найменший порух (Е. Андієвська); …найменша цятка – раптом – світ 

широкий… (Е. Андієвська); …куценьке зло і зло довготелесе… 

(Е. Андієвська). 

Семеми малий, тонкий, дрібний, мініатюрний, короткий реалізують у 

цій мікрогрупі пряме і переносні значення, вони об'єднані спільною семою 

‘менший від звичайного’. У мові поезії названі прикметники передають 

ознаку за розміром, дуже часто для підсилення конотацій їх використовують 

формі компаратива, наприклад: …трелів дрібну перемогу (Б. Рубчак); 

…найменший дотик, – й хвилю – землетрус (Е. Андієвська); …висить, 

несеться, немов тонкий серпанок, (П. Килина); …й – намулом – все 

коротші інтервали (Е. Андієвська). 

Ядерну зону мікрогрупи становлять лексеми малий, невеликий, 

невеличкий, інші – перебувають на периферії, але всі вони типові для 

поетичного дискурсу Нью-Йоркської групи, пор.: …мій малий човен 

пропливає повз інші… (Б. Рубчак); …гроза на малому відтинку… 

(Е. Андієвська); …лиш перебої серця невеличкі… (Е. Андієвська); …малий 

монолог Прометея … (Е. Андієвська); …бо щораз глибше – і найменший 

порух (Е. Андієвська). 
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Прикметники невеличкий і невеликий містять семи ‘менший від 

звичайного розмір’ та ‘менший від звичайного розмір’. Слово невеличкий 

відрізняється від невеликий належністю до розмовного стилю мовлення. За 

відомостями Частотного словника української мови, слово невеличкий є 

більш уживаним, але в поезії Нью-Йоркської групи переважають 

компаративні форми прикметників малий та великий. 

У формуванні поетичних образів використовують також прикметники, 

що виражають товщину. У модерній поезії товщина представлена дифузно: 

параметрична семантика  пов’язана із описом загальних розмірів, наприклад: 

…крихкий, з тріщинами в тонких колонах (П. Килина); …до жінок, що 

широкими клубами вросли у призьби (Б. Бойчук). 

 Як параметричний показник якісної семантики функціонує також 

прикметник мінімальний, що належить до перехідних слів, бо одночасно 

входить до груп на позначення розміру та естетично-етичної оцінки: 

мінімальні вірші (П. Килина). 

Семемі мініатюрний – «дуже малий» – відповідають семи ‘менший від 

звичайного розмір’, ‘невеликий в обхваті’ та ‘позитивна оцінка’, а семемі 

мікроскопічний – «дуже маленький, малесенький» – семи ‘менший від 

звичайного розмір’ та ‘дуже малий’. У поетичному тексті вони звучать 

особливо оригінально, оскільки зазнають стилістичної транспозиції: первісно 

ці запозичені прикметники були пов’язані із термінологічним корпусом і  

функціонували в науковому та науково-популярному стилях. Уживання їх у 

поетичних текстах свідчить про інтелектуалізацію творів досліджуваного 

літературного угрупування, наприклад: …на мініятюрній сцені мого 

інтимного театру (Б. Рубчак); …обмеживсь до мікроскопічних секцій 

(Е. Андієвська). 

У поетичному мовленні часто вживають параметричні прикметники на 

позначення усіх рівнів малого розміру, обсягу та форми. Це похідні 

прикметники, котрі утворюються за допомогою зменшувальних суфіксів: 

дрібний – дрібненький; малий – маленький, тонкий – тоненький, куций – 



 

 

117 

 

куценький, невеликий – невеличкий,  які широко використовуються в поезії та 

усному мовленні: …стати світом у тоненькім томі (Б. Рубчак); 

…куценьке зло і зло довготелесе (Е. Андієвська); …весь світ на тоненькій 

нитці (Е. Андієвська);  …впіймалась в густі сіті маленька хмарка 

(Б. Рубчак); …а щось маленьке тулиться в куті (Б. Рубчак); …лиш перебої 

серця невеличкі (Е. Андієвська); …маленьких втіх пригаслий привілей 

(Е. Андієвська). 

Така кількість суфіксальних утворень зумовлена комунікативно-

прагматичною потребою підсилення емоційних компонентів. Цю саму 

функцію виконують форми ступенів порівняння, градуальні похідні слів, що 

виникають на основі спільної семи ‘малий розміром’ у поєднанні з семою 

‘емоційна оцінка’, пор.: …щось помітне в тендітних рухах, 

як осад свят, і, як морок, бреде по бруках його віват (Б. Рубчак); …рука 

найменшого тільця торкнеться (Ю. Коломиєць); …їхні талії стрункіші 

цього року (Б. Бойчук); …тугіших ліній продовгастий шурхіт 

(Е. Андієвська). 

До формування поетичних образів на вербальному рівні долучено 

складові синонімічно-антонімічного блоку з семантичними домінантами 

великий – малий. Систему таких образів формують прагматично значущі 

одиниці, що можуть мати у своїй семантиці сему ‘якість’, так і абстраговану  

найзагальнішу оцінку поетичного образу, який вони формують. Цей процес 

постійно триває й становить основу поетичної комунікації автор – аудиторія. 

А людина взагалі «схильна до гіперболізації просторових коментарів» [197, 

с. 242]. Антоніми великий і малий в модерній поезії Нью-Йоркської групи 

спрямовані на вербалізацію навколишнього світу із погляду ступеня вияву їх 

у якісній об'ємності, параметрах та розмірах. Однак  оскільки  семантика 

мовних одиниць поетичного тексту ускладнена компонентом «інтенсивність 

ознаки», то варто аналізувати їх як окрему лексико-семантичну групу, що 

може формувати інші, більш дрібні структурні елементи. 
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Параметричні прикметники не тільки називають якісні ознаки за 

обсягом, розміром, формою, а й допомагають відобразити динаміку розвитку 

образу, оскільки здатні відображати ступінь вияву ознаки (від дуже слабкої 

до дуже інтенсивної). 

У поетичному тексті значення градуальної ознаки представлено 

імпліцитно, тому при аналізі прикметників із такою властивістю варто 

враховувати формальні показники цього значення, але й вони не є 

основними. Необхідно вдаватися до семно-компонентного аналізу 

значеннєвої структури мовних одиниць, бо це дає змогу виявити засоби 

інтенсифікації або послаблення параметричної ознаки у внутрішній 

структурі лексеми. 

Вивчення семантики параметричних прикметників, ускладнених 

компонентами значення «інтенсивність ознаки», показало, що вони 

формують градуальні опозиції, члени яких виявляють різний ступінь вияву  

тієї самої ознаки, причому градуювання параметричної ознаки за 

інтенсивністю виражається через її кількість. Прикметники параметричної 

градації зближуються з прикметниками невизначеної тривалості, які 

вказують на ступінь вияву розмірної ознаки у предметі порівняно з 

однотипними предметами поза процесуальною залежністю, що вказує на 

органічний зв'язок одиниць цих розмірних груп. 

Класифікувати градуальні параметричні прикметники як окрему групу 

можна,  послуговуючись «нормою» («еталоном»), тобто варто виділити в 

семантичній структурі аналізованих одиниць низку компонентів, що є 

складниками значень: ядерну частину, що визначає «інтенсивність цілісної 

параметричної ознаки і семи, що чергуються»; периферійну зону, що 

складається із сем «більше норми», «менше норми», «максимальна міра 

вияву».  

Групу параметричних прикметників на позначення градуйованих ознак 

у поетичному тексті можна поділити на чотири мікрогрупи: 
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- прикметники на позначення мінімального (віддаленого від «норми») 

вияву ознаки: мініатюрний, мікроскопічний, дрібненький, тоненький, 

малесенький, низесенький; 

- прикметники, що передають неповний (менший від «норми») ступінь 

вияву: малий, невеликий, дрібний, вузький, тісний, короткий, мілкий 

вутлий, худий; 

- прикметники повного ступеня вияву ознаки: великий, здоровий, 

високий, широкий, круглий, повний; 

- прикметники максимального ступеня вияву ознаки: величезний, 

велетенський, здоровенний, широченний, товстезний, гігантський, 

височенний. 

Градуальні параметричні прикметники є імпліцитними посилювачами 

параметричного значення, що робить їх інтенсивними виразниками якісної 

семантики в поетичному тексті. Такі прикметники можуть репрезентувати як 

дескриптивну, так і кваліфікаційну функції (мініатюрна сцена). Слід 

зазначити, що залежно від контексту, деякі з названих прикметників можуть 

виконувати роль інтенсифікатора, тобто експліцитного посилювача ознаки 

(непараметричної), названої іншим словом (великий матадор). 

V. Мікрогрупа на позначення великої товщини об'єкта представлена 

прикметниками: пишний [224, т. VI, с. 372], гладкий [224, т. II, с. 79], грубий 

[224, т. ІІ, с. 178], круглий [224, т. IV, с. 368], пухлий [224, т. VIII, с. 408], 

жирний [224, т. II, с. 531], спузирений [224, т. V, с. 215]; широкий [224, т. ХІ, 

с. 456]: …розливаються широкоутробні водойми (М. Царинник); …з 

спузиреним животом дощу… (М. Царинник); …виходжу на широку 

вулицю… (Б. Бойчук); котять шини круглий крик… (Ю. Коломиєць); 

…ссавцям – природа – найжирніший клапоть (Е. Андієвська); …за склом – 

по жолобках – на пухлій шині (Е. Андієвська); …часто я одягаю пишні 

шати… (Б. Рубчак); …привабливо вигинався гладкою дугою рухів… 

(О. Коверко). 
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Центр цієї мікрогрупи формують параметричні прикметники одутий – 

«в міру товстий, округло-пухлий», широкий – «який має велику ширину (у 1 

знач.); протилежне вузький», гладкий – «який має повне тіло, вгодований, 

ситий», круглий – «який має форму круга, кулі, циліндра тощо або формою 

нагадує їх; округлий», інші − належать до периферії: грубий – «великий за 

об'ємом та поперечним перерізом; товстий». Спільною семою виступає 

‘більша над норму повнота, розмір’, тоді як диференційними семами є 

‘великий за розміром’, ‘образність’, ‘доглянутий’, ‘більший від звичайного 

параметр’, ‘міцна будова, краса’, ‘причина’, ‘стилістична характеристика’, 

‘емоційне забарвлення’ та  ‘оцінка’. Наприклад: …щоб земля була повна 

запаху чорного хліба (В. Вовк); …мов круглий овоч, осінню налитий… 

(В. Вовк); …мов утоплена  одута жаба… (Р. Бабовал); …навколо ніч й 

дедалі грубші мури (Е.  Андієвська). 

Прикметники грубий та крупний реалізують в поетичних текстах   

подібні значення: грубий – «великий за об'ємом та поперечним перерізом; 

товстий» [224, т. ІІ, с. 178], крупний [224, т. IV, с. 372]– «те саме, що грубий, 

протилежне дрібний». Однак прикметник грубий відрізняється більш 

напруженими негативними емотивними елементами, зниженою конотацією, 

а отже його вживання стилістично обмеженіше. 

Семеми широкий, гладкий, круглий у межах аналізованого ряду 

реалізують пряме значення, а пишний, повний, вигідний входять до 

мікрогрупи своїми похідними значеннями: …високе теж вікно, широке… 

(Ю. Тарнавський); …сплели в твоїх очах свої широкі гнізда… (Р. Бабовал); 

…світло осіло пані мов янгол круглий… (М. Царинник); …моєї пам’яті 

гніздо розлоге і вигідне… (Р. Бабовал). 

У формуванні поетичних образів автори використовують вторинні 

значення прикметників, що входять до складу синонімічного ряду: здоровий 

– «значний, великий розміром, обсягом» [224, т. III, с. 546]; розлогий – «який 

розкинувся на великій площі, обіймає великий простір» [224, т. VIII, с. 728], 

крислатий – «який має розложисте гілля, розкішну крону (про дерево, кущ); 
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гіллястий» [224, т. IV, с. 348], пор.: … моєї пам’яті гніздо розлоге і вигідне 

(Р. Бабовал); … я в небі вигриз  круглу дірку (Р. Бабовал); …м’якіші ніж 

гладкі здорові пасма (М. Царинник). 

Значення надмірної інтенсивності ознаки передають похідні ад'єктивні 

одиниці, утворені від дієслівних основ відповідної семантики за допомогою 

суфікса -ен-,  пор.: …всі якісь заокруглені, як авта (Ю. Тарнавський); …з 

спузиреним животом дощу (М. Царинник); під галасливими звуками 

розцебрених жінок (О. Коверко), а також складні прикметники, що походять 

від узгоджених словосполучень (широкоокий ← широкі очі), наприклад: … 

розливаються широкоутробні водойми (М. Царинник); …і дратував 

розбещені примхи крутоголових хотінь (М. Царинник); …куценьке зло і зло 

довготелесе … (Е. Андієвська); … багатовимірніша, глибша, тонша 

(Е. Андієвська); … твої міста – широкоокі (Р. Бабовал). 

Інтенсивність параметрів увиразнюють також через застосування форм 

ступенів порівняння, які іноді поєднано з прислівниками міри і ступеня, що 

посилюють інтенсивність ознаки, наприклад: …основа – із дедалі ширших 

уст повітря (Е. Андієвська); …для коханців, кажуть, зійде ширший місяць 

(Р. Бабовал). 

Прикметник на позначення параметрів навколишніх реалій круглий та 

мікрогрупа з семантикою надмірної товщини в межах поетичного мовлення 

авторів Нью-Йоркської групи сповна розкривають свій значеннєвий 

потенціал у вираженні якості та оцінки описуваних об'єктів та відчуттів, 

пор.: ...світло осіло пані мов янгол круглий (М. Царинник); …про тебе сни – 

кругліші від тих овочів (Р. Бабовал). 

VI. Мікрогрупа на позначення малої товщини осіб складається з 

прикметників тонкий [224, т. X, с. 187–189], тендітний [224, т. X, с. 72], 

вузький [224, т. I, с. 784], дрібний [224, т. II, с. 414], граційний [224, т. II, 

с. 161], стрункий [224, т. IX, с. 739], тісний [224, т. X, с. 146]. Наприклад: 

…висить, несеться, немов тонкий серпанок (П. Килина); …дерева стрункі, 

високі, немов родичі чоловіка… (Ю. Тарнавський); …жінка якась, висока 
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дуже, струнка, в довгій білій тозі… (Ю. Тарнавський); …трелів дрібну 

перемогу… (Б. Рубчак);  …в своїй кімнаті, темній і тісній… (Б. Рубчак); 

…дрібних галактик опікун… (Е. Андієвська); …голий, стрункий, ґраційний 

(Ю. Тарнавський); …стікає череп’я з дахів на вузькі вулиці… (Б. Бойчук). 

Центр мікрогрупи становлять прикметники тонкий, тендітний, 

стрункий, інші прикметники перебувають на периферії. Прикметник тонкий 

означає : «який має невелику, незначну товщину; протилежне товстий» [224, 

т. X, с. 187] і реалізує у текстах як пряме значення (…крихкий, з тріщинами в 

тонких колонах (П. Килина)), так і похідне, пор.: Відношень дивних я 

знавець тонкий (Б. Рубчак). Прикметник тендітний – «тонкий, ніжний 

своєю будовою (про людину)» [224, т. X, с. 72] – в поезії експлікує пряме 

значення: …щось помітне в тендітних рухах (Б. Рубчак). 

Від основ прикметників тонкий, невеликий  утворено низку похідних 

слів із суфіксами суб'єктивної оцінки – тоненький, невеличкий, а також 

використано ступені порівняння прикметників з метою позначення 

недостатньої або низької інтенсивності номінованої ознаки, пор.: …пливи і 

досягай найтонші промені краси (М. Царинник); …лиш перебої серця 

невеличкі… (Е. Андієвська); …маленьких втіх пригаслий привілей… 

(Е. Андієвська). 

Т. Г. Линник вважає, що «форма тоненький вживається на позначення 

малої товщини, яка часом може наближатися до норми» [124, с. 23]. Отже, 

прикметник тоненький слід розглядати в одному комплексі з прикметником 

маленький, що має конотацію зменшуваності та пестливості. Уживання 

форми тоненький з іменниками на позначення осіб та предметів 

навколишнього світу можна пояснити впливом прикметника маленький. Це 

зумовлене як парадигматичними, так і синтагматичними чинниками. На 

синтагматичному рівні відбувається уподібнення прикметників-означень, а 

на парадигматичному рівні – модифікація суфікса під впливом прикметника 

маленький: …стати світом у тоненькім томі (Б. Рубчак); …в низеньку 
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тінь від липи в танцях (Ю. Коломиєць); …впіймалась в густі сіті маленька 

хмарка (Б. Рубчак). 

Тонкий – «який має невелику, незначну товщину» [224, т. X, с. 187] – 

виражає ознаку через заперечення протилежної ознаки, що виявляється і в 

семантиці невеликого розміру. Така семантика часто зазнає градації завдяки 

формам ступенів порівняння цього прикметника: …я пришпилюю його з 

профілем найтонших квадратів (Ю. Тарнавський); …в найтонший 

відголос, в найтонше шумовиння, Найглибший колір від крови відколе 

(Е. Андієвська); …їхні талії стрункіші цього року (Б. Бойчук). 

Вузький має значення «який має невелику ширину» [224, т. І, с. 784], 

наприклад: І ми пішли по незагоїнах землі вузькими вулицями (Б. Бойчук).  

Пестливий суфікс -еньк- та префікс за- беруть участь у формуванні корпусу 

похідних із семою неповноти ознаки щодо параметрів «ширина». Суфікс -

еньк- здебільшого реалізує сему зменшеної, позитивно оцінюваної ознаки: 

…чи знайде знов вузеньку на скелі стежку (Е. Андієвська); і вічність – 

завузький діяпазон (Е. Андієвська). 

У значенні слів тісний, найтісніший можна виділити низку сем 

‘неповнота ознаки’, ‘тонкий об’єкт’, ‘виснаженість’, ‘негативна оцінка’, 

‘емоційне забарвлення’ і стилістичну маркованість – належність до 

розмовного стилю, наприклад: В своїй кімнаті, темній і тісній (Б. Рубчак); 

щаблі в найвище – з тліну – незабаром, аби – і з найтіснішої обори 

(Е. Андієвська).  

На периферійній зоні мікрогрупи перебувають лексеми, що позначають 

межі відліку від норми. Одиниці цієї мікрогрупи засвідчують зменшення 

концентрації ознаки «нормальний розмір, обсяг» з одночасним збільшенням 

концентрації ознаки «тонкість». Перший ступінь градації в поезії 

аналізованої групи визначають семеми: тісний, тонкий, вузький  тощо. 

Другий ступінь градації представляє низка слів із насиченою семантикою 

«фізична недосконалість», «просторова обмеженість», наприклад: …що 
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вузькогруді вулиці, як кабальєрос (Б. Бойчук); …стікає череп’я з дахів на 

вузькі вулиці (Б. Бойчук).  

Що ближче до периферійної зони лексико-семантичної мікрогрупи, то 

менша або більша інтенсивність якості, номінованої параметричним 

прикметником у поетичному тексті. А. В. Висоцький зазначає: «Кінцеві ряди 

семем означають максимальний ступінь відступу від норми в обидва боки 

градації. Ряди протиставлених якостей пов'язані один з одним контрастними 

відношеннями, між ними міститься проміжна група лексем із значенням 

середньої концентрації ознаки» [48, с. 142]. 

Мікрогрупи з домінантами товстий – тонкий складають синонімічно-

антонімічний блок на основі інваріантної семи – «ширина обсягу, розміру». 

Більшість слів цих мікрогруп мають експресивно-синонімічні значення. 

Кожний синонімічний ряд представлений центром (ядром), у якому 

більшість слів мають ідеографічні розрізнювальні семи, та периферією, де 

значення синонімів розмежовуються переважно за конотаціями, оцінками, 

аксіологічними параметрами значень. Крім того, стилістично марковані, 

експресивні лексеми переважно мають одне значення, а в поетичному тексті 

сприяють посиленню контекстних синонімів.  

VII. Мікрогрупа на позначення пропорційності та правильної, 

визначеної форми об’єктів навколишнього світу складається з прикметників 

стрункий [224, т. IX, с.793], ґраційний [224, т. ІІ, с. 161], гранчастий [224, 

т. ІІ, с. 158], хвилястий [224, т. ХІ, с. 41]. Наприклад: …лежить тіло, голе, 

ґраційне, золотисте (Ю. Тарнавський); …хвилястий рух зі світу шкіру здер 

(Е. Андієвська); …з ліва на право, голий, стрункий, ґраційний 

(Ю. Тарнавський). 

Параметричний прикметник стрункий – «гарно і пропорційно 

складений ставний» − функціонує у прямому значенні. Ґраційний також 

реалізує своє пряме значення, однак відрізняється від прикметника стрункий 

семами «кращий від звичайного за манерою рухатись», «гарні рухи тіла» та 
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«тримається красиво»: …дерева стрункі, високі, немов родичі чоловіка 

(Ю. Тарнавський).    

Прикметник хвилястий визначає якісні параметри форми, зокрема 

експлікує значення: «нерівна форма, подібна до хвилі», при цьому має 

відтінок поетичності. Прикметник гранчастий використовують у значенні 

«одноманітна, геометрично правильна форма», «оздоблена правильними 

пропорціями, гранями форма», на основі його параметричної семантики 

формують естетичні, привабливі образи, наприклад: …і гранчастий лист 

крізь насіння  (Ж. Васильківська). 

Спільною для компонентів мікрогрупи є сема ‘з гарною, пропорційно 

складеною фігурою, формою’, розрізнювальними семами – ‘кращі від 

звичайного форми’, ‘інтенсивність ознаки’, ‘гарна будова тіла’, ‘стилістична 

характеристика’, ‘емоційна забарвленість’ та ‘позитивна оцінка’. 

Поетичним текстам авторів Нью-Йоркської групи властиве інтенсивне 

використання синонімічних та антонімічних парадигм параметричних 

прикметників на позначення семантики якості. Більшість актуалізованих 

значень параметричних прикметників належить до експресивно-оцінних та 

стилістично маркованих мовних одиниць.  

Синонімічні ряди прикметників аналізованої лексико-семантичної 

мікрогрупи є досить розлогими. Кількісне зростання складових одиниць та 

мікрогруп у межах аналізованого лексико-семантичного поля зумовлене 

прагненням мовців до постійного оновлення експресивно-виражальних 

засобів. 

Параметрична семантика прикметників сприяє формуванню системи 

антонімічних пар та семантичних парадигм, об’єднаних інваріантною семою. 

У поетичному мовленні Нью-Йоркської групи часто протиставляються як 

окремі антоніми, так і цілі синонімічні ряди, унаслідок чого автори 

конструюють антитези (мілке щастя і горе глибоке (В. Вовк) …як гострий 

цвіт сталевих вістр, як кругла твердь… (Ж. Васильківська); …куценьке зло 

і зло довготелесе… (Е. Андієвська).  
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Поетичне мовлення завжди було креативним, заснованим на 

мовотворчості, а естетика та філософія модерну, яку сповідують автори цієї 

поетичної групи, сприяють створенню не тільки оригінальних епітетів, 

метафор та антитез, а й великої кількості оказіоналізмів. Параметричні 

прикметники органічно вплелися в поетику  Нью-Йоркської групи: Тісний 

зробився простір (Е. Андієвська); Луска і шкіра видовжень сферистих 

(Е. Андієвська); Тугіших ліній продовгастий шурхіт (Е. Андієвська).  

Нерідко автори використовують в одному контексті два різних 

прикметники, наприклад один – колірної семантики і другий – 

параметричний, для ще більшого увиразнення образу, часто 

гіперболізованого, пор.:  І дерево, що розлилось по небу Біліше сонця, глибше 

океану… (Е. Андієвська). Не випадково характерною ознакою ідіостилю 

Е. Андієвської вважають фотографічність, бо кожен її окремий вірш — «це 

миттєве видиво, погляд, кинений у вир життя, і викликані побаченим 

асоціації. Вони не штучні, не надумані, а народжені саме тут, під впливом 

першого враження» [183]. 

Майстерне поєднання двох семантично неоднорідних прикметників в 

межах місткого, високоестетичного образу засвідчує відома метафора 

Ж. Васильківської: Осінь – відкинувши золото, / безброва, бездонна як ніч. 

Несподівана комбінаторика прикметникових епітетів посприяла 

надзвичайній вишуканості й глибині поетичного образу. 

У мікрогрупах прикметників на позначення параметричних 

характеристик навколишнього світу та безпосередньо людини чітко 

виокремлений семантичний центр, який складається з прикметників,  

найближчих до домінантних за значенням, а також слів, що відрізняються 

здебільшого ідеографічними семами. На периферії містяться слова з 

експресивно-синонімічними характеристиками, та прикметники, що є 

вторинними словотвірними та експресивними утвореннями, близькими до 

оказіональних. Словотвірні похідні аналізованих мікрогруп призначені для 

передавання експресивності, сприяють  художньому увиразненню текстів. 
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Слід    зауважити,    що    семантичний    та    словотворчий потенціал     

параметричних прикметників не корелює. Можливості первинної семеми 

створювати певну кількість семантичних модифікацій можна сприймати як 

результат високої словотворчої активності афіксів. Такий чинник в 

поетичному мовленні авторів Нью-Йоркської групи працює на збільшення 

словотворчого потенціалу параметричних прикметників української мови. 

Вирішальне значення має місце параметричної семеми в підгрупі – 

центральне чи периферійне, це місце визначене в спільній структурі 

параметричних прикметників. Саме так формується семантичний і 

словотворчий (модифікаційний) потенціал прикметників, що вербалізують 

категорію якості в поетичному тексті. 

Семантичну активність параметричних прикметників в поетичних 

текстах, визначає низка чинників. На рівні лексеми варто назвати такі:  

- місце   параметричної   семеми   у   структурі   лексико-семантичної 

групи параметричних прикметників на позначення якості; 

- характер морфемної структури твірного слова (похідне чи непохідне, 

водночас релевантною є й «етимологічна» похідність); 

- особливості семантики твірного слова (ускладнене або неускладнене 

додатковими компонентами змісту). 

Ядерні твірні одиниці, неускладнені додатковими компонентами 

значень, як правило, непохідні, а тому мають великий словотвірний 

потенціал. Периферійні ж одиниці, навпаки, переважно мають похідну 

морфемну структуру, можуть бути ускладнені, тому мають менші 

словотвірні можливості.  

Суфікси модифікаційного типу -оньк-, -уват-, що спрямовані на 

створення додаткових конотацій у поетичному мовленні, регулярно 

використовуються для створення новацій. Префікси модифікаційного 

характеру не-, за- можуть вільно приєднуватися до будь-яких параметричних 

прикметників. Окремі модифікаційні суфікси (-енн-, -уч-, -юч-, -ен-) 

вузькоспеціалізовані на видозміні розмірної ознаки, тому поєднуються з 
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основами тільки розмірних семем, незважаючи на те, який статус мають ці 

семи у семантичній структурі вихідної лексеми. 

Поштовхом до подальшої модифікації семантики параметричних 

прикметників, розширення можливостей номінувати нетипові якості є 

відсутність  різких  меж  між  окремими   семами   і   семними   блоками   цієї 

одиниці в поетичному мовленні. Отже, параметричним прикметникам, що 

вербалізують якість в поетичних текстах, властиві імплікативні (дифузні) 

відношення між семами.  

Висновки до розділу 2 

З огляду на сигніфікативний характер семантики прикметники  мають 

потужний потенціал у вираженні якості. Безпосередніми її експлікаторами є 

якісні прикметники, що становлять ядро частиномовного класу прикметника 

й можуть номінувати не лише якість, а й її кількісний вияв. 

Аналіз поетичного дискурсу Нью-Йоркської групи виявив активні 

процеси транспозиції між семантико-граматичними розрядами прикметника. 

Найчастіше відносні прикметники, що в мові вони мають виразну 

матеріальну семантику, оскільки походять від назв різних природних 

речовин, матеріалів, металів, коштовного каміння, рослин, у художніх 

текстах стають засобом характеризації, тобто уподібнюються до якісних. 

Перехід присвійних та порядкових прикметників до семантико-граматичного 

розряду якісних значно обмеженіший. Усі транспозиційні уживання 

прикметників у функції якісних спрямовані на творення оригінальних, 

«відчутних» епітетів. Дуже часто такі епітети мають метафоричний характер, 

оскільки позначають не фізичні якісні ознаки, а специфіку почуттів, настрою, 

світосприйняття.  

У межах лексико-семантичного поля якості виділяємо 3 лексико-

семантичні групи ад'єктивних вербалізаторів якості: лексико-семантичну 

групу прикметників на позначення кольору, лексико-семантичну групу 
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прикметників зі значенням темпоральності та лексико-семантичну групу 

параметричних прикметників. Кожна група має свою ієрархію, компоненти 

якої розподілено між ядром і  периферією.   

Лексико-семантична група прикметників з інваріантною семою ‘колір’ 

велика за обсягом. До неї зараховано назви основних кольорів та назви 

відтінків (репрезентанти міри інтенсивності колірної якості, колірного тону, 

колірної ознаки). 

Назви основних кольорів генетично давніші, мають споріднені 

позначення в інших мовах індоєвропейської спільноти, саме вони формують 

ядерну зону семантичного поля кольороназв: червоний, жовтий, зелений, 

голубий, синій, білий, чорний.  

До периферійної, досить великої зони, уналежнюємо пізніші за часом 

виникнення лексеми, що номінують додаткові відтінки, які згруповано 

навколо назв основних кольорів. Поетичний текст часто має оригінальне 

звучання саме унаслідок нетривіального називання тонів. У межах лексико-

семантичної групи кольору прикметники упорядковано на основі 

синонімійних та антонімійних відношень.  

Аналіз художніх текстів митців Нью-Йоркської групи засвідчив широке 

використання у них кольороназв-композитів на позначення складних 

відтінків і тонів, уживання прикметників іншомовного, термінного 

походження на позначення кольору, а також велику кількість лексем, що 

одночасно вказують на колір та його інтенсивність. Усе це посприяло 

формуванню особливої, кольорової гами поетичного дискурсу авторів Нью-

Йоркської групи та створенню нетривіальних, але колоритних образів. 

Лексико-семантична група темпоральності об'єднує ад'єктивні лексичні 

одиниці з інтегральною семою ‘час’, її структуровано на дві основні 

підгрупи – якісно-темпоральних та  обставинно-темпоральних прикметників. 

Лексико-семантична група власне темпоральних прикметників має 

чітку організацію: вона складається з мікрогруп, що охоплюють різні бінарні 

опозиції за певним набором диференційних ознак.  



 

 

130 

 

Власне темпоральні прикметники в поетичному мовленні підлягають 

метафоризації. Якісні конотації виникають у них на основі потенційної семи, 

що може актуалізуватися в певному контексті. Переосмислення темпо-

ральних прикметників істотно урізноманітнює стилістику поетичного тексту. 

Прикметники параметричної семантики позначають лінійний розмір, 

сукупний розмір, форму, об'єм, контури об'єкта і посідають особливе місце 

серед інших лексико-семантичних груп прикметників. По-перше, їхня 

специфіка полягає у вираженні ознаки через відношення до певної норми. 

По-друге, ця група прикметників особливо густо пронизана антонімійними 

відношеннями. По-третє, прикметники параметризації часто номінують 

ознаки, марковані семантикою інтенсивності вияву.  

У мікрогрупах прикметників, що виражають параметричні 

характеристики навколишнього світу та людини чітко виокремлено ядро та 

периферію. Ядро становлять найуживаніші в українській мові прикметники, 

що репрезентують найбільший рівень стабільності значення розміру, та 

передають конкретні параметри предметів – довжину, висоту, ширину, 

товщину, глибину. Периферія представлена словами з експресивно-

емоційними семами. До неї відносимо й словотвірні оказіональні утворення. 

Параметричні прикметники становлять надзвичайно продуктивну для 

художнього переосмислення групу лексики.  Особлива морфемна структура 

прикметників, наявність у ній стилістично маркованих афіксів сприяють 

виникненню особливих конотацій, актуальних для поетичного дискурсу 

представників Нью-Йоркської групи.  

Антонімійні пари параметричних прикметників митці широко 

використовують для формування антитез. Цей художньо-стилістичний засіб 

особливо типовий для поетичної манери Е. Андієвської. 
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РОЗДІЛ 3 

СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИСЛІВНИКОВИХ НОМІНАЦІЙ 

ЯКОСТІ В ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ 

3.1 Семантико-граматична група означальних прислівників як 

складова мовної категорії якості 

Мовну категорію якості вербалізують лише означальні прислівники, 

що утворилися від якісних прикметників і можуть градуювати ступінь вияву 

якісної семантики у формах компаратива та суперлатива. Ознакова 

семантика та здатність виражати її градуйовано зумовлюють потужні 

стилістичні можливості якісно-означальних прислівників у художньому 

тексті. Зокрема, це відзначено у працях А. Ф. Нечипоренко [139], 

С. В. Короткової [106], С. С. Єрмоленка [76], Л.І. Мацько, О. М. Сидоренко, 

О. М. Мацько [129] та ін. 

Як окрему семантико-граматичну групу означальні прислівники 

виділяють на основі їхньої здатності виражати якісну характеристику дії, 

рідше  – процесу та стану переважно в переддієслівній позиції [52, с. 303; 

140, с. 4]. І. К. Кучеренко вважає, що прислівники можуть уточнювати 

безпосередні ознаки предмета, але ця ознака не присубстантивна, а 

опосередкована іншою ознакою [119, с. 344]. Саме тому прислівники 

називаємо опосередкованими вербалізаторами якісної семантики. 

Т. П. Ніколашина, створюючи семантичну типологію прислівника, 

констатувала, що в сучасній українській літературній мові переважають 

означальні прислівники: вони становлять 82% усього обсягу адвербіальної 

лексики [141, с. 13]. Кількісна перевага й семантико-граматична однорідність 

означальних прислівників дали підстави декому з російських дослідників 

вважати їх основними репрезентаторами прислівника як частини мови [159, 

с. 12].  
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Більш переконливою видається наукова позиція А. В. Висоцького: 

«Означальні прислівники менше за обставинні спрямовані в зону вираження 

прислівникових (обставинних) значень через деякі спільні з прикметниками 

ознаки, а саме: виразне (хоч і не іманентне, а транспоноване через 

прикметник) атрибутивне значення, ступені вияву якісної ознаки, прислівний 

зв'язок з опорним дієсловом, що не дає підстав вважати їх семантико-

синтаксичним ядром прислівника як частини мови» [47, с. 47]. 

Означальні прислівники називають ще атрибутивними [64, с. 231], що 

цілком закономірно з огляду на тип семантико-синтаксичних відношень, які 

вони реалізують в реченні. Ю. В. Каморнікова наголошує на тому, що: 

«атрибутивними називаються відношення, що встановлюються між двома 

компонентами словосполучення, один з яких за значенням є означенням, а 

другий означуваним, тобто коли один із них виражає ознаку іншого» [91, 

с. 16]. Питання сфери атрибутивних відношень у реченні дослідники 

пов’язують саме з функціонуванням прислівників у ролі придієслівних 

членів речення. 

У деяких підручниках для закладів вищої освіти означальні 

прислівники мають статус обставинно-атрибутивних на тій підставі, що  вони 

виражають атрибутивні відношення внаслідок потрапляння лексичних 

значень прикметників у придієслівну позицію обставини [22, с. 247]. До 

обставинно-атрибутивних зараховують і прислівники з семантикою міри і 

ступеня, адже вони, потрапляючи в залежність від іншого предикативного 

слова, виражають атрибутивні семантико-синтаксичні відношення. Відрізняє 

їх від власне-атрибутивних прислівників те, що вони можуть залежати не 

лише від виразників динамічної ознаки, а й статичної (прислівника чи 

прикметника) [22, с. 247–248].  

М. М. Новак вводить в науковий обіг поняття кваліфікативних 

прислівників, які виділяє на основі наявності в них архісеми ‘ознака буття’. 

Кваліфікативні прислівники поділено на підкатегорії: прислівники 

локативної кваліфікації буття (поняття «ТАМ, у тому місці»), темпоральної 
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ознаки буття, (поняття «ТОДІ, у той час»), якісної характеристики буття 

(поняття «ТАК»). Автор зазначає: «У зв’язку з цим доцільно визначити 

частиномовні розряди, що позначають ці підкатегорії, як локативі 

прислівники, темпоральні прислівники і кваліфікативні прислівники. 

Спільним для всіх кваліфікативних прислівників є значення «якісна ознака». 

Водночас, залежно від того, чи є це ознака події, явленої спостерігачеві, чи є 

це ознака свідомості самого спостерігача, кваліфікативні прислівники 

поділяються на об’єктні та суб’єктні. До першої групи належать слова, що 

традиційно визначаються як прислівники способу дії, до другої – оцінні 

прислівники і модальні слова» [144, с. 18]. 

За семантичною специфікою означальні прислівники не однорідні. 

А. В. Висоцький  поділяє їх на п’ять семантичних груп: 

1. Якісно-означальні прислівники. 

2. Прислівники зі значенням міри та ступеня. 

3. Означальні просторові прислівники, або означальні прислівники з 

просторовим значенням. 

4.  Означальні часові прислівники, або означальні прислівники з 

часовим значенням. 

5. Якісно-відносні прислівники [47, с. 47].  

В академічному виданні «Теоретична морфологія української мови» до 

означальних прислівників зараховано: 1) якісно-означальні, 2) міри і ступеня 

та 3) способу дії [52, с. 303–304]. Натомість у найновішій «Граматиці 

сучасної української літературної мови» прислівники способу дії виведено з 

категорії означальних й інтерпретовано як окремий розряд, що поєднує 

ознаки означальних і обставинних прислівників [65, с. 529]. Дослідники 

відзначають, що прислівники способу дії виражають усе-таки обставинні 

семантико-синтаксичні відношення, а не атрибутивні. На цій підставі ми не 

вважаємо їх компонентами мовної категорії якості. 

Отже, серед прислівників української мови, що можуть реалізувати 

якісну семантику, виділяємо якісно-означальні прислівники, прислівники 
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міри й ступеня, означальні просторові прислівники та означальні часові 

прислівники.   

3.1.1 Якісно-означальні прислівники як засіб кваліфікації 

якості в поетичному дискурсі  Нью-Йоркської групи 

Якісно-означальні прислівники вважають ядром означальних 

прислівників. За визначенням В. Б. Євтюхіна, вони найяскравіше передають 

«чисту, нічим не ускладнену якісність»  [73, с. 22]. Крім того, це один з 

найчисленніших семантико-граматичних розрядів прислівника. 

Якісно-означальні прислівники утворюються унаслідок адвербіалізації 

якісних прикметників, які потрапили до формально-синтаксичної 

придієслівної позиції та завдяки дериваційним афіксам -о, -е втратили 

прикметникові морфологічні ознаки [52,  с. 303]. Такі слова є прислівниками 

морфологізованого типу: у них нейтралізовані морфологічні категорії 

прикметника, але семантична домінанта якості збережена.  

Відад'єктивне походження якісно-означальних прислівників визначає 

їхню функціональну подібність до прикметників, зокрема, здатність 

виконувати  атрибутивну функцію аналогійно до прикметника в 

присубстантивній позиції:  легко працювати – легка праця, грамотно писати 

– грамотний учень. Однак слід зважати на те, що такі лексеми реалізують 

різні за граматичною природою значення: прикметник – безпосередню 

ознаку, а прислівник – опосередковану ознаку іншої ознаки.  

Якісно-означальні прислівники приєднується переважно до дієслів, 

наприклад: …сіються щедро на дахи (В. Вовк); Цей світ захворів тяжко на 

трахому (Е. Андієвська), проте зрідка сполучаються і з дієприкметниками 

(пор.: …пуп’янок рожевий зів’ялий рано (В. Вовк). 

У поетичному тексті якісно-означальні прислівники здатні виражати 

ступеньовані ознаки, тобто функціонувати у формі компаратива чи 

суперлатива, наприклад: … хто знає нас глибше, ніж ми себе знаємо 
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(В. Вовк); …іди ще трохи швидше  (Е. Андієвська); Наблизившись, він 

ступає тихше (Е. Андієвська). 

Якісно-означальні прислівники попри свій граматичний статус 

залежного члена речення в свою чергу можуть мати залежні компоненти, 

зокрема прислівник міри й ступеня, пор.: Боже, за що так тяжко караєш? 

(Е. Андієвська); …так страшно у труні почути вістку про власну смерть 

(Р. Бабовал);  Але хто плакав так гірко Над ранніми росами (В. Вовк). 

Характерно, що навіть компаративні форми якісно-означальних 

прислівників легко сполучаються з прислівниками міри та ступеня або з 

підсилювальними частками, пор.: …ніби місяць / світлом проникає / все 

глибше, глибше, / глибше у твої зіниці (Б. Рубчак). Ця синтаксична 

властивість якісно-означальних прислівників підтверджує якісний характер 

їхньої семантики, адже якість безпосередньо пов'язана з кількісним виявом. 

Якісно-означальні прислівники передають якість в таких аспектах: 

1. Загальна оцінка дії, стану чи процесу: добре, погано, непогано, 

чудово, пор.: …непогано бути самому (Ю. Коломиєць), …я добре 

відаю (В. Вовк). 

2. Колір, тон чогось, пов'язані з виконанням певної дії : …тьмяно 

горять спокійні лямпади (Ж. Васильківська); Усе небесно випралось 

на полотнище (Ю. Коломиєць). 

3. Фізичні параметри дії, стану чи процесу, пор.: …легко так вечоріє 

заграва (Ж. Васильківська); …рівномірно хитатиме відгомін 

відпливу (Ж. Васильківська); … і точить дзвінко небом синьооким 

(В. Вовк); …нові шляхи мені сміються дрібно (В. Вовк); …лиш море 

непритомно повторювало твоє ім’я (Ю. Тарнавський); …повільно, 

обручами криги, пливуть до світла (Ж. Васильківська); … земля сухо 

падала з гори (Б. Бойчук);  

4. Естетичний вияв дії, стану чи процесу, пор.: … все неповторно 

вигоріло в латах (Ю. Коломиєць); …привабливо вигинався гладкою 
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дугою рухів (О.  Коверко); …так гармонійно пливуть над головами 

перехожих (Е. Андієвська). 

5. Емоційний аспект виконання дії чи перебігу стану, процесу, пор.: 

 …місяць дивиться байдуже одним оком (Ю. Тарнавський); 

…вперто б’ються… (Ж. Васильківська); …вони ніжно 

повисли на втому (Ю. Коломиєць); …але страшно і сумно бути 

самому без себе (Ю. Коломиєць); …що ніжно-ніжно вперше 

торкає обличчя свого немовляти (Б. Рубчак); …не дзвони мені в 

грудях шалено (В. Вовк); …мені шукала лячно мати хліба 

(Ю. Коломиєць); …в небо вийсь несамовито (Ю. Коломиєць); 

…коли пристрасно цілуєш (М. Ревакович); …притаєна пристрасть 

лагідно злягається із лінією соковитих  почувань натурниці 

(О. Коверко). 

6. За способом виконання дії: …активно, захоплено ще довго 

яснітиме слідами слів (Ж. Васильківська); …ще невміло шарудить 

піском вітер (Ю. Коломиєць); …дощі срібляві. Сіються  щедро на 

дахи (В. Вовк); … моє тіло ліниво лежить на м’якім покривалі ночі 

(О. Коверко); Червоне сонечко з небес злетіло, На рукав сіло й 

скаржиться німо… (В. Вовк) 

7. За інтелектуальними особливостями виконання дії: …ти добирала 

уважно барви (В.  Вовк); …мій сум допитливо тривожить 

(Ю. Коломиєць); …абстрактно лижуть плісняві калюжі 

(Ю. Коломиєць). 

Отже, у художніх текстах поетів Нью-Йоркської групи лексико-

семантична група якісно-означальних прислівників охоплює надзвичайно 

велику кількість одиниць, що передають найрізноманітніші аспекти 

виконання дії чи перебігу стану й опосередковано вказують на їхню якість.  

Найширше в аналізованих поетичних текстах представлені прислівники, що 

вказують на фізичні та емоційні аспекти виконання дії чи перебігу стану. 

Адвербіальні вербалізатори якості додають поетичному тексту колоритності 
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й виразності, вони часто пов'язані з емоційною оцінкою подій і станів. 

Характерною рисою цих номінаторів якості є здатність до ступеньованого 

вияву ознаки. 

3.1.2 Роль прислівників міри й ступеня у вираженні якісної 

семантики 

Проблема визначення статусу та меж групи прислівників міри та 

ступеня у сучасному мовознавстві досі остаточно не вирішена. Більшість 

дослідників [52, с. 303; 47, с. 50; 22, с. 247] зараховують прислівники міри та 

ступеня до групи означальних прислівників на підставі того, що вони 

«характеризують кількісний вияв динамічної або статичної ознаки, який 

безпосередньо пов'язаний з якістю ознаки» [47, с. 50]. Якісність як 

визначальна ознака прислівників цієї групи (підгрупи), за В. Виноградовим 

[44, с. 289], виявляється  в тому, що вони мають різні форми та вказують на 

інтенсивність суб’єктивної ознаки. Деякі прислівники міри і ступеня в 

сучасній українській мові справді утворюють похідні з семантикою ознаки 

різного ступеня інтенсивності: багато – забагато – багатенько – багацько. 

В. В. Виноградов ділить прислівники міри та ступеня на кількісні (суто 

кількісна семантика) та  якісно-кількісні, які можуть називати кількість і 

ступінь, ґрунтуючись на загальному суб’єктивному  уявленні [44, с. 220]. Це 

зроблено з метою розрізнення безпосередньо кількості й оцінки, вияву 

емоцій щодо якісних характеристик означуваного.  

Серед сучасних мовознавців є думка, що прислівники міри та ступеня 

варто виокремлювати як цілком самостійний розряд з огляду на те, що вони 

вирізняються з усього масиву прислівників за семантикою й морфолого-

синтаксичними показниками [189, с. 5].  

І. Р. Вихованець вважає, що за формально-граматичними та семантико-

граматичними параметрами прислівники міри та ступеня займають межові 

позиції між аналітичними синтаксичними морфемами та власне 

прислівниками, не мають лексичних відповідників серед інших частин мови 
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[53, c. 189]. Характерною ознакою прислівників міри та ступеня є те, що вони 

якщо й змінюють свій семантико-синтаксичний статус, проте не можуть 

виконувати функцій інших частин мови. Крім того, прислівники міри та 

ступеня здатні сполучатися, тобто прилягати до дієслів, прикметників, інших 

прислівників, але не є вільними в реченні, завжди перебувають у залежній 

позиції. 

І. Р. Вихованець також вказує на те, що аналітичні синтаксичні 

морфеми, які номінують міру та ступінь, не корелюють зі згорнутими 

компонентами в семантичній структурі речення, що властиво прислівникам 

інших розрядів [53, с. 189]. 

К. Г. Городенська зараховує прислівники міри та ступеня до окремої 

семантичної групи означальних прислівників, оскільки ті характеризують 

стан або дію в позиції прислівного члена речення [52, с. 304]. Різниця між 

якісно-означальними прислівниками та прислівниками міри та ступеня 

полягає у синтаксичній здатності останніх займати приприкметникову та 

приприслівникову позиції.  

Характерною граматичною ознакою деяких прислівників міри й 

ступеня, що дає підстави вважати їх означальними, є здатність деяких із них 

мати форми ступенів порівняння: багато – більше – найбільше, дуже – 

дужче – найдужче. Функціонують ступеньовані форми прислівників міри  і 

ступеня і в поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи, наприклад: 

…зазеленіли ще дужче Пінії й кипариси (В. Вовк); Мис все більше темнів 

(П. Килина). 

А. В. Висоцький наголосив на остаточній невизначеності меж 

семантичної групи прислівників міри та ступеня. Дослідник зазначає: 

«Загалом прислівники міри й ступеня в українському мовознавстві 

кваліфікують як неоднорідну функціонально-семантичну групу» [47, с. 51]. 

Лексико-семантична група прислівників міри та ступеня широко  

представлена в поетичних текстах авторів Нью-Йоркської групи. За 
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семантикою її складники не однорідні, на основі чого групу поділяємо на 

мікрогрупи:   

1. Прислівники на позначення крайньої межі, найбільш 

інтенсивного ступеня вираження ознаки (занадто, зовсім, абсолютно, 

внівець, вщерть): наша зустріч – зовсім випадкова (Р. Бабовал); …внівець 

зім’явши гордість, вчуся ставати бувшим (В. Вовк); … олив’яний келих 

наповнився вщерть (Ж. Васильківська); Я напевно не існую, бо думаю 

забагато (П. Килина). Прислівники із семантикою крайнього ступеня 

виконання дії здебільшого прилягають до дієслів: …щосили суглобами 

криницю привіяло (Е. Андієвська) Натомість прислівники на позначення 

крайнього вияву наповнення (ущерть) можуть прилягати до ад’єктивних 

утворень (ущерть засипаних). 

2. Прислівники зі значенням високого рівня вияву ознаки: багато, 

чимало, чимдуж, надто, особливо. У поетичному тексті такі прислівники 

можуть прилягати до дієслів, увиразнюючи інтенсивність виконання дії,  

(наприклад: …біжить чимдуж в сторону людей (Ю. Тарнавський)) або 

ступінь виконання, завершення дії, пор.: … вітряки вітрам зовсім обгризли 

крила, ноги (Р. Бабовал). 

Значно частіше прислівники високого ступеня якості поєднуються з 

ознаковими словами – прикметниками та прислівниками, підсилюючи міру 

вияву якості, наприклад: Це вже занадто багато (Е. Андієвська);  Я зовсім 

не захоплений твоєю обережністю, … (Е. Андієвська); … надто легко їх 

позбутися (Ю. Тарнавський); … що багато менший від тієї зовнішности 

(Б. Бойчук). 

Прислівники цієї мікрогрупи характеризують динамічну або статичну 

ознаку і в бік збільшення, і в бік зменшення інтенсивності її вияву, 

наприклад:  А зло, як повідь туч, ширяло, клубилось чимдуж!... (В. Лесич); 

Тобі по вуха весь віддамся! Всю душу, помисли — дощенту (Е. Андієвська); 

http://maysterni.com/publication.php?id=2146
http://maysterni.com/publication.php?id=2146
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…ти з долею – з наперсток вбільшки (Ю. Коломиєць); Точився час повільно, 

по краплині (М. Фішбейн). 

3. Прислівники, які позначають достатній вияв якісних показників 

(цілком, уволю, удосталь, зовсім), наприклад: …є зовсім нормально і логічно 

(Ю. Тарнавський). У поетичних текстах авторів Нью-Йоркської групи таких 

прислівників мало, бо повнота та достатність якості не є метою вираження 

естетики модерну. Натомість митці часто послуговуються прислівником 

рівномірно, бо він може номінувати як кількісну, так і якісну наповненість 

динаміки та статики репрезентованої ознаки: … рівномірно хитатиме 

відгомін відпливу (Ж. Васильківська) . 

4. Прислівники, що номінують занижений, низький ступінь 

вираження ознаки (трохи, ледве, майже, дещо): …що майже зрослася з 

конем (В. Вовк); …прощаючись зі мною і дещо злобно кажучи 

(Ю. Тарнавський); …дещо тісний одяг (Ю. Тарнавський); …і тоді 

попрощаємося ніяковим, трохи розгубленим усміхом (Б. Рубчак); … ледве 

Вибулькують із жил молочні пера… (Е. Андієвська). 

Прислівники зниженого ступеня вияву ознаки можуть прилягати і до 

дієслів,  і до прикметників /дієприкметників, і до прислівників: трохи 

хвилююся, трохи зіпсований, трохи весело; дещо гальмує, дещо занедбаний, 

дещо повільно.  

5. Нульовий ступінь певної ознаки виражають прислівники 

анітрохи, безвісті, утворені приєднанням заперечної частки до твірної 

основи, . … безвісті пропали (Б. Бойчук). Прислівник зовсім, що первинно 

означає повний вияв ознаки, може функціонувати в заперечних реченнях, 

фактично номінуючи нульовий ступінь вияву ознаки. А. В. Висоцький з 

цього приводу зазначає: «Оскільки заперечна частка безпосередньо вказує на 

відсутність динамічної або статичної ознаки, паралельно вживаний у реченні 

прислівник зі значенням нульового ступеня вияву ознаки можна вважати 

семантично надлишковим, адже й так зрозуміло, що дія, стан чи ознака не 

реалізовані [47, с. 54]: …я зовсім не захоплений твоєю обережністю 
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(Е. Андієвська); Якщо ти хочеш, я тебе можу зовсім не бачити. 

(Е. Андієвська). 

6. Прислівники з числовим вираженням ступеня вияву ознаки. 

Дуже часто вони реалізують не конкретний, а істотний рівень вияву ознаки, 

оскільки містять числівникові компоненти на позначення великої кількості 

(сто, тисяча, мільйон), наприклад: …заслоняють свідомість тисячократно 

помножених відображень (Б. Рубчак).  

У межах семантико-граматичної підгрупи прислівників міри й ступеня 

виділяємо периферійну мікрогрупу вторинних одиниць, що сформувалися 

унаслідок транспозиції якісно-означальних прислівників (сильно, щедро, 

потужно) і в певних контекстах вказують саме на кількісний вияв ознаки, 

пор: …на мокру землю впасти у щедро непідписаних словах (Б. Рубчак).  

Особливо продуктивним є перехід якісно-означальних прикметників  у 

зону вираження надмірного вияву ознаки. Від таких похідних прикметників 

утворено вторинні прислівники міри й ступеня: незвично, незвичайно, 

надзвичайно, нереально, фантастично, особливо, неймовірно та ін.  [47, 

с. 183]. За спостереженнями дослідників, ця мікрогрупа кількісно й 

стилістично досить потужна. Установлено, що її одиниці формують 

„найрозвиненіший прислівниковий синонімічний ряд” [139, с. 11]. Вони 

досить популярні в художньому дискурсі, проте в текстах поетів Нью-

Йоркської групи їх майже не виявлено. Пояснюємо це тим, що прислівники 

аналізованої мікрогрупи за рахунок свого піднесеного, патетичного 

забарвлення не відповідали стильовим настановам модернізму, який 

передбачав стриманість, точність, вишуканість поетичного мовлення. 

3.1.3 Периферійна семантико-граматична підгрупа 

означальних просторових прислівників  

Означальні прислівники з архісемою простору становлять відносно 

невелику групу одиниць, що здатні виражати якість через просторові 

http://maysterni.com/publication.php?id=2146
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параметри. До неї належать лексеми  далеко, далеченько, близько, близенько, 

високо, височенько, низько, низенько, глибоко, глибоченько, широко, які 

утворилися від якісних прикметників за допомогою форманта –о, пор.: 

далеко ← далекий, близько ← близький, глибоко ← глибокий.  

У поетичних текстах авторів Нью-Йоркської групи означально-

просторові прислівники передають різні просторові параметри дії. 

Наприклад: … і ми були так близько того дня (Б. Бойчук); Широко розкрив 

жмені (Ю. Коломиєць); …не знаю, що це за ріка, яка несе мене, як поїзд, 

далеко від усього (Ю. Тарнавський); …тонув глибоко вівтар війни 

(Б. Бойчук);… як він вже близько, простягає свої до неї, руки 

(Ю. Тарнавський); …бачить Україна високо  в небі, над собою стебло 

чорного полину (Ю. Тарнавський). 

До означальних прислівників просторові часто відносять тому, що й ті, 

й інші мають здатність утворювати градуальні парадигми щодо інтенсивності 

вираження просторових ознак. Зокрема, в українській мові можливі такі ряди 

градації просторової ознаки: далеко – далеченько – задалеко; близько – 

близенько – ближче – найближче. Прислівники реалізують просторове 

значення у комплексі з семантикою міри і ступеня завдяки наявності в їхній 

морфемній структурі відповідних компонентів (суфікси -еньк-, префікс за-). 

Такі прислівники дають змогу передати певне оцінне значення, наприклад: 

бо іти до Кінця задалеко, але кожний вспіває дійти (Б. Бойчук). 

Семантика градуальності як показник якісності означально-

просторових прислівників виявляється в їхній здатності набувати форм 

ступенів порівняння, наприклад: глибоко – глибше – найглибше; високо – 

вище – найвище. Компаративні та суперлативні форми означально-

просторових прислівників зрідка трапляються і в поезії представників Нью-

Йоркської групи, пор.: … розкидає найширше свої рамена (Ю. Тарнавський); 

…хоче якнайдальше віддалитися від неї… (Ю. Тарнавський); …щоб людині 

лізти вище пхати в небо руки (Б. Бойчук). Іноді вони позначають не фізичні 

просторові параметри, а оцінюють психологічні, ментальні взаємини 
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ліричних героїв, пор.: Хто знає нас глибше, ніж ми себе знаємо (В. Вовк). 

Дослідники наголошують на вмотивованості категорії ступенів порівняння в 

прислівників: «Якщо ми визнаємо наявність граматичної категорії ступеня у 

прикметників, то маємо тим самим визнати цю категорію і в прислівників (та 

предикативів)… Випадки, коли поети витворювали вищий чи найвищий 

ступінь якісно осмисленого відносного прикметника, можуть стосуватися й 

прислівника» [96, с. 47]. 

Ми поділяємо думку дослідників про те, що «означальні прислівники з 

просторовим значенням становлять периферійнішу щодо якісно-означальних 

семантичну групу, тому що поєднують риси означальних прислівників 

(відад'єктивне походження, здатність до ступенювання ознаки) з ознаками 

обставинних прислівників (обставинне значення місця, виконання ролі  

детермінантного другорядного члена речення)» [47, с. 56].  

3.1.4 Функціональні особливості означальних часових 

прислівників в експлікації якості 

Деякі прислівники із часовим значенням, зокрема ті, що утворені від 

якісних прикметників за допомогою суфікса -о (довго ← довгий; рано ← 

ранній, давно ← давній, вічно ← вічний) вважаємо периферійними 

реалізаторами категорії якості на підставі того, що вони зберігають 

прикметникову якісну семантику й можуть передавати ступеньовану ознаку 

(довго – довше – найдовше; рано – раніше – найраніше; пізно – пізніше – 

найпізніше). 

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи означальні часові 

прислівники досить поширені, оскільки філософська категорія часу була 

безпосереднім об'єктом зацікавлення митців. У їхніх творах часто вказано на 

часові параметри тривання дій та перебігу процесів, станів, наприклад: …що 

давно загрузли в землю (Б. Бойчук); …ще довго яснітиме слідами слів 

(Ж. Васильківська); …які сміються вічно (Ю.  Коломиєць); Давно – доба, а 
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вибуховий звук Ніяк – в розпилення (Е. Андієвська); Умер давно – і все ніяк не 

вмру (Е. Андієвська); …недавно народжені крила (Ж. Васильківська); Я його 

скоро позбулася (В. Вовк); …о, повернися скоро! (Ю.  Тарнавський); …не 

розпитавшись вчасно, за якими урвищами – щастя (Р. Бабовал) . 

Як бачимо, в мові аналізованої поезії вираження часової ознаки досить 

різноманітне. Трапляються прислівники, що відображають регулярність 

виконання дії (постійно, щоденно, часто), наприклад: …щоденно мучиш 

дзеркало своє (Б. Бойчук); …я цвістиму в тобі щонічно, наче всесвіт в одній 

краплині (Б. Рубчак) або одночасність кількох дій (пор.: Биття хвилин для 

тебе – одночасно (Б. Рубчак). 

Означальні просторові прислівники теж можуть бути марковані 

додатковим словотвірним значенням надмірного вияву ознаки: Задовго 

шукав я соків в так званих травах шовкових (Б. Рубчак); Зачасто грибів 

питав я (Б. Рубчак). Також інтенсивність вияву темпоральної ознаки 

підсилюють аналітично – за допомогою підсилювальних часток та 

прислівників міри й ступеня, пор.: І треба так довго йти (Б. Рубчак); Як 

часто – вікна раю – просто в пекло (Е. Андієвська). 

Цікаво, що часове значення можуть реалізувати й деякі означальні 

просторові прислівники, зокрема компаративні форми прислівників далі 

ближче, які в первинному значенні вказують на віддаль (пор.: Лиш скелі 

вищають і — далі й далі — грунь (Е. Андієвська)), в поетичному мовленні 

можуть передавати вторинне для них часове значення. Наприклад: Воює далі, 

хоч давно помер (Е. Андієвська); Краплини – крок – все ближче до півночі 

(Е. Андієвська). 

У межах прислівникової експлікацій якості означальні часові 

прислівники становлять периферію, оскільки реалізують обставинне 

значення часу та виконують синтаксичну роль детермінантного другорядного 

члена речення, характерну для обставинних прислівників місця, але 

відад’єктивне походження та здатність градуювати ознаку свідчать про 

збереження ними якісної семантики.  
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3.2 Семантичні параметри якісно-відносних прислівників у поетичних 

текстах Нью-Йоркської групи  

Якісно-відносні прислівники – це адвербіальні одиниці, що утворилися 

від відносних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е [44, с. 288]. 

Дослідники наголошують на тому, що ця семантична підгрупа досить 

репрезентативна попри те, що її не виділено у багатьох підручниках та 

граматиках [47, с. 57], пор.: безплатно, безмовно, анонімно, генетично, 

дистанційно, стратегічно, психологічно, тематично, структурно, кількісно 

тощо. Як бачимо, прислівники цієї групи позначають ознаку через 

відношення до певної абстрактної сфери, а тому переважають у книжних 

стилях мовлення – науковому та публіцистичному. Проте в текстах поетів 

Нью-Йоркської групи теж виявлено якісно-відносні прислівники, що 

вказують спосіб дії чи стану: Безплатно Улегшити спосіб пересування 

(Е. Андієвська); …та все ж таки не минай мене безмовно (В. Вовк); … 

безхребетно крутить так і сяк (Б. Рубчак); …приходиш до нас анонімно 

(П. Килина); …пінисто віддихає ранок (Б. Бойчук). З одного боку, 

проникнення якісно-відносних прикметників у світ поезії свідчить про її 

інтелектуалізацію, з іншого боку, воно зумовлене активним пошуком 

нетривіальних мовних засобів, бажанням  митців створити особливі, місткі 

образи, що збуджують уяву та мислення сприймача. 

Модернізм був позначений вірою в єдність досвіду, пануванням 

універсального та визначеним смислом відсилань. Модерністську добу 

можна мислити як тривалу неясність «або – або» [102, с. 268 –269]. 

Модернізм втілює залишкову віру в самоочевидну перевагу логічного та 

наукового раціоналізму, який припускає, що реальна дійсність у цілому може 

бути витлумачена й осмислена, що ідеї та поняття детерміновані і що люди 

перебувають на одному рівні спільного всесвітнього досвіду, який є 

надкультурним і надісторичним. З такого погляду, сукупність посилань на 

цей досвід є неопосередкованою, а отже, природною [102, с. 268 – 269].  
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Якісно-відносні прислівники утворюються за тими самими 

словотвірними моделями, що й якісно-означальні. Однак їх розрізняють за 

способом уживання та значеннєвою специфікою: якісно-означальні 

прислівники виражають ознаку ознаки безпосередньо, а якісно-відносні – 

через відношення до якогось об’єкта або абстракції, середовища: аморфно 

пінився у ягодах (Ю. Коломиєць) – аморфна піна; там, де колись вився 

смолисто твій чорнозем (Ю. Тарнавський) – чорнозем як смола; зашарудів 

день паперово щось про осінь (Р. Бабовал) – день шелестить, як папір. 

Частина дослідників виділяє якісно-відносні прикметники в окремий розряд, 

оскільки вони і за семантикою, і за способом уживання  відрізняються від 

якісно-означальних [47, с. 57].  

Серед якісно-відносних прислівників, зафіксованих у поетичному 

дискурсі Нью-Йоркської групи, чимало таких, що походять від відносних 

прикметників або дієприкметників, які утворилися від дієслів, відповідно 

прислівники позначають ознаку через відношення до дії, пор.: задихано ← 

задиханий ← задихатися; непростимо ← непростимий ← не простити; 

несповнено ← несповнений ← не сповнити. Наприклад: …човен задихано 

пристав (О. Коверко); …і треба так довго йти в непростимо яснім промінні 

(Ю. Тарнавський); Коли ржавіє невідзовно день (Р. Бабовал); …страдально 

злизували алькогольне блаженство (О.Коверко); примружено дивилися з-за 

потойбіччя плит (Б. Бойчук). 

Утворення якісної семантики в межах семантико-граматичної групи 

означально-відносних прислівників визначено також особливостями позицій 

прислівника у висловленні (що важливо для силабо-тонічної форми 

верифікації). Типовою для якісно-відносних прислівників є передад’єктивна 

або передадвебіальна  позиція (пор.: …що в неприродно смішній позі 

лежить на долівці (Ю. Тарнавський); …і треба так довго йти в непростимо 

яснім промінні (Ю. Тарнавський); воно приймає всіх і все це безпорочно 

чисто (Б. Бойчук); Його ноги ступають небезпечно близько до трави 

(Ю. Тарнавський). На тлі визначеної позиційної константності інверсивні 
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уживання роблять поетичний рядок ще більш яскравим та оригінальним, 

таким, що змінює значеннєві акценти: Час скропив наш розум сльозою 

сподівань тільки хвилинно (О. Коверко). 

Зміщення семантики у бік якісності у якісно-відносних прислівників 

констатуємо на основі того, що вони часто вказують на ознаки, які  

стосуються емоційних та психологічних станів ліричного героя, а також 

можуть функціонувати разом із якісно-означальними прислівниками в 

одному ряду однорідних членів речення, де вони разом створюють 

створюють повний та  «об’ємний» образ: …і засипаю вогко несповнено, коли 

пристрасно цілуєш (М. Ревакович). 

Отже, семантико-граматична група якісно-відносних прислівників 

попри свою обмеженість має широкий потенціал у вираженні якості 

виконання дій, перебігу станів та ознак в поетичному дискурсі. 

 

3.3 Семантико-стилістичний потенціал оказіональних прислівникових 

виразників якості 

Специфіку індивідуально-авторської номінації понять та реалій 

довкілля проаналізовано в працях багатьох вітчизняних лінгвістів 

(Н. А. Адах [1], Г. М. Сюти [181; 182], Ж. В. Колоїз [108], Г. М. Вокальчук 

[54], О. О. Жижоми [78], О. О. Маленко [128], Д. Мазурик [127], 

М. І. Навальної [137]  та ін.). Зокрема, Д. Мазурик зазначає: «Художні твори 

постають перед читачами як авторський образ світу речей, почуттів, 

прагнень, як образ Всесвіту, втілений у слові. Сила поетичного впливу на 

свідомість у новизні сприйняття вже відомого, у здатності поета віднайти і 

висловити нові грані чуттєвого світу» [127, с. 45]. Саме тому, аналізуючи 

художні, а особливо поетичні тексти, варто зважати на оказіоналізми як 

основу індивідуальності авторського стилю. 

Опис потенціалу української мови, а точніше слів різних 

частиномовних класів, зокрема й прислівників, є важливим завданням для 
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дослідників оказіональної номінації. Ми плануємо у цьому підрозділі 

виділити з-поміж корпусу авторських новотворів прислівникові авторські 

інновації, що позначають саме  якісні ознаки інших ознак.   

Предметом вивчення мовознавців здебільшого була семантика 

(В. В. Німчук [142]; Т. І. Ніколашина [140], М. М. Новак [144], 

Л. А. Савьолова [159]), синтаксичні функції прислівника (А. В. Висоцький 

[45; 47]), способи творення (Н. Ф. Клименко [101], О. Р. Курилас  [116], 

В. В. Грещук [66],  А.Ю. Габай [56]) його граматичні параметри 

(Н. М. Костусяк [107]) та стилістично-виражальні можливості 

(А. Ф. Нечипоренко [139]). Функціональну специфіку оказіональних 

адвербіальних одиниць частково аналізували лише А. К. Мойсієнко [131], 

Г. М. Вокальчук [54], А. Ф. Нечипоренко [139], О. О. Жижома [78] та 

М. О. Бакіна [17]. Номінативні особливості прислівникових утворень із 

заперечним формантом висвітлила М.П. Баган [16]. 

За нашими спостереженнями, оказіональні прислівники є важливим 

складником образотвірної системи поетів Нью-Йоркської групи. У їхніх 

текстах виявлено  індивідуально-авторські  прислівники різних семантико-

граматичних розрядів. Зокрема, цілком нетривіально звучать прислівники, 

утворені від якісних прикметників на позначення кольору, пор.: …а в жилах 

синьо пульсуватиме свідомість (Б. Бойчук).  Як бачимо, прислівник ознаки 

за кольором поєднується з назвою фізіологічного процесу, унаслідок чого 

стан ліричного героя експлікується особливо відчутно й нетривіально. 

Складні оказіональні прислівники можуть поєднувати ознаку за кольором із 

семантикою  інтенсивності, пор.: … вони щедробарвно блищать на мені 

(Б. Рубчак). 

Поняття ознаки (якості, властивості), що лежить в основі семантики 

кожного адвербума, створюється переважно через усвідомлення відношень 

між предметами та інтенсивністю виявів якості, характеру, дії тощо. За 

спостереженням фахівців (М. Я. Плющ [180], К. Г. Городенська [63], 

В. Б. Євтюхін [73] та ін.), прислівники за своєю семантикою становлять 
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безперервний ряд від власне означальних прислівників до прислівників, які 

позбавлені оцінного значення. Ця широта спектру співвіднесеності з якісною 

семантикою породжує нові оригінальні форми та нові складні образні 

значення.  

Для створення поетичного тексту митець постійно потребує 

розширення виражальних засобів, які б дали змогу точно й переконливо 

висловити власні почуття та міркування. Узвичаєні мовні ресурси внаслідок 

своєї регулярної уживаності можуть видаватися не достатньо влучними, 

виразними. У такому разі митці вдаються до індивідуально-авторських 

новотворів, або оказіоналізмів.  

Оказіональні слова мають низку характеристик, що визначають їхні 

функції в тексті: 

1. Функціональна одноразовість, «штучна» створюваність (термін 

Д. Мазурик [127]) є важливими ознаками оказіонального слова. 

Його використовують свідомо в конкретному акті мовлення для 

позначення якоїсь особливої ситуації чи задля створення 

нетривіального образу. 

2. Ненормативність таких лексичних одиниць: вони часто не 

відповідають нормам слововживання і словотворення, не 

кодифіковані у словниках чи правописі. Відхилення від норм 

(словотвірних, граматичних, семантичних) якраз сприяє 

оригінальності звучання оказіоналізма. 

3. Оцінність, експресивність, надмірна або зменшена інтенсивність 

вияву певної якості. Визначальною ознакою оказіоналізмів є 

експресивність, а головною функцією – створення оригінального 

поетичного образу. Отже, в оказіоналізмах відбувається 

послаблення номінативної функції і посилення експресивної. 

4. Вторинність походження. Поетичні новотвори − результат процесів 

вторинної номінації, семантичної транспозиції, вони завжди є 

похідними, мотивованими словами.  
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5. Синхронно-діахронна дифузність. Ця особливість оказіоналізма 

полягає в нерозривності процесів його творення і вживання – це 

єдність часу й місця. Характерною ознакою оказіоналізма є те, що 

синхронний і діахронний аспекти збігаються. Збіг часового фактору 

щодо оказіоналізма зумовлює постійну новизну його сприйняття, 

оскільки це слово створене ситуативно. 

Варто зазначити, що в оказіоналізмах не всі параметри можуть бути 

представлені повністю. Д. Мазурик зазначає: «Оказіональне слово – це слово, 

яке втілює вміння автора реалізувати словотвірні можливості, закладені в 

системі мови. На відміну від узуальної лексичної одиниці, яка існує у двох 

формах – абстрактно-узагальнювальній (сфера мови) і конкретно-частковій 

(сфера мовлення), оказіональне слово є лише мовленнєвою лексичною 

одиницею і не має мовної форми існування» [127].  

Оказіоналізми − це засіб самовираження, коли за допомогою 

словотвору та відповідних транссемантичних зрушень автор намагається 

найточніше передати певний смисл.  

Мовотворчість авторів Нью-Йоркської групи є виваженою та 

поміркованою. Але для неї теж типове оказіональне словотворення, 

спрямоване на формування нових семантичних відтінків.  

Дослідники (А. К. Мойсієнко [131], О. О. Жижома [78]) вважають, що 

важливим чинником ефективної мовотворчості є мовне чуття автора. Ці 

категорії мають умовний характер, але вони зумовлені комплексом мовно-

психологічних особливостей автора, що й впливають на його поетичне 

мовлення. Ефективним є тільки такий новотвір, який маркований 

стилістично, експресивний та якомога повніше номінує потрібний образ, 

перебуває в гармонії із загальним ідейно-семантичним полем поетичного 

тексту, а також створений за типовими для мови словотвірними моделями. 

Наприклад, слово фіолетно утворено всупереч типовим моделям словотвору 

прислівників, оскільки суфікси -о, -е застосовують для творення прислівників 

від якісних прикметників, а фіолетовий – це відносний прикметник.  
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Прислівник  фіолетно ужито в цілком непередбачуваному контексті, 

пор.: …за вікном ходять монахині, фіолетно усміхаючись (Б. Рубчак). 

Ознака кольору трансформується в значно ширшу семантику на основі 

асоціацій з рослиною, яку називає коренева морфема прислівника. Фіолетно 

− отже, «подібно до фіалок, кольору фіалок, привітно та стримано». 

Нестандартне поєднання – «монахиня» та «фіолетно усміхатися» і дисонанс 

значень у контексті допомагає авторові створити атмосферу затишку та 

стриманості, повніше передати власні відчуття.  

 Аналіз поетичного дискурсу Нью-Йоркської групи засвідчив широке 

оказіональне творення прислівників не тільки від якісних прикметників, а й 

від відносних. Індивідуально-авторські прислівники сприяють влучнішому 

самовираженню митців, уможливлюють формування особливого поетичного 

світу, наприклад: …я затоплюсь камінно (Ж.  Васильківська); …дощовито 

світять шиби (Ю. Тарнавський); Хлопчик був: світ був. М'якостопо світом 

новим ступав (Б. Рубчак). За влучним визначенням О.О. Маленко,  у річищі 

модерної поезії «художня мова сприймається не стільки як матеріал, скільки 

як форма об’єктивації індивідуально-авторської рефлексії, тобто 

інтелектуального осмислення буття. Через це в кожному конкретному акті 

відповідної поетичної мовотворчості маємо цілком оригінальну форму 

об’єктивації авторської екзистенції, у якій репрезентовано комплекс екстра- й 

інтралінгвальних преференцій митця, зокрема особливості його 

концептуальної й мовної картин світу, що зумовлює перспективність 

творення нових словесно-образних кодів – нестандартних, поліморфних, 

семантично амбівалентних, емоційно заряджених, спроможних увести читача 

в стан катарсису як найвищого емоційного переживання мистецького 

витвору» [128, с. 372 – 373]. 

 Усі авторські новотвори можна умовно поділити на дві великі групи (за 

Д. Мазурик [127]). Перша група – це слова, які не зафіксовані у словниках, 

але утворені традиційним способом із використанням продуктивних моделей 

українського словотвору. Наприклад: …бо сором вигнавсь тополинно 
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(Ю. Коломиєць); цвинтарно тхнуло листя (В. Вовк); …мене не тільки 

листовно, Прохайте дозволу Папи (В. Вовк); …плодися сановито 

(Ю. Коломиєць); … зашарудів день паперово щось про осінь (О. Коверко); 

…мене не тільки листовно, прохайте дозволу Папи  (В. Вовк); Я ж зорів 

лиш тоді, як зорив молимо тонкоперого птаха святе письмо (Б. Рубчак). 

Саме прислівникові оказіоналізми, сконструйовані за законами словотвору 

сучасної української літературної мови, переважають у поетичному дискурсі 

Нью-Йоркської групи. Вони доступні для сприйняття, тому їх позитивно 

оцінюють читачі й критики.  

 До другої групи уналежнюють оказіоналізми, принцип творення яких 

не зовсім зрозумілий, тому вони «одразу привертають увагу нетрадиційним 

використанням мовного потенціалу, позначені яскравою новизною» [128, 

с. 50]. Їх у поезіях Нью-Йоркської групи дуже мало, пор.: поземо крають 

вулиці й канави / доземо височінь і світло (Б. Бойчук). 

 За нашими спостереженнями, деякі оказіональні прислівники в 

поетичних текстах утворено спеціально для співзвучності з іншими, цілком 

узвичаєними лексичними одиницями, для створення мовної гри на основі 

формальної подібності та семантичного контрасту, пор.: …плодися 

сановито, в небо вийсь несамовито (Ю. Тарнавський); поземо крають 

вулиці й канави / доземо височінь і світло (Б. Бойчук). Оказіональні 

прислівники можуть слугувати компонентами парадоксів з елементами 

тавтології, пор.: відійдем невідхідно звідтіля (Б. Бойчук). 

  Інколи новотвори можуть узагальнювати інформацію та оцінки, які в 

поетичному тексті передано попередніми синтаксичними конструкціями, 

тропами. Тобто характерною ознакою оказіоналізма можемо вважати його 

семантичну місткість. Наприклад, у поезії Віри Вовк прислівник  цвинтарно 

найхарактерніше відображає емоційну тональність твору, викликає 

відповідні зорові,  психологічні асоціації:  

   Смуток 

Лягав хвилею нам під ноги, 
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І рештки сонця перелилися 

За келих гір. І вперше 

Я відчула, що в саду 

Цвинтарно тхнуло листя, 

Не було слів, ні жестів, 

Тільки голе життя.  

 Оказіоналізм проводить паралель між станом природи й відчуттями 

ліричного героя,  передає визначальні якості чистого буття, що номіновані 

від найпростішого − «смуток» до складної метафори − «І рештки сонця 

перелилися за келих гір», індивідуального новотвору-епітета − «цвинтарно 

тхнуло листя». Саме оказіональний прислівник цвинтарно, утворений від 

прикметника цвинтарний суфіксом –о дає змогу поетесі лаконічно 

відтворити  і атмосферу смутку, і відсутність руху, які заполонили ліричного 

героя. У поетичному контексті цей неологізм є одним з емоційних та 

значеннєвих центрів. Незвичне поєднання типової словотвірної 

прислівникової моделі та семантики відносного прикметника цілком 

сприйнятливе для широкої аудиторії. Творчість Нью-Йоркської групи 

відповідала естетиці модернізму, тому її учасники надавали своїм творам 

емоційної та смислової достовірності. 

  В аналізованих текстах удалося виявити навіть компаративні 

оказіональні прислівники, пор.: …хоч Ти в мені – чавунніш від отрути 

(Е. Андієвська). 

У сучасній українській літературній мові прислівники розподіляють 4 

основні семантико-граматичні розряди: означальні, обставинні, способу дії та 

модальні [65, с. 9–10]. Лише в деяких працях виділено розряд якісно-

відносних прислівників [47, с. 57]. Якщо застосувати ці принципи поділу до 

оказіональних прислівників, то помітимо, що серед них домінують якісно-

відносні, тобто ті, що утворені від відносних прикметників за словотвірною 

моделлю якісно-означальних.  
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 Оказіональні прислівники хоч і походять від відносних прикметників, 

проте в поезіях авторів Нью-Йоркської групи часто відображають емоційну 

оцінку, а не відношення до твірних основ, пор.: …хоч Ти в мені – чавунніш 

від отрути (Е. Андієвська). 

 Отже, у межах індивідуально-авторського словотворення межі між 

семантико-граматичними розрядами прислівників ще більш нечіткі, ніж у 

лексичній підсистемі мови. Семантика новотворів складніша для сприйняття 

порівняно зі значенням кодифікованих прислівників, проте вона зумовлює 

значно ширший семантико-стилістичний потенціал оказіоналізмів у 

художньому тексті. Це індивідуально-авторські новотвори узагальнено-

образного характеру. Уживання їх істотно зумовлене особливостями 

модерного світосприйняття поетів Нью-Йоркської групи, які бачили світ 

дещо по-іншому й прагнули найвлучніше передати специфіку кожної миті, 

кожної емоції.  

Адвербіальні новотвори можуть слугувати частинами метафор і 

порівнянь, а також їхніми «короткими» відповідниками (пор.: цвинтарно – як 

на цвинтарі). Наявність прислівникових оказіоналізмів у поетичному 

словнику авторів Нью-Йоркської групи свідчить про креативний характер 

їхнього мовомислення, що уможливило збагачення набору виражальних 

засобів категорії якості за рахунок стилістичної гри словами та продуктивної 

мовотворчості.  

Оказіональна лексика впливає не лише на мисленнєве сприйняття 

поетичних текстів, а й істотно підвищує чуттєву та естетичну взаємодію 

автора зі сприймачем. З одного боку, оказіоналізми слугують засобом 

відвертішого розкриття авторських думок і почувань, з іншого, активізують 

мислення й уяву читача. Вони істотно збагачують не лише стилістику, 

комунікативну потужність поетичного дискурсу, а лексичні ресурси 

загальнонародної мови загалом.  
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Висновки до розділу 3 

Семантику мовної категорії якості реалізують лише означальні 

прислівники, що походять від якісних та відносних прикметників, зберігають 

їхні лексичні значення та можуть градуювати вияв якісної ознаки у формах 

компаратива чи суперлатива. 

За семантичною домінантою означальні прислівники поділяємо на 4 

семантико-граматичні підгрупи: якісно-означальні прислівники; прислівники 

зі значенням міри та ступеня; означальні просторові прислівники, або 

означальні прислівники з просторовим значенням; означальні часові 

прислівники, або означальні прислівники з часовим значенням. В окрему 

семантико-граматичну  виділяємо  якісно-відносні прислівники з огляду на 

те, що вони передають якість опосередковано, через відношення до певного 

об'єкта і не мають категорії ступенів порівняння.  

Найбільш розмаїтою у вираженні якісної ознаки є семантико-

граматична підгрупа якісно-означальних прислівників. Вони характеризують 

іншу динамічну або статичну ознаку з погляду: 1) її загальної оцінки; 

2) кольору, 3) фізичних параметрів; 4) естетичного вияву; 5) емоційного 

аспекту; 6) за способом виконання чи перебігу; 7) за ментальними 

особливостями.  Найширше в поетичних текстах митців Нью-Йоркської 

групи представлені прислівники, що вказують на фізичні та емоційні аспекти 

виконання дії чи перебігу стану. Адвербіальні вербалізатори якості додають 

поетичному тексту колоритності й виразності, вони часто пов'язані з 

емоційною оцінкою подій і станів. Характерною рисою цих номінаторів 

якості є здатність до ступеньованого вияву ознаки. 

До вербалізаторів категорії якості уналежнюємо й прислівники міри й 

ступеня, оскільки вони вказують на кількісний вияв статичної чи динамічної 

ознаки, а кількість завжди пов'язана з якісними параметрами позначуваного.  

Семантико-граматична група прислівників міри та ступеня широко  

представлена в поетичних текстах авторів Нью-Йоркської групи. Її 
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складники дають змогу регулювати інтенсивність вияву дій, станів, ознак. За 

семантичними відтінками вони не однорідні, на основі чого їх поділено на 

такі мікрогрупи: 1) прислівники на позначення найбільш інтенсивного 

ступеня вираження ознаки; 2) прислівники зі значенням високого рівня вияву 

ознаки; 3) прислівники, які позначають достатній вияв якісних показників; 

4) прислівники, що номінують занижений, низький ступінь вираження 

ознаки; 5) прислівники, що експлікують нульовий ступінь вияву ознаки; 

6) прислівники з числовим вираженням ступеня вияву ознаки.  

Для поетичного дискурсу Нью-Йоркської групи не типові прислівники, 

що позначають надвисокий вияв ознаки, оскільки семантично вони 

дисонують зі стриманою стилістикою аналізованої літературної спільноти. 

Натомість прислівники, що позначають достатній  та знижений вияв якісних 

показників виявилися досить ефективними для формування вишуканих, 

небагатослівних образів.  

Означальні прислівники з просторовим значенням становлять 

периферійнішу щодо якісно-означальних семантико-граматичну підгрупу, 

тому що поєднують риси означальних прислівників (відад'єктивне 

походження, здатність до градуювання ознаки) з ознаками обставинних 

прислівників (адвербіальні відношення з опорним словом, роль 

детермінантного другорядного члена речення).  

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи означальні просторові 

прислівники вказують на просторові параметри дії, станів, ознак. Уживання 

їх досить обмежене. Виявлено непоодинокі випадки функціонального 

зміщення прислівникової семантики з визначення реальних просторових 

параметрів дії чи стану на вираження їхнього кількісного вияву, 

всеохопності, глибини тощо. У поетичних текстах просторові означальні 

прислівники часто набувають оцінної функції. 

Означальні часові прислівники також становлять периферійну 

семантико-граматичну підгрупу означальних прислівників, оскільки їхня 
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якісна семантика ускладнена обставинним значенням часу. Проте ці 

прислівники зберігають здатність ознакових слів до ступенювання ознаки. 

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи означальні часові 

прислівники досить поширені, оскільки для митців названого літературного 

напрямку типове осмислення світу крізь призму часових координат. 

Зафіксовано нестандартні випадки функціональної транспозиції означальних 

просторових прислівників в зону означальних часових.  

Якісно-відносні прислівники кваліфікуємо як окрему семантико-

граматичну групу, компоненти якої унаслідок відад'єктивного походження 

реалізують якісну семантику, але не безпосередньо, а опосередковано – через 

відношення до якогось об’єкта, абстракції, середовища. Такі прислівники не 

здатні до ступенювання ознаки, проте унаслідок свого синкретизму мають 

потужний виражальний потенціал. У поетичному дискурсі Нью-Йоркської 

групи за рахунок специфічного контексту їх вправно перефокусовано на 

вираження саме якісної семантики – емоційних, оцінних, фізичних, 

естетичних аспектів динамічної чи статичної ознак. 

Характерною мовно-стилістичною ознакою поетичного дискурсу Нью-

Йоркської групи є широке оказіональне творення прислівників. Для цього 

митці найчастіше використовують словотворчі форманти якісно-означальних 

прислівників, проте приєднують їх до нетипових твірних основ, унаслідок 

чого виникають незвичні, але зрозумілі неоприслівники, здатні дуже влучно 

й несподівано схарактеризувати особливий настрій, ставлення, стан 

ліричного героя.  

Індивідуально-авторські прислівники часто слугують компонентами 

складних, суперечливих образів, входять до складу парадоксів або антитез. 

Вони засвідчують лінгвокреативність поета, його ідіостильову манеру. 
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ВИСНОВКИ 

Якість – одна із принципових ознак людського буття. Її осмислення 

важливе для з'ясування механізмів людського мислення та сприйняття світу. 

Загальні напрями якісної характеристики довкілля визначає когнітивна, або 

змістова, категорія якості.  

У кожній мові змістова категорія якості зазнає вербалізації за 

допомогою того чи того набору лексико-граматичних засобів, які істотно 

конкретизують якісну семантику й відбивають лінгвокультурні уявлення 

народу-носія мови про якість. Мовна категорія сформувалася на основі 

досвіду мисленнєвої та мовленнєвої діяльності людини,  тому вона значно 

складніша, багатогранніша та ширша за змістову категорію якості.   

У сучасній українській літературній мові на вербалізації якості 

спеціалізуються два частиномовні класи слів – прикметник і прислівник.  

Прикметник попри свій граматичний статус периферійної частини 

мови  є безпосереднім виразником якісної семантики. Цьому сприяє 

сигніфікативний характер його лексичного значення та прислівна позиція в 

реченні. Семантичне розмаїття прикметників засвідчує дуже багатоаспектне 

тлумачення якості в сучасній українській літературній мові: через визначення 

ознаки-якості, ознаки-властивості, ознаки-оцінки, ознаки за часом, 

просторовими координатами, модальністю. 

Ядро категорії якості становлять якісні прикметники, які забезпечують 

не лише номінацію якості, а й відображення її кількісного вияву у формах 

ступенів порівняння та маркованих словотвірним відтінком інтенсивності 

дериватах. Проте аналіз поетичного дискурсу засвідчив, що в реалізації 

якості активну участь беруть також прикметники інших семантико-

граматичних розрядів.  

Прислівник має статус опосередкованого вербалізатора якості, що 

характеризує якість виконання дії чи вияву ознаки через посередництво 

твірних прикметникових основ. 
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Прикметники й прислівники як ознакові слова виявляють потужні 

парадигмальні властивості : у них широко розвинута синонімія, вони легко 

вступають в антонімійні відношення, часто передають суб’єктивно-оцінні  

конотації, що зумовлює доцільність упорядкування їх у межах лексико-

семантичного поля .  

Лексико-семантичне поле якості в сучасній українській літературній 

мові охоплює всі лексичні засоби, марковані інтегральною архісемою 

‘якість’. Це поліцентричне, глибоко структуроване утворення, що 

поділяється на лексико-семантичні групи й мікрогрупи, упорядковані на 

основі синонімійних та антонімійних відношень. Межі між лексико-

семантичними групами поля не чіткі з огляду на дифузність та 

багатоаспектність якісних характеристик. Поле якості безпосередньо 

взаємодіє з полями темпоральності, просторової семантики, лексико-

граматичним полем міри й ступеня та ін. 

З-поміж ад'єктивних вербалізаторів якості найвищу активність 

виявляють якісні прикметники. Проте аналіз поетичного дискурсу Нью-

Йоркської групи засвідчив, що для якісної характеризації буття та настрою 

ліричного героя митці широко використовують відносні, і навіть присвійні 

прикметники.  Усі транспозиційні уживання прикметників у функції якісних 

спрямовані на створення влучних, небанальних епітетів. Переважно вони 

слугують компонентами ефемерних поетичних образів, типових для 

естетики модернізму та сюрреалізму.  

У межах ад'єктивної частини лексико-семантичного поля якості 

виділяємо 3 найпотужніші лексико-семантичні групи прикметників: 

1) лексико-семантична група прикметників на позначення кольору, 

2) лексико-семантична група прикметників із семантикою темпоральності та 

3) лексико-семантична група параметричних прикметників. Кожна група 

складається з підгруп та мікрогруп, упорядкованих на основі тотожності 

певних сем.  Важливу роль в організації підгруп і мікрогруп відіграють 

синонімійні й антонімійні відношення.   
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Лексико-семантична група прикметників на позначення кольору 

надзвичайно розгалужена, оскільки охоплює назви не лише основних 

кольорів, а й їхніх відтінків. У ній виділено такі підгрупи: 1) прикметники на 

позначення безпосередньо колірної ознаки; 2) похідні кольороназви, що 

виникли унаслідок переосмислення відносних прикметників; 

3) прикметники, що не номінують конкретного кольору, а лише передають 

відтінки кольору, міру насиченості тону, зміни тонів, особливості 

спектральної якості.   

Специфіка вживання кольороназв у поетичному дискурсі Нью-

Йоркської групи полягає, по-перше, у широкому застосуванні вторинних 

кольороназв, утворених від відносних прикметників, що первинно вказували 

на ознаку за відношенням до речовин, мінералів, хімічних елементів, квітів. 

Уживання таких одиниць дає змогу дуже наочно передати особливі відтінки 

кольорів. По-друге, у текстах поезій згаданого літературного об'єднання дуже  

поширені кольороназви-композити на позначення складних, переважно 

блідих відтінків і тонів. Третьою типовою ознакою є характеристика кольору 

за допомогою прикметників іншомовного та термінного походження. Така 

колірна лексика посприяла формуванню особливих, нереалістичних візій та 

недискретних світлових і кольорових переходів в поезіях авторів Нью-

Йоркської групи. 

Лексико-семантична група прикметників, що характеризують якість за 

темпоральними ознаками, теж не однорідна: вона охоплює дві підгрупи: 

1) якісно-темпоральні прикметники та 2) обставинно-темпоральні 

прикметники, кожна з яких складається з мікрогруп, пронизаних  

синонімійними та антонімійними відношеннями. 

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи темпоральні 

прикметники часто підлягають метафоризації. Якісні конотації, що 

виникають у темпоральних прикметників унаслідок специфічного контексту, 

істотно урізноманітнюють художні образи. Осмислення людської 

особистості в часовому вимірі зумовлює потребу саме в темпоральних 
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прикметниках.  За допомогою них створюють образи минущих і, навпаки, 

вічних сутностей, втілюють ідеї відсутності кордонів, «вічного руху» та ін.  

Лексико-семантична група прикметників параметричної семантики має 

статус поліцентричної групи, оскільки її компоненти кваліфікують якість у 

різних аспектах: щодо розміру, форми, об'єму, структури, пропорційності. Ця 

група прикметників особливо густо пронизана антонімійними відношеннями.  

Її компоненти нерідко марковані семантикою інтенсивності вияву.  

Ядерними компонентами мікрогруп є найуживаніші в сучасній українській 

літературній мові прикметники, що репрезентують найбільший рівень 

стабільності параметричного значення. Периферія представлена словами з 

експресивно-емоційними семами. Також до периферії зараховано словотвірні 

оказіональні утворення. 

Унаслідок місткої семантичної структури та здатності градуювати вияв 

ознаки параметричні прикметники зручні для художнього переосмислення та 

стилістичного обігравання. Найчастіше в поезії Нью-Йоркської групи 

антонімійні пари параметричних прикметників використано для творення 

антитез та суперечливих, неоднозначних образів. 

Прислівникова вербалізація категорії якості полягає у вираженні 

внутрішніх та зовнішніх ознак виконання дій, перебігу процесів, станів та 

вияву інших ознак. Якісну семантику реалізують лише означальні 

прислівники, що походять від якісних та відносних прикметників, зберігають 

їхні лексичні значення та можуть градуювати вияв ознаки у формах 

компаратива чи суперлатива. 

Означальні прислівники формують чотири семантико-граматичні 

підгрупи, що розрізняються відтінками значення та деякими граматичними 

особливостями: 1) якісно-означальні прислівники; 2) прислівники зі 

значенням міри та ступеня; 3) означальні просторові прислівники, або 

означальні прислівники з просторовим значенням; 4) означальні часові 

прислівники, або означальні прислівники з часовим значенням. В окрему 

семантико-граматичну групу виділяємо якісно-відносні прислівники, 
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оскільки вони передають якість опосередковано, через відношення до 

певного об'єкта і не мають категорії ступенів порівняння.  

Ядро прислівникового ярусу виразників якісної семантики становить 

семантико-граматична підгрупа якісно-означальних прислівників. Вони 

характеризують іншу динамічну або статичну ознаку з погляду: 1) її 

загальної оцінки; 2) кольору, 3) фізичних параметрів; 4) естетичного вияву; 

5) емоційного аспекту; 6) за способом виконання чи перебігу; 7) за 

інтелектуальними особливостями.  Важлива перевага цих номінаторів якості 

полягає в їхній здатності до ступеньованого вияву ознаки. 

У поетичних текстах митців Нью-Йоркської групи домінують якісно-

означальні прислівники на позначення фізичних та емоційних аспектів 

виконання дії чи перебігу стану. Адвербіальні вербалізатори якості сприяють 

колоритності й виразності поетичного мовлення, вони часто пов'язані з 

емоційною оцінкою подій і станів.  

До означальних прислівників належить семантико-граматична підгрупа 

прислівників міри й ступеня, які вказують на кількісний вияв статичної чи 

динамічної ознаки, а отже безпосередньо презентують її якість. За 

семантикою вони не однорідні й формують такі мікрогрупи: 1) прислівники 

на позначення найбільш інтенсивного ступеня вираження ознаки; 

2) прислівники зі значенням високого рівня вияву ознаки; 3) прислівники, які 

позначають достатній вияв якісних показників; 4) прислівники, що 

номінують занижений, низький ступінь вираження ознаки; 5) прислівники, 

що експлікують нульовий ступінь вияву ознаки; 6) прислівники з числовим 

вираженням ступеня вияву ознаки.  

Найбільш релевантними для поетичного дискурсу Нью-Йоркської 

групи виявилися прислівники, що позначають достатній та знижений вияв 

якісних показників й слугують для творення нечітких поетичних візій. 

Натомість уживання прислівників на позначення найбільш інтенсивного 

ступеня вияву досить обмежене, оскільки вони емоційно дисонують зі 

стриманою стилістикою модерної поезії.  
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На периферії прислівникових вербалізаторів якісної семантики 

перебувають означальні прислівники з просторовим та часовим значеннями, 

оскільки якісна семантика, успадкована ними від твірних прикметникових 

основ, ускладнена обставинним відтінком, що виникає унаслідок їхніх 

адвербіальних відношень з опорним словом та виконання ними синтаксичної 

ролі детермінантного другорядного члена речення. 

У поетичному дискурсі Нью-Йоркської групи означальні просторові 

прислівники спеціалізуються на вираженні просторових параметрів дій, 

станів, ознак, проте нерідко транспонують в зону вираження їхнього 

кількісного вияву, всеохопності, глибини тощо. Виявлено також цікаві 

випадки уживання означальних просторових прислівників у ролі означальних 

часових.  

Як окрему семантико-граматичну групу кваліфікуємо якісно-відносні 

прислівники, оскільки вони утворені від відносних прикметників, а тому 

реалізують якісну семантику опосередковано – через відношення до якогось 

об’єкта, абстракції, середовища й не мають ступенів порівняння. Попри те, 

що групу вважають обмеженою і не завжди виділяють в підручниках та 

граматиках, саме в поетичному дискурсі вона досить репрезентативна. 

Якісно-відносні прислівники слугують засобом додаткової, нестандартної 

параметризації дій, станів, процесів, і в такий спосіб дають змогу авторам 

моделювати власну вербалізовану дійсність. 

Для поетичного дискурсу Нью-Йоркської групи характерне широке 

оказіональне творення прислівників унаслідок приєднання типових 

адвербіальних словотворчих формантів до «нетипових» твірних основ. 

Найбільш стилістично потужними виявилися  якісно-відносні оказіональні 

прислівники, які за рахунок нестандартної форми та здатності 

характеризувати ознаку через відношення до якогось об'єкта чи середовища, 

викликають особливо цікаві й несподівані асоціації.  

Аналіз творів представників Нью-Йоркської групи засвідчив, що 

прислівники попри свою частиномовну периферійність можуть слугувати 
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потужним виражальним засобом, що розширює ідейно-тематичний зміст та 

художньо-стилістичний потенціал поетичного тексту. 

Виконане дослідження відкриває перспективи для подальшого 

поглибленого вивчення інших змістових категорій, що сприяють естетизації 

та експресивізації художнього дискурсу. 
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