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ЛЕКСИКА ІЗ ЧАСОВОЮ СЕМАНТИКОЮ В РОМАНІ В. ДРОЗДА «ИРІЙ»

У статті проаналізовано лексику із часовою семантикою, що функціонує в повісті 
В. Дрозда «Ирій». Подано її змістову та формальну класифікації, а також наведено кількісне 
співвідношення. Окреслено особливості вживання темпоральної семантики автором.
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В сучасній науці спостерігаємо інтерес до різного типу міждисциплінарних досліджень. Так 
і мовознавчі розвідки часто виходять за межі власне лінгвістики, залучаючи явища та процеси з 
інших галузей. В контексті відповідних тенденцій досліджують і часову семантику мови. 

В світовій лінгвістичній науці це питання досліджено не лише на матеріалі окремої мови 
(Дж.-К. Ансокмбре, О. Дахл та ін.), зроблені вже й типологічні розвідки на базі багатьох мов 
(М. Хаспелман, Х. Алверсон, Л. Андерсон, Т. Анстат та ін.). Проте в світових працях не фігурує 
українська мова, адже дослідження відповідного типу в нашому мовознавстві розпочатися 
не так давно, хоча вже є чималі надбання. Так, наприклад, категорію часу в українській мові 
обґрунтовували В. Барчук, С. Романюк, Г. Павленко. Наявні дослідження із концептуального 
мовознавства: аналізують концепт час (Т. Павлюк, О. Бондар та ін.) чи його складові, наприклад, 
концепт ранок (О. Задорожна). Були зроблені дослідження часо-просторового дейксису (О. Крав-
ченко, С. Терехова та ін.), структури відповідних типів речень (В. Ожоган, Т. Масицька та ін.), 
засобів вираження категорії темпоральності в реченні (Л. Ярощук, Т. Грибонос, О. Русакова та 
ін.). Окремі зауваги щодо часової семантики знаходимо в працях із морфології та синтаксису 
(А. Загнітко, І. Вихованець, К. Городенська, В. Русанівський, М. Плющ, І. Слинько та ін.).

Бачимо, що дослідження на стику мови та онтологічної категорії часу можливе у бага-
тьох напрямках. Нас насамперед цікавить те, якими засобами українська мова передає час. В 
перспективі це дозволить порівняти засоби вираження із іншими мовами. Для аналізу ми обрали 
повість «Ирій» В. Дрозда, оскільки цей матеріал ще не був предметом відповідного дослідження. 
Отже, усі ці аспекти й визначають актуальність нашого дослідження.

Мета статті: охарактеризувати та скласифікувати лексику із часовою семантикою,  що 
функціонує в повісті В. Дрозда «Ирій».

Поняттям «час» ми послуговуємося постійно. Проте часто нам важко дати визначення цьо-
му явищу. Про це вдало сказав А. Августин: «Що ж таке час? Коли мене ніхто про це не питає, я 
знаю, що таке час; якби я захотів пояснити тому, хто запитує, – ні, не знаю» [1, 118]. Так що ж 
таке час? Час (у філософії) – це одна із форм існування матерії [11, 276]. Час також відображає 
дві фундаментальні риси процесів, які відбуваються з матеріальними тілами, а саме тривалість 
і черговість подій. Тривалість аналогічна протяжності. Вона охоплює продовження одного і 
того ж (тривалість дня, існування дерева, землі). У ній розрізняють фази – сучасність, минуле і 
майбутнє. Черговість вказує на місце події в часовому просторі (щось відбулося раніше, а щось – 
пізніше). Вказавши місце події серед інших подій та її тривалість, визначають її часову характе-
ристику [13, 212].

Лінгвістичний аспект категорії часу окреслюють як відображення засобами мови 
сутності фізичної та філософської категорії часу [6, 11]. Т. Дешерієва, наприклад, вказує, що 
«лінгвістичним аспектом категорії часу, або лінгвістичним часом (темпоральністю) ми називаємо 
сукупність способів вираження засобами мови сутності фізичного та філософського аспектів 
розгядуваної категорії» [8, 112].

Темпоральна лексика – клас неоднорідних за частиномовним значення одиниць, які 
об’єднують за тематичним принципом. Існує безліч їх класифікацій. Наприклад, Г. Сюта тем-
поральну лексику поділяє на кілька тематичних груп: 1) слова, семантична структура яких не 
ускладнена і включає лише сему ‘час як абстракція’: час, доба; 2) слова, семантична структура 
яких складається із сем час і відлік, тобто із загальним значенням «час стосовно теперішнього 
моменту» сьогодні, вчора, щойно, досі, потім, завтра, минуле, майбутнє; 3) слова із поєднаними 
семами час і кількість (тобто із загальним значенням «кількість часу»: мить, хвилина, рік, 
вічність; 4) слова, семантична структура яких складається із сем час і простір: день, ніч, при-
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смерк, ранок, весна, сутінки; 5) слова, що у свою семантику включають семи час і людина і че-
рез те є носіями інформації про певний етап життя людини: молодість, юність, старість; юнка, 
юнак, дідок, бабуся; юний, молочночубий тощо [12, 14].

Проте ми вважаємо, що необхідно класифікувати темпоральну лексику не лише за семан-
тичним принципом, але й за формальним (тобто частиномовним), адже це дозволить більш по-
вно описати властивості відповідних мовних одиниць. В українській мові виражати темпоральну 
семантику можуть прислівники, іменники (прийменниково-відмінкові форми), прикметники, 
займенники та числівники. Дієслова також виражають часове значення, адже категорія часу 
в українській мові граматикалізована як морфологічна категорія часу дієслів [3]. У цій 
статті дієслова розглядати не будемо через об’єм матеріалу. Зазначимо тільки, що категорія 
темпоральності в українській мові морфологізована як категорія часу дієслова, відповідно всі 
дієслова мають часову характеристику. Розпочнемо із прислівників як найчисельнішої групи 
лексики із часовою семантикою репрезентованої у відповідному творі.

Існує декілька класифікацій прислівників. Наприклад, І. Вихованець поділяє їх на три 
підгрупи: 1) прислівники, які вказують, коли відбувається дія, процес, стан: вдень, вночі, зранку, 
літом, восени, ранком та ін.; 2) прислівники, які визначають вихідну межу часу: зранку, звечора, 
здавна, віддавна, змолоду та ін.; 3) прислівники, які визначають кінцеву межу часу: довіку, повік, 
допізна, навіки [5, 306-307]. Відомі й інші семантичні класифікації обставинних прислівників 
місця. Компактну, але досить загальну класифікацію на матеріалі старослов’янської мови за-
пропонував чеський лінгвіст Я. Ян. Він виділив усього п’ять груп: 1) адвербіальні лексеми, що 
виражають абсолютний час; 2) адвербіальні лексеми, що надають релятивну часову локалізацію; 
3) адвербіальні лексеми «тривалості»; 4) адвербіальні лексеми часової межі; 5) адвербіальні лек-
семи, що позначають порядок повторення дій, частотність [14, 9-11]. Наприклад, А. Габай [7, 
178] пропонує таку класифікацію: 1) прислівники – локалізатори дії; 2) прислівники межі дії; 
семантично вони становлять три групи: а) вказують на час, з якого починається дія; б) вказують 
межі дії стосовно її кінця; в) означають час, протягом якого відбувається дія; 3) перспективно- 
та частотно-часові прислівники. Цю класифікацію і будемо використовувати в нашому аналізі, 
оскільки вона найбільш точно відображає структуру категорії темпоральності (час, інтервал, так-
сис; детальніше див. В. Барчук [2]).

У мові твору В. Дрозда «Ирій» функціонують такі прислівники: 1) прислівники – 
локалізатори дії: вдень, вже, влітку, вранці, давно, коли, колись, зараз, напровесні, позавчора, 
ранком, рано, сьогодні, тепер, тільки-но, тоді, тут, увечері, щойно та ін.: Я вчув його, щойно 
ступив із сінешних сутінків… [9, 5]; Бо ж мріями своїми я був давно у місті… [9, 7]; …І увечері 
при каганці було пише … [9, 13]; 2) прислівники межі дії: а) вказують на час, з якого починається 
дія: відколи, спершу та ін.: Ти спершу вивчись… [9, 13]; …Відколи вона торгувала в пивниці… 
[9, 6]; б) вказують межі дії стосовно її кінця: доки, досі, наприкінці, ще (у значенні досі) та ін.: 
Наприкінці літа він синьооко прозирав з-поміж густого корицевого пагіння… [9, 14]; …Аж досі 
мені страшно [9, 13]; в) означають час, протягом якого відбувається дія: враз, ніколи, раніше, 
ранком, саме, поки, поки що, тимчасово, уже та ін.: …І хоч уже лічиш… [9, 7]; …За десяток літ, а 
то й раніше… [9, 10]; Оцього ніколи не забувай, Михайле... [9, 12]; 3) перспективно- та частотно-
часові прислівники: давно, досі, завтра, знову, назавше, найчастіше, нарешті, невдовзі, ось-ось, 
потім, скоро, часом, щовесни, щоосені, щотижня та ін.: …Я того рака ловив щотижня […]і знову 
випускав на волю… [9, 6]; …Щовесни і щоосені тонуть у непролазній грязюці машини… [9, 12]; 
Скоро долинуло знайоме дзеленькотіння велосипеда… [9, 8].

Окрім вищезгаданих груп прислівників, варто виділити також одиниці із синкретичною се-
мантикою способу дії та часу. Вони передають значення способу чи тривалості протікання дії: 
випадком, вчасно, задовго, нарешті, одразу, раптом та ін.: …Аби тільки нарешті була дорога... 
[9, 12]; …Але я вчасно згадав… [9, 78]; швидкість протікання дії: неквапно, повільно та ін.: …Узяв 
грушу за хвостик і повільно поніс до рота… [9, 9]; …Оце неквапно утік [9, 18]; одночасність 
виконання дії: заодно та ін.: А заодно і Маньку заберете [9, 9]. Можемо сказати, що ця група 
прислівників також передає всі типи часових значень.

З опрацьованого матеріалу випливає, що найменше в проаналізовному творі функціонує 
прислівників, що вказують на межі відносно її початку (3,6%), а найбільше – прислівників-
локалізаторів дії та перспективно- та частотно-часових (34,5% та 27,3% відповідно).

Наступна за чисельністю група лексики із часовою семантикою – іменники. М. Кочерган за-
пропонував авторську диференціацію назв часових понять за об’єктивними параметрами частин 
доби [10, 5]. М. Хаспелман (на основі аналізу 53-ох світових мов) виділяє три підтипи канонічних 
часових періодів: 1) часові одиниці (година, день, місяць, рік); 2) календарні назви (січень, 
понеділок); 3) природні, первинні, не обумовлені людиною періоди часу (ранок, весна) [15, 38].

В аналізованому творі функціонують такі іменники із темпоральною семантикою: 
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І. Назви конкретних вимірів часу: день, доба, рік, тиждень, хвилина та ін.: …Минав тиж-
день-другий… [9, 6]; Пакуль – це […] учорашній день мого життя [9, 14]. Їх можна поділити на 
менші тематичні групи: а) назви днів тижня: неділя, субота та ін.: Мамо, так ви ж приїздіть у 
неділю! [9, 18]; б) частин року та ін.: весна, літо та ін.: … Минало друге літо… [9, 6]; …Ото з весни 
було лучилося… [9, 13]; в) частин доби: досвітки, ранок та ін.: Де тебе носить по досвітках? [9, 8]. 
Виділяють також групу із назвами місяців, проте в аналізованому творі вони не функціонують.

ІІ. Іменники, що називають загальні часові поняття, наприклад, час: Тим часом дирек-
тор уже хукає на печатку… [9, 12]. Їх також ділимо на менші тематичні групи: а) зі значенням 
тривалості дії: майбуття, мент, мить та ін.: Зворушений спогадами і думками про щасливе май-
буття своє… [9, 16]; …Дні до щасливого менту… [9, 7]; б) зі значенням початку/кінця (фазовості 
дії): закінчення, минувшина та ін.: Пакуль – це назавше минувшина… [9, 14]; …Довідки про 
закінчення Михайлом Решетом восьми класів Пакульської десятирічки [9, 12].

ІІІ. Іменники, що називають певні події, свята, явища: війна, десятирічка, історія, клас, пер-
вак, прем’єра та ін.: Історія світового театру не знає великих акторів без глибокої внутрішньої 
культури [9, 11]; …Перекупленого по війні на товчку галіфе… [9, 9].

IV. Іменники, що називають період життя людини, вік: вік, дитинство, життя, літа та ін.: 
І так – усе життя... [9, 11]; У кожного дитинства, мабуть, є свій ирій… [9, 8].

Різниця між цими групами полягає в тому, що прислівники ми класифікуємо за часовим 
значенням (чи за особливостями його вираження), а іменники, в основному, – за тематичним 
принципом, лише у сполученні з прийменником іменник набуває такого ж прислівникового 
значення. І. Вихованець зазначав, що прийменниково-відмінкова форма становить перехідний 
тип семантики між власне відмінковими і прислівниковими значеннями [4, 24]. Відповідно і 
класифікація прислівників та прийменниково-відмінкових форм виглядає однаково: 1) при-
йменники, що передають локалізацію дії: близько, у (в), коло, над: Багряні смуги на обрії […] 
були схожі на лаз у той задушливий день … [9, 18]; … Приїздіть у неділю! [9, 18]; Моє жит-
тя в ці роки – саме чекання … [9, 8]; 2) прийменники, що передають значення межі дії: від, 
впродовж, до, з, серед, посеред: … Місто з раннього дитинства мрійно пахло мені звареним на 
молоці какао [9, 6]; … Було ж це скоро по війні, задовго до Указу… [9, 12]; …Юридичні сторони 
дійшли згоди дозволяти половинкам серед дня сходитися… [9, 40]; 3) прийменники, що пере-
дають перспективу та частотність: на, слідом за, через: …Через багато років […] здибалися з 
керівником нещасливої експедиції… [9, 36]; Прощаюся на віки вічні з Пакулем [9, 11]. Проте не 
всі прийменниково-відмінкові форми, в основі яких іменник із часовим значенням виражають 
темпоральність: … Не шукаю легких шляхів у житті [9, 11]; Я обов’язково запрошу вас на свою 
прем’єру, Семене Семеновичу… [9, 11].

Показним є те, що в аналізованому творі часто функціонує місцевий відмінок у часовому 
значенні (37,5% аналізованих прийменниково-відмінкових форм із темпоральним значенням): 
…Нечуваного у віках подвигу в ім’я людськості… [9, 8]; … Було ж це скоро по війні… [9, 12]. Це 
явище є досить нетиповим, оскільки основне значення місцевого відмінка – просторове. Можемо 
зарахувати це до особливостей мови письменника. 

Функціонують в аналізованому творі і займенники із темпоральним значенням як самостійно: 
…Усю ніч балакали воші з Єврасем… [9, 42]; Весь тиждень до виступу я ковтав сирі, ще теплі, 
з-під курки яйця… [9, 45]; так і у складі прийменниково-відмінкових форм: По тому наставав 
час годувати кабана… [9, 43]. Та найбільше в творі «Ирій» так званих дейктичних займенників 
цей, той та їх варіантів (50% усіх займенників із темпоральним значенням): Того ж таки дня дід 
Єврась забив дошками двері до сінець … [9, 40]; Цієї зворушливої хвилини владна материна рука 
зняла з моєї голови капелюха … [9, 13].

Використовує В. Дрозд у творі також і прикметники із темпоральним значенням: 1) прик-
метники, що передають «вік» певної події, предмета, явища: давній, останній, ранній, старень-
кий, старий та ін.: … Старого бувальця, який видряпувався навіть з відра… [9, 5]; … Знаючи дав-
ню звичку нашого директора перевтілюватися в чорнильницю… [9, 10]; …Лине сказати останнє 
«прощай» свідкам свого скороминущого босоногого дитинства … [9, 14]; 2) прикметники, що по-
ходять від назв конкретних вимірів часу: вечірній, літній, нічний, праздниковий, призахідний, 
сьогоднішній, учорашній, щоденний та ін.: …Висвітлені вечірніми ліхтарями велетенські 
афіші… [9, 11]; … Мати […] гукає в місячну літню ніч … [9, 8]; … Мистецтво – це щоденна само-
пожертва [9, 11]; 3) прикметники, що передають тривалість, стан: довгий, найближчий, наступ-
ний, невідкладний, останній, тимчасовий та ін.: …Благословляючи мене в довгу путь [9, 10]; … 
Вона присяглася найближчої неділі відвести корову Єврасеві [9, 16]; Наступної миті з сірого 
оболока молодо вистрибнув дядько Денис … [9, 9]. 

На нашу думку саме у прикметниках найбільше виявляється «мовотворчість» письменника, 
адже, по-перше, функціонують неологізми або рідковживані лексеми (наприклад, праздниковий, 
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призахідний тощо), по-друге, кожна лексему автор вживає досить рідко, немає такої кількості 
«співпадінь», як, наприклад, серед прислівників, прийменників чи іменників.

Числівники належать до периферії лексики із часовою семантикою. Їх часове значен-
ня, в основному, залежить від темпоральних властивостей дистрибутивних елементів [3; 39]. 
Функціонують вони і у творах В. Дрозда: восьмий, дев’ятий, другий, кілька, перший, третій, 
три, сім, четвертий, шостий тощо: Я нетерпляче очікував на той поклик друге літо … [9, 5]; 
Другого чи третього дня по тій розмові… [9, 72]; …Вона пролежала там три роки, сім місяців і 
дев’ять днів… [9, 64]; …Чий хліб їм уже ось четвертий місяць… [9, 95].

Отже, мова творів В. Дрозда загалом відбиває традиційне функціонування лексики із часо-
вою семантикою в українській мові. Аргументуємо це тим, що категорія часу належить до осно-
вних онтологічних категорій і структурується однаково не лише у носіїв однієї мови, але і на 
цілих континентах. Тому різниця полягає лише у вживанні та функціонуванні певних лексем, 
авторських неологізмів, та у співвідношенні їх кількості. Таке дослідження дозволить укласти 
більш повну картину лексики із темпоральною семантикою в українській мові, що і є метою по-
дальших досліджень.
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The modern philological studies are not only focused on linguistic phenomena, therefore the lin-
guistic category of time becomes an object of investigation in various branches of linguistics. The ar-
ticle analyzes the lexicon of temporal semantics, which operates in the novel «Yriy» by V. Drozd. Time is 
one of the existence forms of matter reflecting duration and sequence of events. The linguistic category 
of time is defined as the reflection of physical and philosophical category of time determined by lan-
guage means. The temporal meaning can be transmitted by different parts of speech: nouns, adverbs, 
adjectives, pronouns, numerals and verbs. The above mentioned forms will not be analyzed in the ar-
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ticle due to the quantity of material and the special status of the verb (as a category of temporality in 
Ukrainian is morphologized as a category of the verb). The paper analyzes the properties of each part of 
speech which expresses time meanings and determine peculiarities of temporal lexis that functions in 
the analyzed novel. The most numerous means are adverbs. According to the classification given in the 
article, adverbs that indicate the limits of its relatively beginning constitute the minority (3.6%), while 
there are a lot of localized, perspective and time-frequency adverbs (34.5% and 27 and 3% respectively). 
The author uses nouns in a classical way. The fact that locative case often functions in a temporal sense 
is very grandstanding. The peculiarities of peripheral facilities of adjectives, pronouns and numerals 
were also determined. The analysis of lexicon of temporal semantics, which operates in the novel «Yriy» 
by V. Drozd is a part of a larger research that will allow to make conclusions on the means of time ex-
pression in Ukrainian and compare them with other world languages.

Keywords: time, temporality, lexicon, semantics.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В ЯЗЫКЕ БИОЭТИКИ

У статті з позицій теорії номінації та когнітивної лінгвістики проаналізовано експансію 
донорської зони економіка в реципієнтну зону біоетика. Розглянуті особливості метафо-
ричного переосмислення економічних термінів у складі номінативних одиниць біоетики, 
охарактеризовані основні метафоричні моделі. Стверджується, що одиниці метафоричного по-
ходження систематизовані за зразком актуальної для соціуму сфери економічної діяльності 
людини.

Ключові слова: номінативна одиниця, когнітивна метафора, донорська зона, фрейм, слот, 
біоетика.

Исследователи, изучающие языки для специальных целей, подчёркивают важную роль 
метафоры как одного из фундаментальных способов познания, категоризации и концеп-
туализации действительности, когнитивного механизма, при помощи которого абстракт-
ные понятия осмысливаются в более конкретных терминах (Дж. Лакофф и М. Джонсон, 
Х. Ортега-и-Гассет, Э. МакКормак, Е. В. Бекишева, Л. В. Ивина, М. Н. Володина, К. А. Гро-
мова, А. Ш. Давлетукаева, С. Г. Дудецкая, Л. А. Липилина, С. Л. Мишланова, А. М. Раисова, 
Л. А. Чернышова и др.). 

Значение метафоры для формирования номинативного репертуара определённой области 
специального знания связывают с развитием теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона, согласно которой «сущность метафоры состоит в осмыслении и переживании яв-
лений одного рода в терминах явлений другого рода». Метафора «не ограничивается одной лишь 
сферой языка, то есть сферой слов: сами процессы мышления человека в значительной степени 
метафоричны… Метафоры как языковые выражения становятся возможны именно потому, что 
существуют метафоры в понятийной системе человека» [3, 388-389]. Концептуальной метафорой 
называют согласованные с определённой культурой и языком условные метафорические кон-
струкции, задающие соответствия между структурами знаний сферы источника и сферы мишени 
и порождают более частные метафоры [3, 388].

Исследование метафорической номинации особенно актуально в новых отраслях знаний и 
в новых видах деятельности, требующих создания своего терминологического аппарата, так как 
«метафора отвечает способности человека улавливать и создавать сходство между очень разными 
индивидами и объектами» [5, 168]. 

Биоэтика (от греч. bios – жизнь и ethos – привычка, нрав) представляет собой относительно 
новую и активно развивающуюся область знаний, предметом которой выступают моральные цен-
ностно-нормативные механизмы сохранения и развития жизни в её целостности и многообразии. 
Активность биоэтики локализована «в промежутке, на пересечении или на границе предметных 
дисциплинарных миров» [4, 49]: философии, биологии, экологии, медицины, социологии, юри-
спруденции, теологии. Потому её называют мульти-, меж- и даже трансдисциплинарной обла-
стью знания (Е. Г. Гребенщикова, А. А. Горлов, С. Д. Денисов, В. Н. Запорожан, Л. П. Киященко, 
Т. В. Мещерякова, Т. В. Мишаткина, П. Д. Тищенко, Б. Г. Юдин и др.). Становление понятийного 
аппарата и номинативных единиц биоэтики осуществляется совместными усилиями представи-
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