
НАТАЛЯ СИДЯЧЕНКО 
КРАСА, НАДІЯ І ЩЕ ДЕЯКІ АБСТРАКТНІ ПОНЯТТЯ У ХУДОЖНІХ ТВОРАХ 

 
Письменник моделює світ, пізнаний і осмислений ним: людину, її оточення, її переживання 
та емоції, думки та уявлення. «Простих» вербальних засобів для цього митцеві не достає і 
тому він використовує особливі — тропи. Тропи — це не слова, а вірніше — не тільки слова. 
Це найрізноманітніший за формою мовний матеріал — від слова до речення чи відрізка 
тексту, — утворений на основі двох способів смислотворення: метафоричного (асоціації за 
подібністю) і метонімічного (асоціації за суміжністю). З метафорою споріднений, але є більш 
логізованим, ще один спосіб художнього пізнання — порівняння. Завдяки семантиці 
сполучників як, ніби, наче, немов і под. експлікується (стає явним) те, що приховане в 
метафорі. Тропи — різні види метафор, метонімій, порівнянь — виконують у прозовому 
творі не так багато функцій. Найактивніші вони, як правило, у функції зображення 
зовнішності персонажа, його психологічних порухів, при змалюванні пейзажних та 
побутових картин. Менш активно тропи використовуються при моделюванні абстрактних 
понять, але останнє є чи не найцікавішим, бо й найскладнішим. Адже зобразити, наприклад, 
ніс персонажа, очевидно, не так складно, як змоделювати поняття щастя, життя, час і под. 
Розглянемо для прикладу тропи, що моделюють подібні поняття у романах українських 
письменників: І. Нечуя-Левицького, В. Винниченка, М. Стельмаха. (Досліджено тропи 
романів «Дві московки», «Хмари», «Причепа», «Сонячна машина», «Чотири броди»). 

Скажімо, поняття краси у нашого класика XIX ст. найчастіше асоціюється з квітами. 
Порівняння і метафори з денотатом квітка знаходимо в його численних описах персонажів, 
коли він дає узагальнене гарна і конкретизує його порівнянням: як квітка, як степова квітка 
весною, як біла лелія, або гарний, як чорнобривець. Як і в українському фольклорі, жіноча 
краса пов’язується з образом калини: «Закрасила собою краса Маринина вбогу хату, неначе 
кущ калини красить зелений гай». Краса панночки асоціюється з екзотичними рослинами: 
«А вас звуть у нас пальмами, Бо ви такі гарні, як пальми»; «вона — тропічна болотяна пишна 
квітка..» А ще — із оспіваною українською порою доби: панна гарна, як оця ніч. Чоловіча 
краса за фольклорними традиціями нагадує письменникові небесні світила: гарний як сонце, 
як місяць; гарний, молоденький, наче той місяць напівповні. 

Якщо про поняття краси довідуємося з авторських описів, то про таке поняття, як 
життя, дається узагальнене визначення-метафора: «Життя — це якась мрякувата безодня, 
поцяцькована подекуди й поплямована одлиском щастя й радощів» («Хмари»). У цій 
розгорнутій предикативній метафорі денотат безодня обраний не для того, щоб підкреслити 
довготривалість людського віку, а для контрасту з короткими спалахами-«одлисками» — 
щастя й радощів. Головне смислове навантаження тут несе епітет — мрякувата, що й 
утворює контраст: безодня мряки — одлиски щастя. 

Короткочасним і скороминущим постає щастя і в романі Володимира Винниченка. Але 
це вже не асоціації з «промінчиком світла у темному царстві», це персоніфіковані тактильні і 
почуттєві ознаки, які предикуються пам’яті, щасливим спогадам: «Можливе ж воно [щастя]? 
Бо чого ж так тепло, так радісно-журно, з такою подякою цілує душу пам’ять тих років?» 
(«Сонячна машина»). Це речення побудоване у вигляді сумніву-міркування, оформленого в 
питальну конструкцію. Як вдало у цьому міркуванні підібране метафоричне дієслово! 
Виявляється, за законами художнього мислення можна поцілувати не лише тіло, а й душу. 
Замініть цілує на банальне охоплює чи тривожить і зникне метафоричний зміст цілого 
речення, зникне той примхливий образ пам’яті, породжений, мабуть, метонімічно, за 
аналогією до пам’ять про жінку. 

У згаданому романі Винниченка об’єктом зображення стають абстраговані 
психологічні стани, яким даються розгорнуті метафоричні визначення. Для такого стану, як 
надія, воно починається з контрастних епітетів, поставлених в один ряд, через кому: 
«Чудодійна, страшна річ надія», — де чудодійна звичний епітет, породжений традиційним 
поняттям про надію, яка «вмирає осттанньою». А епітет страшна виражає ознаку 



ніцшеанського розуміння. За Ніцше, що перелицював усі людські поняття навиворіт, надія 
— це найжахливіша річ, бо вона продовжує людські страждання. Письменник декодує оте 
страшна: «То вона, а не страх, не покірність, веде засуджених на смерть, на ешафот, то вона 
найгордіших, найодважніших утримує від бажання кинутись на катів і в нерівній, 
безнадійній, але почесній боротьбі знайти смерть». Цю думку продовжують метонімічні 
означення, що називають ознаки людини, яка сподівається: «Опортуністична, поблажлива, 
гнучка, улеслива» — і нарешті троп розгортається у персоніфікацію:«Вона [надія] згодна на 
всяке пониження, на всяку ганьбу, аби відтягти останню хвилину на міліметр далі». 

Художнє визначення любові у романі «Сонячна машина» теж побудоване на 
персоніфікації, яка породжується завдяки оживленню стертої метафори любов приходить. 
Письменник, уживши це словосполучення на початку: Вона приходить пізно, за коханням, — 
далі змінює вид дієслова на не доконаний: вона ходить і розгортає «реанімовану» метафору: 
тихо, безшумно, з уважним поглядом, з загадковою посмішкою. Денотат, ознаки якого 
названі придієслівними означеннями, — це людина, перейнята почуттям любові її ознаки 
також надаються одягові персоніфікованої любові: Вона приходить в одязі великих 
страждань, буденних клопотів, геройської самопожертви і дрібних, порохнявих пригод. У 
реченні трансформовано загальновживане словосполучення буденний одяг в одяг буденних 
клопотів. Із цим значенням одяг ще зберігає свою семантику, з іншими він набуває значення 
«зовнішній вигляд», «стан». У кінці своєрідного художнього дослідження любові 
письменник повертається до гри семантичними нюансами при видозмінюванні дієслова йти: 
приходить непомітно, але стає всевладною господаркою, відходить трудно, з муками, зі 
смертю. 

Любові протиставляється кохання. У цьому протиставленні стилістичне навантаження 
несе рід іменників: Любов — вона, а кохання — воно: сліпе, дике, з поширеними ніздрями, зі 
скрюченими пальцями. Персоніфіковані означення називають риси скоріше не людини, а 
диявола. Досить розлогі міркування з приводу любові і кохання, втілені у живописну 
персоніфікацію з багатьма метонімічними ознаками, завершено банальною рослинною 
метафорою-висновком: «Кохання є дикий кричущий цвіт, з якого виростає рідкий-рідкий 
плід — любов. Без цвіту нема плоду, але не всякий цвіт дає плід». 

Кохання — одна з основних складових життя, метафоричне визначення якому дає і 
М. Стельмах: Хмільний, наче сон цей період в житті людини. А всього їх чотири, що 
постають за фольклорною традицією як чотири броди ріки: «А от є інші в людини броди: 
блакитний, як досвіт, — дитинства, потім наче сон, — хмільний брід кохання, далі — 
безмірної роботи і турботи, а зрештою — онуків і прощання»; «„Чотирма бродами стікають 
води життя, а назад не повертаються». («Чотири броди»). У внутрішню структуру метафори 
життя — ріка вплітається ще один денотат — доба, яка теж має чотири часові періоди. 
Життя порівнювали з добою ще з античних часів, коли метафору сформулювали у вигляді 
загадки: хто вранці ходить на чотирьох, удень — на двох, а ввечері — на трьох? Дитинство 
(у М.Стельмаха — брід дитинства) теж означується через пору доби: він блакитний, як 
досвіт. Цікаво, що перші два броди окреслюються через метафоричні епітети та порівняння, 
у зрілості ж і старості названі лише прямі ознаки — безмірна робота і турбота, онуки та 
прощання. Є певна семантична близькість різних визначень життя М. Стельмаха і Нечуя-
Левицького, наведених вище: короткість щастя і безмірність-безодня роботи та турботи або 
ж мряки. 

Проаналізувавши семантику деяких тропів, що моделюють абстрактні поняття у 
текстах письменників різних часових періодів, можемо зробити висновок, що метафора, 
порівняння та метонімія залишаються досконалим механізмом пізнання будь-яких речей і 
понять. Вони роблять абстрактні поняття зримими і чуттєвими: дитинство, скажімо, 
забарвлюють у голубий колір, красу вимірюють квітами, примушують боятися надії, а щастя 
— відчувати як поцілунок душі. 
 


