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Розвиток психологічної оповіді в історії української літератури 20-30-х років XX століття 
невіддільно пов’язаний з ім’ям Валер’яна Підмогильного. Як талановитий майстер 
художнього слова, письменник продовжив лінію інтелектуально-філософської прози, яку 
розвивали у кінці XIX — на початку XX ст. М. Коцюбинський, В. Стефаник, а в драматургії 
— Леся Українка та В. Винниченко. Якщо осмислити його новаторство, то можна дійти 
висновку, що новизна полягає не лише у виборі теми, а насамперед у способі трактування її, 
баченні та відчутті письменником життєвих явищ. 

Гортаючи сторінки роману «Місто», читач помічає авторський погляд на місто, тобто 
враження безпосереднього оповідача та головного героя. Яке ж це місто? Насамперед 
«велике», «рухливе» й «швидке», місто, яке вабить «дивною красою», яке Степан Радченко 
хоче здобути, і водночас воно «суворе» та «безжальне», «чуже його душі». Місто «біле від 
сонця й легке» і те, що має «темну безодню». 

Серед цих означень міста є слова з нейтральною оцінкою і ті, що виявляють емоційно-
суперечливе ставлення до позначуваного словом поняття. Подібних епітетів, порівнянь, 
метафор у романі чимало. Помітне місце в тексті займають психологічні епітети. Наприклад: 
чудне, ненажерне, суворе, безжальне, душне, нудне місто. 

Таке позитивне і негативне ставлення до реалії міста маємо і в генітивних структурах 
типу: осіння тиша міста, могутнє серце міста, штучність міста, лещата міста, нетрі 
міста, кам’яні звуки міста. 

Лексема місто пов’язується з цілим рядом слів, що разом утворюють лексико-
семантичне поле. А саме: вулиця, брук, ліхтарі, будинки, дахи. Це невеликий перелік слів, 
через означення яких читач має відчути ставлення оповідача до міста. Досягається ця мета 
характерними означальними конструкціями, парафразами, досить розгорнутими описовими 
картинами. 

У тексті вирізняємо словесні образи вулиці, бруку, побудовані на звукових асоціаціях. 
Пор.: вулиці галасливі, хрусткі — вулиці пустинні, пустельні; брук галасливий — брук 
мертвий. Наведені вислови перебувають в антонімічних семантичних відношеннях. 
Побудований на звукових асоціаціях епітет хрусткі (вулиці) належить до індивідуально-
авторських епітетів. 

Такий самий звуковий образ лежить в основі і генітивних конструкцій: гомін безмежної 
вулиці, гамір вулиці, сонний затишок вулиці. 

Конкретно-зображальну функцію виконують означення із семантикою «розмір», 
«геометрична форма», наприклад: прямокутні переходи, тяжкі перпендикуляри, могутня 
розлогість вулиць, плутана мережа вулиць, велична похилість бруку. 

Як антонімічні образи сприймаються вислови: вогні вулиць — сутінки вулиці. 
Словесний малюнок міських вулиць містить в собі психологічні оцінки, тобто художні 

означення з відповідною семантикою типу знелюднілі, заснулі вулиці. 
Не один раз у тексті роману з’являється назва буденної реалії міської вулиці — ліхтарі. 

Якими вони постають для читача? Відзначається функціональне навантаження 
психологічних епітетів, а саме: тьмяний блиск ліхтарів, збудні ліхтарі, разючі ліхтарі. 
Вислів збудні ліхтарі виступає контекстуальним синонімом до словосполучення разючі 
ліхтарі. 

Опис міських вулиць не можна уявити собі без опису споруд, будівель тощо. Конкретне 
лексико-семантичне поле у романі Валер’яна Підмогильного об’єднує цілу низку подібних 
назв. Якщо в таких словах, як мури, кам’яниці, халупи, хатинка, домок закладено оцінну 
семантику, то у назвах будинки, будівлі, споруди та семантично пов’язаного з ними слова 
дахи такої оцінки немає. Проте вона з’являється в образних описах, де стилістичну роль 
оцінних компонентів відіграють епітети, метафори та порівняння, наприклад: будівлі важкі й 



суворі; похмурі оселі, похмурі споруди; купи будинків таких крихітних і кумедних; нерухомі, 
потуплені будівлі; лавами сходять будинки; низенька халупа; крихітна хатинка, мов той 
гриб приліплена ліворуч; лава одноманітних дахів; дахи будинків вітали його, як велетенські 
капелюхи. 

Семантика та емоційні конотації наведених вище прикладів на означення міських 
атрибутів відтворюють переважно негативне авторське сприймання міста. Найвиразніше це 
виявляється у парафразах типу: місто — історична здохлятина, страшенна помилка історії, 
пущі світобудови, будинки — оселі слимаків, водоймища отрути, храми нового поганства. 

Такий самий негативний оцінний потенціал міститься в авторських метафорах і 
порівняннях: Степан побачив ... одне крихітне заґратоване віконце, що було без скла й 
упиралось, певно, в мур сусіднього будинку, бо чорніло, як вибите око; вікна синіли, як 
величезні мертві обличчя. 

Стилеві Валер’яна Підмогильного властива епічна описовість з її прагненням до 
художньо-образної деталізації. Напр.: Місто пишно розгорнуло свої білі артерії і гордовито 
піднесло своє чоло; місто вивернулось на сонці великим випещеним котом, примружуючи на 
світлі безліч очей, потягаючись і позіхаючи від насолоди; воно [місто] покірно лежало внизу 
хвилястими брилами скель, позначене вогняними крапками, і простягало йому [Степанові] з 
пітьми горбів гострі кам’яні пальці; завмерлий, струхлявий домок розплющив раптом свої 
очі і вийшов із тиші домовини. У наведених уривках не можна не помітити тенденції до 
персоніфікації, одухотворення неживої, кам’яної матерії міста. 

Принцип описовості, розгорнутих порівнянь зберігається у тих випадках, коли йдеться 
про метонімічне вживання слів. 

Загальномовний словник відзначає самостійне метонімічне значення слова вулиця: про 
мешканців будинків. — Вся вулиця збіглася дивитися на дивовище (Фр., IV, 1950, 505) 
(СУМ, т. 1, с. 785). Це словникове значення реалізується і в тексті твору, пор.: ...вулиця 
завтра розтечеться по установах і трестах, заллє посади, великі й малі... 

Характерні в романі «Місто» і авторські пейзажі. Вони пронизані психологізмом, що 
виявляється в семантиці означень-епітетів, метафор тощо. Наприклад: на молодому 
весняному небі, що поглибшало й посинішало під збадьорілим промінням, збирались на його 
обрії темні хмарки, що ледве помітні, ще прозорі, але сумні, як перші сльози бурульок 
вздовж високих дахів; боязкий сніг, випадаючи вранці, розтавав на бруку рідким болотом... 

Подекуди в пейзажних малюнках автор вдається до деталізації, до надмірного 
нагромадження словесних образів. А саме: сніг ще не танув, але посірів, збувся блиску, став 
щуплий у купах, вздовж вулиць викладених, а на брукові злігся від невпинної їзди в темну, 
руду масу, осів, випнувся й позападав поправними вибоїнами під ритмічними вдарами копит; 
брук і дахи лопотіли холодними слізьми, що потім невпинними струмками стікали з ринв і 
лились вздовж вулиці при пішоходах, де у вибоїнах асфальту стояли несохнучі калюжі, 
тремтячи поверхнею від крапель. 

Тропи, в яких утілюється образний зміст назви місто, розширюють значення цього 
слова, виводять його у сферу слів-символів, зокрема, крім прямого (Місто — великий 
населений пункт, адміністративний, промисловий, торговий і культурний центр — СУМ, 
т. IV, с. 751), воно має і метонімічне значення, що реалізується в епітетних структурах, 
порівняннях, метафоричних описах. Не лише конкретна сполучуваність лексеми місто, а й 
семантична ускладненість назв — атрибутів міста формують метонімічний зміст поняття. Як 
загальновживане значення метонімія місто («люди») належить до поширеного сучасного 
слововжитку. 

Основними семами, що лежать в основі метонімії місто, є динамічні ознаки, тобто автор 
увиразнює дієслівну семантику, наприклад: ... пішов довгими пустинними вулицями, по 
місту, що спало вдосвіта під олов’яним небом; місто закрутило мене. 

Текст роману Валер’яна Підмогильного розкриває конкретно-чуттєві і водночас 
узагальнювальні, символічні значення слів. Їхні лексичні семантичні відношення є тією 
основою, на якій вибудовується найзагальніший символ міста. 


