
ОЛЬГА ЦАРУК 
«ЧАС - НЕ ХВИЛИНИ, ЧАС - ВІКИ І ВІЧНІСТЬ» (НОМІНАЦІЯ ЧАС  

В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕТИЧНІЙ МОВІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ.) 
 

Час належить до числа фундаментальних понять, які формують національно-мовну картину 
світу. На сучасному етапі розвитку української поетики ця категорія художнього 
мовомислення та мововираження репрезентована потужним семантичним полем із широким 
арсеналом засобів лексичної реалізації у тексті. Адже «час як філософська категорія 
присутній завжди в художній творчості. До того ж поет перебуває в певному часо-
просторовому вимірі мови» (С. Єрмоленко). 

Лексична парадигма образу час, реалізована у мові української поезії другої половини 
XX ст., передусім репрезентована назвами часових відтинків — від найбільш абстрактних, 
кількісно-неозначених (час, вік, вічність) до номінацій конкретніших, часто чітко 
визначених одиниць часовідліку (ера, тисячоліття, століття, рік, місяць, тиждень, доба, 
день, ніч, ранок, вечір, година, хвилина, мить) тощо. Попри те, що кожна з них має пряме 
лексичне значення, засвідчене в Словнику української мови, у конкретних контекстуальних 
умовах вони зазнають помітних образних модифікацій. 

Цікавим, наприклад, є механізм стилістичного оновлення стрижневої щодо формування 
поетичної парадигми номінації час — «Тривалість існування явищ і предметів, яка 
вимірюється століттями, роками, місяцями, годинами, хвилинами і т. ін. // Проміжок, 
відрізок у послідовній зміні годин, днів, років і т. ін., протягом яких що-небудь здійснилося, 
здійснюється чи здійснюватиметься» (СУМ, XI, с 274). Словник епітетів за ред. 
С. Єрмоленко (Київ, 1998) констатує нормативне уживання цієї лексеми з означеннями 
благословенний, великий, визначений, гарячий, довгий, зручний, дорогий, дорогоцінний, 
заповітний, золотий, короткий, кращий, критичний, напружений, невдячний, слушний, 
швидкоплинний та ін. Типову епітетну сполучуваність номінації час ілюструють і такі 
поетичні контексти другої половини XX ст.: Стою в скорботний час і правлю під склепінням 
неба ... молебень душі (І. Світличний); Наш тривожний згорьований час (І. Драч); Ми з гори 
йдемо у вечоровий час (Л. Костенко).  

До оригінальних художніх означень номінації час у Словнику епітетів зараховано 
прикметники: визволений, волохатий, глибокий, димний (димен), залізний, імлистий, 
розгойданий, сталевий, темний (темен). Спостереження над мовою аналізованої поезії дає 
підстави говорити про те, що під впливом позамовних чинників, зокрема увиразнення 
суспільно-історичної маркованості слова час, поети активно розширюють його 
прикметникову сполучуваність. Епітетне поле, що його формують художні означення часу, 
показові для мови української поезії другої половини XX ст., розширюється. Це, наприклад, 
епізодичні стилістично нейтральні чи позитивні контекстуальні характеристики часу: Давай 
попливемо у ніч коротку Назад по ріці незворотнього часу (Л. Костенко); Час — він мудрий, 
фікції скасує (Л. Костенко). Інші прикметникові означення актуалізують численні негативні 
оцінки, пор.: глухий, волохатий, недобутий, темний: В глухі часи загострюється слух, Уші 
часи страшні, аж волохаті (Л. Костенко); Той недобутий час мене пече (В. Стус); Не треба 
заздрити Шекспіру — він живу дуже темний час (Л. Костенко). 

У мові поезії зазначеного періоду номінація час стає смислово потужним стрижнем 
творення дієслівних метафор, у яких виступає:  

• суб’єктом дії: час лінивими клешнями обмацує липку планету (І.Калинець); Усе, 
як цвіт, осипалось безслідно, І час його давно позамітав (І.Гнатюк); час новітню створює 
красу (Л. Костенко); По жилах час тече (В.Стус); Чого ж нас так довго обточував час? 
(М. Руденко);  

• пасивним об’єктом дії: Пойняла час наш пліснява зелена (І.Калинець); Як сміли 
ми знущатися над часом (М. Руденко). 

Саме в дієслівних метафоричних конструкціях найповніше виявляється об’єктивно 
зумовлена динамічна характеристика ‘розвиток, плинність часу’, що відбиває авторське 



усвідомлення фізичної сутності часу. Для поетичного словника аналізованого періоду 
характерними, до певної міри навіть стереотипізованими, є сполуки іменника час із 
дієсловами плине, спливає, минає. Пор.: Час пливе собі, як виводок качиний (І. Гнатюк); Час 
пливе, а я живу, як тінь (Л. Костенко). Однак у мовостилі Л. Костенко спостерігаємо 
кардинальну смислову трансформацію: перенесення активної семантики дієслова з одного 
суб’єкта дії (номінація час) на інший (виражений особовим займенником ми): Не час минає, 
а минаєм ми. А ми минаєм... ми минаєм... так-то. При цьому значення минущості, 
реалізоване лексичними складниками контексту, підсилюється звуковим та ритмічним 
ладом, що на фоностилістичному рівні відтворює цокання годинника. 

На думку С Єрмоленко, багатозначний зміст художньої номінації час складається із 
різних контекстів не лише однойменного іменника, а й із естетично модифікованих 
«семантично пов’язаних із цим ключовим словом дієслів іти, минати, проминати. 
Асоціативні зв’язки цих дієслів здатні оновлювати усталені звороти, повертати їм втрачену 
внутрішню форму, первісну образність». З цього погляду показовим є віршовий фрагмент із 
поезії Ліни Костенко «Сосновий ліс перебирає струни», у якому семантика часу 
прочитується на внутрішньоформному рівні дієслівної метафори: Усе іде, але не есе минає 
Над берегами вічної ріки. 

Водночас у мовостилях авторів аналізованого періоду помітно активізується модель 
«час + дієслово активної семантики», як-от: пролітати, нестися, бігти і т. ін.: час пролітає з 
реактивним свистом (Л. Костенко); Час завертівся в кратері одчаю (М. Руденко); час 
біжить захланний, наближує мене до реченця (В. Стус); В неволі час невидимо несеться, як 
вітер, з ніг збиваючи мене (І. Гнатюк). Впадає в око загальна негативна конотація таких 
контекстів: експресивно-оцінна співзвучність дієслівних метафор об’єднує їх навколо семи 
‘страждання’, ‘біль’, які додатково конкретизуються мікрообразами реактивний свист, 
кратер одчаю, неволя, наближувати до реченця, збивати з ніг тощо. Інтенсифікація 
відповідної семантики зумовлює народження образів агресивно-руйнівного змістового 
наповнення, що тяжіють до семи ‘смерть’: А час летить, як біснуватий, з печаттю смерті 
на чолі (І. Гнатюк); Вже час кував смертельні медальйони (Л. Костенко). Подекуди, навіть не 
підкріплена додатковим контекстом, номінація час у складі дієслівної метафори стає 
самодостатнім реалізатором семи ‘смерть’: ішов наздогад, близячи свій час (В. Стус). 

На противагу дієслівним, генітивні метафоричні конструкції досить активно 
актуалізують сему ‘тяглість, розміреність часу’. Відповідні образні значення знаходять 
поетичне вираження в оказіональних синтаксемах на зразок: Пливемо на часу човнику з 
одного нічого в інше (І. Калинець); за вітром часу легкома він повертається (І. Гнатюк); 
віддавався часу течії (В. Стус). Абсолютизація семантики повільності, розміреності 
передається статичними авторськими образами: ріжками стрілок ворушить жовтий слимак 
часу (І. Калинець). 

Виразною стилетвірною рисою поезії аналізованого періоду можна вважати активне 
творення предикативних метафор із стрижневою номінацією час: Час — не хвилини, час — 
віки і вічність (Л. Костенко); Минає час — єдиний секундант (Л. Костенко); Час не 
журавель, в думці й то ніхто його не зловить (І. Гнатюк). 

Відбиваючи тенденцію до опредметнення абстрактних явищ, надання їм художніх 
параметрів відчутності, поетична мова актуалізує зорові, слухові образи часу: Навколо нього 
час лежав навалом (Л. Костенко); Час тихо поцокує в тиші нічній (М. Осадчий). 

Антропоморфізація абстракта час уможливлює народження семантично містких 
індивідуально-авторських образів із залученням традиційних деталей портрета чи атрибутів 
життєдіяльності людини (обличчя, брови, кров тощо), назв дій, притаманних людині (писати, 
запитувати та ін.): Гине час, стікаючи кров’ю не написаних нами поем (Л. Костенко); Час із 
людським обличчям; Час.. підвівши брови грізно, Втисячне запитує мене (І. Гнатюк). У 
художньому трактуванні В. Стуса відповідні антропоморфні риси поширюються і на сферу 
моральних цінностей: Один лиш. час і має совість. 

Одним із найпродуктивніших напрямків тропотворення у поетичній мові другої 



половини XX ст. є порівняльні конструкції. Стосовно номінації час відзначаємо побутування 
як власне порівнянь із формально вираженими сполучниками як, мов, наче, неначе, так і 
конструкцій орудного порівняльного. Пор.: Здавалось, час, як паводок, тече (І. Гнатюк); Усі 
ідуть за часом, як за плугом (Л. Костенко); та вже проминув тебе птахом летючим твій 
час (В. Стус). 

Як відомо, номінація час є стрижневою лексемою багатьох загальномовних 
фразеологізмів, афористичних висловів тощо. Ужиті в індивідуально-авторських контекстах 
Ліни Костенко, вони актуалізують звичну розмовну семантику і водночас демонструють нові 
напрямки сполучуваності та несподівані асоціації: І тільки час розсудить цей біль 
недоторканний; Не розстрілюй часу робочого кулеметною чергою слів; І келихи срібні, і 
чаші покрилися порохом часу. 

Як бачимо, стилістична парадигма номінації час, окреслена у мові української поезії 
другої половини XX ст., є семантично відкритою, незамкнутою. Вона не обмежується 
традиційним арсеналом лексичних носіїв семантики часу, а й актуалізує нові поетичні 
контексти. 
 


