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Характерною ознакою сучасного мовознавства є активне 
дослідження семантики мовних одиниць. В останнє десятиріччя окреслено 
напрями вивчення семантичної структури слова, виявлено основні 
закономірності семантичного розвитку, створено концепцію системного 
аналізу мовних явищ. У роботах сучасних мовознавців Ю. Д. Апресяна, 
Н. Д. Арутюнової, В. Г. Гака, А. П. Грищенка, Л. А. Лисиченко, 
В. М. Русанівського, Й. А. Стерніна, О. О. Тараненка, А. А. Уфімцевої, 
Д. М. Шмельова та інших аналіз окремих мовних явищ проводиться з 
урахуванням системних зв’язків та семантичних механізмів мови. 
Об’єктом дослідження стали лексико-семантичні групи, семантичні поля. 
Сучасні дослідження – багатоаспектні, і це дозволяє враховувати 
взаємозв’язок різних мовних фактів, взаємодію екстралінгвальних та 
лінгвальних чинників, співвідношення концептуальної та мовної картин 
світу (МКС). У зв’язку з вивченням мовної картини світу постає завдання 
всебічного опису й розкриття ролі певних мовних засобів у відтворенні 
фрагментів МКС. Для вивчення обрано мовний образ простору, який є 
одним з основних складників мовної картини світу в цілому. 

Об’єктом дослідження є параметричні прикметники, вжиті у творах 
М. Стельмаха. 

Предметом дослідження є параметричні прикметники з просторовою 
семантикою, які становлять складну за своєю структурою лексико-
семантичну групу з розгалуженою системою значень та семантичних 
зв’язків. 

Актуальність дослідження зумовлена потребою більш поглиблено 
дослідити параметричні прикметники, визначити специфіку їх вживання у 
творах М. Стельмаха. 

Мета роботи – виявити системні зв’язки внутрішньої лексико-
семантичної структури прикметників на позначення простору та розміру. 

У творах Стельмаха найчастіше вживаються прикметники: 
– на позначення фізіологічних особливостей людини (зокрема 

розміру): 
«Ніяково підвівся з ослона високий, суворий Тимофій, ніяково 

посміхнувся людям сумовитими очима і знову хотів сісти, але Іванишин 
притримав його» [2, 57]; 

«Його широкувате, видублене, мов бланк, обличчя наливається 
веселою насмішкою» [2, 49]. 

– на позначення параметричних особливостей предметів: 
«Він розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до 

піднебіння пристають дрібні насінинки» [2, 36]. 



«Стане чоловік біля важкого, з роздутими ногами дворянського 
столу, над яким колись мерехтіла кришталева пишність люстр, і уважно 
струже кіскою масло в землистий пузатий каганчик, схожий не то на 
округлу грудку кореня, не то на голову іграшкового чоловічка» [2, 38]. 

– на позначення особливостей абстрактних понять: 
«Велика образа, великий біль і перша втома духу скволили його тіло, 

роз’ятрили серце, тьмарили мозок» [3, 207]. 
– Я теж хочу мати велику любов або ніякої [3, 227]. 
– на позначення простору: 
«– Мені й наші соняшники гарні, – не позаздрила мати на далекі 

багаті землі: вона боялася втратити свої бідняцькі латки і своє 
найбільше багатство – оту між дорогами десятину, що ногами впиралася 
у широкий липовий шлях, а головою мало не торкалася вітряка» [1, 179]. 

Параметричні прикметники часто використовуються у творах 
М. Стельмаха і є важливим складником характеристики образів та опису 
навколишнього світу в концептуальному та мовному планах. Мова передає 
просторові поняття через різні просторові орієнтири, через речі, розміщені 
в просторі, тому в мові простір не передує речам, які його заповнюють, а 
навпаки, констатується ними. Так, прикметники, наприклад, близький, 
далекий, означають простір, який окреслює мовець, тобто той, хто 
говорить. Інші прикметники є характеристиками простору зовнішнього 
щодо того, хто говорить, або простору об’єктів («простору речей» за 
В. М. Топоровим). Відомо, що простір характеризується певними 
вимірами. Відповідно до трьох його вимірів у роботі визначаються 
параметри і мовні засоби їх вираження. У просторових вимірах до 
основних параметрів належать поняття горизонталі та вертикалі. Ці 
концепти у мовній картині виражаються групою системно пов’язаних слів. 

Значення проаналізованих прикметників залежно від точки відліку 
можна поділити на геоцентричні і антропоцентричні. Слова, що 
характеризують простір вертикальний, є геоцентричними. Значення 
прикметників на позначення простору горизонтального визначаються 
стосовно особи, що ніби стоїть у центрі простору і сприймає його. 
Сучасний рівень теоретичного осмислення ролі людського фактора в мові 
дозволяє пов’язати суб’єктивний чинник з пізнавальною діяльністю 
людини і тим, як особливості цієї діяльності відображаються в структурі 
мови. 

Наприклад: «І цього останнього цвяха не витримала материна 
душа, не витримали і пальці, які біля грудей любов’ю пестили маленького 
Василя, які гладили голівку його, коли він ішов у найми, і стулялися в 
мозолистий пучок перед образами, щоб повернувся її син із війни» [2, 38]. 

Аналіз прикметників, що характеризують розмір засвідчує 
антонімічність відповідних прикметників. 

Наприклад, Велика вереснева тиша стоїть над землею [2, 64] – Він 
розкушує його: холодний терпкий сік освіжає уста, до піднебіння 



пристають дрібні насінинки [2, 81]. 
Отже, завдяки наявності параметричних прикметників, що вказують 

на розмір, параметри об’єкта і прикметників із просторовою семантикою 
створюється мовна модель величини та мовна модель простору з її різними 
параметрами (вертикаллю та горизонталлю). 

Для аналізу використано твори М. Стельмаха. 
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