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ВСТУП 

 

Сучасна лінгвістична наука особливу увагу приділяє проблемам 

дослідження людського чинника в мові. Виражені мовними засобами 

просторові уявлення відображають усвідомлення людиною реального 

фізичного простору, який поряд із часом є найважливішим чинником 

матеріального світу, де здійснюється і фізичне, і духовне, і соціальне буття 

людини. Просторові відношення прийнято вважати  підґрунтям для розвитку 

темпоральних і обставинних відношень узагалі, а просторові категорії –

основою людського мислення. Просторові уявлення, що виробляються мовною 

свідомістю, беруть участь у конструюванні своєї особливої моделі світу. 

Наукові розвідки, що проводяться в галузі вивчення засобів вираження 

просторових відношень, особливо пожвавилися в другій половині XX століття 

у зв’язку з верифікацією так званої просторової гіпотези Дж. Лайонз, який усі 

типи відношень у мові  виводив із просторових. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження свідчить про те, що 

категорія локативності в лінгвістиці вивчається різноаспектно. Один із аспектів 

полягає у вивченні співвідношення логічної і мовної картини просторових 

уявлень (Ю. Апресян, Р. Зорівчак, А. Журинський та ін.). Другий аспект 

представлений працями, у яких описано системні синонімічні та антонімічні 

семантичні відношення (О. Афанасьєва, Т. Линник, О. Кардащук тощо). Третій 

план репрезентують дослідження діахронічного спрямування, у яких 

з’ясовується історія розвитку лексем зі значенням простору (М. Лаврентьєва, 

Г. Лукіна, К. Смоліна та ін.). Особлива увага в лінгвістиці приділяється 

проблемам вираження просторових відношень на різних мовних рівнях. Так, на 

лексичному рівні дослідження виконані С. Фоміною, Т. Скорбач, В. Головіною; 

на морфолого-синтаксичному рівні описано прийменникові та 

безприйменникові відмінкові форми іменників на позначення місця 

Н. Степаненко, І. Коплик, синтаксеми дієслівного типу вивчала 

В. Войцехівська, займенникового – В. Ожоган. Із позицій функціоналізму 
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категорія локативності досліджувалася в українській мові О. Виноградовою. 

Наукові праці свідчать про те, що локативи посідають чинне місце серед інших 

тематичних груп лексики й утворюють, за словами О. Виноградової,  «одну з 

найважливіших і найскладніших категорій, що пов’язана зі сприйняттям 

людиною навколишнього світу, зокрема просторових характеристик, і 

відображенням його в мовленні» [6, с. 5]. 

Проте, незважаючи на значну кількість наукових розвідок із 

досліджуваної проблеми, зауважимо, що на сьогодні в лінгвістиці немає 

спеціальних досліджень, присвячених аналізу мовних засобів вираження 

просторових відношень на різних мовних рівнях в ідіостилі О. Довженка, що й 

визначає актуальність нашого дослідження. 

Мета роботи – здійснити комплексний аналіз лексичних, 

морфологічних і синтаксичних засобів вираження простору в ідіостилі 

Олександра Довженка. 

Реалізація поставленої мети вимагає розв’язання таких завдань:  

 висвітлити системність організації лексики сучасної української мови; 

 систематизувати й узагальнити досвід учених із питань, що стосуються 

категорії локативності, мовної картини світу, індивідуального стилю 

письменника; 

 виокремити мовні засоби вираження просторових відношень у творчості 

О. Довженка;  

 здійснити класифікацію виокремлених одиниць на лексичному, 

морфологічному та синтаксичному рівнях;  

 з’ясувати стилістичну роль досліджуваних конструкцій в ідіостилі 

письменника.  

Об’єкт дослідження – мовні засоби вираження локативності в ідіостилі 

Олександра Довженка. 

Предметом дослідження є семантичні та формальні властивості 

лексичних та граматичних засобів вираження простору у творах О. Довженка. 
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Джерельна база дослідження: кіноповісті О. Довженка «Зачарована 

Десна», «Україна в огні» та оповідання «Воля до життя», «Мати», «Ніч перед 

боєм», «Хата», «Тарас Бульба». 

Методи дослідження. На етапах вичленування одиниць із тексту та 

їхньої класифікації використано метод поля, що передбачає визначення складу 

компонентів поля на основі їхнього інваріантного значення та розрізнення 

периферійних елементів поля. Для характеристики властивостей одиниць із 

просторовою семантикою у творах О. Довженка залучено описовий метод, а 

також загальнонаукові методи аналізу й синтезу. 

Теоретичне значення роботи. Матеріали наукової роботи будуть 

корисними для майбутніх студій над ідіостилем О. Довженка. Узагальнений у 

науковій роботі комплексний підхід до аналізу лексико-граматичних одиниць із 

просторовим значенням може стати основою для подальших наукових 

досліджень мовних засобів з іншою семантикою.  

Практичне значення наукової роботи. Результати дослідження 

можуть бути використані для вдосконалення курсів лекцій із лінгвістики 

тексту, семантики, стилістики, а також у процесі викладання спецкурсів із 

лексикології, морфології і синтаксису, під час написання наукових робіт з 

української мови та  методики її викладання. 

Структура та обсяг наукової роботи. Наукова робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. У 

додатках подано перелік засобів із просторовою семантикою в аналізованих 

творах. Загальний обсяг наукової роботи – 41 сторінка; обсяг основного тексту 

– 30 сторінок. Кількість найменувань у списку використаних джерел – 31. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ 

ЛОКАТИВНОСТІ В ЛІНГВІСТИЦІ 

 

1.1. Системна організація лексики сучасної української мови 

 

Лексика будь-якої мови, як відомо, є цілісною єдністю 

взаємообумовлених елементів, у якій слова існують не ізольовано, а в тісному 

зв’язку одне з одним, утворюючи системи, побудовані за різними критеріями: 

семантико-граматичним (частини мови), словотворчим (словотвірні гнізда), 

семантичним (синоніми, антоніми, омоніми, семантичні поля, лексико-

семантичні групи і т.і.).   

Дослідники визначають такі основні ознаки лексико-семантичної 

системи: 1) множинність її об’єктів; 2) відкритий характер; 3) постійна 

змінюваність. М. Кочерган назвав її є найрухомішою з усіх мовних рівнів [13, 

с. 210]. Однак, незважаючи на те, що лексична система досить відкрита, а 

кількість її елементів велика порівняно з елементами інших систем, лексика все 

ж становить систему, відносно стійку й доступну для вивчення в певний період 

розвитку мови [1]. 

Як і будь-яка система, лексико-семантична система ґрунтується на 

відношеннях, основними з яких вважають  парадигматичні та синтагматичні 

[24]. 

Під парадигматичними прийнято розуміти відношення між словами і 

групами слів на основі спільності або протилежності їхніх значень, зокрема: 

1) відношення смислової подібності (синонімія); 2) відношення смислового 

протиставлення (антонімія); 3) відношення смислового включення (гіпонімія); 

4) відношення супідрядності [13, с. 211]. 

Синтагматичні відношення – це «лінійні зв’язки слова, його 

сполучуваність, контекст» [13, с. 211]. Розкриваються вони  під час реалізації 

значень слів саме в конкретних лексичних сполученнях.  
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Крім основних відношень у лексико-семантичний системі виділяють ще 

й такі, як внутрішньослівні (властиві для багатозначних слів) та асоціативно-

дериваційні [13; 3]. 

Найбільшими парадигматичними об’єднаннями є лексико-семантичні 

поля, з допомогою яких у свідомості  носіїв структурується уявлення про світ. 

Метод поля на сучасному етапі є одним із найбільш ефективних і 

перспективних методів у семантичних дослідженнях, оскільки, як стверджують 

науковці, дозволяє аналізувати різноманітні системні відношення й вивчати 

мовні одиниці в усіляких зв’язках [4, с. 99-100].  

Лексико-семантичне поле (ЛСП) в лінгвістиці визначають як особливу, 

ієрархічно організовану сукупність мовних одиниць, що належать до різних 

частин мови й об’єднуються інваріантним значенням [19].  

Подібної думки дотримується В. Ярцева, вважаючи, що поле – це 

сукупність мовних (переважно лексичних) одиниць, об’єднаних спільністю 

змісту (інколи спільністю формальних показників), які відображають 

понятійну, предметну або функціональну схожість позначуваних явищ [31, 

с. 380]. О. Селіванова розглядає лексико-семантичне поле як парадигмальне 

об’єднання певної частини мови за спільністю інтегрального компонента 

значення. Дослідниця зазначає, що лексико-семантичне поле має свій центр, 

котрий включає найбільш уживані слова з яскравим інтегральним 

компонентом, та периферію, яка містить слова менш частотні за вживанням, 

стилістично забарвлені [23, с. 82]. 

У науковій літературі подано перелік базових ознак лексико-

семантичного поля, що виділяються більшістю дослідників, а саме: ЛСП 

(лексико-семантичне поле) – система одиниць, об’єднаних семантичними 

зв’язками; в основі ЛСП лежить ядерний компонент, з яким так чи інакше 

співвідносяться значення всіх членів ЛСП; ЛСП – це «польова структура, 

представлена ядром і периферією: чим далі від ядра, тим зв’язок між ядерним 

компонентом і семантикою одиниць поля слабшає» [18, с.134].  
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Отже, з вище поданих ознак зрозуміло, що лексико-семантичне поле має 

чітко організовану семантичну структуру: ядро, представлене словом з 

гіперсемою; центр, що складається з одиниць, які мають інтегральне з ядром 

значення; і периферію, тобто одиниці, найбільш віддалені за своїм значенням 

від ядра. Л. Васильєв стверджує,  що в ядрі поля знаходяться найважливіші 

слова, що пов’язані між собою сильними семантичними відношеннями й 

утворюють синонімічні, антонімічні і родо-видові групи. Периферію 

представляють функціонально менш важливі слова, що можуть належать і до 

іншого лексико-семантичного поля [5]. З. Попова зауважує, що межа між ядром 

і периферією, а також окремими зонами периферії нечітка і розмита [21, с.41]. 

Крім того, самі семантичні поля можуть перетинатися або повністю входити 

одне в інше [14, с.132]. 

Кожне лексико-семантичне поле ієрархічне за своєю будовою. Воно 

охоплює кілька  лексико-семантичних груп, які за замістом становлять тісні 

семантичні єдності. Лексико-семантичні групи складаються з менших за 

обсягом мікросистем – синонімічних рядів, антонімічних пар, гіперо-гіпонімів 

тощо [13, с.212].  

Лексико-семантична група – сукупність слів однієї частини мови із 

спільним основним компонентом значення. 

Лексико-семантичні групи об’єднують у собі слова однієї частини мови, 

яким властива не лише загальна граматична сема, але і як мінімум одна спільна 

категоріально-лексична сема [15]. Ця сема становить семантичну основу групи і 

в кожному окремому слові уточнюється за допомогою диференційних сем [22, 

с. 595]. 

Отже, опис лексико-семантичних полів і груп сприяє вивченню 

системних зв’язків слів, розкриттю семантичних тотожностей і відмінностей у 

лексичних сукупностях, що описують певний фрагмент світу. 

Одним із таких лексико-семантичних полів в українській мові є поле 

локативне (просторове). 
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У сучасній науці категорія «простір» (у найбільш загальному значенні) 

набуває сенсу в рамках певної концептуальної системи і має 

міждисциплінарний характер не лише в зарубіжному, але й українському 

мовознавстві. Простір – це одна з фундаментальних базових категорій світу 

предметів, що виділяється поряд із якістю, кількістю, часом. Змістом 

просторової категорії є обставини місця та напрямку у відношенні до суб’єкта-

особи. 

Мовною інтерпретацією категорії простору, репрезентованою 

різнорівневими засобами мови, що взаємодіють під час вираження просторових 

відношень, є семантична категорія локативності [26]. 

Структура поля локативності складається з ядра, у якому зосереджені 

спеціалізовані мовні засоби, та периферії, яку представляють вторинні функції, 

пов’язані з вторинними формами, що мають інші, непросторові функції  [26]. 

О. Виноградова визначає у функціонально-семантичній категорії локативності 

центр (ядро) та периферію. Ядро об’єктної орієнтації локативності дослідниця 

класифікує на підгрупи: 1) екзистенційна локативність – найменування 

просторових та географічних понять; 2) подвійна локалізація – указівка на 

місце, де реалізується перебіг певного процесу; 3) параметричні характеристики 

об’єктів [6].  

 Професор О. Бондарко вважає, що семантична категорія локативності в її 

мовному вираженні виходить за межі предиката, розповсюджуючись на 

обставинні відношення, при цьому предикат має вирішальну роль у вираженні 

просторової орієнтації. Загальні просторові відношення, на думку вченого,  

стосуються самого типу процесу, який містить три фази: початок, продовження 

і кінець просторових відношень. Початок і кінець просторових відношень 

мають характер динамічного процесу (переміщення), продовження цих 

відношень є статичним процесом (місцезнаходження). Часткові просторові 

відношення – це конкретні геометричні позиції предметів, відображені в 

формах мови: локалізація у вигляді точки/ трьохмірного простору (спереду – 

позаду, зверху – знизу, біля – на відстані), локалізація у вигляді лінії/площини 
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(через, на поверхні, вздовж, мимо), локалізація у вигляді окружності/сфери 

(навколо, через та ін.) [26 ]. 

Характеристики простору аналізують у лінгвістиці як бінарну структуру: 

локалізованість / нелокалізованість у просторі відносно певного відправного 

моменту, динамічність / статичність, контактність / дистанційність, векторність 

тощо [27]. 

Простір людина визначає лише через обмеженість (край). На мовному 

рівні ця властивість локусу представлена за допомогою слів, сполучень слів, 

фразеологізмів із значенням замкнутого або незамкнутого простору, причому 

незамкнутий простір має межу. Л. Голоюх визначає такі концепти відкритого 

простору: 1. Концепти земного простору, конкретизовані архісемою природний 

простір (земля, суходіл); 2. Абстрактні назви земного простору (простір, земля, 

світ); 3. Назви напрямків і місця пересування (дорога, шлях, стежка); 4. Назви, 

пов’язані з геополітикою, цивілізацією і т. ін. (імперія, республіка); 5. Назви 

«високого» простору (небо, обрій, небосхил); 6. Назви водного простору (річка, 

озеро, плесо); 7. Метафоричні назви простору, у тому числі переносні (там, 

де..., кудись, не знати куди) [7]. 

Основними засобами вираження лексичної локативності в мові є 

іменники, прислівники та прикметники. Цікавою для нашого дослідження є 

класифікація іменників із просторовою семантикою, розроблена М. Ющенко, у 

якій науковець виокремлює замкнений простір, що є первинною властивістю 

іменників на позначення будівель, їх частини (будинок, гніздо, ґанок) та 

простору, пов’язаного з тілом людини (пазуха, кишеня); незамкнений простір, 

який позначають природні об’єкти (небо, повітря, земля, ліс). Іменники, що 

пов’язані з населеними пунктами, можуть називати як відкритий (місто, 

околиця), так і закритий (двір, обійстя) простори. Крім того, іменники із 

просторовим значенням групують також за ознакою природний/антропогенний 

(штучний) простори [30, c. 22].  

Для більшості мовних одиниць із просторовою семантикою основним є 

значення статичності (місцерозташування) / динамічності (напрямку руху), 
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тобто зміна положення тіла в просторі або відсутність такої дії. Одним із 

засобів вираження таких значень є прислівники на позначення місця 

розташування, що передають різний ступінь просторової близькості (вектор 

«далеко-близько»): ближче, отут, поодаль тощо  або членують простір по 

колу: довкола, навдокіл, навколо, навкруги тощо. Інша група прислівників 

позначає напрям руху, членуючи простір по горизонталі (вектори «право –

ліво», «зад-перед»): вперед, ззаду, вліво, вправо  або по вертикалі (вектор «верх 

– низ»): вгору, вище, вниз, додолу тощо. Локативне значення мають і 

прикметники на позначення форми та розміру (великий, високий, круглий тощо); 

відстані, положення (далекий, крайній, лівий тощо); прикметники, похідні від 

іменників із просторовим значенням (земний, польовий, прирічковий тощо) [2, 

c.20].  

Отже, категорія простору на мовному рівні формує семантичне поле із 

значенням локативності; термін «простір» («просторовість») виступає 

гіперонімом стосовно термінів «локум» та «місце», оскільки він має ширшу 

семантику.  

Актуальність проблеми, порушеної в нашому дослідженні, не викликає 

сумніву, оскільки мовні засоби вираження локативності у творчості 

О. Довженка потребують детального вивчення. 

 

1.3. До питання про індивідуальний стиль письменника 

 

Одним з основних понять антропоцентричного напряму в лінгвістиці є 

мовна картина світу, у рамках якої здійснюються дослідження індивідуальної 

мовної картини світу і мовної особистості. 

Мовну картину світу письменника визначають як індивідуально й 

творчо вербалізоване уявлення про світ, пропущене крізь призму свідомості 

автора, внутрішню духовну дійсність, яку художник прагне втілити у своєму 

творі. Вивчення мовної картини світу письменника можливе передусім шляхом 

аналізу його індивідуальної мовної системи, у якій виявляється специфіка 

індивідуального художнього мислення, бачення світу та його втілення. Саме від 
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майстерності письменника, від його мовної інтуїції і знання мовної системи 

залежить естетична своєрідність використаних ним традиційно-поетичних 

елементів, за якими і визначають художній стиль митця.  

У наукових розвідках С. Єрмоленко, П. Гриценка, Н. Сологуб, 

Л. Лисиченко, В. Жайворонка та ін. поняття «мовної особистості», 

«індивідуального мовосвіту», «мовної картини світу автора» та ін. виступають 

у тісному зв’язку з поняттями «індивідуальний стиль» та «ідіостиль». Відтак, 

поняття «ідіостиль» є багатоаспектним, тому погляди вчених щодо його 

розуміння розходяться. 

Найчастіше поняття «ідіостиль» перетинається з поняттям «ідіолект». 

Як свідчить аналіз наукової літератури, часто ці терміни вживаються 

паралельно і можуть бути взаємозамінними. Підтвердженням думки є 

дефініція, подана в енциклопедії «Українська мова»: «Стиль індивідуальний, 

ідіолект – сукупність мовно-виражальних засобів, які виконують естетичну 

функцію і вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших; своєрідність 

мови окремого індивіда» [28, c.653]. 

Стилістичний енциклопедичний словник за редакцією М. Кожиної подає 

таку дефініцію поняття: «Ідіостиль (індивідуальний стиль, ідіолект) – 

сукупність мовних і стилістично-текстових особливостей, властивих мові 

письменника, вченого, публіциста, а також окремих носіїв цієї мови» [25, С.95-

96.]. Проте далі зазначено, що поняття «ідіостиль» та «ідіолект» є близькими, 

але не тотожними, оскільки ідіолект – це сукупність власне структурних 

особливостей (стабільних характеристик), що мають місце в мові окремого 

носія, тоді як ідіостиль – це сукупність саме мовленнєвотекстових 

характеристик окремої мовної особистості (індивідуальності письменника, 

вченого, мовця), що формуються під впливом усієї екстралінгвістичної основи 

– як функціонально-стильової, жанрово-стильової, так і індивідуально-

стильової [25, С.95-96]. 

У «Короткому тлумачному словнику лінгвістичних термінів» ці поняття 

розмежовано: «ідіолект» (мовна практика окремого носія мови; сукупність 



13 
 

формальних і стилістичних ознак, що вирізняють індивідуальну мову)  та 

«ідіостиль» (індивідуальний стиль, у якому виразні, марковані засоби мови 

утворюють певну систему) [10, с. 67] 

Справедливим щодо нашого дослідження є зауваження О. Линтвар про 

те, що розуміння ідіостилю письменника вимагає заглиблення в «душу» його 

творів, а це можливо лише після глибокого вивчення його біографії, світогляду, 

життєвого досвіду, психології особистості [17]. 

Поняття «індивідуальний стиль» застосовують до стилю майстра слова. 

Мовна особистість майстрів слова, їх ідіостиль охоплюється: 1) мовою творів; 

2) ставленням до мови як до суспільного історико-культурного явища; 3) 

використанням мовних різновидів у комунікативних ситуаціях. Термін ідіолект 

(від грец. idio – свій, своєрідний, особливий; lect – мова) створено за моделлю 

терміна діалект для позначення індивідуального варіювання мовлення. 

Розмежовуючи поняття ідіостилю й ідіолекту, варто зазначити, що під 

ідіолектом певного автора розуміється вся сукупність створених ним текстів у 

хронологічній послідовності. Під ідіостилем мається на увазі сукупність 

текстопороджувальних домінант і констант певного автора, які визначили 

появу цих текстів саме в такій послідовності [20, c. 44].  

Для інших учениx поняття ідіолекту й ідіостилю є нерозривними. Так, 

В. Леденьова вважає, що ідіостиль виявляє себе в результаті 

текстопороджувальної й естетичної діяльності мовної особистості і тому 

відбивається в інтеграції бажаних тем, жанрів, засобів і прийомів, які необхідні 

для побудови тексту і передачі як інформативних, так і емотивно-експресивних 

компонентів. Науковець вважає, що у процесі відбору засобів для вираження 

свого задуму автор керується суб’єктивною категорією вибору, що й визначає 

індивідуальний характер його ідіостилю, відмінність від ідіостилю інших 

письменників. Ідіолект – «індивідуалізована» версія «загальнонародної мови». 

Використання автором стилістично забарвленої і некодифікованої лексики, 

словотворення, формування нових концептів – у всьому цьому і виражається 

особливість ідіостилю письменника [16]. 
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М. Федотова також розмежовує поняття ідіостилю й ідіолекту, вказуючи 

на такі їх відмінності: ідіолект – це «сукупність формальних і стилістичних 

особливостей, властивих мові окремого носія даної мови, а ідіостиль – це 

«індивідуальна манера, спосіб яким виконаний певний мовний акт або твір, у 

тому числі літературно-художній», при цьому передбачається індивідуальний 

відбір засобів і комбінація мовних знаків [29, С. 220-225]. 

Ознаками художнього ідіостилю вважаються такі: наявність автора як 

індивідуальної мовної особистості, образність як основа творчого сприйняття 

світу, суб’єктивний підхід до фрагментів світу, що враховує дані історичного і 

соціального досвіду, домінування емоційно-оцінного плану, мовна 

компетентність на рівні гри та ін. [12, с. 95]. 

 Ідіостиль письменника пов’язаний з особистісним сприйняттям світу і 

формуванням власної мовної картини. Кожен майстер слова має свій 

неповторний ідіостиль, в основі якого лежить створюваний уявою світ, 

властивий тільки певному автору. 

В індивідуальному стилі письменника знаходить своє вираження 

авторська позиція щодо вибору виражальних засобів, тобто виявляються риси 

його мовотворчої індивідуальності. Характер індивідуального стилю залежить 

передусім від співвідношення загальних та індивідуальних ознак, від того, які 

функції виконують загальномовні засоби в системі ідіостилю. 

Як висновок, зазначимо, що вивчення індивідуального стилю 

письменника допомагає не тільки виявити особливості творчості того чи іншого 

автора, його стилю, але й розкрити можливості мови в цілому. У нашому 

дослідженні ми не будемо розділяти поняття ідіостилю й ідіолекту. Під 

ідіостилем письменника розумітимемо сукупність індивідуальних особливостей 

на різних рівнях мови, що охоплюють лексику, граматику та стилістичні 

особливості мови письменника. 

  



15 
 

Розділ 2. Структурно-семантичні особливості вираження категорії 

локативності в ідіостилі Олександра Довженка 

  

2.1. Семантична класифікація лексем на позначення категорії 

локативності 

Олександр Довженко – український письменник, відомий усьому світу як 

талановитий кінорежисер, кінодраматург, класик світового кінематографу. 

Безумовно, кіно було невід’ємною частиною життя генія і не могло не 

вплинути на всю його творчість, на стиль автора.  

Кінематографічність як одна з домінант ідіостильового розвитку 

літератури XX століття знайшла прояв у творчості О. Довженка. Яскравим 

прикладом цього є  кіноповісті «Зачарована Десна», «Україна в огні», «Воля до 

життя» та ін., які несуть у собі помітний вплив кінематографу. 

Фіксація з фотографічною точністю зображуваних об’єктів, абстрактних 

понять із допомогою різнорівневих засобів мови є однією з ознак 

індивідуального стилю автора. Для відтворення фотографічного реалізму 

письменник надає перевагу одиницям із високим потенціалом створення 

візуально яскравих образів, які можна описати у вигляді лексико-семантичного 

поля простору.  

Лексико-семантичне поле простору (локативності) визначається нами як 

особлива, ієрархічно організована сукупність мовних одиниць, що належать до 

різних частин мови й об’єднані архісемою (ім’ям) поля.  

Ім’ям досліджуваного поля є лексема з найбільш узагальненою 

семантикою «простір». Академічний тлумачний словник української мови 

фіксує такі її значення: простір – 1. Одна з основних об’єктивних форм 

існування матерії, яка характеризується протяжністю і обсягом; 2. Необмежена 

протяжність (в усіх вимірах, напрямах); тривимірна протяжність над землею; 3. 

Вільний, великий обшир; просторінь 

Структурно-семантичний опис поля простору в ідіостилі О.Довженка 

було розроблено на основі класифікацій семантичного поля О. Кардащук [11] 
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та Л. Голоюх [7]. У  складі семантичного поля простору було виокремлено 

макрополя (лексико-граматичні семантичні поля, представлені лексичними, 

морфологічними й синтаксичними засобами мови). Мікрополе в структурі 

лексико-граматичного семантичного макрополя становить змістовий, логічний 

підклас лексико-семантичного поля однієї частини мови [11]. 

Так, на лексичному рівні в кіноповістях О. Довженка були виокремлені 

шість мікрополів відкритого простору, що належать до ядерної зони поля:  

МП 1. Назви земного простору: земля, степ, долина, гора, поле, ліс, сад, 

гай, узлісся та ін.: У нього були великі чоботи і такі важкі ноги, що, здавалося, 

під ним згиналася земля [8, с.559]; Степи гнівом утоптано, та прокляттям, 

та тугою і жалем  [8, с 463]; Хочеться діду Демиду осідлати коня вороного, 

хочеться їхати в чисте поле літа доганяти... [8, с. 424]. 

МП 2. Назви «високого» простору: небо, сонце, видноколо, всесвіт та 

ін.: Так під сонцем на погребні, коло яблуні, він і помер, коли прийшов його час 

[8, с.553]; Дивлюсь я на моє небо і повертаю з возом і косарями праворуч і 

ліворуч, і зоряний всесвіт повертає разом з нами, і я непомітно лину в сон, 

щасливий [8, с.553]; … і сонце, що вигулькнуло на хвильку з хмар і зазирнуло в 

операційну, немовби посміхнулось до нього, як обіцянка щастя [9, с.284] та ін. 

МП 3. Назви водного простору: річка, озеро, болото, вода, та поняття, 

що їх стосуються: глибина, берег, осока та ін.: … і матері благословляли синів 

своїх на труд і грізні бої, на життя в лісах і болотах, на подвиги [8, с.475]; 

Ріки кров’ю поналивано, озера слізьми та жалем [8, с.447]; Закипіла вода в 

річці, запінилася, зачервоніла, розступилася [8, с.525]; Плакали жінки під 

вербами понад берегами, понад осокою [8, с.444]; Не курить дорога. Озеро 

спить [8, с.529]; До берега наближається самоскид Кравчини [9, с.545]. 

МП 4. Назви напрямків і місця пересування: дорога, шлях, путь, 

стежка, роздоріжжя та ін.: Відходили бійці по брудному шляху, оглядаючись на 

захід в тяжкому смутку[8, c.451];  І рідна хата край села, і стежка в саду біля 

хати [9, c.598]; Нестерпні довгі поневіряння на чужих дорогах доводили її не 

раз до каламутного відчаю [8, c.485].  
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МП 5. Назви, пов’язані з геополітикою, цивілізацією: країна, держава, 

місто, село, селище та ін.: Не було в історії світу, щоб на одну державу падав 

такий тягар! [8, с.509]; Буде нас по горах, по долинах, по чужих країнах, – не 

втихала Христя [8, с.463]; В горіле селище в'їжджав невеликий кінний 

партизанський загін [8, с.474]; Це місто ніколи не буде зайняте! [8, с.450]; А 

за селом над свіжою ямою стоїть, покірна долі, тиха й добра Федорченкова 

мати [9, с.52] та ін. 

МП 6. Назви ландшафту: луг, байраки, долини, рови, гори, яр: Вони 

бігли довго по полю, потім байраками, долинами до лісу [8, с.470]; Вона 

підстерігала фон Крауза на дорогах,  у ровах, у лісах [8, с.505]; Отак одного 

разу за селом,  у рівчаку під лісом, п'ятеро поліцаїв пили горілку [8, с.475]; 

Поїзд співав недолю по степах, по горах, по долинах[8, с.463]; Мовчки 

перевозять з лугу останні стовбури старих верб [9, с.510]; Вже недалеко й ліс 

у яру [8, с.441] та ін. 

До периферійних можна віднести такі мікрополя: 

МП 1. Абстрактні назви земного простору, вжиті в переносному 

значенні: простір, шлях, земля, світ: Я зрозумів, Олесю, – стежка назад до 

тебе є одна, один є шлях. Шлях геройства [8, с.432];. Яка нещаслива земля 

наша! [8, с.461]; – Палажко, скажи – сини, бо прокляну на цьому і на тому 

світі, – шептала Марія Стояниха [9, с.656]; До речі, хто вигадав цей східний 

життєвий простір? [9, с.315] та ін. 

МП 2. Назви топонімів та мікротопонімів. В аналізованих творах 

Олександра Довженка трапляються такі назви країн (Україна, Росія), назви 

річок (Десна, Дніпро, Сейм, Дунай), назви міст і сіл (Вінниця, Бахмач, Борзна, 

Загребелля, Мале Устя): Картини пливуть, линуть води Дунаєм, Десною, 

весняна вода на Десні, Дунаї [8, с.562]; Отака й моя баба десь у Вінниці 

зосталась [8, с.510]; Рятуй людей на,  Загребеллі [8, с.570]; Руські люди, з 

Росії пливуть [8, с.580] та ін. 

МП 3. Назви зелених масивів та рослин: тютюн, малина, груша, трава, 

жито, просо, ячмінь, насіння, наприклад: Одні тільки бджоли гудуть та десь з-
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за тютюну, від погребні, доносився дідів рик [8, c.553]; У малині лежав 

повержений з небес маленький ангол і плакав без сліз [8, c.554]; Приємно 

знайти в траві пташине кубло [8, c.560]; Приємно спати в човні, в житі, в 

просі, в ячмені, у всякому насінні для печі [8, c.560]. 

МП 4. Назви предметів побуту, їх частин: призьба, вікно, сіни, клуня, 

комора, наприклад: Упав тоді один на призьбу під вікно і гірко заридав [8, 

c.430]; Коли Мину вивели в темні сіни …, він раптом випав з жандармських рук 

додолу, як клунок проса [8, c.491]; Тоді я заліз у старий човен, що стояв у 

клуні… [8, c.558]; … а невістка Галька спала в коморі ...[8, c.559] та ін.  

Як видно з прикладів, організуючим центром макрополя (лексико-

граматичного семантичного поля) стає те ядро поля, яке має найбільш 

узагальнену семантику, тобто значення «простір», периферійну зону становлять 

лексеми, функціонально менш важливі, які можуть належати й до інших 

семантичних полів. 

 

2.2. Морфологічні засоби вираження просторових відношень 

 

Аналізуючи ідіостиль Олександра Довженка, ми простежили, що 

категорія локативності вдало представлена автором не лише лексичними, а й 

морфологічними засобами. 

У ході аналізу було виявлено, що на морфологічному рівні структура 

семантичного поля простору представлена кількома лексико-граматичними 

семантичними полями, центральними з-поміж яких є прийменниково- 

іменникові, прислівникові, дієслівні, а периферійними – прикметникові. 

 На наш погляд, найкраще семантика простору передана автором у 

текстах із допомогою прийменниково-іменникових конструкцій (лексико-

граматичне семантичне поле 1). Просторові прийменники – це внутрішньо 

диференційований функціонально-семантичний розряд. У їхньому складі 

виділяються значеннєві підгрупи залежно від конкретної стратифікації 

простору, для позначення якої використовується обставини місця: 
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 контактної локативності на позначення внутрішнього суб’єкта-об’єкта 

орієнтира: в, на, зверху, серед з формами М.в, Р.в, Зн.в. Наприклад: У садочку 

біля чистої хатини, серед квітів, бджіл, дітвори... сиділа, мов на карти ні, 

родина колгоспника Лавріна Запорожця [8, с.423]; … всі сусіди його, 

роздягнуті геть, згоріли в старій дерев'яній церкві вночі, посеред палаючого 

села [8, с.508]; Це був уже новий світ, нова дійсність серед старої природи на 

руїнах старих розвалених хат [8, с.528]; Так під сонцем на погребні, коло 

яблуні, він і помер.. [8, с.552]; А вишивки Олесі висіли на стінах під склом в 

європейських музеях: в Лондоні, в музеї Альберт-Вікторія, в Парижі, в 

Мюнхені [8, с.427] та ін.; 

 контактної локативності вихідного пункту руху на позначення руху із 

внутрішніх меж предмета або з його поверхні, наприклад: Та автомат уже 

випав з рук, і вже нічим було його підняти з брудної землі [9, с.598];  Вибігши з 

небезпечної зони, він якось зразу втратив лють і спинився [9, с.598]; 

 контактного кінцевого пункту руху всередину предмета або на його 

поверхню (в, у із Зн.в. і до, посеред з Р.в, на із Зн.в. Наприклад: … співає, 

притулившись до материного плеча, артилерист Іван з прикордону [8, с.424]; 

… хочеться їхати в чисте поле літа доганяти [8, с.424]; Від плечового суглоба 

вона поповзла вже через надпліччя [9, с.600]; Нічого в світі так я не люблю, як 

саджати що-небудь у землю [8, с.549]; 

 контактного шляху руху вказує на рух у внутрішніх межах певного 

простору або на поверхні предмета ( О.в. без прийменника, по з М.в, через і 

крізь із З.в. Наприклад: Мостами їхав – мости дзвеніли [8, с.590]; Сліпий 

Сіроштан кинув телефон й заметався по землі [8, с.524]; Отже, кинувшись 

через тютюн у сад, прабаба бухнулась з розгону на коліна [8, с.553]; Вже бігли 

крізь зарості цілі підрозділи, а звідкілясь з південного заходу.. [8, с.526] та ін. 

Семантична своєрідність дистантної локалізації зумовлена в ідіостилі 

О. Довженка численною групою таких просторових прийменників, що 

передають відсутність контакту з просторовим орієнтиром : 
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 загальну дистантну локалізацію (прийменники поза і за з О.в.), 

наприклад: Прощайте, хлопці! Мерщій за міст. А ми з Савкою додому! [8, 

с.426]; Я поліз попід тином, поза купою гною, мимо гарбузиння [8, с.555]; 

 дистантну локалізацію за ознакою близькості – віддаленості стосовно 

просторового орієнтира (прийменники біля, коло з Р.в.): І рідна хата край села, 

і стежка в саду біля хати [9, с.598]; Що говорити хірургам щодня коло ліжка 

вмираючих [9, с.601]; багато німців убили зовсім близько перед очима, очі в 

очі, крик у крик, – нічого не пожаліли [8, с.517] та ін. 

 дистантну локалізацію між просторовими орієнтирами (прийменники 

між, поміж, проміж з О.в. або Р.в.), а саме: Вона росла в нас рівними 

кучерявими рядочками скрізь поміж огірків [8, с.553]; Між бур'янами, 

лободою та іншою дичиною невмирущі соняшники повертали свої мрійні голови 

на схід сонця [8, с.598] та ін. 

 локалізацію по колу (прийменники навколо, навкруг та ін. з Р.в.), 

наприклад: Партизани стояли навколо нього – українські, російські, казахські, 

татарські, киргизькі його сподвижники й брати [8, с.508]; 

 дистантну локалізацію на горизонтальній (прийменники перед з О.в., 

за з Зн.в.; повз із Зн.в., вздовж із Р.в.) і вертикальній (прийменники над, понад, 

під, попід з орудним відмінком; вище, нижче та ін. з родовим відмінком) осі. 

Наприклад:  Він схоплювався тоді й виструнчувався перед портретом фюрера 

у фронт [8, с.504]; У неділю перед богами горіла маленька синенька лампадка 

[8, c.550]; Тягнибіда розігнув шию і подививсь за Десну [8, c.588]; Коли він 

проходив повз нашу хату, над вулицею довго висів його тютюновий слід [8, 

c.559]; Іде поволі вздовж висипу над самою водою [8, с.584]. 

 Призначення прислівників місця, що входять до лексико-граматичної 

семантичної групи 2, полягає у вираженні просторової локалізації дії або стану 

за такими основними орієнтирами: тут, там, туди, звідти та ін.:  

 прислівники, що членують простір по горизонталі, виокремлюємо у дві 

підгрупи: а) прислівники, що членують простір по осі «перед-зад»: вперед, 

ззаду, попереду, спереду, назад тощо. Наприклад: Вони ще не вийшли з бою, очі 
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їх дивились далеко вперед і горіли лютим огнем [8, с.499]; Але ззаду були 

кулемети. А спереду – земля, гектари [8, с.522]; Вони оглядаються назад на 

захід у тривозі [8, с.425] та ін.; б) прислівники, що характеризують простір по 

осі «право-ліво»: вправо, ліворуч тощо Наприклад: …потім треба було брати 

праворуч униз і з розгону – через річечку бродом, далі на гору і з гори…[8, 

с.576]; Десь за нами і ліворуч попід хмарою носилися ракети, мов змії [9, 

с.565]; 

 прислівники, що членують простір по вертикалі: вгору, високо, вниз, 

внизу, згори, угору тощо. Наприклад: Повішені дивилися вгору з страшних своїх 

шибениць … [8, c.473]; Він дививсь тільки вниз… [8, c.568]; Нагорі над річкою 

буде наш будинок [8, c.484]; І глибоко приховане страждання виривалося з їх 

сонних грудей [8, c.528] та ін.; 

 прислівники, що членують простір по колу: довкола, навдокіл, навколо, 

навкруги тощо: Приємно тягати копиці до стогу й ходити навколо стогів по 

насінні [8, c.560] та ін.; 

 прислівники, що передають різний ступінь просторової близькості 

(вектор «далеко-близько»): Десь далеко на сході розгортався великий бій [8, 

c.498]; … раптом заторохтіли автомати, та так близько й гучно, що німці 

кинулись мов ошпарені куди попало [8, c.502] та ін.; 

 прислівники місця за ознакою статичності / динамічності на такі, що 

мають значення місцерозташування (ніде, нижче, спереду, поруч, там, десь, 

ніде тощо): Але Запорожці вже тут [8, c.501]; Отака й моя баба десь у 

Вінниці зосталась [8, c.510]; Я описую тільки таке, що було колись на Десні 

якраз тамечки, де в неї впадає Сейм [8, c.582]; 

  прислівники, що позначають напрям дії або руху: врозтіч, додолу, 

вперед, назад, повз, вгору, наприклад: Кинулись брати врозтіч, упали додолу 

[8, c.426]; Капітан Штігліц і солдати застигли і простягли праві руки 

лопатами вперед [8, c.502]; Повішені дивилися вгору з моторошних шибениць, 

гойдаючись на вірьовках і одкидаючи на землю й на воду свої жахливі тіні [8, 
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c.574]; Мина трохи вийшов вперед [8, с.446]; Треба вернутись назад і сказати 

ще раз, голосніше [8, с.559]; ін. 

 прислівники часто членують простір завдяки певним опозитивним 

парам: туди – сюди, там – тут, звідси – звідти. У повітряних хвилях, як у 

тайфуні, їх кидало від вибухів з боку в бік, вперед – назад, вперед – назад! [8, 

с.515] та ін. 

Просторові відношення у творчості О. Довженка яскраво представлені з 

допомогою лексико-граматичного семантичного поля 3, структуру якого 

наповнюють дієслова, які в мовній свідомості людини узагальнюються у двох 

типах значень: статичної локалізованості й динамічної локалізованості об’єктів 

стосовно один одного: 

  недифереційоване щодо простору положення: знаходитися, 

перебувати, наприклад: Неясні надії й марні сподівання знаходили собі могилу в 

горілці й сварках [8, c.592]; Але не забувайте, що ваші спини перебувають на 

Вкраїні і ваші шибениці теж. Я наказую востаннє обрати старосту [8, c.444]; 

  просторове положення – стояти, сидіти, лежати, наприклад: Біля 

холодної криниці край села під вербою стояла Олеся, смутна й тиха, як і всі 

дівчата в ті часи на нашій на кривавій Україні [8, c.425]; На другий день 

поліцай Овраменко понизив старця в правах: він заборонив йому сидіти біля 

ринку [8, c.568]; У малині лежав повержений з небес маленький ангол і плакав 

без сліз [8, c.554]; 

  каузативне й автокаузативне просторове положення – покласти, 

посадити, наприклад: Вона виймала з материної скрині нові рядна, напірначі, 

рушник, поклала дві подушки рядом, задумавшись на мить, і принесла знадвору 

квітів [8, c.429]; Тоді я посадив усю моркву назад: хай, думаю, доростає, – а 

сам подався далі шукати смачного [8, c.553]; 

  переміщення в одному напрямку – ввійти, вийти, перенести, 

наприклад: Зараз увійду й побачу все [8, c.555]; Ото як вийти з сіней та 

подивись навколо — геть-чисто все зелене та буйне [8, c.549]; Любив засинати 
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на возі і любив, коли віз спинявся коло хати в дворі і мене переносили, сонного, 

в хату [8, c.561]; 

 . локалізований рух об’єктів – ворухнутися, наприклад: Я боявсь 

поворухнути пальцем, щоб часом мати божа не побачила з неба, що я тут у 

малині [8, c.554]. 

Допоміжним засобом  фіксування категорії локативності в художніх 

творах О. Довженка є прикметникове лексико-граматичне семантичне поле 4, 

що структурується такими мікрополями:  

МП 1. Протяжність: у довжину – близький, довгий, наприклад: … і 

тільки зараз на довгих важких шляхах відступу…тільки зараз відчув він уповні 

своє горе [8, c.450]; Запитання стикались одне з одним на близькій відстані, 

вприту [9, c.289]; у ширину – широкий, вузький, наприклад: З широких 

українських степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною 

історії [8, c.467]; Переїхати треба .. два хутори з собаками і село Мале Устє 

по вузесеньких кручених вуличках… [8, c.576]; за висотою – високий, низький, 

наприклад: Високе полум’я палахкотіло вночі, тріщало, вибухало глухими 

вибухами, і тоді великі вогненні пласти соломи, немов душі загиблих матерів, 

розносило вітром в темну пустоту неба [8, c.574]; у глибину – глибокий, 

мілкий, бездонний, наприклад: А Дунай широкий та глибокий [8, c.590]; Топив 

наш батько кораблі задля того, щоб бодай хоч іноді у брудному шинку 

маленька калюжа його життя обернулась хоч на час у море – бездонне і 

безкрає [8, c.571] та ін. 

МП 2. Особливості простору:  замкнений/незамкнений – закритий, 

безмежний, наприклад: Та ще хтось пустив провокаційну чутку, ніби попадя у 

великий піст їла скоромне, яке вона одержувала вприпуст з закритого 

попівського розподільника [8, c.493]; особливостей характеру поверхні – 

рівний, наприклад: Вона росла в нас рівними кучерявими рядочками скрізь 

поміж огірків [8, c.553] та ін. 

МП 3. Характеристика місцезнаходження предмета/особи у певному 

просторі  – далекий, близький. Наприклад: Гості пливуть на вербових човнах, 
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хвиля хвилю з-за Десни доганяє, часті думи з далекого теплого краю везуть 

мені…[8, c.564]; у різних частинах ряду – кінцевий, останній, сусідній, 

наприклад: «Остання українська станція!» – сказав хтось у прочинені двері [8, 

c.473];  відносно частин світу – південний, східний, наприклад: … а звідкілясь 

з південного заходу, з лівого флангу, майже з тилу, насувався гарматний 

ураган [8, c.527];  Він не полковник нової імперії, не гроза східних областей з 

вогнем і мечем [8, c.502];  відносно сфер буття – небесний, болотний, 

наприклад: Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь – в дубовій вербовій корі, в 

старих пеньках, у дуплах, в болотній воді, на поколупаних стінах [8, c.563];  

Великі водяні стовпи розтинають річку [8, c.426] та ін. 

Отже, морфологічні засоби передають просторові відношення 

різнобічно: вказуючи на їх початок, продовження і кінець; на локалізацію 

предметів у трьохмірному просторі; на локалізацію в горизонтальному, 

вертикальному положенні, у вигляді лінії/площини. 

 

2.3. Синтаксичні засоби вираження категорії локативності 

 

Художні твори Олександра Довженка яскраво репрезентують талант 

митця в зображенні художнього простору з допомогою різноманітних  

синтаксичних засобів. 

Одним із таких засобів є однорідні обставини, які в текстах 

поєднуються як з допомогою перелічувальної інтонації, так і з допомогою 

перелічувальних єднальних сполучників, наприклад: … приємно спати в човні, 

в житі, в просі, в ячмені, у всякому насінні на печі [8, с.562]; Картини 

пливуть, линуть води Дунаєм, Десною, весняна вода на Десні, Дунаї [8, с.563]; 

… пробували удвох співати своєї єдиної бурлацької, згадуючи бурлакування на 

Дону, та по Каховці, та по каховських степах запорозьких... [8, с.570];  Я 

поліз попід тином, поза купою гною, мимо гарбузиння, увійшов тихо в темні 

сіни й спинивсь перед хатніми дверима [9, с.563]; Мене везуть у царство трав, 

річок і таємничих озер [8, с.577] та інші. 
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Часто однорідні члени речення супроводжуються узагальнювальними 

словами, які виражені переважно прислівниками займенникового походження 

або займенниками, семантика яких пов’язана з простором: Неспокій, рух і 

боротьбу я бачив скрізь – в дубовій вербовій корі, в старих пеньках, у дуплах, в 

болотній воді, на поколупаних стінах [8, с.563]; Вода, хмари, плав – все 

пливло, все безупинно неслося вперед, шуміло, блищало на сонці... [8, с.571]; 

Лози, висип, кручі, ліс – все блищить і сяє на сонці [8, с.577].  

Локалізація синтаксичного простору часто представлена у творах 

нагромадженням обставин місця, які не порушують гармонії викладу матеріалу, 

а, навпаки, допомагають читачам якнайкраще уявити описувані пейзажі, а 

авторові конкретизувати події, мотивувати реальну дію, створити широку 

кінопанораму художнього простору. Наприклад: Аж ось потроху, тихо-тихо, 

човен наче захитався піді мною і поплив з клуні в сад по траві поміж деревами 

й кущами повз погребню й любисток, проплив повз діда [8, с.563]; Риба 

боялася такої ночі і шугала по висипах на мілині. Десь за нами і ліворуч попід 

хмарою носилися ракети, мов змії [8, с.567]; Переїхати треба дві великі 

калюжі з гнилицями, що ніколи не висихали, два мости, потім знову одну 

гнилицю, потім два хутори з собаками і село Мале Устє по вузесеньких 

кручених вуличках, далі треба їхати вздовж річки крутим берегом і боятись, 

щоб не перекинутись у воду, потім треба було брати праворуч униз і з розгону 

– через річечку бродом, далі на гору і з гори, і знов на гору і з гори, а далі 

праворуч раз і другий, і знов понад річкою між осик і дубів, і вже аж там, над 

самою Десною, було моє царство [8, с.577].   

Не поодиноким явищем у творах О. Довженка є нагромадження 

обставин із локативною у надфразних єдностях, у яких одні речення 

поєднуються тісним зв’язком з іншими саме через повторення компонентів з 

однаковою семантикою на позначення локалізації простору. Наприклад: Перед 

нами була тиха широка Десна. За річкою крутий берег, а далі, праворуч, 

другий висип і лози. За лозами темні ліси, а над річкою і над лісами вечірнє 

небо, якого я ніколи таким ще не бачив [9, с.567]; Тарас Бульба з синами стояв 
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посеред великого двору. Двір поріс споришем. Спереду невеликий 

старосвітський полковницький будинок, соломою вкритий. На стрісі мох і 

навіть кущик жита. Праворуч комора дерев'яна, рублена. Між коморою та 

будиночком ворота й хвіртка. Біля воріт дві тополі. Ворота відчинені. Видно, 

що сини тільки що заїхали в двір. Тут стояли їх коні й слуги. За ворітьми – 

кілька вершників. У хвіртку входили сусіди й сусідки. З комори до будинку 

пробігла моторна дівчина [9, с.]. 

Активно функціонують у художніх творах уточнювальні обставини 

місця,  які конкретизують або пояснюють члени речення з просторовою 

семантикою, з якими вони пов’язані однією синтаксичною функцією. У таких 

реченнях уточнюватися можуть обставини місця, виражені відзайменниковими 

прислівниками там, туди, звідти, скрізь та ін., що по контексту вимагають 

обов’язкової конкретизації, або ж це прийменниково-іменникові конструкції, 

які вимагають більш конкретної локалізації дії чи стану: Там, у льоху, в 

присмерку плигали жаби… [8, с.551]; Тут, на Вкраїні, є місце для кожного, 

хто хоче [9, с.653]; А вздовж тину, за старою повіткою, росли великі кущі 

смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин [8, с.549]; Вода добралася до 

церкви, до самих царських врат [8, с.572];  Так під сонцем на погребні, коло 

яблуні, він і помер [8, с.552];  Бійці розташувались у селі, на горі понад 

річкою, на старому сільському кладовищі [9, с.662];  … а звідкілясь з 

південного заходу, з лівого флангу, майже з тилу, насувався гарматний 

ураган [9, с.656]. 

Привертають увагу читача неповні речення, у яких наявні обставини з 

локативною семантикою: Вбігаю в ліс – гриби. У лози – ожина. В кущі – горіхи. 

В озері воду скаламучу – риба [8, с.578] Заграй, музика, заспівайте, ангели в 

небі, пташки в лісі, жабоньки попід берегами, дівчаточка під вербами [8, 

с.563]; Поверх купи гною півень курку топче. Горобці на клуні. А я на лозі. Я 

гойдаюсь на мокрій лозі, і кашляю гучно… [8, с.570]; та ін.  

Як бачимо, неповні приєднувальні конструкції на позначення простору у 

наведених прикладах виступають засобом емоційного виділення кожного 
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компонента. Завдяки парцельованим конструкціям, що перебувають у 

сильній синтаксичній позиції  наведені рядки сприймаються як висновкові і 

концептуально вагомі зразки мислення автора, зокрема: – Хайль! Хайль! Хайль! 

– лунає переможний рев...  Над пам’ятником Володимиру в Києві. Над 

Богданом Хмельницьким. Над шибеницями, над Дніпром... – Де ж це було, 

голубоньки? – спитала Стояниха, зворушливо сплеснувши руками. – Далеко. 

Кілометрів п’ятсот [9, с.658]. 

Серед синтаксичних конструкцій, що виражають просторові відношення, 

були виокремлені і порівняльні звороти, у яких порівняльний компонент 

приєднується сполучником як і через порівняння за схожістю чи подібністю 

означає локалізацію означуваної дії. Наприклад: Хата враз стає великою, 

повітря чисте, і світло, як у раю  [8, с.567]; Душа, хлопче, вона буває всяка. 

Одна глибока і бистра, як Дніпро, друга – як Десна ось, третя – як калюжа, 

до кісточки [9, с.567]; Мати так часто тикала пучкою в цю праведну душу, 

що у душі вже замість лиця стала коричнева пляма, як столиця на 

географічній карті  [8, с.558];  Карналюк ішов до операційного столу, 

розхитуючись, немов на палубі корабля в ураганному морі [9, с.599] та інші. 

На синтаксичному рівні категорія простору у творах митця широко 

представлена складнопідрядними реченнями місця. Передусім це речення, у 

яких головна частина з підрядною з’єднуються сполучними словами де, куди, 

звідки, яким у головній частині відповідають співвідносні прислівники з 

локативною семантикою тут, там, десь, туди, кудись, звідти. Наприклад: 

Борода в нього була, як і в нашого діда, зовсім уже сива, тільки посередині, 

там, де був рот, неначе ткнуло щось рудим квачем [8, c.559]; І куди було не 

глянеш у дворі, скрізь на всіх кілках, ушулах виднілися сліди їх чухання …[8, 

c.587]; Я описую тільки таке, що було колись на Десні якраз тамечки, де в неї 

впадає Сейм [8, c.582]; Бо чого ж мені й досі так соромно відпочивати там, 

де працюють люди? [8, c.592]. Підрядні частини місця, що приєднується до 

головного речення сполучним словом де, вказують на місце дії головного 
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речення; сполучним словом куди  – вказують на напрямок дії головного 

речення, звідки – на вихідний пункт дії.  

Простежуються у творах О. Довженка й такі речення, у яких підрядна 

частина виконує роль розгорнутої обставини місця: Холод осів на околиці, на 

безлюдді, під старим хлівом, де його потроху замучили жорстокі діти 

околишніх міщан [8, c.568] та ін. 

Варто зазначити, що художній простір вдало зображений автором і з 

допомогою складнопідрядних присубстантивно-атрибутивних речень, у яких 

підрядна частина конкретизує, пояснює, поширює іменники в просторовою 

семантикою, як-от: Помирай, Семене, – сказав Григорій, – та вже, як помреш, 

подай мені знак з того світу, де ти там будеш – в раю чи в пеклі – і як тобі 

там [9, c.58]; Мовчки підняв він у збентеженні свої тремтячі руки до небесної 

порожнечі, куди тисячі літ марно линули духовні сили народу в вигляді 

молитов, сподівань і зітхань [9, c.78] та ін. 

Зважаючи на вище викладене, можемо стверджувати, що синтаксичні 

засоби вираження простору в текстах Олександра Довженка яскраві, влучні і 

різноманітні. Серед них речення з однорідними членами, порівняльні звороти, 

парцельовані конструкції, неповні речення, складнопідрядні речення місця, 

присубстантивно-атрибутивні речення, складні синтаксичні цілі, які 

допомагають авторові в зображенні широкої панорами описуваних подій і 

явищ, а читачеві дозволяють чітко уявити описані митцем картини. 
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ВИСНОВКИ 

Проблема опису номінативної функції мовних одиниць на позначення 

просторових відношень, що беруть участь у конструюванні індивідуально-

авторської моделі світу О.Довженка, є актуальною на сучасному етапі розвитку 

лінгвістики. 

Оскільки основне завдання сучасних семантичних досліджень полягає у 

вивченні значень мовних одиниць у їхніх взаємозв’язках, то найбільш 

ефективним і перспективним вважається їх вивчення методом поля. Аналіз 

наукової літератури в аспекті нашої роботи переконує, що лексична системи 

української мови, як і будь-яка інша система, ґрунтується на парадигматичних і 

синтагматичних відношеннях. Найбільшим парадигматичним об’єднанням у 

мові є лексико-семантичні поля, з допомогою яких у свідомості людини 

структурується уявлення про світ. Лексико-семантичне поле розуміємо як 

ієрархічно організовану сукупність мовних одиниць, що належать до різних 

частин мови й об’єднуються інваріантним значенням.  Одним із таких полів є 

семантичне поле простору. Мовною інтерпретацією категорії простору, 

репрезентованою різнорівневими засобами мови, що взаємодіють у процесі 

вираження просторових відношень, є категорія локативності. 

Вивчення мовної картини світу письменника  можливе шляхом аналізу 

його індивідуальної мовної системи, у якій виявляється специфіка 

індивідуального художнього мислення, бачення світу. Отже, поняття ідіостиль 

розуміємо як сукупність індивідуальних особливостей на різних мовних рівнях, 

що охоплюють лексику, граматику й стилістичні особливості мови 

письменника. 

Досліження творів О. Довженка, відомого українського письменника, 

кінорежисера й кінодраматурга, дозволило зробити висновок про те, що 

домінантною ознакою його ідеостилю є кіноматографічність. Підтвердженням 

цього є кіноповісті та оповідання автора. 

Фотографічна точність зображення різноманітних просторових об’єктів, 

абстрактних понять здійснена митцем на високому рівні. Для відтворення 
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реальних картин дійсності автор добирає різнорівневі засоби мови з високим 

потенціалом створення візуально яскравих образів. Такі засоби було 

структуровано й описано у вигляді семантичного поля простору. 

У структурі поля простору були виокремлені макрополя (лексико-

граматичні семантичні поля, представлені лексичними, морфологічними й 

синтаксичними засобами), що далі класифікуються на мікрополя (змістові і 

логічні підкласи). 

Так, на лексичному рівні були зафіксовано 6 мікрополів відкритого 

простору, що належать до ядерної зони поля (назви земного простору, 

«високого» простору, «водного» простору та ін.) і 4 мікрополя периферійної 

зони (абстрактні назви земного простору, назви топонімів, зелених масивів). 

На морфологічному рівні категорія простору представлена автором 

лексико-граматичними семантичними полями, центральними з яких 

прийменниково-іменникові, прислівникові, дієслівні, а периферійним – 

прикметникове. 

Синтаксичний рівень, як показало проведене дослідження, багатий і 

різноманітний. У ньому реалізуються усі мовні одиниці лексичного і 

морфологічного рівнів. Майже кожна сторінка творів митця містить 

синтаксичні засоби, що передають просторові відношення: обставини місця, які 

є будівельним матеріалом для однорідних членів речення, порівняльних 

зворотів, неповних речень; складнопідрядні речення з підрядними місця, у яких 

підрядна частина конкретизує або прислівник займенникового походження із 

значенням місця, або пояснює усю головну частину в цілому; присубстантивно-

атрибутивні речення, у яких підрядна частина пояснює іменник із просторовою 

семантикою. 

Отже, аналіз мовного матеріалу переконливо свідчить про велику силу, 

багатство, яскраву красу і силу художнього слова О. Довженка не лише у 

процесі відтворення просторових відношень у досліджуваних текстах, а й про   

творчість митця в цілому. 
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Додаток А 

ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ 

Назви земного простору 

У нього були великі чоботи і такі важкі 

ноги, що, здавалося, під ним згиналася 

земля [«Зачарована Десна»  с.559] 

Загриміли бомби на шляху за селом 

[«Україна в огні» с.430] 

Розженуть його по каторгах та по лісах, 

байраках та гнилих болотах, як вовків 

сіромах…[« Україна в огні»  с.443] 

… він кинув при битій дорозі дорогоцінну 

свою долю – Олесю [«Україна в огні»  

с.450] 

Степи гнівом утоптано, та прокляттям, та 

тугою і жалем  [«Україна в огні»   с 463] 

Хочеться діду Демиду осідлати коня 

вороного, хочеться їхати в чисте поле літа 

доганяти... [«Україна в огні»   с. 424] 

 

Назви «високого» простору 

Так під сонцем на погребні, коло яблуні, 

він і помер, коли прийшов його час 

[«Зачарована Десна» с.553] 

 

… і сонце, що вигулькнуло на хвильку з хмар і 

зазирнуло в операційну, немовби 

посміхнулось до нього, як обіцянка щастя 

[«Повість полум’яних літ» с.284] 

Дивлюсь я на моє небо і повертаю з возом і 

косарями праворуч і ліворуч, і зоряний 

всесвіт повертає разом з нами, і я 

непомітно лину в сон, щасливий 

[«Зачарована Десна» с.553] 

Чисте полуденне небо, i тихо-тихо, немовби 

все заснуло [«Зачарована Десна» с.553] 

 

Абстрактні назви земного простору, вжиті в переносному значенні 

З гори розкривався далекий рідний простір 

[«Україна в огні»    с 528] 

Я зрозумів, Олесю, – стежка назад до тебе є 

одна, один є шлях. Шлях геройства 

[«Україна в огні» с.432] 

Земля наша, та ми вже не наші [«Україна в 

огні»  с.439] 

Яка нещаслива земля наша! [«Україна в 

огні» с.461] 

 

Назви напрямків і місця пересування 

Відходили бійці по брудному шляху, 

оглядаючись на захід в тяжкому 

смутку[«Україна в огні»  c.451]   

Я поліз попід тином, поза купою гною, 

мимо гарбузиння, увійшов тихо в темні 

сіни й спинивсь перед хатніми дверима 

[«Зачарована Десна»  с.556] 

Я біг сюди з Північного Сибіру через 

фронт, повз гадюкою, ліз, котився бубоном 

[«Україна в огні»  с.445] 

Нестерпні довгі поневіряння на чужих 

дорогах доводили її не раз до каламутного 

відчаю [«Україна в огні»  c.485] 

 

Назви, пов’язані з геополітикою, цивілізацією і т. ін. 

Буде нас по горах, по долинах, по чужих 

країнах, – не втихала Христя [«Україна в 

огні»  с.463] 

Загриміли бомби на шляху за селом 

[«Україна в огні»  с.429] 

В горіле селище в'їжджав невеликий 

кінний партизанський загін [«Україна в 

огні» с.474] 

Це місто ніколи не буде зайняте! 

[«Україна в огні»  с.450 ] 
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Назви ландшафту 

Тікали поліцаї у байраки [ «Україна в 

огні» с.485] 

Вони бігли довго по полю, потім 

байраками, долинами до лісу [«Україна в 

огні» с.470] 

Вона підстерігала фон Крауза на дорогах,  

у ровах, у лісах [«Україна в огні» с.505] 

Отак одного разу за селом,  у рівчаку під 

лісом, п'ятеро поліцаїв пили горілку 

[«Україна в огні» с.475] 

Пробігли втікачі через городи, соняшники, 

через леваду, гречку. Вже недалеко й ліс у 

яру[«Україна в огні» с.441] 

Поїзд співав недолю по степах, по горах, 

по долинах[«Україна в огні» с.463] 

 

Власні назви топонімів та мікротопонімів 

Картини пливуть, линуть води Дунаєм, 

Десною, весняна вода на Десні, Дунаї 

[«Зачарована Десна» с.562] 

Пам’ятайте, … ми б’ємося за Україну 

[«Україна в огні» с.520]. 

Отака й моя баба десь у Вінниці зосталась 

[«Україна в огні» с.510] 

Рятуй людей на Загребеллі [«Зачарована 

Десна» с.570] 

Руські люди, з Росії пливуть [«Зачарована 

Десна» с.580] 

Я описую тільки таке, що було колись на 

Десні якраз тамечки, де в неї впадає Сейм 

[«Зачарована Десна» с.582] 

Коли трапилась аварія поїзда під 

Бахмачем і клітка мандрівного звіринця 

поламалась, виплигнув він на волю, … 

махнув на все та й подався на Десну 

знайти собі хоч трохи відпочинку 

[«Зачарована Десна» с.584] 

Якось одного разу, загубившись у Борзні 

на ярмарку, де батько продавав дьоготь, 

Пірат щез [«Зачарована Десна» с.586] 

 

Назви зелених масивів та рослин 

Одні тільки бджоли гудуть та десь з-за 

тютюну, від погребні, доносився дідів рик 

[«Зачарована Десна» c.553] 

У малині лежав повержений з небес 

маленький ангол і плакав без сліз 

[«Зачарована Десна» c.554] 

Приємно спати в човні, в житі, в просі, в 

ячмені, у всякому насінні для печі 

[«Зачарована Десна» c.560] 

Приємно знайти в траві пташине кубло. 

[«Зачарована Десна» c.560] 

 

Назви предметів побуту, їх частини 

Упав тоді один на призьбу під вікно і гірко 

заридав [«Україна в огні» c.430]; 

Коли Мину вивели в темні сіни, … він 

раптом випав з жандармських рук додолу, 

як клунок проса [«Україна в огні» c.491] 

Тоді я заліз у старий човен, що стояв у 

клуні, і почав думать, що б же його зробити 

такого [«Зачарована Десна» c.558] 

Собаки оббігали його городами, а невістка 

Галька спала в коморі, [«Зачарована Десна» 

c.559] 

Якось однієї ночі в нашій хаті, що, як 

відомо, вже вросла по вікна в землю, 

сталось дві події [«Зачарована Десна» c.565] 

 

 

Екзистенційна локативність 
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Хай же піде слава по всьому світу про 

ваше щедре серце і багату кров, щоб ніхто 

ніколи не казав, що пожаліли чогось чи 

злякалися [«Україна в огні» c.500] 

Мене не можна образити тому, що на 

землі умерла мораль [«Україна в огні» 

c.489] 

У темряві далеко десь гукали люди, 

жалібно гавкали пси, і шуміла й лящала 

негода [«Зачарована Десна» c.570] 

Не встигло село отямитись, як опинилося 

на острові, і острів став зникати під водою, 

потопати [«Зачарована Десна» c.571] 

Подвійна локалізація 

Бувало, після роботи, вечорами, вона, як 

птиця, ну так же багато співала коло хати 

на все село … [«Україна в огні» c.427] 

Отак одного разу за селом, у рівчаку під 

лісом п’ятеро поліцаїв пили горілку 

[«Україна в огні» c.475] 

«Пождіть, я сам її допитаю» - сказав він і 

повів Христю в ліс [«Україна в огні» 

c.497] 

Знову вилізали з могил і льохів землисті 

люде [«Україна в огні» c.509] 

Хай потім понесуть мене до ями, а я коло 

ями як оживу, та чого коло ями, я ще 

раніше оживу, та як схоплюсь, а баба як 

побіжить куди-небудь і не вернеться, а ми 

тоді до хати та за коливо [«Зачарована 

Десна» c.555] 

Од споглядання пекельних кар мені почало 

щось пекти в п'ятах, і я прудко побіг через 

сіни у двір до клуні навшпиньки, немов 

по гарячій сковороді, що її лизала баба 

язиком [«Зачарована Десна» c.557] 

… де складе мій предок востаннє всі свої 

мозолі поверх білої сорочки під яблунею 

серед яблук і груш, і морква житиме в 

картинах…[«Зачарована Десна» c.559] 

Часом і досі ще здається мені, що й зараз 

поклепай хто-небудь косу під моїм 

вікном, я зразу помолодшав би, 

подобрішав і кинувся до роботи 

[«Зачарована Десна» c.561] 

 

 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЛОКАТИВНОСТІ 

 

Прийменниково-іменникові конструкції 

У садочку біля чистої хатини, серед квітів, 

бджіл, дітвори... сиділа, мов на карти ні, 

родина колгоспника Лавріна Запорожця 

[«Україна в огні» с.423] 

Це був уже новий світ, нова дійсність серед 

старої природи на руїнах старих розвалених 

хат [«Україна в огні»  с.528] 

А вишивки Олесі висіли на стінах під склом 

в європейських музеях: в Лондоні, в музеї 

Альберт-Вікторія, в Парижі, в Мюнхені 

[«Україна в огні» с.427] 

Це був уже новий світ, нова дійсність серед 

старої природи на руїнах старих розвалених 

хат [«Україна в огні» с.528] 

Вибігши з небезпечної зони, він якось зразу 

втратив лють і спинився [«Воля до життя» 

с.598] 

… співає, притулившись до материного 

плеча, артилерист Іван з прикордону 

[«Україна в огні» с.424] 

Від плечового суглоба вона поповзла вже 

через надпліччя [«Воля до життя» с.600] 

Мостами їхав – мости дзвеніли [«Зачарована 

Десна» с.590] 

Сліпий Сіроштан кинув телефон й заметався 

по землі [«Україна в огні» с.524] 

Отже, кинувшись через тютюн у сад, 

прабаба бухнулась з розгону на коліна 

[«Зачарована Десна» с.553] 

Вже бігли крізь зарості цілі підрозділи, а 

звідкілясь з південного заходу.. [«Україна в 

Прощайте, хлопці! Мерщій за міст. А ми з 

Савкою додому! [«Україна в огні» с.426] 
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огні» с.526] 

багато німців убили зовсім близько перед 

очима, очі в очі, крик у крик, – нічого не 

пожаліли [ «Україна в огні» с.517] 

Вона росла в нас рівними кучерявими 

рядочками скрізь поміж огірків 

[«Зачарована Десна» с.553] 

У неділю перед богами горіла маленька 

синенька лампадка [«Зачарована Десна» 

c.550] 

Іде поволі вздовж висипу над самою водою 

[«Зачарована Десна» с.584] 

 

Прислівники на позначення просторових відношень 

Вони ще не вийшли з бою, очі їх дивились 

далеко вперед і горіли лютим огнем 

[«Україна в огні»  с.499] 

Але ззаду були кулемети. А спереду – земля, 

гектари [«Україна в огні»  с.522]; 

Вони оглядаються назад на захід у тривозі 

[«Україна в огні»  с.425] 

…потім треба було брати праворуч униз і з 

розгону – через річечку бродом, далі на гору 

і з гори…[ «Зачарована Десна» с.576]; 

Десь за нами і ліворуч попід хмарою 

носилися ракети, мов змії [«Ніч перед боєм» 

с.565]; 

Повішені дивилися вгору з страшних своїх 

шибениць … [«Україна в огні»  c.473]; 

Приємно тягати копиці до стогу й ходити 

навколо стогів по насінні [«Зачарована 

Десна»  c.560] 

… раптом заторохтіли автомати, та так 

близько й гучно, що німці кинулись мов 

ошпарені куди попало [ «Україна в огні»  

c.502] 

 

Дієслова на позначення просторових відношень 

Неясні надії й марні сподівання знаходили 

собі могилу в горілці й сварках [«Зачарована 

Десна» c.592]; 

Але не забувайте, що ваші спини 

перебувають на Вкраїні і ваші шибениці 

теж[«Україна в огні»   c.444] 

Біля холодної криниці край села під вербою 

стояла Олеся, смутна й тиха, як і всі дівчата 

в ті часи на нашій на кривавій Україні 

[«Україна в огні»  c.425] 

На другий день поліцай Овраменко понизив 

старця в правах: він заборонив йому сидіти 

біля ринку [«Зачарована Десна»  c.568] 

У малині лежав повержений з небес 

маленький ангол і плакав без сліз 

[«Зачарована Десна» c.554] 

Тоді я посадив усю моркву назад: хай, 

думаю, доростає, – а сам подався далі шукати 

смачного [«Зачарована Десна»  c.553] 

Але не забувайте, що ваші спини 

перебувають на Вкраїні і ваші шибениці 

теж. Я наказую востаннє обрати старосту 

[«Україна в огні» c.444] 

Біля холодної криниці край села під вербою 

стояла Олеся, смутна й тиха, як і всі дівчата 

в ті часи на нашій на кривавій Україні 

[«Україна в огні» c.425]; 

 

Прикметники на позначення просторових відношень 

… і тільки зараз на довгих важких шляхах 

відступу…тільки зараз відчув він уповні своє 

горе [«Україна в огні» c.450]; 

Запитання стикались одне з одним на 

близькій відстані, вприту [«Повість 

полум’яних літ» c.289] 

З широких українських степів, з ярів і 

темних байраків повіяло на нього 

смалятиною історії [«Україна в огні»  c.467]; 

Переїхати треба .. два хутори з собаками і 

село Мале Устє по вузесеньких кручених 

вуличках… [«Зачарована Десна»  c.576]; 

А Дунай широкий та глибокий [«Зачарована 

Десна»  c.590]; 

Топив наш батько кораблі задля того, щоб 

бодай хоч іноді у брудному шинку маленька 

калюжа його життя обернулась хоч на час у 

море – бездонне і безкрає [«Зачарована 

Десна»  c.571] 
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Вона росла в нас рівними кучерявими 

рядочками скрізь поміж огірків [«Зачарована 

Десна» c.553] 

«Остання українська станція!» – сказав 

хтось у прочинені двері [«Україна в огні»  

c.473] 

… а звідкілясь з південного заходу, з лівого 

флангу, майже з тилу, насувався гарматний 

ураган [«Україна в огні» c.527];   

Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь – в 

дубовій вербовій корі, в старих пеньках, у 

дуплах, в болотній воді, на поколупаних 

стінах [«Зачарована Десна» c.563] 

 

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ПРОСТОРОВИХ ВІДНОШЕНЬ 

 

Однорідні обставини місця  

Приємно, коли весною вода заливає хату й 

сіни і всі бродять, приємно спати в човні, 

в житі, в просі, в ячмені, у всякому 

насінні на печі [«Зачарована Десна» 

с.562] 

Картини пливуть, линуть води Дунаєм, 

Десною, весняна вода на Десні, Дунаї 

[«Зачарована Десна» с.563] 

… пробували удвох співати своєї єдиної 

бурлацької, згадуючи бурлакування на 

Дону, та по Каховці, та по каховських 

степах запорозьких... [«Зачарована 

Десна» с.570] 

Я поліз попід тином, поза купою гною, 

мимо гарбузиння, увійшов тихо в темні 

сіни й спинивсь перед хатніми дверима 

[«Хата» с.563] 

Бистра текла по вулицях, левадах з піною 

і аж сичала попід призьбами й сінешніми 

дверима, заливала хліви, кошари, клуні 

[«Зачарована Десна»  с.572] 

Мене везуть у царство трав, річок і 

таємничих озер [«Зачарована Десна» 

с.577] 

 

Узагальнювальні слова з локативною семантикою 

Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь – в 

дубовій вербовій корі, в старих пеньках, у 

дуплах, в болотній воді, на поколупаних 

стінах [«Зачарована Десна»   с.563] 

Вода, хмари, плав – все пливло, все 

безупинно неслося вперед, шуміло, 

блищало на сонці... [«Зачарована Десна»   

с.571] 

 

Локалізація синтаксичного простору  сукупностями обставин місця 

Потім, піднявшись аж на півтора аршина 

зразу, ввірвалась в хати через двері й 

вікна [«Зачарована Десна»    с.573] 

Аж ось потроху, тихо-тихо, човен наче 

захитався піді мною і поплив з клуні в сад 

по траві поміж деревами й кущами повз 

погребню й любисток, проплив повз діда 

[«Зачарована Десна» с.563] 

Прокидаюсь на березі Десни під дубом 

[«Зачарована Десна» с.577] 

Риба боялася такої ночі і шугала по 

висипах на мілині. Десь за нами і 

ліворуч попід хмарою носилися ракети, 

мов змії [«Ніч перед боєм» с.567] 

Переїхати треба дві великі калюжі з гнилицями, що ніколи не висихали, два мости, 

потім знову одну гнилицю, потім два хутори з собаками і село Мале Устє по 

вузесеньких кручених вуличках, далі треба їхати вздовж річки крутим берегом і 

боятись, щоб не перекинутись у воду, потім треба було брати праворуч униз і з 

розгону – через річечку бродом, далі на гору і з гори, і знов на гору і з гори, а далі 

праворуч раз і другий, і знов понад річкою між осик і дубів, і вже аж там, над самою 

Десною, було моє царство [«Зачарована Десна»    с.577]   
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Надфразні єдності з обставинами місця 

Перед нами була тиха широка Десна. За річкою крутий берег, а далі, праворуч, другий 

висип і лози. За лозами темні ліси, а над річкою і над лісами вечірнє небо, якого я 

ніколи таким ще не бачив [«Ніч перед боєм» с.567] 

Тарас Бульба з синами стояв посеред великого двору. Двір поріс споришем. Спереду 

невеликий старосвітський полковницький будинок, соломою вкритий. На стрісі мох і 

навіть кущик жита. Праворуч комора дерев'яна, рублена. Між коморою та будиночком 

ворота й хвіртка. Біля воріт дві тополі. Ворота відчинені. Видно, що сини тільки що 

заїхали в двір. Тут стояли їх коні й слуги. За ворітьми – кілька вершників. У хвіртку 

входили сусіди й сусідки. З комори до будинку пробігла моторна дівчина [«Тарас 

Бульба]. 

 

Уточнювальні обставини місця 

Там, у льоху, в присмерку плигали 

жаби… [«Зачарована Десна» с.551] 

Безсмертя народу почувалося тут, на 

могилках, в отсій давній зміні людських 

поколінь. На присипаних свіжою землею 

утратах, серед низесеньких горбочків 

далеких сивих пращурів…[«Хата» с.662] 

Тут, на Вкраїні, є місце для кожного, хто 

хоче [«Мати» с.653] 

А вздовж тину, за старою повіткою, 

росли великі кущі смородини, бузини і ще 

якихось невідомих рослин [«Зачарована 

Десна» с.549] 

Вода добралася до церкви, до самих 

царських врат [«Зачарована Десна» с.572] 

Так під сонцем на погребні, коло яблуні, 

він і помер [«Зачарована Десна» с.552]   

А під ужакою, внизу, геть-чисто все 

горіло, як на пожарі, то було пекло. Там 

горіли грішні душі і чорти. А в самому 

низу картини, в окремих клітках, було 

ще намальовано щось на зразок виставки 

чи прейскуранта кар за гріхи [«Хата» 

с.662] 

Бійці розташувались у селі, на горі понад 

річкою, на старому сільському 

кладовищі [«Хата» с.662]  

а звідкілясь з південного заходу, з лівого 

флангу, майже з тилу, насувався 

гарматний ураган [«Мати» с.656] 

Посеред двору на сіні, на килимі, укритий 

баранячим кожухом, хропів Тарас [«Воля 

до життя» с.599] 

 

Неповні речення з обставинами місця 

Заграй, музика, заспівайте, ангели в небі, 

пташки в лісі, жабоньки попід берегами, 

дівчаточка під вербами [«Зачарована 

Десна» с.563] 

Горобці на клуні. А я на лозі [«Зачарована 

Десна» с.570] 

Вбігаю в ліс – гриби. У лози – ожина. В 

кущі – горіхи [«Зачарована Десна» с.578] 
 

Парцельовані конструкції 

Хайль! Хайль! Хайль! – лунає переможний 

рев...  Над пам'ятником Володимиру в 

Києві. Над Богданом Хмельницьким. Над 

шибеницями, над Дніпром... [«Мати», 

с.658] 

Де ж це було, голубоньки? – спитала 

Стояниха, зворушливо сплеснувши руками. 

– Далеко. Кілометрів п'ятсот [«Мати», 

с.658] 

Порівняльні звороти 

Хата враз стає великою, повітря чисте, і Душа, хлопче, вона буває всяка. Одна 
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світло, як у раю  [«Зачарована Десна» 

с.567] 

глибока і бистра, як Дніпро, друга – як 

Десна ось, третя – як калюжа, до 

кісточки [«Ніч перед боєм» с.567] 

Правда, він не дуже був схожий на нашого 

діда, бо був голий, як у бані… 

[«Зачарована Десна»  с.557] 

І ходив він трохи ніби присідаючи, як на 

сіні чи на ступі [«Зачарована Десна»  

с.560] 

Мати так часто тикала пучкою в цю 

праведну душу, що у душі вже замість 

лиця стала коричнева пляма, як столиця 

на географічній карті  [«Зачарована 

Десна»  с.558]  

А під ужакою, внизу, геть-чисто все 

горіло, як на пожарі, то було пекло  

[«Зачарована Десна»  с.556] 

 

Складнопідрядні речення з підрядним місця 

Я описую тільки таке, що було колись на 

Десні якраз тамечки, де в неї впадає Сейм 

[«Зачарована Десна» c.582] 

Раз уже я грішний, так де мені й 

смалитись, як не там, де ви кажете 

[«Зачарована Десна» c.573] 

Таке й подібне до цього діялось скрізь, де 

захищали життя й честь Батьківщини 

великі радянські люди [«Повість 

полум’яних літ» c.275] 

«Прощай, Україно...» – сказав Орлюк, 

зупинившись і обернувшись на захід, 

туди, де жевріли заграви [«Повість 

полум’яних літ» c.251] 

Він виріс тут, де й ми [«Повість 

полум’яних літ»  c.256] 

Ось тут за вікном, де стоїть Троянова хата, 

паслись його коні тисячу років тому... 

[«Повість полум’яних літ» c.256] 

Полонені попадали, де хто стояв [«Повість 

полум’яних літ» c.324] 

… такою великою була влада пісні там, де 

вона повсякчас народжується [«Повість 

полум’яних літ» c.272] 

Вона була там само, де й він [«Повість 

полум’яних літ»  c.272] 

Ніколи в боях, або коли лежав поранений, 

чи побачив розвалену хату, де на печі 

замерзли батько мій і мати й сестер моїх 

занапащено, [«Повість полум’яних літ» 

c.280] 

 

Присубстантивно-атрибутивні речення, у яких підрядна пояснює опорний іменник з 

локативною семантикою 

Мовчки підняв він у збентеженні свої 

тремтячі руки до небесної порожнечі, куди 

тисячі літ марно линули духовні сили народу 

в вигляді молитов, сподівань і зітхань 

[«Земля» c.78] 

Коли Опанас з’явився в правлінні колгоспу, 

де обговорювали Василеву загибель, всі 

встали [«Земля»  c.79] 

Я хочу, щоб ви всі, вчителі й учні старших 

класів, однаково добре згадували мене в 

Німеччині, куди ви поїдете сьогодні 

ж...[«Повість полум’яних літ» c.263] 

 

А молодця Іваночка цього вечора викликали 

до штабу дивізії, куди приїхав командуючий 

армією Глазунов [«Повість полум’яних літ» 

c.270] 

Поглядаючи назад, на схід, на чорні поля й 

розмиті дороги, де залишилась вся їх техніка 

[«Повість полум’яних літ» c.295] 

Майор Підсікайло подивився в той бік, де 

під осінніми вітрами нуртували дніпрові 

хвилі, й грізно нахмурився [«Повість 

полум’яних літ»  c.267] 
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