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Гурʼєва Т.А. 

Науковий керівник: Сіроштан Т.В. 

 

ЕТИКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МАЛІЙ ПРОЗІ 

Абстрактна лексика становить вагомий шар словникового складу 

сучасної української мови. Це іменники, які називають поняття, що не мають 

реального втілення, тобто вказують на стан, почуття, процес, якість, риси 

характеру, різні вияви інтелектуального рівня людини, відносини між особами, 

народами, особливості етикету, є науковими та виробничими термінами тощо 

[9, с. 7–8]. Значну кількість таких слів утворюють іменники на позначення 

етико-естетичних понять. Твори малої прози часто містять філософські ідеї, 

елементи дидактично-моралізаторського характеру, висвітлюють поняття 

“красивогоˮ, “потворногоˮ, “доброгоˮ, “поганогоˮ, “образногоˮ, “типовогоˮ, 

тому можуть слугувати джерелом вивчення етико-естетичних аспектів 

функціонування абстрактної лексики, що становить мету нашого дослідження. 

Абстракти на позначення стосунків між людьми часто трапляються в 

обстежених творах: нехай буде зламана між нами дружба. Віднині між нами – 

сама помста і ворожнеча [11, с. 351]; Поміж мною і ним завʼязалась дружба 
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[7, с. 594]; Відчай суперництва між Аїдою та Амнеріс [13, с. 176]. 

Чимало уваги автори приділяють внутрішньому світу персонажів, тому 

назви почуттів є доволі поширеними в аналізованих творах, наприклад: Дарина 

перехрестилася; але вже зникло недавнє почуття чистоти й захоплення, а 

очі мимоволі від образа до козака перестрибували [11, с. 355]; даремно 

намагається налаштувати себе Дарина: нема в серці ненависті, нема… [11, 

с. 358]; Проте в її гордих словах мимоволі звучав жаль [11, с. 359]; Посміявся 

Громика з цієї гордині [11, с. 365]; Але в тій зажурі є щось безкінечно світле й 

щире [13, с. 152]. Вдало дібрані епітети підкреслюють значення таких 

іменників: чорна невдячність, невтішна скарга, безмежний жаль, люта 

ненависть тощо. Метафоричне вживання цих слів створює в уяві читачів 

яскраві образи, наприклад: Закручена промова дихала щирістю [11, с. 367]; 

Мною заволодів такий жах, що світ видався киплячою смолою [5, с. 603]; В 

мені закипіла лють [10, с. 583]. Інколи письменники вдало використовують 

персоніфікацію для створення живого уявлення про певні почуття: злобливість 

принесла багато жертв і вже нарешті наситилася [11, с. 367].  

Абстрактні найменування на позначення морально-етичних понять часто 

стають основою метафор, наприклад: чорна заздрість плазом забирається в 

серце [11, с. 350]; Чи в благочестії пробувають чужоземці? [11, с. 357]; хто 

чарки лічить, той добра не зичить [11, с. 358]; палко молилася, щоби замість 

зла в татовому серці посіявся мир [11, с. 366]; Між нами не було ніяких 

таємниць, тільки правда… [7, с. 594]; Але то, звісно, було неправдою [13, 

с. 142]: наше місто… в самій своїй основі зоріло цитаделлю духовності [13, 

с. 170]. 

Окремі іменники з абстрактною семантикою позначають особливості 

поведінки, вчинків героїв: Правда, панове: король без грошей, магнати 

свавілля чинять, люди вбогі скаржаться… [11, с. 357]; примушувати 

втрачати самовладання і підхоплювати небезпечну гру [3, с. 65]; від 

надмірного самоаналізу й самозаглиблення можна просто збожеволіти [2, 

с. 109]; Софія спокійно сприймає трудоголізм Фабіо [6, с. 133]; Релігійність – 
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частина нашої свідомості [13, с. 170]; колишнього витурили з релігійного 

коледжу за блюзнірство [8, с. 147].  

Часто за допомогою абстрактів створюються яскраві образи 

навколишнього середовища: Навіть дощ на відкритій терасі ресторану із 

полисками на бруківці [1, с. 30]; Але минає весна із цвітінням терпких 

вишень… [3, с. 44]; мʼякість і округлість ліній у потрібних місцях [3, с. 60]; 

ошатність у моїй кухні та й у всій квартирі така, що аж хочеться тут 

залишитися жити [4, с. 118]; дами з хутром на плечах демонстрували 

витонченість і красу [13, с. 146]; Принаймні, мені цей колір говорив про 

елегантність [13, с. 168]. 

Слухові образи в уяві читача також часто допомагають створити 

абстрактні іменники, наприклад: Кімнату наповнювали запах нагрітих сонцем 

трав та хрускіт зерен у жорнах. За віковими стінами бив годинник на міській 

ратуші, звуки лунали стишено, з масним шурхотінням, наче хтось торкався 

грубої струни на контрабасі [1, с. 12–13]; під пронизливий скрегіт іржавих 

петель вийшов на сонце [1, с. 14]; до нього вже наближалися сюрчання 

свистка жандарма та вереск жінки [1, с. 19]; На кілька днів запала тиша [2, 

с. 90]; дріботіння дощу по віконній шибі [4, с. 110]; Раптом прокидаться 

бурчанням домашній телефон [4, с. 118]; захотілося втекти від міського 

гамору [6, с. 125]. 

Чимало абстрактних найменувань називають різноманітні наукові 

поняття і терміни з мовознавства, літературознавства, музики та інших видів 

науки й мистецтва, наприклад: Бо тут аґінальдо – це і коляда, і той дарунок, 

що його треба обовʼязково на Різдво дати всім добре знайомим і мало 

знайомим [12, с. 564]; Всякі думки, всякі легенди прокидаються в моїй душі [12, 

с. 565]; її статті вражають високим рівнем аналітики [2, с. 86]; Про 

модернізм, новий український авангард у живописі, про, власне, головну твою 

гордість – авторську виставку [4, с. 112]; це буде той клятий сюрреалізм [4, 

с. 113]; Таких панегіриків моя кухня від тебе ще не чула [4, с. 117]; Щось у нім 

від готики, а щось від бароко [13, с. 160]. 
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В окремих випадках передати почуття персонажів, створити певну 

атмосферу письменникам допомагає нагромадження абстрактних іменників з 

різноманітною семантикою в одному реченні, наприклад: Зʼясовування 

стосунків, взаємні обвинувачення, траскання дверима, демонстративна 

поведінка, намагання щось пояснити і залагодити в надії на те, що родину все 

ж таки вдасться зберегти, а ще гордість та почуття власної гідності, які не 

дозволяють опускатися до дрібʼязкових та гидких сцен, проте родину все одно 

не вдається врятувати, бо, власне, рятувати вже й нічого [3, с. 47]. 

Отже, прозові твори сучасних українських авторів висвітлюють окремі 

етико-естетичні аспекти сьогодення. Значну роль при цьому відіграють 

абстрактні найменування, що позначають назви почуттів, особливості 

поведінки людини, риси її характеру, а також використовуються в змалюванні 

автором навколишнього середовища. Створити яскраві образи в уяві читача, 

вплинути на його свідомість письменникам допомагають епітети, метафори та 

інші художні засоби. 
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