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Кудряшова М. В. Мовний образ часу в оригінальній поезії М. Зерова. Стаття присвячена комплекс-
ному вивченню мовного образу часу в оригінальній поезії М. Зерова. З’ясовано, що час в оригінальній 
поезії М. Зерова є комплексним культурно насиченим і сконденсованим ціннісно-смисловим утворенням, 
до складу якого входять образи «циклічний час», «лінійний час», «авторський час», «астрономічний час», 
«час героя», «соціально-історичний час» і «хронологічний час». Останній реалізується в образах, які пе-
редають індивідуально-авторську та етнічну специфіку часу.  
Ключові слова: поетична мова, семантика, циклічний час, лінійний час, сакральний час, ідеоло-
гічний час, історичний час. 

Кудряшова М. В. Языковой образ времени в оригинальной поэзии М. Зерова. Статья посвящена 
комплексному изучению языкового образа времени в оригинальной поэзии М. Зерова. Установлено, что 
время в оригинальной поэзии М. Зерова представляет собой культурно насыщенное и сконденсирован-
ное ценностно-смысловое образование, в состав которого входят образы «циклическое время», «линей-
ное время», «авторское время» «астрономическое время», «время героя», «социально-историческое 
время» и «календарно-хронологическое время». Последние реализуются в образах, которые передают 
индивидуально-авторскую и этническую специфику времени. 
Ключевые слова: поэтический язык, семантика, циклическое время, линейное время, сакраль-
ное время, историческое время. 

Kudryashova M. V. Language means of the time in M. Zerov’s original poetry. The article focuses on sys-
temic study of the specific in linguistic representation of the time in M. Zerov’s poetry. It is established that the 
time term in M. Zerov’s original poetry is a culturally rich and condensed value and meaning formation, which 
consists of «cyclic time», «linear time», «personal time», «astronomical time», «time hero», «socio-historical 
time» and «calendar-chronological time». This time realized image that passes the author’s individual and spe-
cific time term. 
Key words: poetic speech, semantics, cyclical time, linear time, sacred time, ideological time, histori-
cal time. 

Час і простір є основними категоріями 
людської свідомості. Проблему існування 
феномену часу розробляють представники 
різних наук: філософії, етнології, історії, лінг-
вістики та ін. Філософів цікавить феномен 
часу взагалі (М. Хайдеггер, К. Ясперс, 
В. Вернадський, М. Гаврилов, Н. Скок та ін.), 
лінгвісти займаються проблематикою образ-
ності темпоральної лексики в поетичному 
тексті (В. Капленко, Т. Федосова), широко 
розробляють зіставний аспект концепту ЧАС 
у різносистемних мовах (О. Афанасьєва, 
Лю Чуньмей) питання відображення часу як 
фрагменти картини світу в мові ( К. Красухін, 
І. Нетушил, О. Яковлева та ін.). Історики роз-
кривають феномен часу в контексті конкрет-
ної історичної епохи (А. Гуревич). Етнологи 
вивчають проблему часу як елементу картини 
світу в культурі відповідного етносу (М. Елі-
аде, В. Топоров). 

Час в українській словесності належить 
до структурно найстійкіших і традиційних 

універсалій, що найвиразніше передають 
особливості національного світосприйняття. 
Саме спосіб сприйняття і відчуття часу зумо-
влює світогляд народу і його перспективи [8]. 

У сучасній українській філології пробле-
ма часу-простору розроблена поки що недо-
статньо [1:146]. 

Найпоказовіші для М. Драй-Хмари, М. Зе-
рова, М. Рильського, П. Филиповича та Юрія 
Клена асоціативні зв’язки слів-образів хви-
лина, весна, осінь, століття частково проана-
лізовано в нашій кандидатській дисертації 
«Поетичний словник українських неокласи-
ків» [3]. Окремі запропоновані інтерпретації 
художніх номінацій на позначення часу 
в оригінальній поезії М. Зерова виявилися не 
досить повними. То ж, скористившись влуч-
ним застереженням доктора філологічних на-
ук Л. Лисиченко, нашого шановного опонента, 
про те, що «неокласики, незважаючи на спіль-
ність художньо-естетичних настанов, не були 
суцільною масою. Кожен із них був особистіс-



тю із своїм внутрішнім і мовним світом, що не 
могло не відбитися на особливостях слів, що 
виражають цей світ. Цікаво було б простежити 
відмінності в поетичному значенні слова 
у кожного поета» [5], звертаємося до запро-
понованого аспекту дослідження. 

Вибір художніх номінацій на позначення 
часу для аналізу зумовлюється й тим, що «від 
своєї епохи не втечеш. Зрештою, Зеров і не на-
магався втікати. Він жив у своєму часі інтен-
сивніше, ніж будь-хто інший, бо зіставляв його 
жорстокість і безглуздя з багатьма минулими 
жорстокими і в своїй лютості божевільними 
епізодами загальнолюдської історії» [6:16]. 

Актуальність роботи зумовлюється такими 
чинниками: значною поширеністю художніх 
номінацій на позначення часу в текстах М. Зе-
рова і недостатньо їх вивченістю. Взаємодія 
цих чинників створює широкий простір для 
дослідження на основі праць М. Ласло-
Куцюк [4], М. Рильського [7], Д. Павличка [6]. 

Завдання статті: встановити лексико-семан-
тичні і тематичні групи слів на позначення часу 
в оригінальній поезії М. Зерова; схарактеризу-
вати означення та епітети, які вживаються при 
аналізованих номінаціях; з’ясувати функції, які 
виконують ці слова-образи; визначити міфопо-
етичні основи їх семантики. 

Предметом дослідження виступають лек-
семи темпоральної семантики. 

У поетичному словнику М. Зерова лек-
сичні вияви темпоральності формують лек-
сико-семантичні і тематичні групи лексем на 
позначення історичних періодів епоха [2:36, 
39], доба [2:34], низка літ і поколінь [2:38]; 
рік [2:81, 51, 72]; певних періодів у житті лю-
дини дитинні літа [2:81], ранні літа [2:56], 
дитячі ніжні літа [2:50], пригодницький вік 
[2:40], молодість [2:80], сорок літ [2:50], ста-
рість [2:86], дні старечі [2:32]; пір року 
осінь [2:40, 69, 86], праосінь [2:80, 81], зима 
[2:81, 43, 54, 103], весна [2:28, 29, 43, 46, 47, 
52, 54, 63, 64, 69, 81, 86, 93, 97, 100, 103], лі-
то [2:69, 81]; найменувань місяців травень 
[2:29, 47], серпень [2:48, 56, 83], вереснева 
ніч [2:80], березень [2:69], квітень [2:69, 48], 
жовтень [2:54], листопад [2:40]; днів тижня 
будень [2:51], неділя [2:76]; святкових днів 
теплий Олексій [2:69–70], Новий рік [2:42], 
Різдво [2:43]; частин доби ранок [2:37, 69, 80, 
92], рань [2:45], день [2:110, 37, 42, 46, 49, 54, 
55, 56, 60, 69, 75, 80, 84, 86], сутінь [2:48, 60], 
вечір [2:28, 37], ніч [2:48]; словами на позна-
чення орієнтирів в рамках доби година [2:38, 
44, 80, 109], хвилина [2:53, 54, 88], мить 
[2:57, 27, 38, 42, 46]. 

Способи позначати час за допомогою 
першоелементів живої природи є також уста-
леними в поетичній картині світу М. Зерова: 
«В крайнебi гасли просмуги янтарнi, / А про-
ти наскрiзь млу i далечінь / Займалось двi 
зорi на солеварнi» [2:55]. 

Поет філософськи осмислює категорію 
часу, відтворюючи її як стихію, потік, що не-
се людину: «А днi летять, як вiтер; рвуть сте-
рно / I топлять нас. I бiлий цвiт латаття / Вер-
тають на мулке i чорне дно» [2:61]. Час має 
конототивні характеристики: щаслива мить 
[2:27], щасливий час [2:45], щасливі дні [2:37, 
71, 97], чорний день [2:42, 53], ласкавий лис-
топад [2:40], тяжча ніч [2:42]. 

Традиційне для української ліричної пісні 
осмислення «теперішності», «острівного ча-
су», – моменту визначальних подій в житті лю-
дини [2:10–11], – представлене в образі чорного 
дня з сонету «Сон Святослава» М. Зерова: «Ніч 
місячна кругом, така студена, / Антена гнеться, 
як струнке стебло, / I чорний день десь дзво-
нить у стремена» [2:42]. 

Іронічне переосмислення слова-образу день 
‘злам долі’ – день екзамену спостерігаємо 
у поезії М. Зерова «PERI TU THUKIDIDU (По-
вість о Горi-злосчастiї)»: «що ми будемо каза-
ти / В день останнього одвiту, / Коли Клiнгер 
прийде в славi / I спитає Фукiдiда?» [2:91]. 

Слова-образи день, ранок використову-
ється М. Зеровим для втілення мотиву плин-
ності людського життя: «В п’яти немудрих 
дiв євангельської притчi / Взяла ти посох свiй 
i свiй мандрiвний свiточ. / Весела i струнка, 
в вiнку живих надiй, / Ступила ти на шлях на 
зловорожий свiй / I ждала дивних див, героїв 
сутозлотих... / А днi текли смутнi у ненастан-
них сльотах, / Без ранкiв сонячних, без геро-
їчних дій» [2:80]. Буденний досвід і спосіб 
життя руйнує прагення ліричної героїні до 
нереального, паралізує її самоствердження 
й самореалізацію: «По краплi розiйшлось 
чуття твоє багате, / На гордий дух лягли ман-
дрівництво і втрати, / I от настав твiй час, 
i в той святочний час / Твiй посох поламавсь 
i свiточ твiй погас» [2:80]. 

Напрям інтерпретації образів скеровують 
відповідні загальнопоетичні асоціації: ра-
нок – мить юності, буяння сил у вірші «До 
альбома» М.Зерова: «I як не заздрить вам 
i молодостi вашiй, / Цiй сповненiй вина i не-
надпитiй чашi, / Цiй гострiй свiжостi перед-
свiтних годин, / Цiй смужечцi зорi над тихим 
сном долин!» [2:80]. Пригадаймо загально-
мовний фразеологізм пити чашу / жити, від-
повідно молодість – «сповнена вина і ненад-



пита чаша». День – час звершень: «Тепло 
і радість день новий веде» [2:54]. 

Сутінь, присмерки – межа між «метушнею 
денною» і «легкістю вечора»: «Он в сутiнi ве-
лике мiсто мрiє, / Двигтить i дихає, немов жи-
ве; / О серце свiту, муз житло нове, / Наш 
Гелiконе, наша Пiєрiє!» [2:90] Автора цікавить 
саме перехід від того, що було, до того, що 
буде: «Люблю я й досi присмерки про-
зорi / Квiтневих вечорiв, i чорну сіть / Вишне-
вих, яблуневих верховiть, / I по калюжах 
нiжнотоннi зорi. / Як повiйнуло свiжiстю на-
дворi!... / Десь ключ птахiв небачених ле-
тить, / А сутiнь гусне, i дзвiнка блакить / Вже 
мерехтить у iскрявiм уборi» [2:48]. Присмер-
ки – сакральний час – змінює новий ідеоло-
гічний час, руйнуючи стереотипи мислення 
членів суспільства: «Рiздвяна тиша повагом 
зiйшла / На мiсто пообiднє присмеркове. <…> 
Та багатьом уже немає свята. / Колись весела 
i червона дата / Як чорна цифiр нинi промай-
не – / I лиш нудьгу всерединi сколише» [2:43]. 

Лексема ніч у поетичному словнику 
М. Зерова репрезентує кілька значень: 

– сакральний час «Вгорi, над банями со-
бора, / Стоїть в повiтрi вогкiм дзвiн, / I нiч 
весни глядить, прозора, / На штукатурку 
бiлих стiн. / А там, де свiтиться ограда, / Там, 
в жовтiм сяєвi свiчок, / Ждуть великоднього 
обряда / Ряди розставлених пасок» [2:97]; 

– вільний час особистості, використаний 
для задоволення її інтелектуальних та естетич-
них потреб, що зіставляється із безголосою 
ніччю – часом передчуття тривожних змін, ро-
злуки: «Мої серпневi днi i безголосi ночi! Якi 
далекi ви, далекi і несхожi / На тi прогулянки, 
веселi та погожi, / Коли, не знаючи нi прикрих 
дум, нi втрат, / Ми сповивали нiч у серпантин 
цитат, / Признань захованих i явних декла-
мацiй» [2:82–83]; полярною ніччю самотності 
«Полярна нiч i волохатий сполох / Над 
безвiстю заснiжених долин. / Як терпне серце! 
Скiльки літ один / Нiмує він [Чернишевський –
 М. К.] у нетрях захололих!» [2:34]; 

– космічний час: «В погожi ночi, в запа-
хущiм травнi, / Як цвiт буяє i ростуть жи-
та, / Вона [зоря Астрея – М. К.] стоїть, пречи-
ста i свята, / Як в онi днi Сатурновi днедав-
ні» [2:47]. 

Ураховуючи принцип сполучуваності як 
основний для аналізу ключового слова в пое-
зії, зазначимо, що нічний час тісно пов’язаний 
із просторовими координатами, різноманітно 
представленими в наведених вище текстах.  

Зображуючи у своїх творах дійсність, ав-
тор неминуче передає характер часопросто-
рового бачення навколишнього своїм героєм, 

а також особливості власного сприймання 
часу: «Я туго рiс. Тож не дивуйте їм, / Тим 
недосвiдченим, невправним звукам, – / Таким 
беззахисним, таким безруким /  

Я був тодi на торзi життьовім!» [2:45]. Ін-
дивідуальний час у поезії М. Зерова антропо-
центричний, суб’єктивний, певною мірою 
драматичний, незворотний. 

Часові поняття реалізуються за допомо-
гою церковного та народного календарів: «Чи 
скоро ж у менi, о теплий Олексiю, / Минуться 
туга, бiль, розтане темний лiд?» [2:70]. 

Мотив циклічності річного хліборобсько-
го кола і філософські роздуми над заданістю 
у зв’язку з цим долі людини теж показові для 
поезії лідера неокласиків: «Тягар робочих лiт 
налiг менi на плечi, / Стих безтурботний смiх 
i споважнiли речi, / I голос чую я настирливо-
шорсткий: / «Лукавий наймите, а де ж доро-
бок твiй? / Де плiд твоїх трудiв i творчостi 
твоєї? / Чи ж добре ти робив над чорною 
рiллею, / Чи встигнеш, поки день, скiнчить 
свої жнива?» [2:80]. Літо – найголовніша по-
ра року, час, коли проводили важливі сіль-
ськогосподарські роботи. Пригадаймо, що 
лексема «літо» (пора року й рік) має зв’язок 
із готським словом dags (день), стародавньо-
пруським – dagis (літо), литовським – dagas 
(жнива). Для поета літній день – час визна-
чення внеску людини в суспільне благо. 

Циклічний час природи (заснований на 
повторенні природних явищ) і лінійний час 
(заснований на подіях, які не повторюються, 
наприклад, етапах життя людини від наро-
дження до смерті) органічно поєднані 
у М. Зерова: «Все те – тріумф усталеного ла-
ду: / Всякдень стрівати на річнім кругу / Без-
владну руку, зачіску тугу / I господиню втом-
лену, нераду. / Так невідхильно повів листо-
паду / До нас приходить, і в свою чер-
гу / Земля холоне у пухкім снігу / I висне на-
морозь на вітах саду. / O перша сивино осін-
ніх днів! / Як тужить той, кому твій час на-
спів, / Мов біла провість життєвого спа-
ду. / Звикай тепера на гіркій межі / Вбирати 
зблідлих обріїв принаду / I тішитись на ра-
дощі чужі» [2:40–41]. Для осені як природно-
го часу характерним є біологізм (занепад). 
Час людський у вірші описується крізь приз-
му потреб і цілей повсякденного життя. Лі-
ричний герой змушений пристосовуватись до 
нового соціального і природного середовища, 
бо для нього осінь – це час драматичних ви-
пробувань характеру. 

Лексема осінь у поезії М. Зерова вводить 
темпоральний смисл «втрачений час»: «Пру-
дко на безвість iдуть наші дні i короткі годи-



ни, / Зрана до ночі гуде колесо темних тур-
бот. / Не помічаємо – як надворі весна роз-
цвітає, / Не помічаємо – як з дерева сиплеться 
лист. / Тільки i вимовиш «осінь!» – коли, іду-
чи тротуаром, / Втомлені очі зведеш на обле-
тілий каштан. / Так у півсні пролетять наші 
дні i літа повносилі, / I зачорніє в душі старо-
сті голе гілля» [2:86]. Пересічна особистість 
так переживає й осягає час у практичній ді-
яльності. Тиск часу зумовлює поведінку лю-
дей і спонукає реалізувати себе саме так 
в конкретних життєвих обставинах. 

В інтимній ліриці автора праосінь (вере-
сень) нагадує зріле кохання: «Як нiжна пра-
осiнь, ти йдеш моїми снами, / Мов китицi ка-
лин, рожевiєш устами, / Очима темними, мов 
вереснева нiч, / Округлiстю тьмяних алебаст-
рових пліч / Ти невiдступна скрiзь з моїми 
почуттями» [2:80]. 

Час весни – пора кохання, сподівання щас-
тя: «Кличе весна незліченними чарами, / Ма-
нить нас знову i знов, / Вабить очима блакит-
ними й карими, / Сонцем i шумом дібров» [93]; 
«Ти йдеш, i в очах – дивування, / Побожний 
i німий порив: / Ти вся – одно передчуван-
ня / Весняних i щасливих днів» [2:97]. 

Зима – пора занепаду: «Ще вчора думка 
мовила твереза: / Горнись i щулься – он зима 
iде; / Все, що було недавно молоде, / Вже об-
тинають невблаганнi леза» [2:54]; період ви-
гнання, самотності: «Братерство давнiх днiв, 
розкiшне любе гроно! Озвися ти хоч раз до 
вигнанця Назона, / тарого, кволого, забутого 
всіма / В краю, де цiлий рiк негода, та зи-
ма» [2:81]. Зима пов’язана з лексемами, що 
належать до тематичної групи метеоявища: 
«А там морози знов i небо в сивiй ри-
зi» [2:81]. 

У сучасному суспільстві, як відомо, домі-
нує лінійний час. Циклічність часу людина 
усвідомлює при святкуванні кожного року 
тих самих свят: «Iшов додому, цукор нiс пай-
ковий / I думав про гiркий щоденний труд... / 
Разком огнiв свiтився Голівуд / У чарах но-

ворiчної обнови. <…> Минала заздрiсть, га-
мувався шал. / Що ж! Хай вершиться бiдний 
ритуал / Стрiвання рядового пілігрима» 
[2:41–42]. Отже, циклічність характеризуєть-
ся повторюваністю і регулярністю свят. 

Ідеологічний час із його глобальним перет-
воренням природи й соціуму втілений в образі 
нової доби: «Чи то його, минулих днiв оста-
ток, / Пожерти мусила нова доба? [2:34]. 

З семіотичним часом пов’язаний образ 
каштану, традиційний символ Києва, який 
сягає архетипного дерева часу у вірші «Київ 
навесні ввечері»: «І в тихий час, як западає 
нiч, / Поважно гомонять старi каштани / 
I в небо зносять мiрiади свіч» [2:28]. 

Час історичний реалізується творчо в ма-
теріальних і духовних предметах культури, 
стаючи для людини соціокультурним фено-
меном: «Давно в минулiм днi твоєї [Києва –
 М. К.] слави, / I плаче дзвонiв стоголоса 
мiдь, / Що вже не вернеться щаслива мить / 
Твого буяння, цвiту i держави. / Але, манд-
рiвче, тут на пiсках стань, / Глянь на химери 
бароккових бань, / На Шеделя бiлоколонне 
диво: / Живе життя, i силу ще таїть / Оця гора 
зелена і дрiмлива, / Ця золотом цвяхована 
блакить» [2:27]. Образ минулого тут конкрет-
но зримий і переконливий.  

Аналіз особливостей функціонування ле-
ксем на позначення часу в поетичному слов-
нику М. Зерова дозволяє зробити висновок 
про те, що визначальними для його творчості 
є образи, побудовані на традиційних загаль-
нопоетичних асоціаціях (номінація весна ви-
ступає носієм позитивної конотації, уособлює 
радість, повернення до світлого періоду 
в житті природи й людини, тоді як осінь вжи-
вається на означення тривожного стану, за-
непаду). Мікрообрази зі словами ніч, сутінки, 
присмерки в поетичному словнику автора 
мають різні семантичні особливості, які іноді 
є відмінними від традиційного семантичного 
наповнення цих одиниць. 
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