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ЕМОЦІЙНА КОНОТАЦІЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ
(НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ХИМЕРНОЇ ПРОЗИ)
«Час – це форма протікання усіх механічних, органічних та психічних процесів,
умова можливості руху, зміни, розвитку» [1, с. 450]. Час відображає дві
фундаментальні риси процесів, які відбуваються з матеріальними тілами, а саме:
тривалість і черговість подій [8, с. 276]. Відомі дві теорії протікання часу: лінійна та
циклічна. За лінійною теорією існує прогрес, а за циклічною – певні фази (цикли), які
повторюються [7, с. 370-373]. Час тісно пов’язаний із простором, однак він є
складнішою та більш абстрактною категорією, оскільки не існує як предмет, що
реально доступний нашим органам чуття.
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Аннотація
Бачишина Ольга. Емоційна конотація темпоральних одиниць (на матеріалі
української химерної прози)
У статті проаналізовано емоційну конотацію одиниць із темпоральною семантикою,
що функціонують у творах української химерної прози. З’ясовано, що емоції, характер і
настрій передають часовими засобами, емоції та часові явища отримують певну
об’єктивацію в просторі.
Ключові слова: темпоральність, час, емоційна конотація, мовні одиниці, химерна
проза.
Summary
Bachishina Olga. Emotional connotation of temporal units (based on the material of
Ukrainian chimerical prose)
The article gives the analyze of emotional connotation of language units with temporal
semantic in Ukrainian chimeric prose (magic realism). In the article found that authors use language
devices to express emotions, characters, mood; emotions and time periods can function like some
space objects.
Key words: temporal meaning, time, emotions, language units, chimeric prose (magic
realism).

