
МАРІЯ БРАТУСЬ 
ЕПІТЕТНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ЛЮДИНИ  

(ЗА ПРОЗОВИМИ ТВОРАМИ ІВАНА БАГРЯНОГО) 
 
У творах Івана Багряного «Тигролови», «Людина біжить над прірвою», «Огненне коло» та 
«Сад Гетсиманський» основною темою є зображення долі людини, її поведінки в 
екстремальних умовах. Це і війна, і поневіряння по тюрмах, і втеча від тоталітарного 
режиму. Читач одразу опиняється в атмосфері пригніченості, болю та людських страждань. 
Показовим є постійний акцент на фізичному і моральному стані, в якому перебуває людина. 
Звідси й характерна лексика на позначення фізичних і психічних хвороб, таких як чума, 
апатія, депресія тощо. Наявна сема «страждання» об’єднує ці назви. У деяких контекстах 
для розкриття стану страждання додаються описові деталі, які увиразнюють, розкривають 
семантику названих лексем. 

Вже сам перелік назв конкретних хвороб характеризує критичність фізичного стану 
людини. Але одна річ — медичне тлумачення відповідних назв у спеціальних словниках, і 
зовсім інше — художнє сприймання, опис хвороби. Ось, скажімо, лише згадка про параліч, 
причому з уточненням «неминучий» у творі «Сад Гетсиманський»: На голові почало 
ворушитися волосся. Це ж неминучий параліч! Це ж його чекає неминучий параліч!!. Боже 
мій!.. (с. 223). 

Однією з характерних ознак стилю Івана Багряного є тлумачення змісту лексем у 
ситуативному контексті. Характеризуючи загальний стан персонажа, письменник 
послуговується власне медичними термінами: агонія, анабіоза (норма 80-90-х років — 
анабіоз, СУМ, т. 1, с. 41), гарячка, корчі, конвульсія. Стан «душевної і духовної анабіози» 
конкретизується наявністю інших станів, відбитих у назвах: отупіння, трагічний рух, страх. 
Пор.: Хоч для Максима воно вже сталося й навіть вивело його зі стану душевної анабіози. 
Щось стрясалося грандіозне, що не давалося так просто схопити розумом (2, 147), Це був 
якийсь стан духовної анабіози, отупіння, трагічного руху за інерцією, супроти власної волі, 
— руху від страху (2, 195). 

Специфіка функціонування лексем на позначення хворобливого стану виявляється у 
синтаксичних конструкціях: в одних назва хвороби виступає суб’єктом дії, в інших вона 
завуальовується у причину. Наприклад: В напруженому чеканні тремтіли від голоду чи, 
навпаки, від нервової гарячки (2, 178), Голодні шлунки даремно були розхвильовані, 
спровоковані тією ложкою каші і увігнаті в марні, розпачливі корчі, результатом чого було 
несамовите куріння тих, хто мав що курити (4, 108), /, либонь, схлипнув від болючого корчу, 
що хапає за горло (2, 204). Якщо вислів нервова гарячка є об’єктивною, логічною 
характеристикою стану людини, то епітетні словосполучення марні, розпачливі, болючі корчі 
містять у своєму значенні сему «безвихідь». 

В описі людських страждань, як правило, наявні такі лексеми, як голод, спрага (жага). 
Вони об’єднують назви на позначення фізичних потреб, того мінімуму, який необхідний для 
існування людини. Зауважимо, що немає жодного прикладу, де б епітети з цими лексемами 
мали нейтральне забарвлення. У семантиці епітетів міститься чітко виражена негативна 
оцінка. Епітети до цих лексем можна об’єднати за спільною семою «інтенсивність»: 
скажений голод, вовчий голод (пор. фразеологізм голодний як вовк). Стильово навантажена 
лексема голод уживається у словосполученні тайговий голод, в якому ознака вказує на місце. 
Звертається письменник і до різноманітних семантико-синтаксичних конструкцій, завдяки 
яким урізноманітнюється зображення стану людини. У цих конструкціях стилістично 
маркованими є метафоричні епітети. Пор.: Потім прийшов голод. Раптовий і лютий, він 
вимагав удоволення... (1, 41) або ... Він хоче пити. Пекельна спрага палить його з нутра, але 
він мовчить, лише облизує шерхлі губи (4, 208). Іменник жага зафіксовано у текстах Івана 
Багряного із значенням «2. перен. Велике, нестримне бажання чого-небудь» (СУМ, т. 2, 
с. 500). Загальномовний метафоричний вислів жага помсти так само, як і оказіональний 
жага цвісти і буяти, введені в контекст, який описує душевний, психічний стан людини, що 



перебуває в екстремальній ситуації. Пор.: Пожираючи потвору гарячковими очима і нічого 
не бачачи, як маніяк, пішов на неї всторч, гнаний п ‘яною жагою помсти. Ага!!! А рука 
намацувала ніж: (1, 49), Його жадібна й уперта душа, його залізна воля, його тваринна 
жага цвісти й буяти взяли гору (2, 290). 

А втім, не лише психічний стан, а саме хворобливий психічний стан стає предметом 
зображення. Йдеться про такі душевні хвороби, як психоз, депресія, апатія. Семантика 
епітетів, з якими вживаються названі іменники, дає підстави для такого розрізнення змісту 
словосполучень: 

1. За чітко визначеною семою «охоплення значної кількості людей». Поширеними є 
означення загальний, масова. Але семантика цих сполук виявляється по-різному: в одному 
випадку відіграє роль ситуативний контекст, а в іншому — введення додаткових лексем 
конкретизує значення основної семи. Пор.: Нащо вже Андрій мав міцні нерви, але відчув, що 
він піддається загальному психозу й не в силі йому протистояти (4, 400), Хоч хлопцям 
здається, що от-от вони побіжать, не встоявши проти загальної психози розкладу й утечі 
(3, 279). 

2. За інтенсивністю вияву: глибока апатія, безмежна апатія, повна апатія, цілковита 
апатія. Названі словосполучення належать до загальновживаних епітетів. Поряд з семою 
‘інтенсивність’ вони передають у відповідних контекстах різні ознаки критичного стану 
людини. На останній вказують такі слова-поняття: критична точка, презирство, 
байдужість, пекло, вовче життя. Напр.: ... в результаті зовнішній світ переставав його 
цікавити, насіла глибока апатія й страшенно захотілося спати, як було завжди з ним, коли 
аварійний душевний стан доходив критичної точки (4, 57), А наступного вечора, ще й не 
смеркло як слід, пішов собі додому. Просто, твердою ходою, не ховаючись і не 
пригинаючись, із виразом повної апатії й глибокого мовчазного презирства почвалав він 
серединою вулиці (2, 52), Він би вже тепер з цілковитою апатією і байдужістю поліз до 
самого пекла, його тягло туди. В щастя своє він уже не вірив, — все життя йому — нині, 
завтра і на майбутнє — поламане і попсоване непоправно, його вовче життя (1, 162). 

3. За наявністю семи ‘емоційна оцінка’. До цієї групи зараховуємо такі епітетні 
сполуки: божевільний психоз, безтямний психоз, моральна депресія, презирлива апатія. Так, 
значення епітетів безтямний, божевільний збігається із значеннями, зафіксованими у СУМІ 
(втрата самовладнання (т. 1, с. 150) і психічний розлад (т. 1, с. 211), проте, реалізуючись у 
тексті, вони підсилюють, нагнітають саму сему, що наявна у семантичній структурі слова 
психоз: Проте могло статися так, що люди раптом піддалися б божевільному, безтямному 
психозу і тоді б було натворено чимало «рикошету» (4, 403). 

Одним із засобів інтенсифікації, емоційної оцінки фізичного і психічного стану людини 
виступає метафоризація логічних епітетних словосполучень у контекстах типу: В тяжкій 
прозі солдатських буднів вишкільної каторги Ной Гаммера, Оснабрюка, Бенешова, де вони 
перебували разом, в мряці моральної депресії від приниження, нудьги й тяжкої зневіри... (З, 
242), Але при такому способі рятування від тоннових бомб треба було мати залізні нерви 
або ж принаймні таку презирливу апатію до всього, як мав Максим, щоб не збожеволіти, 
дивлячись, як на тебе летить страждання, тягнучи за собою жахливий звуковий хвіст (2, 
46). Ці невеличкі уривки містять не тільки назву стану депресії, а й тонко розкривають 
причину такого страждання, на що вказує лексика відповідної тематичної групи 
(страждати, збожеволіти, жахливий, приниження, нудьга, тяжка зневіра). 

Художній контекст, у якому переплітається семантика слів на позначення психічного і 
душевного стану людини, унаочнює образ страждання — наскрізний образ у творах Івана 
Багряного. У вузькофаховому значенні лексеми — назви фізичних та психічних хвороб не 
потребують уточнення, тобто не сполучаються з образними означеннями. Потрапляючи у 
художній текст, вони детермінологізуються і в епітетних метафоричних конструкціях стають 
основою образності. Водночас художній текст деталізує кожний термін, подає читачеві 
словесне зображення, в якому взаємодіють означальні сутності фізичного й психічного 
сприймання світу. 


