
ЛІЛІЯ ШУТОВА 
«Я САМ, ПОКІРНИЙ ЧАСОВІ Й МЕТІ ЖИТТЯ, 

ЩО ЗАВЖДИ ПЛИНЕ ДО НОВОГО...» 
(ЕПІТЕТ У ПОЕТИЧНОМУ ПОРТРЕТІ ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА) 

 
Коли кажуть, що людина — це цілий всесвіт, мають на увазі її духовність, світ почуттів, 
думок, переживань. Розмірковуючи над мовою поезій Євгена Плужника, упевнюєшся в 
тому, що в ній закодовані не лише знаки, що допомагають пізнати внутрішнє «я» автора, але 
й такі, що дозволяють прилучитись до процесу самопізнання через призму авторських зама-
льовок. Тому не випадково багато мовних засобів — вживання особових займенників, суфік-
сальних засобів інтимізації, вставних уточнюваних речень, дієслів-присудків у формі 1-ї чи 
3-ї особи однини, психологізованих епітетів підпорядковуються вияву індивідуальності, 
тобто створенню Я-образу. Для характеристики свого внутрішнього стану автор 
послуговується такими епітетами: чужий, тихенький, маленький, натомлений, злиденний, 
темний, сіренький, мертвий, знесилений, німий, бездушний. Впадає в око знижена емоційно-
експресивна самооцінка, зумовлена, перш за все, соціально-політичними умовами, в яких 
опинилася інтелігенція у 20-х роках XX століття. 

Ліричний герой переконує, що зрозуміти себе часто буває важче, ніж правильно оцінити 
інших. А може, цей процес і треба починати з себе? Тому не випадково узагальнене 
внутрішнє поетове «я» конкретизується через прикметник-присудок. Наприклад, в одному з 
контекстів самоідентифікація відбувається за допомогою епітета сіренький: 

Знаю, сіренький я весь такий, 
Мов осінній на полі вечір... 

Кваліфікуючи себе за допомогою прикметника сіренький, автор удається до 
паралелізму, коли в один асоціативно-образний ряд об’єднуються прикметники на 
позначення внутрішнього світовідчуття та стану природи (сіренький осінній вечір). Далі в 
контексті на колірну сему нашаровуються епітетні оцінки непримітний, невиразний, 
неяскравий, тьмяний. 

Загальномовна сема ‘колір’, сконцентрована в епітеті сірий, конкретизується у 
поетичному мікросвіті Є.Плужника з цими значеннями у сполуках зі словами хмари, попіл, 
курява, земля. Так, в одній із поезій словосполучення сірий день має синонімічні еквіваленти 
із епітетами хмарний, похмурий. Подібність ознак підтримується сполученням сіренький 
світанок: 

І в час, мов брук, сіренького світанку, 
Коли ще землю повивають сни, 
Не вітер з поля — дужий та ясний - 
Свій ранній спів складе мені на ґанку. 

Оновлена у мовотворчості Є.Плужника функція прикметника-епітета сіренький 
виявляється у взаємодії з характерними для поезії 20-30-х років назвами-символами перемін 
— вітер, час, світовий лан, за якими вгадується бажанівська філософічність, тичинівський 
соціальний романтизм. 

Високочастотним у поезії автора є прикметник тихенький, як-от: «Я тихенький, 
тихенький. Тихіш од трави... Взагалі я дуже тихенький»; «Ми тихенькі, тихенькі... Як шепіт 
трави...» тощо. У цих контекстах спостерігаємо семантичне зміщення денотативної ознаки 
особи, а саме: актуалізацію семи ‘віддалений від неспокійного, бурхливого життя’. 
Прикметниковий епітет виражає ознаку, значно розширену й поглиблену — стан конфлікту 
між людиною-мрійником і байдужим до особистості суспільством. Проходячи семантичне 
зрушення, епітет тихенький набуває основного смислового навантаження й виконує оцінну 
функцію. Він семантично зближається з епітетами сіренький, маленький, як-от: 

Не герої, не жертви... ми так собі... 
Ті сіренькі, маленькі люди, 
В кого серця гарячий бій 



Болем виснажив груди! 
Тут спостерігаємо метафоричну транспозицію: фізично малий розмір — соціальна 

незатребуваність. У цьому ж контексті епітет сіренькі збагачується додатковим значенням 
‘нічим не примітний, безлиций’. Вищезазначені епітетні лексеми у поетичній мові 
Є.Плужника знаходяться в одному синонімічному ряду. 

Характеризуючи внутрішнє єство людини, автор часто звертається до слова душа. 
Зазначену лексему, як і її контекстуальний синонім дух, Є. Плужник використовує для 
показу внутрішнього потенціалу людини. Наскільки багата емоційна палітра зображення 
стану персонажа, можна впевнитись, переглянувши низку епітетних означень лексеми душа: 
чиста, земна, мала-мала, непереможна, непримирлива, обридлива, підтята, молода, 
змарніла. Майже всі вони несуть на собі елемент позитивності. Розмаїтість метафоричних 
епітетів підкреслює неоднозначність емоційно-психологічного стану ліричного героя: 

Але лягають поміж нами милі, 
В тумані тоне відблиск давнини, — 
І світ новий душі моїй змарнілій  
Золотосяйний обрій відслонив; 
Промерзлий шлях. Швидкі таганки...  
І ось душа мала-мала!.. 

Автор по-різному навантажує слово душа, добираючи відповідні епітети. У сполученні 
чиста душа епітет є носієм значення ‘невинний, непорочний, позбавлений гріха’, що у вірші 
Є. Плужника характеризує душу дитини: 

Яку мені відкрили даль ви 
Давно забуту: пелюстки 
Вуст ще дитячих, душу чисту... 

Контекстуальним синонімом до іменника душа виступає слово серце. Серце ліричного 
героя чисте, спокійне, відкрите, близьке, широке, остиле, повне, безглузде: 

Поля, поля! Тепер несила вам 
Зростити спів в колишнім вашім сині, 
Що відчинив спокійне cepцe нині 
Для вас чужим і мертвим голосам!; 
Що я продам? Мій крам — від мрій утома,  
Широке серце й бідний олівець! 

Пояснення щодо уваги поета до атрибута серце у внутрішньому портреті особистості, 
очевидно, слід шукати у «філософії серця» (П. Юркевич), згідно з якою воно є основою 
духовного життя людини. Звідси визнання, що людина — це малий всесвіт. 

Як відомо, для зовнішньої характеристики героя важливим є показ кольору очей, 
волосся, одягу, а також особливостей міміки — вираз очей та обличчя в конкретний момент 
життя. Важливого значення набувають при описі зовнішності очі людини: форма, колір, 
вираз очей, з якими пов’язуємо й внутрішні особистісні характеристики. До речі, ці ознаки 
для визначення характеру людини вважались найбільш важливими у фізіогноміці — науці 
про розпізнавання рис і особливостей характеру за зовнішнім виглядом. Так, на думку 
філософа А. Шопенгауера, губи висловлюють думку людини, а обличчя — думку природи. 

Є. Плужник у своїх поезіях оминає кольористичну конкретизацію очей, надаючи 
більшої ваги їхньому виразу, а отже, тісніше поєднуючи внутрішній стан героя з його 
зовнішніми проявами: тоскний зір в бедуїнки, невблаганні очі в гречкосіїв, смутні очі в 
плугатарів. 

Мінорна настроєвість виявляється в узагальнювальних сполуках навколо лихі очі, очиці 
ситі, пожадливі очі. 

Лексеми очі, погляд, вираз, зір, хоч і мають різне морфологічне вираження, але 
складають певну лексико-семантичну групу, на периферії якої перебувають лексеми зір, 
вираз, погляд. Ядерними у зовнішньому портреті є іменник очі та дієслово дивитися. 
Епітети, що ними послуговується автор для показу динаміки погляду, — прислівникові, 



здебільшого на позначення емоційного та фізичного стану особи, як-от: 
Я сумно дивився в ту згорнуту книгу, 
Де зник цей найкращий з усіх островів!;  
І зможе кожен позіхнути звільна,  
Спокійно подивившись навкруги;  
Подивлюсь стомлено правді у вічі. 

Отже, широке поетичне використання епітетів при змалюванні зовнішнього та внутріш-
нього станів зумовлює вживання їх як контекстуальних синонімів, антонімів, сприяє виник-
ненню нових поетичних значень, що базуються на зміщенні семантики слова. Поетичний 
портрет людини 20-х років, створений Є. Плужником, цілком співвіднесений із образотвор-
чою оцінністю, що була притаманна одному із напрямків у мові поезії цього періоду. 
 


