
ОЛЬГА КАРЧЕВСЬКА 
МОВНИЙ ОБРАЗ ЛЮДИНИ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ 20-30 РР. ХХ СТ. 

 
Виокремлення семантичного зрізу «людина» в художній прозі 20-30 рр. ХХ ст. пов’язане з 
особливостями словесно-образного зображення морально-етичних цінностей, душевних 
станів персонажів, їх соціальним і поведінковим портретуванням.  

До традиційних шляхів мовного портретування належать образи обличчя, очі, усмішка, 
описи статури, віку, одягу персонажів тощо. Тому природно, що у прозі М. Хвильового, 
Г. Косинки, Б. Антоненка-Давидовича, Б.-І. Антонича, М. Івченка, В. Винниченка відповідні 
лексеми виступають активними засобами створення зовнішнього портрета людини.  

Конкретизовані епітетами лексеми обличчя, лице традиційно вживаються для опису 
зовнішності: Його молоде, прищувате обличчя стало одразу наївно-щирим (Б. Антоненко-
Давидович); молоді анархісти побачили бліде, скривлене від болю обличчя отамана Костя 
(Г. Косинка); Дядько з червоним засмаленим обличчям ввічливо кланяється мені 
(М. Івченко). Значно продуктивнішим є їх використання для відтворення психологічних 
станів персонажів: Андрюша сидить поруч мене з розгубленим обличчям (М. Хвильовий); 
Вона підходить до мене, бере моє стомлене обличчя в свої сухі старечі долоні 
(М. Хвильовий); Він нічого не бачить за моїм холодним дерев’яним обличчям 
(М. Хвильовий); Обличчя її усе ще було зажурене (Б. Антоненко-Давидович); Кімнату 
наповнювали перелякані, розпучливі обличчя членів хазяйської родини (Б. Антоненко-
Давидович).  

За формально-семантичними ознаками лексема очі теж зараховується до ЛСП 
«зовнішній портрет людини». Саме в такому ракурсі вона часто й уживається у мові 
аналізованої прози, характеризуючи колір, форму, фізичний стан, вираз очей тощо: До мене 
посміхаються сірі, гарні очі (Г. Косинка); Жовті щелепи Бойка дико випнулись на обличчі 
[..], сірі блискучі очі впилися до столика (Г. Косинка); Мій герой примружує свої 
короткозорі очі (М. Хвильовий); Лице [у панни] юне, рожеве, і м’які променясто-сірі очі 
(М. Івченко); Уся [покоївка Феня] якась руда, [..], сірі вицвілі очі, вирячені, як у рака 
(М. Івченко); Андрій [..] протирав від пороху маленькі, сіренькі, з білими віями очі 
(В. Винниченко). Однак у психологічній прозі М. Хвильового, Б. Антоненка-Давидовича, 
Г. Косинки лексема очі помітно активізується у ролі інтелектуальної або — ширше — 
психологічної характеристики персонажів, як-от: Марфа Галактіонівна хитренько 
примружує свої розумні очі (М. Хвильовий); Блідий, майже мертвий, я стояв перед 
мовчазним натовпом черниць із розгубленими очима (М. Хвильовий); Дивишся — 
ворушиться камінь, горбиться, а ближче — на тебе чатують з трави суворі або ласкаві очі 
(Г. Косинка); Натовп перевів на неї з Горобенка здивовані очі, і президія спантеличилась 
(Б. Антоненко-Давидович); Перед Горобенком сотні уважних очей, що ловлять кожне його 
слово (Б. Антоненко-Давидович).  

Відтворення багатої гами психологічних станів, почуттів героїв забезпечує поєднання 
стрижневого слова очі з широким колом експресивно маркованих епітетів — злякані, холодні, 
запитливі, підозріливі, нахабні, сердиті, насмішкувато-суворі і т. ін. Так, саме на 
психологічному стані, а не на зовнішньопортретній рисі акцентована увага в таких авторських 
ситуативних описах: [брат] сидів на лаві та дивився зляканими очима на хвору (Г. Косинка); 
Мені видно лише його [докторa Тагабатa] безумні очі (М. Хвильовий); Вона [покоївка] оглядає 
мене насмішкувато-суворими очима (М. Івченко). Особливо продуктивно ця тенденція 
реалізується у мові психологічної прози Б. Антоненка-Давидовича: Макарон холодними, 
слюдистими очима байдуже глянув на Горобенка; Треба вислизнути від їхніх запитливих, 
підозріливих очей; Петро Олексійович розгублено дивився перед себе невидющими, 
затуманеними очима й машинально гладив долонею краєчок столу.  

Із розгортанням внутрішньопсихологічного потенціалу образу очі пов’язане також 
текстове функціонування портретної деталі погляд. Амплітуда її епітетних конкретизаторів 
коливається від негативних і нейтральних до позитивно-оцінних. Пор.: Ці похмурі погляди з-



під насуплених брів важко впадали в очі і таврувалися у пам’яті (Б. Антоненко-Давидович); 
розсіяним поглядом він дивився в осяяну електрикою перспективу широкої вулиці 
(Б. Антоненко-Давидович); Зворот голови праворуч — це від Сагайдачного; гострий погляд 
очей — від Дорошенка (Б. Антоненко-Давидович); у грудях його то щось захолоне з одного 
погляду в її очі, в той глибокий чаруючий погляд (В. Винниченко); — Та що ви, дядьку, 
торгуєтесь? — вмішується один із купки в широченному брилі, з веселим, лукавим 
поглядом (В. Винниченко); панна відповіла мені вдячним теплим поглядом (М. Івченко). 

Іменники очі та погляд часто поєднуються з дієсловами — відповідні образи надають 
психологічним описам виразності й художньої динаміки: Методій Кирилович як мишка: очі 
бігають, руки бігають і вся істота бігає (М. Хвильовий); Мій погляд мимоволі скрадається 
туди, де сидить доктор Тагабат (М. Хвильовий); Загорулько відповів погордливо-
усмішкуватим поглядом (Б. Антоненко-Давидович).  

У мікрополі «очі» актуалізується також семантика дієслова дивитися — ‘спрямовувати 
погляд, прагнучи побачити кого-, що-небудь’. Пор. характеристику героя через негативно-
оцінний образ байдуже дивитися (глянути і т. ін.): Байдуже дивився [Марко] на скляну гору 
вокзалу, на рясно освітлені будинки, на блискучий букет різноколірних світел (Б.-І. Антонич); 
Горобенко [..] глянув байдуже на високу дзвіницю (Б. Антоненко-Давидович). Виразний 
експресивний контраст до наведених ілюстрацій творять контексти, в яких домінують семи 
‛зацікавлення’ (Коло стін сиділи дядьки й питливо-гостро дивилися на приїжджих — 
Б. Антоненко-Давидович), ‛тривога’ (Андрюша [..] зрідка тривожно поглядає на доктора — 
М. Хвильовий), ‛страх’ (Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата — 
М. Хвильовий), ‛злість’ (Інженер мовчки походжав між партійцями і свердлив очима їхні 
спини — Б. Антоненко-Давидович) та ін.  

Позитивна експресія описів із зовнішньопортретною характеристикою усмішка часто 
визначається епітетною сполучуваністю, пор.: Ілько [..] ще раз глянув на ласкаву її усмішку 
(В. Винниченко); На лиці їй була вдячність і знову — зажурена, прекрасна усмішка 
(Б. Антоненко-Давидович); А на моїм обличчі розпливається стомлена, але приємна 
усмішка (М. Івченко). В іншому ракурсі ця портретна деталь стає засобом індивідуальної 
характеристики персонажів, коли змінює оцінку від невизначеного до відверто негативного 
означення: Іван Іванович знову усміхається тією ж таки мажорно-витриманою усмішкою 
(М. Хвильовий); На лиці в того була якась специфічна хитра усмішка [..] Збоку дивилась на 
нього мертва, мовчазна усмішка Гольцева (Б. Антоненко-Давидович). 

Важливим елементом зовнішньої портретної характеристики персонажів є голос. У мові 
аналізованих творів ця аудіальна деталь виступає:  

а) маркером психологічного стану людини: — Ну, розписуйте хреста, — каже мені спокійним 
голосом майстер, наш сусід (Г. Косинка); Андрюша [..] непевним голосом каже... 
(М. Хвильовий); І ріже мій мозок невеселий голос (М. Хвильовий); У відповідь [..] долітає 
болісний, повний докору голос (М. Івченко); І в сьому тихому питанні, наче в розбитому 
голосі, було стільки теплої ласки… (В. Винниченко). Експресивна кульмінація у змалюванні 
образів персонажів відтворюється через такі голосові характеристики: Минка більше не 
кричала й не благала; вона [..] тихо пищала захриплим голосом, як мишеня (Г. Косинка); 
Страшно, нелюдським голосом заспівала коло дітей (Г. Косинка);  

б) одним із показників соціального (з огляду на тематичну специфіку аналізованої художньої 
прози — партійного) статусу персонажа, свідченням його світоглядної орієнтованості: 
Василь Григорович одразу впізнав його [..] хрипкуватий від доповідей, зборів і команди 
голос (Б. Антоненко-Давидович); Попельначенко звик говорити безапеляційним, 
командувальним голосом (Б. Антоненко-Давидович); товаришка Галакта дивиться 
матернім поглядом на дітвору і каже ніжним соцвихівським голосом… (М. Хвильовий).  

Яскравими ситуативними характеристиками персонажів стають гучність, тип, темп 
мови, тембр голосу, експресивна манера вислову: Не могла видобути слів. Заїкувалася: — 
Твій тов… цей, що в нас жив… твій при… твій приятель… (Б.-І. Антонич); Десь чуються 
заклопотані густі голоси (М. Івченко); Голос Івана Івановича стає теплим, інтимним 



(М. Івченко). Пор. також ужитий у ролі метафоричної характеристики епітет безкровний (у 
знач. ‘байдужий, неспівчутливий’): Горобенко звичайно обертався до парадних дверей і 
мовби безкровним голосом кидав, не дивлячись у лице (Б. Антоненко-Давидович).  

При розгортанні мікрополя «голос» природно сприймається поява контекстуального 
семантичного різновиду ‛пониження, відсутність голосу — невпевненість людини’: Ніхто їх 
не слухав, тому зашарілися, примеркли, вилиняли, знизили голос. Начеб їх заціпило  
(Б.-І. Антонич).  

У художній прозі першої третини ХХ ст. типізація зовнішнього портрета часто 
забезпечується вживанням назв елементів одягу. Тому природно, що з цією метою автори 
активно використовують назви тогочасного типового військового одягу (френч, тужурка, 
шинель, червона хустка) та аксесуарів (ремінці, пенсне і т. ін.). Вживаючись як неозначені 
номінативні одиниці, такі лексеми водночас виступають історично маркованими мовно-
часовими знаками: На нас сірі шинелі скривавлені й пошматовані (А. Головко); і чорний 
зашнурований потрібними і непотрібними ремінцями, френч випнув на пішоході свої 
дебелі груди (Б. Антоненко-Давидович); Замерз, Горобенко? Це тужурка — тобі. В мене 
шинеля є (Б. Антоненко-Давидович); В мій кабінет увійшло двоє: женщина в траурі і 
мужчина в пенсне (М. Хвильовий). 

У мові прозових творів Б. Антоненка-Давидовича назви одягу послідовно означуються 
епітетами із семою ‘брудний’, ‘поношений’ (брудний, дірявий, уболочений, драний, 
забрьоханий, заляпаний тощо) — саме в цьому ракурсі вони вживаються як характеристичні 
деталі узагальненого образу більшовика: Макарон засунув за борт заляпаної борщем і 
воском куртки жилаву суху долоню; Горобенко перевів очі на діряві, уболочені Дружинінові 
чоботи; Він з прихованою огидою подивився на дране [..] пальто; Горобенко скоса глянув на 
куценькі забрьохані штани Гольцева; У пожмаканій, заляпаній шинелі, підперезаній 
брезентовим паском, солдат одсунув на потилицю брудну шапку. 

З такими характеристиками виразно контрастують змодельовані із залученням деталей 
одягу описи зовнішності селян: у білих штанях, постолах, в якомусь каптурі без рукавів 
вуйко схожий був здалеку на лелеку (Г. Косинка). 

У механізмі мовного портретування людини особливе місце належить змалюванню її 
внутрішнього психологічного портрета. Однією з найбільш функціонально навантажених при 
цьому виступає номінація душа, яка активно «вживлюється» в метафоричні структури 
різного типу. Пор. виразну негативну оцінність, яку забезпечує поєднання образу душа з 
предикативним колоративом сіро, характеристичними епітетами засмічена, замкнена, 
безпричальна, зотліла, закоптіла: в душі також сіро й пошматовано (А. Головко); Хто 
загляне в їх зотлілі душі (Г. Косинка); Але було в цьому щось відрадне, щось болючо-
приємне, що виправдовувало, прощало й вимітало [..] засмічену душу (Б. Антоненко-
Давидович); як підійти до них, як одімкнути їхні замкнені душі (Б. Антоненко-Давидович); 
бездоріжна ніч заглядала у її безпричальну душу (О. Слісаренко); Ллються [..] з височини 
струмки блакиті, цілющою водою промивають мою закоптілу душу (М. Івченко).  

Як соціально марковані сприймаються сполуки іменника душа з прикметниками 
сільська, сентиментально-романтична: у запічках, під повітками, на левадах зашилась [..] 
сільська душа (Б. Антоненко-Давидович); Тих опереткових людей з сентиментально-
романтичною душею (Б. Антоненко-Давидович). 

Динамічний образ почуттів, емоцій людини пов’язаний з дієслівною метафоризацією 
лексеми серце: І серце йому стукало так, як воно стукало під Чорняєвом, на річці Бірі, коли 
він уперше біг в атаку (Г. Косинка); Серце Василеві Григоровичу калатало, на губах 
виступила слизька піна (Б. Антоненко-Давидович); якийсь внутрішній неспокій, від якого 
холоднішало на серці й тиснуло в животі, прибив його зрання до знайомого коридору 
(Б. Антоненко-Давидович); Але серце Марка не попало в сильце осені. Серце, збайдужіле на 
красу оточення (Б.-І. Антонич). 

Характеристика психологічного стану людини у мові художньої прози 20-30 років ХХ 
ст. часто пов’язана зі створенням семантичного комплексу ‘пригнічений’ — ‘розлючений’. 



Такі стани автори вважають природними для персонажів — партійних керівників, 
службовців. Напр., у текстах Б. Антоненка-Давидовича вони послідовно означуються 
прикметниками божевільний, очманілий, мовчазний, похмурий, насуплений тощо: З кутка 
несподівано заговорив мовчазний і похмурий Дружинін; Заручники стояли насуплені й 
мовчазні; Вона чула тільки, що сталось щось із сином, щось перевернулось за останній час у 
ньому, і цей похмурий, роздратований юнак — то щось інше від Жені. Виразну опозицію до 
них творить конкретизована прислівником розгорнута психологічна характеристика одного з 
персонажів — представників народу: нога дуже спухла, та це, власне, мало турбує епічно 
спокійного Пальоху.  

Продуктивними напрямками метафоричного окреслення внутрішнього портрета 
персонажів є також опис станів: 

• байдужості: Впивалися в неї, бажали потопнути в ній, наче в воді. Але вона мовчала, 
спокійна, холодна, байдужа (Б.-І. Антонич);  

• страху: Вона боязко стежила, як віддалялись до своїх дівчат дві широкі парубкові спини 
(Б. Антоненко-Давидович); Андрюша трохи перелякано дивиться на Тагабата 
(М. Хвильовий); Паля Степанівна [..] відчуває незрозумілу насолоду припертого до стінки 
страху (Б. Антоненко-Давидович); І тоді з мертвотним холодним жахом Люсі здається, 
що тисячами літ нагромаджувана людська культура конає в передсмертних корчах 
(Б. Антоненко-Давидович); 

• відчаю: Підсвідомий відрух пхав нас непереможно в гущавину. Потопнути в листі, залізти 
в якусь дуплавину, в якусь нору, зникнути з поверхні землі (Б.-І. Антонич); Старий зовсім 
розгубився й з одчаю раптом просто, без манівців і натяків перейшов до самої суті 
(Б. Антоненко-Давидович); 

• безпорадності, розгубленості, знічення: Ми почали ходити довкола якоїсь сосни без 
освідомлення цілі, навіщо це робили. Щоб тільки щось діяти (Б.-І. Антонич); Андрюша 
знітився, зблід і вийшов з кабінету (М. Хвильовий). 

Важлива роль у змалюванні емоційних, психічних переживань персонажів належить 
абстрактним іменникам радість, сум, нудьга, туга, страх тощо. Пор.: бадьора радість 
міцними хвилюючими голосами співає в грудях (М. Івченко); А на серці стоїть тиха світла 
радість (М. Івченко); В їх поглядах була безкрая нудьга (Б. Антоненко-Давидович); Нудьга 
[..] зробила з серйозного телеграфіста несерйозного поета (Б.-І. Антонич); Одначе страх 
виринав наново з нетрів підсвідомості (Б.-І. Антонич); Він зупинився й [..] з острахом 
кліпаючи очима, тихо промимрив… (Б. Антоненко-Давидович) і т. ін.  

На тлі активного вживання вказаних абстрактів експресивного змісту можемо особливо 
акцентувати частотність іменника туга. У сприйнятті письменників це почуття асоціюється з 
чорнотою, сірістю, темрявою (колоративні параметри), мрякою, порожнечею, самотністю, 
поєднується з епітетами безвихідна, кошмарна, ображена та ін.: І в кошмарній тузі кудись 
далеко, в темну порожнечу зникали всі думки й почуття (М. Івченко); В її словах Євгенові 
зачулась [..] якась ображена туга (Б. Антоненко-Давидович); вона одна тут, у цьому 
чорному морі самотності й туги (О. Слісаренко). І знову густою осінньою мрякою його 
оповила безвихідна туга (Б. Антоненко-Давидович); Горобенко чув, як хрущали заломлені в 
безвихідній тузі дівочі пальці (Б. Антоненко-Давидович).  

Отже, моделювання лексико-семантичного поля «людина» у мові художньої прози  
20-30 років ХХ ст. виразно пов’язане з тематичними особливостями тогочасної української 
літератури та світоглядними настановами авторів. Вдаючись до традиційних засобів 
зовнішнього та внутрішнього портретування (образи обличчя, очі, усмішка, голос, 
метонімічні деталі одягу, описи психологічних та експресивних станів і т. ін.), письменники 
водночас використовують їх як маркери морально-етичної, соціальної й поведінкової 
характеристики.  
 


