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У прислів’ях та приказках багатовіковий досвід народного буття, народна мудрість, 
специфіка народного мислення, естетична оцінка всіх явищ суспільного життя народу 
передані повчально й дотепно. У фразеологізмах слово живе найповнокровнішим життям, 
набуває образності та художньо-естетичної вартісності. Емоційність народних афоризмів 
досягається численними й різноманітними мовнозображальними засобами, серед яких 
належне місце займають епітети. Цей мовний засіб, увібравши в себе здобутки художнього 
мислення народу, емоційно виражає концентрований зміст з різноманітними відтінками, 
характеризує важливі явища з життя людей, напр.: «Не родися красна, а родися щасна», 
«Хто чисте сумління має, той спокійно спать лягає», «На гору важко, а з гори шпарко» та ін. 

У фразеологічних одиницях епітети мають як позитивне (доброзичливі, шанобливі, 
урочисті, піднесені), так і негативне емоційне забарвлення (зневажливі, лайливі, глузливі, 
іронічні, сатиричні). Урочисто, велично звучать слова наймудріший, найрідніший, ленінський 
у прислів’ях, складених українським народом про вождя і вчителя трудящих В. І. Леніна, 
напр.: «Ленін в світі наймудріший, він трудящим найрідніший, «В ленінському слові завжди 
знаходимо думки нові». Підкреслені епітети виявляють народну любов до Ілліча, до його 
ідей і відзначаються емоційною наснагою. Піднесені, урочисті епітети часто 
використовуються і для показу керівної ролі Комуністичної партії, величі її ідей, єдності з 
народом: «Наша партія могутня нас веде в ясне майбутнє», «Сила партії незмірна, бо народу 
вона вірна», «Нам за партією йти до щасливої мети». Урочистий відтінок таких афоризмів 
нерідко досягається за допомогою емоційно насичених епітетів могутня, незмірна, вірна, 
щаслива та ін. 

Яскраві, точні, з урочистою експресією епітети показують народну любов до свого 
краю, напр.: «За рідний край і життя віддай», «За Країну Рад щасливу бийте фашистів в хвіст 
і гриву!». Улюбленим епітетом для вияву патріотичних почуттів виступає прикметник 
рідний. Урочиста, шаноблива експресія стійких фраз досягається за допомогою емоційно-
оцінних епітетів і тоді, коли йдеться про характеристику народу-воїна, народу-переможця, 
народу-борця за мир у всьому світі: «Міцна рука радянського моряка», «Для наших солдат 
кордон свят!», «Хто сміло ворога б’є, про того слава не вмре» та ін. 

Найбільше багатство нашої країни — люди. І для їх характеристики вживаються 
епітети, які передають гордість за наш народ, любов до нього: «Гарна доля з колгоспного 
поля», «В працьовитім колективі всі заможні і щасливі», «Люди пісень складають, про нове 
життя співають». 

Епітети позитивно-оцінної тональності зустрічаються також і в народних афоризмах 
дожовтневого періоду. Вони притаманні тим фразеологічним одиницям, у яких ідеться, 
наприклад, про трудову людину, її погляди, працю: «Добре діло твори сміло», «Горда душа 
в убогім тілі». Стійким фразам про сімейно-побутові стосунки властиві епітети любий, 
милий, добрий, хороший, гарний: «До любої небоги нема далекої дороги», «З перцем чи не з 
перцем, аби з добрим серцем», «Хороша, хоч води з лиця напийся», «З гарної дівки — гарна 
й молодиця». Епітет святий в народній фразеології часто використовується як з позитивним, 
так і з негативним значенням: «їж хліб з сіллю, з водою, живи правдою святою», «Святий 
боже не поможе», «Святим кулаком та по окаянній пиці», «Святий та божий, на чорта 
похожий», «Постава свята, а сумління злодійське», «Святий та божий! Свічки поїв, а 
поночі сидить». У фразеологізмах епітет святий сприяє організації в основному сатиричного 
колориту. 

Епітети, через які виявляється співчуття простому народу, трапляються в прислів’ях 
та приказках, у яких ідеться про життя пригнічених і знедолених мас у дореволюційний час. 
У таких прислів’ях і приказках часто фігурують слова бідний, чужий, лихий, убогий: «Бідна 
душа без гроша», «На убогого всюди капає», «На чужому полі не матимеш волі». Ці епітети 
виражають народний сум, сприяють виникненню іронічно-сатиричного забарвлення. Та 



зовсім іншими епітетами народна мудрість характеризує явища, події, вчинки людей, що 
викликають почуття осуду, презирства: «Як багатий, так і клятий», «Якби не був 
свинуватий, то не був би і багатий», «Лукавий чоловік словами любить, а ділами губить». 

В окремих фразеологічних одиницях негативне емоційне забарвлення зумовлюється 
майстерним введенням у словесне оточення епітета добрий: «Добрий пан: взяв у дітей хліб та 
й кинув псам». Експресивно-зображальна вага підкреслених засобів образності підсилюється 
прихованою антонімією. Для засудження самодержавних порядків у дореволюційному суді, 
сутяжництва, хабарництва народні творці використовують епітети пустий, глухий, сутяга: 
«Коли карман пустий, то й суддя глухий», «Був колись чолов’яга, а тепер сутяга». 
Зневажливе ставлення трудящих до потворного виявлення в народній фразеології й через 
лайливі слова-епітети дурний, ледачий: «Дурний піп — дурна його й молитва», «У ледачого 
пасічника й бджоли ледачі». 

Українські народні прислів’я та приказки найчастіше мають один-два епітети: 
«Знання робить життя красним», «Згаяного часу і конем не доженеш», «В погоду і смутний 
веселим буває». Лише для незначної кількості стійких фраз характерне вживання трьох і 
більше епітетів: «Хоч ряба й погана, та її доля кохана», «Дурному по пояс, а розумний сухим 
вийде», «З білого легко чорне зробити, але з чорного біле — тяжко». 

Епітети у фразеологізмах української мови відзначаються не тільки багатством 
емоційних відтінків, а й різноманітністю граматичного оформлення. Вони виражені 
іменниками («На роботу з радістю, а з роботи з гордістю», «Ледар у колгоспі — що діра в 
мості», «На ледарів-літунів падає народний гнів»), субстантивованими прикметниками чи 
дієприкметниками («Не хвались мудрий мудрістю, ні сильний силою», «Розумний любить 
учитись, дурний любить учити», «Писаного сокирою не вирубаєш»), прикметниками («Добрі 
вісті не лежать на місці», «І під капустою гарною є багацько гнилих качанів»), 
дієприкметниками («Дарованому коневі в зуби не заглядають», «Ти ще не бачив смаленого 
вовка»), прислівниками («Гірко зароби, солодко з’їж», «Дивиться звисока, а нічого не 
бачить»). Але найчастіше епітетами в народних афоризмах виступають прикметники. 

Епітети, які використовуються у фразеологічних одиницях, можна поділити за 
характером художньої означальності на такі розряди: а) епітети-іменники для 
характеристики людей, предметів: «Фашисти — вороги, не закувати вам нас у ланцюги!», 
«Слова з маслечком, та чортова думка»; б) епітети-прикметники на означення зовнішнього 
вигляду зображуваних істот, предметів: «Чи одна собака білобока», «Колись і моя копійка 
щербата буде»; в) епітети-прикметники на означення якісних властивостей предметів і 
явищ: «Правда холодна, брехня тепла», «Верба товста, та всередині пуста»; г) епітети-
прикметники, субстантивовані прикметники на означення психологічної характеристики: 
«Оженився дурний та взяв біснувату, та не мали що робити — підпалили хату»; д) епітети-
прислівники на означення якісної характеристики дії: «Трудно дівку силувати заміж, як 
парубок не бере», «Тихо ходить, їді густо місить»; є) епітети-прислівники на означення 
психологічної характеристики дії, стану: «Радісно береться, та смутно віддається», 
«Страшно буває тому, в кого совість нечиста»; є) епітети-слова категорій стану: «Зверху 
гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо», «Тихо, як в усі». 

Отже, в системі мовнозображальних засобів народних афоризмів епітети посідають 
важливе місце. Вони являють собою необхідний елемент реалістичного змалювання 
об’єктивної дійсності і показують, як глибоко народ знає і вміло використовує життєвий 
досвід, дає всебічну й виразну характеристику людей, подій, явищ природи і соціального 
життя, допомагає висловити думку влучно й образно. 

 
 


