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У сучасній українській літературній мові відбувається активний процес творення значної 
кількості нових слів у семантичній групі відносних прикметників. Цікаво простежити, яку 
участь беруть відносні прикметники у творенні епітетів у сучасному українському 
художньому тексті. Прекрасним зразком цьому може служити роман О. Гончара «Циклон» 
(К., 1970), де зафіксовано понад 400 вживань відносних прикметників, з яких більше як 160 
— епітети. Найчисленніші з них прикметники-епітети з префіксом без-: сухі, безводні балки; 
в безсилих своїх сльозах; безшинельні [полонені]; безмовний, безпісенний марш; глухі 
беззоряні ночі; засідає безпаперний [підпільний] трибунал; безмужні [що залишилися без 
чоловіків] жінки; безтілесні [дуже худі] полонені; глухі, безжиттєві села тощо та з 
суфіксом -уват-: широкий вид з твердими брусуватими рисами; в лобурякуватих душах; 
обличчя з чіпкими вовчкуватими очима; ведмедкувату постать; корчмакуватих верб і под. 

Як епітети використовуються прикметники, утворені шляхом словоскладання: 
прислівника та іменника (світить [сонце] з післяпотопною яскравістю); числівника та 
іменника (в народі зостанеться про них [амфібій] слава поетична, однослівна); займенника та 
іменника (жага до пошуку, всечасне невдоволення собою). Досить часті в романі утворення 
— основа якісного прикметника + основа іменника: худошийому солдатикові війна здавалася 
ділом нічним; все узбережжя кипить білопінними бурунами; нудьгуватимуться парочки, 
дивлячись твою одночастинну стрічку перед повнометражним коханням; промайнула мимо 
Івана його смаглощока усміхнена доля; Де ж твої великодушні міста, Європо?; [амфібії] 
немов живі, зеленопанцирні гіганти та ін. 

Багато у творі прикметників, які виражають ознаку предмета, пов’язану з 
властивостями певного матеріалу. Напр.: губи висхлі, пергаментні, безжиттєві; повінь 
нічного спалахами затоплює волокнисте міжхмар’я; вирувало, шуміло, а зараз тиша, 
смарагдова тиша; до кожного підкотитися медовим словом; латунний місяць летить поміж 
хмарами; поля, скільки глянеш, покриті поліетиленовою сірістю; Лиска тягне вас в оте 
солом’яне піднебесся; з’являлася з жита гранітова сірість Решетнякового обличчя; поміж 
бетонової грубої сіризни біліють рештки потрощених сходів. Прикметник залізний 
уживається найчастіше за інші з цієї тематичної групи: залізний смерч — кулі, снаряди; 
залізний гавкіт, залізне захлинання — гавкіт німецької вівчарки, що сповіщає про смерть від 
кулі; залізна п’ята — у фашизму; серце буде залізне — через осколок у ньому; залізний 
трудяга — танк-амфібія та багато інших. 

Також поширені епітети-прикметники із значенням загальної відносності: 
рентгенівськими знімками проблискували поналивані плеса; провідна, ядерна думка фільму; 
блискавки реактивні тримав [Шаміль] у руках; іноземна отара пасеться по підгір’ю; 
інтернаціональний ковчег; ота філософська вода, в яку не можна двічі вступити; епічна 
задума; вавілонська злива; біблійне каміння; український рахманний чорнозем; 
кінематографічний дід; скульптурна група четвірки [живих] коней; скульптурно чіткий 
груповий смуток. Епітет сонячний (навіть коли вживається у термінологічних 
словосполученнях: сонячні бурі, сонячний ореол) є одним з найпоетичніших у творі: брела в 
ту сонячну повінь лугів, тонула у квітах, у щебетанні жайворонковім; струснула цілу шапку 
снігу — сонячна холодна курява окутала; місячні серпанки мерехтіли їй тим сонячним снігом 
та ін. 

Як епітети використовуються у творі прикметники, що виражають часову ознаку: [світ 
зірок] відгорілий у далях, у таких часових правічностях, що їх навіть багатій уяві не легко 
збагнути; ранковою свіжістю віє від неї [Ярослави]; вранішнє диво. Епітет нічний у різних 
мікроконтекстах набуває нових семантичних відтінків: діло нічне — війна в уяві юнака; 
інтелектуал нічний — сторож сільський; подвиги нічні і денні — подвиги партизанів, 
здійснювані і вночі і вдень; несподівані нічні Венеції — затоплені великою зливою села 
вночі. Так само уживаються прикметники, що виражають ознаки щодо місця і простору: в 



цім почутті незникності якраз і виявляє себе потаємна сила життя, відлита деким у форму 
вищої космічної реальності; змушений був терпіти [запроданець-староста] навіть цей 
постійний внутрішній саботаж; місцеві мали вказати військовим дорогу на Підгайці, долішнє 
село. 

Влучними, метафоричними у «Циклоні» є епітети, утворені прикметниками, що в 
своєму прямому значенні виражають ознаку предмета за належністю його іншому 
предметові: острівний архімед, палатний рай, лазаретне вигнання, лазаретні артисти, 
потопний світ, потопна вода, пісенне прощання, екранний світ, екранна миттєвість, екранне 
життя, сценарна руда, одноока кулеметна смерть, кущова поліція. 

У творі функціонують відносні прикметники-епітети, що належать і до інших 
тематичних груп. 

На закінчення наведемо приклади деяких оригінальних епітетів, утворених присвійно-
відносними прикметниками: кругле бальзаківське воло [у оператора]; мишачий кітель [у 
фашиста]; вовчі хронікерські апетити; коняча судьба; коняча особа; конячий грим; коняча 
задума; коняча кафедра, конячий лепрозорій; коняча ласкавість та ін. 

Отже, загальномовна тенденція активізації відносних прикметників у сучасній 
українській мові тісно пов’язана із аналогічним процесом у художньому стилі. Про це 
свідчить, зокрема, і мова «Циклону» — мова твору видатного майстра слова сучасності. 
 


