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Епітет як одне з явищ художнього мовлення — це експресивне, оціночне означення предмета 
або дії. Означенням до дії, насамперед, до дієслова, виступає означальний прислівник, що в 
реченні виконує синтаксичну роль обставини. Група означальних прислівників кількісно 
дуже велика й щодалі інтенсивно поповнюється новими утвореннями, особливо в наш час. У 
художньому тексті, що є предметом нашого розгляду, — романі О. Гончара «Твоя зоря»1, — 
нараховується близько 800 уживань прислівників2, з яких приблизно 500 є епітетами. 

Найбільше художніх означень-прислівників (понад сто) до дієслів синонімічного ряду 
говорити. Роман насичений діалогами і автор для змалювання того, як персонаж говорить 
(каже, мовить, кидає, виповідає, гомонить, перекидається словами і т. д.) послуговується 
такими прислівниками: весело (майже весело), відверто, всерйоз, гарно, глухо, голосно, 
гречно, діловито, жваво, жартівливо, загадково, замріяно, заспокійливо, зичливо, знайомо, 
знехітьма, ліньки, манірно, метушливо, тужливо, тупо, тягучо, тямущо, упевнено, холодно, 
чемно, чесно. Особливо виразними стають епітети, якщо вони належать до експресивного, 
метафорично вжитого дієслова. Наведемо приклади з цього ж синонімічного ряду: ніхто й 
ненароком або сп’яна не пробовкнеться (11); хрипить він [Мина] до вчителя безголосно 
(145); [дитя] щойно щебетало цілком логічно про уроки (316); весело потовкти воду в цій 
дипломатичній ступі (337). 

Під час розмов, звичайно, героям доводиться слухати: жагливо, зацікавлено, іронічно, 
мовчки, неквапом, приязно, серйозно, співчутливо, спрагло, терпляче, шанобливо, уважно, а 
також запитувати: бойковито, збуджено, несподівано, простодушно, серйозно, сполохано, 
стишено, улесливо. З різних приводів доводиться посміхатися, але відповідно до тих 
творчих завдань, що розв’язує автор, у героїв це виходить по-різному: болісно, винувато; 
вітально й підбадьорливо; завчено, зболено, злісно, коротко, лагідно, невесело, приязно, 
сумовито, тихо, хитрувато. 

Численна група епітетів (≈70) ужита на означення дієслів синонімічного ряду дивитися. 
Ведучи розмови, дійові особи твору, звісно, розглядають співбесідника і дивляться: 
вивчально, відкрито, захоплено, ласкаво, нестерпно, ніжно, спокійно, суворо; глянули: 
благально, весело, запитливо, спідлоба, сторожко, уважно, холодно; поглядають: 
заінтриговано, зизом, підбадьорливо, привітно, шанобливо; розглядають: весело, пильно, 
приязно, відсторонено; стежать: зачудовано, напружено, охоче; погляд спрямовують: 
зацікавлено, а то й безцеремонно, зовсім не цнотливо, мигком, сумовито і мовби вже 
відсторонено і т. ін. «Настуся визирає дикувато, зіщулено» (116), «малюки зірооко й 
пильно... зорять» (32). 

Щоб зробити діалог динамічним, природним, жвавим, справжнього майстра слова, яким є 
Гончар, не вдовольняють 5 основних лексем: говорити, слухати, запитувати, посміхатися, 
дивитися, вжитих у ремарках до слів персонажів. На службі у нього широка палітра дієслів-
синонімів і десятки й десятки відтінків, що створюються епітетами-прислівниками. 

Герої роману здебільшого перебувають у русі. Їдуть на автомобілі: швидко, чимдуж, 
рівно, плавко, повільно. Ходять пішки: йде величаво; ступала вільно; владно посунув; прямує 
впевнено; забіякувато марширувало; легко, дрібненьким підбігцем наближаються; мовчки й 
поквапом проходить; ступав насуплено й владно; невидющо ішла; робить кожен крок 
сягнисто; уперто дибає і т. д. Виконують різноманітні дії: блискавично, досить прудко, 
жваво, моторно, мигком, мимохідь, миттєво, неквапом, поволі. 

Майже третина всіх ужитих епітетів-прислівників використовується з метою дати оцінку 
різним вчинкам, поведінці дійових осіб: щедро постачає, старанно обтрушує, ревно допома-
гає, жарко жалитимем [кропивою], повівся достойно, найохочіше дописує, знехотя увімк-
                                                           
1 Гончар О. Твоя зоря. — К., 1980. Далі після прикладів у дужках наводяться посилання на сторінку цього 
видання. 
2 Бралися до уваги лише означення до особових форм дієслова. 



нув, робити хапкома, абияк; завзято відстрілювались; натужно працює, машинально увімк-
не, артистично дзвонить та ін. Серед таких епітетів чимало прислівників з часткою не-: 
невблаганно, незліченно, невдоволено, нерозлучно, несподівано, несправедливо та з префіксом 
без-: безефектно, безжально, беззаперечно, безіменно, безкарно, безквітно, безодвітно, 
безпомильно, безрозсудливо, безслідно, безсоромно, безшерехітно та ін. Їх полюбляє 
створювати автор, заперечуючи тим самим неслушну думку про обмежене вживання 
префікса без- в українській мові. 

Прислівникові художні означення у тексті, що розглядається, вживаються також з метою 
передати психологічний стан персонажа під час певної дії: «[американки] страйкували... 
якось весело» (213); «дівча Надьчине злякано до матері тулиться» (131); «Ліда... стежить 
за сеансом дуже емоційно» (314); «Мина... тільки сопе люто» (167); «щасливо-запобігливо 
кладемо перед Ялосоветкою колінця» (126). Епітети на позначення емоцій та почуттів 
людини використовуються також як метафоричні означення, що характеризують тварин і 
неживі предмети: «якісь дзвони в небі радісно дзвонять весь день» (315); «[млин] працював 
аж згрізна» (83); «небо... блакитніє привітно» (123); «спокійно світяться вони [хмари] з 
висот своїми чистими бородами; вітер так тривожно гуде в димарі» (7). Найчастіше 
вживаються у творі два прислівники цієї семантики: весело та спокійно. 

Інколи прислівникові епітети передають колір явища: «вся вона [злива] червоно тече в 
гронах мокро розблислих рубінів» (246); «перші відблиски зорі червоно ляжуть на садок» 
(227); «по ньому [небу] лягає пурпурно вечірня стяга» (345); «сизо даленіла дорога» (310); 
«шпаки... сизо перелискують у сонячному промінні» (186); «зуби раз у раз біло 
поблискують» (103). Завдяки таким епітетам створюється особлива мальовничість прози 
О. Гончара. Письменник гідно продовжує тут традиції класиків української літератури: 
Тараса Шевченка, Марка Вовчка, М. Коцюбинського та ін. 

Епітети-прислівники, утворені від іменних основ, тобто такі, що відповідають відносним 
прикметникам, є, на наш погляд, найбільш образними у тексті: «повітря кришталево 
світиться» (54); «сферичні покриття голубіють яскраво, небесно» (110); «кожна росинка 
висітиме довго, самоцвітно» (176); «очі.. зблиснули гостро, якось металево» (41); «ракетно 
блищать фюзеляжі» (34); «великодньо кленькають дзвони» (79); «зветься [хутір] так ніжно, 
майже пісенно — Синій Гай» (18). 

Переважна більшість прислівників, ужитих автором, мають суфікси -о, частина — -е, -и. 
Привертають увагу оказіонально вжиті епітети-прислівники на -ма, характерні для 
просторіччя: «кидьма кинувши сумочку» (299); «летить стойма в тачанці» (103); «орете 
сидьма, сієте сидьма, культурно» (263). Як правило, епітети в цьому творі мають одну 
основу. Зафіксовано лише з десяток двоосновних. Напр.: «стосило ревнув [літак]» (34); «в 
усе це Клим вірив щиросердо» (224); «Бубиренчиха чорнорото накинеться на Надьку» (96). 

Як бачимо, різноманітні за будовою і за семантикою прислівники широко вживаються 
автором у ролі епітетів і є одним із стилетворчих засобів художньої мови, що робить її 
винятково барвистою, емоційно-образною. 
 


