
СВІТЛАНА БИБИК 
ЕПІТЕТНИЙ ПОРТРЕТ У ДРАМАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

 
Леся Українка, працюючи в різних жанрах літератури, витворила поетичний словник, у 
якому сполучилися Лесина символіка, філософська афористика, іншомовні поняттєво-
побутове тло і термінологія, характерні власні назви, кольористика. Має свої особливості й 
епітетика портретів персонажів у драматичних поемах, драмах поетки. 

Впадає в око, що портретний епітет ніби відсунутий на другий план. Зовнішність — 
не визначальна ознака, характеристика персонажів, тому власне у мові персонажів таких 
означень небагато. Стислі й уточнювальні авторські ремарки. Одні з них виконують функцію 
типізації збірного образу, інші — індивідуалізації персонажів. 

Однією із провідних у драмах Лесі Українки є ідея духовної розкутості, звільнення від 
рабства, тому характеристики до іменника раб — негативно оцінні прикметники із 
семантикою неповноцінності як фізичної, так і соціальної, яким лише в одному контексті 
протиставлені епітети із семою ‘незалежність’. Пор.: «[Єпископ:] Христос віддав і плоть, і 
кров свою в поживу вірним, а такі ледачі раби лукаві, як ось ти, марнують святий той дар..»; 
«[Неофіт-раб:] ..і хоч на час, на мить здолаю жити не рабом злиденним, а вільним, 
непідвладним, богорівним, то я щасливий і на смерть піду..»; «[Мартіан:] Може, треба і 
господу рабів глухонімих...». В одному із монологів римлянина-донощика звучить 
зневажливий перифраз: «[Круста:] ..за гостей приймають усяких відпущеників, недавніх 
рабів, чужинців варварської крові, усяку темношкуру покруч». Далі кольоропозначення 
набуває соціальної маркованості, особливо в протиставленні чорний — білий, як-от: 
«[Нартал:] От візьмуть нас, і варварів, і римлян, чорних, білих, гарненько всіх засмолять..»; 
«[Гетера:] Чого ті двоє осторонь стоять? — смуглявий варвар і худий злочинець — забула, як 
їх звати...». 

Суспільно-політичні назви осіб, соціальних станів громадянин, християнин, хлопка, 
вояк сполучаються із епітетами на позначення морально-етичних якостей, зовнішньої 
узагальненої оцінки: «[Едіта:] Чесні громадяни не погордують мною, сподіваюсь»; 
«[Єпископ:] Вважайте, діти, се великий приклад, — так чинять справедливі християни»; 
«[Служебка:] ..та ще й тепер волять з своєї ласки приймати з рук від репаної хлопки 
мужицьку страву»; «[Нартал:] Я зрозумів тепер, що вас призводить, вас, вояків жорстоких, 
переймати релігію любові та покори..» тощо. 

Лексема панна, хоча й стосується оцінки соціальної верстви, але має високі позитивні 
окнижнені характеристики на зразок: «[Пряха:] Колишня босоніжка — то дарма, зато тепера 
— найясніша панна»; «[Пряха:] ..немовбито вона таки шляхетна ще з діда-прадіда..». Епітет 
у сполученні з цим іменником виконує функцію стилізованого звертання, характерного для 
мовного етикету описуваних часів, пор.: «[Дон Жуан:] Що ж вам бажано, прехороша паніі»; 
«[Ключар:] Преславний пане, розмовляй в спокою..». 

Іменники синонімічного ряду «чоловік» (муж, лицар, син) також мають характерну 
позитивно оцінну сполучуваність, створювану прикметниками із семою ‘сила’, ‘відданість’, 
‘врода’, наприклад: «[Дон Жуан:] Як саме? Що вірний лицар визволить принцесу..?»; 
«[Анна:] Хто він такий, сей прехороишй лицар?»; «[Кассандра:] Ти глянеш — кам’яніють 
мужі сильні..»; «[Мартіан:] Мій син одважної, твердої вдачі — незгірший був би з нього 
провідник». 

Як найзагальніші портретні характеристики функціонують прикметникові ознаки віку 
молодий — старий. Наприклад: «[Хуса:] Вже ж гості вибачать старій людині, що інших мов, 
крім рідної, не знає»; «[Лукаш:] Я від старих людей про мавок чув не раз..»; «[Лев:] Спасибі. 
Ти догоджаєш дядькові старому». 

Леся Українка-драматург акцентує увагу надіях та взаєминах персонажів, у процесі 
яких формується психологічний тип людини. Тому часто в авторських ремарках ми й не 
знайдемо зовнішніх ознак героя чи героїні: вони вкладаються в мову персонажів. Так, щодо 
Кассандри, це, наприклад, ознаки постаті та психологічні характеристики: «[Ономай:] Як  



буде мій сей стан, і сі очі, і сі уста, вся горда пишна постать»; «[Гелена:] Ненависна! Я 
знаю, як ти зроду ворогувала на Паріса»; «[Одіссей:] Та се ж безумная Кассандра, чи не 
знаєш?»; у Прісцілли підкреслюються темперамент, вихованість, чуйність, ніжне ставлення 
рабині: «[Панса:] Ти взяв її від мене в звичаях добрих виховану, чесну, римлянку справедливу 
— чим же стала вона в твоєму дому? [Руфін:] Так, батьку, вір мені, — немає сили, що 
змусила б до зради християнку, душею щиру, серцем незрадливу»; «[Панса:] Ти чесна, добра, 
ти лагідна, вірна, у матір ти вдалась...»; «[Нофретіс:] Ох, наймиліша пані! Ой ніжки, ніжки 
біленькі, змучені та збиті!». 

Епітет у портреті персонажів — це, природно, засіб їх індивідуалізації. Для одних 
характерні ознаки зовнішньої привабливості, як-от:  «[Поліксена:] Який вродливий мій 
Ахіллес, мій наречений!»; «[Кассандра:] Яка хороша моя сестричка [Поліксена. — С.Б.]!»; 
«[Аврелія:] Навіщо справді бачити було, як дівчина, вродлива, молоденька, у білих шатах 
стала на арені..?». А для інших оцінка темпераменту, як у Ахіллеса: «[Кассандра:] Я бачу: 
Ахіллес прудкий женеться, а Гектор упадає...». Ще інші відрізняються розумовими 
здібностями: «[Кассандра:] Гелене... — ти наймудріший з усіх братів, гнучкий і тонкий розум 
у тебе, як вогонь»; «[Сімон:] Але я бачу розум боговитий у тебе на чолі»; або морально-
етичними якостями: «[Кембль:] Дивуюсь я з Ричарда! Порядний і чесний хлопець..» тощо. 

У ремарках на початку п’єси Леся Українка зазначає зовнішні ознаки персонажів: 
«Чоловік, худий і зниділий, але з природи кремезний та тривкий..». «Публій. Він ще молодий 
чоловік, але поважний рухами й виразом обличчя..»; «Марція немолода вже пані, обличчя 
суворого римського типу, рухи повільні, поводіння гордовите..», що характеризують 
переважно постать, вік, манеру рухатися. 

Для персонажів-міфічних істот із драми «Кассандра» Леся Українка використовує 
узагальнювальну оцінку богорівний, що поєднує ознаки соціальної вищості, вродливості, 
сили, як-от: «[Андромаха:] Астіанакс єдиний, буде жити, і буде сильний, владний, 
богорівний, як був його отець, мій любий Гектор!». 

Зрідка епітетно-прикметникова ознака уточнюється порівнянням, що може мати 
етнографічно-національний відтінок: «[Кассандра:] Мій Долон на полі такий самотній, наче 
кипарис на роздоріжжі..»; «[Нартал:] Я колись був дикий, і щирий, і палкий, як звір в 
пустині». 

У динамічному образі змінюються епітетні оцінки зовнішності. Наприклад, про Анну в 
ремарках зазначається: «Анна ясно вбрана, з квіткою в косах, вся в золотих сіточках та 
ланцюжках». Це яскравий настроєвий портрет, де переважає сема ‘сяяти’, якій відповідає 
субстантивована ознака-порівняння сонце: «[Третій лицар:] Всі зорі бліднуть перед сонцем!». 
У четвертій дії: «Донна Анна у сивій чорним півжалобній сукні сидить при столику..». Ця 
контрастна зміна одягу засвідчує й внутрішню зміну героїні: «[Дон Жуан:] Сії очі, колись 
блискучі, горді, іскрометні, тепер обрамлені в жалобу темну.. Сяя постать була мов буйна 
хвиля, а тепера подібна до тії каріандри, що держить на собі тягар камінний. Кохана, скинь 
же з себе той тягар! Розбий камінну одіж!». Контекстуально протиставлені епітетні ознаки за 
значенням «живий» (сяючий) — «неживий» (чорний, камінний) є виразниками зміни 
емоційного, душевного стану особи. 

Від персонажів часів греко-троянської війни, Римської імперії, середньовіччя 
відрізняються дійові особи «Лісової пісні», їх епітетно-прикметникові означення. У цій драмі 
авторка, перш за все, багато значення приділяє кольоропозначенню. Тому в портретах 
персонажів актуалізується сема ‘колір’: «Той, що греблі рве» — молодий, дуже білявий, 
синьоокий..; одежа на ньому міниться барвами, від каламутно-жовтої до ясно-блакитної, і 
поблискує гострими злотистими іскрами»; «[Потерчата:] (двоє маленьких бліденьких діток 
у біленьких сорочечках..); «Перелесник — гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим, 
буйно розвіяним, як вітер, волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима»; «Русалка 
Польова; зелена одіж на їй просвічує де-не-де крізь плащ золотого волосся.., на голові синій 
вінок з волошок, у волоссі заплутались рожеві квіти..»; «молодиця [Килина. — С.Б.], в 
червоній хустці з торочками, в бурячковій спідниці..; так само зафарбований і зелений 



фартух з нашитими на ньому білими, червоними та жовтими стяжками; сорочка часто 
натикана червоним та синім..». Ці кольороназви не лише створюють різнобарвне тло, але й 
настроєвість картин, емоційне сприймання персонажів на сцені. 

У народнорозмовній поетичній традиції функціонують епітетні ознаки характерів, що 
доповнюються порівнянням із словом-поняттям, в якому асимільована переносна ознака, 
наприклад: про Килину: «[Мавка:] Ся жінка хижа, наче рись»; «[Мавка:] Я не люблю її — 
вона лукава, як видра»; проJI у к а ш а: «[Мавка:] У тебе голос чистий, як струмок»; 
«[Мавка:] Бачиш, і ти немов той ясень розмовляєш». 

Під впливом фольклору то в авторських ремарках, то в мові персонажів драми-феерії 
з’являються поетичні епітетні оцінки рослин, дерев: «[Мавка:] Дуби поважні надто. Дика 
рожа задирлива, так само й глід, і терен. А ясен, клен і явір -гордовиті». 

Епітетні характеристики головних дійових осіб Лукаша і Мавки змінюються відповідно 
до розвитку сюжету, пор.: «Лукаш — дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, 
стрункий..; сорочка випущена, мережана біллю, з виложистим коміром, підперезана 
червоним поясом..»; «[Мавка:] Він, певне, гарний!»; «[Мавка:] Я буду вабити очі блакитні, 
хай вони грають..!»; «З лісу виходить Лукаш худий, з довгим волоссям..»; «Мавка, в ясно-
зеленій одежі з розпушеними чорними, з зеленим полиском, косами..»; «[Мати:] Чого ти все 
розпатлана така?»; «Мавка виходить з хати перебрана: на ній сорочка..  полатана, 
..полинялий фартух..». 

Епітетні характеристики персонажів драматичних творів пов’язані з розкриттям 
психічного стану, відповідного виразу обличчя, характеру погляду, як-от: «[Юда:] А люд 
єрусалимський розійшовся одурений і гнівний по домівках»; «[Долорес:] Невже тобі 
принадна могильна ся краса? Тобі, щасливій!»; «[Кай Летіцій:] Здається, він ображений 
чимало, що не діждавсь тебе». 

Подібні ознаки є в ремарках автора, де на позначення настрою, реакції учасників моно- 
чи полілогів вживаються дієприкметники: [Прочанин:] (відступив було ображений); [Юда:] 
(зненацька роздратований); [Йоганна:] (пригноблена); [Лукаш:] (зовсім засоромлений); 
[Антей:] (схоплюється обурений); [Єпископ:] (трохи збентежений); [Агамемнон:] 
(стурбований, сумний) і под. 

Рідше в ремарках використовуються слова: а) вираз, глянути, дивитися, до яких 
функцію ознаки виконує прикметник або прислівник: [Прочанин:] (з мішаним виразом 
презирства і цікавості); [Аврелія:] (бистро глянувши); [Мавка:] (смутно-закохано дивиться 
на нього і мовчить); б) посміх, усміхання, усміх: [Лукаш:] (зневажливо всміхаючись); 
[Килина:] (злісно посміхнувшись); [Антей:] (з лагідним усміхом, обіймаючи сестру за плечі); 
[Антей:] (Надіває на голову вінець з гордим спокійним усміхом); [Річард:] (гірко 
усміхається); в) рух: [Анна:] (з гнівним рухом). 

Отже, у драмах Лесі Українки функції епітета в портретних характеристиках виконують 
переважно прикметники із значенням віку, морально-етичних якостей, зовнішніх та 
психічних ознак, кольору. Вони мають узагальнювально-соціальну та індивідуальну 
маркованість. Епітетні портрети здебільшого є засобом типізації персонажів та виділення 
загальнолюдських принадних чи негативних рис, виокремлених на історичному чи 
національно-фольклорному тлі. 
 


