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ЕПІТЕТ У ПОЕЗІЇ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ 

 
Творчість Володимира Сосюри народжена в огні революції і громадянської війни. Його 
ліричні вірші і поеми 20-х років увібрали в себе світле почуття весняної молодості і краси 
нового світу, створеного Великим Жовтнем. Поетова мова відбила те нове, що ввійшло в 
народнорозмовну і літературну мову. 

У мові творів В. Сосюри нові слова, емоційні і виражальні засоби, породжені 
радянською дійсністю, відкривали широкий світ будівника соціалістичного суспільства. 
Молодий поет, студент робітничого факультету, жадібно слухаючи лекції своїх учителів про 
досягнення науки і техніки, з любов’ю переносив у свої твори досі незнайомі йому терміни 
— електрон, атом, електрика, індустрія. Багато слів і термінів зустрічаємо у нього з 
військової лексики — гармата, кулемет, патронташ, будьонівка, шлик, рота, снаряд, полк, 
броньовик, багнет, а також з лексики шахтарів Донбасу — терикони, копри, ствол, штейгер, 
кліть, кайло, коногон, копальня, антрацит, на-гора. 

У мову поета щедро вливаються мелодії індустріального міста. У ній ми бачимо 
труби заводу і шахти на горі, чуємо зойки димарів, відчуваємо хлором насичений дим. Всі ці 
слова набували поетичного звучання, органічно впліталися в індивідуальні образи, ставали 
основою для створення нових оригінальних тропів, зокрема епітетів. 

Перша збірка В. Сосюри «Поезії», що вийшла 1921 року, відкривається віршем «До 
нас», у якому автор закликає іти «до наших лав, до нас, хто зжився з боротьбою, хто Сонце 
покохав». Сонце поет пише з великої літери, бо воно набуває символічного значення, 
служить образом нового життя. На думку поета, «нас тільки Влада Рад до Сонця доведе», 
до нього «нам травень золотий квітками стеле шлях». 

Вже у вірші «До нас» помічаємо новизну і свіжість поетичної мовотворчості 
В. Сосюри. Перед нами постає ліричний образ полум’яного Комунара, який пробивається у 
майбутнє через «полуду злиднів». На тлі яскравої метафоричності виділяються епітети — 
огнистий зір, безсилий дзвін, зорні сни, громобуйні зливи і особливо травень золотий, що 
створює у вірші настрій урочистості, святковості. Цей епітет стане пізніше традиційним у 
творчості поета, забарвивши його лірику золотими тонами. 

Не випадково означення золотий часто вживається і в інших творах першої збірки: 
липень золотий, листя золоте, свитки золоті, золотий їжак, золота коза, жито золоте, 
вечір золотий, золоте намисто, золотий содом. 

Ще більше розширюється коло означуваних цим епітетом слів у збірці «Червона 
зима» (1922 р.) — золоті очі, золота береза, золотий завод, золоті зорі, золоте весло, золоті 
човни, золоті будинки, золоте ридання; в епопеї «Залізниця» (1924 р.) — золотий обруч, 
золоте сонце, золотий кавун, золоті сліди, золота наївність, золотий Дінець, золоте 
проміння, золотий огонь, золоте волосся, золота смуга, золоте яйце і навіть золоті онучі. 

У кожному випадку епітет золотий виконує певну стилістичну функцію. Він 
характеризує предмет за ознакою кольору — листя золоте, золота береза, золоте проміння; 
передає захоплення людською красою — золоті очі, золоте волосся, злотоволосий 
командир; відображає ліричне ставлення до предметів або романтичне уявлення про них — 
золотий завод, золоті будинки, золотий кавун, золоті човни. В ньому передається їдка іронія 
щодо негативних явищ — золотий содом; втілюється небувало гостре почуття — золоте 
ридання. 

В художній палітрі автора епітет золотий набуває індивідуального звучання. Коли, 
наприклад, у роки громадянської війни поет потрапив до рук ворога — йому врятувала 
життя, вирвала з полону золота наївність. Або ж коли у тяжких боях голодним і босим 
червоноармійцям вдалося здобути у ворога трофеї, то серед них була і така розкіш, як золоті 
онучі, що захистили ноги від холоду. 

Значне місце займає епітет золотий в збірці «Осінні зорі» (1924 р.) — золоте свічадо, 
південь золотий, золотий каток, золоті птиці, золотий гаолян, золоте павутиння, золотий 



туман, золотий Оріон, золоті ланцюжки. Одна з поем цієї збірки навіть має назву «Золотий 
медведик». 

Стилістичні функції епітета золотий тут ще більше розширюються. Поет охоплює 
ним все нові і нові явища, наділяє цією ознакою абстрактні поняття: золота печаль, золотий 
екстаз, золота молитва. 

Часто, сполучаючи епітет золотий з іменником, автор творить нові слова, і в таких 
випадках під його пером постають епітети-неологізми: 

 
1. І світить молодик — мій брат золоторогий. 
2. Серце моє розхристане крізь віки гряде 
і голосить, і радується на шляху золотолірному. 
 

За допомогою епітетів В. Сосюра вміє тонко передати найглибші почуття, змалювати 
неповторну красу людських взаємовідносин у новому соціалістичному світі, створеному 
революцією. На прикладі вірша «Так ніхто не кохав» ми бачимо, як світ цей дав людям 
омріяну свободу і щастя, можливість відчути радість солодкої муки, волю щасливих очей і 
таке кохання, яке приходить лише раз на тисячу літ, якого не бачили навіть ясні зорі і тихий 
місяць. А сам поет, що став тепер співцем нового світу, готовий для своєї коханої зірвати з 
неба золотий Оріон. 

Серед постійних, народно-поетичних означень у вірші «Так ніхто не кохав» 
найбільшу емоційну наснагу, силу ліричних почуттів передає улюблений епітет Сосюри — 
золотий. 

У збірці «Місто» (1924 р.) епітет золотий змінює своє призначення: із засобу 
опоетизування дійсності він перетворюється на зброю, що б’є по непманах та інших ворогах 
революції. Він з ненавистю пише про золоті руки непманів, золоті платки, золоті сандалії, 
про золотооких спекулянтів, золотозубих панків, золотий самогон. 

У збірці «Золоті шуліки» (1927) поет вперше почув «шалений регіт індустрії», 
побачив, як «індустріальна Україна зміня Вкраїну степову». І він не може стримати свого 
захоплення: 

 
Моя робоча Україно, 
Моя ти ноне золота. 
 

Рідний Дінець здається йому золотим, у місті він бачить золоті тротуари і золоті 
бульвари, а в селі розквітає золота шипшина. 

У збірці «Золоті шуліки» вміщений один із кращих творів В. Сосюри «Коли потяг у 
даль загуркоче», який згодом став народною піснею. У вірші є такі рядки: 

 
Патронташ мій патронами повний, 
тихі очі твої золоті. 
 

Не тільки епітет золотий, але і всі інші художні значення з твору запам’ятались на 
все життя не одному поколінню радянських читачів. На перший погляд вони дуже прості 
— золоті, сині, голубі, тихі очі, сумні жоржини і сумні коси, місячні ночі, закохані зорі, 
опушені вії, сині ночі Донеччини, одинокі й печальні журавлині ключі, тривожні оселі, 
темні вежі. Але як вони дало підібрані, як по-новому звучать, які точні і конкретні ці 
традиційні народні, багато разів повторювані епітети. 

Часто за допомогою епітетів В. Сосюра відтворює радісну атмосферу нового життя і 
протиставляє його проклятому дореволюційному минулому. Так, у вірші «О, недаремно!» 
ми ніби чуємо гомін веселих ватажків, які йдуть по бруку чіткими кроками, бачимо, як 
«рядами струнко йдуть баби, жінки, дівчата і дітвора біжить із захопленням в очах». А все 
те, що колись бачив поет у півтемному забої під кайла спів дзвінкий», здається йому дивним 



сном. Уже ніколи не вернеться «ніч промерзла й кострубата, розіпнена давно на сонячних 
мечах», бо недаремно «в степах гули гармати». 

Як бачимо, у перших збірках В. Сосюри епітети досить різноманітні, побудовані на 
новому лексичному матеріалі, на нових поетичних зіставленнях, породжених революційною 
епохою. В епітетах і різноманітних за змістом художніх означеннях виявлялась сила творчої 
індивідуальності і майстерності поета, а ще точніше — його соціальні погляди, настрій і 
естетичні смаки. В молоду українську радянську поезію прийшов поет із самобутнім 
художньо-образним мисленням, який по-своєму відкривав читачам навколишній світ у 
новому звучанні і в нових кольорах. За образними ознаками епітет у В. Сосюри — 
переважно метафористичний, а за змістовими він має здебільшого ліричне або соціальне 
забарвлення. 

Не випадково у ранній поезії В. Сосюри, починаючи від збірки «Червона зима», серед 
метафоричних епітетів найбільше активізуються прикметникові епітети на означення 
кольору. Провідне місце займає у нього червоний колір: червона зима, червоні грози, червона 
президія, червоні плями, червоний місяць, червоні крила, червоний народ. Цей колір майже у 
кожному випадку має символічне значення, характеризуючи революційний зміст нової 
епохи. Пор. в поемі «1871 рік»: червоні повстанці, червоні відблиски, червоні стрічки, на 
снігу червоно, червоне повітря, червона комета; в поемі «Залізниця» — крила червоні, 
червінькова Україна, червоні далі, червоний брат і под. у збірці «Осінні зорі». 

Прикметникові епітети, що означають червоний, багряний і синій кольори, як і епітет 
золотий, поступово стають традиційними у творах В. Сосюри. Порівняймо: червоний 
галстук, червоні юнаки, червоний кашкет, червоний солдат, червона думка, червоний пил, 
червона куля, червоний агроном, червоні думи, багряні рани, багряна злива, багряний лист, 
багряний день, синій пломінь, синій холод, синя імла, синє небо, синій огонь, синє убрання, 
сині очі, синій океан, синій камінь, синій дим, синьоокий синок, синьоокий юнак (збірка 
«Сьогодні»). 

Зауважимо, що кольори у поезії В. Сосюри — не стільки живопис словом, як вияв 
його емоцій і почуттів. Всі барви і відтінки мають здебільшого символічно-емоційний зміст, 
який змінюється залежно від навколишніх обставин. 

Символічного звучання набуває у творчості Сосюри образ червоної України (поема 
«Дніпрельстан»). За допомогою епітетів та інших виражальних засобів поет змальовує 
величну панораму соціалістичної республіки, яка в роки першої п’ятирічки, відбудовуючи 
господарство, «домнами ковтає моря огненні чавуна». Від епітетів у читача створюється 
цілісне зорове уявлення про свою індустріальну республіку: цвіте мереживо мостів, цвіте 
червона Україна, золотими двигунами біжать за склом маховики, у промінні прожектора 
мерехтять золоті аерозграї, у місті синьою юрбою робітники на працю йдуть, здіймається на 
Сході полум’я червоне. Важливу роль відіграють також епітети, які діють на наші слухові 
органи. Ми ніби чуємо, як хвиля в берег б’є дзвінка, бадьорий крок і бадьорий спів 
синьоблузників, гул дротів над полем чалим, як за вікном щасливі люди про те, що є і те, що 
буде, поміж собою гомонять, як звучить із вікон піаніно і у садку за синім тином веселий 
гомін дітвори, як лунають пісні дівочі вечорові, бушують юрбами майдани. 

Всі епітети у творі «Дніпрельстан» підпорядковані певній меті — вони допомагають 
авторові протиставити сучасний образ червоної України колишній Україні, яка стогнала під 
гнітом царизму — «колись печальна Україна, тепер весела сторона». 

Звернення В. Сосюри до історичної тематики зумовило й відповідні стилістичні 
функції епітетів. Так, у поемі «Тарас Трясило» переважають постійні народнопісенні 
епітети, які здебільшого виражаються прикметниками на означення кольору: синє море, синє 
небо, сині гори, сині тумани, чорні брови, чорні очі, чорна кров, чорний кінь, чорна сила, 
темні мури, червоні зорі, червоні чобітки, сиві брови, сивий край, білий світ, зелені гони, 
малиновий жупан. 

Проте фольклорні епітети відіграють у поезії Сосюри підпорядковану роль, на 
першому місці в його віршах виступають епітети літературного походження. Цим, очевидно, 



пояснюється і стилістична вага метафористичних епітетів у поезії Сосюри, і їх гострий 
соціальний зміст. Наприклад, у поемі «Відповідь» поет вживає, змальовуючи 
націоналістичних покидьків («трупи жовто-сині, що впали на холодний брук», нові єзуїти, 
тендітні жевжики, ситі ненажери, ляльки напудрені і прокляті), і означення, які 
характеризують радянську дійсність («залізний крок розчавить вас», комуністичний час, 
комуністичні інтереси, сини України залізні, революційний огонь). Пор.: 

 
Комуністичну Україну 
я так люблю. 
 

У поезії В. Сосюри художнє означення має свої особливості, своє індивідуальне 
мовне втілення. Поет по-своєму побачив і змалював неповторну красу нового радянського 
життя, духовний світ людей соціалістичної епохи. Він збагатив художні можливості 
сучасної української літературної мови. 

Сосюринські епітети — золотий, червоний, синій, голубий, багряний, комуністичний 
ще в 20-ті роки із творів поета поступово входили до активних засобів художнього стилю. 
Вони належать до цінних скарбів нашої мови, яку В. Сосюра влучно назвав «солов’їна». 
 


