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 Стьопочкіна Ганна 
CЕМАНТИКА ТА СИМВОЛІКА КОЛЬОРАТИВІВ У ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

ПОЕТІВ ОДЕЩИНИ 
 

У статті розглянуто особливості слів з колірною семантикою у творчості Бориса 
Нечерди та Тараса Федюка. Аналіз кольороназв з прямим, переносним і символічним 
значенням засвідчив поєднання традиційного і індивідуально-новаторського у ідіостилі 
одеських поетів. Встановлено, що в текстах домінує спектр позитивних кольорів для опису 
емоцій при сприйнятті та оцінці довкілля. 

Ключові слова: кольоратив, оказіоналізм, індивідуально-авторська лексема, 
експресивність. 

 
У сучасній лінгвістиці актуальним є аналіз семантичних та функційних особливостей 

кольоративів як одного з найпоширеніших лексичних корпусів української мови. Багатство 
колірної лексики свідчить про важливість зорових вражень – головного джерела пізнання 
навколишнього світу. Колірні ознаки матеріальних обєктів абстрагуються свідомістю 
людини й набувають самостійного існування у різноманітних сферах духовного досвіду 
людства  від найдавніших знакових систем міфології і фольклору до сучасного мистецтва. В 
українській мові кольоративи утворюють багате та різноманітне лексико-семантичне поле.  

Колір в художньому творі має інші можливості для вираження, ніж у живописі, через те 
що «поезія, за допомогою слова, тільки впливає на уявлення, що є у нас, викликаючи їх, 
примушуючи їх ожити, засяяти, зазвучати з новою енергією в нашій душі» [3, 17]. Художня 
література не наслідує живопис, а підшукує свої резерви для передачі забарвлення, 
знаходить слова, які б впливали на уяву читача, конкретизували описане й надавали більшої 
емоційності та поетичності. За словами Івана Франка, «поет, коли береться малювати, то не 
чинить се виключно красками, фарбами, котрі у нього є, тільки словами, зчепленням таких і 
таких шелестів і гуків, але торкає різні наші замисли, викликає в душі образи різнорідних 
вражень, але так, щоб вони тут же зливалися в одну органічну і гармонійну цілісність» 
[22,101]. Саме тому позначення кольорів займає важливе місце в ідіостилі майстрів слова. 

Кольоративи – це лексеми, денотативним значенням яких є ознака кольору. Вони були 
в центрі уваги таких дослідників, як: Н. Адах, І. М. Бабій, Г. Губаревої, О. Дзівак,  В. Дятчук,  
С. Єрмоленко, І. Ковальської, Т. Ковальової, А. Критенко, М. Половинкіної, Л. Пустовіт та 
ін. [див.:1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 14]. Однак лінгвістичні особливості найменувань кольорів та 
їхні функції у творчості одеських поетів ще не були предметом аналізу, в чому полягає 
новизна нашої роботи.  

Метою статті є дослідження кольоративів та з’ясування особливостей функціювання і 
барвокористування в поетичній мові Бориса Нечерди та Тараса Федюка.  

Колірні ознаки матеріальних об’єктів абстрагуються свідомістю людини й набувають 
самостійного існування у різноманітних сферах духовного досвіду людства від найдавніших 
знакових систем міфології і фольклору до сучасного мистецтва та художньої творчості. 

Лексика на означення кольору традиційно використовується в поезії у прямому і в 
переносному, похідному значеннях [7, 90]. Семантична структура кольоративів є 
комплексом із семою «колір», на яку можуть накладатися різні конотативні значення з 
огляду на індивідуально-авторське світобачення, при цьому кожен поет має улюблену гаму 
кольорів.  
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У сучасній поезії сполучуваність назв кольорів з назвами різних понять відбиває 
закономірності використання традиційних образів, що стали певною мірою поетичними 
символами. Новаторське вживання назв із семантикою кольору використовується для 
створення емоційно-оцінних метафоричних означень [8, 257]. Колір – це одна з прикметних 
ознак ідіостилю письменника, «неповторного способу спілкування, притаманного окремій 
особі; це сукупність мовних і позамовних складових, чинників мовної й комунікативної 
компетенції окремого представника національної лінгвокультурної спільноти» [4, 64].  

Кожному автору притаманна своя шкала кольорів, є улюблений колір, який домінує у 
творчості. Усього нами досліджено 350 поетичних текстів, у яких виявлено 

143 кольороназви. 

Зокрема у художніх текстах Бориса Нечерди виявлено  такі кольоративи: чорний (14), 
білий (11),  золотий (6), червоний (6), жовтий (5 ), зелений (4), сірий (2), сизий (2), синій, 
голубий, ясно-зелений, вишнево – синій, сивий, золотавий, мідний, сріблястий, молочний, 
срібноперий, буряковітий, збілений (по одному вживанню).  

Натомість у творах Тараса Федюка функціонують  такі кольороназви: білий (17), чорний 
(17), червоний(11), жовтий (7), зелений (6), сірий (5),  золотий (3), срібний (2), синій (4), 
сивий (2), голубий, бронзовий, жовто-білий, синюватий (по одному вживанню).  

Зібрані лексеми поділено на такі групи: 1) кольороназви з прямим значенням, що 
безпосередньо вказують на співвідношення слова з кольором як явищем об’єктивної 
дійсності (Побіля пихи білих колонад / вони іще тендітніші немовби (Б. Нечерда, «Краєвиди 
з ліхтарями»); Автобус білий з червоним на ньому знаком два п’яні поети їхали до німеччини 
і літературний бліц-кріг був від початку і далі а потім і зовсім ніяким….(Т. Федюк, «Норд-
вест); 2) кольороназви з переносним значенням, які виникли внаслідок перенесення 
найменувань одних явищ, предметів, дій, ознак на колір і закріпилися у семантиці як 
додаткові, похідні, вторинні; у них відбито індивідуально-авторське сприйняття 
навколишнього світу, внутрішній стан поета і ліричного героя (… аби лише дерева білі / 
сміялись в білі рукави (Б. Нечерда, «Снігурі»); Листя віночком з вершин і низин – Вії зелені 
(Т. Федюк, «Час наступає»). 

В художніх текстах Б. Нечерди колірні характеристики мають природні явища, 
просторові поняття, рослини, предметні реалії, абстрактні почуття, людина, птахи, плоди, 
органи чуття, небесні тіла, квіти, риби. Загалом тематична група кольоративів в поетичному 
словнику Б. Нечерди є досить розгалуженою й містить 20 компонентів (білий, чорний, 
червоний, жовтий, зелений, синій, голубий, сірий, ясно-зелений, сизий, сивий, золотий, 
золотавий, мідний, сріблястий, молочний, збілений, вишнево-синій,очорнити, зеленіша).  

В прямому значенні найбільш вживаною є назва білий, яку поет поєднує його зазвичай 
з предметними реаліями, природними явищами та просторовими поняттями: Хтозна, чим би 
усе скінчилось, / якби на дні колодязя двору / манюнє дівча в білім беретику / не намалювало / 
Червоною крейдою («Березнева крапля…»). За спостереженням вчених, білий колір «має 
колір крейди, молока, снігу; протилежне чорний» [СУМ, т. 1, 181] є найпоширенішим в 
українському, фольклорі, до нього прикута особлива увага як до засобу образо творення.  

Б. Нечерда часто використовує найменування чорного, червоного та жовтого кольорів: 
Молодій і сердитій бджолі – що їй треба на пізнім чолі? На запізненім, перепізненім, чорнім 
– сонечку завдяки… («Середина літа»); А це, червоне,- рот? Троянда?... Кров! («Урок 
пантоміми»); А жовті сови, з віт лапатих, / і віск, що меду натягнув, / надвечір світяться 
лампадно, / як грішна квітка тютюну («Кілійське»). Фіксуємо також використання засобів 
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вираження міри вияву колірної ознаки: Є розкішна вона, листям красна, зеленіша від 
папірусу… («Діалог у панельному домі…»).  

У текстах вживаються відтінки кольорів – ясно-зелений «менш насичений, менш густий 
у порівнянні з основним кольором» [СУМ, т. 11, 657]: Онде з заліза, якого чимало, глечиком 
висне химерний бутон: ясно-зелена троянда? Чи мальва? («Пожежа на складі»); сизий 
«темно-сірий із синюватим полиском; сіро-голубий» [СУМ, т. 9,162]: Він принадив їх, 
приручив сизу пару – голуба й голубку («Голуби»). 

Натомість в поетичному словнику Т. Федюка кольоративи вживаються для 
характеристики людини, частин доби, предметних реалій, рослин, грошових одиниць, квітів, 
частин тіла, комах, одягу, морських явищ, продуктів. Тематична група назв кольорів, 
зібраних нами у процесі дослідження, містить 15 компонентів (білий, чорний, червоний, 
жовтий, зелений, сірий, бронзовий, голубий, синій, жовто-білий, синюватий, срібний, 
золотий, вибілити, сивий).  

Найчастіше Т. Федюк вживає назви білого, чорного, червоного та жовтого кольору: 
обличчя твоє яке ввечері білим було зранку іще біліше що ми і власне кому завинили тепло 
плечі і вірші ( «обличчя твоє»); Чорний волик був чорний, бо це мій улюблений колір, панове 
(«Чорний волик був чорний»); Над урвищем одним, Над глинищем червоним («Залишимось 
удвох»); Ми гортали жовтий томик у якому час від часу десь колись комусь для чогось 
щось писав патлатий перс… («Ми косили красне літо»). 

В метафорі певні слова та словосполучення розкривають сутність одних явищ та 
предметів через інші за схожістю чи контрастністю: Вишнево-синьо квітло і відкрито / 
втішалось хмелем здоланих вагань (Б. Нечерда, «Дівча з того берега»); … і очі всім синім 
своїм роз’їдає мета мов крики  погоничів незрозуміла й проста (Т. Федюк, «нестерпна 
печаль і медаль «за взяття магдали»»); … вечір червоним тече через край – губи 
розтріскуються під вагою… (Т. Федюк, «знайти навпомацьки тихий рай»);  

Поети по-різному трактують переносне значення кольорів, пор.  
Б. Нечерда послуговується у поезії дієслівною формою семи «чорний» –очорняти, 
очорнювати, очорніти «зводити наклеп на кого-, що-небудь, виставляти у поганому світлі 
когось, щось; порочити» [СУМ, т. 5, 835]: А й листом тебе не скривджу, спогадом не 
очорню («Повернення Гамлета»).  

Т. Федюк вживає кольороназву чорний у значенні «перен. важкий, безпросвітний, 
безрадісний» [СУМ, т. 11, 352]: зі стрілок годинника чорна безодня стікає на цифру чотири 
чи п’ять… («сиділи до ранку»); Розповідав мені про чорні сніги війни… («сніг падав»); За 
все, що я беріг, за святість, між білих днів і чорних днів… («Коли сивин вогонь невгасний»). 

У переносному значенні Борис Нечерда вживає найменування золотий «перен. який дає 
людям радість, щастя; прекрасний, щасливий» [СУМ, т. 3, с. 680]: Межи днів, що були 
золотими, / між діянь, які зменшили біль, –/ віднайдуть / золоту / середину / і вшанують як 
слід – по тобі («Духовність»).  

У текстах Тараса Федюка золотий має переносне значення «дуже цінний, вартий 
поваги (про людину, її характер і т. ін.)»: …скривавлена кізка виблискує боком своїм 
золотим в траві ти втрачаєш її («з нічого в ніщо ні для чого й нізащо»), срібний колір 
вживається у переносному значенні, як «щось не коштовне, щось незначне» [СУМ, т. 9, 621]: 
У висхлий до решти небесний анклав із зіркою срібною недорогою («зайти навпомацки тихий 
рай»).  
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До індивідуально-авторських новотворів та оказіоналізмів, що позначають кольори, 
належать сребноперо, буряковіють, збілений, бронзовий, сивий, пор.: Срібноперо, певно і 
непташно- ангельськи! (Б. Нечерда, «Голуби»); Буряковіють обличчя, королі й міледі 
ждуть: що ж ти, братику, хімічиш? (Б. Нечерда, «Повернення Гамлета»); збілений: А коли 
він дістався лісу, ще не збіленого чорна… (Б. Нечерда,  «Провінційний саксофоніст»); Тут 
люди інакші тут з бронзової  бороди одного з хрестом починалось холодне і дике…  
(Т. Федюк, «Ну ти не повіриш – я тут Україні служу»); Туман у сивій рудці це крик півня у 
тумані (Т. Федюк, «це хвостом убити вовка»); рос і полинів цирконій сивий дурень над 
романом… (Т. Федюк, «дикувала дуже швидко»). 

Семантика і функцій на своєрідність кольоративів в художніх текстах Бориса Нечерди 
та Тараса Федюка дозволяють розкрити семантико-символічні ресурси української мови. 
Кольоративи відбивають традиції поетичного словотвору та стають доробком творчості 
розглядуваних майстрів художнього слова, максимально реалізуючи при цьому семантичні і 
символічні можливості кольоропозначень. 
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Тимофеев Максим 
АНТРОПОНИМЫ В РОМАНЕ И. ЕФРЕМОВА «ЧАС БЫКА» 

 
У цій статті подано результати дослідження творчості відомого письменника 

XX ст. І. А. Єфремова, а також на фактичному матеріалі аналізуються системи 
антропонімів, їх структури у творах письменника. Відбувається спроба багатоаспектної 
класифікації поетонімів, використаних у текстах автора. Сьогодні проблема мовної 
номінації залишається однією з найскладніших у теоретичному відношенні, оскільки вона 
взаємодіє не тільки з різними аспектами лінгвістичних і літературознавчих наук, а й зачіпає 
культурологічні та філософські питання. 

Ключові слова: антропоніми, художній текст, вигадані номінації. 
 
Имена собственные (ИС) являются единицами языка и потому должны 

рассматриваться как вполне законный объект языкознания. Анализ имён собственных 
проводится с лингвистических, философских, логических, психологических и иных позиций. 

Более детальным изучением собственных имён занимались такие известные ученые, 
как В. Д. Бондалетов, Ю. А. Карпенко, А. В. Суперанская, О. И. Фонякова и др. [напр.: 1; 3; 
4; 5]. Имена собственные, наделённые богатством и разнообразием коннотаций и 
ассоциативных связей, являются неотъемлемыми элементами художественного 
произведения, актуализируя большой объём экстралингвистической информации. В 
процессе получения новых коннотаций внутри произведения ИС претерпевают 
«семантическое приращение», формируют свою собственную семантическую структуру, в 
результате чего возникает художественно-лексическое (индивидуально-художественное) 
значение слова, существенно отличающееся от его общеязыкового значения. Особенно 
характерно это для так называемых имён-символов, превратившихся в явления 
общенациональной или мировой культуры в результате частого употребления в 
«культурных» текстах. Происходит это потому, что ИС вступает в связи с окружающим 
контекстом и обрастает в нём новыми связями. Контекстные коннотации способны 
трансформировать восприятие ИС читателем. Накопление разного рода коннотаций и 
семантических компонентов, идущих от ассоциаций в тексте и за текстом, О. И. Фонякова 


