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Вступ 

Лексика кольорознавства цікавить лінгвістів віддавна, оскільки 

кольоропозначення є чітким, легким для сприйняття пластом, здатним 

відтворити мовну картину індивіда й етносу загалом. Особливої популярності в 

сучасному мовознавстві набули різноманітні прийоми лінгвістичного опису, 

побудовані на визнанні того, що набір мовних засобів невичерпний, а 

можливості використання мови безконечні. 

Лексика зі значенням кольору – один із найважливіших засобів створення 

словесної мальовничості й конкретної художньої образності в поезії. Слова зі 

значенням кольору реалізують у тексті передусім свої естетичні можливості, 

що проявляються на лексичному рівні в численних синтагматичних зв‘язках. 

Художня природа й вага кольору в художньому тексті була об‘єктом 

прискіпливої уваги К. Григор‘яна, Л. Зубової, Е.  Мостепаненка, О. Лосєва, 

А. Вартанова, Г. Губаревої та ін. В українській лінгвістиці дослідження 

кольороназв представлені в працях І. Бабій, Л. Пустовіт, Л. Лисиченко, 

О. Дзівак, Л. Ставицької, М. Коцюбинської, Н. Клименко, А. Критенко, 

Т. Ковальової та ін.  

Актуальність роботи полягає у відсутності будь-яких наукових 

досліджень поетичної спадщини митця, хоч його вірші привертали неабияку 

увагу читачів ще за життя поета. Сучасні наукові розробки розкривають 

питання колористики в цілому, проте мовні портрети відомих письменників та 

поетів залишаються мало дослідженими. Тому вважаємо вивчення кольороназв 

крізь призму символіки поезій цього маловідомого поета темою надзвичайно 

значущою та перспективно. 

Особливої актуальності набирає досліджувана тема з огляду на статус 

усеукраїнського конкурсу, на суд журі якого автор її подає. Адже праця є 

складовою дослідження мовної картини жителів Харківщини. Тож має ще й 

патріотично-виховне значення. 
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Мета  дослідження – виокремити та проаналізувати художні властивості 

кольорів-символів поезій Івана Єгоровича Мірошниченка, їх прагматичний 

аспект функціонування в поетичних текстах. 

Об’єктом дослідження є функції кольороназв поетичних творів І. Є. 

Мірошниченка. 

Предмет дослідження – кольороназви у поезії  І. Є. Мірошниченка. 

Для її досягнення слід вирішити такі завдання:  

1) з‘ясувати специфіку художньо-естетичної реалізації кольороназв у 

художньому мовленні; 

2) окреслити лексико-семантичне поле кольоративів у мовній картині світу 

І. Мірошниченка, дослідити традиційне й новаторське у використанні колірної 

лексики; 

3) установити семантичний розвиток та поетичні функції окремих 

номінацій;  

4) з'ясувати особливості барвокористування як складника поетичного 

ідіолекту. 

Відповідно до сформульованих мети і завдань у роботі застосовано методи 

описового, компонентного, контекстуального аналізу поетичного слова, метод 

наукової інтуїції, елементи зіставного методу, методу кількісних підрахунків. 

Практична значущість роботи полягає в тому, що її матеріали та 

результати можуть бути використані в написанні курсів зі стилістики 

української мови, для укладання словника новітньої української поезії, читання 

спецкурсів та проведення наукових семінарів із лексикології, лінгвопоетики. 
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РОЗДІЛ I.  

СУЧАСНИЙ СТАН КОЛЬОРОЗНАВСТВА В ЛІНГВІСТИЦІ 

 

1.1. Основні терміни та завдання кольорознавства 

 

Індивідуальна поетичномовна картина світу є особливим модусом 

естетичного осягнення дійсності. Її феномен визначається взаємодією кількох 

чинників: з одного боку, вона виростає з національної мови і її словника, що 

відбиває народнопоетичне осягнення людиною світу, з іншого, – формується 

під впливом традицій поетичного мовлення з його естетичною настановою; 

нарешті, є результатом індивідуальної мовотворчості, особистих уподобань і 

орієнтирів автора.  

Аналізуючи мовне поле кольору в індивідуальній поетичній картині світу, 

слід брати до уваги об'єктивні та суб'єктивні фактори його формування. Серед 

об'єктивних чинників визначальними є: 1) особливості смислового наповнення 

колірних концептів у національній мовній картині світу; 2) традиції творення 

колірних образів у мові фольклору та художньої літератури. 

Лексика на позначення кольору характеризується багатством семантичної 

наповненості та виконуваних функцій у контексті твору, що зумовллено 

великими естетичними можливостями цих лексем, їх здатністю створювати 

різноманітні образи в контексті художнього твору [7, с.147]. 

Джерелами виникнення кольороназв є полісемія (використання назв 

предметів, об‘єктів природи з певним забарвленням для утворення нових назв 

кольору); лексико-морфологічні засоби (складні слова, спеціальні слова для 

передачі відтінків); запозичення [13, с.189]. 

Пласт лексики на позначення кольорів є носієм обширного інформаційного 

потенціалу, у зв‘язку з чим вивчення кольоропозначень здійснюється в різних 

напрямках [7, с.147]. 
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Колір – одна із репрезентацій чуттєвого досвіду особистості/соціуму, що 

перебуває у складних взаємозалежностях стабільності / змінності, центричності 

/ периферійності рефлексії на світ [10, с.234]. 

Кольороназви функціонують у різних наукових парадигмах, набуваючи 

специфічного, дисциплінарно вмотивованого наповнення: у лінгвістичній, 

соціологічній, психологічній та інших сферах  [12, с.66]. 

«Пласт колірних метафор виявляється чи не найсприятливішим до 

концептуально світоглядних ідей кожної епохи у тому розумінні, що із ряду 

колірних епітетів неважко вичленувати ті одиниці, що стають 

ідіолейтмотивними на певному історичному етапі розвитку поетичної мови » 

[33, с.78]. 

Основою для виникнення назв кольоратив, кольористична лексика стали 

терміни колір, кольорит, використані в живописі. Зокрема, термін кольорит 

містить у собі значення цілісного, сукупного взаємозв‘язку кольорів для впливу 

на емоційно-чуттєву сферу пізнання людиною світу [17, с. 67]. 

Лексико-семантичне поле кольоративів складається з ядра (первинний шар 

лексики – пряма номінація, співвідносний із хроматичним і ахроматичним 

спектрами) й периферії – вторинні номінації кольорів, композити, 

фразеологізми. Розмаїття кольорів, яке сприймається нашою зоровою 

системою, називають «кольоровим простором», «кольоровим спектром» тощо 

[13, с.190]. 

У сучасній українській мові кольоронайменування утворюють кількісно 

багате та якісно різноманітне лексико-семантичне поле. Кольороназви, що 

входять до його складу, відзначаються неоднаковим семантичним наповненням 

(колір може виражатися експліцитно чи імпліцитно), різною словотворчою 

структурою та граматичним оформленням [8, с. 4]. 

Категорія кольору в українській мові універсальна, саме через неї 

пізнаються та описуються явища суб‗єктивного й об‗єктивного світу. У 

звичайному мовленні поняття кольору функціонує як дефініція певної ознаки, 
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на відміну від кольороназви у поетичному чи художньому дискурсі, коли на 

перший план виходить конотативний елемент лексеми [38, с. 241]. 

Розуміння значення кольору й уміння встановити його культурні й 

емоційні конотації мають неабияке значення для системного семантичного 

аналізу поетичного тексту, оскільки колір і колірні поєднання допомагають 

сприйняти тональність повідомлення, його суть, а також викликати потрібну 

(інколи й передбачувану) реакцію читача. Цим керуються автори при створенні 

свого художнього світу [12, с. 66]. 

Питання позначення кольорів і використання колоративів у тій чи іншій 

лінгвокультурі є невід‘ємною складовою проблематики мовної картини світу, 

яку активно досліджують передусім у межах таких напрямів, як когнітивна 

лінгвістика, лінгвоконцептологія та лінгвокультурологія. Відомо, що в основі 

мовної кар тини світу лежить більш широке поняття картини світу, яку 

визначають як упорядковану сукупність знань про дійсність, сформовану в 

суспільній, груповій чи індивідуальній свідомості. Мовна ж картина світу – це 

лише фрагмент загальної картини світу, зафіксований засобами мови у процесі 

життєдіяльності людей та набуття ними практичного досвіду [22, с. 53]. 

Науковці відзначають, що колористичні епітети у сучасному поетичному 

мовленні набувають нових відтінків і нашарувань через розширення сфери 

вживання й сполучуваності, а трансформація семантики базується на суміщенні 

номінативного значення (ознаки кольору) та зумовлених лексичним оточенням 

сем; на нейтралізації семантики кольору, метафоричному переносі [11, с.97]. 

У науковій літературі подається таке тлумачення поняття колір: це 

світловий тон чого-небудь; забарвлення; барва; масть. Із врахуванням 

специфіки семантики означеного поняття виділяємо серед досліджених 

кольороназв дві лексико-семантичних групи. Перша група – це назви на 

позначення конкретної колірної ознаки предмета, до якої відносимо 

вмотивовані та невмотивовані кольоропозначення з чіткою колірною 

семантикою. До другої групи належать номени, що чітко не співвідносяться з 

конкретним кольором, а вказують на певну невизначеність забарвлення 
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предмета, визначаючи ступінь насиченості, неозначеності кольору, відтінок 

забарвлення або загальні його характеристики [11, с.98]. 

На структурному рівні серед досліджуваних кольороназв виділяються 

однослівні одиниці, які утворюються від назв семи основних кольоропозначень 

у мовній картині світу за допомогою морфологічного способу словотворення, 

зокрема суфіксації, префіксації та основоскладання. Варто зауважити, що 

частиномовна специфіка назв кольорів вказує на прикметник як основний 

виразник ознаки, рідше використовуються іменники, дієслова, прислівники [11, 

с. 98]. 

 

1.2. Кольорозназви в дослідженнях українських і зарубіжних мовознавців 

 

 Одним із перших, хто розглянув у науковому зрізі кольори, був Леонардо 

да Вінчі. Саме він створив струнку систему кольорів, а також встановив що 

різноманіття кольору, відкрите ще древніми греками і римлянами, може бути 

обмежене лише шістьма простими кольорами: білим, жовтим, зеленим, синім, 

червоним та чорним. В свою чергу також виділив два можливих аспекти 

кольору : художній та фізичний [12, с.66]. 

На думку Л. Супрун, сприйняття кольору є результатом пізнання, 

наслідком впливу реального життя, однією з прикметних ознак творчості 

митців слова, тому в кожного з них існує особистісна кольорова шкала, а також 

улюблений колір, який домінує у творчості [34, 9-10].  

Р. Фрумкіна [36], зазначає, що основою для вияву семантичних зв‘язків 

між словами-назвами кольору є дослідження із психолінгвістики. Звичайні носії 

мови легко встановлюють тотожність між смислами кольороназв, це є «єдиним 

видом інформації, що може бути використаною дослідником, який не бажає 

залучати до опису наївної картини світу кольору власне тлумачення й 

лінгвістичну рефлексію» [36, с.51]. 

І. Ковальська [15] зазначає, що «семантична структура кольороназв у 

різних функціях видозмінюється від абсолютного переважання денотативного 
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значення до його згасання й переходу на передній план конотативних 

компонентів». З іншого боку, вона стверджує, що «слід ураховувати 

особливості семантики кольороназви: архісема колірної ознаки зберігається 

навіть тоді, коли під упливом функції актуалізуються емоційні та оцінні семи» 

[14, с.68]. 

А.Вежбицька дотримується думки: «Кольорових універсалій бути не може, 

адже категорія «колір» не є універсальною» [4, с.193]. 

У роботі «Семантичний обсяг назв основних кольорів» Н. Кухар [18] 

наголошує, що найбільше семантичне навантаження мають лексеми білий, 

чорний, червоний, синій, зелений. Наприклад, семантична група чорного 

кольору може бути представлена поняттями сажа, вугілля; неосвітлений 

сяйвом, непроглядний; густий, темний (про хмару, воду, дим); огорнутий, 

оповитий темрявою, похмурий; темноволосий, чорнявий; темношкірий (як 

ознака раси); брудний, покритий брудом [13, с.190]. 

На думку Г. Яворської, назви кольорів як об‘єкт дослідження виявилися 

надзвичайно цікавими у кількох важливих відношеннях: на матеріалі різних 

мов світу їх розглядали як з погляду проблеми мовних універсалій, так і у 

ракурсі семантичної типології мов, у процесі виявлення національно-

специфічних моделей світу, адже назви кольорів переконливо свідчать про 

відмінні засоби мовної концептуалізації світу (Цит.за [20, с. 53]). 

У галузі когнітивної семантики на увагу заслуговує праця А. Вежбицької, в 

якій авторка при дослідженні мовних концептів кольору запропонувала 

враховувати стійкі асоціативні зв‘язки, що існують між концептом та його 

―еталонним‖ носієм – прототипом – у свідомості людей, які користуються цим 

концептом (наприклад, для синього кольору таким прототипом буде небо, для 

зеленого – рослинність, для червоного – вогонь та кров тощо). Однак при цьому 

важливо враховувати той факт, що в різних лінгвокультурах такі прототипи 

можуть не тільки не збігатися, а й кардинально різнитися між собою, адже 

сприйняття кольору пов‘язане з певними ―універсальними елементами 
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людського досвіду‖, які по-різному концептуалізуються в різних мовах  [4, 

с.53]. 

Вказуючи на естетичну функцію колірних слів, Л. О. Ставицька зазначає, 

що ці лексеми своєрідно доповнюють та модифікують семантичний спектр 

ключових образів [33, с. 97]. 

 

1.3. Особливості розподілу кольороназв у поетичних творах 

 

Найпридатнішим полем для дослідження специфіки й функціонування 

кольороназв у тій чи іншій лінгвокультурі як частини мовної та 

лінгвокольорової картини світу певного етносу є твори художньої літератури. 

Однак, беручись за аналіз художнього твору, потрібно враховувати те, що його 

автор лише з одного боку є членом певної лінгвокультурної спільноти. З іншого 

ж – він завжди є індивідуумом із власним життєвим досвідом, який неодмінно 

позначився на його специфіці сприйняття навколишнього світу. Дослідники 

зазначають, що саме в колористиці творів найбільш яскраво й оригінально і 

виявляється авторське бачення світу [22, с. 54]. 

Одностайної думки щодо розподілу кольорового спектру не існує. Немає 

визначеності й у системах кольоропозначень сучасних європейських мов. У 

східнослов‘янському мовознавстві традиційно визначають одинадцять 

термінів-кольоропозначень: білий, чорний, червоний, синій, жовтий, 

коричневий, сірий, зелений, фіолетовий, рожевий і помаранчевий, які 

закріпилися як основні складові колірної номенклатури української мови. 

Усталеними є погляди про поділ кольоронайменувань на дві групи: хроматичні, 

утворені через синтез трьох основних кольорів: жовтого, синього й червоного, 

та ахроматичні: чорний, білий, сірий. За походженням лінгвісти визначають 

назви кольорів первинні, що не співвідносяться в сучасній мові з іменниками-

референтами, означають абстрактні колірні якості – жовтий, зелений, червоний 

(їхнє походження розкривається за допомогою етимологічного аналізу), та 
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вторинні, утворені за колірною подібністю до предметів і явищ навколишнього 

світу (багряний, рожевий) [13, с.190]. 

Статистичне дослідження слів з семантикою „кольору‖ у мовленні 

дозволяє систему цих слів поділити на три підсистеми. До першої, основної, 

належать прикметники білий, чорний, сірий, зелений, синій, жовтий, червоний; 

до другої – прикметники блакитний, рудий, сивий, вживані як синоніми слів 

голубий, червоний, сірий та прикметник рожевий; до третьої – прикметники 

сизий, золотий, коричневий, голубий, фіолетовий, багровий пурпурний, ружий, 

ліловий, вороний, гнідий, буряковий. Аналіз слів із значенням кольору за 

допомогою статистичних методів може виявити цікаві закономірності 

„кольорового бачення‖ прозаїків, поетів  [7, с.148]. 

Важливою особливістю кольорового образу-символу є його здатність до 

створення асоціативних полів. Основними в цьому процесі є сім семантично 

незалежних назв, які позначають колір без відтінків, – червоний, жовтий, 

зелений, блакитний, синій, білий та чорний. Периферію становлять майже всі 

наявні в мові кольорові лексеми, що об'єднуються довкола основних назв. 

Діапазон їхнього походження є досить широким:  

1. Словотвірний від їхніх основ (синюватий, блідо-рожевий, темно-

зелений).  

2. Морфологічний (синява, червоніти, зелень тощо). 

3. Похідний від реалій об'єктивної дійсності (колір морської хвилі; 

бірюзовий; шоколадний тощо) [29, с. 43-44]. 

Ці мовні одиниці розширюють сукупність кольороназв української мови, а 

будучи вжитими в літературному творі, збагачують систему його образів, 

урізноманітнюють його оповідну структуру, а також слугують важливим 

чинником розкриття внутрішнього світу персонажів [29, с. 44]. 

Окрім асоціативних зв‘язків кольоропозначень із навколишнім світом, 

семантика кольору пов‘язана з історичними подіями й національно-культурним 

контекстом у цілому. Тому за ступенем відносності досліджені кольоративи 

поділяємо на три групи:  
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1) широку асоціативну зону (білий, синій, чорний, зелений);  

2) середню асоціативну зону (рожевий, багряний, бузковий);  

3) мінімальну асоціативну зону (авторські неологізми – червоно-ранетний, 

горіховий, йодовий, тужливо-срібний) [26, с. 216]. 

Семантика білого кольору в українському етнокультурному просторі 

асоціюється зі світлом, чистотою, невинністю, святістю. Чорний кольоратив 

пов‘язаний у поетичних текстах із традиційно-символічною семантикою: 

втіленням темноти, порожнечі, смерті, біди, виражає негативні емоції. 

Традиційні уявлення про ахроматичний сірий колір як символ бідності, нудьги, 

туги, посередності, нещастя спостерігаються й у сучасних поетичних текстах 

[26, с. 217]. 

Червоний колір за своєю символічною семантикою перевищує інші 

кольори. В українській традиційній культурі значущість червоного кольору 

обумовлена його близькістю до вогню і світла. Рожевий колір у сучасних поетів 

своєю семантикою символізує ніжність, мрійливість, невинність [26, с. 218]. 

Назва синього кольору в сучасній поетичній мові вживається з прямою 

колірною семантикою й може представлятися таким синонімічним рядом: 

синій, блакитний, аквамарин,сапфіровий, бірюза, ультрамарин, підсинений. 

Семантика зеленого кольору пов‘язана з рослинним світом, вона виявляється в 

прямому називанні кольору [26, с. 218]. 

Серед кольористичних означень сучасного поетичного тексту, що можуть 

виражатися відтінками жовтого кольору, виділяємо такий синонімічний ряд: 

жовтий, золотий, кремовий, бурштиновий, бежевий, рудий, мідний, іржавий, 

рудуватий, помаранчевий, зруділий, жовтогарячий, аличевий, озолочений, 

золотавий. 

Символіка кольору здатна еволюціонувати, переходячи в інший контекст. 

Наприклад, багряний колір у творах Л. Українки [20] вміщує у своєму 

семантичному полі, залежно від контексту, то радість і щастя [20, с. 215], то 

тугу, жалобу, смуток [20, с. 208], то енергію, прагнення, переможну боротьбу 

[20, с. 261]. Але, незважаючи на таку полярність значень, багряний – це завжди 
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щось урочисте і величне. Таким чином, семантика кольору змінюється, але не 

повністю; існує семантична домінанта для кожного кольору – одне чи кілька 

значень кольору-символу, які залишаються незмінними  [37, с.160]. 

У Лесиних творах багато червоного, багряного, кривавого зокрема. ―ти не 

хтів мене взять…‖ [20, с. 208], ―Квіток, квіток, як можна більше квітів…‖ [20, с.  

203], ―Ти хотів би квіток на дорозі моїй?‖ [20, с. 213] – це поезії, у яких 

поєднано образи-символи квіти і кров. Квіти – символ людських почуттів, 

палких, жагучих, кров – символ болю, душевних ран. Символічний образ квітів, 

поєднуючись із іншим кольором в інших віршах Лесі Українки, набуває іншої 

семантики   [37, с.160]. 

Слід зазначити, що червоний з давніх часів входив до тріади і його 

вважали найголовнішим. Т. Шевченко не обходить цей колір і використовує 

його для позначення елементів природи та побуту. Особливу увагу приділяє 

святині, символу українського  народу – червоній калині: «Зацвіла в долині 

Червона калина» [12, с.67]. 

Необхідно згадати про особливості семантики білого кольору. Кобзар 

часто акцентує увагу на чистоті, охайності будинку, яка характерна для 

українського села. 

В основному, білий колір використовується в побуті як опис компонентів 

інтер‘єру. 

Він є невід‘ємною частиною опису людей, їх зовнішнього вигляду та 

елементів одягу: «…Хатки біленькі виглядають, Мов діти в білих сорочках» 

[12, с.68]. 

Нетиповими для Т. Г. Шевченка є кольори, які не мають точного значення 

і в колірному спектрі лише наближаються до основних. Такими є пурпурний, 

блідний, світлий, багряний: «…І блідний місяць на ту пору Із хмари де-де 

виглядав, Неначе човен в синім морі» [17, с.68]. 

Червоний колір у творах В. Голобородька допомагає передати внутрішній 

стан ліричного героя, його настрій, враження, почуття. Цей динамічний, за 

визначенням психологів, дещо «агресивний» колір підсилює, зокрема, 
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емоційність поезії: Півнем червоним туга і смуток / кукурікають у прозорість 

ночі  [35, с.257]. 

Назва синього кольору – це переважно засіб портретної характеристики; 

традиційне народнопісенне і літературне вживання – на позначення кольору 

очей коханої людини. В. Голобородько теж не відійшов від цієї традиції: Очі 

сині цвітуть твої; І плаче наді мною синя музика твоїх очей [35, с. 257]. 

Зелений колір – традиційно колір життя, спокою, природної енергії. Саме 

на такій семантиці В. Голобородько будує метафоричні  образи, що позначені 

позитивним спрямуванням, життєствердні: Гай, здається, пісні солов‘їв / 

зеленавим вогнем підпалили [35, с. 258]. 

Колоратив золотий, за звичним вживанням, передає колір і функції цінного 

металу. Метафоричні образи у поетичних текстах В. Голобородька побудовані 

саме на такому значенні цього номінатива. Є чітка вказівка на колір чи функції 

за допомогою так званих слів-конкретизаторів, які підсилюють значення 

кольоро- назви, наприклад: золоті зерна радості; Золоті птахи дахів [35, с.258]. 

В індивідуальній поетичній палітрі автора активною є також оцінна 

семантика чорного кольору, який традиційно пов‘язують із негативними 

явищами, емоціями, відчуттями. Мабуть, тому серед аналізованих 

метафоричних образів із цим колоративом переважають ті, у яких оцінний 

компонент чорний виступає носієм негативної експресії: На плечах чорні птахи, 

/ чорні птахи журби [35, с.258]. 

Окрім традиційно чорно-білого протиставлення, В. Голобородько вживає 

народнопоетичне, фольклорне червоно-чорне: «Сиділа я, вишивала маки на 

рушнику, / вишивала червоні, а вишила чорні…» [35, с.259]. 

Таким чином, кольороназви відзначаються прикметними ознаками своєї 

структурної організації й семантичного наповнення, тому слід ураховувати 

граматичну природу досліджуваних явищ, переважно атрибутивний характер 

кольоронайменувань, а значить розглядати окремі номінації в їх 

синтагматичних і парадигматичних зв'язках. У дослідженні функціональних 

властивостей кольоративів необхідно зважати й на ключові образи художнього 
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світу поета, що є носіями концептуальної інформації та безпосередньо пов'язані 

з ідеями, темами й мотивами її творчості. 
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Розділ II  

СЕМАНТИКА КОЛЬОРУ  

 В ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ І. Є.МІРОШНИЧЕНКА 

 

2.1. Мікрополя назв визначених кольорів 

 

Одним із засобів творення неповторно яскравих, привабливих образів є 

поетична колористика І.Є. Мірошниченка. Прослідкуймо особливості 

функціонування барвоназв у віршах цього видатного ізюмчанина. 

Серед кольорів, які домінують у творчості І.мЄ. Мірошниченка, жовтий 

подається через такі лексеми: помаранчевий, пожежний, рудий, золотий та ін. 

Як наслідок, з‘являються нові образи, які виявляються інтерпретацією певного 

символу. Так, наприклад, сполучення рудіє поле, в золотому мерехтінні , степ 

рудий  стають символом чогось блискучого, неймовірного та передають якусь 

тоненьку золотинку, яку автор змалював саме так. Ці кольори є найбiльш 

рiзнорiдними за словотвiрною структурою:  

На світі – безмежно, 

А в серці – бентежно, 

А сонце сідає 

Пожежно-пожежно… [24, с. 21]. 

Поет використовує загалом деривати ад‘єктивного (у спраглий степ рудий 

[27, с. 23]., на лан пожовклий [27, с. 45]), дiєслiвного (рудіє поле [24, с. 21], 

жовтіють здалека горби [24, с. 25]). 

Також у творчості автора відображуються такі кольори: білий та сивий. За 

словотвiрною структурою: поет використовує деривати ад‘єктивного (уламки 

кристаликів сивих [27, с. 6], краплями сивими [26, с. 6], і попливли – на білім 

світі [24, с. 26], що на хустинку білу долі [24, с. 30]), дiєслiвного (з жовтинкою 

цвіт картопляний білів [25, с. 6],  вже посивіла, як зима [25, с. 55]), 

адвербiального (аж слався біль ядучий біло [25, с. 47]). 
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Серед вище наведених кольорів знаходимо такі цікаві поєднання: 

попелясто-білий, блідо-жовті: 

І тільки вихор 

Попелясто-білий 

Здіймається, 

Клубочиться услід [24, с. 5]. 

Вони і ростуть самітньо, 

І цвітуть непомітно, 

Блідо-жовті і завжди незмінні, 

Наче втілення вічної ліні [27, с. 54]. 

Образотворчiй метi в поетичному мовленнi пiдпорядковується вживання 

кольороназв як складових елементiв семантико-асоцiативних опозицiй: бiлий – 

чорний. Наприклад: 

І  я малював їх, як туга огорне, 

По білому чорним, по білому чорним… [24, с. 23]. 

Чорний колір часто виявляється в мінорному контексті, співставляється з 

трагізмом розкриває поведінку, психічний та моральний стан героїв, проявляє 

біль, страх. На нашу думку, свій відбиток накладає ще й згадки із дитинства 

про страшні часи війни: 

А в серці – чорно, 

А в хаті – голо… [24, с. 11]. 

Аналіз мікрополя назв чорного кольору засвідчив, що для поетичної мови 

І. Мірошниченка характерною є реалізація його складових переважно з 

переносним значенням. Традиційним і найбільш поширеним є уявлення про 

чорний колір, психологічно пов'язане з негативними почуттями (страх, туга, 

печаль, розпач), що й визначає загальну тенденцію реалізації його оцінної 

семантики. У поетичній мові поета відзначаємо такі традиційні кольористичні 

образи, семантика яких виражає негативні емоції: чорна туга, чорно в серці. 

Епітет чорний, сполучаючись з абстрактними поняттями, зберігає віддалену 

асоціацію з реальним кольором. 
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Протиставленням чорного є білий колір, який виступає як уособлення 

добра, чистоти: Не дивилась на білий світ [27, с. 40], І білий світ хмільним 

добром горів [24, с. 20].  

Білий колір виступає в таких семантичних навантаженнях: 

1. Образ природи: 

 І на берізках білих  

Смужечки і п’ятенця [27, с. 52]. 

2. У випадку асоціативного порівняння кольорів із природними 

явищами кольороназва білий транспозиціюється у кольороназву чистий: 

До неба чистого, до сонця, до вітрів, 

До таємниць, прихованих віками! [24, с. 4]. 

3. Образ світу, який автор змальовує чистим, прекрасним, святим, 

невинним: 

Аби вгорі не гасло небо гоже 

І білий світ хмільним добром горів, 

Ми на батьків буваєм тільки схожі, 

А вдаємося – завжди в матерів [24, с. 20]. 

І попливли – на білім світі 

Шукати землі невідкриті [24, с. 26]. 

Колір білий є складником  фразеологізму  «білий світ» – це  світ, який 

видно, це увесь  світ, чистий та прекрасний. 

Характерні риси художньо-естетичної реалізації складників мікрополя 

білого кольору зумовлюються настановою автора на актуалізацію, з одного 

боку, їх усталених значень, з іншого, – образно-символічних, пов'язаних із 

семіосферою української міфології та фольклору. Це зумовлює напрямки й 

особливості функціонування відповідних кольороназв у поетичних текстах 

Івана Мірошниченка. У своїх прямих значеннях кольоративи, що передають 

ознаку «білий», функціонують у пейзажних замальовках. 

Реалізація образно-символічних значень пов'язана насамперед із 

використанням фольклоризмів з компонентом білий: білий світ, білі руки. 
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Актуалізовані поетом образні формули більшою чи меншою мірою пов'язані з 

провідними мотивами його творчості. У зв'язку з цим слід виділити ключовий 

образ поетичної картини світу Івана Мірошниченка: білий світ (понад 15 

слововживань), що виступає з усталеним значенням «земля з усім, що на ній 

існує». Він набуває виразної емоційно-експресивної маркованості й 

осмилюється як джерело життєдайних сил, основа людського існування. У 

поетичних контекстах він може зазнавати авторських модифікацій шляхом 

відновлення в значенні атрибутивного компонента семи кольору, зокрема, 

через протиставлення білого і чорного кольорів, про що йшлося вище. 

Для опису природи, пір роки, природних явищ використовується 

блакитний колір, який репрезентується і через лексему голубий, як бачимо: 

Буде блакитне літо,  

Будуть весло і човен, 

Щедрого буде квіту, 

Буде… 

Спасибі, повінь! [27, с. 29]. 

Повів до маків за віконцем 

Під літнє небо голубе [24, с. 29]. 

У невідомому селі 

Дивились люди на двобій 

У високості голубій 

Як по тобі їх крик отерп… [24, с. 15]. 

Синьо-голуба гама в поетичному світі І. Є. Мірошниченка набуває 

особливого значення в розкритті концептуально навантаженого образу неба. 

Синє, голубе небо в макрокосмі поетового світу вабить духовною висотою. 

Воно акумулює в собі вічність, перед якою оголюється істина. Голубе небо 

чисте, ясне, безхмарне, і тому аналізований словообраз символічно позначає 

мрію. 



21 
 

Слід зазначити, що червоний колір вважали найголовнішим, адже в 

поєднанні «червоні маки», цей колір є символом молодості і краси. Поет не 

обходить цей колір і використовує його для позначення: краси, символу роду: 

Як символ роду і красу, 

Я у світання колискові 

ЧЕРВОНІ МАКИ ПОНЕСУ [24, с. 31]. 

І що твої червоні маки 

Цвітуть у пам’яті моїй? [24, с. 30]. 

Варіантом кольоративу сірий та білий  є епітет сивий. Асоціація білого з 

сивиною об‘єднується в значення ―старий‖: 

Вклоняюсь давнині терплячій 

І сивим мовчазним волам [27, с. 8]. 

У ясен день, у ту високу пору, 

За ту недолі висохлу межу, 

Де оживе і ступить до Місхору, 

А я легенду сиву допишу [24, с. 24]. 

Вже посивіла, як зима, 

 Живе принишкла, мовчазна [25, с. 55]. 

Кількість слів, які називають гаму сивого кольору, складає 9  

слововживань. 

За допомогою сивого кольору автор змальовує пройдений час. 

Варіантом кольоративу чорний є сірий колір, який найчастіше висвітлює ті 

ж самі переживання, що й і чорний колір: 

Спогади – 

Сірі тіні… [27, с. 37]. 

Кількість слів, які називають гаму сірого кольору, складає 5 слововживань. 

Досліджуючи мікрополе назв сірого кольору, відзначаємо, що серед його 

компонентів кольоратив сірий набуває особливої ідейно-естетичної ваги як 

важливий засіб розкриття концептуально навантаженого поняття 

неповторності. Зазначений епітет із його запрограмованою негативною 
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конотацією стає мовним засобом, що виражає все спрощене, проминальне. 

У таких контекстах у семантиці кольоратива сірий на перший план виступають 

оцінні семи. Повторення колірного епітета щодо різних деталей посилює 

всеосяжну картину сірості. На рівні підтексту прокладено місток від 

минувшини до сучасного для автора життя – часу туги за мирним життям. Цей 

колір також образно втілює нездорову духовну атмосферу знеособлення 

індивідуальності: сірі тіні.  

У дослідженій нами поезії ми бачимо співставлення червоного кольору із 

епітетом гарячий та синього із епітетом холодний: 

І нас омивають вітри степові, 

Червоних від спеки, від холоду синіх [27, с. 6]. 

Отже, показово, що описані колірні гами пов'язують між собою символічні 

образи сонця, неба, води, які також проектуються на інтимні переживання, 

передаючи відповідно страх і відвагу, ніжність і незбагненність, 

урівноваженість і мінливість. 

 

2.2. Мікрополя назв невизначених кольорів 

 

У мікрополі назв неозначених кольорів у досліджуваному матеріалі важко 

виділити домінанту, тому його складники доцільно згрупувати, ураховуючи 

особливості їх семантичного наповнення: 1) номінації, що вказують на 

наявність кольору; 2) назви, які вказують на відсутність чи втрату забарвлення; 

3) слова на позначення способу забарвлення реалії; 4) номінації, характерні для 

словника образотворчого. 

Аналізований матеріал дозволяє визначити кілька особливостей 

функціонування неозначених кольороназв у поезій І. Мірошниченка. Так, 

можливо, найбільш показовим щодо цього є номінації першої семантичної 

групи, що в пейзажних замальовках створюють уявлення про буяння 

природних барв (червоної, золотої). Яскравість пейзажного малюнку 
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досягається оригінальним авторським образним порівнянням, яке передає літнє 

різнобарв'я.  

Серед лінгвістів немає єдиної точки зору на окреслення лексико- 

семантичних груп кольоронайменувань. Більшість дослідників кольороназви 

поділяє на дві семантичні групи: власне кольоративи (у нашому випадку: 

блакитний, чорний, синій а ін.) та додаткові характеристики кольору (холодний, 

густий, потемнілий та ін.). Серед таких спостерігаємо: 

І бачимо, 

Як потемнілий лід 

Ламається, 

Зсуває [24, с. 5]. 

… Над скелями орлиний клекіт линув, 

Густий туман в ущелини сповзав [24, с. 4]. 

Ми спостерігаємо дієслівний дериват додаткових характеристик кольору 

(темніли калюжі [27, с. 27]). У групі власне кольоративів виділяють первинні 

(значення кольору є основним, прямим: синій, червоний) та вторинні 

кольоративи (значення кольору є переносним: іскристий, рум’яний, 

кришталевий та ін.). Погляньте: 

У спраглий степ рудий… 

А люди збудоражені  

Лишались  

Біля джерел 

Іскристої води [27, с. 23]. 

Що не день, як сіріло між хат, 

Ненька ладила дядьку торбину –  

Паляниці рум’яної шмат 

І сердиту (навпіл) цибулину [27, с. 34]. 

І сиплються дрібно в отави, 

У серпень гарячий 

Тремкі кришталеві октави [25, с. 34]. 
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Для набуття експресивності автор використовує елементи порівняння, 

порівнюючи деякі лексеми-кольори із поняттями: 

Прозора, як сльоза, 

Не в сні, а наяву… [27, с. 23]. 

Через украплення назв жовтого кольору в контекст зi словами зазначених 

лексико семантичних груп активiзується первинне значення кольороназви. 

Вiдтворення об‘єктивного забарвлення реалiй зауважуємо, зокрема, у таких 

поетичних рядках: 

Жовте листя з діброви 

Вітри вимітають 

І тужливо гудуть 

Потемнілі дроти [27, с. 57]; 

Виб’ється і забуя над світом. 

Непокірним пломенистим цвітом [27, с. 38]. 

Підсумовуючи використання кольороназв невизначених кольорів, 

зазначимо, що природа виписана поетом виразними кольористичними мазками, 

а внутрішній світ людини у війні –  або чорний, або кольорово не визначений.  

Отже, колірний простір структурує індивідуально-мистецьку версію 

світорозуміння Івана Мірошниченка, репрезентуючи його поетичний світ у 

відповідній колірній гамі, увиразнюючи й розвиваючи концептуально 

навантажені образи. Специфіка барвопису поета безпосередньо зумовлена 

добором колірних номінацій, їх семантичним наповненням у системі 

художнього цілого. Кількісне наповнення окреслених мікрополів колірних 

номінацій, семантична значущість та функціональна різноманітність їх 

компонентів засвідчують органічне поєднання традиційного й новаторського в 

естетичній трансформації кольоративів у поетичному мовленні Івана Єгоровича 

Мірошниченка. 
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ВИСНОВКИ 

1. Лексико-семантичне поле кольору як елемент поетичномовної картини 

світу Івана Мірошниченка складається з таких мікрополів: мікрополе назв 

білого, чорного, сірого, червоного, жовтого, синього кольорів, неозначених 

кольорів. Як показав аналіз фактичного матеріалу, попри відмінності, інколи 

значні, у кількісному наповненні різних мікрополів усі вони відіграють 

важливу роль в організації індивідуальної мовної поетичної картини світу 

автора. 

2. Особливості організації колірного поля зумовлені головним чином тим, 

що поет цілком свідомо орієнтується на добір і художньо-естетичну 

актуалізацію кольоропозначень, які належать до народнопоетичної лексики та 

традиційного словника сучасної української поезії. Водночас майже до кожного 

мікрополя входять індивідуально-авторські новотвори, які відображають 

прагнення митця до увиразнення, посилення поетичної думки. 

3. Індивідуально-авторських позначень кольору в мовній палітрі поета 

знаходимо відносно небагато, що засвідчує творчу настанову митця на 

інтенсивне використання традиційного у своїй основі корпусу колірних лексем. 

4. Кольороназви, уживані в художньому мовленні І. Мірошниченка, є 

одним із важливим засобів вираження окремих мотивів, тем та ідей її поезії.  

5. Особливого значення набувають колірні номінації для характеристики 

наскрізних образів поетичного світу, насамперед таких, як небо, сонце, сад, 

душа. При цьому кольоративи виступають засобом експлікації глибинного 

змісту ключових поетичних образів.  

6. Художня реалізація ключових образів досліджуваної поезії, що 

ґрунтуються на використанні відповідних колірних номінацій, виразно 

демонструє специфіку їхнього змістового наповнення й особливості поетичної 

концептуалізації світу. У поетичному тексті семантика ключових 

кольористичних образів зумовлюється їх зв‘язком із різними рівнями 

організації художнього цілого, що сприяє їх місткому семантичному 

наповненню. 



26 
 

7. Важливою ознакою ідіостилю І. Мірошниченка є настанова на творче 

використання усталених поетичних формул з елементами-

кольоропозначеннями.  

  



27 
 

Література 

1. Бабій І. М. Естетична роль колірних порівнянь у мові художньої прози / 

І. М. Бабій // Слово. Стиль. Норма. – К., 2002. – С. 72–76. 

2. Бабій І. М. Кольороназви в системі лінгвістичного аналізу твору / 

І. М. Бабій // Нові підходи до філології у вищій школі. – Мелітополь, 

1996. – С. 13–14. 

3. Бунчук Т. Художньо-образна кольористика в романах О. Гончара / 

Т. Бунчук // Роди і жанри літератури: Зб. наук. пр. за матеріалами міжвуз. 

наук. конф., присвяч. пам‘яті проф. Г. А. В‘язовського. – Одеса, 1997. – 

С. 181–182. 

4. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание ; [пер. с англ. ; Отв. ред. 

М. А. Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой] / Анна Вежбицкая. – М. : 

Русские словари, 1996. – 416 с 

5. Горожанова С. ―... Сині, як небо, як волошки, очі‖ (художня деталь у 

романі Уласа Самчука ―Волинь‖) / С.Горожанова // Культура слова. – 

1998. – Вип. 51. – С. 19–24. 

6. Гоцур Л. В. Колористичні епітети в оповіданнях О. Кобилянської / 

Л. Гоцур // Культура слова. – 1990. – Вип. 39. – С. 36–39. 

7. Гримашевич Г. Семантика кольорів у творчості Валерія Шевчука / 

Г. Гримашевич, Н. Мельник //  Історико-філологічний збірник з 

регіональних проблем. – Волинь-Житомирщина.,  2004. –  № 12. – С  147-

156. 

8. Губарева Г. А. Семантика та стилістичні функції кольоративів у 

поетичній мові Ліни Костенко : автореф. дис. ... канд. фiлол. наук: 

10.02.01 / Галина Анатоліївна Губарева. – Х., 2002. – 18 с 

9. Демченко І. А. Колористика як прикметна ознака  Кобилянська поетики 

Ольги Кобилянської / І. А. Демченко// Вісн. Запоріз. держ. пед. ун-ту. – 

Запоріжжя, 1999. – №2: Філол. науки. – С. 51–55. 



28 
 

10. Дергач  Д.В.  Колористика в сучасному мовознавстві: традиційне і нове / 

Д. В. Дергач, Л. І. Шевченко. – К.: Studia Linguistica.– 2011. – №5. – 

С. 234 – 239  

11. Дзисюк М.В. Структурно-семантичні та стилістичні особливості 

колористичної лексики у мовотворчості поетів Уманщини / М.В. Дзисюк 

//  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – 

Умань., 2015. –  № 9. –  С 97-106. 

12. Діброва С.М. Колористика у творчості Т. Г. Шевченка / С.М. Діброва, 

Г.А.  Ларіна // Ученые записки Таврического национального 

университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные 

коммуникации» . – Сімферополь., 2014. – Том 27 № 1-1 (66) . –   С  66-69. 

13. Іншаков А. Є. Теоретичні  засади дослідження колірної лексики в 

мовознавстві / А. Є. Іншаков. – Кривий Ріг: Філологічні студії, 2013. – №9 

– 188 – 195 с. 

14. Касім Ю. Ф. Назви барв у романі М. Стельмаха ―Правда і кривда‖ / 

Ю. Ф. Касім // Пр. Одес. держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Сер. філол. наук. 

– О., 1963. – Вип. 16. – С. 239–251. 

15. Ковальська І. Особливості відтворення стилістичної семантики колірних 

лексем у перекладі (на матеріалі української та англійської мов) / Ірина 

Ковальська // Мовознавство. – 1999. – № 4 – 5. – С. 67–70. 

16. Корольова В. В. Поетична семантика кольоративів у сучасній українській 

мові. / В. В. Корольова. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 

15. – Т. I (155). – .С. 215-220. 

17.  Культурологія : українська та зарубіжна культура : [навч. посібник] / 

М. М. Закович, І. Я. Зязюн та ін. – К. : Знання, 2004. – 567 с. 

18. Кухар Н. І. Семантичний обсяг назв основних кольорів / Ніна Іванівна 

Кухар // Придніпровський вісник. – 2000. – Вип. 13. – С. 43–50. 

19. Кучеренко Л. І. Кольоративи як стилістична категорія в мовотворчості 

В. Винниченка / Л. І. Кучеренко // Вісн. Запоріз. держ. пед. ун-ту. Сер.: 

Філол. науки. – Запоріжжя, 2001. – №1. – С. 52–55. 



29 
 

20. Леся Українка Твори: в 2-х т. /  Леся Українка. –  К : Наукова думка, 1986. 

– Т.1.– 608 с. 

21. Лощинова І. С. Кольоративи у творчості письменників 

Дніпропетровщини / І. С. Лощинова // Український смисл : наук. зб. / за 

ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. С. 196 – 

207. 

22. Мазепова О. Концепт кольору та його місце в художній картині світу (на 

матеріалі сучасної перської поезії) / О. Мазепова // Вісник Львівського 

університету. Серія філологічна. – К., 2014. – №  61. –  С 52–61. 

23. Мірошниченко І. Є. Берег пам‘яті / І. Є. Мірошниченко. – Харків: Прапор, 

1988. – 55 с.  

24. Мірошниченко І. Є. Материні маки / І. Є. Мірошниченко. – Харків: 

Прапор, 1981. – 30 с. 

25. Мірошниченко І. Є. Пісня тополиного літа / І. Є. Мірошниченко. – 

Харків: «Майдан», 2004. – 82 с.  

26. Мірошниченко І. Є. Пласти / І. Є. Мірошниченко. – Харків: Прапор, 

1965. –  24 с. 

27. Мірошниченко І. Є. Сіль глибини / І. Є. Мірошниченко. – Харків: Прапор, 

1967. –  57 с. 

28. Науменко Н. В. Залежність образності кольороназви від її словоформи/ 

Н. В. Науменко // Наук. зап. Нац. ун- ту ―Києво-Могилянська академія‖. 

Сер.: Філол. науки. – К., 2000. – Т. 18. – С. 43–45. 

29. Науменко Н. В. Образ синього кольору в новелістиці Миколи 

Хвильового/ Н. В. Науменко // Вісн. Запоріз. держ. ун-ту. Сер.: Філол. 

науки. – Запоріжжя, 2001. – №2. – С. 71–73. 

30. Науменко Н.В. Залежність образності кольороназви від її словоформи  // 

Наукові записки Національного Університету―Києво, Могилянська 

Академія‖. Серія: Філологія. –2000. - №18. - С-43-45  

31. Переломова О. С. ―Синя дорога‖ у мовній картині світу Валерія Шевчука 

/ О. С. Переломова // Філологічні науки. – Суми, 1999. – С. 72–79. 



30 
 

32. Порожнюк А. А. Червона барва в мові художнього твору / 

А. А. Порожнюк // Культура слова. – 1990. – Вип. 38. – С. 29–33. 

33. Ставицька Л. О. Динаміка художньої семантики епітета блакитний в 

українській поетичній мові ХХ ст. / Л. О. Ставицька. – Українська мова з 

минулого в майбутнє : матер. наук. конф. – К., 1999.– С. 79. 

34. Супрун Л. О. Семантика і прагматика назв кольорів в українському 

романному тексті середини — другої половини ХХ ст. (на матеріалі 

творів О. Гончара, П. Загребельного, М. Стельмаха) : автореферат дис. ... 

канд. філол. наук : 10.02.01 / Людмила Олександрівна Супрун. – Х., 2009. 

– 16 с. 

35. Тиха Л. Семантика кольору у поетичних текстах Василя Голобородька / 

Л. Тиха //  Науковий журнал.– 2014. – № 2.– С. 255-261   

36. Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство: Аспекты психолингвистического 

анализа / Р. М. Фрумкина. – М.: Наука, 1984. – 175 с. 

37.  Шегеда О. П. Символіка кольору у творчості Лесі Українки / 

О. П. Шегеда // Вісник Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. – 2000. – № 7. – С. 160. 

38. Янченко, Ю. А. Кольоративи як репрезентанти ідіостилю Аркадія Казки 

[Текст] / Ю. А. Янченко // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні 

науки (мовознавство і літературознавство) : збірник наукових праць / М-

во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К. : 

Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 5 : До 200-річчя від дня 

народження Т. Г. Шевченка та 25-річчя кафедри стилістики української 

мови. – С. 240–246.    

 


