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STRESZCZENIE. Artykuł poświęcony jest zaganieniu kolorystyki w dziełach 
literackich Mychajła Kociubynskiego. Dokonano analizy cech strukturalno-semantycznych 
oraz pola stylistycznego nazw kolorów w małej prozie pisarza. Ustalono aktywność użycia 
i wielofunkcjonalność kolorów w autorskim obrazie świata Mychajła Kociubynskiego.

Odessa International Humanitarian University, Odessa — Ukraine

ABSTRACT. The article deals with the color palette of M. Kotsyubynskiy’s composi
tions. The structural and semantic features and stylistic functioning of the names of colors 
in the short prose of the writer have been analyzed. The frequency of the usage and multi func
tionality of the names of color in M. Kotsyubynskiy’s individual author’s mapping of the 
world have been found out.

сучасшй фшолопчнш niTeparypi художшй текст розглядаеться з pi ших
боьав у багатьох наукових розвщках, оскшьки е „багатоаспектним та бага-
товимтрним у п л а т  його дослщження, гцо зумовлено смисловою багато- 

нлановттю його лексичного наповнення”1.
В i дома украшська дослвдниця Н. Сологуб зазначае, що художшй текст „ха- 

рактеризуеться неоднозначшстю семантики, множиншстю штерпретацш, що по- 
яснюеться використанням словесних знаьав у ïx вторинному кодовому значен- 
Hi. Сугестившсть художнього слова, зближення далеких уявлень, виникнення но-

• • • *999вих асощативних i конототивних значень завжди присутш в художньому тексп ".
У художньому мовленш активно вживаною е трупа назв коль ор iß. У сучасшй 

укра’шськш MOBi лексеми 3i значениям кольору становлять окрему лексико- 
семантичну трупу, яюй властиßi багатство значень та р1зномаштшсть функщй 
у художньому текст!. У лексико-семантичну трупу назв кольор1в входять назви 
основних кольорп! та pi3Hnx ïxmx вщтшшв, що вказують на 1итенсивн1сть, Mipy 
вияву KonipHOÏ яко cri тощо.

11. М. Б а б i й , Котйрна номтспря i художшй текст, [в:] 36ipmiK наук, працъ, Кшв 2005, с. 13.
2 H. M. С о логу б , Мовний портрет Яра Славутича, Кшв 1999, с. 12-13.
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114 А. К ощ ова

В останш десятилiття в сучаснш лшгвютичнш наущ посилився дослщ- 
ницький im e p e c  до вивчення семантики та естетичного функщонування назв 
KOJibopiß у художньому текст!. Вщомими дослщниками в галун кольористики е 
I. Бабш, О. Дз1вак, С. Ермоленко, А. Критенко, А. Кириченко, Н. Сологуб, 
Л. IlycTOBiT, Л. Ставицька та ш. Наше дослщження присвячено розгляду 
функщонування кольоронайменувань у творах М. Коцюбинського. Його твори 
насичеш р1зними кольорами, виблискують р1знобарв’ям та переливами 
свПлотшей. Дослщники творчосп М. Коцюбинського називали його „май- 
стром, що в1ртуозно волод1в формою”, що „в нього не тшьки досконала, а й пре
красна, позначена печатаю здорово! краси, яка засвщчуе велику закоханють 
письменника в життя”3. М. Коцюбинська писала: „Лицар дшсностц Коцю- 
бинський школи не був ïï рабом. Залишаючись на грунт! факту, Bin прагнув 
вщрватися вщ нього, знайти його щейний, фшософський, психолопчний смисл, 
звести окрем1 спостереження у фокусi образного узагальнення. Нще немае 
зовншшьо! шюстративности. Твори письменника — це книга життя, а не барвш 
малюнки до не!”4. Вщсутшсть монограф! й, присвячених анал1зу кольороназв у 
художшх текстах М. Коцюбинського, зумовлюе актуальшсть запропонованого 
повщомлення.

Мета розвщки полягае в розгляд! семантики та особливостей стал! стачного 
функщонування назв кольор1в у творах М. Коцюбинського. Об’ектом анал1зу 
стали назви кольор1в (колореми), а матер i алом послужила мала проза М. Коцю
бинського.

У сучаснш лшгвютищ назви кольоргв традитийно подаляютъ на дв1 велика 
шдгрупи: „основних” назв (тошв) та „другорядних” назв кольор1в (барв) (А. Кри
тенко, А. Кириченко, О. Дз1вак, I. Бабш та im). Основними е назви давнього по- 
ходження, сшльш для багатьох слов’янських мов (червоний, жовтий, зеленый, 
голубий, сити, опий, чорний). „Другорядт” колореми вказують на штенсивнють 
кольору (синюватий, бтастий, блгдо-жовтий, свтло-червоний, темно-зеленый 
та im). Сюди ж вщносять назви, утвореш вщ лексем з шших тематичних груп 
(бузковий, кавовий, шоколадный, кремовый та iH.).

Bi домий досл1дник колгрно! лексики А. Критенко вказуе, що „у семантачнш 
класифшацп назв кольор1в сучасно! украшсько! мови окреме мюце посщае 
група таких своерщних назв, як: свтлий, ясный, блискучий, осяйний, тем
ный, тъмяний, смуглявый, загортый, засмаглий, брудний, як присл1вник hohohi 
i /неслово поночтт (синошми назв темно, темшти), а також група назв стро- 
катих кольорпг строкатий, тстрявый, плямистий, рябий, яблукатий, карта- 
тий, гречаний, зозулястый, сорокуватий та iH. ТЦ „строкатГ’ назви вщносять 
до категорн кольору на тш ni д став!, що й назви бтий, чорный i cipuü, Mi танину 
яких вони виражають. Не можна поминути й групи назв на позначення не- 
означеного кольору: барвистий, ргзнобарвный, багатобарвный, прозорий, 
а також безбарвный. До системи назв колыднв певною Mi рою дотичними 
е й таю слова, як холодный, теплый, гарячий, глухий, резкий, приглушений, кри
кливый, ceijicmt, пышный, соковитий, сухий, легкий, важкий, шжний, веселий, 
похмурий, моторошний, що виражають кольоров! вщтшки предметов (насампе- 
ред, тканин та одягу) з боку !х ди на психнсу людшш”5.

3 М. О. Костенко ,  ХудожнямайстертстъМ. М. Коцюбинського, Кшв 1961, с. 4.
4 М. X. Коцюбинська ,  Мог обри в 2 т., Кшв 2004, т. 1, с. 217.
5 А. П. Критенко,  Семантична структура назв кольоргв вукрспнсъкш мовг, [в:] Славг- 

стичний збгрник, Кшв 1983, с. 99.



Колореми називають ознаку предмета, тому основною граматичною фор
мою !х вираження е прикметник. „Серед яюсних прикметниюв украшсько! 
мови вид вплоть три основш генетично-структурн1 тдгрупи, до кожно! з яких 
входять прикметников1 колореми”6. Першу шдгрупу становлять прикметники, 
що виражають ознаку безпосередньо лексичним значениям свое! основи i е дав- 
нього походження (бтий, синт, зеленим, блЮим та im).

До друго! тдгрупи належать я ю с т  прикметники, що виражають озна
ку не безпосередньо, а через властив1сть i ит ого, яюсно осмисленого понят- 
тя. щ  прикметники мають прозору етимолопю, вони т зт ш о г о  походження 
й утворет в1д 1менниюв, д1есл1в та 1нших частин мови за допомогою суф1кс1в, 
преф1кс1в i тттляхом осново- та словоскладання (русявий, голубооким, чорново- 
лосий та im).

Третя генетично-структурна тдгрупа яюсних прикметниюв формуеться 
з перших двох. Це складш прикметники на зразок: свтло-зеленим, ясно-голубий, 
чорно-бхлигх, жовто-зеленим та im

У мал1й проз1 М. Коцюбинського виявляемо багато прикметникових ко
лорем, що, кр1м називання основних кольор1в, мають значения недостатньо- 
го або надм1рного вияву кол1рно1 ознаки. На недостатшй стушнь i нтенсивнос л 
колгрно! ознаки вказують суф1кси -уват-, -юват-, -оват-, -ав-, -яв-, -аст-, -ист-, 
напр.: „хвил1 зливались, мов брили зе л е н к у в а т о го  скла”7 {На комет, 1, с. 374), 
„ б л щ у в а т е  обличчя” {Лялечка, 1, с. 307), „бше, ж о в т а в е  од старост! тшо” 
{Вгдъма, 1, с. 274) та ш.

Надм1р вияву кол1рно! ознаки в укра!нськш MOßi виражаетъся ступенями 
nopiBHHHHH (за допомогою суф!кс1в -ui-, -im-, префжса най-, сл1в {бмъш, мент, 
найбтыи, найменш): „Небо було с и ш ш е  од моря, море було с и н 1ш е од неба” 
{Intermezzo, 2, с. 198).

М. Коцюбинський активно вживае колореми, що м1стять суб’ективну 
ощнку якост! предмета. „У прикметниках, присл!вниках i д!есловах категоргя 
суб’ективно! ощнки виявляе себе в одному тиш форм суб ективно! ощнки — 
у формах позитивно! емощйност!, пестливост!”8. Taxi форми творяться за допо
могою суфшлв -еиък-, -есенък-, -шнък- i под.: червоненъкий, зеленесенъкий та 
im, напр. „в б ш е н ь к ш  п т в щ  ïï промайнула думка” {Харитя, 1, с. 35).

KpiM прикметниюв, кол ip ну ознаку можуть виражати й mmi частини мови, 
а саме:

-  дюслова {бшти, жовппти, червотти);
-  !менники {блакитъ, зелень, синь);
-  пршшвники {зелено, добта).
У малш проз! М. Коцюбинського знаходимо випадки вираження кол1рно! 

ознаки ргзними частинами мови: даесловами („св!тло од груби зо л о т и т ь  про- 
тилежну спну” {На eipy, 1, с. 70); „Надвор! cmr chhîb та грав вогнями” {Ля
лечка, 1, с. 317); !менниками („Небо над Галаганом жевршо, як розпечене зал1- 
зо ; широка р!чка понялась на заход! вогняною б а р в о ю , дал! зарожевша, засяя- 
ла б л а к и т т ю , а там заблищала сизою б а р в о ю  холодно! крищ ...” {Помстився, 
1, с. 149); „ВИер стих, i чистий св!жий сшг ср1блом сяяв шд блакитним наме
том неба” {Ялинка, 1, с. 97) та ш.

Естетичне навантаження колорем в тдхтдуалъно-авторсъкт картам... 115

6 Сучасна укратсъка лтературна мова. Mop<poM>ein, Кшв 1969, с. 151.
7М. М. Коцюбинс ький ,  Твори в 2 т., Кшв 1963— дал1 подаемо поклики на це видан- 

ня в круглих дужках, зазначаючи назву твору, том, i сторшку.
8 Сучасна укратсъка лтературна..., с. 176.



116 А. Кощова
1менников1 колореми „позначають насичешсть, концентровашсть певного 

кольору. Вони активно вживаш у мовт зокрема у художнт, де не тшьки вказу- 
ють на реальний кол ip зображуваних предмеЛв i явищ, але й часто виступають 
важливим стшпстичним засобом, тому що е семантично конденсоват тпими 
й експресившшими, шж прикметников1 кольороназви, наир.: „весняний рент 
жене по небеснш блакитг.. 6mi хмаринки” та iH. Вони вносить вщповцщий 
емоцшний заряд в оповщь”9.

KpiM про стих за формою колорем, М. Коцюбинський активно вживае ко- 
льоронайменування композитно! форми. Складш назви кольор1в у художньо- 
му текст! письменник застосовуе в портретних характеристиках, пейзажних за- 
мальовках тощо, напр.: ceimno-голубе небо, cipo-зелене поле, яскраво-жовтий 
3eipo6iù, темно-сине море, бто-рожева квт ка  та ш.

Часто Taxi склад Hi кольороназви передають вщПнки кольор1в, !хню яюсть, 
виражають стушнь i нтенсивност!. яскравост1 кольору Подекуди подобш один и ui 
засвгдчутоть поеднання двох назв кольор1в i виражають пром1жт кольори. Ба- 
гатство, „шаленство” барв спостертаемо в такому контекстт „Лежали у висоюй 
травр серед моря kbItok, i роздивлялись: там, на самому с под i, жовтши черевич
ки i др1бна потентиля, як зерна золотого nicKy, а над ними здшмались тополь
ки верошки то cipo-блакитш , то густо-сиш... а там знов волохата центавр i я 
хилилась на Bei чотири боки, немов хотша засипать синьо-рожевим цвгтом 
yci про стори... А там, по луках, св1тила жовта кульбаба, як 3opi на He6i, кру
тилась на одшй шжщ бер1зка, м1цно тримався земл1 деревш, кивала с1рими 
в1тами собача рожа i на горохах сидши, як метел1, бшо-рожев1, червоно-cnHi 
i ж о в то гар я ч 1  кв1ти. Се була орпя к в т в  i трав, п ’яний сон сонця, якесь шален
ство кольор1в, пахонцв, форм...” (В dopo3i, 2, с. .33 34). Таю колореми демон- 
струють зм i пгування кольор1в, ïxm переходи, зм1ни, сприяють точному, влучно- 
му Biiлснню картин зображувано! природи.

У юнщ XIX -  на початку XX ст. в украшськш л1тератур1 сформувалася 
тендешця описувати дiйcнicть i3 застосуванням засоб1в, властивих р1зним ви
дам мистецтв. Так, зоров1 й слухов! образи використовували у свош художшй 
onoßifli В. Стефаник, О. Кобилянська, Л. Украшка та ш. М. Коцюбинський ви- 
робив власну стильову манеру. „Михайло Коцюбинський завжди перебував 
у сташ художньо! totobhoctI. Усе життя його — це безперервний ланцюг актив- 
них спостережень i самоспостережень. Письменник у ньому владно заявив про 
cboï права... Мав тонко розвинений лИературний смак, надзвичайну широч1нь 
i толерантшсть в розумшш художшх явищ”, — писав Михайло Могилянсь- 
кий у спогадах про Коцюбинського. — Одного безперемшно вимагав в1д ху
дожника — безумовно! щирости, маленько! риси нещирости не Mir пробачити. 
Лаг1дний та ласкавий у всьому, тут ставав суворий”10.

У юнщ XIX ст. став помИний розвиток психолопчно! прози. Особлив1стю 
щ о  стилю М. Коцюбинського було заглиблення у внутр1шшй свИ людини, 
настр1й cboïx персонаж1в, розкриття ïxmx характер1в у pyci, динамщт УЫ 
зображуваш ситуацй, обставини у TBopi автор пропускае через психолопчний 
стан cboïx геро!в, ïxm характери розкривае через в н у т р ш т  душ евт процеси. 
М. Коцюбинський як письменник-i мпресюшст описуе не сЛ льки дп персонаж i в 
на rai природи, сюльки передае враження ni;r !! споглядання — зорових, звуко-

91. М. Б а б i й , 1м енники з катрною семантикою у  сучаснш укрспнсъкш Moei, [в:] „HayKOBi 
записки”, Сер. Мовознавство, Терношль 2000, вип. 2, с. 129.

10 М. X. Коцюбинська ,  зазн. джерело, с. 213.



вих, запахових тощо. За допомогою них письменник вичерпно вщтворюе пере
живания, св1тосприймання персонаж1в.

Естетична функщя с в ш к т ш , кольору у творах М. Коцюбинського складна. 
Письменник уважав кол1р необхщним компонентом опиав природи, портрет! в 
персонажа в. Колореми в його творах е важливим виражальним засобом. 1нколи 
М. Коцюбинський сам окреслював жанр cboïx твор1в, називаючи ïx акварелями, 
образками, етюдами. KpiM того, сам автор був художником. Мабуть, тому йому 
вдавалися та к i пластичш, соковип пейзаж т замальовки, в лучи i портрети тощо. 
Недарма М. Коцюбинського вважають неперевершеним майстром пейзажу.

В !мпресютстичшй манер1 написаш новели М. Коцюбинського Ц вт  яблую, 
Лялечка, На камею, Поединок. Одшею з найкоштовшших перлин нашо! лИера- 
тури 1ван Франко вважав новелу На камею. Tßip уражае мальовничютю образ1в 
природи, пластичшстю людських характер1в. Тут пом м не переплетення звуко- 
вих i зорових образ1в, вщчутйв; навНь звуки мають забарвлення: чорна тиша, 
ср1блястий реглт мокрых листочюв i под.

М. Коцюбинський назвав новелу На камею аквареллю, в шй переважають 
живописш образи. Письменник презентуе мальовнич1, колоритш картини моря 
й rip. Концептуальним е синш кол ip та його вщтшки. Усе зображуеться на xni 
блакитного неба, синього моря, cunix eip. Уже початок новели насичений та
кими барвами: „В одчинеш вжна й двер1 на довгу, з колонками, веранду так 
i перлась ясна блакить моря, в нескшченшсть продовжена блакитним небом. 
Навпъ душне повИря лИньо!' днини приймало м ’яш chhhbî тони, в яких тану- 
ли й розпливались контури далеких прибережних rip” (1, с. 373).

У новел! На камею описи природи шдтверджують майстертсть Коцюбин- 
ського-пейзажиста. М. Коцюбинська зауважуе, що „письменник учить нас ди- 
витися на природу „новими очима... Hi, не новими, а тими, що довго спали пщ 
вагою безвладних повш (В дорозг). BiH посилюе, загострюе об’ективно i сну roni 
риси, барви, шуцбностц кличе разом i3 собою у свп: но вих образних в!дкригав”и. 
У його пейзажних замальовках необхщними та естетично вагомими стають 
3opoßi образи. Активне використання кольоронайменувань простежуемо в та
кому описл природи: „Зате за селом, у далекш перспектив1, одкривався 4api вний 
свИ. В глибоких долинах, зелених од винограду i повних сизо'! i млн, тюнились 
кам’яю громади, рожев1 од веч!рнього сонця або CHHironi густим бором. Kpyri 
лисогори, мов велетенсыб шатра, кидали од себе чорну Пнь, а далею шпил1. 
сизо-блакитш, здавались зубцями застиглих хмар. Сонце часом спускало з-за 
хмар у i мл у, на дно долини, сшсш пасма золотих ниток — i вони перетинали 
рожев1 CKeni. сиш л1си, чорн1 важш шатра та засв!чували Borai на гострих шпи
лях” (с. 375-376). Под1бний опис сам автор називае „казковою панорамою”. Як 
бачимо, важливим зображувальним засобом тут е колореми.

В акварел! На камею переважають живописи! образи. Ужип назви кольор!в 
виконують, KpiM зображальног ще й оц!нно-експресивну функц!ю. В описах 
картин моря й rip завжди присутня людина. ïï життя. Пейзаж у TBopi оргашчно 
пов’язаний i3 подтями, розкривае психолог! чний стан repoÏB. Напр., у  такому 
уривку: „Нема дор!г навИь, бо як море розсердиться, то забирае едину прибе- 
режну тропу... Тут тщьки море, скрпь море. Вранц! слшить oni його блакить, 
удень гойдаеться зелена хвиля, BHoni воно дихае, як слаба людина... В годину 
дратуе cboïm спокоем, в негоду плюе на берег, i б’еться, i реве, як 3Bip, i не дае 
спати... НавНь в хату залазить його гострий дух, од якого нудить... Од нього
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не втечеш, не сховаешся... воно скр1зь, воно дивиться на не!'... Часом воно дро
читься: укриеться бшим, як сшг на горах, туманом; здаеться, нема його, щезло, 
а шд туманом усе-таки б’еться, стогне, зггхае.. (с. 379).

Природа нев1дд1льна вщ людського буття, людини, iï психо лопчного на
строю. В оповщанш Ц т ов’яз биному селянину Семену, який купив землю, 
всм1халося навИь сонце: „Сонце стало ясне, веселе, умите i зараз-таки почало 
гратися з золотим и сижками жита й пшениц!, що стояли, пишаючись на кож
ному обш ей” (1, с. 129).

М. Коцюбинський був неперевершеним портретистом. Описи зовшшносй 
його персонаж! в е широкими, всеб!чними. Обов’язковим компонентом його 
портрейв е кольоронайменування, наир., в отите! д!вчинки в опов!данн! Харитя: 
„Любо було глянути на u др!бненьк!, запечен! на сонщ рученята, що жваво 
б i га ли вщ одно! роботи до другой Велик! chbî oni з-пщ гарних Bi й дивилися 
пильно й розумно. Смугляве личенько розчервон!лося, noBHi вуста розтулили- 
ся — вся увага ïi була звернена на роботу. Вона забула навпь i за нов! червош 
юсники, що дв!ч! обмотували u руеяву, аж бшу, гол!вку” (1, с. 34-35); опий 
зовншшоей героя Ал! в акварел! На каменг. „Його струнка (jrirypa 
в вузьких жовтих штанях та син!й куриц, здоровий, засмалений морським 
BiTpoM вид та червона хустка на голов! прегарно обвивались на mi блакитно- 
го моря. Ani скинув на шеок свою ношу i знов скочив у море, занурюючи мокр! 
рожев1 листки в легку й бшу, як збитий бток, шну, а дал! миючи ïx у чистш 
с и н i it хвшп” (1, с. 74). У таких описах колореми виконують виразну характери- 
стичну функщю.

Здшснений анал1з дае змогу зробити висновок, що кол!рна пал!тра TBopiB 
М. Коцюбинського е багатою й р!зномаштною. Його новели та опов!дання 
виблискують св!тлими, яскравими фарбами. Для М. Коцюбинського кол ip 
е необхщним компонентом вичерпнот характеристики предмет!в i явищ, влуч- 
ним елементом портретних опишв, обов’язковою деталлю пейзажних зама- 
льовок. Айал i з колорем залишаеться перспективним напрямом мовознавчих 
досл!джень.
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