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СИМВОЛІКА ЖОВТОГО КОЛЬОРУ В МАЛІЙ ПРОЗІ В. ВИННИЧЕНКА 

Лариса ГУЦУЛ (Кіровоград)
У статті досліджується символіка жовтого кольору в малій прозі Володимира Винниченка. 

Установлюється функціональне навантаження, семантика та місце у  творчому словнику ад'єктивів на 
позначення жовтого кольору. Акцентується увага на тому що колірна палітра в худож ніх творах митця 
має важливе ідейне навантаження та потужний емоційний вплив на читача. Окреслена понятійна група 
жовтого кольору в малій прозу В. Винниченка. Робиться висновок про те, що ад'єктиви на позначення 
жовтого кольору у  Винниченківських текстах мають і позитивну семантику (колір спокою і довершеності 
природи, стиглості, затишку, невідомості, свята, дитинства), і негативну (символ хвороб, голоду, 
смерті, тривоги, лихого передчуття, жаху, мерт вої природи). Доведено, що лексема жовтий м ає широку 
сполучуваність і використовується я к у  прямому, так і в переносному значенні.

Ключові слова: колористичні ад'єктиви, кольороназви, семантика, лексема, понятійна група, пряме
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Постановка проблеми. У творчому словнику 
В. Винниченка -  письменника, художника,
філософа, експериментатора, який постійно 
перебував у творчому пошуку і який піднявся на 
європейський рівень, значне місце займають 
колористичні назви, які вживаються в 
найрізноманітніших контекстах, письменник
показує світ у безмежжі кольорів. І хоча 
кольороназви, зокрема ад’єктиви на позначення 
жовтого кольору, містять і позитивну, і негативну 
інформацію, художній світ Митця несе світло, -  це 
світ різнобарв’я, вишуканості, витонченості, 
незайманості, яскравості, неповторності, 
натхнення та вічності. Вивчення авторського 
стилю Володимира Винниченка, дослідження його 
творчої лабораторії неможливе без аналізу 
семантики та функцій кольороназв -  для того, щоб 
наблизитися до феномена Митця, феномена 
кольору, зрозуміти і відчути поліфонію його 
художнього тексту.

Колірна палітра в художніх творах нашого 
земляка має важливе ідейне навантаження та 
потужний емоційний вплив на читача. 
Актуальність дослідження зумовлена посиленням 
інтересу вчених до колірної палітри майстрів 
слова. Адже в доборі кольорів, їхніх відтінків і

різних значень відбивається своєрідність 
авторського бачення й розуміння світу. 
Безперечно, цікавим у цьому плані є дослідження 
колірної лексики Володимира Винниченка. 
Кольоративна лексика творів В. К. Винниченка 
становить особливий інтерес для дослідників 
передусім тому, що тривалий час літературна 
спадщина, а відтак і мовотворчість цього 
самобутнього письменника, яскравого стиліста 
була штучно вилучена з культурно-мистецького 
життя України [8], а також тому, що це творча, 
талановита особистість, внутрішній світ якої не 
так легко розкрити і зрозуміти через всю його 
складність і суперечливість [9, с. 105]. Тому, 
уважаємо, тема нашої розвідки є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Мовознавча та літературознавча наука сьогодні 
все частіше звертається до проблеми значення 
слова, зокрема смислового навантаження 
колористичних ад’єктивів у тканині художнього 
твору. Це питання є необхідним в аспекті 
розуміння авторської концепції твору, позиції 
митця, значення тексту в цілому та окремих його 
компонентів. Вітчизняними вченими лексеми на 
позначення кольору досліджувалися в 
різнопланових аспектах. Аналізувалися їхнє
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семантичне та граматичне наповнення, 
словотвірна структура, джерела поповнення назв 
відтінків кольорів, складні кольороназви, лексика 
на позначення кольору як джерело збагачення 
активного словника особистості, семантико- 
естетичні особливості колірного епітета, історія 
назв кольорів (А. П. Критенко, О. М. Дзівак, 
І. М. Бабій, В. Б. Фридрак, М. Ф. Братусь та інші). 
Семантику та стилістичні функції кольороназв у 
творчості Ліни Костенко досліджувала 
Г. А. Губарева, семантичне поле ахроматичних 
кольорів у ліро-епосі Івана Франка -  Н. В. Горбач, 
поетику кольору в романах Василя Барки -  
М. Кульчицька, семантику кольору в поезії Євгена 
Маланюка -  С. Сірик, семантику та стилістичні 
функції кольороназв у поетичній мові
A. Кримського -  О. П. Семотюк, кольоративи як 
стилістична категорія в мовотворчості 
Володимира Винниченка -  Л. І. Кучеренко, 
І. Назаренко.

Мета та завдання дослідження. Мета нашої 
студії полягає в дослідженні семантики назв на 
позначення білого кольору в малій прозі
B.Винниченка. Аналізу підлягають оповідання 
«Суд», «Раб краси», «Салдатики!» «Голод», 
«Малорос-європеєць», «Студент», «Зіна», 
«Момент», «Кумедія з Костем», «Федько- 
халамидник», «Терень» та повість «На той бік» [3; 
4].

Реалізація цієї мети передбачає розв’язання 
таких завдань: 1) проаналізувати функціональне 
навантаження жовтого кольору в прозових текстах 
В.Винниченка; 2) визначити багатство семантики 
кольороназв та встановити сполучуваність 
лексеми жовтий; 3) з ’ясувати її частиномовну 
належність; 4) установити прямі й переносні 
значення ад’єктивів на позначення жовтого 
кольору; 5) показати роль колористичних 
ад’єктивів у художньому творі митця.

Виклад основного матеріалу. У сучасній 
українській мові кольороназви утворюють 
кількісно та якісно розвинену лексико-семантичну 
групу, багатство якої спричинене існуванням у 
природі так званого колірного зору людини. «Його 
еволюція привела до того, що нормальне людське 
око може бачити понад 180 різних колірних тонів, 
а їх варіантів колірні атласи засвідчують понад 
2000 взірців [6, с. 12-13]. Звичайно, у мові немає 
такої кількості кольороназв, що відповідали б 
усьому розмаїттю природної гами. Тому існує 
диспропорція між кількістю кольорів, які розрізняє 
людське око, і числом їх назв у мові. Просте 
арифметичне зіставлення свідчить, що на одну 
назву припадає декілька тисяч кольорів, які 
покликана позначати ця назва [11, с. 6]. Колірна 
лексика відзначається неоднаковим семантичним 
наповненням (колір може виражатися експліцитно 
чи імпліцитно), різною словотворчою структурою 
та граматичним оформленням.

Володимир Винниченко надавав великого 
значення «кольористичному тлу, кольористичному 
настроєві власних творів», про що свідчать «не 
тільки справжня повінь слів із семантикою 
кольору, яскраві оказіоналізми, що збагачують 
шар цієї лексики, прагнення уникнути 
випадковостей у кольоризуванні об’єктів 
зображення, але й те, наскільки широко і разом з 
тим виважено В. Винниченко користується 
кольоративами» [8].

Митець у своїх творах використовував 
синестезійні образи, які несуть певну підтексту 
інформацію. Звукові образи стимулюють появу 
зорових, тактильних асоціацій. Поєднання 
звукових образів із зоровими (кольоровими, 
світловими), як слушно зауважує С. П. Михида, 
активізують асоціативні процеси, гармонізують 
раціональні та емоційні механізми сприйняття 
твору, додають йому смислової та змістовної 
поліфонії [9, с.76]; пор.: Сонце віялом розставило 
в небо свої золоті пальці і зараз буде тепло-тепло 
(Раб краси); В очах Наяди, тепер темних і 
глибоких од одбитого від стіни сонця, зажовтіли 
ніжні іскорки, а на носі лягла матова золотиста 
смужка (На той бік,); Зашаруділо жовто-сиве 
жито (Момент); І  тонкий, дрижачий сум, як 
павутина над пожовклою стернею (Раб краси).

Загалом лексико-семантичну групу 
кольороназв становлять назви основних кольорів 
та безліч їхніх відтінків, що вказують на міру 
вияву колірної якості, на інтенсивність колірного 
тону, змішування кольорів, на колірну ознаку, якої 
набув предмет у результаті якоїсь дії чи процесу, і 
на ряд інших ознак [1, с. 140]. У сучасній 
лінгвістиці доцільним є поділ таких лексем на 
«основні» назви (тони) та «другорядні» (барви) [7, 
с. 97]. Жовтий колір належить до основних, давніх 
за походженням, він генетично споріднений з 
кольоропозначеннями в інших слов’янських 
мовах; позначає «колір без відтінків» і становить 
ядро аналізованої групи лексем [1, с. 140]. 
Периферія розрізняє відтінки основного тону, це 
майже всі наявні в мові колірні лексеми, якими 
користуються мовці і які виникають двома 
шляхами: 1) творенням від «основних» назв
(жовтуватий, блідо-рожевий); 2) творенням з 
інших лексичних категорій від назв інших реалій 
(калиновий, молочний, золотий). Вони є назвами 
відтінків основних кольорів. Такі групи слів, 
об’єднані на основі загальної значеннєвої 
співвіднесеності, визначаємо як синонімічні ряди 
[1, с. 140-141]: жовтий -  русявий, лимонний, 
пшеничний, золотистий, восковий тощо.

Понятійну групу жовтого кольору в малій 
прозі В. Винниченка становлять лексеми: жовтий, 
жовтенький, зжовклий, пожовклий, жовтявий, 
жовтовусий, жовто, жовтіти, пожовтіти, 
зажовтіли, жовтяки, а також жовто-бурий,
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жовто-сивий, жовто-зелений, жовто- синій, 
жовто-пухнястий.

Колористичний образ жовтий створюється не 
тільки відповідним прикметником (жовтий, 
жовтенький жовтявий), а й іншими лексико- 
граматичними категоріями: іменниками
(жовтяки), відад’єктивними дієсловами
(жовтіти, пожовтіти, зажовтіли),
дієприкметниками (зжовклий, пожовклий),
дієприслівниками (пожовтівши, жовтіючи), 
прислівниками (жовто).

Численну групу в сучасній українській мові 
становлять складні кольороназви, які спроможні 
передати багатство відтінків кольору, виразити 
ступінь інтенсивності, яскравості кольору, 
передати колір з додатковим відтінком, виражати 
проміжні кольори, містити суб’єктивну оцінку [1, 
с. 143]: жовто-бурий, жовто-сивий, жовто-
зелений, жовто-синій, жовто-пухнястий, жовто- 
сірі, жовтяво-сірі, жовто-металічно тощо; пор. у 
В. Винниченка: В кутку жовто-металічно
блиснули грані багнета (На той бік); Ніс, щоки, 
навіть уста були жовтяво-сірі (На той бік).

Прикметники-кольоративи в мовотворчості 
письменника утворюють широкі синонімічні 
гнізда, які збагачуються головним чином за 
рахунок відносних прикметників та індивідуально- 
авторських новотворів. Специфіка
прикметникових винниченкових оказіоналізмів 
полягає в тому, що вони становлять собою 
переважно складні двокомпонентні слова. Такі 
утворення дозволяють не лише досягти 
інформативної економності при детальному 
змалюванні об’єкта, але й створюють враження 
невіддільності кольору від форми. Зв’язок кольору 
з почуттями і внутрішнім станом людини -  
незаперечний факт, і В. Винниченко наголошує на 
психологічно-настроєвому впливові саме тієї чи 
тієї барви на свідомість людини завдяки 
поєднанню кольоратива з емоційно-оцінним 
прикметником: [8]; пор.: Юдко з турботою на 
жовто-пухнястому личку (На той бік).

В українському етнокультурному просторі 
феномен жовтого кольору об’єднує одночасно 
символіку тепла, радощів і поваги; він може мати і 
суперечливе значення: це колір Сонця і золота -  і 
це колір завершення, кінця, а інколи й загибелі. За 
традиційним народним сприйняттям,
визначаються такі значеннєві відтінки жовтого 
кольору, пов’язані з міфологією та ритуальною 
культурою народу: «Жовтий, жовтизна -  ознака, 
що має суперечливе значення. З одного боку, це 
колір Сонця, золота, немовби застиглого 
сонячного світла. З іншого -  це колір опалого 
листя та зрілого жита, що означає смерть, тобто 
життя в потойбічному світі. За повір’ями, поява 
жовтих плям на руці віщує смерть, хто навесні 
побачить жовтого метелика, буде в цьому році 
нещасливим і хворим» [5, с.473].

Тлумачний словник української мови фіксує 
такі значення прикметника жовтий: 1. Який має 
забарвлення одного з основних кольорів спектра -  
середній між оранжевим і зеленим; який має колір 
золота, яєчного жовтка, соняшникового суцвіття; // 
Уживається як постійний епітет до деяких назв; // 
Зблідлий, змарнілий, із жовтим відтінком, худий; // 
Засохлий, вигорілий, зів’ялий [10, с. 540].

Лексема жовтий, уживана Винниченком, має 
широку сполучуваність і використовується як у 
прямому, так і в переносному значенні. Ця лексема 
вживається письменником у прямому значенні, 
визначаючи:

1) колір частин людського тіла: Худеньке 
личко жовте, як солома (Терень); ... із блідим, 
млявим лицем, з жовтяками під очима (Суд); ...з 
жовтою лисиною (Малорос-європеєць); 
...освітлювала його жовті вуса й хворі очі (Раб 
краси); Дід випнув жовті, кістляві старі груди з 
жовто-сивим волоссям на їх (Студент);

2) колір одягу та взуття:. в жовтому, 
короткому кожушку (На той бік); Селяни в 
жовтявих і рудих свитках (Терень); ...його 
згорблену, маленьку постать в жовто-зеленім 
сплющенім картузі (Раб краси); ...молдаванський, 
жовтявого сітчатого полотна рушник на голові; 
сіренька, пом ’ята спідниця (На той бік); На лаві 
видно було дві ноги в великих жовтих чоботях (На 
той бік);

3) колір волосся: Аптекар -  молодесенький, 
прищуватий, з жовтим їжачком над вузенький 
чолом (На той бік); З-під жовтих, округло- 
навислих вусів виплигнула просто в лице Наяді 
гидка лайка (На той бікі; Жовтовусий одхилився і 
поклав руку на револьвер На той бік);...старі 
груди з жовто-сивим волоссям на їх (Студент); 
Сонце теж розправило брови й добродушно, 
задоволено посміхнулось у  жовто-сиву бороду (На 
той бік);

4) колір предметів рослинного 
с в іт у :.зашаруділо жовто-сиве жито (Момент); 
...дощик покривав жовто-зелену травичку, що 
з ’явилася з-під снігу (Солдатики!).

Сприймання кольору людиною пов’язане з 
його психологічним осмисленням, а тому поряд із 
прямим, номінативним значенням ад’єктива 
жовтий у творах В. Винниченка реалізуються й 
переносні. Переносні значення, ґрунтуючись на 
народній символіці, поглиблюються й 
конкретизуються залежно від індивідуально- 
авторського поетичного бачення [2, с. 17]. У 
художній мові митця жовтий колір передає 
переважно негативне оцінно-характеристичне 
значення в метафорах: жовта напівтьма,
жовто-металічний блиск, жовто-сива борода 
(сонця) тощо..

Складність стилістичного аналізу творів 
В. Винниченка полягає насамперед у тому, що 
слово в імпресіоністичній поетиці має величезне
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смислове й функціональне навантаження: епітет 
переходить у метафору, метафора зливається із 
символом; стрижневе «кольорове» значення слова 
може вказувати на внутрішню ознаку, рису 
певного об’єкта і, навпаки, вживаючись у 
переносному значенні, лексема з нульовою 
кольористичною семантикою може вказувати на 
певне забарвлення. Особливістю винниченкових 
порівнянь є те, що письменник дуже часто 
вдається до максимального уточнення відтінку 
того чи того кольору, у тому числі й не власне 
кольорописними засобами [8]: Худеньке личко 
жовте, як  солома (Терень); Жовтий, 
зморщений, як  зів’яла груша (Раб краси). Юдко 
розтоплено, як  масло на сонці, блищав 
жовтенькими, гостренькими зубами (На той бік). 
І навпаки: не називаючи колір, бачимо у
Винниченківських творах яскраві фарби: Круг 
мене кохалося поле, шепотіло, цілувалось 
(Момент).

Л. І. Кучеренко зауважує, що надзвичайно 
сильний стилістичний ефект справляє прийом 
колірного номінування явищ, забарвлення яким не 
властиве. Це стосується передусім зображення 
простору, емоцій тощо [8]. Метафоричність 
епітетів у цьому разі безперечна; пор.: ...була 
якась жовта напівтьма з золотою смугою в 
кутку (На той бік).

У Винниченківських текстах лексеми на 
позначення жовтого кольору, які вживаються в 
переносному значенні і мають позитивну 
семантику, означають: 1. Колір спокою і
довершеності природи: . жовта смуга
проміння... (Момент); ...була якась жовта 
напівтьма з золотою смугою в кутку (Момент); 2. 
Колір стиглості: І  тонкий, дрижачий сум, як 
павутина над пожовклою стернею... (Раб краси);
3. Невідомість: З полегшенням провів поглядом 
поїзд, що тікав у  жовто-синю далечінь (Терень);
4. Колір затишку, свята, дитинства: Фотографії в 
рамках з жовтеньких черепашок (На той бік).

Позитивний аспект має жовта фарба в 
пейзажах: Сонце теж розправило брови й
добродушно, задоволено посміхнулось у  жовто- 
сиву бороду (На той бік), а також у змалюванні 
портрета: В очах Наяди, тепер темних і глибоких 
од одбитого від стіни сонця, зажовтіли ніжні 
іскорки, а на носі лягла матова золотиста 
смужка (На той бік); . . потрохи жовте лице його 
ставало м ’якше, ніжніше, ніби та музика гладила 
його по лиці і стирала з його жорстке, уперте, 
злорадне (Раб краси).

Кольороназву жовтий Володимир 
Винниченко пов’язує не лише з очищенням, 
пробудженням, теплотою, спокоєм, але й надає цій 
фарбі протилежного значення -  символу хвороб, 
голоду, смерті, тривоги, лихого передчуття, жаху, 
мертвої природи. Тому цей колір у творах прозаїка 
має і негативне значення. Це: 1. Хворобливий

колір обличчя: Дядько Софрон був невеликий на 
зріст, жовтий і зморщений, як зів ’яла вилежана 
груша (Раб краси); ...на жовтому, зморщеному 
лиці його стояла якась обережість (Раб краси); 
Вони всі дивилися на його жовте, зморщене лице з 
хворими очима (Раб краси); ...видно жовте, 
безусе , прищувате лице білявенького офіцерика в 
сивій шинелі (Салдатики!); ...худеньке личко 
жовте, як солома (Терень); Чи від світла місяця, 
чи чого іншого лице його було жовто-буре 
(Терень); 2. Хвороби та смерті: Федькові в очах 
уже було зовсім жовто (Федько-халамидник); . в 
очах його стояли жовті й зелені плями (Федько- 
халамидник); 3. Колір зрілості та згасання 
природи: Вони [крижини] такі поважні та старі, 
аж жовті (Федько-халамидник); Наставала 
весна. Сніг робився жовтий і брудний (Момент). 
Іноді хворобливий колір обличчя поєднується із 
згасанням природи: Чи від світла місяця, чи чого 
іншого лице його було жовто-буре, як  осінній 
зжовклий лист (Терень).

Тропеїчну систему Винниченківських текстів 
характеризує поєднання і нагромадження кольорів 
для підсилення стилістичного ефекту: Видно було 
задок брички з прив ’язаним іржавим відром, 
фіолетову з жовтим клоччям на вухах собаку й 
набурмосену, роздуту квочку з виставленими з-під 
неї жовтими дзьобиками й голівками (На той бік); 
. і  дядько сидів собі спереду в тому самому 
зеленкуватому кашкеті, пожовклому на маківці, з 
тими самими буряково-червоними вухами і 
брудно-попелястими кучериками на потилиці (На 
той бік); От уже зовсім посіріло. З-під хустки 
видніли великі, широкі, темносині, напружені очі. 
Ніс, щоки, навіть уста були жовтяво-сірі (На той 
бік). Таке нагромадження різних кольорів створює 
настроєве тло оповіді, контрасти або підсилення 
фарби.

Висновки. Колористичні назви в художніх 
текстах Володимира Винниченка вживаються в 
найрізноманітніших контекстах, Митець показує 
світ у гармонії та безмежжі кольорів. Колірна 
палітра у творах прозаїка має важливе ідейне 
навантаження та потужний емоційний вплив на 
читача. Кольороназва жовтий у 
Винниченківських творах несе велике смислове 
навантаження. Проведений аналіз показує, що 
назви на позначення жовтого кольору в малій 
прозі Володимира Винниченка містять у собі як 
позитивну інформацію (колір спокою і 
довершеності природи, стиглості, затишку, 
невідомості, свята, дитинства), так і негативну 
(символ хвороб, голоду, смерті, тривоги, лихого 
передчуття, жаху, мертвої природи). Вони 
вживаються в різноманітних контекстах як у 
прямому, так і в переносному (частіше) значенні. 
Колористичний образ жовтий створюється не 
тільки відповідним прикметником (жовтий, 
жовтенький, жовтявий), а й іншими лексико-
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граматичними категоріями: іменниками,
відад’єктивними дієсловами, дієприкметниками, 
дієприслівниками, прислівниками. Колірна палітра 
у творах нашого земляка створює психологічний 
настрій розповіді та пов’язана з почуттями і 
внутрішнім станом людини. Художній світ Митця 
поліфонічний, він несе світло -  це світ різнобарв’я 
та неповторності, вишуканості та незайманості, 
натхнення та вічності.

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо в дослідженні всієї палітри кольорів, 
усьому різнобарв’ю, що характеризує 
Винниченківську манеру письма. У подальших 
розвідках із цієї проблеми варто звернути увагу на 
функціонування кольорів у межах просторово- 
часового контексту, еволюцію кольоропозначень, 
глибоку психологію кольору в текстах
В. Винниченка, щоб наблизитися як до феномена 
кольору, так і до феномена Митця.
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