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ЛЕКСИКО-ТЕМАТИЧНА ПІДПАРАДИГМА ЧОРНОГО ТА СІРОГО 

КОЛЬОРІВ У ХУДОЖНЬОМУ ІДІОЛЕКТІ ЄВГЕНА ГУЦАЛА 

 

У сучасному мовознавстві лінгвістичний аналіз кольоропозначень на 

матеріалі художніх творів здійснено О.М. Дзівак, Л.О. Пустовіт, Л.О. Ста-

вицькою, Л.В. Шуліновою та ін. Дослідження художньо-стилістичних 

функцій кольороназв у поетичній мові того чи того автора (індивідуальна 

мовна картина світу) дозволяє виявити місце кольорових номінацій в 

національній картині світу. Уживання кольоронайменувань у творчості 

Є. Гуцала розкриває особливості сприйняття і відображення автором мовної 

картини світу.  

У цій статті, аналізуючи мовотворчість Є. Гуцала, розглянемо лексико-

тематичну підпарадигму чорного та сірого кольорів у плані характеристики 

особливостей поетичного ідіолекту, відображення специфіки індивідуальної 

мовної картини світу митця.  

На основі різноманітних класифікацій кольороназв (Л.М. Миронової 

(за фізичними параметрами), В.А. Москович (за частотністю вживання), 

А.П. Кириченко (за структурно-семантичними типами), О.М. Дзівак (за 

словотвірною структурою), Р.М. Фрумкіної (за подібністю у 

психолінгвістичному аспекті), Н.Б. Бахіліної (за подібністю в історичному 

аспекті), Л.О. Пустовіт (за ієрархією) нами розроблено власну класифікацію 

для дослідження слів-кольоронайменувань у поетичному ідіолекті Є. Гуцала.  

Використання колоративної лексики пов’язане з народними 

традиціями, з мистецькими напрямками, віяннями певної епохи, з 

індивідуальними особливостями людини, потенційними можливостями 

асоціативного мислення тощо.  

Лексико-тематична парадигма кольоролексем у творчості Є. Гуцала 

нараховує 1576 слововживань. До неї входять як лексеми на позначення 

власне кольору, так і образно-стилістичні одиниці, що позначають 

асоціативну колірну ознаку. 

У поетичному ідіолекті Євгена Гуцала фіксуємо такі компоненти, що є 

складниками лексико-тематичної парадигми кольоропозначень: білий – 300, 

золотий – 156, чорний – 135, зелений – 122, срібний – 98, блакитний – 92, 

синій – 82, сивий – 69, червоний – 69, голубий – 61, жовтий – 54, сизий – 39, 

сірий – 30, рудий – 27, бурштиновий – 19, мідний – 17, бронзовий – 15, карий 

– 14, багряний – 11, бурий – 10, мармуровий – 9, черлений – 9, ярий – 9, 

рожевий – 8, іржастий – 7, вишневий – 6, смарагдовий – 6, красний – 5, 

строкатий – 4, русий – 4, фіолетовий – 4, оксамит – 3, оранжевий – 3, 

попелястий – 3, рум’яний – 3, блават – 2, бузковий – 2, ліловий – 2, 

малиновий – 2, пурпурний – 2, сріберний – 2, багровий – 1, бездонного 

ультрамарину – 1, брунатний – 1, буланий – 1, волошковий – 1, землистої 

умбри – 1, зів’ялого маку – 1, ізумрудний – 1, калиновий – 1, колір слонової 

кістки – 1, лазурний – 1, лимонний – 1, лазуровий – 1, малахітовий – 1, 



фосфоричний – 1, перламутровий – 1, половілий – 1, черешневий – 1. Слів-

композитів типу червоно-бурий, чорно-білий, жовто-іржастий, вохристо-

жовтуватий, земно-бурий, сіро-жовтий, чорно-рахманний, зелено-

оксамитний, яскраво-синій, блідо-рожевий, темно-голубий та ін. – 44.  

Вивчаючи кольороназви, ми враховували спільнокореневі слова 

різних частин мови, а також композити (напр.: багрянець, червоний, сивіти, 

синь, зеленіють, пурпуровий, металево-синій тощо). Причому композитні 

сполуки, в яких поєднуються два кольори, відносимо до кожного з 

синонімічних рядів, напр. чорно-білий, зелено-бурий, сіро-жовтий, сіро-

синій, зелено-голубий та ін. 

Усі кольоропозначення досліджувалися незалежно від їхнього 

уживання (пряме, переносне, символічне значення). Прикметники на зразок 

волошковий, лазуровий, перламутровий, ізумрудний враховувалися лише за 

наявності в них якісного значення. 

Кольороназви надзвичайно збагачують художній ідіосвіт, виступаючи 

складовим компонентом численних образних – метафоричних тощо 

конструкцій: Тут губи беріз побіліли. Тут губи калин / кораловим болем 

палають на лицях зів’ялих. / На білі сніги тут покладено смальтову синь – / 

мазок до чіткого мазка – довгих тіней опалих (331); Де мої примружені 

зіниці, / їхній теплий бурштиновий цвіт? / Сяяли в зіницях таємниці, / через 

них дивився я на світ [2, 338].  

На основі лінгвістичних і психолінгвістичних досліджень встановлено, 

що найчастотнішими в художніх текстах є кольоропозначення чорний, 

червоний і білий [6, 142]. У поетичному ідіостилі Є. Гуцала, за нашими 

кількісними даними, переважають білий, золотий і чорний кольори.  

У поетичному ідіолекті Євгена Гуцала численну групу становлять 

епітети кольору. Вони входять до складу лексико-тематичного ряду, який 

обіймає назви основних кольорів, їхніх відтінків, асоціативно-образних 

утворень з колористичним компонентом. Серед кольороназв у поезії Євгена 

Гуцала, представлених епітетними номінаціями, – практично всі види 

ахроматичних і хроматичних кольорів: білий, чорний, червоний, зелений, 

жовтий, синій, блакитний тощо.  

На нашу думку, передусім необхідно визначити поняття 

індивідуального стилю, яке є основною категорією у сфері лінгвістичного 

вивчення поетичного тексту. В.В. Виноградов визначає індивідуальний стиль 

як своєрідну, історично зумовлену, складну, але таку, що представляє 

структурну єдність систему засобів і форм словесного вираження в її 

розвитку [1, 238]. 

В.А. Пищальникова під індивідуальним стилем розуміє способи 

вживання та прийоми функціонального перетворення мовних одиниць в 

художні елементи, які прослідковуються протягом усієї творчості 

письменника та мають системний і закономірний характер [7, 9]. 

Стиль того чи того письменника індивідуальний, адже в ньому 

відбувається індивідуальний відбір засобів національної мови, індивідуальна 

інтерпретація різних явищ, індивідуальні прийоми асоціативного 



переосмислення мовних одиниць.  

Індивідуальний стиль письменника є цілісною художньою єдністю, 

особливим типом естетичної мовної структури. Поняття індивідуального 

стилю базується не стільки на сукупності усталених зовнішніх лексико-

фразеологічних і граматичних прикмет, скільки на своєрідних внутрішніх 

експресивно-смислових принципах відбору, єдності, сполучення і 

мотивованого призначення елементів мови [7, 11-12]. 

При аналізі художньої мови виникає питання розрізнення ідіостилю і 

ідіолекту. У короткому тлумачному словнику лінгвістичних термінів 

«Українська мова» ідіолект трактується як «сукупність формальних і 

стилістичних ознак, що вирізняють індивідуальну мову» [3, 67]. Порівн. 

також в іншому енциклопедичному довіднику: «Ідіолект – індивідуальне 

мовлення, що пояснюється місцем проживання, віком, фахом, соціальним 

станом, загальним рівнем культури певної людини. Ідіолект як мовна 

характеристика особистості не тільки окреслює особливе, а й розкриває 

розмаїті аспекти мови як загальнонаціонального феномена, її невичерпний 

потенціал» [5, 301]. 

Таким чином, ідіостиль митця формується на основі його ідіолекту. 

Поетичний ідіолект виступає як поетичний світ, а структурні зв’язки 

всередині цього світу відповідають зв’язкам усередині функціонально-

орієнтованої системи поетичної мови. 

Художня мова найбільш повно втілює в себе найкращі якості 

національної мови, її творчі можливості, багатство образних засобів і 

точність у вираженні думки. Перед лінгвістичною поетикою постає завдання 

зрозуміти поетичний ідіолект як імпліцитно організовану, функціонально-

орієнтовану систему і водночас як динамічну структуру. 

Поетичний ідіолект Є. Гуцала сповна віддзеркалює національні, 

соціальні та культурні характеристики народу. Численні реалії культурно-

етнічного життя, що знаходимо в його поезії, світ природи і людини в 

переплетенні дивовижної образності – все це глибоко природний і водночас 

оригінально-гуцалівський світ мовно-національної, мовно-художньої 

картини поета. 

Колористична лексика в ідіолекті Є. Гуцала посідає важливе місце, 

характеризуючи образи, що проходять через усю творчість поета. 

Лексико-тематична підпарадигма чорного кольору включає такі 

номінації: чорний, чорнобривий. 

За семантичною сполучуваністю визначаємо такі підгрупи:  

1) колір кіс, очей; 

2) колір сонця, природних явищ; 

3) колір рослинного і тваринного світу; 

4) колір в основі топонімічних назв; 

5) колір навколишнього середовища. 

1. Колір кіс, очей  

Образ чорних кіс є традиційним для української поезії, у Є. Гуцала 

зокрема, знаходимо: Дівчинко, мелодіє очей, / дівчинко, мелодіє чекання, / як у 



тебе в’ється за плече / чорних кіс беззоряне смеркання! [2, 61]. 

Чорний колір очей пов’язується з печаллю. 

Осінь. 

Полетіли брови в теплий вирій, 

і в чорних водах твоїх очей 

заходить сонце (16). 

Це саме зазначає дослідник поезії Марини Цвєтаєвої Л.В. Зубова: 

«Чорнота очей насамперед пов’язується зі стражданням» [4, 122]. 

Пор. також брови – як обрій чорні з аналогічною контекстуальною 

семантикою, що в динамічній системі вірша отримує «просвітлену» 

тональність із появою «двох сонць» із «карою зливою», «карим промінням»: 

Пахнуть коноплями темними губи її на світанні. 

Брови – як обрії чорні, які оперізують діл. 

Скоро, вже скоро два сонця з-за обріїв чорних нагрянуть,  

карою зливою, карим промінням проллються довкіл [2, 242]. 

2. Колір сонця, природних явищ 

Лексема чорний уживається у зв’язку з розвитком значення 

«безрадісний», «сумний», «тяжкий», «безпросвітний», «печальний». Пор.: 

малюють весну в тони чорні [2, 89], під апокаліптичним сонцем чорним [2, 

102], холодну патетику чорних хурделиць опівночі [2, 118]. 

3. Колір рослинного і тваринного світу 

Епітет чорний на позначення ознак рослинного світу особливо 

продуктивний у літературних конструкціях: Спалені танки і гармати 

стримлять в бур’янах на узбіччях. / Чорними маками вирви в полях – скільки 

чорних квіток! [2, 224]. 

Поетика розпачу, самотності в Гуцаловому вірші, як правило, 

пов’язується з епітетом чорний, нерідко в контекстах особливої образної 

наповненості: В оправі круглій лісових галяв / ростуть кропиви чорні 

некрологи [2, 123]; Красне літо в вирій відлетіло, / мов його й ніколи не було, / 

і вода у річці потемніла, / ніби чорне ворона крило [2, 111]; Ні чорних 

соболів, ні горностаїв, / ані блискучого хутра бобрів / ніхто в саквах 

дорожніх не тримає, / ніхто за пазухою не пригрів [2, 110]. 

4. Колір в основі топонімічних назв 

Епітет чорний уживається в основі топонімічної назви (Бо по Дніпру, 

мов чаєчки, летіли, / бо через Чорне море – мов птахи [2, 93]. 

5. Колір навколишнього середовища 

У багатьох випадках лексема чорний не виходить за межі свого 

традиційного значення, вживається як постійний епітет до слова земля: Із-під 

грому тих гусениць борозни стеляться чорні – / їх засіває зерно й калібровані 

чисті зірки [2, 130].  

Чорний – це колір війни, руйнування. У наступному прикладі навіть 

лексема білий не може згладити тяжкого душевного стану ліричного героя: 

Наче рушник домотканий, прослалась дорога в узорах, / у чорно-білих узорах 

війни, що по світу гуде [2, 224]. 

Опозиція «червоне-чорне» пов’язана з традиційною символікою життя 



і смерті. Наприклад: Бо коли на весняній землі ти заснеш, / коли станеш 

безкрилою чорною тінню, – / в чорну землю трояндою серця вростеш, / в 

чорну землю проллєшся червоним корінням [2, 243]. 

Лексико-тематична підпарадигма сірого кольору в поезії Євгена 

Гуцала містить такі компоненти: сірий, сивий, сизий, срібний. На основі 

семантичної сполучуваності виділяємо такі підгрупи: 
1) колір рослинного і тваринного світу; 

2) колір природних явищ; 

3) колір просторових явищ; 

4) колір на позначення абстрактних понять. 

1. Колір рослинного і тваринного світу 

Сіра барва в колористиці Євгена Гуцала найчастіше вживається для 

зображення осіннього пейзажу, напр.: Пульсує вуж у сірім бур’яні / так, наче 

тиша шарудить осіння [2, 80]; Сиве листя в повітрі стіка, мов дзеркальна 

то риба, / між дзеркальної риби червона й лілова шуга [2, 113]. 

Епітет сизий уживається в поєднанні зі словами ожина, жито (Ожина 

сиза й м’ята польова! [2, 129]; Питаєте, кого люблю? У полі люблю я жита 

сизого стебло [2, 133]). 

Композит сивобровий є «персоніфікованим» епітетом у таких 

поетичних рядках: Над Куликовим полем сивобровим / із віку в вік літають 

кулики [2, 141].  

Кольороназва сірий, як епітет до слова на позначення назви тварини, 

зазвичай виступає у прямому значенні, наприклад: Тайнопис еспарцету й 

стуливуса. / Тайнопис буркунзілля і гуньби... / Його вивчають – дикі сірі гуси, 

/ Казарки. Шилохвости. Голуби [2, 58]; Сірчано-жовтих дятлів ясний жар, 

/ і сиві дятли світять сивим жаром, / сливова і вишнева кіновар, / мазки 

черешневої кіноварі [2, 166]. 

2. Колір природних явищ 

Срібний колір у художньому відображенні світу поетом виступає 

засобом позначення природних явищ, у контексті набуваючи додаткових 

конотацій, напр.: Черемош відіграв на гуцульській тужливій трембіті – / 

коломийки води в берегах срібним льодом взялись. / Знов зима. Знов Карпати. 

Знов гори – мов дереворити. / Мов майстерна різьба. Мов народної вишивки 

блиск... [2, 83]; Гірким вином розлуки п’яна птиця, / зоря вишнева п’яна 

трунком тим, / і я вином гірким також упився – / і наче обернувсь на 

срібний дим [2, 107]. 

3. Колір просторових явищ 

Сиве небо. Згадую, як через небо сиве / пропливало гуси восени [2, 112]. 

Кольороназва сивий здебільшого вживається в значеннях «давній», 

«древній», напр.: Я знов сьогодні археолог. / Уранці в сивий степ прийшов. / 

На полині сіріє порох, / немов подертий в клоччя шовк [2, 38]. 

4. Колір на позначення абстрактних понять 

Через абстрактне поняття сірої плями автор змальовує образ 

батьківської хати, що загалом є опозиційною ознакою до білої хати. Така 

образна трансформація продиктована відповідною контекстуальною 



ситуацією: Буде плямою сірою зводитись батьківська хата, / і забухає в скроні 

гаряча і збурена кров [2, 11]. 

Пор. також уживання дієслівної форми сивіють: Питаєте про мрії? 

Мої мрії / в степу гірким сивіють полином [2, 133]. 

Отже, у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала колористична стихія 

обіймає народнопоетичну й індивідуально-авторську символіку, що враховує 

загальнокультурний та історичний досвід, національні і світові традиції. За 

семантичною сполучуваністю кольороназв чорного кольору виділяємо такі 

підгрупи: колір кіс, очей; колір сонця, природних явищ; колір рослинного і 

тваринного світу; колір в основі топонімічних назв; колір навколишнього 

середовища. Кольоропозначення сірого кольору становлять такі семантичні 

ряди: колір рослинного і тваринного світу; колір природних явищ; колір 

просторових явищ; колір на позначення абстрактних понять. 
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