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СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 
  
Мова поезії – багатоаспектний об’єкт дослідження. В українській 

лінгвостилістиці виокремлюються різні напрями вивчення мови поезії як 
системи. Особливістю сучасної лінгвостилістичної теорії є встановлення й 
опис конструктивних ознак поетичної мови, виявлення зв’язку між 
одиницями поетичної мови і національною мовною картиною світу. 

Cкладні прикметники як епітети поетичного тексту є виражальним 
стилістичним засобом. Вони були об’єктом вивчення щодо їх морфемного 
складу, словотвірної структури, семантики. У працях М. Т. Доленка 
(«Складні прикметники в сучасній українській літературній мові», 1953), 
З. П. Олійник («Складні прикметники з початковим нумеративним 
компонентом в сучасній російській та українській мовах», 1976), 
О. О. Селіванової («Складне слово: мовні моделі світу (основи зіставної 
композитології російської та української мов)», 1996) та інших 
представлено характеристику складних слів, зокрема й складних 
прикметників, класифікацію їх структурно-семантичних типів, 
синтаксичних та стилістичних функцій. 

Аналізуючи семантику, структуру та функції складних прикметників 
у поезії Лесі Українки, оперуємо поняттями «складні прикметники», 
«прикметникові композити», «прикметники – композити». Поняття 
«композит» в українському мовознавстві сприймається у вузькому і 
широкому розумінні. У вузькому розумінні композит (від лат. сompositus – 
складений, складний) – «похідне складне слово, утворене способом 
основоскладання». 

У широкому розумінні композити – це складні слова, «утворені з 
двох або кількох слів, основ чи коренів, об’єднаних в одну лексичну 
одиницю, яка набула формально-граматичних і семантичних ознак 
окремого слова». 

Актуальність дослідження складних прикметників у поезії Лесі 
Українки зумовлена тим, що вони є важливим структурним компонентом 
мови поезії, постійним джерелом поповнення загальномовного словника і 
засобом творення традиційних та індивідуально-авторських епітетів. 

У творах Лесі Українки складні прикметники відзначаються 
різноманітною структурно-семантичною організацією, зокрема: 

– складні прикметники з першим колірним компонентом: 
«Той, що греблі рве» – молодий, дуже білявий, синьоокий, з буйними 

і разом плавкими рухами» [1, 124]. 
«Старий Віттіг – сивобородий коваль, без шапки, шкуратяному 

фартуху і в дерев’яних капцях, закурений…» [2, 340]. 
«Корабель наш розрізує воду – І дорога блакитно – перлиста» [2, 75]. 



– складні прикметники з першим компонентом на позначення 
кількості: 

«Та була у нього пісня 
І дзвінкою, і гучною, 
Бо розходилась по світі 
Стоголосою луною…» [1, 21]. 

«Все сперечалися, як слід казати, чи «односущий», чи 
«подібносущий» [2, 295]. 

«Гострим полиском хвилі спалахують… 
після бурі у місячну ніч, 
наче військо мечами двосічними 
хоче знять вражі голови з пліч» [2, 318]. 

– складні прикметники з першим іменниковим компонентом: 
«Може, то казка знадлива 
тії смарагдові луки, 
плеск тепловодої річки, 
злотоіскристі піски?» [2, 445]. 
«І мрії ткались золото-блакитні, 
спокійні, тихі, не такі, як літні…» [1, 138]. 

Кількісна перевага конкретних прикметникових слововживань із 
колірним компонентом впливає на формування традиційного поетичного 
словника (білокрилий, білокорий, синьоокий, синьозорий, чорнобровий 
тощо). Саме для мови характерні такі прикметники. Наприклад у таких 
творах Лесі Українки: 

«Коло річки, у садочку 
Маленька хатина, – 
У хатині чорнобрива 
Молода дівчина» [2, 107]. 

Досліджуючи складні прикметники у творах Лесі Українки, 
встановлено, що природа складного слова зумовлює конденсацію 
семантики компонентів тієї синтаксичної номінативної одиниці, яка 
послужила словотвірною базою для творення складного слова. Ця 
схильність до конденсації семантики робить процес творення складних 
слів у поетичній мові досить продуктивним. Крім того, слід зазначити, що 
багато типів складних слів постають майже автоматично, без будь-яких 
зусиль, за наявними у мові зразками. Тобто виявлення типів складних 
прикметників, які мають неоднакову внутрішню форму і характеризуються 
різним потенціалом сполучуваності з іменниками – дистрибутами, є 
актуальним для сучасної мови. 
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