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СЕМАНТИКА ЯКІСНОГО ПРИКМЕТНИКА ЧЕРВОНИЙ  

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА) 
 
Одним із важливих аспектів вивчення кольоративів є аналіз їх 

функціональних властивостей у мові художньої літератури. Кольороназви 
в поетичному та прозовому тексті слугують багатогранним і змістовним 
образним засобом: створюють пейзажні картини, зображують складні 
почуття ліричного героя, незважаючи на універсальний характер колірної 
ознаки [3, с. 3]. 

Лінгвістичні праці сучасних мовознавців присвячено вивченню 
різних аспектів оказіональних слів, зокрема: лексико-семантичного  
(визначено слова на позначення кольорів та з’ясовано їхню семантику): 
І. Білодід, В. Русанівський, В. Чабаненко; словотвірного (проаналізовано 
способи словотвору кольоронімів): В. Герман, Ж. Колоїз, І. Олійник, 
Л. Павленко, О. Стишов, О. Тараненко; лінгвостилістичного (описано 
стилістичні аспекти використання  колірних прикметників): С. Єрмоленко, 
Н. Сологуб, Г. Сюта, Т. Юрченко; лексикографічного (досліджено 
принципи та особливості укладання словників назв кольорів): Г. Віняр, 
Г. Вокальчук, Г. Колесник, А. Нелюба, О. Рудь, Л. Шпачук; 
функціонального (розглянуто специфіку використання кольоронайменувань 
у художніх творах): В. Ващенко, О. Жижома та інших [1, с. 42].  

Семантика, структура кольороназв у поетичних та прозових творах 
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І. Франка повною мірою недосліджена і не представлена окремою працею. 
Вивчення особливостей функціонування колірного прикметника червоний 
дозволить заглибитися у багатогранний і різнобарвний світ мовотворення 
та образотворення І. Франка. Дослідження функціонально-семантичних 
особливостей якісного прикметника червоний у текстах І. Франка має 
важливе теоретичне та практичне значення, оскільки дозволяє проникнути 
в естетичну своєрідність його творів. 

Мета – дослідити функціонально-семантичні властивості прикметника 
червоний у контексті творів І. Франка. 

Колір вважають абстрагованою і усвідомленою та загальною 
стороною предмета, яка в ньому знаходить здійснення, але не належить 
йому неодмінно і, як загальне, може належати всякому явищу чи предмету 
[2, с. 22]; світловим тоном чого-небудь, забарвленням; виражальними 
засобами мови, музики, сценічного мистецтва [3, с. 225]. 

Колірний компонент формує фрагмент індивідуальної мовної 
картини світу І. Франка. Аналізуючи мову художніх творів, виявлено, що 
найчастіше основою авторських поетичних та прозових текстів стає 
червоний колір. 

Червоний колір асоціюється з кров’ю і вогнем. Його символізм 
багатозначний та амбівалентний. З одного боку, – енергетичний, активний, 
символізує повноту життя, свободу, урочистість, радість, а з другого, – 
ворожнечу помсту, війну, агресивність. Він має цілющі властивості, 
охороняє від «вроків» та чаклунства. Червоні квіти троянди, гвоздики та 
плоди калини і горобини допомагають від нечисті. Аналогічну дію 
виявляють  червоні нитки, зав’язані на руці людини. Червоний колір – знак 
влади і величі. У Візантії тільки імператриця могла носити червоні 
чобітки. На прапорах він символізує бунт, революцію, боротьбу, 
незалежність [2, с. 123]. 

У сучасній українській мові прикметник червоний у певному 
контексті може передавати: забарвлення одного з основних кольорів 
спектра, що йде перед оранжевим; колір крові та його близьких відтінків;  
який став, зробився темно-рожевим від припливу крові; з рожевими 
щоками; такий колір; що-небудь такого кольору; колір, який стосується 
революційної діяльності; пов’язаний з радянським соціалістичним ладом; 
складову частину деяких ботанічних, зоологічних, технічних, хімічних та 
інших назв; червінець [3, с. 296].  

У досліджуваних творах якісний прикметник червоний І. Франко 
використовує для забарвлення певного предмета (предметів): «Віють 
хоругви червоні, // наче проблиски пожежі; // дерев’яний хрест з розп’ятим // 
передом помалу йде» («Іван Вишенський»); жіночого одягу: «Жіноча 
постать у великій червоній хустці на голові не скрикнула, не 
пручалася…» («Петрії і Довбущуки»), явищ природи: «Сідало сонце за 
тухольські гори, тонучи в легеньких червоних хмарах» («Захар Беркут»); 
квітів: «Червона рожа, червона рожа // Над усі квіти гожа; // Не бачу 
рожі, не бачу рожі, // Лиш її личка гожі» («Зелений явір, зелений явір»); 
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передачі внутрішнього стану героя, його настрою, вражень, почуттів, 
психологічних особливостей людини:  «Грізний, червоний з лютості, 
стояв він посеред них з кровавим топором у руці» («Захар Беркут»); «Його 
здорове, червоне лице поблідло, коліна затремтіли…» («Петрії і 
Довбущуки») та ін.  

У ході дослідження зафіксовано прикметник червоний у структурі 
складних слів, зокрема: топоніму Червона Русь, що означає історичну 
назву Галичини, що траплялася в писемних джерелах, переважно 
зарубіжних, у 16–19 ст. [1]: «…як радше для того, що туди частенько 
мадярські королі й дуки впадали з військами до Червоної Русі» («Захар 
Беркут»); «Монголи давно вже заповенили нашу Червону Русь, понищили 
богато городів і сіл…» («Захар Беркут») та ін.; загальних назв, у яких 
фіксується колір, характерний для предметів. У таких назвах прикметник 
червоний поєднується з постпозитивним іменником: «Знать, привиділись 
старому // в барці кунтуші козацькі // і шапки червоноверхі…» («Іван 
Вишенський»). Як компонент складного прикметника автор використовує 
червоний для передачі різних відтінків, зокрема: біло-червоного, золото-
червоного, темно-червоного: «Побачить з далека польського патріота – 
припинає біло-червону кокарду на груди…» («Доктор Бессервіссер»);  
«Сонце нахилило своє золото-червоне, повне лице на самі вершини гір…» 
(«Петрії і Довбущуки»); «…іглиця була пуста і врізувалася глибоко в синє, 
тепер уже темно-червоне небо» («Петрії і Довбущуки») та ін. 

У аналізованих творах колірний прикметник червоний може 
передавати абстрактні поняття, наприклад: «На тій червоній основі 
рисувалася в диких,…,Чорна Гора» («Петрії і Довбущуки»).  

Отже, якісний прикметник червоний характеризується високою 
частотністю вживання, передаючи забарвлення предметів, відтворюючи 
емоції, відчуття і враження, психологічний стан людини. Крім простих 
прикметників, автор вживає складні прикметники з компонентом червоний 
для передачі різних відтінків кольору та абстрактних понять. 
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ОСОБИСТІСТЬ І СОЦІУМ: ТРАГЕДІЯ ЖУЛЬЄНА СОРЕЛЯ 

 
Упродовж всього літературного життя Фредерік Стендаль 

здійснював пошук чесного, розумного, талановитого та благородного героя. 
Синтез романтичних та реалістичних тенденцій у творчості митця мав би 
посприяти цьому. Однак, історичні, суспільні й політичні події ХІХ століття 
вимагали від Стендаля порушення притаманної романтикам однолінійності 
зображення персонажа. Внаслідок цього, з’являється Жульєн Сорель – 
суперечлива особистість, наділена домінуючою рисою – честолюбством, 
який у «погоні за щастям» [5, с. 22] втрачає себе, руйнує свою індивідуальність. 

Наукові розвідки літературних критиків неодноразово були 
направлені на спадщину Ф. Стендаля. Ґрунтовний аналіз роману «Червоне 
і чорне» висвітлено у працях Гричаник Н. [1], Г. Давиденко [1], Овруцької І. 
[3], Простяк Л. [4], Ружевич Т. [5], Стрельчук Г. [1], Чайки О. [1] та ін. 
Однак, незважаючи на це, вплив норм і цінностей тогочасного суспільства 
на долю Жульєна потребує детального вивчення, що і визначає 
актуальність наукового дослідження.  

Мета праці – проаналізувати виплив соціуму на формування долі 
літературного героя. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення 
наступних завдань: вивчити найважливіші етапи життя Ж. Сореля; 
з’ясувати причини змін, що відбуваються в душі юнака; розглянути вплив 
суспільства на долю героя. 

Об’єкт дослідження – типовий герой того часу, зображений у романі 
«Червоне і чорне». Предмет дослідження – етапи формування характеру 
Жульєна Сореля. 

Головний герой одного з найпопулярніших романів Ф. Стендаля є 
молодим юнаком, наділеним від природи різними талантами. Це 
непересічна особистість, що захоплюється освітою: любить читати, 
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