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Вже у травні 1910 р. очолив групу із семи російських офіцерів, 

відряджених до Франції для вивчення авіаційного пілотажу.За час 

перебування у Франції Мацієвич відвідав багато аеродромів , провів багато 

часу у майстернях з виготовлення аеропланів і дирижаблів. Постійно літав 

на аероплані «Фарман», входив до двохсот перших авіаторів світу [4, с. 9].  

Загинув Левко в авіакатастрофі під час польоту над Комендантським 

полем поблизу Петербурга на очах десятків тисяч глядачів, ставши 

першою жертвою російської авіації. Похорон капітана Мацієвича 11 

жовтня 1910 року перетворився на багатолюдну процесію, якої Петербург 

не бачив від часу смерті Ф.Достоєвського. На похоронах Симон Петлюра 

поклав вінок з україномовним написом на синьо-жовтій стрічці.  

Левко Макарович Мацієвич – талановитий конструктор морських 

кораблів, авітор та громадський діяч, який прожив коротке, але яскраве, 

насичене життя. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ 

ЯКІСНОГО ПРИКМЕТНИКА БІЛИЙ У ТВОРАХ ІВАНА ФРАНКА 

 

У мові художньої літератури часто вживається лексика на 

позначення кольору, якій притаманне багатство семантичної наповненості 

та широкий спектр виконуваних функцій у контексті твору, що зумовлено 

емоційно-естетичними можливостями цих лексем, їх здатністю створювати 

велику кількість різноманітних образів у контексті художнього твору [1, 

с. 147]. 

У когнітивному і соціокультурному аспектах найменування кольорів 

розглядали Р. Адамсон, Дж. Ван Брейкел, Р. Кассон, К. Келлі, М. Кріг, 

Л. Маффі, В. Меррифілд, Б. Сондерс та ін. Серед українських дослідників 

проблемами лінгвоколористики цікавилися І. Бабій, Л. Пустовіт, Л. 

Ставицька, Г. Яворська та ін. Аналіз лексико-семантичної групи кольору 

проводили на матеріалі багатьох мов у таких напрямах: зв’язок і взаємодія 
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між концептуалізацією кольору носіями мови і розвитком словника 

кольороназв у мові (Б. Берлін, Т. Прістлі, П. Кей), колір крізь призму 

психолінгвістики (О. Василевич, Р. Фрумкіна, А. Залєвська), структурний і 

семантичний аналіз кольороназв (А. Кириченко, В. Франчук, 

Т. Пастушенко), історія виникнення та розвитку колірних лексем 

(М. Чикало, О. Дзівак), позначення кольорів у художньому мовленні 

(Д. Ален, Г. Еліс, А. П. Критенко, І. М. Бабій) та ін. 

Функціонально-семантичний аспект на матеріалі творів Івана Франка 

досліджено поверхово. Вивчення семантики колірної лексеми білий 

дозволить з’ясувати особливості загальної образності мови поетичних і 

прозових творів І. Франка. 

Мета – дослідити функціонально-семантичні властивості якісного 

прикметника білий у творах І. Франка. 

Білий колір – це символ чистоти, радості, невинності. Він здавна 

вважається символом найсвітліших почуттів, хорошого життя, краси, 

ніжності. Білий колір пов’язаний із денним світлом, а отже, із життям. 

Білий світ символізує все видиме, осяяне небесним світлом. Це колір-

оберіг, який захищає від злих сил. Отже, білий колір виражає позитивну 

семантику [2, с. 307]. 

У словнику української мови представлено такі семантичні 

властивості якісного прикметника білий: 1) який має колір крейди, молока, 

снігу; протилежне чорний;  який кольором наближається до крейди, 

молока, снігу; світлий;  уживається як постійний епітет до деяких назв; 

вимитий, випраний; чистий; посивілий, сивий, сивоволосий; зблідлий, 

блідий;  безколірний, безбарвний, прозорий; 2) на (у) якому є багато білих 

плям, вибілених предметів і т. ін.; 3) світлошкірий (про расу); 4) ворожий 

радянській владі; контрреволюційний; протилежне червоний ; 5) 

уживається як складова частина ботанічних, зоологічних, технічних, 

хімічних та інших назв, термінів (СУМ, І, с. 181). 

У досліджуваних творах І. Франко  використовує лексему білий 

переважно у традиційному значенні. Найчастіше у цей колір автор 

забарвлює одяг. Зокрема, одяг чоловіків: сорочку: «І сорочка біла, і руки, і 

волосє, – всьо, всьо, мов з комина виняв» («На роботі»); ремінь: «І він знов 

щосили ударив мужика райтпайчем по литках, аж кров виступила і 

закрасила плетений білим ременем райтпайч» («Не спитавши броду»);  

рукавички: «Вам воно видається парадоксальним, так як коли би хтось, 

бачачи пана в фраку і білих рукавичках…» («Доктор Бессервіссер») та ін. 

Жіночий одяг білого кольору зустрічається набагато рідше. У цей 

колір автор забарвлює чіпець: «А знаєте що, робіть через половину: 

половину чіпців білих, а половину зелених, бо в деяких селах білі носять, 

то зелених не купують («Не спитавши броду») та ін. 

І. Франко використовує кольорову лексему білий для забарвлення 

речовини, матеріалу: «…червоною краскою цегли або білою краскою 
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вапна» («Борислав сміється»);  «Він держав в руці сей кусник білого 

паперу, сю розпечатану конверту, і не осмілювався заглянути до її нутра» 

(«Не спитавши броду»); природних явищ: «Тільки крізь вікно над сходами 

видно було «світ», – правда, зовсім не широкий, бо доразу закритий білою 

сніговою метелицею («Івась Новітний») та ін. 

Кольоратив білий використовується для позначення раси: «Сего ради 

кто от медвідь прикоснеться рабині либо черной, либо білой, із сонмища 

медвіжя ізгнан і к митарем і садукеєм сопричтен будет» («Сморгонська 

академія»); проміжку часу доби:  «Та й ще раз кажу: чого квапитися, коли 

хід наш безпечний і серед білого дня?» («Захар Беркут»); є складовою 

частиною зоологічної назви: «Правда, деякі натуралісти,… за одну відміну 

білого медведя…» («Сморгонська академія») тощо. 

Мовну естетику прикметника білий як засобу  зовнішньопортретного 

опису людини ілюструють  сполуки  із  соматизмами волосся, зуби, борода, 

руки: «…ще не раз місячної ночі можна було видіти його високу стать з 

довгими вусами і білим, як молоко, волоссям…» («Борислав сміється»); 

«…сказала вона, всміхаючись і блиснувши своїми перловими білими 

зубами» («Не спитавши броду»); «Незабаром серед них появилася 

незвичайна постать старого жида з довгою, як сніг білою бородою, з 

кудлатою шабасовою шапкою на голові і в шабасовім убранні» («Петрії і 

Довбущуки»); «…спочили на гарному, трохи обпаленому сонцем лиці, на 

зграбному стані і на білих руках сина» («Не спитавши броду») та ін. 

У ході дослідження зафіксовано прикметник білий у структурі 

композитних прикметників. У загальних назвах прикметник поєднується з 

постпозитивним іменником: «А з неба повний місяць заглядав // На мене й 

усміхався, білолиций, // Мене блискучим чаром обкидав» («Похорон»). Як 

компонент складного прикметника автор використовує білий для передачі 

різних відтінків, зокрема: біло-червоного, сніжно-білого: «Побачить 

здалека польського патріота – припинає біло-червону кокарду на груди, не 

біжить, а летить з розпростертими обіймами і не говорить, а кричить» 

(«Доктор Бессервіссер»); «І при тих словах пані обвила своєю сніжно-

білою рукою його шию і притягла його голову близько своєї, заглянула 

своїми палкими блискучими очима в його очі» («Не спитавши броду») 

тощо. 

Отже, якісний прикметник білий характеризується високою 

частотністю вживання, передаючи забарвлення предметів одягу, речовини, 

матеріалу, природних явищ. Письменник використовує якісний 

прикметник білий для зовнішньопортретного опису людини,  позначення 

раси, проміжку часу доби. Кольоронім є частиною зоологічних назв. 

Якісний прикметник білий у досліджуваних творах функціонує як окремою 

лексемою, так і в складі ад’єктивів-композитів. У структурі складних слів 

прикметник білий поєднується переважно з постпозитивним іменником. Як 
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компонент складного прикметника автор використовує білий  для передачі 

різних відтінків.  
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ІСТОРІЯ УМАНСЬКОГО КОЛЕГІУМУ 

 

Історія Уманського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 7 колегіум» почалась у ХІХ столітті. Першим жіночим навчальним 

закладом Умані було приватне жіноче училище ІІ розряду Розалії Львівни 

Семенцової, яке почало свою діяльність у грудні 1877 року. 

У Витязі «З діяльності міських дум» читаємо, що Розалія Семенцова 

подала заяву на засіданні міської думи про підтримку її у питанні надання 

училищу статусу прогімназії. З цим були пов’язані досить важливі 

питання. Вважалось,що вихованців даного закладу після його закінчення 

зараховували до тих, хто отримав освіту вдома, а не в училищі. А це 

негативно позначилось на кількісному складі вихованців навчального 

закладу. Не дивлячись на бажання і старання Розалії Семенцової 

забезпечити його процвітання, як зазначалося, жителям міста приносило 

незначну користь, тому що училищу не були надано ніяких прав. 

Внаслідок чого, батьки намагались віддати своїх дітей в освітні заклади 

інших міст, які мали права гімназій або прогімназій. На засіданні було 

прийнято рішення, щоб підтримати прохання на перетворення приватного 

жіночого училища на жіночу прогімназію [1, с. 12]. Документального 

підтвердження про позитивне вирішення справи не знайдено.  

Наступна сторінка історії навчального закладу пов’язана з іменем 

Олександри Левицької. Так, у 1886 році розпочала діяльність приватна 

жіноча прогімназія Олександри Василівни Левицької, яка 30 травня 1906 

року була перейменована в гімназію. На той момент при гімназії 

працювали православний священик, католицький виконавець, викладачі, 

лікар. У навчальному закладі навчалися діти дворян, чиновників і купців. 

http://sum.in.ua/p/1/181/1

