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Видатна українська письменниця Ольга Кобилянська була майстром малого жанру: 
оповідання, новели, поезії в прозі. «Всі дрібні поезії в прозі — це «краплі моєї крові», — 
писала вона в автобіографії «Про себе саму». — Повставали з хвилин, де я чула себе 
понижуваною, скривдженою, несправедливо осуджуваною, одним словом... я плакала 
поезіями в прозі». Ось, наприклад, «Рожі». У склянці їх три. Темно-червона, що горіла 
пурпуром, «розцвілася розкішно, упоювалася сама собою, принаджувала до себе і ждала 
неспокійно». Блідо-рожева — «тільки наполовину розцвілася». Вона «була повна 
поетичного почуття..., ніжна і запашна і несказанно непорочна, сперлася… на темно-червону 
рожу, притулилася і несвідомо допоминалася, аби її взяти в обійми». Біла — «обтулена 
свіжими зеленими листками... ледве почуваючи своє барвне окруження, сіяла невинністю і 
чистотою і пахла так чудово, що зелені листки здержали свій віддих і в нестямі пили її 
солодощі». Три рожі уособлюють три дівочі характери, три долі. Колористичні епітети 
темно-червона, блідо-рожева, біла несуть у собі символічний зміст, що спирається на давню 
поетичну традицію. 

Поширеним художнім засобом, яким користувалась письменниця у своїх новелах, 
зображаючи природу Карпат і життя буковинців, є колористичні епітети. Особливо 
полюбляє О. Кобилянська кольори з відтінками або приглушених тонів. Виражені вони 
здебільшого прикметниками — складними найменуваннями на означення градуювання 
кольорів, при якому зіставляються світлі й темні відтінки. До їх складу входить назва 
основного кольору і слово, що вказує на відтінок чи ступінь насиченості: світлий, темний, 
матовий, ніжний, ясний, блідий, прозорий, грізний тощо. 

Скажімо, зображальний епітет чорний зустрічаємо в описах коминів тартака, де 
розпилювався на дошки подоланий ліс, у поемі в прозі «Битва» (комини «викидали чорні 
хмари диму під небозвід»), або машин, що пиляли дерево на дошки, де «обертались 
величезні чорні колеса, обведені шкіряними пасами». У новелах О. Кобилянської цей епітет 
підсилюється ще й іншими словами. З явищем бурі в горах пов’язаний грізно-чорний колір: 
«Небо затьмарилося грізно-чорною барвою, а відтак почалася вона, гірська буря», а зловісні 
тіні хмар «спинилися сиво-чорними масами над горами». Багаті бояри з Молдавії «приїздили 
гарними оксамитно-чорними чвірками, в посрібленій упряжі, що на сонці аж лисніла». 

Багата палітра кольорів допомогла письменниці досягти високого емоційного звучання 
картини карпатської природи. Тут переважають зелені барви з різноманітними відтінками. 
«Ось щось заблищало з темно-зеленого тла лісу», «темно-зелена пропасть» — так називає 
письменниця лісову ущелину в оповіданні «Природа». Загальна картина лісу на південній 
Буковині характеризується так: «Багато пасем гір Кімполунзького повіту є ще вкриті 
пралісами. Темно-синьою зеленню миготять з далечини». Колір передається не лише 
іменником зелень і самим зображуваним предметом — лісом. Прикметник темно-синій 
підкреслює не просто відтінок зеленого кольору, а додає значення «давній, старий — 
праліс». Інших конкретних відтінків набуває лісова зелень: «Буйна ясно-зелена папороть 
розкинулась вахлярувато в своїй розкішній красі вшир і вздовж», «молоді соснові деревця... 
майже ясно-зеленої й блискучої барви»; мох мав колір зелено-брунатний або брунатно-
зелений. Але в особливій гущині, куди не сягало сонячне проміння, із сосен «звисав 
серпанкувато довгий блідо-сивий мох». А ягоди крушини, що рясно вродили, «сіяли здалека з 
матово-зеленого тла». У новелах відбита широка гама червоних кольорів. Червоні ягоди 
(«крушина... вродила безліч червоних ягід») на матово-зеленому тлі виглядали «немов яркі 
калюжі крові». Прикметник яркий, опосередковано підсилює означення червоні, адже саме 
червоні ягоди крушини порівнюються з калюжами крові. Заграви нічних багать, навколо 
яких відпочивали робітники-лісоруби, письменниця, характеризує як криваво-червоні: 
«Криваво-червоний вогонь палахкотів по таких перемогах до півночі по горах, а герої-рубачі, 
умостившись вигідно округ нього, позакурювали люльки, обговорювали відпорну силу 



побіджених». Перша частина означення криваво- несе в собі не лише семантику відтінку 
червоного кольору, а набирає соціального звучання, символізуючи війну, січу, битву, яку 
ведуть австрійські капіталістичні фірми з буковинськими пралісами, знищуючи їх. 
Персоніфікація лісу досягається в картині будівництва мосту зі зрубаних старих велетнів. 
Відтінки кольорів виступають одним із засобів створення такої картини. Вода потоку, через 
який клалися колоди, на сонці здавалася кров’ю, що витікала з підсічених дерев: «Потік, що 
біг близько них [дерев], втиснувся під них, витікав лагідно з-поміж них, обминав їх і забирав 
їх кров з собою. Місцями, де сонячне проміння гралось з його перлами, осідалася вона на 
його камінню і закрасила його на всі часи темно-понсовою барвою...». Діалектизм понсовий 
(пол. pąsowy «яскраво-червоний, червоно-гарячий») увиразнює дане означення. Інший 
відтінок червоного кольору характеризує димарі тартака, перший елемент складної назви 
вказує на матеріал, з якого їх зроблено: «Цегляно-червоні комини предивної великості 
знімалися з землі». Різні відтінки червоного знає карпатська природа. Віковічні дерева 
«бачили так часто схід сонця... в котрого жарко-червонім світлі ранком купалися, а вечором 
воно їх благословляло»; після бурі на схилі дня небо «було хмарне і тільки на заході ясно-
червоняве»; враження світлої карпатської ночі підсилюється фразою «місяць збільшився у 
великий матово-червоний круг».і 

«Неперевершений співець Карпат», як назвав письменницю один з дослідників її 
творчості, О. Кобилянська знаходила найточніші епітети для змалювання природи рідного 
краю. Ось на горі Рунг в оповіданні «Некультурна» промені сонця, «тонучи скісними, 
прозоро-барвними струями між його, дерева, розгрівали його холодну зелену глибінь», а в 
кінці літнього погожого дня «заблисло сонце на заході пишним золотом, й ніжно-ясні облаки 
навколо нього перемінилися в яркий червоний жар». У непогоду «мряками фантастично 
сповиті гори відбивалися від неба гостро темно-голубою краскою». Крильця стрикізок 
прозоро-сині; проти сонця цвіли блідо-лілієві дзвінки і под. 

Часто вживає письменниця епітети-означення, які втілюють у собі неповний вияв ознаки. 
Це, як правило, прикметники на означення кольору з суфіксами -ав- (-яв-): «Хоч русинка від 
голови до ніг, було в неї рудаве волосся, що у русинів рідкість». Іноді такі означення входять 
до складної назви і таким чином служать для уточнення: «Місячне світло пронизувало 
ніжно-синяві нічні мряки»; пасма гір, «оглядані з сусідніх вершин, здаються в сиваво-синіх 
мряках недоступними». Навіть обидві частини складного найменування можуть виражатися 
прикметниками, що мають неповний вияв ознаки: «Червоняво-русяві грубі коси, на кінцях 
розплетені, спадали їй із плечей». 

Отже, різноманітні означення-епітети у творчості О. Кобилянської є виразною ознакою її 
індивідуального художнього стилю. 
 


