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Коли б запитали, які кольори наймиліші для українців, звичайно, почули б: блакитний, 
жовтий, золотий, чорний, червоний. Як у національному прапорі, класичній українській 
вишивці, відомій пісні Д. Павличка про два кольори, у поезії класиків. І все-таки, коли 
уважно придивимось до колірної гами нашої поезії, то переконаємось, що білий тут посідає 
не менш важливе місце. Судіть самі: біла хата, білий рушник, біла сорочка, біла хустина, 
білий кінь, біле тіло, білі руки, біле личко, білий птах, білі лебеді, білі хмари, білий сніг, біле 
поле, біла лілея, білі каштани, біла троянда, білий налив, білий світ, серед білого дня. 
Освячені фольклорною і художньою традицією, ці словообрази увібрали глибину 
національної культури, психології, естетики. Словом, усі реалії, забарвлені у білий колір, 
виражають особливий погляд українця на світ, ціннісну орієнтацію в ньому. Саме звучання 
цих словосполук завжди стривожить українську душу, викличе цілий рій почуттів із 
глибинної родової пам’яті народу, зрештою, просто індивідуальних спогадів, мрій. 
Асоціативне поле білої гами багате і різноманітне. Здавалось би, у ній мають переважати 
емоції світла, радості, оптимізму. Але сталось навпаки. 

В українській поезії узвичаїлась звукова метафора білий біль. Різнокореневі, 
етимологічно неспоріднені слова сплелись в одне ціле. Звукова етимологія викликає 
смислову, і тому білий колір став своєрідним символом болісних душевних станів, горя, 
страждань. Паронімічний зв’язок цих слів особливо часто розкривається через образи снігу, 
зими, холоду. Напр.: «забіліли сніги та як біль оцей білий // перед нами біліють // і біліють за 
нами — // чи то доля така // у снігах запропасти?» (В. Кордун). «Сліпучий магній снігових 
пустель, Хребтів баских затягнуті попруги... Лечу над білим болем бездоріж, над вовчими 
голодними слідами» (Л. Костенко). Як не згадати тут відому народну пісню «Та забіліли 
сніги», відлуння якої відчувається також у хвилюючих поетичних рядках: 

Заболю, затужу, 
заридаю... в собі, закурличу...  
Забіліли сніги, забіліли на цілому світі. 

(Б. Олійник), 
Забілійте, сніги, 
Заболійте, сніги, по мені! 

(Л. Голота). 
Асоціація білий сніг — біль поглиблюється, коли із снігом порівнюється сивина, яка 

передає уявлення про старість, гіркий життєвий досвід: «Починається сніг. Починаєм 
сивіти... Заболи мене, сніже, Заболи мене гостро та біло» (Р. Кудлик). Короткі поетичні 
вислови, а як містко і влучно передають драматичну емоцію: «Хай діди білені // воскреснуть 
болем — // кіньми змиленими, широким полем» (В. Грабовський), «Волосся моє стало біле 
до болю в твоїх зіницях» (Б. Олійник). 

В українській культурній традиції завжди вагоме місце посідав мотив рідного дому, 
синівського вболівання за рідним порогом, матір’ю. Маємо цілий ряд слів, що узагальнено 
передають цей мотив: мамина біла хустка; білі буряки, що їх збирають мамині руки; біле 
полотно, побілена удовина хата. Від цих назв простягаються смислові лінії до слова біль, і 
цей дистантний перегук створює виразну настроєву картину: «З повоєнним болем — 
Перекотиполем — Я приносив мамі свіжої води... Тільки серце ниє: В гонах не біліє Маминої 
хустки чайка степова» (В. Бровченко); «Білі буряки цукрові, А мамині руки чорні... Від 
холоду болять руки» (Д. Онкович), «Синіє до хати зозулине око, // Сирітно, незатишно, 
зболено так ... Оце ж бо твій дім, самото-удовице: побілені стіни, долівка німа» (П. Мовчан), 
«Мати щоліта полотно білила... Мамина втома відболює в серці» (П. Воронько). Читаєш ці 
поетичні рядки, й мимоволі виникає думка: чи не перетвориться художній прийом на штамп, 
яким поети будуть послуговуватись як формулою, не утруднюючи себе пошуками. Та з 
образом білого болю цього не сталось. Сучасна умовно-асоціативна поезія розбудувала його, 
ускладнила, підняла на вищий щабель художності. 



Перебудувались насамперед антонімічні зв’язки епітета білий. Традиційними є такі 
протиставлення: білий протиставляється чорному як символу трагедії, суму, а чорний, у 
свою чергу,— червоному. Здавалось би, білий повинен зближуватись із червоним на основі 
спільних позитивних ознак. Але оскільки білий набув негативної оцінності, то мимоволі 
увібрав у себе семантику чорного кольору, зблизився з ним (крайнощі сходяться!). Все 
частіше у поезії маємо контраст білий — червоний, негативна — позитивна емоційна стихія. 
Ось хоча б мотив роботи письменника з словом. Мікрообраз білий папір став своєрідним 
знаком творчих мук, «неподоланої суперечності» між словником і почуттям» (І. Римарук), 
коли переповнена думками й почуттями душа не може знайти потрібного слова. Цей стан 
письменницької душі Геннадій Мороз передає як взаємопроникнення чорного і білого: «Я 
дивлюсь на папір. Клятий білий папір. Що до чорного розпачу білий». Та ось напружена 
духовна робота митця завершена, творчість перемогла несказанне — і тоді виникає червона 
колірна гама. Образи крові (пор. писати кров’ю серця), полум’я знаменують прагнення 
творчого катарсису. Як от у вірші І. Драча «Біла балада»: 

Чую вже — тне мене аркуш паперу.  
Ріже, гостріший від леза,  
Чую — думку мою неоперену 
 Прошкварює суть білобереза. 
 
Крові запраг зболений аркуш. 
Вени розітну лезом паперу, 
В полум’ї ввійду — у горду арку 
Білого болю, як білого терну. 

На подібний образний контраст натрапляємо в поезії Наталки Білоцерківець: «Я побачу 
над білим папером вогонь в дев’ять крил, і папір спалахне словом, голосом, попелом, 
леготом, коливанням вітрил». Кров на папері, вогонь над папером — умовні знаки художньої 
творчості. Умовно-асоціативну поезію розуміти до певної міри важко. Складність її в тому, 
що конкретні реалії нерідко позбавлені однозначності, а сприймаються в контексті поетичної 
традиції. А знання останньої дає змогу збагнути в повноті художній смисл образу. 
Глибинний контраст білого й червоного, безумовно, збагачує образи — вогонь над папером і 
кров на папері. Так само, як взаємозв’язок чорної, білої, червоної гами дає ключ до 
проникнення в умовно-поетичну медитацію Любові Голоти: 

...У білих птиць 
глибокі рани в грудях — 
там чорний крук свій дзьоб зачервонив. 
Моя любове, твій прощальний грудень  
жив без птахів — у вирії вони...  
... і вчитиму себе довготерпінню,  
і тамуватиму у грудях чорний біль,  
покіль не вибухнеш червоним шумовинням  
з-під білих крил. 
З-під мертвих білих крил. 

У творі легко вловлюємо смисловий зв’язок між поетизмом білі птиці і мертві білі 
крила, чорний крук, чорний біль. Тематичний ряд, що виражає момент драматичного 
прощання жінки з коханням. І як контраст— вибух червоного шумовиння, що перемагає 
холод і розлуку. 

Крім контрасту білий — червоний у сучасній умовно-асоціативній поезії маємо ще 
одну оригінальну антонімічну пару: білий — золотий. 

Це потойбіччя? чи пам’ять? чи кара?  
скільки віків нас ця тиша чекала?  
хто кровотечу джерел залата?  
Як ти викручуєш з дзеркала тіло!..  
в скалля пірнаєш зболіло і біло...  
а виринаєш — така золота! 



Ось так Ігор Римарук поетизує багатостраждальний острів Хортицю. Активні зрушення 
у семантиці колірного епітета білий не могли не відбитись на фразеологізмі білий світ, адже, 
як писав Г. Гейне, «тріщини світу проходять через серце поета». Душа поета, здатна увібрати 
в себе світ, болить його болями: «Біла хата, як біла вата, На ранах білого світу», «Скільки 
біліти ще Білому світу, Скільки боліти ще Білому світу» (І. Драч); «Криком стікає, болем 
зіходить// тіло зболіле від білого світу» (П. Мовчан). 

Та що вже казати про рани цілого світу, коли є реальний всенародний біль — Чорнобиль: 
Чорно-білий світ.  
Бо є Чорнобиль.  
Є печальна прип’ятська вода... 

(М. Пшеничний). 
У поетичних творах про чорнобильську трагедію морфема власної назви биль (билина, 

трава) моментально асоціювалась з болем. Маємо цілий ряд влучних поетичних пасажів, 
починаючи від узвичаєної публіцистичної метафори «всенародний біль — Чорнобиль» і до 
ускладнених художніх структур типу: 

В білому тілі біль сидить глибоко чорний,  
Чортова цвіль, чорносіль, чорнобіль...  
Всіх перемелюють атомні жорна,  
вітер просвічує наші тіла звідусіль... 

(П. Мовчан). 
Чорно-білий колір настільки сильно асоціювався з катастрофою, що передає її навіть 

при відсутності слова Чорнобиль, як, наприклад, у вірші Петра Осадчука «26 квітня — 86»; 
«Чорно-білі? Вогненно-бурі? // Всеосяжні, як сонячний вітер, // Прокотились невидимі бурі, 
// Потоптали і трави, і віти». У контексті всієї поезії про Чорнобиль сходяться трагічно 
забарвлені реалії білокрів’я, білого лікарського халата, квітучих весняних садів: «Білокрів’я, 
кажуть, не хвороба. // Білокрів’я, кажуть, то біда» (М. Пшеничний); «Сади, як медсестри, 
біліють збентежено, // а в дзвонах сердець— пожежа!» (С. Йовенко), «Ні, це не сон. Він 
давив чи не кожного з нас — // Білий стронцій, що пада на білий цвіт» (Л. Тома). Чи не сама 
доля України відбилась у назві трави Чорнобиля (народна назва — чорнобіль)? 

Повернімось до народної вишивки, адже це та стихія національного духу, що повсякчас 
хвилює уяву художника слова. Та не колірне розмаїття вишивки хвилює, а біле полотно. 
Воно — об’єкт прикладання асоціацій для передачі вишитого портрета Кобзаря: 

Полотно вишивала онукам.  
І лишила — як долю — у спадок.  
Білий сніг. А на ньому пророчі  
І по вінця наповнені болем 
Оживають Шевченкові очі. 

(П. Гірник). 
А поет Богдан Демків червоно-чорну гаму української вишивки передав абсолютно у 

дусі сучасної образності: «Зійшлася доля на білім полотні, Що інкрустоване і болем, і 
нитками // 3 любов’ю та народними піснями». Контрастне зіставлення біль — нитки з 
любов’ю є не що інше, як узвичаєне протиставлення чорний (горе) — червоний (любов). Білий 
таки вперто намагається узурпувати значення свого антоніма і увібрати весь комплекс 
негативних почуттів. Так розмірковує і ліричний герой П. Мовчана у творі «Два кольори», 
присвяченому Д. Павличку. Це схвильована умовна медитація про сніг, який, опадаючи, 
робить усе чорним навкруги; ось уже з’являється і «потиск руки, мов смола», і «сажа 
холодна на губах», і вигук-прозріння: 

...зойкнувши, збагнув, що в болю білий колір, 
і сажа порошилась чомусь весь час згори... 

Примхлива доля слів. Є в ній чимало випадковостей, збігів, як, скажімо, близьке 
звучання білий і біль. А може, це не така вже випадковість? Можливо, трагічна доля України, 
драматична історія народу зробили посутнісним для нашої ментальності поняття болю, що 
відлунює в розмаїтих ліричних емоціях і «дружить» із найуживанішим кольором? В усякому 
разі поети це вже давно інтуїтивно відчули. 


