
ОЛЕСЯ СИДОРЕНКО 
«Є СЛОВА, ЩО БІЛІ-БІЛІ...» (ЕПІТЕТ БІЛИЙ У ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ) 

 
Цей вислів належить обранцю української поетичної музи Олесеві (Олександрові Кандибі). 
Христя Алчевська назвала його «українським Гейне», а Леся Українка, помітивши в поезіях 
Олеся вроджений талант художника слова, сказала, що він випередив її «як ліричний поет»: 

Затремтіли струни у душі моїй...  
Ніжна, ніжна пісня задзвеніла в ній...  
Що ж до їх доторкнулось? Чи проміння дня,  
Чи журба, і радість, і любов моя?!  

Журба і радість — ці вічні посестри людського життя стали поетичними домінантами 
всієї творчості Олеся. Вони стали назвою першої збірки поета «З журбою радість обнялась» і 
відтоді постійно живуть у його поезії. Олесь сприймається читачем як поет почуттів, але до 
почуттів звертається багато поетів. У творах Олеся почуття виражаються з такою довірливою 
щирістю і граничною експресією, як ні в кого іншого. 

У листі до дружини Олесь писав: «Мій друже! Де ж в українській мові готові форми, 
готові категорії для висловлення всіх переживань душі і роздуму? їх нема, і мені довелося їх 
створювати». 

У поетичному словнику Олександра Олеся значне місце серед образних засобів 
займають лексеми — епітети, що мають або кольористичне значення або набувають його. Це 
зумовлено як часом (початок XX століття), творчою атмосферою, суспільною і мистецькою, 
у якій творив поет, емоційною напругою, з якою вийшли на поетичний обрій неоромантики, 
символісти, авангардисти, так і специфікою творчої індивідуальності Олександра Олеся, 
митця надзвичайно вразливого, чутливого до «атому серця». В щирому намаганні об’єднати 
«з журбою радість», передати «чари» і трагізм буття Олександр Олесь питав: «Де взяти 
кольорів стобарвних і живих?.. Де взять мелодій, слів і звуків?..» і сам відповідає: «зроблю 
усе живим, чудовим, таємності розкошів повним — і в казці дійсність відіб’ю» (1906 p.). 

Ця поетична інтенція автора не казковість, фантастичність позначилась і на творчій 
манері використовувати уже освоєні традиційні значення кольорів і творити своє кольорове 
бачення світу. 

Серед лексики кольористичної семантики у поезіях Олександра Олеся можна виділити 
окремі групи лексем: а) слова, що є прямими назвами кольорів, з так званим описовим 
значенням кольору: зелена трава, білий сніг, голубі фіалки; б) слова-світлозамінники, які 
ніби конкретизують основне кольорове значення: білий — ясний, світлий, блискучий; чорний 
— темний; в) слова, що в своїй предметній семантиці мають сему кольору: мак (червоний), 
волошки (сині), туман (сизий, сивий), кров (червона), ніч (темна), сніг (білий). 

У взаємодії з іншими поетичними засобами колір рідко коли має своїм значенням 
тільки ознаку кольорового спектру. Частіше колір живе в образі, в тропі, що формується не 
лише об’єктивністю сприймання, залежить від художньої мети, суб’єктивних уподобань 
автора, від індивідуального осмислення кольорів. Так виникає художній колір, тобто 
кольористий епітет. На перехресті асоціацій творяться кольористі епітети-метафори: голубий 
холод, білий крик, зелена пісня На змальовані реалії у поетичному тексті проектується 
семантика думок і почуттів, і тоді для повного розуміння образності кольористого епітета 
необхідний ширший контекст, а то й увесь твір. Так, традиційно (з часів Платона) білий 
колір є (окрім його спектрального значення) символом краси і ніжності, найсвітліших 
почуттів, найблагородніших дум та діянь. У художній мові лексема з таким значенням 
виконує роль епітетів. У поезії Олександра Олеся «Є слова...» синонімами до епітета білі-білі 
(слова) стали епітети — лагідні, ніжносяйні, підсилені порівняннями: як конвалії квітки, як 
усміх ранку, як зірки. Слова найчистіші, найніжніші. Цей же мотив ніжності простежується і 
в поетичному образку з епітетом білі, у якому зливаються і об’єктивна ознака білого кольору, 
і суб’єктивне переживання від споглядання його:  

Небо блакитне, зелена земля,  
Груші і яблуні білі...  



Квітоньки білі... 
Ой, полетіть, до вікна припадіть,  
Мов голубки білокрилі... 

Епітет білий у поезіях О.Олеся виступає в стилістичних фігурах антитези до червоного 
кольору в кольористому і соціальному значеннях:  

Не звіть мене! Ваш стан могила,  
І в наших жилах біла кров.  
Стану я в своїй крові  
Наче голуб білий. 

Проте білий колір виявляє ще й семантичну асоціацію з надміру спокійним станом 
душі, збайдужілим поглядом, холодом паморозі Тому в поезіях Олеся поряд із прямим 
значенням спектрального кольору білий цвіт, білий сніг, біла хмарка, біла конвалія, білий 
лебідь, білі свитки є й слово білий з художнім значенням кольору, білі пелюстки снігів, сніги 
білими круками тіло клюють, білий шум на синіх хвилях тощо. 

Семантика епітету білий від асоціації теплої ніжності переходить до холодної 
байдужості, пустельності, тоді виникає образ і білої пустелі в поезії Олеся, присвяченій Ользі 
Кобилянській: 

Привіт, уклін низький вам, Пані  
Колись давно, колись в тумані  
На скелях, де живуть орли,  
Коли ще тільки розвиднялось,  
Ви генціаною ніваліс  
В пустелі білій розцвіли. 

Сприйняття і опоетизування світу через легкі, граціозні образи, гру барв і звуків 
природних та фантастичних надало поезії Олеся нев’янучої чарівності й краси. 
 


