
СВІТЛАНА ГОРОЖАНОВА 
«...СИНІ ЯК НЕБО, ЯК ВОЛОШКИ, ОЧІ...»  

(ХУДОЖНЯ ДЕТАЛЬ У РОМАНІ УЛАСА САМЧУКА «ВОЛИНЬ») 
 
Згадаймо, яка увага приділяється вималюванню очей персонажа в усній народній творчості 
— «чорні очка, чорні очка, як терен», «А хто любить карі очі, а я голубенькі. А я люблю 
голубії: я на них дивлюся» та ін. У творах художньої літератури ця портретна деталь теж 
завжди одна з найвагоміших, напр.: «Ті самі очі веснозорі, щирі» (Леся Українка), «І 
віченьки — сині волошки, Всміхнуться до хмарок ясних...» (Олександр Олесь), «Чорнії 
брови, карії очі, Темні , як нічка, ясні, як день...» (Кост. Думитрашко) та ін. Кожен автор, 
послуговуючись традиційними для українського фольклору тропами, творить індивідуальні 
епітети, порівняння, метафори. 

Уважно вдивляється в очі своїх персонажів і Улас Самчук, шукає в них, як у дзеркалі 
душі, суть і розкриває її для читача. 

У романі «Волинь» звертаємо увагу на слово очі: «Одні очі гарні, живі і розумні», «Очі 
його вогкі, прищулені, і від них, мов від проміння, розсипаються тоненькі пряски» та ін. 
Залежно від контексту, авторської оцінки персонажа вживаються стилістично марковані, 
полярні, з експресивно-оцінним забарвленням іменники оченята, дзеркала, очиська, бали. 

Лексему оченята Улас Самчук здебільшого використовує тоді, коли малює портрети 
дітей — Володька, Хведота, Ганки. 

Нейтральне очі, вживане як художня деталь у портреті дорослих, набуває 
експресивного забарвлення завдяки синонімам дзеркала, очиська, бали (останні два — із 
значенням згрубілості). Пор.: у поляка Ревського, який «завідує маєтком», обличчя товсте, 
«розплиле, очиська вилупились, під ними ніби по калитці навішено... Отому-то красуневі 
належить в дійсності ця земелька». А Настя і Володько, які принесли Матвієві стільки 
клопоту і переживань, «сидять перед його зором і кліпають своїми дурними балами». 

Кольорова гама очей передається традиційними епітетами, напр.: сині, сірі, чорні, рідше 
— каштанові, коричневі, зелені. 

Найчастотнішим щодо вживання є синій колір з різними відтінками, вираженими 
складними прикметниками (..очі темно-сині і ясні, ..очі круглі, синьо-сірі) і ступенями вияву 
ознаки, що передаються редуплікацією (оченята сині-пресині), ступенюванням прикметників 
(очі ще синіші, пружні), поєднанням дієслова з прислівником кількісної семантики (очі його 
в таких випадках надто синіють). Зауважмо, що цим кольором очей автор наділяє переважно 
персонажів з доброю душею і відкритим серцем (Матвій, Володько, Ганка, Катерина). І щоб 
підкреслити цю доброту і відкритість, Улас Самчук додає епітети, що містять семи 
«добрий», «відкритий», «приємний». Для змалювання синього кольору автор використовує 
типові для української літератури порівняння очей з небом, волошками. Епітет сірий в 
одному випадку називає лише колір очей, в іншому — особливості вдачі персонажа: «Никон 
зовсім інший... Очі сірі й посмішкуваті». Є також погляд сірих очей із семою недобрі, що 
посилюється епітетом гострі — «Зі Здолбунова прибув Комаров. Очі сірі й гострі». 

Для позначення темного кольору очей автор уживає епітети чорний та темний. 
Фіксуємо також поодинокі епітети карі, каштанові, зелені. 

Коли йдеться про характеристику очей як індивідуальну ознаку персонажа, автор 
вдається до різноманітних епітетів, що мають здебільшого конотативне забарвлення, бо 
характеризують внутрішній світ людини. Наприклад, вилинялі, запалі, заклопотані. А 
лексеми задавакуваті, самовпевнені, посмішкуваті, «шельми» підкреслюють характер 
людини, пор.: «Але Василь є Василь. У нього такі милі очі, такі задавакуваті і такі 
самовпевнені». «Ті «шельми» очі. Ті очі рухливі і такі блискучі». 

Характеристика очей співвідноситься з поглядом персонажа. Якщо очі благородні, 
добрі, теплі, то й погляд одвертий, мудрий, розумний. 

Однак інколи і погляд добрих, теплих очей стає іншим. Володько не може перебороти 
розчарування від невдачі першого кохання: «Ходив, мов ранений. Юначі очі засвітилися 



небезпечними вогниками ненависті. Хотілося б на комусь помститися». І Матвієві очі, коли 
він дуже сердився, ставали люто-блискучими, ...знов загорілися вогні очей. 

Нерідко слово очі виступає у складі метафори, яка, як відомо, у художній мові збуджує 
уяву. Зауважмо, що для індивідуального стилю Уласа Самчука характерні дієслівні 
метафори, зокрема такі, що відтворюють внутрішній світ людини. З очей «ллється» ціла гама 
почуттів. Вони фіксують радість, здивування, гнів, розпуку, ненависть: очі горять великою 
вірою; горіли, грали, сміялись; світилися вдоволенням; горять якось особливо; блищали 
крицею і т. п. 

Компонентом багатьох метафор виступає ознака, пов’язана з горінням (горіти, 
загорятися, світитися, засвітитися, блищати). Використовуючи ці слова в різних 
контекстах, в різних лексичних поєднаннях, автор досягає оригінального звучання, створює 
свій індивідуальний словник. 

Загальномовна метафора очі горять будується у романі на вживанні даного дієслова у 
переносному значенні (Див.: Горіти...//Блищати) про очі, які виражають сильні почуття, 
захоплення чимось, напружену думку (СУМ, 11, 131). 

Настя малює писанки, «священнодійствує, ...працює, ...страждає», виконуючи 
своєрідний ритуал, який відбувається в кожній українській родині перед Великоднем: «Очі її 
звичайно заклопотані, повні смутку, починають тепер горіти тихим, рівним, дійсно теплим 
вогнем». Очі говорять про те, що, працюючи, вона отримує задоволення, забуває про всі 
життєві незгоди. 

Через змалювання виразу очей передається і роздвоєння почуттів Володька: захоплення 
революцією і віра в Бога — «...кричала Володькова душа... Очі горять, як ніколи перед тим». 

Відомо, що дуже часто погляд персонажа більш інформативний і комунікативний, він 
висловлює те, що не можуть передати вуста. Це можна ствердити прикладами з твору. Коли 
Матвій дізнався про смерть сина Василя, то «став, мов з каменя різьблений», замкнувся в 
собі. Лише «очі металом горять». 

Цікаво спостерігати і за виразом Настиних очей у різних життєвих ситуаціях. У неї «очі 
світяться вдоволенням», коли вона бачить, що Володько одужує після тяжкої хвороби. А 
коли вона сердиться, чимось невдоволена, то «очі її блищать крицею, але мовчить». 

Часто семантичне оновлення загальномовної метафори очі горять (світяться, 
блищать) відбувається завдяки означальній функції прислівників та іменників. 

На противагу кольористиці очей, співвідносній з традицією народної поезії, У. Самчук, 
творячи характеристику очей як індивідуальну ознаку, вдається до нетрадиційних порівнянь 
з позитивною і негативною оцінкою. Автор фіксує звичні побутові асоціації. 

Безсумнівними знахідками можна вважати порівняння «очі — як нори», «очі мов 
пожежа», «очі — олово», які в контексті набувають оригінального звучання. Коли Матвій з 
Василем повернулися з Тилявки, їх не можна було впізнати — «такі вихудлі, вивітрені, аж 
темні, очі — як нори». У козаків «...очі мов пожежа, яку ті люди так покохали, здавалось, 
все зотлять на попіл, порох і небуття», а у солдатів, які роками перебувають в окопах і на них 
постійно чекає смерть, «очі — олово, дивись не дивись, ні думки, ні сумління в них, бо все 
там сірою масою злилось...» 

Емоційно-експресивний заряд несуть порівняння «...очі, як цимбали, так і виграють», 
що вказують на веселу вдачу жінки. Огрядну людину автор показує за допомогою 
оригінального порівняння — «Очі геть залило капшучками, і він либає ними, мов жаба», а 
очі злої людини — «мов розлючені звірки, бігають під настовбурченими, подібними на 
віники бровами» та ін. 

Лексеми очі, погляд, зір є складовою частиною використаних у романі «Волинь» 
фразеологізмів. Відомо, що фразеологічне вираження набагато експресивніше, бо має 
образний або порівняльний характер, конкретизуючи загальний зміст, образно змальовуючи 
нові відтінки поняття, даючи їм відповідну оцінку і характеристику. 

Опорними для багатьох фразеологізмів є дієслівні лексеми. Наприклад, фразема 
окинути (кинути) оком (зором) виступає у творі із значенням «оглядати кого-, що-небудь або 



обдивлятися навкруги», пор.: «окинути досвідченим оком», «кинув гострим зором». 
Із загальним значенням «дивитися» у романі вживається цілий ряд фразеологізмів, які 

різняться відтінками семантики. Це можна підтвердити прикладами. У реченні «обличчя 
палає, очі бігають по стелі, по старих ветхозавітних картинах на стінах, по помосту» фразема 
вжита із значенням «хто-небудь, швидко змінюючи об’єкт спостереження, одразу оглядає 
багато чогось довкола» (Фраз. сл., 598). А значення «виявляти неспокій, схвильованість, 
роздратування» (Фраз. сл., 598) розкривається у реченні «Діти принишкли. Ніхто нічого не 
каже, але погляди розгублено бігають по класу з невідомими запитами». 

Як бачимо, у романі Уласа Самчука «Волинь» художня деталь очі є найвагомішою у 
портретній характеристиці, вона допомагає розкрити внутрішній світ персонажа, риси його 
характеру, ставлення до людей. У таких характеристиках органічно поєднуються традиційні 
народнопоетичні та індивідуально-авторські мовні засоби. 
 


