
ВАСИЛЬ ГОРОБЕЦЬ 
ПРО НАЗВИ КОЛЬОРІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. 
 
У процесі тривалого мовного узагальнення та диференціації ознак дійсності сформувалися 
вихідні, так звані прості, немотивовані в староукраїнській мові назви кольорів. Упродовж 
XVII-XVIII ст. кольорова палітра істотно поповнилася за рахунок мотивованих назв 
(іменного походження), що привело до перегрупування в синонімічних рядах, зумовлене 
ускладненням семантичних відношень, і до становлення (в 60-80-х роках XVIII ст.) 
розгалуженої системи барв на питомій основі. Поширення в колі цієї лексики численних 
запозичень, що засвідчені в побутових записах можновладців, козацької старшини та 
церковно-монастирських актах епохи, не видається спорадичним, адже мотивується 
уживанням типових реалій, виявом нових смаків у культурі вищих соціальних верств. 

В активному колірному лексиконі XVІІI ст. виявляються назви: кропив’ястий чи 
кропивний, василковий, рожевий, фіялковий, фіалковий, вишневий, гранатовий, кофейний, 
маковий, помаранчовий, канаровий, кривавий, попелястий, мармуровий, коралевий, 
оливковий, сталевий, гвоздиковий, глинястий, димчатий, малиновий, фиолетовий. Виявлена 
група назв, викладена в попередній публікації (див.: Культура слова. Вип. 12), доповнилася 
ще такими на означення кольору тканин та одягу: лиловий («лиловая кофта»), бураковий 
(«кунтуш буракового лудану»), буряковий, перловий («кунтиш женскій перлового сукна»), 
цеглястий («штофна цегляста парча»), пhсочний («сукна пhсочного), корышневий («сукна 
корышневого цвhту), соломястий («запаска полубатинковая соломяста»), шоколадний 
(«лhити фліоровой шоколадной аршин десять»), небесний («сукна небесного цвhту»), 
перцовий («ризи перцовіє»), орhховий («гренитуру орhхового цвhту»), лазеровий («кафтан 
грезетовий цвhту лазерового»). 

Склад композитних назв протягом XVIII ст. виразно поповнився через поєднання основ 
світлових назв — компонентів темно-, свhтло-, блhдо- не лише з первинними, але й 
вторинними (мотивованими) назвами барв для передавання інтенсивності кольорової ознаки, 
виразного забарвлення предмета: свhтлооливковий, свhтлозелений, свhтлокофейний, 
темноблакитний, темновишневий, темноголубий, темножолтий, темнокропивний, 
темнозелений, темнооливковий, темногранатовий, свhтлогранатовий, свhтложолтий, 
блhдовишневий, свhтловишневий, темнофиалетовый, свhтлокоричний, свhтлопопелястий, 
свhтлоблакитний, темнобурий, свhтлолазоревий. Засвідчена в актах назва гранатовий 
темний мотивує походження і семантику композита темногранатовий. 

Рясніє розряд назв для передавання способу забарвлення тканини, її колірного малюнка, 
як-от: пасhстий, взористий, квhтчатый чи квhтчастый, филястий, одноквhтчастий, 
травчатий чи трав’ястий, картатий («Плахоть двh, hдна картата»), смужчастий 
(«стіонжка... четверта красна смужчаста»), з квhтами дробними, рябий («запаска рябая»). 
Серед складених назв розмаїту групу становлять інновації на позначення суміжних кольорів 
чи відтінків до основного кольору, що прийнятий за норму: білий зъ зеленимъ, красносhрий, 
рудосhрий, рудожолтий, жолтосоломястий, синьорябий, синьокривавий, синьобагровий. 

У процесі подальшого саморозвитку мікросистема первинних назв стала підґрунтям для 
похідних дієслів, що з’явилися для передавання динамічної ознаки: побhлhти («поки не 
побhлhє, як сметана»), зачирвонhтись та віддієслівні іменники типу забhль («куплено 
сметани до борщу на забhлъ»), побhлъ («за побhлъ казана») і дієприкметники («небhленого 
полотна двhстh локоть»). На означення часткового вияву колірної ознаки з’являються 
прикметники із суфіксами -оват-, -яв-: «камня жовтоватого», зеленоватый («рызъ 
зеленоватихъ»), бhлявъ («лицемъ бhлявъ»). 

Колірні назви формують термінологічний розряд означень для відображення культур: 
«За цибулю зелену копеекъ тры далъ»; «перець червоний струковатий», «рhдка чорная». 
Пор. також позначення завізного чаю: «чай зелений», «чай чорний», глини («глина руда, 



глина червона»). Вищий ступінь узагальненої колірної ознаки відображений у назвах зелень 
(«за купленую зелень дано»), чорнушка «цибуля-сіянка» тощо. Колірні ознаки здавна лягли в 
основу народних назв християнських свят: «недhля зелена», «свята зелени»). Образно-
переносне вживання виявляється у висловах у соціальному та художньо-поетичному 
словнику. Пор.: «работа чорная», що виступає в контексті з глосою: «подданическая, а не 
козачая», «пречорная злоба». 

Виявлення задокументованих назв кольорів засвідчує розвинений словник та відносну 
хронологію за рукописними першоджерелами, що дає змогу внести певні корективи до 
відомих у вітчизняних студіях помилкових узагальнень про час постання тих чи інших назв. 
Так, очевидно, за браком інформації, у спеціальному досліджені Чікало М. І. («Назви 
кольорів у пам’ятках української писемності XIV-XVIII ст.» АКД, 1994) чомусь віднесено 
до новотворів XIX-XX століть солом’яний, пісочний. І далі, на думку автора, в системі назв 
червоного кольору до сучасних нових назв кольорів віднесено малиновий. А ще, аналізуючи 
процеси оновлення виразових засобів, дослідниця зауважує: «До сучасної мікросистеми назв 
коричневого кольору ввійшла певна група нових одиниць, напр. горіховий, кавовий, 
шоколадний». Виявлені свідчення в рукописних пам’ятках XVIII ст. допомагають поглибити 
наші уявлення про уживання не лише питомих за походженням назв, але й запозичень. 

 


