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XX СТОЛІТТЯ 
 

Характерною стилетвірною ознакою мови української поезії XX століття є вживання 
метафоричних конструкцій із складними епітетами, що мають колірний компонент. 
Кольористика у творчості будь-якого письменника — один із елементів його ідіостилю, вона 
«свідчить і про закономірності використання традиційних образів, які вже стали певною 
мірою поетичними символами, і про новаторське вживання слів із семантикою кольору для 
створення емоційно-оцінних метафоричних означень» (Л. Пустовіт). Прагнення по-новому 
осмислити традиційні поетичні образи, надати їм нового звучання сприяє окресленню нових 
напрямків розвитку метафоричного значення слова. 

У складних прикметниках із колірним компонентом поєднуються загальномовні і 
власне поетичні значеннєві відтінки. Так, переносне вживання традиційних народнопісенних 
лексем чорнобривий, сизокрилий, білокрилий, синьоокий у поетичній мові сприяє 
антропоморфізації образів, пор: О, добрі руки... Бачу їх красу, уміння їх і чую пальців мову. 
Про них я в серці пісню понесу, здолавши сум, у вечір чорнобровий (О. Колодій); Білокриле 
небо, — серце Боже! — а крізь кадильний смуток сонце незриданне (В. Барка); І не 
вирватися, не згоріти, — Древній обрій ревне стиска. Синьоокий, стрибожий вітер — Мов 
колонна стать козака (Є. Маланюк). 

Для мови поезії XX століття найхарактернішим є метафоричне перенесення типу «живі 
істоти — нежива природа, рослини». Залежно від специфіки світобачення, від особистих 
уподобань автора епітети-поетизми кароокий, синьоокий, білокрилий, сизокрилий, темноокий 
і под. часто розвивають нові напрямки сполучуваності, як-от: кароокий мак, кароокий рядок, 
карооке сонце; синьоокий бузок, синьоокий затон, синьоока ніч, синьоокий степ; синьоброве 
небо; білокриле небо; сизокриле сонце; світлоока ніч тощо. Наприклад: Добрий день, мій 
рядок кароокий, побратиме моїх безсонь (В. Стус); мов бризки з водограю скрипок — любе 
зливається, благословенне твоє провістя: воскресати буде і сонце карооке в мене (В. Барка). 
Контекстуальне оточення оказіональних компонентів у наведених метафоричних сполуках 
створює позитивну експресію висловлювань. 

Переносне вживання складних прикметників із колірним компонентом часто має 
відтінок символічності. Скажімо, прикметник чорний у значенні «тривожний», «який 
приносить біду, горе» актуалізується в образних висловах чорнолика кривда, чорнорукий 
пейзаж, чорнокрила дума, чорнокрила тінь і под. Наприклад: я прокидаюсь і свічу огонь, і 
думаю: навік прогонь, прогонь холодні сили, чорнокрилі тіні! (В. Барка); бийте ворога без 
крику, Оту шляхетську кривду звіку, Єзуїтську, чорнолику, На шибеницю поведіть! 
(А. Малишко). 

Традиційно з назвами світлих кольорів при метафоричному вживанні слова 
пов’язуються події, явища, які викликають у людини приємні емоції щастя, радості, з 
назвами темних кольорів — явища, які викликають тяжкі почуття, переживання. Однак, на 
думку Л. Пустовіт, «у семантиці прикметника білий та співвідносних із ним словах поетична 
мова так само активізує і пряму вказівку на колір, і властиве загально-мовним метафорам 
значення «сильне хвилювання, страждання». У мові творів В. Барки метафоричний епітет 
білокрилий (крик, біль) увиразнює семантику емотива: Накликана — з негоди б’ється, аж 
близько білокрилий крик, І розрива на бризк тенеття — прибігши, скарга, що іскрить. 

З огляду на те, що найвиразніша кольористична метафора виявляється у несподіваних 
віддаленнях від означуваного, до якого вони мають пряме відношення, окреслюється 
текстотвірна функція прикметника в поетичному контексті М. Вінграновського Вже небо не 
біжить тим синьо-білим бігом В своєму зорехмарному ряду. Основне смислове 
навантаження припадає на віддієслівний іменник біг, а колір увиразнює протиставлення 
поетичних образів синє небо та білі хмари у їх новому індивідуально-авторському 
осмисленні. 



У мовотворчості поетів-шістдесятників виявляємо метафоричні контексти, 
розкодування внутрішньої форми яких здійснюється за рахунок семантики їхніх складників. 
Так, у прикладах У гаю чи в полі в ночі-заметілі сняться сни зайчиськам капустяно-білі 
(М. Сингаївський); Під ворітьми, де літа мої проходили, Я об спогади спіткнуся, мов 
загнузданий. І хлюпне мені тремкою прохолодою Твоїх пальців лебедино-біла музика 
(Б. Олійник) колірний елемент є другорядною ознакою, яка ускладнюється оказіональним 
сполученням із відносним прикметником. Розгадкою метафори сни капустяно-білі є іменник 
зайчисько. Для метафори лебедино-біла музика роль семантичного ключа виконує лексема 
літа, що пов’язується в мові з образом лебединий вік і виявляє його зв’язок із людською 
долею, періодом життя людини. 

Один із найчастотніших образів української поезії — кінь. У народнопісенній творчості 
це символ вірного товариша, побратима, який разом із козаком долає всі життєві труднощі. 
Ширше кінь символізує рух, плинність життя, тому в поетичній мові він освоєний як символ 
змін пір року: Листопадом стеляться літа, серце захлинається від грому. Наді мною осінь 
проліта на коні багряно-золотому (П. Перебийніс); І десь летить зима полями на 
білогривому коні (В. Сосюра). У наведених контекстах образотвірну функцію виконують 
складні прикметники, що викликають асоціації з кольором снігу, листя. 

Натомість в індивідуально-авторському мовомисленні І. Драча образ кінь асоціативно 
пов’язаний із мотивом та символікою війни. Він актуалізується в зорових (кривавий) і 
звукових (ірже) асоціаціях, на основі яких постають метафори: Нейтроннобомбовий ірже 
кривавий кінь І визволити прагне Нас від нас. Від нині сущих нас Й грядущих поколінь 
(І. Драч). Метафоричне словосполучення нейтроннобомбовий кінь має узагальнювальний і 
водночас індивідуально-поетичний характер. 

Складні прикметники із семантикою кольору використовують для характеристики 
війни й інші автори. Пор. епітет чорнозалізний у поезії В. Поліщука: А свист чорно-залізного 
звіра Пронісся лоскотом закляклими степами. 

Поєднання прикметникових утворень із лексикою традиційного словника сонце, небо, 
місяць, зорі — ще один шлях творення індивідуально-авторських метафор. При цьому 
означення-оказіоналізми можуть мати як позитивну (Стояло сонце ніжно-золоте, і в тому 
сонці дівчинка стояла. А небо понад хмарами буяло і свято хмар справляло як на те 
(С. Йовенко), так і виразно негативну конотацію (Але сонце не згасло. Горить Незворушне, 
байдужо-біле, І освітлює тишу безсилу Летаргічних століть (Є. Маланюк); Як прохопитись 
чорнокриллям під сонцем божевільно-білим? Як бути? Як знебуть?Як жить? (В. Стус). 

У мові поезії В. Стуса сполучення поетизму сонце з індивідуально-авторським 
гіперболічним епітетом стожальне стає основою для творення поетичної метафори: Куріє 
руїна, кривавим стікає потоком, а сонце — татарське — стожальне — разить наповал 
(В. Стус). Виконуючи функцію художнього посилання на суспільні та історичні події, 
прикметник стожальне у складі розгорнутої метафорично-метонімічної структури 
розширює традиційний семантичний ареал слова сонце, підсилює його експресивні 
властивості. 

Оригінальні оказіональні епітети зизооке і зловісне, ужиті В. Стусом як художні 
характеристики сонця (Сонце, сонце утікає, зизооке і зловісне, в безпуть ринула залізна 
колія. О рідний краю!), розкривають складний внутрішній світ ліричного героя, змушеного 
покинути рідний край. Зауважимо, що уживання епітетів із негативною оцінною семантикою 
щодо назви сонце — характерна ознака ідіостилю поета. 

Отже, оцінний зміст епітетів, виражених складними прикметниками, мотивується як 
конкретною сполучуваністю з відповідною означуваною назвою, так і ширшим поетичним 
контекстом. 
 


