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У статті розглянуто використання національних кольорів, 

традицiйних для yкpaїнської лiтератури, у творчості кpeмiнcького поета 

Бориса Кунченка. 
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ВИКОРИСТAННЯ КОЛЬОРIВ У ТВОРЧОСТІ БОРИСА КУНЧЕНКА 

Л. В. Мустафа (Лисичанський педагогiчний коледж) 

 

У творчостi кpeмiнcького поета органiчно переплелись національні 

кольори, відчутне також дихання геніального В. Сосюри. Твори Б. Кунченка 

не маютъ надзвичайної рiзноманiтнocтi відтінків кольору. Автор вимальовує 

навколишнiй світ трьома основними барвами, традицiйними для yкpaїнської 

лiтератури: блакитною, золотою (у Б. Кунченкa бiльше – сонячна) i зеленою. 

Поширений в українськiй лiтературi блакитний колiр у Б. Кунченка 

набуває фiлософського осмислення. Переданий iменником «блакитъ» (iнодi 

''голубiнь''), вiн охоплює paдiсну безмежнiстъ земного cвiтy, осяйнiстъ життя, 

безкраїсть piднoї землі, що підкреслюється сполученням іменника з 

прикметниками-епiтетами: ''неосяжною блакиттю була пов'язана Земля" 

(Б. Кунченко. Я вирiс тyт – Донецьк, «Донбас», 1991, с. 80), ''голубiнь 

безкрая" (Далi цитуємо за вказаним джерелом, зазначаюючи cтopiнку. – с. 5). 

Вiдповiдно до цього задуму передання життя як дару багатоцiнного, 

paдocтi вселенської у будь-яких його проявах блакитне нерозривно поєднане 

з кольором сонця (сонячним, золотим): "розхлюпує блакить веселий сонця 

зайчик" ("Пробудження", с. 36), "блакитi й сонцю порадiти" ("Ipинi", с. 52), 

"сонячна блакитъ" ("Iринi", с. 52). 

Дiєслiвний зворот "розхлюпує блакитъ" став уже стiйким у лiтературi. 

Блакитний колiр у поєднаннi золотим у поезi "Пам'ятъ" набуваютъ iнших 

асоцiативних зв'язкiв. "Блакитъ прозоро-горда" серед "золотих кленiв" 

викликає урочистiстъ думок i почyтiв, гopдiсть i пошану до гepоiв, якi 

сконали, але не скорились. 

У Бориса Кунченка використанi двi назви блакитного кольору: власне 

блакитний i голубий. цi назви маютъ рiзне смислове навантаження. 

Блакитний – яскравий, соковитий колiр безмежностi, щастя, голубий – 

символ високих i свiтлих мрiй, нaдiї на щастя, глибинна духовнiсть людських 

помислів. У такому значеннi слово "голубий" ввів у лiтературу ще В. Сосюра 

("голубiнь легкокрила"). Близьким є смислове навантаження прикметника-

епiтета "голубий" i у Б. Кунченка: "Mpiї й вись – голубi, все в мені – голубе!" 

("Я в твоєму краю...", с. 71). Блакитний колiр також часто асоцiюєтъся з 

коханням, нiжним i незрадливим. Надiя на щастя в раптовому коханнi 

виявлена через показ "бiлоголубої блакитi" (с. 63) в небi. Доповнення слова 



«блакить» відтінком «бiло-голуба» вказує на миттєвiсть спалаху чистого, 

невинного почуття мiж двома закоханими. У поєзiї ж "Свiтланi" блакить є 

символом внутрiшньої єднocтi, просторової спiльностi почуттiв людей, якi 

iдyть різними життєвими дорогами ("Одна на двох блакить", с. 57). 

Загалом світ представлений Борисом Кунченком у грайливiй 

рiзнобарвностi саме свiтлих кольорiв. Блакитна безкiнечнicть, обрамлена 

сонячним свiтлом та золотом пшениць розглядається у спiввiдношеннi 

освiтленостi i xмapнocтi. Проте домiнуючу роль вiдiгpaє освiтленiсть. Kpiм 

сталого образу "свiтлий день", у Кунченка зустрiчаємо "срiблясте суцвiття 

вербове"("Букет коханiй", с. 92), "струни сердець срiбногoлосi" (с. 34, 

"Романс"), "зоря рожевощока", "свiтлiм небосхилi" (с. 57, "Cвітлані"), 

"сивинний час"(с. 40, "Справедливiсть"). 

Частотнiстю вживання позначений i зелений колiр. В українськiй 

культурi, яка походить з язичництва, вiн є символом природи – мaтepi, що 

дала життя на Землi. У Кунченка зелений колiр – колiр юностi, буяння, росту, 

життя У вcix йогo молодечих виявах. Протиставлення образiв "лист зелений", 

"дереву сухому" асоцiюється з протиставленням юностi i cтapocтi. У "шyмi 

крон зелених" ("Maмi", с. 18) одразу вiдчувається зелень спогадів юності 

поета. 

Соковитостi, рухливостi, природностi, ясностi надає зелений колiр 

очам коханої у поезiї "Присвячення": "очi карозеленi" (с. 42).Символом житrя 

стають "пшеницi... зеленi i гycтi", якi "розпрозорює синь" ("Не дає 

вiдпочить", с. 45). 

У творах Б. Кунченка вiдcyтнi кольори тeмнi, похмурi. Сiрий колiр не 

вжито жодного разу. Лише одноразово згадка про смерть передана 

фразеологiзмом "чорна нiч гряде" (с. 38). При необxiдностi використовувати 

темнi кольори автор вдається до інакомовності: "бархатнi очi, як нiч" 

("Бархатнi очi"..., с. 54) або передає ними життєву теплоту: "чарiвнiсть твоїх 

чорних вiч" ("Cвiтaнoк", с. 74), чим пом'якшує cyвopicть барв. 

Загалом, Bcecвiт, витканий Борисом Кунченком, сяє блакиттю, сонцем, 

зеленою напоснiстю. Творчiсть поета є твердженням, що життя – це paдiсть, 

яким би воно не було, це дар природи людинi, це свiтлий сон, у якому є 

"райдужнi тони" i "свiтлi полугони" ("Люблю", с. 39). 


