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СВІТОЗАРНІСТЬ ЯК ЗАСАДА ПРОТИСТАВЛЕННЯ КОЛЬОРІВ У
СЛОВʹЯНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ ТА ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА*
У статті розглянуто притаманну архаїчним та примітивним світоглядним уявленням
модель категоризації назв кольорів, протиставлених за ознакою блиску (сяйва), яка
одержала наукове обґрунтування в дослідженнях окремих антропологів та нейрологів.
Критерій світозарності дає змогу пояснити амбівалентність символіки кольорів у
словʹянському фольклорі та творчості Т. Г. Шевченка. Багатоаспектний аналіз поезії, прози
та малярського доробку митця підтверджує, що Шевченко вдається до протиставлення
осяйне − позбавлене блиску свідомо, не подражаючи народній традиції, а кодуючи таким
чином свої уявлення про (дис)гармонійність світу.
Ключові слова: Т. Г. Шевченко, назви кольорів, словʹянський фольклор, символіка,
поетика.
The article discusses the opposition of colors based on the indicator of luminosity, which is a
primary principle of color categorization, typical for reception of the world in archaic and
primitive cultures, as it was scientifically explained in researches done by anthropologists and
neurologists. The criterion of luminosity allows to explain the ambivalence of color symbolism in
Slavic folklore and work of Taras Shevchenko. By means of analysis of Shevchenko’s poetry, prose
and painting it is proved that the artist uses the opposition consciously − not to imitate traditional
folk art, but to code his perception of the (dis)harmonic world.
Keywords: T. G. Shevchenko, color names, Slavic folklore, symbolism, poetics.
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