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Стаття присвячена аналізові семантики колірних знаків як складової заголовків художніх
творів англійської і американської літератури. Знання семантики необхідне для розуміння їх
ідейної спрямованості і авторського задуму, що є важливим для правильного сприйняття
твору і адекватного перекладацького тлумачення.
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Актуальність теми визначається інтересом до декодування символів кольору як
засобу портретної характеристики і втілення ідейного змісту художнього твору.
Символи кольору є носіями певних культурно-історичних, культурно-психологічних
і культурно-естетичних надбань нації і її мови. Ця тема не знаходила
безпосереднього висвітлення у літературознавчих дослідженнях, присвячених
творчості англійських і американських письменників, у яких, як правило, дається
загальний огляд їх життя і творчості, композиції і сюжету творів. Об’єктом
дослідження є символіка як форма вираження авторської інтенції. Символізм
художніх творів є складним і багатогранним явищем і вміння його декодувати є
актуальним для інтерпретації комунікативно-прагматичної інтенції автора.
Предметом дослідження є способи і прийоми реалізації ідейно-художнього змісту
через призму колірних знаків у структурі назв художніх творів англійської і
американської літератури як сігніфікаторів ідейного змісту і художніх засобів його
втілення. Завдання дослідження полягає у визначенні прагматичного навантаження
символів кольору та їх ролі у розкритті характеру, психології і поведінки головних
персонажів художнього твору, які закладені автором у його назві. Науковою
проблемою статті є дослідження семантики і образотворчої ролі символів кольору як
композиційного і змістового елементу художнього твору.

Відомо, що колірна семантика у різних мовах має свої відмінності, що склалися
історично, соціально і психологічно. Ці відмінності характеризують особливості
світобачення нації, що є невід’ємною частиною її культурного буття, яке
репрезентується засобами художньої літератури.

Англійські й американські письменники використовують у назвах творів багату
гаму насичених кольорів (чорний, червоний, зелений, жовтий, білий), що є
відображенням головних характеристик героїв і  несуть ідейне навантаження.
Розглянемо ряд художніх творів. Так, білий колір відіграє особливу роль у романі
«Мобі Дік, або Білий кит» (Moby-Dick, or the White Whale) американського
письменника Г. Мелвілла. Це соціально-філософський роман, у центрі якого –
напівфантастична гонитва за Білим китом, що втілює титанічну боротьбу Добра і Зла.
Капітан корабля Ахав, велетень з похмурим обличчям, спирається на штучну ногу,
виточену з кістки кашалота, бо колись білий кит відшматував йому кінцівку; він
одержимий ідеєю помсти Білому киту, переслідує могутнього морського гіганта.
Після тривалої боротьби з китом і капітан, і багато китобоїв гинуть. Мобі Дік
перемагає всіх, затоплюючи корабель. Чудом вдається врятуватися Ізмаїлові, якого
підбирає інший корабель. Від його імені і ведеться розповідь.

Перемога Білого кита Мобі Діка в романі символізує велич і, одночасно, страх
людини перед природою, яка має незбагненні для людства сили, котрі не можна
скорити.
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Вже з перших сторінок роману виникає тривожне передчуття чогось грізного. Воно
створюється таємничими і загрозливими образами, зустрічами, словами, натяками,
використанням символів кольору.

Однією з найзагадковіших у романі є глава, де Ізмаїл розмірковує про білість Мобі
Діка. Ця білість викликає в ньому якесь містичне почуття й він намагається пояснити
причини цього надприродного жаху. Не випадково посилається він на Колріджа з його
загадковим білим альбатросом з поеми «Старий Мореплавець», символом, що має
надто багато суперечливих інтерпретацій. Білість тут виступає ознакою смерті. Якщо
виходити з цього, на думку Д. Наливайка і К. Шахової, то боротьба Ахава проти Білого
Кита набуває апокаліпсичних масштабів битви проти найстрашнішого зла –
неминучості смерті [1, c. 457]. Мелвілл-філософ замислюється над сутністю людського
існування, приреченого на загибель, на безмежне Ніщо. Автор роману розмірковує над
питаннями: чи є сенс у цього існування, у житті людства взагалі; чи є якась вища сила,
яка наперед накреслила план цього життя. А, можливо, у живого на землі немає
розумної причини і розумного плану, немає позитивного майбуття, а є лише закон
випадковості, хаос причин і наслідків, який не може розплутати не лише смертна
людина, а й вища істота. Ці тривожні думки хвилювали письменника.

Різноманітність символів, які несе в собі образ Білого Кита, ускладнює розуміння
роману. Реальний кит живе у глибинах океану, кит-символ живе у людській свідомості.
Капітаном Ахавом Білий кит сприймається лише як огидна, неповоротка, нерозумна
тварина, яка таїть у собі зле начало. Невтомна погоня капітана Ахава та його команди
за грізним Білим китом символізує боротьбу людської волі й розуму з темними силами,
війну людини проти природи, часткою якої є сама людина.

По суті в романі розмаїті символи Білого Кита залежать від того, хто проектує свої
ідеї на цю постать, бо в цьому образі свідомо закладена філософська багатозначність.
Переконливо звучить тлумачення Білого Кита як Природи, байдужої до добра та зла,
нейтральної до людських зусиль і духовних шукань, котра живе своїм одвічним
життям за законами, непідвладними людині. Якщо прийняти таку інтерпретацію, то
протиборство Ахава, що вбачає у Білому Киті втілення всюдисущого універсального
зла, стає все більш безглуздим, навіть божевільним [1, c. 457-458].

І все ж більш прийнятною є думка про те, що Мобі Дік асоціюється з грізною,
непереможною силою, яка несе смерть. Білий колір тут виступає символом
всепоглинаючої сили, що знищує все навкруги себе, породжуючи порожнечу.
Семантика білого кольору у контексті роману як символу смерті (до речі білий є таким
же символом для японців), діаметрально протилежна семантиці кольору в українській
літературі і філософії, де білий колір є символом чистоти і вірності. Звідси і образ білої
лебідки в українській поетиці, яка у тузі за лебедем згортає крила, падає з висоти і
розбивається об землю.

Тлумачення білого кольору близького за ознакою до Білого кита Г. Мелвілла
знаходимо у романі «Жінка в білому» (Woman in White) У. Колінза. Він символізує
тривогу, страждання, які відчуває Лора, перебуваючи у божевільні, куди потрапила за
волею своїх родичів. Але дівчині вдається втекти. У творі йдеться про молодого
художника Уолтера, який працює вчителем малювання у багатого господаря Ферлі,
даючи уроки його племінниці Лорі і зведеній сестрі Меріан. Учитель і Лора покохали
один одного, але їх почуттям не дано було розвинутися, оскільки дівчину віддали за
нелюба.

У фіналі твору Лору, яка втекла з божевільні, було вбито. Лору – племінницю
містера Ферлі Уолтера вдається врятувати. Виявилося, що дві Лори були сестрами.
Історія закінчується трагічно для однієї Лори, а отже, білий одяг її символізує ще й
смерть.

Подібним чином тлумачиться білий колір і в романі Г. Мелвілла «Білий бушлат»
(The White Jacket). У ньому розповідається про молодого матроса, який поступає на
американський фрегат «Неверсинк» в одній із гаваней Тихого океану. Оскільки на
кораблі після багаторічного плавання не знайшлося жодної зайвої матроської куртки,
він змушений був власноруч зшити її подібність із полотняної сорочки і всілякого
ганчір’я. За світлий колір такого імпровізованого одягу матрос отримав прізвисько
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Білий Бушлат. Упродовж усього плавання куртка заподіює герою різноманітні
неприємності, оскільки виділяє його з-посеред інших матросів, одягнених у темний
одяг.

Білий Бушлат розуміє, як  не просто старшині Джеку Чейсу утримувати в покорі
«різношерсту» корабельну команду. Про себе Білий Бушлат твердо вирішує, що не
піддасть себе прочуханці і намагається виконувати свої обов’язки якомога ретельніше.
Але одного разу, під час вітрильної тривоги, він займає неправильне місце, оскільки
офіцер не вказав йому вчасно, що саме він повинен зробити. Хоча Білий Бушлат
намагається виправдатися, пояснивши ситуацію, йому не вірять і призначають
покарання. Герой готовий кинутися на командира і впасти з ним разом за борт,
віддаючи перевагу смерті над втратою гідності. На останніх милях дороги додому
саморобна біла куртка трохи не стає саваном своєму хазяїну. Заплутавшись у її полах,
Білий Бушлат зривається в океан, і, обважнівши од води, куртка тягне його на дно.
Герой устигає звільнитися, розрізавши її ножем. З борту фрегата білу пляму
приймають за білу акулу і зв’язка зазублених гарпунів, пронизавши нещасливий
бушлат, швидко тягне його в глибину.

Білий Бушлат вже не повернеться у флот, та й більшість матросів присягаються на
прощання, що ніколи більше нога їх не ступить на палубу військового корабля. Але
пройде два-три дні, і багато з них, спустивши у порту до останньої копійки свою
багаторічну платню, знову опиняться у плавучих казармах, щоб ще на роки піддати
себе приниженням і паличній дисципліні.

Символи кольору притаманні і творчості Девіда Герберта Лоуренса, поета і
новеліста. У вік торжества машин і техніки митець виступив на захист людини та
людського. Він сприймав людину в єдності з природою, як її органічну частину, а в
порушенні цієї єдності відчував наближення катастрофи. Екологія природи, духу та
плоті, досягнення їхньої гармонії, що народжує істинну красу та любов, – ось що є
дорогим для Лоуренса. Упродовж усього його творчого шляху загальнолюдські
цінності мали для нього першочергове значення. Про них він писав, їх захищав,
починаючи від перших віршів, як-то «Крадії вишень». У поезії переплітається
різнокольорова гама почуттів:

Вишні на колір крові вона вплела
До чорних пасом.
Під кожним завиточком рубін пала, –
Здається часом.
А долі, склавши крильця, лежать дрозди,
Два чорні й білий,
В крові… Літали красти вишні сюди,
То їх убили.
Смаглява пирска сміхом і намина
Червону м’якоть…
Вишні у неї в косах. А чи вона
Уміє плакать?
(Переклад М. Стріхи)

Сферою прояву прихованих у людині можливостей Лоуренс вважає кохання. Про
нього написані його книги. Як «роман почуттів» був задуманий і його перший роман
«Білий павич» (The White Peacock). Сюжет роману становить історія кохання фермера
Джорджа Сакстона й Летті, яка зраджує своєму почуттю і виходить заміж з
розрахунку. Це призводить до її духовної катастрофи. Тут відчутний зв’язок з
традиціями Дж. Еліота і Т. Гарді. Однак головний акцент у романі Лоуренса зроблено
не на суперечності «кохання і закону», а більшою мірою – на особливостях людської
натури. Поведінку Летті Лоуренс схильний трактувати як одвічно притаманну жінці, а
в уста лісника Еннебла він вкладає розмірковування про природні інстинкти як основу
буття.

Білий колір присутній і в романі Дж. Голсуорсі «Біла мавпа» (The White Monkey).
Дія твору відноситься до періоду після Першої світової війни. Стародавня китайська
картина, що висить у вітальні Флер, яку їй подарував батько Сомс Форсайт, пояснює
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сенс назви роману. На картині зображена біла мавпа. Вона тримає шкірки вичавленого
з’їденого апельсина і тужливими очима ніби дивиться на глядача і розкидані навколо
шкірки помаранча. В її очах відчай від того, що вона не побачила в апельсині того, на
що сподівалася. Ця картина висловлює думку про спустошеність тогочасного життя.
Йдеться про спустошеність молодих Форсайтів і всього післявоєнного покоління
буржуазної Англії (Флер – дочки Сомса, її чоловіка – Майкла Монта, поета Дезерта).
Автором відтворена атмосфера загальної тривоги й непевності, порожня парламентська
суєта. Політична метушня члена парламенту Майкла Монта промовисто свідчить про
глухий кут і безвихідь, у яких опинилася Англія. Його марні спроби боротися з
безробіттям, виходячи із придуманих ним плутаних теорій, зображені письменником з
усвідомленням кризи буржуазної політичної думки.

Із глибоким розумінням психології розкриті у творі почуття й переживання героїв.
Болісна пристрасть Флер до сина Ірен Джона, сумна розв’язка цих стосунків – один із
кращих епізодів роману. В кінці його відчувається, що Голсуорсі дещо ідеалізує
старого Сомса, у якому він вбачає втілення «добрих старих традицій» і прагне знайти
життєстійке «здорове» начало у молодому поколінні Форсайтів.

У трилогії «Сучасна комедія» життя Англії представлене ширше, ніж у першій
трилогії «Сага про Форсайтів». Голсуорсі стурбований ненадійністю епохи, що настає:
економіка не стабільна, загострюються соціальні конфлікти, розхитуються моральні
засади, дрібніє мистецтво, життя сповнене суєти, відсутність якихось міцних його
підвалин – такі декорації «сучасної комедії», символом якої виступає картина із
зображенням білої мавпи.

Зелений колір символізує молодість, зростання і становлення у назві дилогії «Юні
(зелені) роки» (Green Years) відомого англійського письменника А. Дж. Кроніна. Саме
про це йдеться у творі. Тут відверто, правдиво, психологічно чесно і художньо виразно
показана історія молодого Роберта Шеннона, життєвий шлях якого бере свій початок у
сірому і вбогому середовищі маленького провінційного містечка Лівенфорда. У дилогії
розповідається про юні роки Роберта, про його хлоп’ячі радощі і смутки, перші
захоплення, мрії і житейські біди. Цей твір привертає увагу не стільки загостреною
інтригою, скільки глибоким знанням життя і людини. Автор безпомилково вгадує, як
поводитиметься його герой у тих чи інших обставинах. Він любить Шеннона, але не
замовчує його погані вчинки чи думки. Кронін веде неспішну розповідь, не минаючи
жодної деталі. Але письменник далекий від побутописання. Подібна манера оповіді є
йому чужою.

Тут варто звернути увагу на семантику деяких іменників на позначення кольорів.
Так, відомо, що іменник white-collar називає службовців за метонімічним переносом
«білокомірники», а blue-collar позначає робітників на виробництві, «синьокомірників».
За аналогією до них з’явився іменник green-collar, де використано прикметник green –
«зелений», у переносному, а не прямому значенні [2]. Отже, зелений колір у «Молодих
роках» має значення «недосвідчений» (пор. укр.. зелена молодь. зелений підліток, рос.
зеленый гимназист). Автор психологічно точно обмірковує загальні закони життя на
прикладі головного героя. Робертові вдається вирватися із вбогого міщанського
середовища і відстояти своє «я». Романіст вірить у людину, її можливості. Молоді
(зелені) роки його героя – це старт для майбутнього життя. Зелений колір також
символізує природу. Звідси, тих хто охороняє довкілля називають зеленими.
В українському політикумі появилася «Партія зелених».

Особливе місце в історії англійської літератури посідає роман Айріс Мердок
«Червоне та зелене» (The Red and the Green), який є своєрідним психологічним
детективом, «одягненим» у форму роману історичного. Історичним тлом його є
Великоднє повстання 1916 р. в Ірландії. В якості центрального конфлікту письменниця
подає, однак, не саме повстання, а окремий випадок – розладнані заручини
інтелігентної та заможної ірландської дівчини Френсіс Беллмен та англійського
офіцера Ендрю Чейс-Уайта. Вони символізують собою поєднання матеріального та
ідеального як двох сторін буття. Як відомо, червоний і зелений кольори мають
однакову світлову насиченість, але один із них бентежить, а інший є заспокійливим [3].
Для гармонійної композиції вони повинні займати рівні частини простору. При
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одночасному сприйнятті одного кольору мимовільно породжується додатковий до
нього колір. У романі червоне як ознака бентежного матеріального – це історичні події.
Червоний колір – це ще й символ революції. Символи пролетарського єднання і
боротьби завжди були червоного кольору – червоний прапор, червона п’ятикутна зірка,
червоний піонерський галстук, червоний кашкет. Кров також червоного кольору. У
творі це кров, пролита повстанцями. Великоднє повстання, хоч і не є центральним
конфліктом у романі, все ж виступає фоном ідеального (зеленого) – стосунки між
центральними персонажами: розлад заручин через закоханість героїні в іншого
чоловіка, ірландського патріота Пата Дюмея. Пат разом із молодшим братом іде на
добровільну смерть в ім’я свободи свого народу. Він гине під час повстання, а згодом
гине і його молодший брат. Символ червоного (боротьби) оживає у романі знову, коли
вже через двадцять років після описаних подій син Френсіс рветься добровольцем на
допомогу іспанським республіканцям.

Символічного значення набувають кольори і в романі Натаніеля Готорна «Яскраво-
червона літера» (The Scarlet Letter), в якому особливо відчутно проявилися
письменницька філософія та естетика автора, а також характерні мотиви, пов’язані з
пуританством та історією Нової Англії. Дія роману розгортається в XVII ст. у Бостоні,
одному з центрів похмурого, жорстокого пуританства. Зав’язкою стала яскрава сцена
на площі, де йде громадський суд над злочинницею – жінкою, яка зрадила чоловіка.
Біля ганебного стовпа – Естер Прінн, головна героїня, котра тримає на руках
позашлюбну дитину, гарненьку дівчинку Перл. Жінка відмовилась назвати ім’я свого
спокусника і засуджується до пожиттєвої кари – носити на грудях клеймо ганьби –
вишиту на одязі яскраво-червону літеру «А» (від англ. слова «adulteress», тобто
«перелюбниця»). Обряд суду відбувається на очах у натовпу, у якому є двоє причетних
до трагедії: молодий священик, спокусник Естер – Артур Діммсдейл, котрий побоявся
назвати своє ім’я, і її чоловік, похмурий учений, старий Чіллінгсворт. Хоча роман
багатий на яскраві замальовки новоанглійського побуту, головним, попри все, є не
історичний колорит цього кутка Нової Англії, а складний світ боротьби, страждань,
суперечливих пристрастей, які пов’язують цих трьох людей. Естер постає на сторінках
роману живою людиною: висока, вродлива, горда, сповнена власної гідності,
шляхетності та спокою, вона мріяла про родинне вогнище, затишок, якого була
позбавлена з похмурим Чіллінгсвортом. Морально вона стоїть вище і над своїм
чоловіком, черствим книжковим черв’яком, і над своїм коханцем, слабким і
нерішучим. Одержимий ревнощами і прагненням помсти Чіллінгсворт схожий на
мелодраматичного розбійника, що підкреслює і його горб. Приховавши своє ім’я, він
нестямно розшукує коханця своєї дружини, поки не дізнається, що молодий, зовні
набожний священик і є батьком гарненької Перл. Чутливий до всього Артур Діммсдейл
притримується суворої пуританської моралі, але все ж таки піддається поклику плоті.
Натура слабка, на відміну від сильної Естер. Він мучиться від усвідомлення того, що
приховав свій гріх. Артур відхиляє пропозицію Естер утікати з нею в Європу, публічно
розкаюється і помирає на руках у коханої жінки. До морального саморуйнування
призводить маніакальна пристрасть і Чіллінгсворта. Лише Естер виявляється здатною
до духовного, морального зростання: щиросердним зізнанням вона перемогла свій
«гріх», а випромінюючи доброзичливість, допомагаючи гнаному і бідному,
добивається всезагальної симпатії.

У романі відчутна романтична методологія Готорна: герої, чітко окреслені, стають
уособленням певних морально-етичних категорій; стиль пронизаний символікою та
алегоріями; велику роль відіграє контраст двох кольорів – чорного, пов’язаного з
образом похмурої в’язниці, і червоного – квітки, що росте біля її входу. Червоний
колір, який є для пуритан кольором пекельного вогню, що очищає гріхи, це також колір
мужності, духовної стійкості Естер. Тому і літера «А», вишита на її сорочці, має
яскраво червоний колір. Після смерті старого лікаря жінка і її дочка зникли, а історія
Естер стала легендою. Через багато років жінка знову повернулася, добровільно
надівши емблему ганьби – сорочку з вишитою літерою А яскраво-червоного кольору.
Вона самотньо жила у своєму старому будиночку на околиці Бостона. Перл, судячи з
усього, щасливо вийшла заміж, пам’ятала про матір, писала їй, посилала подарунки і
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хотіла, щоб та жила з нею. Але Естер вважала, що повинна відбути спокутування. Коли
вона померла, її поховали поряд з пастором Діммсдейлом, але їх могили знаходилися
на відстані одна від одної, немов після смерті прах цих двох людей не повинен був
з’єднатися.

З образом смерті і негативними рисами характеру героя пов’язаний чорний колір у
ряді назв творів англійських письменників. Такими є «Чорна стріла» (Black Arrow: A
Tale of the Two Roses) Р. Л. Стівенсона, «Чорний карлик» (The Black Dwarf) В. Скотта,
«Чорний принц» (The Black Prince) Айріс Мердок.. У повісті «Чорна стріла»
розповідається історія Річарда (Діка) Шелтона. Дія відбувається наприкінці XV ст. у
часи війни Червоної та Білої троянд за англійський престол. Розбійники у
Танстоллському лісі під керівництвом Елліса Декворта, що вбивають своїх ворогів
чорними стрілами, викликають у Шелтона підозру, що його покровитель, сер Даніель
Бреклі, винен у вбивстві його батька. Підозр Шелтона достатньо, щоб сер Даніель
спробував його вбити, тож Шелтону доводиться тікати та приєднатись до розбійників
Чорної стріли. Він виявляється втягнутим у війну. Герой, батько якого вбитий дивною
чорною стрілою, буде боротися під прапорами майбутнього короля Англії Річарда ІІІ.
Але, не зрозумівши мети й прагнення ворогуючих сторін, Шелтон відійде від боротьби.
Отже, чорний колір стріл символізує неспокій, тривогу, нещастя, пролиту кров. Війна
Ланкастерів, які мали на своїй емблемі червону троянду, і Йорків, які позначали свій
рід білою трояндою, тривала більше тридцяти років і призвела до фізичного
винищення більшості впливових представників середньовічної англійської знаті.

Головним героєм історичного роману В. Скотта «Чорний карлик» є карлик
Девід Рітчі (David Ritchie), який реально існував і з яким автор був особисто знайомий.
Його історію він поклав в основу свого твору. Рітчі дотримувався якихось дивних і
незвичних звичок. Склад його розуму був так же деформований, як і череп, що вміщав
його. Головною рисою характеру героя була дратівливість і неприязнь до людей.
Усвідомлення своєї потворності переслідувало його, а постійне насміхання і образи
наповнювали серце гіркотою і злістю, хоча він був не злішим за інших. З незнайомими
людьми Рітчі поводив себе стримано, похмуро і часом грубувато. Не відмовляючись
від допомоги і подаянь, він рідко висловлював їм свою подяку. Рітчі був
ексцентричним, роздратованим, підозрілим і заздрісним. Він також дуже чуйно
реагував на насмішки і чужі погляди, нелюбив дітей і чужих, але надзвичайно любив
природу і міг годинами милуватися красивим пейзажем.

Негативні якості в характері і вдачі реального карлика дали можливість автору
назвати свого героя чорним карликом. Чорне асоціюється з негативними рисами його
душі.

Подібне символічне значення чорний колір набуває і в романі Айріс Мердок
«Чорний принц» (The Black Prince). Головний герой Бредлі Пірсон (Bradley Pearson)
пише твір з назвою «Чорний принц». Сам текст роману представлений письменницею
як рукопис, написаний головним героєм у в’язниці й виданий уже після його смерті.
На думку А. Мердок, трагічне життя творця набуло справжньої художньої цінності.

Уже літній Бредлі Пірсон закохався в юну дочку Баффінів – Джуліан. На шляху до
їхнього щастя постає Арнольд, який і сприяє розриву закоханих. Любов у романі
показана як фатальна пристрасть, як таємничий афект, як «чорний ерос», що зненацька
опановує душею й тілом людини і змушує її робити дивні вчинки.

Важливу роль у романі відіграє символічний образ «чорного принца». Початкові
літери назви твору англійською мовою паралельні ініціалам імені героя – B. P. Отже,
у читача не виникає сумніву, що Бредлі Пірсон і є Чорний Принц з його патологічним
потягом до гомосексуальності. Це особливо виражене у сцені, коли Джуліан
перевдяглася в чоловічий одяг в образі Гамлета. Бредлі Пірсон був байдужий до того,
що діялося у його сім’ї. Можливо, саме через це його сестра покінчила життя
самогубством. Інші риси поведінки героя також мають чорне забарвлення: байдужість і
нехтування сімейними проблемами, непорозуміння в шлюбі, спокусливість та
звабливість, викрадення Джуліан для задоволення своїх ницих потягів, вбивство. Вся
ця історія закінчується арештом, судом і звинуваченням Бредлі Пірсона у вбивстві
Арнольда.
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У романі порушується багато тем і проблем. Це й тема Гамлета, що втілює серйозні
філософські роздуми про похмурі сторони буття, а також «чорного еросу», що цілком
підкорює собі емоції й розум людини; тема неминучого значення щирого мистецтва,
що виникає на основі складної життєвої боротьби й людських страждань.

Кольори наявні і в назвах поетичних творів ряду англійських митців. Наприклад, у
назві поезії Р. Бернса «Моя любов – рожевий квіт» (O, My Love is Like a Red, Red Rose).
Вірш покликаний передати піднесений настрій ліричного героя, який ототожнюється з
автором. Цей настрій навіяний почуттям кохання, яке переповнює душу поета.
Кохання є прекрасним почуттям, яке автор порівнює з червоною трояндою, що цвіте в
саду. Червоний колір квітки символізує радість, красу, любов, повноту життя. Цьому
сприяє і звуковий образ – мелодія (melodie, tune):

O my Love’s like a red, red rose
That’s newly sprung in June;
O my Love’s like the melodie,
That’s sweetly play'd in tune.

У поезії утверджується ідея не лише краси, а й вічності кохання, оскільки ліричний
герой сповнений бажання повернутися до милої дівчини, щоб не сталося, навіть, якщо
йому доведеться пройти цілий світ.

Цікавою є і поезія О. Уайльда «Симфонія в жовтому» (Symphony in Yellow),
написана під впливом естетики імпресіонізму. Своє завдання імпресіоністи вбачали у
точному створенні змінних, миттєвих станів природи і людини, світлоповітряної гами,
яка визначає в природі усі контури і кольори предметів і настроїв. Світло і колір для
них були принципами передачі миттєвості руху і вражень. Поезію О. Уайльда
характеризує імпресіоністська манера вибагливого поєднання деталей і мікрообразів:
погляд ліричного суб’єкта ніби пливе по натурі, вихоплює з пейзажу ті фрагменти, які
допомагають відтворити химерний «пейзаж душі». Омнібус (англ. omnibus) – «жовтий
метелик», перехожі – ніби рій мошок, причал «похмурий». Численні різнокольорові
штрихи зливаються в один колір – складний, глибокий, який точно передає колірну
палітру і вібрацію повітря, коли з дерев опадає жовте листя. Створюється справжня
симфонія осені. В «Жовтій симфонії» немає прямого вираження почуттів і думок героя.
Вірш являє собою ряд кінематографічних швидкозмінних кадрів, зміна яких наче
обумовлена розсіяним, розпорошеним поглядом: омнібус на мосту, пропливаюча по
Темзі баржа з жовтим сіном, будинки на набережній, окутані ранковим туманом в’язи,
з яких облітає осіннє листя, і знову – зелено-жовта стрічка Темзи. Сприйняття цього
можна порівняти з процесом розглядання картини, коли погляд ковзає мимоволі від
одного до іншого зображеного предмета. З давніх часів було відомо, що червоний колір
збуджує, зелений заспокоює, чорний пригноблює, а жовтий сприяє створенню гарного
настрою. У поезії О. Уайльда через жовтий колір передається настрій меланхолії. Цей
настрій належить спостерігачу, який близько стоїть від об’єкта зображення, а
невиразність малюнка пояснюється точкою зору, яку можна умовно назвати «крізь
туман». Це «туман» імпресіоністичного бачення, пелена естетизуючої метафорики.
Так, через зовнішній світ поет передає свій внутрішній стан. Звідси оригінальні
асоціації, емоції:

An omnibus across the bridge
Crawls like a yellow butterfly…
Big barges full of yellow hay
Are moored against the shadowy wharf,
And, like a yellow silken scarf,
The thick fog hangs along the quay.
The yellow leaves begin to fade
And flutter from the Temple elms,
And at my feet the pale green Thames
Lies like a rod of rippled jade.

Поет ніби ховається за «жовтою» маскою, не наважуючись відкрити душу світові.
Але все ж залишається відчуття хисткості світу, що й підкреслюється жовтим
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кольором. Жовтий колір, наявний у назві твору і в описах оточуючих предметів,
передає атмосферу душевного неспокою.

Епітет «жовтий» визначає тональність вірша як колориту картини майстра пензля.
Поет старанно розмальовує пейзаж осінніми фарбами: yellow butterfly – yellow hay –
shadowy wharf – yellow silken scarf – thick fog – yellow leaves – fade – pale green Thames.
Поєднання осінніх фарб і створює симфонію кольору та відчуттів поета. Звичайно ж це
був світ суб’єктивних, оригінальних вражень і водночас – це світ поетично обдуманих і
придуманих вражень, бажання поета передати всю чарівність і правдивість краси
реального світу, його ставлення до навколишнього як до скороминучих вражень,
створених у свідомості автора і героя. Це «потік свідомості», поетична техніка образо
творення, яка дає відчуття скороминучого і швидкоплинного, наповнює сприйняття
хисткої дійсності. Тут жовтий колір є символом непостійності, хиткості, невпевненості,
своєрідної пелени чи туману, які приховують справжню сутність речей.

Таким чином, у назвах багатьох творів англійських і американських письменників і
поетів знаходять відбиття колірні знаки і символи. Вони віддзеркалюють провідні
мотиви, основні ідеї творів, допомагають розкривати їх зміст, характеризують героїв.
Розуміння колірної символіки перекладачами у значній мірі є запорукою правдивого
художнього перекладу.

COLOUR SYMBOLS IN THE STRUCTURE OF TITLES OF NOVELS
IN ENGLISH AND AMERICAN LITERATURE

M. N. Dudchenko, A. A. Medvid,
Sumy State A. S. Makarenko Pedagogical University,
87, Romenska Str., Sumy, 40002, Ukraine
E-mail: mdudchenko@gmail.com
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В статье анализируется семантика и образовательная роль цветовой символики, являющейся
неотъемлемой составляющей заглавий художественных произведений английской и американской
литературы.  Знание семантики необходимо для понимания их идейной направленности и авторского
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