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УВОДЗІНЫ 

Чалавек ужо з моманту свайго з’яўлення на свет знаходзіцца сярод 

колераў прыроды. Усё, што мы бачым вакол сябе, мае свой колер. Як вядома, 

колер – уласцівасць прадметаў і з’яў, якая ацэньваецца зрокам чалавека, перш 

за ўсё  ён характарызуе афарбоўку прадметаў. Навукоўцы даказалі, што колер – 

адчуванне, якое ўспрымаецца чалавекам шматбакова, з удзелам усіх пачуццяў: 

зроку, слыху, смаку, нюху.  

Колер выклікае ў чалавека фізіялагічныя і эстэтычныя рэакцыі. Словы са 

значэннем колеру валодаюць істотным сімвалічным патэнцыялам, 

адыгрываюць значную ролю ў выяўленні аўтарскай задумы і забеспячэнні 

своеасаблівага эстэтычнага дыялогу паміж пісьменнікам і чытачом. Для 

чалавека колер становіцца носьбітам пэўнай інфармацыі. 

У сучаснай лінгвістычнай навуцы адным з актуальных пытанняў 

з’яўляецца колераабазначэнне мастацкага тэксту. Даследаванне сістэмы 

колераабазначэння многімі замежнымі і некаторымі айчыннымі навукоўцамі 

дазваляе меркаваць, што ў апошнія гады акрэсліваецца новы напрамак у 

мовазнаўстве, які можна ахарактарызаваць паняццем “лексічная каларыстыка”. 

Колеравая лексіка валодае істотным семантычным, сінтагматычным і 

выяўленчым патэнцыялам, мае вялікае значэнне ў плане адлюстравання пэўных 

фрагментаў моўнай карціны свету мастака і забеспячэння дыялогу паміж 

пісьменнікам і чытачом. Аналіз колераабазначэнняў дае магчымасць вызначыць 

не толькі асаблівасці ўжывання ў мастацкім тэксце адпаведных фарбаў, але і 

характар асацыятыўных сувязяў, якія пры гэтым узнікаюць [8]. 

 Колераабазначэнні вывучаліся навукоўцамі з розных пазіцый. 

Даследаванні, прысвечаныя структурна-семантычным асаблівасцям колеравай 

лексікі, гісторыі колеравых намінацый, іх словаўтваральнаму аналізу, 

асвятляюцца ў артыкулах, манаграфічных і дысертацыйных даследаваннях 

Р.В. Алімпіевай, Н.Б. Бахілінай, А.А. Брагінай, А.М. Граноўскай, 

М.Л. Жірмунскай,  Т.І. Івановай, А.М. Калюты, Г.А. Ліліч, А.М. Панчанкі, 

Н.Ф. Пялевінай, С.В. Трыфанавай і іншых [17].  
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Праблемай фарміравання новых значэнняў слоў і словазлучэнняў на аснове 

колеравых азначэнняў займаліся А.А. Брагіна, В.Н. Клюева, Н.А. Кажэўнікава і 

інш. 

Вялікая ўвага надавалася ўсебаковаму вывучэнню мовы колеравых 

сімвалаў (А.Д. Чарнова, В.І. Шэрцль). Ва ўсіх працах даказваецца сувязь колеру 

з прадметамі, з’явамі навакольнага асяроддзя. 

Лексіка са значэннем колеру вывучалася як сродак стварэння мастацкай 

вобразнасці (С.В. Бекава, В.П. Гоманава, Л.А. Качаева, С.С. Назіраў, 

В.С. Сідорац, Л.Ф. Сакалова, С.К. Скард і многія іншыя) [30]. 

Важнае значэнне для разумення спецыфікі функцыянавання колеравых 

лексем у мастацкіх тэкстах маюць даследванні польскіх навукоўцаў 

А. Заўшніцы  (асаблівасці уздзеяння на чалавека колеравых спалучэнняў)  і   

М. Жэпіньскай (гісторыя колеру з пункту гледжання мастацтвазнаўства).  

 Гісторыі колераабазначэння прысвечана грунтоўная праца Н. Бахілінай. 

Даследчыца прасачыла развіццё значэнняў каларонімаў, пачынаючы з першых 

вядомых пісьмовых помнікаў ва ўсіх усходнеславянскіх мовах,  паказала 

залежнасць выкарыстання каларонімаў ад жанру твора. У працы прыведзены 

шматлікія старажытныя варыянты назваў колераў. 

Розныя лінгвістычныя аспекты ўжывання каларыстычнай лексікі 

аналізуюцца ў дысертацыйных даследаваннях І. Куліковай, С. Бекавай, 

В. Паршынай, С. Бабыль, М. Піменавай, Т. Нікулінай і іншых навукоўцаў [6].  

 Менш актыўна праблема колераабазначэння вывучалася беларускімі 

даследчыкамі. Варта адзначыць грунтоўную манаграфічную працу 

Л. Міронавай, дзе аўтар дэталёва разглядае развіццё колеравых асацыяцый у 

розныя гістарычныя перыяды. Даследчыцай аналізуюцца таксама псіхалагічнае 

ўздзеянне колеру, колеравы сімвалізм, гармонія і г.д [31;32]. 

Уласналінгвістычныя аспекты вывучэння колеравай лексікі знайшлі сваё 

адлюстраванне ў працах Л. Сямешкі, Н. Малажэйкі, Ю.М. Бабіча, у асобных 

артыкулах іншых даследчыкаў (Т. Ганчаровай-Цынкевіч, Г. Горавай, 

М. Шабовіча). 



 

 

5 

Менавіта нераспрацаванасць у айчыннай лінгвістыцы праблемы 

колераабазначэння ў сучаснай беларускай паэзіі, яе навуковая значнасць і 

актуальнасць на сучасным этапе развіцця беларускага мовазнаўства абумовілі 

выбар тэмы дыпломнай працы. 

Каларонімы даследаваліся на матэрыяле вершаў, надрукаваных у часопісах 

“Полымя” і “Дзеяслоў” за 2005-2008 гг. 

Навізна даследавання заключаецца ў тым, што ўпершыню прааналізавана 

структура колеравых кодаў, рэпрэзентаваных у творах сучасных беларускіх 

паэтаў, вызначана частотнасць ўжывання колеравых прыметнікаў. 

Мэта даследавання – даследаваць асаблівасці выкарыстання сучаснымі 

беларускімі паэтамі прыметнікаў са значэннем колеру. 

Задачы: 

 сабраць і апісаць фактычны матэрыял; 

 выявіць частотнасць ужывання прыметнікаў-каларонімаў сучаснымі 

паэтамі; 

 прааналізаваць семантычную спалучальнасць каларонімаў; 

 вызначыць найбольш прадуктыўныя віды стылістычных фігур, 

пабудаваных на аснове каларонімаў. 

Аб’ект даследавання – мова паэтычных твораў. 

Прадмет даследавання – прыметнікі са значэннем колеру, выяўленыя ў 

творах сучасных беларускіх паэтаў. 

Матэрыял даследавання – прыметнікі са значэннем колеру, выяўленыя ў 

вершаваных творах, змешчаных на старонках часопісаў “Дзеяслоў” і “Полымя” 

ў 2005-2008 гадах (408 картак). 

Метады даследавання:  1) аналіз лінгвістычнай, псіхолага-педагагічнай, 

мастацтвазнаўчай літаратуры па праблеме даследавання; 2) элементы 

статыстычнага метаду – пры вызначэнні частотнасці ўжывання колеравай 

лексікі; 3) апісальны метад. 

Практыктычная значнасць заключаецца ў тым, што вынікі працы і 

фактычны матэрыял могуць быць выкарыстаны настаўнікамі-філолагамі на 
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ўроках беларускай мовы і літаратуры, студэнтамі для напісання курсавых і 

дыпломных прац, а таксама ў далейшым пры распрацоўцы праблемы 

колераабазначэння ў беларускай мове. 
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

Чалавек бачыць наваколле каляровым: сінім, чырвоным, зялёным, жоўтым, 

фіялетавым, з усімі і тонамі, і паўтонамі, і адценнямі. Колер нясе ў сабе і 

першае ўражанне, і псіхалагічнае ўспрыманне, залежнае ад душэўнага стану 

чалавека, абуджае ўнутраныя перажыванні, пачуцці. Колеры ўздзейнічаюць на 

душу: яны здольны выклікаць пачуцці, абуджаць эмоцыі і думкі, яны 

супакойваюць або хвалююць, прымушаюць смуткаваць або радавацца. 

Людзі ўжо з даўніх часоў спрабуюць зразумець сэнс колеру. У нашы дні, 

гаворачы пра сэнс колеру, выкарыстоўваюць розныя тэрміны (“міф”, “сімвал”, 

“семантыка”, “інфарматыўнасць”, “вобраз”, “знак”, “метафара”, “алегорыя”).  

Белы, чорны, чырвоны, жоўты, сіні, зялёны – колеры, якім нададзена 

сімвалічная значнасць практычна  ўсімі народамі свету. Найбольш складаны 

комплекс значэнняў звязаны з белым, чорным і чырвоным колерамі. У гісторыі 

культуры яны атрымалі ролю не проста сімвалаў, а філасофскіх субстанцый. 

Жоўты, сіні, зялёны хоць і менш субстанцыянальны, аднак таксама суадносяцца 

з важнымі культурнымі паняццямі і вобразамі. 

Колеранайменням паэты аддаюць асаблівыю ўвагу, ствараюць пры іх 

дапамозе яркія вобразы, выяўляючы сваю індывідуальнасць, светаўспрыманне, 

адлюстроўваючы не толькі фарбы рэчаіснасці, але і складаныя змены настрою, 

пачуццяў. І жывапісец, і пісьменнік карыстаюцца колерамі не толькі дзеля 

апісання, за імі яны бачаць штосьці іншае, пра што хочуць сказаць свету. Словы 

са значэннем колеру валодаюць істотным сімвалічным патэнцыялам, 

адыгрываюць значную ролю ў выяўленні аўтарскай задумы. Можна меркаваць, 

што каларонімы заўсёды з’яўляюцца мастацкім матэрыялам, выконваюць 

выяўленчую функцыю. Гэта значыць, не проста фігуруюць у якасці лагічнага 

азначэння, а выкарыстоўваюцца менавіта як сродак дасягнення вобразнасці.  

У беларускай мове ёсць вялікая колькасць прыметнікаў, якія абазначаюць 

колеры. Статыстычны аналіз сведчыць, што колеравая палітра ў мове сучасных 

паэтаў рэпрэзентавана вялікай колькасцю як спектральных, так і 
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неспектральных каларонімаў. Намі было зафіксавана 408 каларонімаў. Пры 

гэтым найбольшай частотнасцю вызначаюцца лексемы са значэннем белага, 

жоўтага і чырвонага колераў, што можа быць абумоўлена адпаведнымі 

колеравымі перавагамі беларускага этнасу і сімвалічным значэннем 

каларонімаў. 

Колеравая палітра сучасных пісьменнікаў уключае 62 назвы розных 

колераў і іх адценняў. Усе выкарыстаныя ў творах каларонімы могуць быць 

аб’яднаны ў пэўныя колеравыя коды: “жоўты”, “чырвоны”, “сіні”, “зялёны”, 

“фіялетавы”, “аранжавы”, “белы”, “шэры”, “чорны”. Найбольш складаную 

структуру маюць колеракоды “чырвоны”, “белы”, “сіні”.  

Колеравая лексіка характарызуецца шырокімі спалучальнымі 

магчымасцямі. Адны і тыя ж каларонімы могуць утвараць камбінацыі са 

словамі, якія адносяцца да розных тэматычных груп. У асобных выпадках гэта 

з’яўляецца базай для стварэння стылістычных фігур. Найбольш ужывальнымі 

відамі стылістычных фігур з’яўляюцца эпітэт, метафара і параўнанне. Таксама 

выкарыстоўваюцца прыёмы колеравага кантрасту (антытэза, аксюмаран). 

Аналіз семантычнай спалучальнасці прыметнікаў паказвае, што 

колеракоды ‘белы’ і ‘чорны’ з’яўляюцца надзвычай важнымі кампанентамі 

сістэмы колераабазначэння ў сучасных паэтаў. Белы – асноўны колер у мове 

пісьменнікаў.  Гэта колер снегу, святла, аблокаў, сімвал жыцця, чысціні, надзеі 

на лепшую будучыню, веры ў чалавечае выратаванне. Чорны –  колер бяды, 

гора, цяжару, ідэі нябыту, знікнення. Надзвычай папулярны ў мове сучасных 

паэтаў жоўты колер. Найчасцей жоўты колер уводзіцца ў кантэкст пры 

пейзажных замалёўках. Чырвоны колер у свядомасці беларусаў асацыіруецца 

пераважна з полымем і яго тэмпературнымі ўласцівасцямі. У гэтым колеры 

палаюць водбліскі пажараў, зараніц, ён нагадвае пра распаленую печ, зарава 

ранішніх світанкаў і вячэрніх заходаў сонца. Колеракод “чырвоны” мае 

разгалінаваную сістэму колераэлементаў, якія адлюстроўваюць самыя розныя 

адценні. Гэта выразна сведчыць пра вялікі патэнцыял і багацце лексічных 

рэсурсаў нашай мовы, пра шырокі спектр колеравых асацыяцый і ўяўленняў 
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мастакоў слова. Шэры колер у сучаснай паэзіі выкарыстоўваецца ў адмоўным 

значэнні, выклікае пачуцце трывогі, суму, смутку. Сіні і зялёны – колеры неба, 

вады і зелені. Рэдка ўжываюцца сучаснымі беларускімі паэтамі  

колераабазначэнні “фіялетавы” і “аранжавы”, аднак сам факт увядзення ў 

кантэкст згаданых колеравых лексем сведчыць пра нешта не зусім звычайнае, 

акцэнтуе ўвагу чытача. 

Праведзенае даследаванне паказвае, што колеравая сістэма вобразаў 

сучасных паэтаў самая разнастайная: празрыстыя, светлыя, радасныя, 

таямнічыя, сумныя, фантастычныя, згушчаныя фарбы. Уражвальнае багацце, 

сімвалічная насычанасць, псіхалагічная абгрунтаванасць колеравай гамы твораў 

паэтаў, іх унутраная глыбокая адпаведнасць зместу і характару рамантычна-

рэалістычнага светабачання робяць творы сучасных мастакоў слова 

высокапаэтычнымі. 

Матэрыялы дыпломнай працы могуць быць выкарыстаны настаўнікамі на 

ўроках “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”. 

Прыметнікі са значэннем колеру даюць настаўніку вялікія магчымасці для 

арганізацыі працы па развіцці маўлення. 

Прапанавана сістэма практыкаванняў накіравана на ўзбагачэнне лексічнага 

запасу школьнікаў прыметнікамі са значэннем колеру, на засваенне іх 

марфемнай будовы, словаўтваральных асаблівасцяў, лексічнай і граматычнай 

спалучальнасці, на развіццё навыкаў звязнага вуснага і пісьмовага маўлення 

вучняў. Прапанаваныя практыкаванні мэтазгодна выкарыстоўваць на ўроках 

пры вывучэнні тэмы “Прыметнік” у шостым класе, а таксама ў якасці 

дадатковых заданняў у іншых класах [гл. Дадатак 6]. 
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