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А ГУ Л ЬН А Я  Х А РА К ТА РЫ С ТЫ К А  РА БО Т Ы

Актуальнасць тэмы дысертацьн. Лшпнстычнаму аспекту каларыстык. прысве- 
чана значная колькасць навуковых прац, у прыватнасш, В. Кульшной, В Фамшои,
А Васшев1ч, Р. Фрумкшай, Н. БахЫнай, В. Маславай, В. Бяльковай, С. Бабыль,
К Гадан. А. ДЛвшай, В. Жаутабруха, А. Житкова, М. Кашмава, Л. Кац, Р. Гжэгарчы- 
ковай, м ’. Ампель-Рудольф, Р. Такарскага, К. Вашаковай i 1нш. У  айчынным мова- 
знаустве колеравая лекДка на матэрыяле мастащбх тэкстау даследавалася Л. Сямешкаи, 
Ю. Баб1чам, М. Разладавай, Н. Мажэйкай, Дз. Паулауцом. Але некаторыя праблемы 
функцыянавання колераабазначэнняу у беларускай мове практична не аналЬавалюя.

На сучасным этапе павял1чваецца щкавасць да даследаванняу мастацмх тэкстау 
у плане узаемадзеяння мовы i культуры. Каларыстычная лекйка як пэуная знакавая 
шстэма выступае у выглядзе своеасабл1вага вербальна-эстэтычнага адзшства, што 
рэпрэзентуе спецыфшу аутарскага светауспрымання. Кагн1тыуны падыход вызначае 
колер як сродак пазнання акаляючага свету i CKipoyeae да вывучэння калароншау у 
рэчышчы паняцця «канцэпт», што адлюстроувае выяуленчы патэнцыял колерааба
значэнняу, садзейшчае асэнсаванню фрагментау духоунай i матэрыяльнаи культуры
беларусау шляхам вывучэння моуных сродкау.

Выбар у якасщ матэрыялу даследавання мовы творау У. Караткевгаа тлумачыцца 
тым, што тсьменнжам у значнай ступен1 увасоблены нацыянальныя рысы характа- 
ру нашага этнасу, асабл1васщ ментал1тэту. Актуальнасць тэмы дысертацьн абумоу- 
лена i тым, што вызначэнне i характарыстыка праз каларошмы асобных тэкставых 
MiKpacTpyicryp пашырае нашауяуленне пра канцэптасферу нацыянальнай мовы.

Колеравая лексжа актыуна выкарыстоуваецца У. Караткевшам i складае твор- 
чую адметнасць яго мастацкай вобразнасш. Разгляд своеасашйвых прыёмау колера- 
nicy спрыяе больш адэкватнай 1нтэрпрэтацьп творчасц1 пюьменяжа, адлюстроувае 
спецыфшу яго моунай карц1ны свету, таму заслугоувае пшьнай увагз вучоных.

Так1м чьшам, актуальнасць тэмы даследавання абумоулена важнасцю колеравых 
адз1нак як лекачнай м1крас1стэмы мовы i неад’емнага сэнсава-эмацыянальнага кампа- 
нента вобразна-выяуленчай функцы! творау У. Караткев1ча, усведамленнем рол. гэтаи 
лекс1ка-семантычнай фупы у трансляцьй фрагментау нацьинальнай культуры беларусау.

Сувязь работы з буйныин навуковым1 праграмамц тэмам1. Дысертацыя выка
нана у межах комплекснай навукова-даследчай праграмы «Лшгвакультуралапчныя 
асабл1васц1 Беларускага Паазер'я» (рэг. №0011472 ад 17.05.2001) над ажыццяу- 
леннем якой працуе калектыу вучоных Установы адукацьп «Вшебсм дзяржауны 
ун1верс1тэт 1мя П.М. Машэрава».

Мэта i заданы даследавання. Мэта даследавання -  выявщь i anicam. спецыф1ку 
функцыянавання колераабазначэнняу як лексжа-семантычнай сютэмы у розных аспек
тах (семантычным, кагн1тыуным, функцыянальным) у мове творау У. Караткевша. 
Дасягненне пастауленай мэты патрабавала вырашэння наступных задач:

- удакладн1ць змест паняццяу «канцэптасфера колеру», «колеравы канцэпт»,
акрэслщь структуру колераканцэпта;

- правесщ колькасны анал!з колеравай лекс1к1 у творах У. Караткев.ча i вызна-
чыць спецыф1ку ужывання каларон1мау;

- устанавщь ментальныя прататыпы каларон1мау шляхам аналпу колеравых
параунанняу i метафар;
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- выявить асабл1васщ функцыянавання разнастайных стьипстычных ф1гур, у скла- 
дзе яюх ёсць каларошмы, паказаць ix ролю у кантэксце;

- акрэслщь ciMBaniHHbi патэнцыял, семантычны аб’ём i канатацыйныя асаблК 
васш колераабазначэнняу у творах У. Караткев1ча;

- вызначыць, якгя колераабазначэнш у мове творау У. Караткев1ча уяуляюць 
сабой самастойныя колеравыя ментальныя cyTnacui -  канцэпты, а яюя высту- 
паюць атрыбутам1шшых.

Аб’ект i прадмет даследавання. А б ’ектам даследавання з ’яуляецца мова 
творау У. Караткев1ча. Прадмет даследавання -  каларыстычная лексжа у мове 
творау У. Караткев1ча.

Матэрыялам даследавання паслужыла выданне: Караткев1ч У. Збор творау. 
У 8 т. -  Мн.: Мает. лп\, 1988 -  1991. Картатэка, створаная шляхам суцэльнай вы
варю, складаецца з 8260 ужыванняу колераабазначэнняу.

Ппотэза даследавання. Своеасабл1васць выкарыстання п1сьменн1кам калары- 
стычнай декс!к1, а таксама ужыванне у тэкстах функцыянальна-стыл1стычных ф1гур 
з колеравым кампанентам адлюстроувае с1нкрэтычную спецыф1ку яго светауспры- 
мання. Праз с1стэму колераабазначэнняу выяуляецца сувязь аутарскай i нацыяналь
най моунай карц1ны свету. На узроуш каларошмау у мове творау У. Караткев1ча 
адбываецца ix узаемадзеянне i узаемауплыу.

Метадалопя i металы праведзенага даследавання. Метадалапчнай асновай 
даследавання з’яуляюцца антрапацэнтрычная тэорыя мовы i моунай дзейнаецц 
прынцып с1стэмнасц1; лшгвгстычныя, лНаратуразнаучыя i лшгвакультуралапчныя 
тэорьп. У працы спалучаецца комплексны падыход, яю абумотлу выкарыстанне 
уласналшгвютычных i агульнанавуковых метадау даследавання: метаду кампанент- 
нага анагнзу -  пры характарыстыцы структуры колеракода; дыстрыбуцыйнага -  пры 
анал1зе сштагматычных асабл1васцей каларошмау; лшгвастылютычнага — пры ani- 
caHHi Четэмы колерашеу; метаду канцэптуальнага анаш у -  пры даследаванш коле
равых канцэптау i канцэптау, структурнай часткай яюх з ’яуляюцца колераабазна- 
чэнн1; элементау колькаснага анал1зу -  пры вызначэнш частотнасщ ужывання коле- 
равай лекс1к1 i стыл!стычных фпур з колеравым кампанентам.

Навуковая наввна i тэарэтычная значнасць атрыманых вышках заклю- 
чаецца у тым, што упершыню у беларусюм мовазнаустве зроблена спроба шмат- 
аспектнага вывучэння астэмы колераабазначэння у мове мастацкай лггаратуры на 
матэрыяле творау У. Караткев1ча i праведзены ix комплексны анал1з:

- праанал1завана лекЫчная структура колеравых кодау, колькасны i кампанент- 
ны склад колераабазначэнняу i стьипстычных фцур у творах шсьменшка, пабудава- 
ных на аснове каларошмау;

- створанаклаафкацыя каларошмау-кампазггау, колеравай метафары i параунання;
- на матэрыяле сютэмы колераабазначэнняу установлены i канкрэтызаваны па- 

няцщ «колеравы канцэпт», «канцэптасфера колеру», пададзена ix характарыстыка з 
раскрыццём магчымых мехашзмау утварэння канцэптау i крытэрыяу вылучэння 
колераканцэптау;

- ашеана ымвапчная i канатацыйная спецыфжа каларошмау у творах шсьменшка;
- створаны слоушк колераабазначэнняу У. Караткев1ча.
Вывучэнне каларыстычнай лекыю мае важнае значэнне для выяулення спецы- 

ф ш  моунай карцшы свету аутара як частю нацыянальнай моунай мадэль
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П р а к т ы ч н а я  зн ач н а сц ь  а т р ы м а н ы х  в ы ш к а у . Атрыманыя вынш  могуць 
знайсщ выкарыстанне у лекшкаграфн пры стварэнш слоушка эштэтау, слоушка мо
вы У. Караткев1ча, а тэарэтычныя палажэнш i фактычны матэрыял — пры HanicaHHi 
манаграф1чных даследаванняу, прысвечаных вывучэнню творчасщ У. Каратксв1ча, 
пры падрыхтоуцы спецкурсау для студэнтау-фшолагау i у школьнай практыцы на 
уроках мовы i лггаратуры пры вывучэнш творчасщ шсьменшка. пры стварэнш ву- 
чэбных дапаможшкау па сучаснай беларускай мове, фшалапчным аншпзе тэксту, 
лшгвакультуралогн, пры HanicaHHi курсавых i дыпломных прац. Матэрыял даследа
вання можа мець вартасць для далейшай распрацоую пытанняу лекЫчнай калары- 
стыю беларускай мовы.

А с н о у н ы я  палаж эн ш  д ы с е р т а ц ь н , якля в ы н ося ц ц а  на абар он у:
1. Колераабазначэнш, што ужываюцца У. Караткев!чам у мастацюх тэкстах, 

маюць уласную спецыфжу. Пэуная частка уключаецца у рэестр каларыстычнай лек- 
cixi беларускай лтгаратурнай мовы, але значную колькасць складаюць каларошмы- 
кампазпы, некаторыя з яюх належаць да шдывщуальна-аутарсюх наватворау. 
Каларошмы-кампазпы у структурна-семантычным плане неаднародныя: частка з ix — 
колеравыя, меншая частка — колера-няколеравыя, найменшая — колера-светлавыя.

2. Колеравыя лексемы у вобразнай с1стэме У. Караткев1ча здольныя выступаць 
у якасщ ушверсальных лшгвютычных катэгорый -  колераканцэптау -  щ служыць 
кампанентам, састауным1 часткам1 шшых няколеравых канцэптау. Канцэптасферу 
колеру утвараюць не то лью першыя, але i друпя як сродю сэнсава-эмацыянальнай 
астэмы п1сьменн1ка. У структуры колераканцэпта вылучаюцца два кампаненты: 
паняцшнае ядро i вобразны элемент.

3. Вобразны кампанент семантычнай структуры колеравага канцэпта набывае 
дамшуючае значэнне, бо у межах асобнай самабытнай мастацка-выяуленчай 
астэмы вобразы щэнтыфшуюць своеасабл1вы шдывщуальны почырк творцы. Воб- 
разнае ядро канцэпта прадстауляюць тропы з каларошмам у складзе — эштэты, 
метафары, параунанш, а таксама колеравая гармошя, няуласныя якасш каларошмау, 
каларон1мы-кампазгеы.

4. Колеравыя параунанш садзейшчаюць выяуленню колеравых прататыпау, 
з ’яуляюцца прадуктыуным сродкам стварэння i трансляцьп базавых колеравых кан
цэптау. Вызначальным пры фармзравашп зместу канцэпта выступав узаемадзеянне 
унутранай формы аб’екта параунання i вобраза параунання, у тым лжу i унутранай 
формы каларон1ма, што пераводз1ць семантыку вобраза на амвипчиую ступень. 
Ланцужок «параунанне — вобраз — с1мвал — канцэпт» i ёсць механ1зм узшкнення 
канцэптау. Колеравы вобраз у параунальных канструкцыях ператвараецца у колера- 
амвал i адлюстроувае асобныя моуныя канцэпты 1псьмешпка.

5. Мегафары паводле сэнсаутваральнай функцьй колеравых лексем падзяляюцца 
на тры трупы: метафары-колеращэнтыф!катары, метафары-каардынатары, метафары- 
колера1нтэнс1ф1катары. Вызначаныя тыпы метафарычных адзшак праз спецыф1ку 
функцьынавання прадстауляюць структуру колеравага канцэпта у мастацюм творы.

6. Няуласныя якасц1 каларон1мау i колеравая гармо;пя выяуляюць acao.riiBacni 
аутарскага светабачання. С1нкрэтычныя колеравыя вобразы адлюстроуваюць шлях1 
узн1кнення новых значэнняу у структуры канцэптау i карэляцыю розных ушверсаль
ных адзшак у мастацкай сютэме шсьменнжа. Праз колеравую гармошю прыярытэт- 
ныя каларон1мы узмацняюць свой культурна-акаялапчны кампанент, як-i з’яуляец
ца асновай аднайменных колераканцэптау.
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Асабкты уклад суккальнка. Дысертадыйная праца з ’яуляецца самастойным 
даследаваннем, выкананым без удзелу сааутарау. Асноуныя палажэнш i высновы 
фунтуюцца на праанал1заваным i сютэматызаваным аутарам фактычным матэрыяле.

Апрабацыя вышкау дысертацьн. Дысертацыя была абмеркавана на пася- 
джэннях кафедры беларускага мовазнауства Вщебскага дзяржаунага ушверштэта 
iMB П.М. Машэрава.

Па тэме даследавання падрыхтаваны i прачытаны даклады на сеаях прафесарска- 
выкладчыцкага саставу кафедры беларускага мовазнауства Вщебскага дзяржаунага 
ушверсггэта 1мя П.М. Машэрава (В1цебск, 3 лютага 2003 года; 3 лютага 2004 года;
3 лютага 2005 года); а таксама на наступных м1жнародных i рэспублкансюх 
канферэнцыях: II Международной литературоведческой конференции «Русская, бе
лорусская и мировая литература: история, современность, взаимосвязи» (Наваполацк, 
2 — 5 красавка 2003 года); III Научно-практической конференции «Личность -  слово -  
социум» (MiHCK, 1 6 — 18 красавка 2003 года); VI М1жнароднай навуковай канфе
рэнцьп «Беларуска-руска-польскае супастауляльнае мовазнауства, лкаратуразнау- 
ства, культуралогк» (Вщебск, 15 -  17 мая 2003 года); Международной научной 
конференции «Наследие Л.Н. Толстого и современность» (175 лет со дня рождения) 
(Вщебск, 13 -  14л1стапада 2003 года); М1жнароднай канферэнцьп «М1жнародны 
экалапчны досвед i яго прымяненне на Беларуси) (Вщебск, 18 -  19лютапада 
2003 года); М1жнароднай навуковай канферэнцьп «Праблемныя напрамю разв1цця 
мастацкай творчасщ i вербальнай культуры нацьп» (М1нск, 2 0 - 2 1  л1стапада 
2003 года); III Международной литературоведческой конференции «Русская, бело
русская и мировая литература: история, современность, взаимосвязи» (Наваполацк, 
8 - 1 0  красавка 2004 года); IV Научно-практической конференции «Личность -  слово -  
социум» (Мшск, 27 -  28 красавка 2004 года); Ш Рэспублканскай навукова-практычнай 
канферэнцьп астрантау i маладых вучоных «Полесский регион и наука XXI века» 
(Мазыр, 25 чэрвеня 2004 года); МТжнароднай навуковай канферэнцьп «Актуальный 
праблемы беларускага мовазнауства (да 80-годдзя прафесара 1.Я. Лепешава)» (Гродна, 
28 кастрычн!ка 2004 года); IV Международной литературоведческой конференции 
«Русская, белорусская и мировая литература: история, современность, взаимосвязи» 
(Наваполацк, 7 - 9  красавка 2005 года); V Научно-практической конференции 
«Личность-слою-социум» (Мшск, 13-15 красавка2005 года);Рэгтянальнай навукова- 
практычнай канферэнцьп «I Машэраусюя чытанш» (Вщебск, 5 мая 2005 года); 
VI Навуковыя чытанш. прысвечаныя Сцяпану Некрашэв1чу (Гомель, 27 мая 2005 года); 
Рэспублканскай навукова-практычнай канферэнцьп «VI Танкаусюя чытанш» (Мшск, 
23 -  24 верасня 2005 года); МТжнароднай навукова-практычнай канферэнцьп студэнтау 
i маладых вучоных «Сацыяльна-пскалапчныя i гуманггарныя аспекты iirrarpai(bii культур 
ва умовах трансфармацьп сучаснага грамадства» (Вщебск, 10 лютапада 2005 года).

Апублкаванасць вышкау даследавання. Асноуныя палажэнн! i вывады дасле
давання адлюстраваны у 19 публкацыях (агульны аб’ём -  90 старонак), у тым лку  у
4 артыкулах у рэцэнзуемых перыядычных выданнях, 3 артыкулах у зборнках 
навуковых прац, 12 матэрыялах навуковых канферэнцый.

Структура i аб’ём дысертацьн. Праца складаецца з уводзшау, агульнай характа- 
рыстыю работы, трох глау, заключэння, 2 таблщ, cnicy выкарыстанай лггаратуры, яю 
У'фымл!вае 227 назвау, cnicy работ аутара, 5 дадаткау i слоунка колераабазна
чэнняу У. Караткев1ча. Агульны аб’ём даследавання -  146 старонак, з яюх 101 ста- 
ронку займае асноуны тэкст.
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АСНОУНЫ ЗМЕСТ

Ва у в о д з ш а х  матывуецца выбар тэмы дысертацыйнага даследавання, вызнача- 
ецца актуальнасць праблемы, акрэслены найбольш прадуктыуныя unmxi вывучэння 
с1стэмы колераабазначэння на матэрыяле творчасщ У. Караткев1ча.

У агульнай характарыстыцы работы абгрунтоуваецца выбар i актуальнасць 
тэмы дысертацьн, ставяцца мэты i заданы працы, вызначаюцца метадалопя i метады 
даследавання; фармулюецца рабочая гшотэза, акрэсл1ваюцца палажэнш, яюя выно- 
сяцца на абарону, даюцца звестю пра асабкты уклад суккальнка, апрабацыю i 
сувязь работы з комплекснай навукова-даследчай праграмай.

У першай главе «Спецыфка колераабазначэння як моунай адзшкт у ма
ета цкчм тэксце» прапанаваны агляд асноуных напрамкау вывучэння колеру, а так
сама прац па даследаванш лекшчнай каларыстык1 у розных аспектах (параграф 1.1).

Разглядаюцца розныя падыходы да зместу i cyraacni паняццяу «канцэпт», 
«канцэптасфера», удакладняецца змест тэрм1нау «колераканцэпт», «канцэптасфера 
колеру» (параграф 1.2). Колераканцэпт -  гэта семантычнае, нацыянальна-спецыф1чнае, 
акс1ялаг1чна i эмацыянальна афарбаванае утварэнне, планам зместу якога з’яуляецца 
уся сукупнасць ведау пра дадзены аб’ект, а планам выражэння -  сукупнасць моу- 
ных сродкау. Адзначаецца, што у якасш колераканцэптау могуць выступаць толью 
знакавыя для пэунага народа i пэунай культуры каларон1мы. Крытэрыям1 вызна- 
чэння колераканцэптау з ’яуляюцца ix прыметы як этнапрыярытэтных колерау: пры- 
сутнасць дадзенага колеру у матэрыяльнай i духоунай культуры народа, у тым лку  
з супрацьлеглай семантыкай; наяунасць колеравага прататыпа у навакольным ася- 
роддзц удзел у фарм1равашп акс!ялаг1чна афарбаваных нацыянальных вобразау; 
iubipoKi дыяпазон ужывання i значны с!нтагматычны патэнцыял.

Колераабазначэнне юнуе у этнал1нгв1стычна адзначанай прасторы, яно этна- 
цэнтрьинае i мае акшялапчны кампанент. Па гэтай прычыне нацыянальна значным1 
выступаюць канцэпты, сродкам1 рэпрэзентацьп як к  з’яуляюцца каларон1мы дадзе- 
най мовы. Так1м чынам, пад канцэптасферай колеру будзем разумець не толью сукуп
насць колераканцэптау, але i семантычныя карэляцьп колераабазначэнняу з шшьап нацы- 
янальньшп канстантам1, наяунасць колеравых адзшак у структуры шшых канцэптау.

Канцэптасфера мовы кожнага народа узбагачаецца у вялкай CTyneHi дзякуючы 
мове мастацкай л1таратуры. Таму разгляд мовы лггаратурных творау адыгрывае 
ктотную ролю у разу мен н! важнашп асобных канцэптау моунай карц1ны свету пэу
нага этнасу. 1стотнае значэнне у стварэшм канцэптасферы належыць п1сьмешпкам 
як лепшым носьб1там моунага вопыту. У беларускай культуры адной з таюх поста- 
цей з’яуляецца У. Караткев1ч. Аутарская канцэптасфера узбагачаецца i удакладняецца 
выкарыстаннем nibipoKix выяуленчых магчымасцей колераабазначэнняу. Менавша 
вывучэнне аднос1н да колеру i святла i выяуленне ix на моуным узроузп з ’яуляецца 
адным са шляхоу даследавання эмацыянальнай сферы шсьменшка.

У структуры колераканцэпта вылучаюцца паня1цйны i вобразны кампаненты. 
Нацыянальную спецыф1ку, як npaeiaa, перадае вобразны, кмвал1чны элемент каларо- 
niMa, а не рэальнае абазначэнне афарбоук1. Той Hi iiniibi колеравы с1мвал, як! за- 
мяшчае пэунае паняцце, напачатку зыходзщь ад вобразау. Асновай складанай, шмат- 
узроуневай колеравай ciM Boaixi выступае шырок1 !нфармацыйны патэнцыял каларо- 
шмау, ix рознапланавая семантыка. С1мвал з’яуляецца адным са спосабау кадз1раван- 
ня колераканцэпта, прамежкавым этапам у яго разуменш. Колерас1мвал можа скла- 
дацца з сукупнаша колеравай прыметы i апелятыва, а канцэпт узбагачаецца семан-
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тыкай дэнатата, робщь яе часткай сваей структуры. Таюм чынам, з ’яуляецца якасна 
новае утварэнне.

1снуюць розныя падыходы да даследавання канцэптау. Вывучэнне канцэптау 
шляхам анализу асацыяцый рэцышента бачыцца абгрунтаваным, бо i канцэпт, i аса- 
цыятыуная структура слова адлюстроуваюць каларыт i спецыфжу даследуемай мо
вы праз указание на факультатыуныя уласщвасц! пэунай з ’явы. Па згаданай пры- 
чыне асацыяцьп займаюць значнае месца у структуры канцэпта.

Е. Бартмшсю прапануе анал1заваць канцэпты метадам прафшявання, яю заклю- 
чаецца у вызначэнш i падборы катэгорый ui фасет, неабходных для поунага anicaH- 
ня канцэпта. Стварэнню поунай фасеты садзейшчаюць прататыпы. Пры вызначэнш 
колеравых прататыпау у мастацюм тэксце вялжую ролю адыгрываюць параунанш з 
колеравым кампанентам, бо вобраз параунання па сутнасш мае функцыю эталона, а 
значыць, можа выступаць прататыпам.

У параграфе 1.3 праводзщца колькасны анашз колераабазначэнняу з мэтай 
выяулення частотнасц! ужывання кштарошмау i стьипстычных сродкау з колеравым 
кампанентам, разглядаецца сштагматычны патэнцыял каларошмау. Нам1 зафжсава- 
на 8260 ужыванняу колераабазначэнняу. Колеравыя лексемы разгрупаваны па 8 ко- 
леракодах: «белы», «чорны», «жоуты», «чырвоны», «с!нЬ>, «зялёны», «шэры» i «шмат- 
фарбнасць». Паводле частотнасц! колераэлементау дамшуюць «белы» (1591), «чырво
ны» (1220), «жоуты» (1198), «cini» (1085). Колераабазначэнш кодау «белы» i «чырво
ны» як асноуных колерау беларускай народнай традыцьй маюць наибольшую коль- 
касць ужыванняу. Самыя частотныя каларошмы у У. Караткев1ча -  «белы» (887), 
«чорны» (836), «ciHi» (502), «чырвоны» (445), «зялёны» (361), «шэры» (273), 
«блаютны» (261), «залаты» (237), «ciebi» (170), «жоуты» (163).

Паводле разнастайнасщ колераэлементау вылучаецца код «жоуты» -  165 най- 
менняу, потым -  «белы» (131), «чырвоны» (124), «ciHi» (101). Таюм чынам аутар 
зафжсавау прыярытэтнасць гэтых тонау у сваёй моунай карщие свету не толью 
колькасна, але i якасна.

Сярод сродкау колерашсу самы прадуктыуны -  колеравая гармошя -  1249 вы- 
падкау ужывання. Параунанш складаюць -  175 выкарыстанняу, метафара -  154 ужы- 
ванн1, няуласныя якасш каларошмау -  59 зафжсаваных ужыванняу. Колькасныя 
паказчык! выразна сведчаць пра прыхшьнасць аутара да спалучэння розных кала
рошмау у межах мжракантэксту.

Трупу лексш  з пашунай колеравай семай складаюць словы-назвы геаграф1ч- 
ных аб’ектау, назвы людзей, прадстаунжоу флоры i фауны i !ншыя назвы аб’ектау, 
утваральнай асновай яюх з ’яуляюцца колеравыя лексемы. 1х агульная колькасць 
складае 401 адзшку. Пераважна гэта трупа прадстаулена назоунжамц а таксама 
прыметнжамц утвораным! ад ix. У шэраг канструкцый, дзе колер перадаецца 
ап!сальным шляхам (нал1чваецца 61 спалучэнне), уключаны параунанш, яюя не 
маюць у ceaiM складзе каларон!ма. Прыналежнасць да пэунага колеравага кода 
устанаул!ваецца асацыятыуным шляхам.

У пераважнай большасщ колераабазначэнн! з ’яуляюцца прыметн!кам1. Колера
вая прымета таксама адносна часта выражаецца назоун!кам i дзеясловам. Шырока 
ужываюцца са значэннем дынам!чнай i статычнай прыметы каларон!мы кода 
«чырвоны». Прымета чырвонага колеру можа выражацца у розных функцыянальных 
значэннях, што падкрэагнвае больш высок! агульны патэнцыял кода «чырвоны» у 
параунанн! з шшым! колерам!.
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Частотнасць ужывання пэуных каларон!мау вызначае колеравыя прыярытэты 
аутара, звязаныя са спецыф!кай не толью густау, але i з асабл!васцю светабачання 
п!сьменн!ка як носьб!та пэунай мовы, адлюстроувае самабытнасць словаутвараль- 
ных мадэлей лексем i ix  сштагматычных аднос!н з !ншым! моуным! адзшкам! i, 
так1м чынам, перадае непауторнасць творчай манеры мастака слова. Перавага ва 
ужыванн! .iCKciKi кодау «белы», «чырвоны», «жоуты», «ciHi» сведчыць пра ix  (або ix 
колераэлементау) важнасць у мастацюм радку аутара, пра патэнцыяльную магчы- 
масць выступаць у якасщ канцэптау.

У д р у го й  гл ав е  « М етаф ар а  i п а р аун а н н е  -  а сн о ва  к о л е р аш су  у  м ове т во р ау  
Уладз1М 1ра К а р атк ев 1ч а»  разглядаюцца згаданыя тропы як базавыя у вобразнай 
cicroMe мастацкага цэлага.

Колеравыя параунанн! у творчасщ У. Караткев1ча з’яуляюцца эфектыуным 
сродкам фарм!равання i трансляцьн колеравых канцэптау, рэпрэзентацьп семантыч- 
най структуры канцэпта. Параунальныя канструкцьп праанапзаваны на матэрыяле 
паэтычных i праза1чных творау (параграфы 2.1,2.2).

Паводле наяунасщ колеравага слова у частках параунальнай канструкцьп 
тропы падзелены нам1 на 8 груп. Найбольш прадуктыуныя з ix — параунанш з 
каларошмам толью у вобразе параунання: «Валуны на пашы, як  белыя zyci, Што 
гаш не гаш, а не йдуць да воды» (1, 153)1; параунанн!, у яюх колеранайменне 
змяшчаецца у аб’екце параунання i тлумачыцца вобразам параунання. ХПчыцца. што 
колер вобраза параунання загадзя вядомы: «1ншы цалуе вусны чырвоныя, як  
ранет ...»  (1, 345).

У плане фарм1равання зместу канцэпта вызначальным з’яуляецца узаемадзе
янне унутранай формы аб’екта параунання i вобраза параунання. Колеравая пры
мета падабенства -  першасная аснова для сувяз! аб’екта параунання i вобраза парау
нання. Абавязкова трэба ул1чваць спецыф1ку узаемадзеяння унутранай формы аб екта i 
вобраза параунання, у тым лшу i унутранай формы каларошма, што пераводз1ць 
семантыку вобраза на имвшпчную ступень. Напрыклад, белы -  чысщня, прыгажосць, 
святло, жыццё. А правадшкам! ciMBOJiiKi выступаюць вобразы параунання, у яюх 
актуал!завана колеравая прымета — снег, сонца, бяроза малако. Вобразы параунан
ня кода «жоуты» — сонца мёд — юмвашзуюць жыццё. У канструкцьмх такога кшталту 
колер набывае першаснае значэнне. У У. Караткев1ча параунашп як у паэзп, так i у 
прозе рэшпзуюць пераважна пазгеыуную с1мвол1ку. У innibix кампаз1цыях колера
абазначэнн! выконваюць ролю HpKix арыенц1рау увал чытача маюць характарыстычна- 
ацэначнае значэнне у anicaHHi вобразау, але сам каларошм тут другасны, ён не 
набывае статус канцэптуальна знакавай адз1ню. Гэта найчасцей тропы характарыстык1 
знешнасщ чалавека, якпх у У. Караткев1ча менш у naojii i больш у прозе, што 
абумоулена лейтматыунай функцыяй колеравых параунанняу у праза1чных тэкстах. 
I у тых, i у iHiubix канструкцыях выяуляецца спецыфша нацыянапьнага бачання свету: 
у першых -  праз сувязь колерас1мвала параунанняу з культурным вопытам нацьп, у 
друпх -  праз пс1халаг1чна-м1фалаг1чны падтэкст афарбаваных эгнафаф1чных вобразау.

Спалучэнняу са складанай структурай у праза1чных тэкстах значна больш, чым 
у вершах. Гэта тлумачыцца, мяркуем, незалежнасцю прозы ад строгага рытм1чна- 
!нтанацыйнага малюнка i рыфмы. Улюбёныя вобразы параунання шсьменшка яюя

'Тут i далей цытаты з творау У. Караткевша падаюцца паводле выдання Караткев1ч У. Збор 
творау. У 8 т. -  Мн.: Мает. лп„ 1988 -  1991. У дужках пазначаецца том i старонка.



сустракаюцца i у паэзп, i у прозе, належаць да кодау «белы», «жоуты», «чырвоны», 
«чорны» -  снег, сонца, лён, мёд, кроу, журавшы, калша, сажа. Апелятывы «снег», 
«кроу», «сажа» агналвуюць пра трываласць у свядомасщ носьб!тау мовы стара- 
жытнага трыкалору, тым больш што аб працягласщ юнавання нагадвае амб1валент- 
насць вобразау (i адпаведна колерау) снегу i крывг Этшчна знакавыя вобразы 
параунання (лён, мёд, журавшы, калша) прадстаулены найменнямк яюя маюць у 
беларускай культуры с1мвал1чнае значэнне.

Выкарыстаныя аутарам колеравыя параунанн! не толью сведчаць пра талент 
У. Караткев1ча у стварэнн! яркай вобразнасц! мастацкага тэксту, але i уяуляюць 
сабой канцэнтраты шдывщуальных прыярытэтау аутара, кагштыуную перапрацоуку 
ведау i ix рэпрэзентацыю як частк! нацыянальнай мадэл! свету.

Колеравая метафара (параграф 2.3) можа выступаць у якасш спосабу стварэння 
моунай карцшы свету, што узнжае у вын!ку ман!пулявання у працэсе пазнання 
навакольнай p34aicnacni ужо наяуньшп у мове значэнням! з мэтай стварэння новых 
канцэптау. Кал! разглядаць колькасныя суаднос!ны гэтых тропау у прозе i у na33ii, 
то прыкладна трэцяя частка з ix належыць вершаванай спадчыне аутара, што 
абумоулена метафарычнасцю як важнай уласщвасцю вершаванай мовы.

Паводле сэнсаутваральнай функцьп колеравых лексем метафары падзелены нам! 
на некалью груп: 1) метафары-колеращэнтыфжатары, 2) метафары-каардынатары, 
3) метафары-колера!нтэнс!ф!катары.

У першай групе колеравы вобраз утвараецца пераносам колеравага значэння са 
з ’явы, якая мяркуецца вядомай рэцып!енту. Пры гэтым непасрэдна сам каларон!м у 
таюх тропах адсутн!чае. Каларошмам выступав лексема з пераносным значэннем: 
«Прыйду наступнаю ноччу, пабачуpaid св'шец...» (1, 369). Анал!з лексем, з яюх на 
шшыя пераносщца прымета пэунага колеру, дазвол1у выявщь словы, што высту- 
паюць трывалым! колераасацыяцыям!, прадстауляюць колера!дэнтыф!катары.

У межах метафар-колеращэнтыфжатарау вылучаюцца групы назвау камянёу i 
металау, стых!й прыроды, вадкасцяу i рэчывау, раслш. Вщавочна, трывалыя колера- 
асацыяцьп у свядомасц! аутара звязаны з рэазйям! жывой прыроды, працягласцю ix 
бытавання у жыцщ чалавека. Мяркуем, што механ!зм узнжнення сталай колеравай 
асацыяцьп грунтуецца таксама на крытэрьй значнасц! для чалавека той щ !ншай 
рэалii. Так, група метафар-колеращэнтыфжатарау з найменням! камянёу i металау 
вызначаецца пераважна станоучай канатацыяй тропау, што звязана з дэкаратыунай 
функцыяй аб’ектау i з бытаваннем ix як эталона каштоунасць Самы распаусюджаны 
каларошм-щэнтыфжатар гэтай групы -  «золата» -  шюструе выказаную думку апгсаннем 
з’яу i спалучальнасцю з лексемам!. як1я маюць для чалавека жыццёвую каштоунасць.

Кола капарошмау-щэнтыфжатарау стыхш прыроды невялжае -  вясёлка, снег, 
агонь (пажар як адно з увасабленняу агню). Метафары з першым згаданым кампа
нентам маюць выключна станоучую канатацыю, якая увасоблена i ва унутранай 
форме слова. Снег i агонь -  вобразы амб!валентныя, што абумоулена ix двухзначнай 
амволжай, спецыфжай уздзеяння на чалавечыя пачуцш. Снег як ймвал кахання 
звязаны з вясной, з квеценню садоу. У таюх метафарах актуалнзуецца менавгга 
бел1зна, чысшня колеру, якая пераносщца на чысшшо пачуццяу. Адмоуная эма- 
цыянальная афарбоука вобраза снегу тлумачыцца негатыуным1 эмоцыям1 чалавека у 
час з!мы як пары спынення жыццёвага руху у прыродзе. Менав!та таму актуашзу- 
ецца шшае колеравае адценне — cieiiim — страта колеравага шгмента у старасц1. Што 
да колеращэнтыф1катара «агонь», то негатыуная эмацыянальная афарбоука ф1гуруе

9

пераважна пры anicaHHi знешнасц! чалавека. Станоучую канатацыю маюць метафары 
пры anicaHHi прыроды. У тропах з кампанентам «пажар» выяуляецца самабытная 
аутарская 1нтэрпрэтацыя вобраза: i колеравая афарбоука (акрамя чырвонага, «мета- 
л!чныя» каларон1мы кодау «белы», «жоуты»), i канатацыйная. Семантыка лексемы 
пажар -  «агонь, яю ахошпвае i 31пшчае усё, што можа гарэць» -  страчана у мета
фарах, а з ёй i негатыуная эмацыянальная афарбоука. У вобразе пажару актуал1зу- 
ецца менавгга колеравая эстэтыка агню пры anicaHHi прыроды.

Група метафар з колеращэнтыфжатарам1 рэчывау i вадкасцей самая частотная, 
але найбольшай пашыранасцю i разнастайнасцю асацыятыуных сувязей вызначаец
ца лексема «кроу». У залежнасш ад кантэксту яна можа удзельн1чаць у стварэнш
ам волш  жыцця або смерць

Колера1дэнтыф1катарам1 у групе метафар з ключавым1 словам1-назвам1 раслш у 
У. Караткев1ча выступаюць i экзатычныя расл1ны (гранат, nepciK), i тьм, што растуць 
на тэрыторьп Beaapyci (мак, журавшы). Апошшя, мяркуем, выбраны аутарам не вы- 
падкова, а адлюстроуваюць этшчна знакавыя прыярытэты, колеравыя i фларыстычныя.

Другая група метафар -  з каларошмамнкаардынатарам! -  дае больш поунае 
уяуленне пра кола сэнсавых значэнняу таго ui 1ншага канцэпта, адлюстроувае яго 
структуру, палягчае дэкадз1раванне 1нфармацьн, змешчанай у кантэксце: «Шбы 
толью што пад гэты холодны небасхт, под першую крытчную зорку на Ы, да 
золотого манастаса заходу прыйшл'х людз1 -  мы» (2, 308); «Яны выйшл! на высом 
глшсты адхон над ракой тады, кал1 сонца показала над зарэчным! наплавамi сваю 
чырвоную патылщу» (3, 122). На падставе анаш у згаданых стыл1стычных ф!гур 
можна меркаваць пра наяунасць «культу сонца» у творчасш У. KapaiKeBina. Слмвол1ка 
сонца, выяуленая у метафарах, не адназначная, яна трансфармуецца са зменай сонца 
у часавай прасторы i адпаведнай колеравай афарбоую. Часцей ужываннем адметных 
метафарычных колераабазначэнняу п1сьменн1к засяроджвае увагу на вечаровым або 
paHimniM стане неба, на змене icHacui, што складае рысы своеасабл!вага беларускага 
хранатопу. Так, можна казаць, што на метафарычным узроуш у п1сьменн1ка прадстау
лены канцэпт «заход сонца», яю уступав у карэляцыйныя аднос1ны з канцэптам 
«чырвоны». У прыватнасш, для метафарызацьп заходу сонца аутарам выкары- 
стоуваюцца колерашэнтыфжатары чырвонага колеру «кроу», «мак», «журавшы», 
«агонь» з далучэннем да сэнсавага ядра вобраза кола ceaix шмвал1чных значэнняу.

Каларон1мы у метафарах-колера1нтэнс1ф1катарах, дзе колеравая адзшка знахо- 
Дз1цца на перыферьн тропа надаюць колераваму метафарычнаму вобразу заверша- 
насць. Звычайна каларошм з’яуляецца азначэннем, якое дапауняе вобраз слова з пе
раносным сэнсам, дадатковым кампанентам, што выступав узбуджальнжам асацы- 
яцый, звязаных з тым ui шшым колерам, як1я склалюя дзякуючы тропам дзвюх пер- 
шых груп: «А ноччу, як развтанне, Ка,и ix везл1 хаваць -  У стЫ небе начным, 
CiniM, як cnipm празрысты, У сплыла чырвонага месяца Адсечаная галава» (1, 282). 
Таюм чынам тыпы метафарычных адзшак выяуляюць структуру колеравага вобраза: 
лексемы-колеращэнтыфжатары суадносяць колер са знакавым1 для мастака аб’екта- 
Mi, колеракаардынатары праецыруюць на кантэкст амвадчна-канатацыйны патэнцьыл 
вобраза, i нарэшце, каларон1м з выкананнем першасна дэкаратыунай функцьп юруе 
падсвядомым1 працэсам! успрымання чытача. Адзначым, што мегафарамi y c ix  трох 
фуп найбольш шырока рэпрэзентаваны колеракод «чырвоны». Як паказвае матэрыял. 
кожная група колеравых метафар адыгрывае важную ролю у cienM e мастацкага цэлага
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У трэцяй главе «Функцыянаванне колераабазначэння як кампанента воб- 
разатворчасщ у мове творау Уладз11упра Караткевйча» разглядаюцца своеасаблГ 
выя прыёмы колералюу -  каларошмы-кампазпы, няуласныя якасш каларошмау, 
колеравая гармошя (дысгармон1я).

Асобны парафаф (3.1) прысвечаны анал1зу каларошмау-кампазггау. У творах 
У. Караткев1ча гэта не толью выяуленчы сродак, але i функцыянальная дэталь. 
Пацвярджэннем з ’яуляецца значная частотнасць (у адрозненне ад паэзп) ужывання 
кампазггау у прозе, дзе, акрамя перадачы пачуццяу аутара, настрояу персанажау, 
тонкага адчування навакольнага жыцця, каларошмы-кампазпы з ’яуляюцца структур
ным! элементам! вобразау i часам кампазщьн творау. Гэта значыць выконваюць 
арх!тэктан!чную функцыю.

Паводле семантычнага характару частак, з яюх складаецца кампаз!т, яны падзе- 
лены нам! на тры групы: 1) колеравыя кампазиы, утвораныя ад колеравых лексем: 
«Па дарозе павольна паузла шэра-жоутая пляма» (5, 502); 2) колера-светлавыя -  
складаюцца з колера- i святлоабазначальнага элементау: «Цёмна-шэрыя i шырокЫ 
вочы глядзел1 наАлеся пыьна» (5, 543); 3) колера-няколеравыя -  складаюцца з колера- 
абазначальнага i няколеравага элементау: «Вёску Азярышча, што прыткнулася над 
Дняпром, на белапясчаным адхоне, вясной залгвае вада...» (4, 12).

Пюьменшк у своеасабл!вых моуных мадэлях складаных каларошмау увасабляе 
багацце штэрпрэтацьн перцэптыунага вопыту, па-майстэрску засяроджвае увагу 
чытача на найбольш важным у пэуны, канкрэтны момант апавядання. Пры стварэн- 
Hi каларошмау-кампазггау сярод багацця колеравых значэнняу аутарам вылучаюцца 
тыя ui шшыя прыярытэтныя для яго семы. Прадуктыуная спалучальнасць колеравых 
частак кампазгау з няколеравым! самага рознага кшталту з ’яуляецца адной з кры- 
Hiu аутарсюх аказ!янал!змау. Акрамя таго, няколеравыя частю як указание на фа
ктуру матэрыялу, пшхалапчныя якасщ, успрыманне рэал!й на слых, на дотык, з боку 
eari, часу, тэмпературы, аддаленасц! у прасторы i г.д. пры спалучэнн! з колеравым 
складшкам кампазпа адлюстроуваюць адну з асабл!васцей канцэптасферы колеру 
У. KapaTKCBina, а менавгга: каларошм не функцыянуе !залявана, а уключаны у працэс 
выяулення самых разнастайных сувязей навакольнай рэча!снасц! на моуным узроуш.

Значнае месца у сютэме вобразна-выяуленчых мастацк!х сродкау У. Каратке- 
в1ча займаюць лекс!чныя сродю, яюя называюць няуласныя якасш каларошмау 
(параграф 3.2). Аптычная характарыстыка прадстаулена вял!кай колькасцю спалу
чэнняу, самай распаусюджанай сярод яюх з’яуляецца група са значэннем фону. 
У першай групе лекачных спалучэнняу -  «фон святлейшы за колер аб’екта» -  пра- 
явшася здольнасць чорнага колеру вылучацца сярод шшых па прычыне сваёй кар- 
дынальнай адрознасщ. Важнай рысай канцэпта «чорны» з’яуляецца уласщвасць супраць- 
пастауляцца, адрозн!вацца ад !ншых. У другой групе спалучэнняу колеравых 
лексем -  «фон цямнейшы за колер аб’екта» — фон i аб’ект пазначаны пераважна 
лекачным! адз!нкам!, што маюць апазщыйныя па светлаце значэннп «залаты, белы -  
ciHi, чорны». Канструкцыя фону у гэтым выпадку узмацняе уздзеянне кожнай коле
равай якасц!, павял1чвае выяуленчы эфект. Трэцяя група, дзе фон i аб’ект пазначаны 
храматычным1 каларошмамц яшчэ раз сведчыць, што у творчасщ У. Караткев!ча 
пам1ж iMi юнуюць выразныя адносшы апаз1цьп. Гэта падкрэсл1ваецца практычна 
адсутнасцю аднатонавасц! i актыуным выкарыстаннем кантрастных камб1нацый ко
леравых слоу. У чацвёртай групе — з колеравым пазначэннем толью фону — апошш

11

акрэипваецца найменням1 неба i нябесных свя1цл, што паказвае на важнасць гэтых 
паняццяу у моунай карцше свету У. Караткев1ча. Уласшвасцю фону з’яуляецца не- 
рухомасць, грувасткасць. Калi фонам a6ipaionua нябесныя свя1цлы (сонца, поуня) ui 
на моуным узроуш адлюстроуваецца ix уплыу на афарбоуку фону, выяуляецца аутар- 
скае разумение ix як канстант для вызначэння часу сутак, адбываецца карэляцыя 
гэтых вобразау у светабачанш У. Караткев1ча.

Схшьнасць nicbMeHnixa да будовы канструкцый «фон -  аб’ект» паказвае на 
тэндэнцыю да успрымання p»4aicnacui у аднос1нах супрацьпастаулення частю i 
цэлага. Акрамя таго, за кошт структуры спалучэнняу у аб’екце адбываецца не толью 
канцэнтрацыя колеравага значэння, але i яго лакалыацыя разам з канатацьмй. Частот
насць ужывання падобнай канструкцьп падкрэсл1вае важнасць гэтага элемента не 
тольк1 для аутарскай, але i для нацыянальнай карцшы свету, бо «беларус схшьны да 
лакшпзацьм свайго месца, сакрал1зацьп сваёй малой радз1мы» (Л. Чумак).

Спалучэнн! групы колеравай лексш, Kani вын!к! аптычных працэсау заключа- 
юцца у адной колеравай лексеме, канструкцыяй паутараюць папярэднюю фупу. 
Спецыф!ка праяуляецца праз рэал1зацыю эстэтык! !заляванага колеру, якасць якой 
узмацняецца элементам з семай «злщця». Анал1з лекс!чнай фупы «адлегласць да 
аб’екта» паказау, як праз аптычныя улалцваыц с!няга колеру у вобразным складзе 
аднайменнага колеракода ак'гу'а'пзуюцца значэнн! «далеч» i «глыбшя». Шырокае выка
рыстанне спалучэнняу, яюя рэапзуюць паняцце 1радыяцьп, сведчыць пра карэляцыю 
пам1ж лексемамi колеракодау «чырвоны», «жоуты» i апелятывам1 «святло», «сонца».

Самая в ял i кая фупа, што прадстауляе няуласныя якаып каларон1мау, -  лексе
мы са значэннем тэрм1чнай характарыстыю колеру. У межах большасц1 колера
кодау утвараюцца anasinbii «холад -  цяпло», акрамя кодау «чорны», «шэры» i «шмат- 
фарбнасць». Kani меркаваць па колькасщ лекс1чных ужыванняу, то самы цёплы -  
чырвоны колер, а самы халодны -  ciHi. Але у тэкстах ciHi колер таксама у значнай 
ступен1 праяуляе тэрм1чную якасць «цяпло», таму казаць, што ён у У. Караткев1ча 
выступав тольк1 як халодны, нельга. Аналаг1чная с1туацыя выяуляецца i у аднос1нах 
кода «белы»: колер на лекачным узроун1 амаль у роунай cTyrieni рэал1зуе супраць- 
леглыя тэрм1чныя якасгп. Сема «холад» трывала замацавалася за зялёным i шэрым 
колерам!. Жоуты колер побач з чырвоным праяуляе сябе у кантэксце хутчэй як 
«цёплы», бо сема «холад» рэал!зуецца фактычна у адз1ным выпадку. У астатшх кан- 
тэкстах мае месца прыём аксюмарану. Вобраз агню з ’яуляецца сродкам сувяз1 кодау 
«чырвоны» i «жоуты». Адчуванне цяпла непарыуна звязана у свядомасц1 аутара з 
агнём. Сведчаннем з ’яуляюцца лексемы гэтай семантычнай фупы, як1я сустрака- 
юцца у складзе дыстрыбуцый ва ycix кодах (акрамя чорнага) пры абазначэнш iMi 
згаданай тэрм1чнай якасц1.

Акустычную характарыстыку набывае невял1кая група каларошмау — зялёны, 
ciHi, блаютны, бэзавы, чорны, аранжавы. Пры гэтым механизмы утварэння аутарск1х 
асацыяцый розныя. Характарыстыка колерау «лёгк1 -  цяжк1» адпавядае апаз1цьп 
«светлы -  цёмны». Першая фупа прадстаулена ахраматычным каларон1мам «белы», 
храматычным1 «ciHi», «бэзавы» у спалучэнн! з люксон1мам. Другая -  колераабазна- 
чэнням1 «чорны», «св!нцовы».

Усе згаданыя няуласныя якасщ каларон)мау выяуляюць самабытныя аутарск1я 
колеравыя асацыяцьп i павял1чваюць каэф1цыент вобразнасц1. Так1м чынам, актыу- 
ны зварот да выкарыстання такога прыёму сведчыць пра схшьнасць шсьменшка да сштэ- 
тычнага успрымання свету, якое выразна выяв1лася у сютэме колераабазначэння.
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Апошш параграф (3.3) прысвечаны анализу колеравай rapMOHii. Як паказвае 
матэрыял, у межах аднакодавых камбшацый колеравыя канцэпты «белы», «чырвоны» 
рэатзуюць амб1валентную семантыку i палярныя канатацьп, што адлюстравана у 
адпаведных гармашчных i дысгармашчных спалучэннях. Аднакодавая гармошя 
кода «сип» прадстауляе колер як этшчна знакавы менав1та з пазпыунай эмацыянальна- 
экспрэаунай афарбоукай. Станоучую канатацыю рэашзуе i гармошя кода «жоуты», 
эмацыянальным ядром якой часцей выступав каларошм «залаты». Спалучэнш у ме
жах кода «чорны» маюць дысгармашчны характар. Аднакодавыя камбшацьп inuibix 
кодау ужываюцца аутарам адносна рэдка.

У двухкодавых спалучэннях рэа'пзуюцца, як правша, станоучыя значэшп лексем 
кодау «белы», «чырвоны», «ciHi», «жоуты», «зялёны», што абумоушвае шырокае 
бытаванне колеравай rapMOHii у мове творау У. Караткев1ча. Камбшацьп з элемента- 
Mi кода «чорны» (пераважна к ал аро н i м ам - дам i нантай) з ’яуляюцца асновай, ядром 
канатацьп колеравай дысгармонп.

Шматко давая колеравая гармошя — найбольш пашыраны тып спалучэнняу. 
Шматкодавасць у У. Караткев1ча непасрэдна звязана са шматкампанентнасцю колера
вай rapMOHii. Акрамя таго, састауныя частю гармашчных спалучэнняу марфалапчна 
разнастайныя: кампаненты могуць быць не проста колераабазначэннямк але i тро- 
naMi -  3niT3TaMi, параунанням1, метафарам i. Ужыванне п!сьменнжам шматкодавых 
камбшацый можа выступаць сродкам рэпрэзентацьй уласна канцэпта «колер». Kani 
прыгадаць, што, паводле даследаванняу В. Маславай, беларусы усё прыгожае звяз- 
ваюць з колерам, вясёлкай (разнаколернасцю), шматкодавыя спалучэнш выяуляюць 
цесную сувязь моватворчасщ nicbMeHHiKa з канцэптасферай нацыянальнай мовы. 
Гама колерау, выступаючы адным з натуральных элементау канцэптасферы, стварае 
своеасабл1вае поле эстэтычных каардынат, дзе яскрава вылучаюцца мастацюя 
вобразы. Колеравая гармошя з ’яуляецца адметным прыёмам KOjiepanicy, праз яю 
праяуляецца непауторная, шдывщуальна-аутарская манера nicbMa У. Караткев1ча.

ЗАКЛЮЧЭННЕ

1. Колераабазначэнш, што ужываюцца У. Караткев1чам у мастацюх тэкстах, 
маюць уласную спецыфжу. Пэуная частка уключаецца у рэестр каларыстычнай лек- 
ciKi беларускай ягтаратурнай мовы, але значную колькасць складаюць каларошмы- 
кампазпы, шэраг з яюх належьщь да вдывшуальна-аутарсюх наватворау. Каларошмы- 
кампаз1ты у мове творау У. Караткев1ча складаюць амаль 10 % усёй лексш  са зна
чэннем колеру. Пашыранасць кампазггау у прозе значна большая, чым у na33ii, што 
можна патлумачыць не толью большым аб’ёмам праза1чных тэкстау, але i склада- 
насцю стасавання грувастюх лсксем-кампазпау да рытмш вершаваных творау. 
Каларошмы-кампазпы у структурна-семантычным плане неаднародныя: частка з ix — 
колеравыя, меншая частка — колера-няколеравыя, найменшая — колера-светлавыя. 
Самая вялiкая група -  колеравыя кампазпы, што сведчыць пра важнасць для аутара 
дакладнай перадачы нюансау афарбоую. Значнае месца займаюць колера-няколеравыя 
кампазпы, яюя у адным слове спалучаюць дзве якасщ аб’екта ui разам колер i 
аб’ект. Таюя моуныя адзшю адлюстроуваюць тэндэнцыю да 3KaH0Mii моуных сродкау. 
У каларошмах-кампазгеах сканцэнтравана вщавочнае iMKnenne У. Караткев1ча да 
спалучэння колерау. Гэтыя лекичныя a.iiiHKi з ’яуляюцца адной з крынщ ayTapcKix
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аказ1янал1змау. КампазЬы (асаб.ива колера-няколеравыя) адлюстроуваюць важную 
асабл1васць с1стэмы колераабазначэння У. Караткев1ча: колер не функцыянуе 1заля- 
вана, а уключаны у працэс выяулення разнастайных сувязей рэчаюнасщ на моуным 
узроун1. У. Караткев1ч у цэлым не адыходзщь ад традыцыйнай ciMBonixi колеру, але 
надае ёй новыя сэнсавыя адценш [2].

2. Даследаванне канцэптасферы колеру на матэрыяле творау У. Караткев!ча 
пацвярджае стварэнне iM самабытнай знакавай с1стэмы колеру, якая характарызуе 
своеасабл1васць творчай манеры пюьменн1ка, спецыф1ку яго светауспрымання. Пэуныя 
колеравыя словы у аутарскай вобразнай Четэме выступаюць у якасщ колераканцэптау. 
Гэта звязана з частотнасцю ужывання i разгалшаванасцю дыяпазону колеранай- 
менняу, што прадстауляюць колеравы тон. Так, найбольш пашыранае ужыванне 
моуных сродкау, што прэзентуюць коды «белы», «чырвоны», «жоуты», «ciHi», а кан- 
цэптам1 з ’яуляюцца «белы», «чырвоны», «ciHi», «залаты», бо праз ix прадстаулены 
ментальныя прыярытэты беларусау не толью на узроуш колераастэмы У. Караткев1ча, 
але таксама у сферы матэрыяльнай культуры беларусау. 1ншыя колераабазначэшп 
служаць 1нструментарыем для бытавання згаданых i inuibix няколеравых канцэптау.

Колераканцэпт у будове мае два кампаненты: паняцшнае ядро i вобразны эле
мент. Паняцшнае ядро рэпрэзентавана прамым значэннем каларо!пма. як1 называв 
пераважна кол ер-дам i нанту. Вобразны элемент вызначаецца разнастайнасцю вары- 
янтау выражэння i сэнсавай структуры. Menaeira праз яго сфера колераканцэпта 
напауняецца новым} сэнсам1, што абумоулена аутарск1м светабачаннем.

Канцэптасферу колеру утвараюць не толью уласна колеравыя канцэпты, але i 
астатшя каларон1мы, што узбагачаюць семантычным1 i эмацыянальным! адценням1 
ун1версальныя канструкты як колеравьм, так i няколеравыя [13,17, 18].

3. Вобразны кампанент канцэпта выяуляецца непасрэдна у функцыянальна- 
стьипстычных ф1гурах. Гэта важны фактар, што вызначае ун1версальнасць i спецы- 
фжу нацыянальнай моунай карщны свету, а значыць, рэпрэзентуе i канцэптуальную 
нацыянальную мадэль свету. Колер як асобная знакавая с1стэма павял1чвае вобраза- 
утваральныя магчымасц! слова. Колеравыя тропы уяуляюць сабой механ1змы утва- 
рэння пераноснага значэння i заснаваныя на актуагпзацьн перыферыйнай семантык1 
слоу. Спецыф1ка будовы функцыянальна-стыл1стычных ф!гур выразна адлюстроу
вае шдывщуальна-аутарсюя aca6aieacu i K oaepanicy У. Караткев1ча.

Сэнсавы аб’ём колераабазначэнняу абумоул1вае ix по.шфункцыянальнасць. 
здольнасць абазначаць шырокае кола дэнататау, што вылучае ix як патэнцыяльныя 
канцэптуальныя адз!нк1. Прамыя значэшп каларошмау, метафарычныя, с1мвал1чныя 
i шдывщуальна-аутарсюя узаемадзейн1чаюць у мастацюх тэкстах i утвараюць стру
ктуру мастацкага вобраза.

Самабытны характар прыярытэтау i будовы колеравай вобразнасш !дэнтыф1- 
куе своеасаб.гпвы 1ндыв1дуальны почырк творцы. Сярод сродкау колерашсу най
больш пашыраны прыём -  колеравая гармон1я [1, 5, 10, 11].

4. Колеравыя параунанш у творчасщ У. Караткев1ча з’яуляюцца прадуктыуным 
сродкам фарм1равання i трансляцьн колеравых канцэптау, прадстаулення ix семантыч- 
най структуры. Колеравая прымета падабенства выступав першаснай асновай для сувяз1 
аб’екта i вобраза параунання. Змест канцэпта фарм1руецца праз узаемадзеянне унутра
най формы аб’екта i вобраза параунання. Вобразы параунання, у яюх актуагпзавана 
колеравая прымета, выступаюць правадшкам1 пераносных сэнсау колеру, што пераво- 
дз1ць семантыку вобраза на амваичную ступень, а таксама з’яуляюцца прататыпам!



колеру. Колеравы вобраз ператвараецца у колерашмвап i у якасш замяшчальнжа прад- 
стауляе асобныя моуныя канцэпты шсьменшка. Таюм чынам, ланцужок «параунанне- 
вобраз -  Ымвап -  канцэпт» уяуляе сабой мехашзм узшкнення канцэптау.

У спалучэннях, дзе сам колер другасны, колераабазначэшп выконваюць ролю 
ярюх арыеншрау yeari чытача, маюць характарыстычна-ацэначнае значэнне у ашеан- 
Hi вобразау, але не набываюць статус канцэптуальна знакавай адзшю. Гэта пера
важна тропы, яюя характарызуюць знешнасць чалавека. У мове творау У. Каратке- 
в!ча ix менш у na33ii i больш у прозе, што абумоулена лейтматыунай функцыяй 
колеравых параунанняу у прашчных тэкстах. I у тых, i у шшых канструкцыях вы
яуляецца спецыфнса нацыянальнага бачання свету: у першых -  праз сувязь колера- 
ам вала параунанняу з культурным вопытам нацьп, у друпх — праз пшхолага- 
м1фалагтчны падтэкст афарбаваных этнаграф1чных вобразау.

У мове творау У. Караткев1ча параунанш як у паэзп, так i у прозе рэашзуюць 
пераважна пазпыуную шмволжу. Пашыраны параунальныя канструкцьп з ярюм1 i 
светлым! фарбам1 (чырвоны, белы, жоуты, ciHi), яюя дубл1руюць самыя частотныя 
паводле ужывання коды. Апелятывы аб’екта i вобраза параунання часцей за усё — 
рэалн жывой прыроды. Адносна рэдка у вобразе параунання сустракаюцца назвы 
адцягненых паняццяу, «непрыродных» аб’ектау. Гэта сведчыць аб прыярытэтным 
месцы Прыроды у cicT3Me каштоунасцей шсьменшка, а таксама аб праекцьй пачуц- 
цяу л1рычнага героя на навакольнае асяроддзе як адзш з важных сродкау рэашзацьп 
аутарскай задумы у паэтычных творах.

Вобразы параунання змяшчаюць лексемы, што называюць колеравыя этшчна 
знакавыя апелятывы: «журавшы», «калша», «жывща», «жшвень», «мёд», «колас», 
«салома», «сонца», «лён», «валошка», «азёры», яюя маюць у беларускай культуры 
имвашчнае значэнне. Акрамя этшчна знакавых, прадуктыуным1 вобразакп параунан
ня з’яуляюцца лексемы «снег», «кроу», «сажа», што сведчыць пра трываласць у 
свядомасщ носьбггау мовы старажытнага трыкалору -  белы, чырвоны, чорны. Аб 
працягласщ яго юнавання нагадвае амб!валентнасць вобразау снегу i крыв1 i адпа- 
ведна каларошмау «белы», «чырвоны». Прыналежнасць апелятывау «сонца» i «лён» 
у параунаннях да кодау «белы» i «жоуты» адлюстроувае непаслядоунасць коле
равай прыметы вобразау параунання i сведчыць пра адлюстраванне на моуным 
узроуш набл1жанасщ згаданых колерау як колерау святла.

Сштакшчная структура параунальных зваротау у паэзп, як правша, простая, злуч- 
нпсавая. Спалучэнняу са складанай будовай у праза1чных тэкстах значна больш. што 
тлумачыцца адсутнасцю у прозе строгага рьпъпчна-штанацыйнага малюнка i рыфмы.

Выкарыстаныя nicbMeHHiKaM колеравыя параунанн! адлюстроуваюць не толью 
шдывщуапьныя прыярытэты аутара, але i кагнггыуную перапрацоуку ведау i ix 
рэпрэзентацыю як частю нацыянальнай мадэ.п свету [7, 8, 12].

5. Ужыванне метафар з рознай сэнсаутваральнай функцыяй колеравых лексем — 
метафары-колерашэнтыфжатары, метафары-каардынатары, метафары-колераштэнсн 
фжатары -  сведчыць, што кожная група колеравых метафар адыгрывае надзвычай 
важную ролю у шетэме мастацкай вобразнасць Колеращэнтыфжатары уяуляюць 
сабой назвы камянёу i металау, стых1й прыроды, вадкасцяу i рэчывау, рас.шн 
пераважна paanii жывой прыроды. Гэта яшчэ раз падкрэс.гпвае значнасць для аутара
згаданай субстанцьн.

У групе метафар-колеращэнтыф1катарау з найменням1 камянёу i металау, як\я 
вызначаюцца пераважна станоучай канатацыяй тропау, самы распаусюджаны
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к ал аро н i м - i дэ h t i . i  ([) i к аг ар -  «золата». Ён утварае сэнсавае ядро канцэпта «залаты», 
акшялапчны элемент якога дастаткова празрысты: aniceae з’явы i спалучаецца з 
лексемам1, як1я маюць для чалавека жыццёвую каштоунасць.

Сярод групы каларошмау-щэнтыфжатарау назвау стых1й i з’яу прыроды няшмат: 
вясёлка, снег, агонь, пажар. AM6iвапентнасцю вылучаюцца сярод ix вобразы «снег» 
i «агонь», яюя абагачаюць сваёй двухзначнай шмволжай сферу канцэптау «белы», 
«чырвоны».

У групе метафар з розным! апелятывам! -  колера1дэнтыф1катарам1 рэчывау i 

вадкасцяу -  найбольшай пашыранасцю i разгалшаванасцю асацыятыуных сувязяу 
вызначаецца лексема «кроу». У залежнасщ ад кантэксту яна можа удзельшчаць у 
стварэнн1 ciM BO.'iiK i жыцця або яго страты. Такая семантычная асабл!васць з’яуля
ецца сэнсавай дамшантай канцэпта «чырвоны».

Група метафар з каларошмамГкаардынатарам! дае больш поунае уяуленне пра 
кола сэнсавых значэнняу таго ui inmara канцэпта, палягчае дэкадз1раванне 1нфарма- 
цьп, змешчанай у кантэксце. Метафары, а таксама шшыя тропы яскрава iлюструюць 
наяунасць «культу сонца» у творчасц1 шсьменшка. С1мволша сонца, выяуленая у 
метафарах, не адназначная, змяняецца з рухам сонца у часавай прасторы, з яго рознай 
колеравай афарбоукай: робщца акцэнт на вечаровым або рашшшм стане неба, на 
ператварэнн1 icHacpi, пераходнаши, што складае рысы самабытнага беларускага 
хранатопу. Менавша на метафарычным узроун1 у п1сьменн1ка прадстаулены канцэпт 
«заход сонца», як! уступав у карэляцыйныя аднос1ны з колераканцэптам «чырвоны».

Каларошмы у метафарах трэцяй групы актуал1зуюць дадатковьи асацыяцьп, звя- 
заныя з пэуным колерам у пэуным кантэксце, дзякуючы тропам дзвюх першых груп. 
Метафарам1 ycix трох груп найбольш шырока рэпрэзентаваны канцэпт «чырвоны».

Як бачна, тыпы метафарычных адзшак выяуляюць структуру колеравага кан
цэпта у мастацк1м творы: лексемы-колеращэнтыф1катары суадносяць колер са зна- 
кавым! для мастака аб’ектамь А пакольк1 падобныя вобразы набываюць культурала- 
пчную каштоунасць, яны утвараюць ядро канцэпта; колеракаардынатары праецы- 
руюць на кантэкст i адначасова узбагачаюць с i м в а л i ч н а- канаташ>1 й н ы патэнцыял 
канцэпта; у колераштэншфжатарах каларон1м з выкананнем першасна 1нфарма- 
цыйнай, дэкаратыунай функцьп юруе падсвядомым1 працэсам1 успрымання тэксту 
чытачом [4, 6,15,19].

6. Няуласныя якасщ каларошмау i колеравая гармошя выяуляюць шырою спектр 
аутарсюх асацыяцый. Аптычная характарыстыка прадстаулена вялжай колькасцю 
спалучэнняу, самай распаусюджанай сярод як1х з’яуляецца група са значэннем фону. 
Сема лакатыунасщ рэшпзуецца прасторавым1 прыназоунжам! «па», «у», «м1ж», «сярод». 
Менавгга у межах дадзенай групы выявшася здольнасць колеракода «чорны» вылу- 
чацца сярод iHiiibix сваёй кардынальнай адрознасцю. Такая уласгпвасць у астэме 
мастацкага цэлага трансфармуецца у сему супрацьпастаулення i уключае яе у сферу 
канцэпта «чорны». Адсутнасць аднатонавасщ i актыунае выкарыстанне камб!нацый 
семантычна процшегльк каларон1мау адлюстроувае асабл1васць кантрастнага аутар- 
скага светауспрымання праз выразныя аднос1ны anajim.ii. У групе, дзе каларошмам 
абазначаецца тольк1 фон, у якасш апошняга a6ipaiouua назвы неба i нябесных свяцш, 
што сведчыць пра асабл1вую важнасць гэтых паняццяу у моунай карщне свету 
У. Караткев!ча. 1стотны уплыу нябесных аб’ектау на афарбоуку фону, а таксама та
юя яго уласщвасщ, як нерухомасць i грувасткасць, з ’яуляюцца паказчыкам! аутар-
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ската разумения сонца, поуш у poai канстант для вызначэння часу сутак. Адбыва
ецца карэляцыя колеравых i «нябесных» канцэптау, у вынжу чаго можна казаць пра 
пэуныя малэл1 колеравага хранатопу у светабачанш У. Караткев1ча.

Канструкцьп «фон -  аб’ект» падкрэопваюць не толью тэндэнцыю да успры
мання рэчаюнасщ у адносшах супрацьпастаулення частю i цэлага, але лакал1зацыю 
у прасторы як важны элемент нацыянальнай карцшы свету. За кошт структуры спа
лучэнняу адбываецца лака'шацыя аб’екта праз канцэнтрацыю колеравага значэння i 
канатацьп.

Анайз аптычнай групы «адлегласць да аб’екта» засведчыу працэс далучэння у 
вобразны склад лексем кода «ciHi» значэнняу «далеч» i «глыбшя» праз аптычныя 
уласщвасщ аднайменнага колеру. У спалучэннях, як1я рэал1зуюць паняцце колеравай 
ipaabwubii, адлюстравана карэляцыя пам1ж лексемам1 кодау «чырвоны», «жоуты» i 
апелятывам1 «святло», «сонца», што выяуляе ix бл1зкасць i магчымую узаема- 
замяняльнасць.

Тэрм1чная характарыстыка каларошмау у межах большасщ колеракодау на 
моуным узроуш прадстаулена апазщыяй «холад -  цяпло», акрамя кодау «чорны», 
«шэры» i «шматфарбнасць». Сема «холад» трывала замацавалася за зялёным i шэ- 
рым кодамi. «Зялёны» з тэрм1чнай семай «холад» выступав у У. Караткев1ча часткай 
вобразнага кампанента апелятыва «зорка». Вобраз агню, з яюм непарыуна звязана у 
свядомасш аутара адчуванне цяпла, з’яуляецца сродкам сувяз1 колеракодау «чырвоны» i 
«жоуты».

Характарыстыка каларошмау як «лёгю -  цяжю» адпавядае лекшчнай апазщьп 
«светлы -  цёмны». Самабытныя аутарсюя колеравыя асацыяцьй рэпрэзентаваны у 
моуных канструкцыях акустычнай i тактыльнай характарыстыкамь Пры гэтым 
мехашзмы утварэння аутарсюх асацыяцый розныя. Taxi актыуны зварот да выкары- 
стання лекшчнай сшестэзп сведчыць пра схшьнасць шсьменшка да сштэтычнага 
успрымання свету, якое выразна выявшася на узроуш сютэмы колераабазначэння.

Колеравая гармошя актуал1зуе розныя семантычныя адценш кампанентау: 
у межах аднакодавых камбшацый элементы кодау «белы», «чырвоны» рэашзуюць амбь- 
валентную семантыку i палярныя канатацьп (пераважна каларошмы-дашнанты), 
што адлюстравана у адпаведных гармашчных i дысгармашчных камбшацыях. Этна- 
колеры у спалучэнш узмацняюць свой культурна-акаялапчны кампанент, яю з’яуля
ецца асновай аднайменных колераканцэптау.

Аднакодавая гармошя кода «ciHi» прадстауляе колер як этшчна знакавы мена- 
вНа з пазиыунай эмацыянальна-экспрэйунай афарбоукай. Эмацыянальным ядром 
rapMOHii кода «жоуты» часцей выступав колераэлемент «залаты», што нагадвае пра 
канцэптуальную значнасць згаданага каларон1ма. Аналапчна камб1нацьп з элементам! 
кода «чорны» (пераважна каларошмам-дамшантай) з ’яуляюцца асновай колеравай 
дысгармонп. Прыярьпэтнасць гармщпчных ui дысгарман1чных спалучэнняу з’яуляецца 
паказчыкам замацаванасщ станоучай u i адмоунай канатацьп за пэуным каларо(пмам.

Шматкодавыя камб1нацьп -  найбольш пашыраны тып лекс1чных спалучэнняу -  
выступаюць сродкам рэпрэзентацьп уласна канцэпта «колер», яю можна вылучыць 
не толью як шдывшуальиа-аутарскае утварэнне, але i як частку канцэптасферы на
цыянальнай мовы. Сшкрэтычныя колеравыя вобразы адлюстроуваюць uuwxi узн1к- 
нення шэрагу значэнняу у структуры канцэптау i карэляцыю розных ушверсальных 
адзшак у сштэме колераабазначэння шсьменшка [3, 9, 14, 16].
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РЭЗЮМЭ

ЛЯСОВ1Ч СВЯТЛАНА М1ХАЙЛАУНА

С1СТЭМА КО ЛЕР ААБА ЗНАЧЭННЯ 
У" МОВЕ ТВОРАУ УЛАД31М1РА КАРАТКЕВ1ЧА: 

СТР УК ТУ РН А -С Е МА НТ ЫЧ Н Ы,  ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫ 
I КАГН1ТЫУНЫ АСПЕКТЫ

Ключавыя словы: каларон1м, колераабазначэнне, колеранайменне, колеравая 
лексема, колераэлемент, колеракод, канцэптасфера колеру, колераканцэпт, коле- 
равае параунанне, колеравы прататып, колеравая метафара, к ал аро н i м - кам п аз i т, 
колеравая гармон1я, няуласныя якасщ каларошмау.

Аб’ектам даследавання з ’яуляецца мова творау У. Караткев1ча. Прадмет дасле
давання -  колеравая лекска у мове творау У. Караткев1ча.

Мэта даследавання -  выявщь i anicaub шматаспектны характар функцыяна
вання сютэмы колераабазначэнняу у мове творау У. Караткев1ча.

Пры анал1зе фактычнага матэрыялу б ы т выкарыстаны уласналшгастычныя i 
агульнанавуковыя метады даследавання: метад кампанентнага анализу, дыстры- 
буцыйны, лшгвастылicTbiчны i метад канцэптуальнага анал!зу, элементы колькас- 
нага анал1зу.

Навуковая нав1зна дысертацьн заключаецца у тым, што упершыню у бела- 
руск1м мовазнаустве зроблена спроба шматаспектнага вывучэння сютэмы колера
абазначэнняу на матэрыяле мастацюх тэкстау У. Караткев1ча i праведзены ix 
комплексны анал1з: вызначаны колькасны i кампанентны склад колераабазначэнняу 
i стьипстычных ф!гур, пабудаваных на аснове каларошмау, даследавана структура 
колеравых кодау у творах шсьменшка; акрэслена паняцце i дадзена шматаспектная 
характарыстыка канцэптасферы колеру i колеравага канцэпта з вызначэннем магчы- 
мых механ1змау утварэння канцэптау i крытэрыяу вылучэння колераканцэптау; 
створана клас1ф1кацыя каларон!м-кампаз1тау, колеравай метафары i параунання; 
anicaHa С1мвал!чная i канатацыйная спецыф1ка каларон1мау у творах шсьменшка.

Практычная значнасць атрыманьк вьппкау заключаецца у магчымасгц выка- 
рыстання даследавання у лекс1каграф1чнай практыцы пры стварэнш слоушкау ani- 
тэтау, слоун1ка мовы У. Караткев1ча, слоун1ка колераабазначэнняу шсьменшка, пры 
HanicaHHi манаграф1чных даследаванняу, прысвечаных вывучэнню творчасц1 У. Карат- 
кев!ча, пры стварэшп вучэбных дапаможн1кау па сучаснай беларускай мове, ф1лалаг1ч- 
ным анал1зе тэксту, л1нгвакультуралоп1, пры падрыхтоуцы спецкурсау для студэнтау- 
ф1лолагау i у школьнай практыцы на уроках мовы i n irapaiypbi пры вывучэнш твор- 
nacni nicbMCHniKa, пры HanicaHHi курсавых i дыпломных прац; матэрыял даследа
вання можа мець вартасць для далейшай распрацоую пытанняу лекачнай кала- 
рыстык! беларускай мовы.
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РЕЗЮМЕ

ЛЯСОВИЧ СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

СИСТЕМА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ 
В ЯЗЫКЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЛАДИМИРА КОРОТКЕВИЧА: 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

И КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТЫ

Ключевые слова: колороним, цветообозначение, цветонаименование, цветовая 
лексема, цветоэлемент, колерокод, концептосфера цвета, цветоконцепт, цветовое 
сравнение, цветовой прототип, цветовая метафора, цветокомпозит, цветовая гармония, 
несобственные качества колоронимов.

Объектом исследования является язык произведений В. Короткевича. 
Предмет исследования -  цветовая лексика в языке произведений В. Короткевича.

Цель исследования — выявить и описать многоаспектный характер функции- 
онирования системы цветообозначения в языке произведений В. Короткевича

При анализе фактического материала были использованы собственнолингви
стические и общенаучные методы исследования: метод компонентного анализа, 
дистрибутивный, лингвостилистический и метод концептуального анализа, элементы 
количественного анализа.

Научная новизна диссертации заключается в том, что впервые в белорусском 
языкознании сделана попытка многоаспектного изучения системы цветообозначений 
на материале художественных текстов В. Короткевича и проведен их комплексный 
анализ: определяется количественный и компонентный состав цветообозначений и 
стилистических фигур, построенных на основе колоронимов, исследуется структура 
цветовых кодов в произведениях писателя; обозначено понятие и дана многоаспек
тная характеристика концептосферы цвета и цветового концепта с определением 
возможных механизмов образования концептов и критериев выделения цветокон- 
цептов; создана классификация цветокомпозитов, цветовой метафоры и сравнения; 
описана символическая и канатационная специфика колоронимов в произведениях 
писателя.

Практическая значимость полученных результатов заключается в воз
можности использования исследования в лексикографической практике при созда
нии словарей эпитетов, словаря языка В. Короткевича, словаря цветообозначений 
писателя, при написании монографических исследований, посвящённых изучению 
творчества В. Короткевича, при создании учебных пособий по современному 
белорусскому языку, филологическому анализу текста, лингвокультурологии, при 
подготовке спецкурсов для студентов-филологов и в школьной практике на уроках 
языка и литературы при изучении творчества писателя, при написании курсовых и 
дипломных работ; материал исследования может представлять ценность для даль
нейшей разработки вопросов лексической колористики белорусского языка.

SUMMARY

LYASOVICH SVETLANA M1CHAILOVNA

COLOUR INDICATION SYSTEM IN THE LANGUAGE OF WORKS 
BY VLADIMIR KOROTKEVICH: STRUCTURAL-SEMANTIC, FUNCTIONAL 

AND COGNITIVE ASPECTS.

Key words: colouronym, colour indication, colour nomination, colour lexeme, 
colour element, colour code, colour concept-sphere, colour concept, colour comparison, 
colour prototype, colour metaphor, colour composite, colour harmony, improper 
colouronym qualities.

The object of the research is the language of works by V. Korotkevich. The subject 
of the research is the colour vocabulary of the language of works by V. Korotkevich.

The aim of the research is to find out and describe multiperspective character of 
colour indication system functioning in the language of works by V. Korotkevich.

During the analysis of the textual material proper linguistic and general scientific 
methods of research were applied: component analysis method; distributive, 
lingvostylistic and conceptual analysis methods; quantitative analysis elements.

The scientific novelty of the thesis lies in the fact that for the first time in the 
Belarusian linguistics the attempt of multiperspective research of the colour indication 
system based on the material o f V. Korotkevich’s creative writing was made. Complex 
textual analysis was carried out: the structure of colour codes, quantity and component 
composition of colour indications and stylistic figures (structured on the base of 
colouronyms) in the writer’s works were analyzed. The notion of colour conceptsphere 
was indicated, the multiperspective characteristics o f colour conceptsphere and colour 
concept (with determination of possible concept formation mechanisms and criteria of 
colour concept allocation) were done. The classification of colour composites, colour 
metaphors and comparison was created. The symbolic and connotational specificity of 
colouronyms in the writer’s works was described.

The practical value of the results obtained consists in the research results 
employment in lexicographic practice to create dictionaries of epithets, V. Korotkevich 
language dictionary, the writer’s colour indication dictionary, to write monographic 
researches, dedicated to the studies o f V. Korotkevich creative writing, to compose text 
books o f contemporary Belarusian language, philological textual analisis, language 
cultural studies, to work out courses for students o f philological departments and in 
school practice at language and literature lessons while studying the writer’s creative 
works, to write course and degree works. The material o f the research can be of the great 
value in further development of lexical colour studies in Belarusian language.
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